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INúmero atrazado $300Numero avulso $2001 Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

o, o

mou
Ainda é grave a si- o no Licença nos

Correíos
RIO, 14 (G)--Foi o seguinte

o despacho da Directoria dos
Correios e Telégraphos, no re

querimento de d. Ida Filomeno
Simone, fiel do thesoureiro da
Directoria Regional de Santa Ca

tharina, pedindo licença em pro
rogação.--Requisite-se inspecção
de saúde.

qm,,;) W'
O dr. Zulmiro Soncini é a di-

RIO, t 5 (O) - Como con

sequencia provavel do can

saço proveniente do Carnaval
e da estação excepcionalmen
te quente que estamos atra
vessando e que força o uso,
e sobretudo o abuso, dos ge
lados, tem augmentado sen

sivelmente, durante esta pri-
meira quinzena de março, o Suspensonumero de pessôas grippadas.
Na Light, o livro do ponto um gover

vem apresentando ausencias d
-

em grande quantidade. na Dr
Nos escripto�io.s de uma LA PLATA, 14 (O) -- O

das nossas mais Importantes I Senado, da Provincia de Bue
companhias d.e seguros, que nos Ayres, depois de breve
tem um effectívo de cerca de debate, resolveu dar uotífí

quatro�entos .empregados, as cação da accusação contra o

faltas Já subiram nestes úl- governador M rrtinez de Hoz
times dia.s a quasÍ.l 00[0, to- para que seja suspenso da�
elas motivadas ainda pela suas íuncções. A dccisã i foi
grippe. adoptada por unanimidade de

votos.

in-

nos paizes estrangeiros por meio
do radio, é illustrada por uma in

formação officiat agora publicada. tracção em pesiõa.
A PALAVRA DO GAL. PRISÃO PREVEN I IVA Segundo essa declaração, a U- No maior fragor das últimas e

RABELLO MACEIO', 15 (C) -- Foi nião Sovietica possue nada menos
cruentas campanhas eleitoraes,

RECIFE, 15 CC) __ Ouvi- deferido pelo juiz competente o de 65 estações transmissoras, as quando sobre seus hombros pesava

dJ p ela reportagem, o general Ma- pedido de prisão preventiva feito quaes fazem irradiações diarias em
o peTlOSO encargo de presidente do

I R b 11 I pelo procurador da Republica 62 linzuas differentes. Além dos P. L., jamais deixámos de en-

noe a ela, prestou aigumas � I
informações sobre a situação de contra l�::vestr� �ericle, e :��s vario� idioma: f�lados .na propria I

conirá
,

o, '.Jsereno, i�nperlur��v:l,
AI A O: 'O -, dant 1. I ccrnpanneiros, implicados nos úíti- Russla as pnnCl[)aeS linzuas usa- empedernido em suas convlI;çoes

agoas. ,s�, () COIT.man _.n,e (�a
.

. .

' . 'O I' . b d ' .

7 I' :- M'l·'- - S'L mos ccnllictos occorridos aqUI. das na radio-propaganda são o po iiicas, a anca o, quast sem-

a. ""\e\�,2.0 urrar que o sr. II ,

- '", , • h
vcstre Pericle3 se encontra preso

Entre os fundamentos da con- r inglês, francês, allemão, polonês, pre sotin o, a uma mesa do Java

na séde doi 20' B. C., ii disposi- cessão da medida, está que soltos I finlandês e o rumeno,
ou do Gloria, gulosando delicia

ção da just ça civil, devendo, po- poderiam .os .acc�sdd?s estorvar a Irradiações especiaes em Enguas do uma coalhada Yar!. c, nesses

rêm, embarcar brevemente para o acção da justiça influindo no âni- chinêsa, japonê,a e coreana são r:zomlJnlos: bem o?�ervamos o seu

Rio. Comentando as noticias de mo das testemunhas,' attendendo feitas pélf'i o Extremo-Oriente p�-
intenso gozo espiritual em alhear

que a força federal garantirá o sr.
ainda aquelle magistrado que os las estações do radio Khabarovsk se de todas as misérias que o

Silvestre como qUe: se ccllocando indiciados s� revelem perigosos á e Vladivostok. O systerna de cerc?vam, para entregar-se apen�s
a seu lado, o general Mane,ei Rü.- ordem publica, broadcasting da Russia está sendo ao inef[aue] prazer de sorver, as

bello alíirmou: O sr. Negreiros Falcão irnpe- constantemente desenvolvido, e o
colheradas rápidas, o mnajar que

O 20 B C tio habeas-corpus em favor de dinheiro é gasto em abundancia, assu:ára abundantemente.
- '.. prestou ao E' d Z I d d

sr. Silvestre Pericles as garantias Silvestre Pericles, allegando .que afim de espalhar o mais ampla- que o r. u miro e mo o

que lhe foram solicitadas por a-
este está preso irregulamente. mente· passivei a fé communista. algum nasceu para enfrentar as

II I·
.'

O ll ti t d
-

I
oicissiiudes, as tropelias e a pe-

que e po itJCO para SI e seus com- me nor sal' imen o e I D J
. - d h 'bl'

L d'
..miII ii'i.\ 119an renne agiiação o omem pu ICO. r=''''&''.... ''',.."..,....,,�''''''"'''�._, -="IIr. �

-

- .

panheiros, que se acuavam ain u artizos para homens so na
",a� � ,

. . �r'-'���..:;L�.s:
..S.*MS"*...�..�t;l�����:;_���:.�

na quinta-leira última. no Hotel rasa A CAPITAL
,. [ncomprehensioelmenie soltei- r �

Bella Vista. Esse pedido foi at-

� . e nOIvo tão, elle, .corrtudo, foi talhado r A CJIOAOE �
tendido, como era natural, tendo O !li'Sa Ia&!ai !'ri", para a quietude do lar. � I�o hotel sido cercado pelas praças d d

LONDRES, 14 (C)--O Dai- �as, reatemos o fio. � �
f d O 1 f d

. � lIl'l Oi �� � el\ . �(;l;I [ti Telegrapl: diz-se informado de Numa noite dessas, emquanlo �� Esta croniqueta reflete maís um ambiente zc- 4;
e eraes. cne e a oppostção ,� _." U!1d liYJ �. _'1 � �

b t!,

I h .1 d II f
fonte segura de que brevemente o ex-presidente do P. L. saborea- � ral, do que propriamente o ambiente l_)acáto eles- li.iI

a agoana sa iu mais tame, sen o �� i3.1lM.d5"a S mil

I
I �

d 'd
. �V R \1' QW U' m será ônnunciado officialmente o Va, como sempre, a habitual coa Jrt sa I.inda Flurianopolis, essa formosa aldeia de p�,e- 1i.i1

C0n UZl o com seus amlgos paI ii
r. ��

o quartel daquelIa unidade do E- ifre lJj li�n aCIP noivaJo do principe Don Juan da Ilhada, divagando incorrigivel pe- Itt SéplO, como a crismou um jornalista g;'iltcho. �.�

xercito. ..
.

Espan�a. lias ethereas rep,iàes, á. s�� frente r Escrevemo-Ia pelas dez horas da noite, num ��

cldent.e I
O Jornal accrescenra que o

no']'
o dr. Ivens, loquaz

e.
inCISIVO, ex- � quarto de. �otel áA�enida S. J?ãO, na linda e op�- �

UM TELCGRAMMA
me da noiva é mantido em se- planava com abundancia de ar- � r?sadPaSuhcea, O maIOr parque mdustrial da Ame- �

LISBOA, 14 (G)-A noticia

I
gredo.· , [!umentos a sua interprelação a n' fica o ui, como anunciava o Rádio, na época da

I�MACEIO', 15 (C) -- Dois de que os aviadores Carlos Bleck O príncipe Don Juan é geral- determinado preceito do Código Il!t revolução constitucionalista.
-

ij1

telços dos constituintes estaduaes C M d d" d d I El'[ I I t t
. � DI'to I'S S

�

e osta ace o eViam partI: es- ml,�nte consi. er.a o o, provave her- elora, argamen e c�n roverlt-p. so, vamos ao que serve. . Pauio pro- �
tdegrapharam aos srs. Getulio ta manhã para o seu annuncIado aeIrO dos dIreItos a succefsão do do. C, numa pausa mator, con- � grlde e se desenvolve a olhos vistos. �
V ilígas e Vlcente_ Ráo, attestan- raid ao Rio de Janeiro, levou ao ,eu pae no throno espanhol. sulta o seu companheiro; � O sr. Armando de Sales e Oliveira é talvez a �
do a correcção do procedimento aerodromo de Ci.-.tra consideravel --;}{ão lhe parece que é este � maior �evelação política que a revolução de Outu- �
do sr. Osm:m Loureiro, que con- multidão, calculada em varias mi- O di re ito de o espirito da lei?

