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Vibrantes e patrioticos
discur�sos dos capitães
Moesias Rollim eWalter
Prestes--"Ao lado do po
vo, que sangra e soffre,
c-orrro em 30 sahiram
dos quarteis para sal
var o �'-egimen"--diz o
capitão Moesias

.------------��::��:'----------------
RIO, 8 (0)- Realizou-se cap, Moesias xoltirn. Sereno O perigo está nas forças

ôntern, ás 17 horas, a an- mas energico, esse oííicial que figuram no primeiro Im
nunciada reunião no Clube pronunciou o discurso que perio, o 7 de abril e no se-

Militar. segue: gundo, a Abolição, e na Re-
«Camaradas' publica».
O communismo é, no Bra

sil, o grande espectro con

tra o qual se encarniça o

adio da burguezia e o espan
to dos políticos profissionais.
Nas reuniões mais sim

ples, vêm os forjadores de
mashorca o Olho de Moscou
t., nas attitudes mais vulga-

r res, a palavra de órdem da
Internacional Cornrnunísta.
Bem sabem elIes que o peri-
go engendrado não está nem

nesses comicios proletarios,
que a policia faciímente dis
solve, nem nos poucos intel
lectuaes, marxistas platoni
cos, perdidos na catechése
desmesurada de 40 milhões
de brasileiros.
O perigo está para el.es

no Exercito, na sua moei-

s,

U ministro 00 Buerra Boés mono
telro, que está br lqunõo com os

seus granaoeiros.

PELA PORTA DOS
FUNÓOS

A entrada principal do
Club conservou-se fechada, I
penetrando quantos tomaram

parte na reunião, pela porta
da rua Santa Luzia.

j A MESA

, 1

Formada a mesa, que fi
cou constituida dos capitães
Trifino Corrêa, como presi
dente da mesa e demais

componentes da mesma: ca

pitães Francisco Moesias
Rollim, Adolpho Rosas, An
tonio Follemherg e Nemo
Canabarro Lucas.

A PALAVRA DO CAPITÃO
MOESIAS

o PI imeiro a fallar foi ora.

o interventor flores õo Cunha cho"
rnoõo oe "general

ô

e fanoongo",
por um afficial 00 Exer-cito

Depois de bordar mais al

gumas considerações, assim
continuou o cap. Moesias
Rollim:
-O perigo está no E xer

cito e na Marinha, que íor
rnam o peso maximo lança
do na balança dos destinos
da Segunda Republica. O

; - que os politicas se propõem
fazer CODl a Lei de Seguran
ça Nacíonal, camaradas, é

isso:-reprimir, pela decom

posição dos seus quadros,
pela delação dos nossos com

panheiros que se afastam do
pensamento dos dirigentes
da Nação, os impulsos rc

demptores das forças arma

das, quando ao lado do po
vo, que sangra e soffre como

em 30 sahiram dos quarteis
para salvar o regimen.

O que os politicas an

helam é esmagar com a Lei
de Segurança Nacional o di

esméll-I reito das forças armadas de
bravu- pensarem dentro do rythmo

1 da realidade historica brasi-

o ministro Vicente Ráo, o "cons

titucionalista oitatorial", que quer
aecretar a "lei 00 pau".

dade, na sua velhice
tada de tradição e de

." .... ., ..... ' or " •• _ •• _-'

!eira, que é um fluxo e um

refluxo de liberdades venci
das e tyranias victoriosas.
Mas, digo, ainda- é tempo,

camaradas, para reagir, fa
zendo as chamadas do pa
triotismo ao bom senso dos
nossos legisladores.

Façamos do Club Militar
o Parlamento director da o

pinião das forças armadas,
antes que se abra deante de
nós, a voragem das espe
ranças do presente na gran
deza do futuro. Sem adias,
sem paixões revoltas, den
tro do imperativo categorí
co da disciplina, contae com

migo para a luta, camara

das.

nheiros aquelIe retrato, o que
provocou hilaridade.
O official que exhibia o refe

rido exemplar accrescentou. "Este
é um authentico general de fan
dango".

Fizeram-se longos commenta
rios a respeito do novo plano de
uniformes, segundo o qual só os

officiaes da activa o podem osten

tar sendo que até os officiaes ho
norarios, professores dos Collegios
Militares, em serviço, usam um

uniforme differente. E só estes

honorarios podem andar fardados.
E' o caso de se perguntar ao

sr. ministro da Guerra se o tal
plano de uniformes ainda está em

uso ...

Matou o

ma.1aido
PORTO ALEGRE, 6 (G)

-- Ontem á tarde, quando eram

intensos os folguedos carnavale.cos,
Ernesto Constantino Lopes enter

deu de esbordoar sua mulher
Antonia Lopes. A mulher, entre
tanto, quando era barbaramente
esbordoada, conseguiu apoderar-se
do revólver que o marido trazia a

cinta, desfechando contra o seu

algoz tres tiros na cabeça. A
morte de Ernesto foi instantanea.

Antonia procurou a policia
para se entregar, declarando que
ha mais de oito mezes vinha sen

do barbaramente maltratada pelo
marido.Roupas para homens e

FALA O CAPITÃO WAL- criança só na CASA A M.ilssa-O SOU-TER PRESTES CAPITAL

E--------I-------- za CostaA seguir pediu a palavra o xpu 50
capitão Walter Prestes, referindo- RIO, 8 (G) -- O governo Paris, 7 .-CG) --Chegou ôn-
se a Le, de Segurança, terrninan- assignou decreto expulsando do tem aqui a Missão Souza Costa,do dizendo que o Exercitu para territorio nacional, por se ter cons- que se demorarà poucos dias, re
ser fiel ás tradições não deve fa- tituido elemento nocivo aos inte- tornando ao Brasil, a bordo do
zer como a imprensa que dele- resses do paiz Agenor Garcia,.de Cap Arcona, deixando assim de
gou poderes ao sr. Herbert Moses nacionalidade argentina. ir a Hamburgo.
para junto á Commissão de Jus- �J!!'2;� .......���������r:����������

tiça conseguir attenuar os artigos .!t �
que dizem �espeitl.) á Eimprersa, �I AC I OA�E �
que o �xerclto emana�o do povo r __

L';j� �
tem obnga.ção de pleitear a. an- � ,.",..".

��II I d I L d rw Beirão abeira-se: �nu ação Integra a ta ei e �� �

Segurança. � -Como é isso, vêm título ou não vêm título? �
Todos os presentes a uma sé ri -Ué, diz o outro vaselinoso, macio, penetra como �

voz declararam que só justificava tf ninguém-c-estou lhe estranhando, você semprf' foi tão meu �
uma reunião dos officiaes de k amigo e agora me assalta com modos tão ríspidos! . @
Terra e Mar, para proceder dessa � - Não, não são módos ríspidos, mas a tortura de ;:;3 - �
fórma, sendo assim approvada � perar sempre, meu caro, cança, Já estou farto de polia-i- ��
unanimemente a proposta do capi- �i

vos, de desculpas vãs, e, hoje, quero saber si o canudo r�
tão Prestes. � vêm ou não vêm? @tJ
A reunião, que até esse mo- r -De vagar! De vagar; vamos arranjar tudo, tudo, �

mento estava franqueada á im- � tudinho duma vez. Não se apoquentes, não se exaltes, te- �
prensa, passou a ser secreta. � nha calma, meu amigo. �

� -Estou farto de ser tapeado, isto não têm mais �
UMA NOTA A' IMPRENSA � geito, já gastei tanto, já paguei o título. Fazem dois anos �

