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Parada A f ltathletica pre 81 ura

ranguá paga serviços
el úde de Ara-s

carnaroes

RIO, 16 (O)-Realizar-se-à
em julho proximo, nesta capital,
uma grande parada de educação
physica, sob o patrocínio da As

sociação Brasileira de Educação.
O ministro da Guerra desejando
que a representação do t.xercito
à importante demonstração, seja a

mais numerosa passivei, determi
nou que as Escobs, Centros, Col
legios Militares e unidades esco

las, nomeassem desde já, represen
tantes para entrar em contacto

com a cornmissào directora, pre
sidida pelo coronel Newton Ca
valcante.

an

cre- o
do cartorio eleitoral

Pesca fezo Presidente da Federação de
apprehender e inutilizar 5aOOO
Casualmente tivCi11JS occa-/ sentido, corno em todos os centrar no samburá de um

sião de palestrar com o sr. outros para fazer cumprir o pescador, contendo apenas
llíario Couto, esforçado Pre- CJLl2 preceitúa o Código de camarões �egitmos, muitos

sidente da Fe íeração de Peso Caça e Pesca, que, -aliás, é desses crustáceos em estado
ca neste Estado, sobre o a- be.n prolixo em artigos e pa- de d .terioração, tendo man

buso da venda de camarões rágraphos diífilcirnente exe- dado avisar do facto, o fiscal
deteriorados. S. s., com a sua quiveis, Acrescentou-nos ain- da Hygiene.
proverbial aítabil dade, ex- da o sr. Mario Couto que Pelo exposto vê-se que a

plicou-nos que a Federação também hoje pela manhã Federação de Pesca está, pe
t2111 tomado todas as medi- no Mercado Púbhco exerceu- Ia bôa vontade de seu Pre

C;..ê:' d�s .ao seu alcance para :c- do s .véra fiscalização, sobre sidente, o sr. Mario Couto,
pnmrr o abuso. Assim, all1- os camarões de tamanho re- agindo com energia. Cornpe- Foi ôntern preso e recolhido

da ôntem pela manhã fez ap- duzido, teve occasíão dê en- te agora á Directoria de Hy- ao xadrês da Delegacia de Poli

prehender perto de 5,00,) ��=� giene co upletar as medidas cia, desta cidade, o meliante Da-
-
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c.amaroes e m.cno� ,e cel!- FILHO DA TERRA BAR- de fiscal zação da parte que vid Severo, de côr preta, com �
. �=�� _-=o="' ......"'-�o=;.o.".,..:;e-"'...-.:."""'....

-�i
ao tlfl1eh�os, 9u� e, alias, a dl- RIGA-VERDE! Não te i.npres- lhe compete. 21 annos, natural deste Estado, � A I [:)A _E_==_"". �
sta m�nsao 1111111111a mar,cada peja I sionas com o numero de analpha- que, ha dias, furtou de uma la- Jt r;.�,

r T d j Roupas para homens e d i! Il"

rn-
.el. em recomITIc.l1. ac o,

I betos que povôarn esta ilha? De- va eira varias peças de roupa. � rw

tambem,1,todos os Preslaente,s saperta os cordões d.� tua bolsa C.../i\apn:l�arAsLó na CASA A Severo declarou na Policia ter '&. N ��.�.
d� _ _

-\..
" a Avenida, duas horas da tarde, calôr insuportavel, ��

do �: C:oI.o;1�a� de p�sc� _ ,se·v'e: I e inscreve-te n� l}:j�ero d03 que
vendido a sua ra?ina. � encontramos os srs. José Müller e Diniz Jnnior. Como vêm �

I a vigilancia no s;:nhdo" �e se propõem extmguir este tremeu- Desabou uma U LTIMA HoRA � os leitore-, em cenário diferente, apresentam-se personagens �
salvaguardar a saude públi- .lo cpprobrio � que vivem com Florianopolis na cabeça, ou no corarão, co- �
ca. Mas, para isso, carece

i-' •

pare'd A fe r I" ndo Avisam-nos de que, tendo a- ,.�
.