�I b.ro �ncontrou e ofereceu á Nação estatelada e de- ij
tinúa investido de suas funcções lhare� de pess�as. lnatar

O dr. Zulm�o- nada! 1lhea- r slludlda ante os outros figurões que se arvoraram �
no governo. DIversos aVIões das bases de: do de tudo, nao atlende a cen- r em donos disso. ij
AMIGO E PATRIOTA! Tancos e Amadora pousaram suc-

sulta e conlinúa, insensivel, ina- � Aqui tudo caminha bem, ha um ôlho vivo e �
Quanto gast'is men,almente em cessivamente no campo de avia- LONDRES, 15 (G)--�A exe- balavel, a sorver a sua guloseima, r aler�a, e u� pulso firme e seguro no leme. Mas si k
coi�as supérfluas? Nào �abemos, ção. cução capital do cozinheiro- colheradas sobre colheiraqas, quá- r aqUi e aSSim, lá no norte, na terra dos marechais �
e nem gueremos saber. E talvez A' s 7 horas e 45 minutos 05 chefe Oeorge Frank Harvey, I si mecânicantznte. r a coisa não é assim.

'

�
nem tu o saibas nem queiras sa- aviadores, que não occultavam de 37 annos de idade, que O jóvem secretario da Inter- r Os irmãos Oóes Monteiro armam um carna- �
ber. Mas reserva 2$000 mensaes, certo nervosismo, e se recusavam maÍl)u a marteladas em Outu- venloria percebe a distracção do

IItI
vaI que tem por escopo a posse do palacio do �

<� queres ser 80cio mantenedor da a fazer declarações, dirigiram-se bro último seu camarada Oeor- prócer liberal, mas insiste descon- r Governo. ij
Cruzada Na..:ional de i.ducação, de automovel para junto do appa- ge Shamblín Achesla, susci- solado: � O dr

..
Perieles Oóes Monteilo, que eu conheci �

ou I $000, se te contentas apenas relho. Depois de rapido exame, tou manifestações da multi- -Não é mesmo esse o espí- � Gomo auditor de Guerra no Rio G. do Sul. coman· �
em ser sacio contribuinte. Costa Macedo in:;tailou-se no pos- dão diante da prisão de Pen- rito?.. � da, os assalt�ntes; na defesa cae ferido o sr. Edgar �

to de pilotagem e Carlos 8ieck tonville. Só então, o dr. Zulmira sur· � Ooes M?nturo, c�efe da pol!cia alagoJ!1a. O ge- I
e'ilO � riUIça-O

no �osto de observador. Os me- Os manifestantes desfila- prehende-se, recem-vindo das· Te- � neral Ooes MonteIro determma a prisão de Peri- �
VI Iw .

. chamcos puzeram em marcha os ram conduzindo carhzes em giões astraes: ri
eles �ó�s Mont�iro. Como se P?de vêr da simples �

I dous motores. O motor da direita que se reclamava a abolição --::'im ... sim .. um espírito M exposlçao dos fatos, estamos d:ante duma luta san- �

na G reC;� funccionou immedlatamente depois da pena de morte e distri- galhofeiro. .. � grenta
.

de ir�ãos, de ramo� da mesma árvore, que �
.

�a de algumas voltas da helice mas buindo pamphletos nos quaes O dr. Iv:ms arregala uns � degladla.m. vlOlental1_1ente á bala p�la pJsse do pJ- �
o da esquerda, apezar dos dor- se declara que o criminoso ollzos deste tamanho: � der. Dec:dldamente ISSO tudo vai m�lito mal, po:s o �

lIen izeIOS ços de quatro mechanicos, que se é louco e «ninguem tem o --Onde? Como? � poder nao emana do povo, como diz a constituição �

fa Ia esforçaram durante mais de 40 direito de mata-lo».
.

O dr. Zulmiro, já de. to(!(:) �I
de t 6 de Julho, manis militari. Portanto a nova �

minutos para fazer girar a helice, U Ã
reintegrado em sua consclencla, � �ons!ituição vai ter a mesma sorte da de 1891, isto ��

RHODES, 14 (G) -- O sr. não funccionava. Finalmente, am- .

sar O «SAB. O INDIO» quer � percebe a entaladela em que se � e'A nao passará de letra morta feita só par.I itwlês i�Venizelos, que ora se encon- bos os motores entraram em func-
dizer economia! sl)b todos metleu. Olha afflicto para os la- � ver.

."

J
tra asylado nesta ilha do cionamento. O avião arrancou e

os pontos de vIsta. dos e apenas vê, na mesa visinha, �
_

Na capital da Republica, tambem os militares MIMediterraneo oriental, decla- percorreu, sem decollar, mais de O dr. Pl�cido Olympio.. Urge � estao pegando fogo uns pr'um lado, outros pr'o �
rou que «quando viu signaes metade do campo. No momento I d

II

d
uma sahLde e elle, não atllnando � outro. �

positivos de que a última re- em que Macedo ia erguer o ap-
nva I o o com a outra, mastiga carrancudo

�I'
No. Ceará é proibida uma manifestação dos L�

volução grega estava COI1- parelho, o motor da esquerda fa- terrilorio --Alí... ali naquella mesal r Integrahstas. �Idemnada ao fracasso convi- lhou e verificou-se o accidentc. Zé Catharlna Jt Diante disso os filosóficos regeneradores 11

dou seus correligionarios a O avião girou um pouco para a argentino � acham qu� o.mal é do regime. Fazem o diagnósti- �
abandanarem a luta contra o direita. A roda direita deirapou � CiO, mas sao Incap�zes de I?reconizar uma terapêu- �
governo, que violár::l a Cons- e o trem de aterrissagem rompeu- SALTA, 15 (O)-Um gru- A Italia não � t�ca adequada. e,eflcaz e, diante disso, tacitamente �
tituição da Republica». E de- se. O apparelho caiu de frente, ro de criadores de gado da I!' se confessam Ineptos. I�talhou: «Expedi essa ordem sem na realidade capotar. zona de Formosa (Argentina) entregará r Temos que o mal não é só do regime mas �
porque a revoiução começa- A multidão precipitou-se na queixou-se ás autoridade de � ta�bem .dos hom�ns. Os medíocres, em ge(al, são �
va a degenerar em guerra CÍ- direcção do avião de cujo bordo que um grupo ele forças ar- ROMA, t 4 (O) - Noticias r �als feh�es e ma.ls espertos e,m ocupar as posi- m�
vil, que é a última das cou- ambos os aviadores sairam ilIesos. madas paraguayas se apode- de fonte autorizada dizem n çoes. I?al, o ambiente d� desordem, de anarquia e ��
sas que eu possa desejar. Es- O apparelho ficou bastante dam- ro.u de mais de vinte e CÍncr) que a Italia se recusa a ex- � co_nfusao que estamos VIvendo, produto da medío- �
tou definitivamente fóra da nificado; as duas helices torcidas, 11111 cabeças de gado, que fo- traditar o sr. Eleutherios Ve- r..��

cndade e da falta de caráter. �
politica e jamais voltarei á a asa quebrada e o trem de a- ram levadas para territorib I nizelos, por se tratar de um r -' BI S B I LH o T A �
Orecia. terrissagem destruido. paraguayo. refugiado politico. �"��aw��""_'........ i