'ii que terminei o curso; preciso trabalhar e o diploma não �)
Findos os trabalhos que se � aparece. �

orocessaram em caracter reservado,
I � -Dou-lhe cincoenta mil réis e um certificado. Serve) �

foi fornecida á imprensa a seguinte � -Isso não é proposta. Não, nada; eu quero o diplo- �
nota: � ma. Certamente essas duas centenas do seu anuncio est.o �

"Os officiaes (,ue se reuniram � nas mesmas condições em que me encontro. Não é? I�em 6 de março no Club Militar � -Não! Não bem assim: os que eu pude arrumar, �
declaram a todos os seus camara-

'iiI
arrumei, mesmo com outro rotulo e aSSIm consegui salvar ti

das do Exercito e Marinha nacio- � alguma coisa. II
naes que nas assembléas que se � -Bem, mas não salvou o meu. ti
realizam para tratar de assumpto

I
-Não foi possivel fiz; o que púde.

que d;z res�eito aos interes�es �a .. -Então agora, você de um geito nisso, sinão cerno

classe não tem nem terão Jamais II prejudicado eu faço uma declaração pelos jornais.
alguma da ordem politica parti- .. -Deus nos livre de semelhante coisa! Isso entornaria
daria.

I
o caldo e estragaria o meu negocio. Iria tudo por aguas

ti
A assembléa resolveu convocar II abaixo, tantos anos de papanças seriam sacrificados com �

uma nova reunião que se realiza- II uma declaração, pondo pôdres na rua. Não faça isso co- IHrá na sé.le do Club Militar, sab- fi meço a ter medo de você e das suas declarações.
bado, dia 9 do corrente, ás I

711f
-Não adianta ter medo, pois sei que a outra ja H

horas e para a qua] convida to- � têm o teu dossier, até com o caso do Marconi. Você �Idos os seus camaradas do Exer- � resolva isso sinão eu bóto a boca no mundo e você leva

Icito e Marinha".

�I
um trompaço que não mais se apruma. �Reaberta novamente a sessão, � -Está bem, então eu, para liquidar, o assunto ll.e ri'

passou a mesma a ser presidida � devolvo os cento e cincoenta mil réis e o caso está aca- rit�pelo major Dilermando de Assis. � bado. �
A seguir fizeram uso da palavra 'iiI Assim fizeram e assim arranjaram tudo. Um deslal-

Il���diversos ofliciaes, entre elles o te- � cou-se dos cobres e tirou uma pedra do sapato, em luanlo �
nente Hugo Villela, major Diler- r o rapaz foi, na outra, começar tudo de novo, porque
mando de Assis e coronel Du- ri o que tinha feito estava errado e o tempo perdido.
que Estrada. 'H �

.. As paredes duma esquina da rua Conselheir J Mé.- �
"Gt:NERAL DE FAN- ; fra segreda;am-me :ste dialo�o e.nigmatico. rDANGO" , Ele e de decifração mais SImples que aquela pagina f
Na sahida do Club Militar um � de .carecteres chin:_zes do Gog, de Papini, e por isso peço a • �

ffi h � valI,osa cooperaçao dos leitores, �gora que a cooperação

rdos o ciaes que se ac ava com

lta
entrando na moda, para a lDterpretação desta este. •

um exemplar da :J\[oite onde se d
d f· d fi pa a... H

encontrava estampa a a Igura o
H BIS B I LH O 1 A iidr. Flôres da Cunha, fardado em
II �

grande galla, mostrou aos compa- �������������y���� I
,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GA�E 'TA �����:.������������.::�oo���� reis. E' a segunda vez que Do�

r.�
• mingos embolsa contos de reis a

DIARIO INDEPENDENTE � E S P O R TOS � valer, sendo assim o jogador bra-
Redactor-chefe

�
,�

�I
sileiro que mais caro tem custado.

Martinho Canada Junior f,11 _..'_ ... "" fi m __

�
E a mensalidade? Domingos não

� �
REDACTORES DIVERSOS ij ,�

tarda a passar para o ról dos mil-

,\ge�tes-correspol1del1t�s em � Redactor CYPRIANO JOSE' � lionarios argentinos. E' só dar

quast todas as localidades
I
���r�m��oo��� ��������J�� mais;..

do Estado.

COllaboração_ Foot-balt esse mez contra a possante equipe S. PAULO X BOTAFOGO
do Santos F. Club.

No próximo dia 1 7, no Rio
DOMINGOS CUSTOU de Janeiro, contenderão as equi-

200:000$000! pes acima em disputa de uma

"0""""'''' rica taça. O convite partiu do

Botafogo (combinado da CBD),
Domingos, o extraordinario

em virtude do S. Paulo ter sido
back do Vasco da ��n:a, aca-

o unico club do Brasil que ven

ba de abandonar definitiv.mente
ceu o River Plate. Si o Bota

o Vasco, trocando a ,sua camisa fogo vencer o S. Paulo, canta

pel� do Boca fUlZlor e não rá o seu, =hymno» antigo»: Não
ma�s pela do Nacional de Mon- vencemos os argentinos por
tev.deo. causa do azar. Isto é tão ve-

? Boca. dispendeu [abulo- lho na, hostes ;do «alvi-negro»,
sa lmpo�tan':la de! 47.500 pesos, que os curiosos cariocas lhe de
que equivale, em nossa moeda, dicaram o samba Eu sou do
a 200 contos de reis, recebendo azar.

MAIS UM CLUBE NOVO o jogador brasileiro 22.000 pe-
sos, ou seja 92 contos, 600 e LIGA CARIOCA DE FOOT-

Acaba de ser creado o <Club pOJCO� mil reis e o Nacional, BALL
de Foot-ball dos Estudantes de pelo passe, 27:500 pesos, ou

N estes três d ias de s. Paulo» cuja estréa será ainda seja cento e poucos contos de
folia ...

original S. PAULO X PALESTRA
ITALIA

Não será deooloido o

publicado ou não.

O conceito expresso en arti

go de collaboração, mestnr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc cor parle
da Rcdaccão.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIN1ESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuttcios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente ,Jairo Calladn.

('aixa P05tal 37
ii c==

A ltalia acaba de desistir da Remo
sua candidatura para a séde da)

olynpiadas de 1940. Recahirá
entre a Finlandia e o Japão a es

colha, sendo provavel que Tókio,
servirá de theatro as grandes pro-

dirigentes do Tamandaré estão

em entendimento com os directo
res do Figueirense para que Pe
reira. seu novo arqueiro de 2'

quadro, passe a defen :ler águellas
côres,

Menina inlemaciona], muita

gente tem [allado de oocê, por
que você no posto seis anda de
namoro com um risonho japonês,

Alguem, menina, vendo as lou
curas que andas comettendo por
ahi a fóra, quiz. dar-te gráu zéro. I

Mas eu achei que não estava

certo e disse solemnemente: Elia
tem gráu dez.

Por ti, menina, eu rasguei a

minha phanlasia, numa noite de
alucinamento, quando, querendo
bancar o ladrão, ladrãosinho de
valor, tentei roubar teu coração,
roubar ludo, não deixando siquer
um bocadinho.

Naquella noite de alucinamen
to, eu vi a madrugada de longe,
bolindo com a luz clara da lua.
Até que exclamei raivoso, contra

aquelle barbarismo: deixa a lua
sossegada, malvada. E olhes pa
Ta mim. E a lua, damnando-se
tambem com a madrugada, ape
nas disse: idem! Mas a madru
gada, amarellando, retrucando,
voltou-se contra nós: eu quero que
vocês fados se suicidem.