..... • �1J��*..��.a.C_a��
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�;�, EMPRE- Mocólo vemG<.::):: Para trabalho ex-
1'1

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

quelle districto, no salão do Club dente; Pedro Paulo Phili?jl:, Vi-
6 de Janeiro, graciosarnent� ce-presidente; Julio von Trom
cedido pela sua directoria, um powsky, Secretario; Affonso Le
festival, que teve grande concur- hmkuhl, Thezoureiro; Tancredo
rencia, tendo sido abrilhantado Gevae: d. Jo:é Bra iI e Cr'ando

pela banda de musica da Força Gonçalves, Vogaes; Come lho
Pública, que a gentileza de Sf'U Cooperador: Tte. João Cayres ;;I�������������=-�-::������-�·"'�'·���-�"·

'

__

ft,__

dignoTcommandhante, corobnel dRe- l�intoN'Joaquimc V�z, AlJfre�oVKi- Inato avares, ouve por em es- ran, lestor arreirão, me a-

tacar para maior brilho da soo lente, Alcides Goulart, Octavio
lemnidade. Quintino da Silva. Carlos Lehm-

No intervallo entre a primeira \ kul, Arthur Atahualpa de Andra
e a segunda parte do programma, de, Albano Lucio, Elyseu Di
o Presidente da Cornmissão Mu- Bernardi, João Büchele, Fulgen
nicipal de S. José, sr. Francisco cio Borges e Remo Corsini.
de Salles dos Reis, installou soo E'll seguida foi conferida a fita i �OnJug pa-

Íennemente a Commissa-o Ol'stri- do voluntariado da Cruzada é'03

i
gamento lrac- O Melho T" I r! t d 'I I' P- « r uu o aen ro o tv e ,;OI' lano pela Melhor

ctal e o Conselho Cooperador 10 voluntarios seguintes: Ísla li _e_e_la_r_io_'__ ll Sociedade de Capitalizcção ;
de João Pessôa, que ficaram assim Trompowsky, Ormesinda ele

An-Iconstituídos: drade, Zulmira eh Andrad-, NIl-
Commissão Dislt iclal; Dia 'iY·

sio Marcionllio de Souza, Presi- C071tll1Ua na Sa. pagina

Excedeu a toda a nossa ex

pectativa o que no municipio de
S. José se tem realizado no sen

tido da obra de alphabetização.
Não suppunhamos que tão rapi
do se atteasse o incendio do en

thusiasmo naquelle rincão da ter

ra catharinense. Dois luctores pa
ra isso contribuíram: a operosida
de incançavel de sua Commissão

Municipal, constituida por ele
mentos norteados por são idealis

mo, e o acolhimento syrnpathico
por parte de valiosos elementos
de sua população.
-Um grupo de creanças de

S. José teve a interessante inicia
tiva de promover um festival com

o fim de adquirir material de en

sino, e tal foi o acolhimento com

que a ideia fOI recebida, que es

sa festinha, planejada para uma

residencia particular visando ape
nas a acquisição de alguns cac'e «

nos escolares, veiu a se realizar no

Club Recreativo 1 o. de Junho.
gentilmente cedido, no dia 6 do
mez p. p., com exito inesperado,
pois produziu o resultado de cêr-

ca de 80$000.
No dia lOdo mesmo mcz,

aproveitando a opportunidade de
uma reunião social, que se reali-
zava raquelle Club, e perante um

auditório que enchia literalmente
todas as suas dependencias, foi

organiz'!do o voluntariado da sé-

de do municipio, que ficou sob

a direcção da Snrta. Prof. Anna
Pires Gomes, e constituído pelos
24 voluntarios seguintes: Laura

Quint Souza, Olga Freyesleben)
Beatriz Freyesleben, Zilda Fre)'e;
leben, Marina Freyesleben, Ema

Bonckewitz, Ilma Pires Em bosa,
Clelia Levy Malty, Rosilda Silva, aggressorcs.

Reinalda Silva, Osny Quint-Pa- Generalizou-3e, depois, o conllicto, em que se punham em

rente, Oína lsidoria da Silva, Jor- relevo todos 05 capangas subordinados á Prefeitura local.

I MI' K II Cessada essa pr.meira phase, voltou a generalizar-se o

ge Levy Ma ty, aiVlna no "

, , " , ,

S Annit P'
'

I Te nani confhcto, depOIS que a polICia se fOl armar de fUZIS na PrefeItura
antas, nm a 18an',· -. ,

d
"

d d
'

R O I r' d I O ·r· y I local,
on e Ja �e encontravam guar a os armamentos para esse fim.

osa, uce Lspm oa, oJ

h I' 'I d
'

M
.

I J Q
,

t J_l I' De A san a po ICIa e ii capangagem fOI tal que passaram a
aCle. uracy um, l.e 10

-I' d d' 1 ' ,

b' d S E v'no Ger pratIcar actos e van ahsmo, caçanao os camisas-verdes lsoladamen-
zem nno e ouza, r 1 -

f ' ,

I k T 1 E 'd I te, contra os quaes d::slcchavam os seus fuzIs. FOI numa dessas
ac e ec a spm (' a.

l' , ,

r'T
'- f' p lo snr caçadas humanas que tomoou morto o Inte5ralIsta LUIz Schroed",',

'jessa occaslao 01 e ,
" ,

F
'

d S II d < ReI's Estando desarmado e r ro _u'·ar do abnf,ar-se Euml porta, o poliCIal o
ranClSCO e a es o. , "

h' d fI d b I ' '

'd d CMp 'aclamado persegUIU ate a 1, e agran o o seu para e lum a queIma - roupa
preSl ente a . �., I

I f
presidente de Honra da Cruzéida em pena ace,

,

em S. José, o snr. João Machado A deSQ rde rn ge ne ra! IZad a
Pacheco Jun:or, digno Prefeito do Estando a Pre:eitura local compromettic!a no conflicto e

Municipio. sendo os seus asseclas os verdad�iros provocadores, encontrou-se a,
A seguir o presidente da Com- cidade sem nenhuma garantia,

missão Executiva de Santa Catha- Foi quando o Tiro local se viu na obrigdç3.o de intervir,
rina usou da palavra, expondo �s I implantando

a órdem na 10caliJade, pois os c lpangas e a própria
grandes finalidades da CNE. policia, continuavam livrem:.nte pelas ruas, ar nados até < o; dentes
seUS methodos de actuação e re- implantando o terror na cidade,
sultados jà c�lhido� e� varias O Chefe de Policia confes-
partes do Bras!l, e termmou pC,r d

,.'

t I com o snr Prefe'- sa que, quem eu IniCIO ao
se congra u ar .'

'fi· t .c

to pela sua adhesão á obr.! ca cor') ,IC 0, loram O.S capan-
Cruzada e pela installação do gas da Prefeitu ra
Grupo de Voluntnios de S. José, Pedro �os Santos, c?nhecido caganga ,da politica local, � fi·

assim como poz em destaque a U,o do thesourelro da Preffltma e pessoa habituada aos confhctos

acção eHicienk d,e �ua C. M. poli�i�os. Con:o � vê, é inteiramente ,falsa a affir�ação do chefe, �e
-Na séde dls'nctal de João Pühcla do RIO Grande, quando attnbue aos camIsas-verde3 o Im-

Pessôa repercutiram, pOU<.;OS dias cio do conf .icto. Pai·, se quem o provocou,
.

segundo as affirmações
�� Idepois, as operaçõ�s em S. José. do proprio chefe de P?licia: foi o ,individu? Pedro, dos Smtos" ,e �

n5Crnuam 5e ,Assim é que, no dIa 15 de Fe- esse, de modo algum, e um lr;te6rah�ta, e sIm um ahlhado da polIt- � .' '�. ... .

•vereiro p. p., 'esse mesrr.o grupo ca municipal. Está confirmado, pela propria palavra l'�is,� cheh d �
de creanças, que já havia actua- Policia, que quem deu inicIO a e, se contlicto foi o Situacionismo e ,

dO na séde, levou a eHe'to, na· politico gaucho. .O.�.O�O�••------------�oee.G�.".'