Por ti, menina, eu tenho acha
do esta cidade maravilhosa, cheia
de encantos mil. E ontem, quan
do chorava as miserias desta vi

da, tendo na mão o meu violão
de estimação, quebrado por li

,alguem perguntou si foste tu que
commetteste aguella malvadeza.
E eu soluçando, respondi: Sim!
Foi dia!

Sei que andE s aborrecida, por

que a lua malcreada quando pas

sa, espia na vidraça de tua linda
vivenda e d ;vassa a tua vida bu

liçosa. Mas tem paciencia. Porque
culpa de tIJc!O i iSO tem a tua mãe

e minha sogra que é uma velha
amarella que se plantou de sen

tir. e lia para vêr se eu ando bem.
Sabes?
No outro dia, cahi na asneira

de dizer uma besteira e a velha
ficou damnada e atirou-me a

dentadura.
Velha dos diabos, pOltugueza

da gemma, ontem en::ontrei-a

phantasiada dançando na via pu
blica e cantando: A minha can

ninha verde, já chegou de Por

tugal. Vamos todos minha gente,
festejar o Carnaval.

Velba temiveL dá-me cada sus

to, que o meu coração de bater
tania já quebrou minha coslella.

Só mesmo sendo sogra da nos

sa querida menina internacional.

(A semelhança do que foi fei�
to o anno passado ... )

ANTONIO SBISSA
(Lord COCubarão)

l�._·

O FIGUEIRENSE ADHERE

O Figueirense desta capital
tambem creou uma secção de a

thletismo, cujos athletas já se en

tregaram a severos treinos no

grammado Adolpho Konder. Po�
sivelrnente os demais clubs o imi
tarão em breve.Domingo deh ontar-se-ão, em

S. Paulo, os quadros acima men

cionados. A maior importancia
desse encontro, é o reappareci
mento de Ministrinho um dos
mais completos pontas-direitas
que o Brasil já conheceu. Minis
trinho foi o unico jogador brasi
leiro que assombrou na ltalia,
quando pertencia ao Lazio de
Roma.

A ITALIA DESISTIU

vas sporti vas universaes.

Athletismo

Dentre todos recordes alcança
dos no St'asil, o mais antigo é o

do arremesso do dardo, perten
cente ao Vasco da Cama>, do Rio
de Janeiro, com o alcance de
86m.86cm.

A Liga Carioca organizará o

seu campeonato, no corrente an-

no, com os clubs America, FIa-

I t I- mengo, Fluminense e Bomsucces-

n eg ra Ismo so, do Rio; Portugueza, de São Palo aquatico
I Paulo, Athletico e America, de

=nm__t&,,_ ..
Bcllo Horizonte. Com) se vê, Re3ta somente uma partida para
nem o America nem o Bomsuc· I terminar o campeonato paulista
cesso extinguirão mais as suas sec- de polo-aquatico. Esta será entre

ções de foot-ball, ao contrario, já o S. Paulo e o Esperia, que
se encontram com seus quadros será travada domingo proximo,
bem fortes e promptos para a lu- cujo vencedor será consagrado
cta. campeão da capital bandeirante.

Ambos estão com igualdade de
toda a PEREIRA, O TAMANDA� pontos,

RE' E O FIGUEIRENSE

Conselho aos Integral istas
P linlo Salgado

Os conselhos que vos mando, ó Integralistas de
carta geogr aphica do Brasil, são os seguintes:

Eslejae ccn'iantes em Deus e na Patria. A primeira phrase
do .%Catlifesto de Outubro de /932 diz: 'Deus dirige 05 destinos
dos povos. A Elle entregae a nossa causa com todo o fervor.
Amae nossa Patria cada vez mais e estejae dispostos a todos os

sacrifícios para servil-a. Continuae a pregar as idéias que vos tenho

transmittido, desde o começo desta campanha: Deus, Patria, Fa
milia, Autoridade, Ordem, Disciplina. Propriedade, respeito a Pes
soa Humana, Justiça Social, Unidade Nacional, Organização Na
cional com base nos grupos naturaes, Unidade do Pensamento Na
cional.

Aos moços que estiveram nas trincheiras da guerra de São
Paulo, em 1932, eu disse: «Quizeste ir ao Rio de Janeiro e os

politicos. vos ensinaram um caminho errado; eu sei o unico caminho

que vos levará a Capital da Republica: o caminho da unidade es

piritual e sentimental da Patria Brasileira. Saberei levar vos sámetr
te por este caminho. Com essa phrase, que provocou uma tempes
tade de applausos de milhares de millicianos, condernnei o caminho
errado pelo qual pretenderam levar nossos queridos patrícios, os po�
liticos que, como os actuaes dirigentes da politica paulista, Ievan
taram em armas um pO'lO heróico, ensopando nossa terra com o san

gue dos innccentes.
Não, nossa revolução não é essa. Nem tão, pouco as revo

luções que se fazem com o intuito unico de perseguir adversarios,
de os metter em presidios, Nossa revolução é a revolução das almas
e não das armas. A revolução das armas eu a condemnei no meu

artigoCOCechnica de Sarei e Technica de Chri�to, cuja leitura vos re

comm�ndo' novamente.
"

n
"

Não vos afasteis uma virgula dos nossos principios. Confiae
em Deus mai; do que nos homens e estejaes certos de que assim

procedendo, não importa sejaes julgados, porque acima do juizo dos
homens existe Aquelle que tudo vê, .tudo sabe e tl;ldo julgará.

'

Vés sois o salva�vidas da Patria. Não creio ,que os tripu� I
Jantes de um barco em tempestade vos àtirem fóra.

Se a presente lei não vos attingi�(>agradecei a Deus não

terem enlouquecido os homens. Se ella vos attingii 1nas malhas da
chicana e da perseguição de campanario, ficae certos de que o go·
vemo estará perseguindo a unica força em que podem repousar
tranquillas as familias e esse proprio governo.

Q)
.-0

CO

NataçãoEstando com falta de! um Ieee
per a altura de defender o seu 1 .

quadro, na presente temporada, os

A 29 e 31 do corrente serão

disputadas, na Capital da Repu-

'------------------,....-----_ .. _-

"Refinação de Assucar
----------------------- -------------------------

=de=

==Jaão Selva-
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposito: Mercado, 36
---;�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

1-

.' I,

blica, as provas de natação d�
c impeonato brasileiro. A chap a e

sempre a mesma: Rio, S. Paulo'
S. Paulo. Rio...

E nós, em Santa Catharina, o

que fazemos de nossa gloriosa
fama de lobos-do-mar?

Box

O boxeur Rodrigues partiu
ôntem para o velho mundo á pro
cura de louros, porque no Brasil
não encontrou mais resistencia.
Rodrigues é um óptimo peso-mé
dio e por ce.to s iberá hmrar cJrrg
outros, lá no extrangeiro, o nome

do Brasil.

Nas vésperas de uma elimina
teria de grande responsabilidade,
as guarnições do Riachuelo vêm
se empregando, com esforço má-

ximo, nos treinos para vencer os

páreos de domingo proximo, que
lhe venham garantir a honra de

representar Santa Catharina, a 31
de março, na Capital da Repu
blica. Mas os demais c!ubs nau

ticos tambem possuem o mesmo

propósito e, só a 24 deste, é

que veremos quem de facto P)ssUe!
taes qualidades.

r.ão foi II a
gressor,

Em nossa redacção esteve ho
je o sr. Euclytcs Honorio da Sil
va, que nos pediu declarassemos
não ter elle aggredido o sr. Luiz
F�rreira de M,�llo, professor e'TI

Angelina, mas sim, er sido p ilo
mesmo professor aggredido; con

forme nota públicada em nosso

numero anterior, a qual e .trahi
mos do livro das occorrencias

policiaes.
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� FII'llaeS eM�..t�\��le��2�!A�9.!!i2,�I�una Lages I�
I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

�\\fA
t"\l Secçao de Secçao de Secçao de �t'iJ FAZENDAS: ��

� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tem os FERRAGENS: MACHINAS : �ã.
[1J

Morins e Algodões Machinas de beneíiciar émadeira �j

� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícinas mechanicas �l;J
llt4 Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��

� Roupas feitas e janelIas, tinta
.

Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��À

��
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores �.�1.�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �j

�1 Sabonetes e Perfumarias rE?S Material em geral para transmissões: eixos, r�
t�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �
rÃ\l Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �[j.J Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��� Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�"-'l�� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

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

� Ernpreza Nacional de Nav�gaçâo. "Hoepcke"--vapores "Carl H�epcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleiro "Arataca" �
i��A�w.-AYA'-J2�������l� �����������l���������V.4��Â.��.Â��

E' o meihor medicamento das eníe:midades do esto
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicltes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos ,:-,/-rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual A ICOO Iestá 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
! xilas bulgaros que a faz agradaveí ao paladar mais exi-

. D E gente.
Paulo Schlernper Peça Yaurt ela 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.

ITelephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Oloria, Café Commercio, Café Na-

��������������������� �l, C�é da Ilha e Ho�IMetropol.
_ ��������������������

A CAPITAL
ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

)_

I I,;onfeilaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

r GARANTIDO .::;::�"',�

E CUSTA 6 $ ):�,�� t
o DISSOLVENTE NATAL II,
ACABA COM AS MANCIIAS. CRA.VOSj

RUGAS E POROS ABERTOS

AUA.
_

CIDAD� I�TADQ__ �

Modist;l
I_RU.

A 28 DE SETEM-IBRO N. 16

SE QUERES Af\�PAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

FOI·d \U8-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

Companhia Alliança da Bahia

I' PASCHOAL SiMONE:
!

TVPJF-:Icll!(J. c5tereotypi
Encajernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo "te.

I

i
I

11

••• Funõcôu em 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Cepital rzulleoôo 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respon,abiliaaaes casumlôns em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se eórriente aos ramos

õ

e
f060 e TRAHSPORTE5, que são 05 DOIS UH!C05 em qUI?
a Companhia opéru)
Agentes, 5ub·Agentes e Regulaàores àe Auarias zrn toàos os
Estaàos õo Brasil, no Llruquu- (Succursal) e nas prlnclpcas

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis CAmpOS LOBO & ClA.

Rua C. mafra ri' 35 (sobraào) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Tzlepb. 1.083

Escl'Íptorios em Laguna e Itajahy 5ub·Agentes em
Blumenau e Lages

Sociedade 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 U!:' ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Atacadistas U lysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO
FRA N. 70

FLORIANOPOUS

1-10
Rua Conselheiro Mafra (esquina

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. Mde hrindar seus filhos.
Linàa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente ôz agua potauel.

T"rrenos completamente planos.

19 VlLLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
800

ô

o Branoe Quartel feàeral, em construcção.
600 õo 6rupo Escolar José Soiteux.

Hc s�àe ào Districto João Pessôa.

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

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrega àa construcção àe Préõlca

Lã lótes cô qutrrõos, mr
õ ic n í

e o pagamento àe uma_entraàa á
vr.stu e a resta te em pagamentos mcnsriee.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

.. '

'.tt.�

Trajano)
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A GAZETA 3

Commercio, Industria'Junta �om.A""'""ialtadê" energia electrica Clube .dos. .

,-

merclal do TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM- Funccionarí o s

A
ii

It
Estado MERCIO DA CAPITAL

e g ricUaura Acha-se á venda, no predio n: 56, sito á rua Con-
Como de costume esteve reu-

Mês de fevereiro ceIheiro Mafra, nesta Capital, um excelIente motor OTTO,
nido sábbado, em sessão ordiná-

com força de 6 HP, muitíssimo económico e Iunccíonan- ria, o Conselho Dírector do C.

do admriravelmente, em perfeito estado de conservação.
F. r· C.

d
' ,

No. do Rees. 1420 O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a
oram to�a as _mUltas e im

Data" "2-2-935 oleo-cni, Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois portantes deliberações, d�ntre as

é mais economico. Optimo para mover officinas typogra- quaes destac,am-:e as seguIntes:,
PELES De Edgar Klein, brasileiro, phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to- a) .Orgamzaçao de um,a caixa

Gatos do matto uma 4$000 casado e Ricardo Milbradt ju- da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor-
Beneficente para os associados do

Lontras média uma 30$000 nior, brasileiro, solteiro socios rente para as suas rnachinas. C. F. P
..
C. para estudar o �s-

Graxaim do matto uma 3$000 componentes da firma, "R. Míl- Lembramos ao Governo cIo Estado emadquiril-o, s�mpto fOI nomeada �ma commis

Graxaim do campo uma 4$500 bradt & Cia' Ltda. da praça de pois que se presta para: as suas oíficinas typgraphicas sao, que. apresentara breve o

Catetos médios uma 4$000 joinville, resolvem, de commum ou mechanicas. Ante-Projecto do Regulamento,
Porco do matto uma 4$000 acordo, dissolver, a mesma, sacie- Preço para a venda 5:500$000. que depo�s de estudado pelo Con-
Largatos grandes uma 3$000 dade pela maneira seguinte.O'

1 selho sera submettido á Assem-
Veados mateiros kilo 8$000 socio Ricard;) Milbradt recebe' .�;��;����WJ����i���

bléa Geral: "

por soldo de seu capital e lu, r� r� b) Convidar � Dlrectona do

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI- PRI- crosaquantiaders.15:000$00o.llt4 A ',l�� Ban:odJsFuncclOnarivsparauma
Sacco de 60 kilos 9$500

MEIRA .QUALIDADE , capital e 2:79 I $065 de lucros, � ttentae bem � reunião em conjuncto afim de as-

Sacco de 45 kilos 7$500
Taboas de lei est. (3x23) duzia

10 socio Edgar Klein recebe a f�
,

H r�,
sentarem planos

_

que
.. v�nham

Moido de 45 kilos 8$500 '

38$000 quantia de rs. 15:000$000 ca- � --... ==== f!� apre�sar ,a f.un?açao definitiva da

Encipádos 2 kilos 20$000
Taboasledarg. 3x?I dz. 54$000 pit�l e 2:791$0�5 de lucros. O � A Agenci;::} Moderna � referida mst�tUl.ÇãO, fundamental-

P:mas de .serra lei dz. 28$000 SaCIO Edgar KlelO assume todo �� d P b I' - ,.

d �.
mente COO)Jel ativa.

Forro de pmho 14$000 o passivo e activo da firma ex- l}'{4 e
N

U I ca9oes! com se, e �] c) Nomear uma commissão

Sacc�Ad� �t k�?SSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. tinctá,
' ,

� em, Sao Paulo, e autorizada e fis- � �ara expor ao. cel. Interventor a

3acco de 45 kilos I����� 16$000 _ �
calizada pelo Governo Federal e �, situação precanaa que ficaramre-

Moido de 45 kilos 9$000
Sarrafos '- 1 x5 a dz. 6$000 ALTERAÇOES �] possue a carta patente n. 112 �J duzidos o.s Iunccionarios que, con-

No. do regs. 1419 � � tando mais de 60 annos de id.ade
Mercado do Rio

Data" "2-2-935 �� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por �1
e ,��nos de 1 O anno� de �efVIços

FEIJAO l)"� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �] públicos, foram obrigatoriamente
(Por sacco de 60 kilos) De Wenzel Kahlhofer, brasi- � EXTRACÇÃO com globos de crystal. � aposentad�s,

,

Preto novo 1 1 $000 leiro, casado, industrial residente fi] �, d) DeSIgnar o consócio dr.
Branco especial 25$000 em São Bento, socio quotista da �4 A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �] Affonso Cardoso da Veiga para �','

Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 firma "Colin, Lepper & Ci» �íJ teios são presenciados pelo povo �'tJ estudar e apre�e�tar parecer. so-
--

Kerozene caixa 35$000 M I t' h 23$000 L
l1'tJ l'l� bre t d d fu a In o tda. que faz sessã.o. onerosa de �{�[����?����.)�.���,�!,��,)t�p.