CRUZA Banco de
Credito Po
pu lar e P.gri
cola de San ..

ta Catharina
o

-

o rnunicipio de S. José integrado na obrai
da C N E.--A Commissão Districtal e o vo

luntariado em João Pessôa.e-Movimen.
tos de alphabetização em perspecti-
va nos districtcs de Angelina e S.
re'dro.··Uma medida de elevado
alcance do Prefeito de S. José

[W

s. c. Te�leI1'"
tes do Diabo

Receb�mos da Secretaria do
«Bloco Carnllvalesco Moeotó
vem abaixo, que muito contri�
buíu para o brilhantismo do CaroAssernbéa geral naval HOl'ianopolitano desteanno

A directoria da Socicdad� Car- Cl:TI of�icio scientificando-nos qU�
valesca Tenentes do Diabo con- os fohões daquelIe applaudido
voca a todos 05 associados cio Cordão Carnavalesco acabam de
grêmio, para uma reuni ão de as- fundar definitiv;>.mente o seu cor
sembléa geral,· no próximo sab- po social, com a denominaçãbado, ás 20 hs. no Lyra Ten-I de Bloco Carnavalesco «Mocot�
nis Clube Florianopolis, quando vem Abaixo», constitu.da a suo
serão resolvidos os seguintes as- primeira dire(:toria d" maneira se
sumptos:

,
_

" gu�nté': P:esidente: Saul CapJIa,
a) eleição da nova directoria: VIce presidente: Alvaro Noronha
b) discurssão e approvação lo, Secrf�tario: Timotheo Paul�

dos Estatutos. Alves, 2,). dito: Raul Outra lo
FlorianopoJis, 14 de março de thesoureiro: Ary CapelIa, 20. 'dito;

1 935. Enéas Noronha, Representante
A Directoria. junto à Im?rensa: Antonio Sbiss3,

(Soe, Coop. r:esp. Ltda.)
Rua Trajano n, 16

(Edificio propri »]

RECEBE DEPOSITOS
PA6ANOO 05

SEGUINTES JUROS:

CJC Limitada 5'[. aja,
CJCAviso Previa 6'[. a13.
Prazo Fixo

x*
AU_

z. fi;

;',.: (.�1 :,;.: ,� ;�� 'i

Combinações Sorteios rnen

saes cie amor

tização, com

reembolso
mensal, ao l :

numero sor

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

inteiramente

o?vas e muito')
Interessantes �
de titules de
capitalização,
quer saldados

informações com os Correspondentes Regionaes
Lobo & Cia.

Itaiahy
Campos
Ftor-anopolts -- Laguna

I:)

I!
18 de ·Março
·!F'oirjnidavel na

"CRE ITO MUTUO EDIAl"
Premios ern mercadorias

l-PREMIO CE
10 PREMIOS
10 PREMIOS DE

E muitas isenções

RS.
DE RS.

RS.

5:175$
30�

10$

por 1$000

í
J
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A GAZETA 3

Terceira

Commercio, Industria Junta �om.. A falta de energia electrica cr��a��u����oonal
merc Ia I do TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM- Continuação da 2a. pagina

e AgrOlcultura
Estado MERCIO DA CAPITAL ce Gonçalves, Elisa Kilian, Olga

Kilian, Jamille Trindade Sadelli,Acha-se á venda, no predio n' 56, sito á rua Con- Gustavo Lehmkuhl, Irene Sarto
Resumo da acta da celheiro Mafra, nesta Capital, um cxcellente motor OTTO,["\ rato e Lydia Mafra de Souza.
153a. sessãO da Jun- com força de 6 BP, muitíssimo economico e Iunccionan- Este grupo de voluntarios fi-

1$000 t C
. o

d E do admriravelmente, em perfeito estado de conservação.
a ornrnercrat \.. o s- cou sob a direcção na prola. Au-

1 $000 -

' O motor cm apreço é movido á gazolina,' kerozene ou a
tado em 2 de mar rina Cruz, a quem foiconferidoo

2$500'
-

óleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois
d 1935

<J- distinctivo da Cruzada.
ÇO e é mais economico. Optimo para mover officinas typogra- Honrou com a sua presença es-

P 'd
. -d- M' Ed I phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to- f' I f L' Sresi encia o sr. aJor u-

d 1 f íb
. - -

d d
te estiva, o sr. pro. UIZ an-

ardo OUo Horn. Presentes os
a e qua quer a nca qu� nao possa presem er e cor- ches Bezerra Trindade, digno di-

1:' d d Ott H
. rente para as suas machinas.

rector do Departamento de Edu.
sdrs

. ...__

Jua:
o

O tO. °drn, CpreStl- Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,
ente, oao c avio a os a .

ff
.

h cação.
Avila, José F. Glavam, Roberto pOIS quhe s� presta para as suas o ICll1aS typgrap icas -No distrieto de Angelina já
OI" AI S d OI' ou mec arucas. C MdI'iveira, varo oares e 1-

P d 5 500$000
a . . esenvo veu a sua situa-

veira, deputados e João Tolenti- reço para a vena:.
ção, conseguindo ali interessar nu-

no Junior, secretario, é a�erta a

��,��J(��,���)��)���_)]�����
meroso grupo de. pes;ôas em prol

sessão e .approvada a acta da ses- Ttí: � � ��� --�� ����}i��
� ?a .Cruzada. Assim e que se ob-

são antenor.
. I �� . � jectiva a fun.dação de u,ma escola

EXPEDIENTE: OfficlO �In, r�,l tt·ent�� ��!8m
iI �1 de alphab�tIzaçãO �a. sede, com

do sr. Reynaldo de Almeida r�� .

- g� ���, �� uma matncula preliminar de 1 O
Grott, enviando a acta do Syn- � 2...... .._..,.,..,...,.""""""'_!!. gj a!umnos, escola essa que ficará
dica to Agricola Jo rnunicipio de �� �� sob a direcção do sr. Luiz Fer-
S. Bento, com séde no Rio Ne- �}� A Agenc i .é!ll f\/lodern a � reira de M�lIo.

gro; archioese. Dito n' 763, do � de Publicaçoes, com séde �] A Commissão Distrietal de
sr. dr. Juiz de Dileito da comar- [� em São Paulo, é autorizada e fis- � Angelina ficou assim organizada:
ca de ltajahy, enviando para os �� calizada pelo Governo Federal e tÃ� Bertholdo Senzs, Presidente; Luiz
devidos fins, os documentos das � possue a carta patente n. 112 �J Ferreira de Mello; Secretario;
duas sociedades cooperativas; �� �� Leonardo Schmidt, Thezoureiro;

Mercado do Rio idem, Dito sJn do sr. Official do (l] FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes' por �,1 Adolpho Souza e Hercilio !José
FEIJAO ' Registro de lmoveis da comarca l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �� de Andrade, Vogaes.

(Por sacctJ de 60 kilos) : de Itajahy, enviando para fins le- �, f� Além d'isso já conta a Cru-

Preto novo II $000 gaes os docurr:e�tcs de dois Co�-�] EXTRACÇÃO com globos de crystal. l� zada com 30 so'�os, sen�o. 10

DIVEnSOS Branco especial 25$000 sorclO: ProfIsslOnaes Coopera.tI- � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- � mantenedores ; L.O. contribuintes.
Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$JOO vo�; Idem. Memorandum da Ca.•11 teios são presenciados pelo povo � No logar a::!�om!llado «Ponta

Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$000 jltaJahyense di'! PhosphoroJ SIA, Iii . � de Taboas» projecta-se a funda-

Gazolina caixa 55$000 MERCADO FROUXO enviando os documentos necessa-I· �i����:��h!�M����K�l����f�-·j ção de uma outra escola, que será

Vélas de cebo caixa 16000 rios para .erem archivados nesta brevemente installada.

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA Junta; idem. Dito d,o sr. \Vilhelrll �����l..m���l����f��WJ���* -�m S
.. Pedro, dístricto d

.

.!