«aposen a onas e u�c.clOna-
Gazolina caixa 55$000 MERCADO FROUXO quota de responsabilidade, no va-

""" �. �;.;;e;�� �� � ��

\
n�s estaduaes e murncipaes»

Vélas de cebocaixa 16000 lor de rs. 25:000$000 a favor ������.� r..w'�,� �); f.S"'� a�lm de que o assumpto após ven-

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA firma da praça de Joioville-Co- a��Mí��",,'�,�W1c��c����i����"�1
dado e .é.tpprovado pelo C. F.

Cebolas caixa 40$000 ('Por sacco de 50 kilos) lin & Cia. �� Transporte rapG;la-lm1l �) r.c, s'=J,a a_Plesentado á AS$�m-

Vélas stearina caixas 3 5�OOO Fina com pó 1 3$000 f� UI 'UI' � blea Lf!glsla�lva do Estado,

ZéaMays Fischercaixa 30$000 Grossa sem pó 1 1$500
,��

Florianopolis
I

Bom Retiro � e) Organização de Delegações
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME _ � � Municipaes em 'diversos munici-

Farello sacco 6$500
.

Usar o «SAB,AO INDIO» quer ��J ACEITAM-SE PASSAGEIROS,' CARGAS E ENCOMENDAS f� pios.
Farellinho sacco 8$500 ARROZ

dizer economia, sob todos li� ,'. �}'G -----------

F
'

h d 'Ih lU' 'I'
. os pOl1tOS de vista. �\1 Fett & C Ia . L I rn Itad a � Querendo reparar, engraxar e la-

ann a e mi o iviana ma caixa (Por Sacco de 60 l.ilos) fjj
24$000 ,II: f� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol __; var seu autornove] procure a «GA-

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha Especial 50$000 �)� O encarregado MARCUS MOURA � RAGE AMERICANA» rua

G A k'l '$400 Agulha Bom 46$000
Em ����@1��f����WJ:-������ Francisco Tolentino n' I,

rampos p. cera I o I
J E' I 44$000

.�

Cimento Mauá sacco 1 1 $500 I aponez
B
specia Ca rtazes do

PhosphorosPinheirolata210$000 k_pon� ?; 40$000 Florianopolis ��������W-���@i��� Dia
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500 Ica om a 34$000

f 'I' d .1� CONVENCA. -SE· �
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO uma aml 'a e In- r� �

�
CENTRAL G d'- J

,
.. l� que nos receptores PHILIPS são aproveita- ,- uar wo ao

BANHA dlos Gual anys � das todas as importantes conquistas d::l scíencía

I
�exas, as 5, 6,30 e 8 hora,.

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
E '

-

" P �� do radio, razão porque recommendamo-Ios. 1 ODEON-Sob 17 I B-
Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 ncontramo-nos ontem na 0- :�) � ra sas an

Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 1 58$000 !icj� C!vil, com uma f�miiia de [� AGENTES:- COSTA & Ca. �
deiras, ás 7 e 8,30 horas.

Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000 IndlOS guaranys, composta de l�
R C·

� IMPERIAL C f'

Vassouras 5 fios dz. 22$000 quatro 'pe<sê>as' Ignacio o velho (� UA ONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �1 h ' 5 h
- om 19o quero

MERCADO CALMO
-

,

. ,
. .}� �] son ar, as oras.

Vassouras 3 fios dz. 20$000 c?�fe; Gre�on�, sua. esposa, VI-.� � ���l���?��
Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE mcIUS e FIrmInO, filhos, aquelle ta �.G� ft'� ROYAL-Comtigo quero so-

Xarq!1e sortidos arroba 26$000 um rapagão bem entroncado e o
�1!'i!1 �

�., nhar, ás 7 horas.
(por kilo) último �m rapazola ainda.

\.

.'. Rou b C
'

Mercado de Florial'!opolls Mantas Gordas 1 $900 Ha 38 dias, conforme nos � O _no O IIeg 1.0

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1$700 informou Vinicius que é ii Coraçao de Jesus

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1 $600 quem falia português, dej· � C

Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO FIRME xaram seus pago�, próximo á lo-
. � ?mpar�ce�,. ôntem, á Dele-

Milho sacco 10$500 calidade gaúcha de Palmeiras ru- � " lehgadcla de PolIclad, o sr. João Ma-

Batata sacco 10$000
'

DIVEROSS mo á Capit�.l da Republ�ca, Pas- e ri s�
a

°d eCm?re�a o do Collegio

A�endoim sacco 10$000 (por kilo) saram por Lages e Cuntybanos, � ®. cgra o oraçao, que a manda-

12cii.000 C" 6$000 consoante attestado das autor ida- a do da Irmã Directora daquelle
Arroz em casca sacco IP era b I

C b 1 $500 des policiaes.
esta e ecímen' O de ensir.o, quei-

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 e o d
C d 1 $700 -E o que vão fazer no Rio xou-se e que, ás 14 horas, um ho-

Farinha commum sacco 9$000 ame e porco

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho 1 $600 de Jaoeiro? perguntámos a Vini- me:n de côr morena e vehtindo

CIUS. I
traje escuro furiara no dito Col-

Café em côco sacca 26$000 CAMBIO I
'

I
cii. O "

-De lá embarcamos para Por- egIO um rc ogio de ouro para
Ervilha kilo 1P20 P 9 d

1 b
raças O Iv a vIsta tuuoal. Vamos ao Reino.

I I' a.gi eira e um canivete de cabo
Banha kilo 2$000 5 L d $ 63I on res 58 5 58$963 O governo disse que nós po-

escuro,

Assucar grosso arroba 7$000 P' $785
I -----------

« ans diamos ir e nós vamos.
Polvilho sacco 15$000 H b 79 VENDE c:::!!E« am urgo 4$ O -E quando continuam a via-

••

......,

Carne de porco kilo 1 $500 « Italia 1 $023 gem? Artl·gos Ph t h
m ters peneus aro 20.

Toucinho kilo 1$500 P I
O ograp ICOS Trata Off" XA

« ortuga $500 -Quando nos derem a pa-
.

r na Icma -

Cêra kilo 5$000 N Y k 1
VIER

« ova or 1$870 chagem, que no's VI'mos pedl'r. Revelaça"o Co"pl'as A I'
N '

Mél de abelhaslata 17$000 H h 1$620
-- -- mp laçoes Rua Conselheiro Mafra n. 100

8$000
« espan a E, sentados no corredor de P H O T ONozes kilo S 3$ O« uÍssa 88 entrada, bisonho�, desconfiados.
« Belgica 2$780 lá ficaram elles á espera da pacha- J O S E' R U H LA N D
« B. Ayres 3$450 gemo

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK em 20-2 Entral3asl2 5ahiClas
13 a 20-2

10.367
13.434 VIA SACRA
7.906
9.740

Preços correntes na praça de
Florianopolls

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

DISTRACTO
1$000
1$000
2$500

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido

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

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

orvsnsos

COUROS

Com idade de 3 mezes
vende o casal a 20$000

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

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

� Só O profissiona'l competente e criterioso
W póde executar com esmero todos os trabalhos
� h t h'

�
P o ograp ICOS, garantindo-vos revelação, cópias �

G �

�) e ampliações irrepreensiveis e absolutamente Z:I�� duraveis. �'

. �
Durante a quaresma, to-" REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O

das as sextas-feiras, ás 6 112 • NA CASA �
horas, haverá exercício de e o
Via Sacra. O_G�-------••_G�

Religião CRIADOR
EWALDO BAASCH

. 24.302
17.945
20.824
5.725

89.963
105,759
34.4 1 4
10.601

.

25.496
13.5GO

PALHOÇA
Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael 'Digiacomo
R, Conselheiro Mafra, 76

Faltam as sahidas dos depositos particulares,

'_ ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

INDI�:���
��e�'=d:iC�O=S������A�d�VO�a�d�O�S��D�e�nt�is�ta�s��I��2���o��1Dr. Cesar Avila

Dr. Henrique Rupp Jor. II· ��!':���lJRNA � �� �fI!�@�� I
Ex-assistente do � f"f.í�J.--- : � (,

1 rTg,,- !� li -

f-.:ti�', �I --�.'
.

'"
�

, DE � ��h':'" i '__�''I(� j:!I-I](lfJ -=-'§\ ,1�I_J;;::@jl .

"t-i"\ �
E I João. Carl.o�s de Mel.lo Sho. � �i�.�rf:�>.l\ii�I�'. �j.=t ,;i. L;w--.··�.J�.>!::;:: '..�.' �

Dr. Cesar Sartoril. �Dr. Oewaldc Sulcão Vianna J Cirurgião-Dentista � �t�lr��(���CBt=:;11 t�- �t-·=rl� i:;::;��iii�i�� �
i � f � �d' ii rtl�1 � �, +-=_�:J:� i� eJ --=--=---l-j\.11 f� !_J� .-
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riamemente á R. Arcypreste 1 mericana=- Ex-cirurgião-den- � Wt�,' ����11�j,��·�h
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Paiva n: I -- Phone 1.618, 1 tista da Companhia Lages+ � ii-.:k::� �4t Ij��l' 1 .'.' +-1 f· .. 'J); tJ :--\, U :1 fi �[1 ,h:; �dil [�)

f j Tratamento sem dar, servi- � r�;:>::::_��it �l . ��f 'l+tj i_._ d,��ir��;:i �;:�: fi! ;�:L_, �
R��::lj79 R·pfo�:veU:51 Dr. FA��Vj�dfduCCi illi �F.,�i,:�:�:tivd�P;:�:�:: m o MAIS=:�::=���;:��!�:�::��'�::OS-18 �
�========�". RLla [cão Pinto, n: 18 dna-Incps. a ouro e D�nta- i � BANHEIROs-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO �tI

. uras- reços razoaveis.

'�DE REFEIÇOES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-
.

(sobrado) 'f'
�

I
1?_ua Trajano, 7 (sobrado �

R�DE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS �Dr. Ricardo Guttsmann; Das 10 ás 12 e das 14 ás r Consultasr-Zas., 4as.,5as. � Diarias inclusive refeições e banhos §
Médico - Operador. Es-, 17 horas

I
e sabbados-das 7 ás 12 � quentes --12$000 �

pecialista em altaCirur- e das 14 ás 20 horas � �
gia e Ginecologia ;

_=�===-==__ I
_-

� Proprietarios Miguel La Porta & Cia. ��ReJ. Rua Esteves Juntar. 26' ..... � I T

TELEPHONE 1131 ADVOGADOS I Pharmaciasl � Te egramma: LAPOR A Phone Portaria 1.370, Gerencia .578 Praça 15 de�Novembro �
�muhor�:Rua��aMI8. Dr. Gil Costa ����

TELEPHONE 1284
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Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphili!
'Vias Urinarias

Consulto rio e Residencia
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephcne 1.658

r
CUNICA MEDICO-CIRURGIA�

DO [
Dr. Aurelio Rotolo,

I
Com pratica nos hospitais

da Europa "
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS.
'

IlDiagnostiro àas molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -[
Ondas Curtas e Ultra C:.:rtas f
Radios U. Violeta e Infra-Ver-�
melhos--Completo Gabinete deI

Elt c':ricidade Medica f
Applira O Pneumo-Thorax Ar-;
lificial contra a Tuberculc;>se P_ul-l
manar rom rontrole raàlOloglro;:

Con�ultorio: R. FeliPpe�-,
Schmidt n' 18, das 9 ás 12�
c das 14 ás :17 hs.--Teleq
1475 - Res. Visconde de\
Ouro Preto 75-Telef. 1450

.

�i
Dr. Sizenando '

Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

' i
Praça 15 de Novembro 27

I. TELEPHONE 1170

reira tem seu eSCriP-\ Refinação de Assucar
tório de advocacia á rua _

de
..JOAO SELVA

Visconde de Ouro Preto I RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

n. 70. _ phonp' 1277.-1 Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

ETA

E

Dr. Cid Campos

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone no 1548

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

AC'ADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

T�lephanes :

;':;'::'
..

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

OU ro
Em joias, moe- �••"".�••�{��(�Mee��•••
das, barras, etc. �

F
li • G

Compra-se, le-:j ahrlca de Moveis"galmente. autorizdo pelo Banco � �
do BrasIl, pagando-se os melho- O [DE �

i r�s preços: Unica Joalher�a auto- Ped ro Vita I i �
! nzada pelo Banco do Brasil, Ro- �
berto Müller-Rua Trajano. 4C. ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER'

ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 =
�GOG.OI.G{�O(I?G@ee��D

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

"'-e

-

--

Accacio Mo-

Caixa Postal, ) 10.

Nas grandes luctas que désdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espiáto mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

I

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Almanak Laemmert
E'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
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 COLLECÇOES

• uolurne -- Distrirto E'eàeral
2- -- 5ão Paulo. minas rz Paraná
3' .. -. Demais Estaàos ào Brasil

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

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

Volume vspecial doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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 «Informação Commercial»

Rua Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

Chegou
A VO'Z DE OURO

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

o Radio de Qualidade

Atwaler Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

o-·----------------------------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

RUA JOAO PINTO N. 21

NDvidades
literarias

Pelleteria
Argentil'r>a

A Educação na Russia Sovié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco flllalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dplllpU\{
Edições de Adersen - Editore�
Edificio 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 Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

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

EXPERIM.ENTE E VERÁ QUE.É SUPERIOR
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TACarnaual
povo

àe
A voz DO

sangue
A policia

gardeia

potyguar espin
o povo de Natal

Querem tirar
o Brasil do
Banco

E t Ch I terno, preciza-,e de pessoas acti
n re O i e Nos meios militares vas, na Crédito Mútuo Predial.

Para Itajahy seguiu hoje o sr.

A t.Renato Lemos, funccionario d3 campeões daquella memoravel e rgen Ina RIO 7 (G) - Devido aos
M�sa de Rendas Federaes, na- pugna. Em SANTIAGO, 7 (G)-Reti- discursos violentos pronun
quella cidade.