Cebolas caixa 40$000 (P 7 50 p'l) Weege, de Jaragua do Sul, ac- � T. t
EI

d 1'1, S. Jose, contmuo ao de Angeli-
Vélas stearina caixas 35$000 Fina c�� s�c;o

ae

c; 3$000 cusand� _um, memoran?um. desta [\� ra riSP ii� e ra ii i � t1 na, a obra d�
.

Cruzad� :�ve a

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 G '

11 $500 RepartIçao; Idem. OfficlO n 764, LkJ FI' I' B R t'
!!� sua repercussao, e assim e� que

Côco sacco 50$000
rossa sem pu do sr dr Juiz da coma Cl d, Itaja- �\1 onanopo IS -

. om e Iro �1 serL..o installadas brevemente a3
MERCADO FIRME

. .

: �..�] �j
Farello sacco 6$500 hy, remcttendo pala fins de dIrel- [� ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS EENCOMENDAS ��.,i escolas de Santa Philomena e

Farellinho sacco 8$500 ARROZ to, os documentos de uma socie- lk4 l� Campo de Demonstração, a pri-
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de

dade Cooperativa Agraria de 1- � Fett & Cia. Limitada � meira sob a direcção do sr. Se-

24$000
60 kilos) lhota, daquelle municipio; idem. [� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol r� bastião Kemmers.

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha Especial 50$000 Dito sln, do sr. official de Re- � O encarregado MARCUS MOURA l�4 -Não é do nosso feitio relatar

Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom
.

46$000 gistro de Imoveis da comilrca de �l�f��������WJ�,���� trabalhos ainda não ultimados,
Cimento Mauá sacco 11 $500 Japonez Especial 44$000 ltajahy, enviando para os devidos mas porque se trata de empre-

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Ja'pon�z B?m 40$000 fins, documentos do "Consorcio ��WJ.��f�t<;�l��i��������� hendimentos repousam sobre ali-
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500 BIca Cornda 34$000 I Profissional Cooperativo de Ilho- � CONVEN�A._SE ��! cerces de pcdr� e cal, eis ahi um
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO ta; idem.

�
"T'

n _ • �� relato a respeito das escolas em

BANHA [ REQUERIMENTOS:- Do � que nos :eceptores PHILIP� sao apro�elt�- rj,j perspectiva do municipio do São

VINHO DO RIO GRANDE
sr. �lfredo Fl�ck, de�ta. praça, � das todas as _lmpO��al1te� conqUIstas d� SClenCla � José:

(Por caixas de 60 kilos) �edIndo para fI_ns de dIreito, c�r-
do radlO, razao pai que 1 ecommendamo-los. �,. I. Escola «�rofessor .Carva!ho�: J��:;s I �����g Em latas de 20 kilos 155$000 hdã� .de sua fI�ma comm;fCIah & AGENTES:- COSTA !l C �J Filho», .n� .Prala Com�flda, sed�

Em latas de 5 kilos 1 58$000 Certiflqu.e-�� Dito dos srs.
. K�I-�. C< �. . � do mumClplO, so� a duecção da

�:�:o�:s g;ã�osard��a �����8 Em latas de 2 kilos 160$000 ler & Cla, da praça de JOlllVII- ç'� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Flonanopohs r�.1 professora Orlandma de Carva-

MERCADO CALMO le, pedindo para fins de direito, .}'(4 f'1J lho Ramos Maciel;
Vassouras 3 fios dz. 20$000 certificar-se os mesmos tem sua fir- �����é!���i�l�,�,���v��.�� 2. Escola de João Pessôa, com
Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE ma e seu contráeto 50cial regis- O��.� ®.$�G�� 13 alumnos já matriculados;
Xarqt1e sortidos arroba 26$000

(por kilo) trado nesta Junta;' Idem. Dito do O � 3. Escola das Forguaha�;
sr. José Elias, desta praça, pedin- G � 4. Escola da séde do distri-
do para registrar a sua firma; Ins- � " eto de Angelina, sob a direcção
creVa-se. Dito dos srs. Felicio·� � do snr. Luiz Ferreira Ce Mello,
Elias & Irmão desta praça, pedin- i " com 1 O alumnos matriculados;
do para registrar seu contràeto � � 5. Escola de «Ponte Taboa5»,
e firma; Registre-se e Imcreva-se. � �, em Angelina;

Dito dos srs. "Jorge Salum & � e 6. Escola de Santa Philomena, .

Cia," desta praça, pedindo pala e sob a direcção do snr. Sebastião
6$000 anotar as transferencir:.s d.! suas Kemmers;
1 $500 filiaes desta capital,respectivamen�e -:. Escola do Campo de De-
I $700 aos srs. José Elias e Felicio Eli- monstração, em S. Pedro.
I $600 as & Cia. Anafe-se. Dito dos São mais 7 Escolas' que se

CAMBIO srs \Verner & W�rrnsbecher da projeetam no municipio de S. José,
Praças 90 d[v á vista cidade de Mafra, pedindo para as quaes com a que foi installa-

SI Londres 58$563 58$963 registrar o archivar o seu contra- da na Ponta d� Baixo, na séde
« Paris $785 eto social; 1?_egistre-se Archive-se. do municipio, perfazem o nume-

« Hamburgo 4$790 Dito dos srs. Werner & Worms- ,.._,
ro 8, com que S. José contribue

« Italia 1$023 becher, da praça de Mafra, pedin- A t· Ph t h
· para o patrimonio da Cruzada em

« Portugal $500 do para registrar a sua firma, Ins- r Igos o ograp ICOS Santa Catharina, elevando assim

« Nova York II $870 creva-se. Dito da "Carlos Schroe- a 13 o numero de Escolas da
d S A Revelação -- Cópias -- Arílpliações C N E« Hespanha 1$620 er I ," da praça de Indaya), . . ,neste Estado.

« Suissa' 3$880 pedindo paro fins de direito, cer- P H O T O -Uma medida de elevado
« Belgica 2$780 tifi<.:ar sobre registro e arquivamen- J O 5 E' R II!! iii H L A N D

alcance acaba de ser adoptada
« B. Ayres 3$450 to cios àctos constitui'ivos da U pelo snr. Prefeito municipal de S.

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200 referida S,A. Cerl!íque-.oe. RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124
José: S. S· não só exp' d u um

Refugos pesados kilo 1$300« Hollanda 8$065 Nada mais havendo a tratar, o decreto determinando que a Cru-

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
sr. Presidente encerrou a sessão .

.[� Só O profissional competente e criterioso zada Nacional de Educação fosse

5TO('K em 20-2 Entra�ase 5ahiàas Secretaria da Junta Commer- � póde executar com esmero todos os trabalhos declarada instituição de utilidade
13 a 20-2 do Estado, em 2-3 935. � photographicos, garantindo-vos revelação, cópias • publica municipal, mas determi�

��X��9 24.302 10.367
João Tolenlino Inr. .� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente fi nou que, por �onta da municipa-

17.945 13.434
Secretario ! duraveis. ., lidade, fosse prestada assistencia

34.414 20.824 7.906 rJJ • medica e pharmeceutica gratuita a

rO.601 5.725 9.740 EMPRE- � REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O todos os alumnos da Cruzada,
25.496 GADA! Precisa- e NA CASA • tanto �s das escolas em funcc.i�-13.5 �O se de uma á praça General 0- O G namenlO, como as do voluntana�

(Faltam as sahidas dos depositos particulares. sorio n. 38. ..G�.OG.. ••••• do .

ASSUCAR

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

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

Preços corre�tes n� praça de I Limpos leves kilo
Flortanopohs Limpos refugos kilo

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

Extra
Diamante
Christal
Moido

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

PELES

. '.. ... � .'