. ORIGINALIDADE e PHAN- rou-se hoje, precipitada�en- ciados no Clube Militar fo-
Seguiu para Itajahy, o sr. SI- TASIA te, desta c�pltal, o embaL�a- ra� prêsos ?�

major Costa
dney NocP.tti, do alto com:neTClO O BRINCA QUEM PO<DE do� argentl11o. sr., Fredenco LeIte e o capItao Walter Pom-
daquella cidade. QUl11tana, devIdo as declara- peu.

teve a sua palma de victoria jus- ções do presic!ente Asturí, Ontem realizou-se nova Athenas, 6·--(G)--Crescem as

ticeiramente merecida porque de affirmando que a pacificação reunião no Clube Militar, sob sustadoramente as adhesões ás
facto o bloco estava linda'Ilente do Chaco dependia da Ar- a presidencia do major Diler- troplS levoluciona.rias, chefiadas
apresentaveL Em gentina, dando a comprehen- mando Assis, c()mpar�cendo por Venize!os.
MUSICA e CONJUCTO der que este último paiz crescido numero de officiaes 03 revoltosos se apoderaram

estava favorecendo o Para- dI) Exercito. di ilha Créta, onde installaram
O TIRA A MÃO guay na luta. O cap. Walter P0mpeu, da u:na possan'e base naval e da

prisão, enviou uma nota á Macedonia, no norte do paiz,
imprensa em que atacava a fíOnteira da Yugoslavia e a Bul
attitude do ministro da Guer- guia. O governo convocou as re

ra. Por esse motivo o gal. servas estando presentemente co:n

Góes Monteiro mandou du- 100 mil hom�n, em armas, tendo
plicar a pena que havia im- ainda decretadJ a confiscação dos
posto áquelle official, pas- be IS do chefe revolucionario Ve
sando para 60 dias de prisão. nizelos e-dos de suas filhas.

Com destino a Curityba, seguiu
hoje o jovem academico de Me
dic;na Ilmar Corr@a, filha do nos- A
vO brilh:J. :e collabcf.idor dr. Car- NA» attende a qualquer hora do
los Corrêa. dia ou da noite. Phone. 1.577

W66 MARÇO

I
I QUINTA-FEIRA II1-

Berlim, 7. - (C)-Acha-se
enfermo o chanceller Adolpho
HitL�r. Os medicos prohibiram
que o chefe do governo allemão
realize as conferencia3 que esta

vam marcadas para hoje, inclusi
ve uma com o ministro das Re

entraram em scena pela primeira laçõts �xteriores da Inglaterra, sr

vez ou então no final do julga- John SImon.
mento quanlIo a commis5ão con-

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

siderou-os campeões! Sér io
li

Graves aconte-
Incidente cimentos

O NARBAL

NATAL, 6 (O) - Ontem, i sabre e revólver' atacando
cêrca das 1 9 horas, na Ave-I inesperadamente o povo.
nida Tavares de Lyra, no a. - O tiroteio durou cêrca de
ge dos folguedos carnava- uma hora, sendo para notar
lescos, houve gravissimo con- que dentro de dez m'nutos a

flicto, sahindo muitos feridos. população evacuou aquella
Testemunhas oculares narram Avenida.
o occorrido accentuando a Em consequencia do COIl

responsab.lidade da policia flicto já falleceram dois sol-
estadual. dados do «21 B. c.. urra Figueirense F. C.

Desde domingo a cidade criança, um ci vil, além de Da secretaria do Figueirense
estava apprehensiva com a dois populares desconheci- F. c., recebemos com:nunicação
presença do conhecido Zuza dos. de posse da nova directoria que
Paulino, tenente da policia, está assim constituida: Presiden�e
que chegára de Martins acom- O melhor sortimento de --Osny Ortiga; Vice-presidente
panhado de numeroso grupo artigos para homens sõ na -João Domingos da Silva; ,.
de jagunços. casa A CAPITAL. I s�crêtario-Hugo Meyer; 2' se'

Em consequencia de sua I C·' I
cretano+- Ubaldo Ab,aham; l'

chegada a Natal, o. corso car-j . a rn�va I
thesourciro-s-Arthur P)lIi; 2' the·

navalesco de domingo e se-
a soureiro - Armando Sa 'itanna:

gunda-fei.ra e�teve muito mui-
sann reDtO Orador- Cassio Fonseca; Direc:

to desanimado, notando-se o :. tor sportivo-Hercilio Poli; Com-
retrahimento da população. missão de Syndicanli 1: - José _

A Avenida Tavares de Lyra, MA�AUS, 6 (G)-O Car- Meirelles. Heleodoro Ventura ��<
esteve repleta de soldados e naval teve um fim tristíssimo nesta Neilor Mello.

guardas civis, espalhando o capital. Ontem á noitinha, quando ------------
terror. a Avenida Eduardo Ribeiro re- Maldru II ai IIaNa madrugada de terça- �orgitava de povo, registrou-te

dfeira, logo após a chegada do grave conflicto em frente a Leite- e 5a ri9 Ui e
interventor ao Aéreo Clube, ria Amazona, entre soldados do
os chauííeurs de praça pro- Exe;cito, a Guarda Civil e pai- RIO, 8 (C)-Teve u TI d-s
moveram uma gréve, negal1- sanos. Um guarda matou a tiros fecho trágico o ultimo d.a de
do-se a conduzir as Iam.lias tres soldados do ExercitJ, ferindo Carnaval no restaurante Lido.
de retorno á cidade. Este Ia- outro gravemente, assim como um De madrugada já quando a

cto alarmou a popu'ação, no- transeunte. Írnmediatamente esta- cidade acordava, estalou no ele
t idarnente as famílias que beleceu-se indescriptivel panico. A gante ponto de reunião di socie
permaneciam no Aéreo. Nes- cidade toda se alarmou paraly- dade chic um violento conflicto,
se arnbie.ite iniciaram-se os sando o serviço de bondes e ou- cujas conseque.ici is poderiam ter

folguedos na terça-:e';-.1. tros vehiculos. Forte c)utingente sido dds mais funestas.
Em meio desses folgue- do Exercito desceu para a rua, Nu:nerosJs disparos fo�am troo

dos, surgiu na Avenida Ta- prendeu os guardas e occUpOU o cados, veriLcado-se no final da
vares de Lyra o tenente Zu- quartel da Chefatura de PoEcia refrega, que havia sido bale ldo,
za Paulins, acompanhado de e a Casa da Detenção, Um pi- o capitão-tenente Luiz Souto, de
soldados armados de facão, quete de cavalIaria iniciou o po- 30 annos de idade e morador á

liciamento da cidade. Hou Vé' rua de Copacabana n' I 25, ap'
uma verdadeira caçada humana. partamento 306.
O governador Alvaro Maia e o r���.������:�;::��Chefe de Policia do Estado, sr. .�

E I h
�J

Mareio Nilo Lessa, estiveram no � stl aços... �l
quar.tel d:l uni jade federal confe- � �
renclando com o coronel Oito' ... """"............... '" ... ""_""., � j
F· d S'l

. ���� �����
elO a I veua.

RIO 7 (C) - Na sessão de
/

ôntem da Câmara dos Deputados
fallou o deputado Mario Ramos
defendendo o seu projecto d�
transformar o Banco do Bra�il
em Banco de Emissões e Redes_
contos,

Pau I tsta e do blócô
da "Segurança"
RIO, 7 (G) -o deputado do

Partido Constitucionalista, sr,

Henrique B3.yma, fallou na sesslO
de ôntern da Câmara, ddendendo
em longo discurso, o p -oje cto da
«Lei de Segurança», sendo se

guidamente aparteado pelos de
putados Adolpho B�rgamini e

Zoroastro Gouvêa.as rua: com barricas.
Dalü () nome "barricada."

EVOLUÇÃO
O MOCOTO' VEM ABAIXO

mostrou que a turma de LOI d Ca
pelinha é bamba mesma, dançan
do uma especie de quadrilha gos
tosa e bem rebolidinha, que ar

rancou applausos vibrantes da on

da humana, que em materia de
gosto não vae na onda.