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-

Sacco de 60 kilos 9$500
MEIRA QUALIDADE

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

Moido de 45 kilos 8$500 38$000

EnClpados :2 kilos 20$000
Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28�000
Fô:ro de pinho 14�000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16�000
1 x5 a dz. 6�000

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

Sarrafos ,

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

Mercado de FlorialH)polls Mantas Gordas

Feijão preto sacco I 5 $000 Patos e Manta

Feijão branco sacco I 5$000

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

Milho sacco 10$500.
Batata sacco 10$000 DIVEROSS
Amendoim sacco 101$000 (p-or kilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra
Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo
Farinha c0IIl.mum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco I 5$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1$500
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata I 7$000
Nozes kilo 8$000

1$900
1$700
1$600

FIRME

COUROS

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua

[ j
Dr. Ricardo Gottsmann r Das 10 ás 12 e das 14 ás

IMédico - Operador. Es-, 1 17 horas

Ipecialista em alta Cirur- f I
Igia e Ginecologia t 11'========--=Re«. Rua Esteves [unior, 26� . �===='-"="===.=="�

I,

I

i

I I
=��==== ii Dr. Cid Campos

Dr Antonio Botini I !i Escritorio: Rua Trajano,
•

• : Il
' 11. í

I I

Medicina Interna- Syphill.· II
----

r

'Vias Urinarias
,I -

f
!,Or. Pedro de Moura Ferro'

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva no 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves .!u
nior, 179-Phone, 1.285

====�=====�====

TELEPHONE 1131
I

Consullorio: Rua 'Crajano 18.' ,

TELEPHONE 1284

Consultorio e

Residencia!�Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-ClRURGIA�
DO r

Dr. Aurelio Rotolor
•• f

Com pratica nos hospitais
da Europa I

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS�

Diagnostico õca rnotesttcs
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

I Ondas Curtas e Ultra Certas

Radias U. Violeta e Infra-Ver-I
melhos--Completo Gabinete dei

Ele c'ricidade Medica f
Applica O Pnl2umo-Thorax Ar-,
tificial contra a Tubercul,?se p.ul-l
manar, com controle raàlOloglCO,

Consultorio: R. Feli?pe��
Schmidt n' 18, das 9 as 121
c das 14 ás ;17 hs.-.Telef.!
1475 - Res. Visconde de]
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Escriptorio R. Felippe II Schmidt n: 9 Phone 1483

- .. I

Dr. Fulvio Aducci liAdvogado
I

João Pinto, rr 18!

(sobrado)

Pharrnacias]ADVOGADOS

Dr. Gil Costa·

E

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Escripforio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felippe Schmid/, 9-sala 3

Tel.phones:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

1 Accacío Mo-
•

re I ra tem seu escrlp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Pllarmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27

I. TELEPHONE 1170

Almanak Laemmert
fUHDADO 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 COLLECÇõES

�--------------------- ----------------
�--------�-----------------------------,�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

'

RUA JOAo PINTO N. 21

•

volume -- Districto feôeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " -- D�mais Estaàos ao Brasil

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

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

Volume vspecial doEslado de Santa Caiharlna
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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

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

I
Rua Esteves 1unior, 15

___

FLORIANOPOLIS

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

Novidades
litestarias

=de=l

==João Selva== Pelleleria
Argenlil�aTelephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

----:�----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sov.é
fica - Por S. Eridmann

Furumdungo - For �ouza Ca'
margo
Psyco ./1nalyse-Por Gastão Pc
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�p'eJpUV
Edições de Adersen - Edítore�
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa-, com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO
RUA JERONYMO

COELHO. N. 38

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba)
é dar valor ao ·que é bom, é economico e

EXPERIMENTE E VERA Q�E

fabricado com Oleina
rendôso

É SUP·ERIOR

.i

(> "

::;:.' r'-
�� �1'

-.� �

_r.2T f"", •. .ú,_;:;;:."'..;_'"_. � ....._ -'-- -'-- ___'_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,,', Fllil1aes em·.
BiurllenaU - ..Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �,.��

I Mostr\.Jario perrnarasnte em Cruzeiro do Sul �)�
� Secçao de Secçao de Secçao de �

�� Faze�:a�E����nS�es e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: �,�,�,Morins e A Igoc1ões Machinas de beneficiarjrnadeira t1..�
L, Lonas e Imperrneaveis Material em geral para construcções: Machinas para officlnas mechanicas K�]� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��

�' Roupas feitas c jancllas, finta Machinarios em geral para a
.

lavoura: arados, ��-�-\r1c Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

�[�
Lillha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

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

� Cortinas e Cortinados Tintas a aleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

���� Toalhas e guarda-napc1s Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

��� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico

� Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� "Charutos <DANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangeiras Material electrico em geral �,�."� Erilpreza I',Jacional de Navegaçao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �1
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca" ��� �����������âV..o..V.A.���
J�,
_______=-----o-

I, -C o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a

I
�. "

... Furiõcõo em 1870 ._. II IJonfeilariaI 5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas;

,

�I'
conservas, vinhos fin 1S etc., ('rpital rea1isaDo 9.000:000Siooo,

Resuvas mais DIZ 36.000:000$0001 Fornece doces d : todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$361, t b tisad b ·11mrnoveis 13.472:299$349

samen OS, ap isauos e ai es.

ReSpOIl"iabi!iàaàe5 assumiDas 12m 1933 2.369.938:432$8161

I' RESTAUR11\NT A LA' CARTE no primeiro andar(Estes responsabiliàaDes referem-se sórncnf e aos ramos 012 "'\

fOBa 12 TRAH5PORTE5, que são os 0015 UH!r05 IZm que l' H E O D O R O F E R R A R Ia ('ompanhia opéro) "

I f'1gentes, 5ub-Agentes 12 RegulaDores De Avarias 12m tODOS OE I RUA fEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàos 00 Brasil, no Urugua·' (Buccurecl) 12 nas pr ínclpaes � RUA TRATANO) Telephone 1.194

praças extranqclrc s � I �
J

Ag cn tcs 12m f lar ia n o p o I i s r A m ?O5 LO 13O & rI A.

\
� iiõiifa;s;;;,;iiHiiiii;;.;;;oiiiiiiiiiiiiõiãiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiõiiiiiii__iiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Rua r. mafra n
'

35 (snbr-côc) I'clxc postal 19

Telegr. ALLlAHÇA T'eleph. 1.083

I
nu .�::�=�:_5:::::,.:m L Filomeno Cia.

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TV,J:J]ra::J'1ia, EstlZreotypi
d f id d tro j

'.

1· di b t Encuõvrnoção, Pautaçõo, Traas en errm a es gas ro intestinais: co íte, la e es, apeno bolhas em Alto Relevo etc,
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ::;,,,�,,�-�--�''';;:'';;;;;-;;:;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;���,,;,
pepsias e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������.
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

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

D E gente.
Pau loSch Iem pe r Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 7'O Vi rg i I iO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

G
·

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Cornmercio, Café Na- FLORIANOPOLlS are la-Ru lTi ra-
..=::::::::::::::::::::::===========:'=========:::::::=======:::::� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. _-======-___J����������d�e�n�t�e::s�n�.::!1�o�-F�I�or�la�n�l)p�O�II.

CAPITAL.

"

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYl ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VIlla Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llriôo Vista Panoramira.

Espll2nDiDa praia oe banhos.
Optima nascente õe agua potavel.

Terrenos completamente planos.
rl VILLA SAlHEARIA DISTA a:

1000 metros Da Ponte Hercilio Luz.
800 00 BranDe Quartel feDeral, em construcçõo.

600 DCl Brupo Escolar Toaé Bolteux.
t+o séDe DO Distrido 1oão Pessôa.

S'Crvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000
A 50rieàaDe se encarrega Da ronstrucção De Pr éõloa

Ld lótea uõquírõoa, m z àlnn lz o pagamento àe umuernrcõu á
ui.sto 12 o resta1te 12m pagamentos mensuee.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Chiquinho

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
.

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

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

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

r GARANTIDO .'

:�?' E CUSTA 6$
o DISSOLVENTE NATAL

auA
_

C1DADI IIJADQ__
I �

I
SE QUERES ANPAR DE

M dl s t
AUTO commodamente e com

O I a I
segurança chama o

LIRUA 28 DE SETEM·

I
Ford V8·200

BRO N. 16 Phone. 1.212
E NADA MA1S!

I' PASCHOAL SIMONE S. A·
I

LIVRARIA MODERNA
,

f'unôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa pastal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End, TcIg.
SIMONE

Alcool

PARA HOMENS
S Rua Conselheiro. Mafra (esquina Trajano)

�'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A G T
A DO POVO

A "festa

do quartel da

voz

RIO, 15 (0)- «O Globo»
entrevistou o chauffeur Ti
burcio A. de Souza, do orn

nibus horrivelmente colhido
na passagem de nivel da Ri
cardo Albuquerque onde
morreram muitos operarias,
O referido chauffeur, grave
mente ferido, acha-se inter
nado na Casa de Saúde Dr.
Francisco Guimarães, por
conta da Cia. Internacional
de Seguros.
Indagou o repórter, então,

C01110 elJe explicava o desas
tre, alludindo aos freios que,
segundo se affirmava ôntem,
não obdeceram á manobra.
-Os freios funccion?,vam

bcm-respondeu. E mesmo,
já vinha aguentado o carro

assim, com aquelIes freios)
!la muito tempo. Depois, a

questão não era de freio.
E e x:plicou:
-O desastre horrivel te

ve uma única causa. Foi da
da a passagem como livre,
em Ricardo de Albuquerque.
Entrei confiante, atraz de ou

tro ômnibus que ia na mi
nha frente. Foi quando vi o zelo e correcção.
expresso em grande àispa- A Gazela a j u n t a as

rada, estando o meu carro homenagens ás imnumeras
sôbre a linha. Accelerei de-· hoje lhe serão prestados.
sesperadamente. Mas o ter
reno ali não é inteiramente
plano, havendo os trilhos a

atravessar. E o trem p�gou
o carro por tds, num cho
que horroroso.

Foi hoje entregue, no Thesou
ro do Estado, aos srs. dr. Olhon

Anniversaria-se hoje a gentilis. d'Eça e Luiz Souza, respectiva
sima senhorinha Maria Estdla mente, thesoureiro e chde da se

Amaral, dilecta filha do sr. Anto- cretaria da Faculdade de Direito,
tras contas e realizados outros nio Amaral, vice-consul de Por- a importancia de sessenta contos
serviços bancarios, havendo em Não serã {ugal neste Estado. de réis, ultimamente dO:lda peJotudo uma viva demonstração dt; A Gazela respeitosamente fe- Estado àquelle estabelecimento de
franca prosperidade. IIres idiente licita-a. ens:no superior.A Gazeta, apreciando oas-. Lta quantia é destimda ao

sumpto em, causa, apresenta à
d RJ0}. 1} (G)-tOl afas�.- Dr. lvens de Araujo inicio das obras do novo predio,digna Directoria do Banco de a e11l11 lvamen e a can 1-

I A data de hoje a55igll.1la o· cuja construcção foi confiada aos
Credito Popular e Agricola de I

datura do sr. Osman Lou- I,
'd" I engenheiros architedos dr. Fran-,

' ,
.

.

d' r:of anmversano o Jovem e ta entoso
Sa?t,a Cathanna, as suas

'llelhores·1 rel�o, a plesl encla con;, 1-

advogado patricio, dr. Ivens de cisco Trescka e Paulo Motta AI-
fehcita'rões. tuclOnal do Estado de Ala-

d dI' 'C buquerque, autores da magnifica-- gôas, tendo aquelle interven- Araujo, eputa o e elto a ons-

d
,.

E d I t' d planta que se acha ha dias, emA gran e cor- tor sido chamado ao Rio. tItumte sta ua e secre ano a

Interventoria Federal em nosso exposição na Relojoaria Çalluff.
rida automo.. Compraepara vos conven- Estado,

b ·1· t· f
.

d I ecol1omi- A' sua invulgar intelligencia,
I I S Ica cer O orml ave e

alIia o dr. Ivens uma affabihdade
BUENOS AYRES, 15 (G) co SABÃO INOIO de tracto que o alarga airda

-Iniciou-se ôntem á meia
A

'

3 mais o vasto circulo de sua. re-

noite, a disputa do Grande pOS an n os e 5 lações,
Premio Internacional Auto- mezes chegou ao A Gazela felicita-o cordialmen-
mobilistico. Enorme multidão de?ti no te.

assistiu á partida dos carros

inscriptos na importantes com

petição sportiva, que arran

caram debaixo de calorosas
acclamações. Os concorren

tes são em numero de 55.

novo

Guarnição
Realiza-se amanhã, ás 15 horas, com toda a Solem

nidade, no vizinho districto de João Pessõa, a original
«festa da Curnieira», promovida pelos oíficiaes incubidos
de dirigir a construção do novo e imponente quartel para a

Guarnição Federal.
Muito agradece A Gazeta o gentil convite com

q te foi distinguida.
Banco de Credito Como o chauffeur
Popular e Agricola do ôrnnibus explica
de Santa Catharina o desastre do R o

Realizou-se ôntem, na séde do
Banco de CIedito Pop rlar e

Agiicola de Santa Catharina, à
rua Trajano 16, a sessão de a5-

sembléa geral ordinaria para es

tudos e approvacão do relatório e

balanço desse estabelecimento, re
Ierente s ao anno findo de I 934.

O r itavo relatorio apresentado
aos snrs. accioni. t iS é uma de
monstração Irizar.te do progresso
desse instituto de credito que Iunc
ciona scb os moldes das cooper&
tivas sy.terna Luzzatti.

Inaugurado em Maio de 1927.
o Banco de Credito Popular e

Agricola de Santa Cathariua, tem

tido uma ininterrupta marcha de
progresso que muito bem diz do
esforço da sua Directoria, a cuja
frente se acha, desde a fundação
o mr. Armando Ferraz como

Director-Gerente.
Falheando o relataria em refe

rencia tivemos a opportunidade
de extrahir delle alguns dados
que offerecemos aos no,.sos leite res.
O util estabelecimento bancaria

que InICIOU os seus negoclOs com

diminutissimo capital ainda a in

tegralizar, tem hoje o capital in
tegralizado de 136:500$000.
A baixa movimentou o seguin

te numerario durante o anno dG
1934: entradas 3.187 :000$000,
sahidas 3.150:000$000.

Os emprestimos concedidos
montaram ao total de.....
1.232:00Ó$OOO, e os d;!scontos
ao de 250:000$000.

Os depositos eHectuados subi
ram a 709:000$000, mais ...
1 5 :000$000 do que no anno de
1933.
O Banco pagou de Juros aos

seus depositantes, em 1934, cer
ca de 50:000$000.

Foram ainda movimentadas ou-

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

Francisco Tolentino n' I.

RIO, 15 (G)-Ul11a carta,
entre as cidades Í1uminenses
de Miracema e Therezopolis,
gastou três anilas e cinco
mezes.

li" II Si para derrubar uma gran
de aroore em nossas florestas bas
Iam a força d: um pulso e um

quarto de h:J ra, para substiiuila
é preciso em ssculc,

291 II�
I

MARÇO
Os remadores do Riachuelo,

fi Gazela interpr , ta hoje pi\Ia melhor parformance nas eli
mais uma vez a satisfação, dos minatorias de Domina0 proxims' -

<> ,

O h - . � uen'es esportistas catharinenses, e:n vir- resolvera:n repousar hoje e ama.s san 05 sao mais jreq ,

dE.lh d quo no h me 1<
tude de ter o G::Jverno ) s-

·1 nhã em Ioga r desconhecido paranas m � �res o v � (J c ,

d 'I' d 10 "
,

s: I, apenas treze a
tado presta o um aux: lO e .que 03 seus irmãos lide sporttvaum cem iomens

d
"

F d - C I I -

,
.

.

t i h habiiualmenle contos e reis a e eraçao atla-I'não lhes appliquem "olhos grau.otn e e se e son am .
.