1-\ phantasia-ciganos e ciga
nas-do Mocot6, mereceu reaes

votos de admiração, notadamente
a rainha que mais uma vez empol
gou a marmanjada! Em

***No anno de 1558,0 duque
de Guise, chefe de um paitido
que pretendia apoderar-se do
throno da França, expulsando o

futuro Henrique IV, tornou-se
tão ousado que o rei enviou con

tra elle sua Guarda Suissa.
então, o povo de Pari, que

era jaooraoel á Liga (o partido
presidido pelo duque de Guise),
revoltou-se e para impedir a pas
sagem das tropas do rei, obstruiu

ORCHESTRA

OS PALHETINHAS

Paquete

EMPRE-
Go : Para trabalho ex-

Sra. des. Urbano Salles

Auniversaria-se hoje exma. sra,

d. Maria Salles, egposa do sr.

des. Urbano Müller Sales, mem

bro da Côrte de Appellação.
.Jl Gazela aswcia-se respeito

samente ás homenagens que a dis
tincta da sra irà receber.

Festeja hoje a data do seu an

niversario natalício a exma. sra.

d. Tabita Gonçahes, esposa do sr.

João C o n ç a I v e s, representan.e
commercial nesta cidade,

fAZEm AHH05 H01E:

o sr. Francisco da Costa Mello;
a exma. sra. d. Carlota Sohn;
a senhorinha Maria dos Anjos;
a senhorinha Decia Costa;
o sr. Renato Machado.

rHEBAm UH5 ...

Acha-se nesta cidade J sr. Qui
rino Kretzer, industrial residente
em Bom Retiro.

Acha-se nesta cidade o abas
tado falendeiro e xar 1ueador
Tito Bianchini.

OUTR05 PARTEm ...

foram admirav�is. Mereceu desta
cado applaus i a galhardia dos me
ninos e meninas que tanta vida
deram ao Carnaval. Um bloco
valente os Palhetinhas que ape
lar de ser de creanças aguentou
até o final d,\ jornada Victoria
merecedissima!

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABnO INDIO

O f'oliciamento continúa seado
feito pelo Exercito, estando' a ci
dade em ansiosa espedativa.
A opi!1ião gtral sobre os acon

teci!llentos de ôntem é de que es

tá creando um «caso», cuja so

lução muito influirá no prestigio
do governador Alvaro Maia, apo
iado, aliás, pela opinião pública,

Pela falta de.
omnibus virou.

«.Jl Gazeta» )

luz o

(1Je

Dr. Antonio Boftini

Acompanhado de seu intelli

gente filho jovem Decio Bottini,
segue hoje, a bordo do paquete
«Anna«, para a Capital da Re-

publica o talen'o30 redactor
deste diario e abalisado clinico
conterraneo dr. Antonio Bottini.

Os de fi Gazela desejam ao

illustr€ collega um3. feliz viajem
com ardentes votos de breve re

gresso.

Segue hoje para a Capital da

Republica o sr. Oswaldo Cunha,
radio-telegraphista da Marinha.

Partiu sabbado para o Capital
Federal o íovem acadcm:co Sabi
no FO:1seca, da impr :nsa carioca. o

Viajou para ltajahy a senho
rita Nelly Carioni.

•

Segl..i1am hoje, Via

para o Sul do Estado,
cap. Decio de Oliveira
Abdon Senna,officiaes do nosso

Exercito.

terrestre,
os srs.

e Tte;

Para Tubarão seguIU o sr.

Octaviano Silveira, funccionario
do Tribunal Eleitoral deste E s

tado.

Prefiram sempre o inegua-
.-

vavel SABAO
INC ao de Curityba foi indiscutilv.::mente o melhor ba

lisa tendo recebido como premio
de suas diabruras uma linda me

dalha.
XXXXXXX
Dando por finda a milha mis

são, desejo novamente agradecer
ao Sarapião as palavras elogiosas
feitas a minha modesta psssôa: aoAinda o grande concurso C. C. c. C. as attencções a mim

N- d dispensadas como rep resentante d'
.

ao

e�el pass.abr se� udm re-I A Gazela, incluindo í\liás em sua

glStO especta a VI raçao o pu· di
.

d I f
.

d
bli

.

d f
. irectona a qua 111 apaga o e

rco

d
na bl1te e terçd- tra, desvalioso componente. E aos po-

quan °Cofs, J
OC03 pararlim de r?dn- V)S e as povoas em g -ral e aos fo-

te ao a e ava para o evi o 1'-
.

I
.

h. . toes em particu ar as rmnt as ex-

julga-nento por parte da cornrms- 1 f Ii h'I tã
d C I

cusas pe as a .ias e coe t os ao
s('o composta o poeta ai cs .

d de aluei
C " '. E TI'

nat iraes neste peno o e a ucma-

°l�rea, APlln�or F'l"
rapp e,

. 1(r· menta que chama-mos: Ccrnavall
na rsta uno ores, rnuicista AI " r
A'

�

id d L
.e p ro anno.

varo ':'oura, prêSI entes: ;:> y-
ra, do 12 de Agosto, do 15,
do Annzta e do C. C. C. C.
O oênth lsiasmo foi indescriptivel.
A semelhança do que faz�m os

nJrte-am ;ricanos, os applausos
consiltiràm, alem da reboante
salva d � palmas, em gritos, asso

bios, chamadas pelos nomes dos
blocos srmpathicos aos torcedo
resl A completa ausencia d � (fi

thusiasmo, de vibração no dia da
chegada de Rei-Momo, foi ter

ça-feira remediada com aquella
formidavel oração durante todo
o concurso e notamente quando os

E'cos do
Carnaval

FILHOS DA LUA

enfermo

Carl Hoepcke

Ess3. Luz tem tanto azar

E anda mesmo tão «pesada»
Que até faz carros virar
Na tréva negra e fechada!.._

Com «.Jl Cidade» ,"do
Bisbilhola...

-:-

Que cardapio! Sim senhor,
Vale a penna, oh! «seu» Assú,
A gente ter o sabôr
Pois tem coisas p'ra xuxú ...

Mas no fim a cousa é preta
Bem mais preta que azeviche
Pois alguem na tarraquela
Vae bancar o sandwiche.

Tem Doutor, tem Corone:.
Tem General, Commandant:::
Assim como agua de mél
p'ra adocica! o ... purgante!

Mordido por cão dam
nado. (Nola de •.A
Gazela» .)

-Eu não comprchendo a n;:>ta
E p'ra m03trar a questão
Disse a mim o Bisbilhota:
-Foi por cão ou por porcão?

Saraplão

Lord Tubarão

Garage Amerlca:Ja
Rua Francisco Tolentino n' I

TELEPHONE 1.577

HITLER

VOX POPULI ....

Acha-se puxado, ha dias, no

dique «Arataca», da Rita Ma
ria, afim de soffrer reparos e lim
pesa, o paquete «Carl Hoepcke»,
da firrna Carlos Hoepcke S. A.,
desta Capital.

,I
·1 ..

, �1'_�··_' "_'_"_J'_'·_' �

Aliás antes do julgamento já
povo havia consagrado os

FILHOS DA LUA ...

confirma o seu valor já tradicio- ,

nal com um choro pr'a lá de
bom, aliás todos componentes do
nosso "Piano Catharinense"! Em

BUENOS AYRES, 7 (G)
-O povo argentino espera
com ansiedade a attitllde go
vernamental com relação ao

incidente com o Chile.
A imprensa fez violentos

commentarlos a respeito.

«GARAGE AMER-ICA-

Revolução
na Grecia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