D E" ,,'
_c I ulheres a proporção é· nnense de esportos. mais uml,. des . S�rá que o Riachuelo acre-un Te c sm,

I'" J fi G t d' f
" ,

d� trinta e ires a quaien'a e cin- �i :ton,a para nos, � aze

a'l
ita em eitiçaria?

j.iicentivadores daqmllo (lue estava
.

c' •
.

cabido por tem, talvez, para nun VISITA
fAZEm AHH05 HOJE: ca mais se levantar: o sport terres- E"tiveram ontem em visita. ao

tre de Santa C,thalira!Nunca dei- nosso redactor sportivo e director
xamos de confiar um S) momento, téchnico da Federação os srs,
nesse auxilio pi omet.i lo porque el- Walter e Meir<l, representando o

I;; indubitavclm .nte r , v .rterá em Avahy F. C. O referido sportman
beneficio da nossa terra. E agora agradece não só essa gentileza,AI-
resta unicamente que os bravos fi- como a do Íris F. C. e a dadr. lhos de Santa Catharina contri- F, C. D.
buam comr.o ico na obra i igente
e alevantada de desen volver a e- A "GARAGE AMERH:tA:
d.icação physica , preparando uma NA» attende a qualquer hora do
raça fl rte e feliz. d' d

'

P' I 577la ou a noite. hone, .

Des. Heraclito Carneiro
Ribeiro o jovem Maximo Martinelii, fi-

Festeja hoje o seu anniversa- lho do sr, capitão-tenente Maxi
rio natalicio o sr. desembargador mo Martinelli;
Heraclito Carneiro Ribeiro, mem- o sr. Thomaz Gonzaga:
bro da Côrte de Appelação, do

a exma. sra. d. Picucha
Tribunal Regional Eleitoral e len- vim Gafíré, esposa do sr.

te cathedratico de Direito Civil Candido Gaffré;
da FacuIdade de Santa Catharina.

o jovem Raul Zacharias, filho
O illuêtre anniversariante, ma-I do sr. Raulino Moreira;

gistrado digno e integro, e, além
I o sr. Alvaro Bouson, funccio-

de cavalheiro perfei�o" �ma das nario postal;
maiores expressões juridicas do

o sr. João Ramalho Xavier, TAMANDARE' F. C. II nspector F�.edera� .

"nosso Estada. lunccionario daOelegacia Fiscal, de E n � in J:"".
Por este motivo o di,ti'1cto an-

a exma, sra. d. Flora No- Recebemos um aviso da di- v.... I.Y

niversariante. que goza de real es- gueira Prales. rectoria F. C., solicitando o Por decreto do e .m i. sr:
rima em nosso meio, irá hoje re- comparecimento de todos jogado. Presiçlente dl Republica acaba
ceber manifestações de ailecto CHEBAm UNS...

r
'e, do club, quer inscriptos. quer de ser nomeado ln-pecto. F,d�-

dos seus amigos e admiradores
A h t 'd d I aquelles que desejam delendel-o ral de ensino secundaria, junto ao'I c: a -se nes a Cl a e o sr.

às guaes A Gazela se aSSOCIa,
F

'

AI id ind tri 1 na' corrente temporada, no campo Collezio Coracão de Jesus, destarancisco mei a, In us na em:. ,,, O h·
� J

I· 'h d t d I it '

A Adolpho Konde:, as I 5,) rs. Capital, o nosso collega d � im-;aJa ye ,;pu a o e el o a s-

T f '

bl' E t d I I P t'd em ponto. O aranto of erecera prensa sr. Flavio Bortolluzi d�sem .ea s a ua pe o . ar I o

d l' 'dL'b ' I um par e scnootelras ao Joga or S:..ura, director do "C:'ue':) doi era.
8 I '

que marcar goa s numa so tar- Estado."
d�. Esse dá o premio, mas é em ----------

condições de quem não quer Roup 1S para homens e

dar. .. Uma caravana chefiada criança só na CASA. A
CAPITAL

por Osny, irá apreciar, em autos
�:-#.....:...."3:--."3"'3i';:.... '#....�':lIb-.. z-orob �

particulares, o desenrolar do treino. �.,.=-�-=•
..",.,.�� -

·.=..-""",-'-",,�.,S
� Estll haços .. 11 �l
ij ��. �

� �
����� �����

Dr. Henriqae Fontes

mónn.

O excellente «virtuose» que é
bras!! �iro, pretende dar, nesta ca�

pita!, dois concertos, com finos
programmüs de music:ls selectas, I Já se explica o General:
exhibindo-se. �rovavelmente, nos N�o é na�a; é brincadeira.
salões do querIdo CluS 12 de Nmguem va tomar por mal
Agosto. Que haja tropas na fronteira ...
O snr. Holzmann é um nome

sobejamente conhecido nos gra:1-
des meio's musicaes, havendo já,
por varias vezes, se exhibido nos

melhores centros europeus e sul-

Registra-se hoje a data anni

vers:::ria, do nosso ii!ustrado con

terraneo, sr. dr, Henrique da Sil
va Fontes, integr.a Procurador
Geral do Estado e Director e

lente cathedratico de Economia
Politica da FacuIdade de Direito
de Santa Cathi\rina.

Dotado de ca, acter illibado e

senhor. de uma cultura de escól, o

illustre anniversmiante, nos altos

cargos administrativos que desem
penhou em nosso Eslado, sempre
soube �e haver com inexcedivel

Encontra-se, nesta Capital. o

sr. Alfredo Montenegro, prefeito
municipal de Bom Retiro.

A concentração de
tropas na fronteira
catharinense ...

fALLEClmEHTO:

Falleceu, ôntem a noite, re- 8asket ball
pentinamente, na Enfermaria do
J 4 B. C. o sub-official, daquel- Já chegaram ôntem a São Pau
la unidade militar, Adhemar Con- [o os rapazes da turma do Spor
ceição. ting de Montividéo, devendo de-
Militar brioso, milito relacic- --.---..

---------

nada e bemquisto, nesta cidad,�, I P Ian fista
a sua morte impressionou extra-'
ordinariamente. I
O seu enterro eHectuou-se hoje

no Cemiterio Público.
../1 GaZela envia pezames a

família enlutada.

Camarões estraga
dos. (Um perigo
para o po:'o).

Ho&zmannsuas

que
-Não como mais camarão

Pois a saúde é bem cara.

Mas si comêr ... (como não?)
Torno um CÓlJo de... canguara ...

Sarilpião

Pelo paquete «Comte. Capel
la'> deverá ch�gar a e3ta capital,
amanhã, o acatado pianista Holz-Dr. Vasco Henrique d'fivilla

Transcorre hoj � o anniversario
natalicio do sr. dr . Vasco Henri

que d'Avilla, Procurador da Re

publica, neste Estado.
Ao distincto anniversariante
fi Gazeta felicita.

Faculdade
de Direito

a nencanos.

Corn O sue/to de ân'
tem, sobre os bon�
des ...

-São medidas preventivas
Do mais perfeito optimismo
Pois nas fronteiras altivas
Poderá ter exlremismo ...

Prefiram sempre o inegua-
,._

vaveI SABAO
INO IOde Curityba

M A' S O R T E Como) O bonde volta agóra,
De novo á exlzumacão
Mas o cadaver ne�t'hora

A cidade anda inff'stada de Já está em... putrefação!
gatunos que agem calma e im

perturbavelmente a qual hora da
noite, ou mesmo do dia.
Ainda hoje, em pie o dia, sob

o pretesto de tomar agu?, Anniba1
Castro, preto e natural do Estado
de Minas GeraF-s, conseguiu pe
netrar na casa de resiclencia do
commerciante Abílio Carvalho, e

dispunha-se a l()Ubar quando al
guem da familia presentindo-o,
deu o alarme.

Castro foi preso e recolhido

Cartazes do
Dia

"Seu» T. T., você confessa
Que gosta duma fichinha
Mas dinheiro não me péça
Pois sinão eu perco a linha,

Com o amigo T. T.

CENTRAL-Forasteiro So�
fitaria, ás 7,30 horas.

ODEON-Facil de amar e o

1?,ei da Jaula, ás 7,30 horas.

IMPERIAL-Viver duas V:�

das, ás 7,30 horas.

o motivo? Eu digo aqui:
E mesmo você descobre
Que eu sou pobre, pobre, pobre
De má-ré-de-si! ...

Faz annús hoje o nosso pre
zado conterraneo sr. José L�al
de Meirelles. activo fUllccionario
do Banco Nacional do Commer- ROYAL-Só para senhoras,

ás 7,30 horas. ao xadlêl.CIO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