:r �!.I

� I
-

H mo quizerem os leitores. W
da collaboração da Directo- �V'M} � ��� i� "�·e doecido o voga Getulio Braglia, � E

.
��

�I IilIliI 'l1!.' � �� iU. .. t rese' n
II' por lSS�O esta croniqueta ainda vai bem aqui: está rw

ria de Hygiene que é a quem � ri a ças da guarnição do Martinelli, subs- ríi'I d d J ��.T��f. l' ��� � � �rg � I I!'�
entro o seu programa. ustilicada como está, vamos ás �

compete a iscalização de �i';i'!ãw ���tJí BELLO HORIZONTE, 16 tituil-o-à rouier Osny Mello. � d
.

Ft.
�JP:l 1i2:i _ r personagens e epois ao assunto própriamente dito q'cle é �;)

pr?duct�s I alAimcnticiO,s ef.maU rie r� IiI aos (G)-Acaba de verificar-se n::s- Gar:J.-ge Americana � por obrigação, patriotismo, amôr e arte-Santa Catarina. ��
mau escaco. 'pezar ele a- t:1 capital um desastre de conse- 'W D'

.
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SY' fl-ldm;;]cad. 05-"
Rua Francisco Tolentinon'1 ���

mlz sempre o mesmo, entro a sua superioridade 1�1.
os os rr:elOS e a e IClenCla .

,,- quencias lamentaveis. Cerca das 'IA I d d f
.

I
��

d
>

I C' b
TELEPH':::NE 1.577 r

menta e o trato e per eIto gent eman, com gestos só- G�
e pess,o.a _par,': ao�asso �r- BELLO HORIZONTE, 16 22 horas, quando já se achavam

!!tI
brios a Petronio, vai palestrando vivaz e encant,doramente, �

b�nte fl:scal!za�ao a Fe�el a- (0)-0 bacharel Alvim Al- recolhid�s as _crea�ças internadas Rev ive o es- � ao sabor delicioso dum Principe de Gales. �
çaQ de Pesca vem agtndo I es d M II d no HospItal Sao Vicente de Pau- ".

. .
,... J' h I' I �;!,�,

d
-, v e e 0, exonera o a olrlto Illt � a passou a campan a eeltora e, por isso, o papa- I�'j

sem escanço, nao so nesse bem do serviço público em la, desabou uma parede da enfer-
. t II

m _a -

� terra foi aposentado, embora dinda durma no bolso um �
O ,�alli!l Góes virtude de graves irregulari- m�ria, ferindo. tres creanças. Oi, ris a a emao � maço, como recordação da campanha. De todos aqueles �
_ dades verific'1das na Inspe- fendas são: Zdma Menezes, com I

BERLIM, 16 (G) - Com o W turumbanbas e de toda aquda discursêira eleitoral, o Diniz �
enviou "car.., ctoria do Trabalho do Esta- sete :nezês de edad�, que receb�u fím ?� f�izar 9u� o nov� Estado � a�nda guarda uma reliquia e a ostenta com garbo na Ave- �

do do Espirita Santo, era ;;sconações generahsadas; Mana ��clona�. Soclahsta cultiva o es- � mda-é o seu chapéuzinho de palha tiririca. 'ij
ii ide i raS�, membro da commissão de de Lourdes Oliveira, que soffreu pmto milItar em todos os seus as � José Müller, esfusiante, e inquieto, no seu dinamismo �
FORTALEZA, 16 (G) - syndicancias que funccionou esmagamento de uma perna; Wil- pectos, o chanceller. �itler, em 'til continuo, vai procurando descobrir uma novidade glle es- ,�

O jornal O Comóate, que de- na Estrada de Ferro Oeste san Soares, de poucos �nnos de uma �roc!a�a_ção of�lc�al,. ,reno- � voaça no ar, ou lêr no olhar ou na mímic:l do rosto düs �
fende o governo Moreira Li- ee Minas, após o triumpho edad:, que soffreu eSCOrIações ge- �ou a InstJ��I�ao d.a In.slgma jsp�r- �I c.ircunstantes, os segredos velados s8Lre as diabruras poli- H
ma, publica, hoje, em «man- da revolução de 1930 e re- nerahs�das. As c:e�nças foram ,�va. da� ddlbas hltlenstas. A In- � hcas. �
chette» O seguinte: «En "iada lator da maioria dos preces- s?ccomda� pelo m �dlco d(l refe- slgma

..e. � ronze, prata. e ouro. � Mas está mudado, está diferente, conversa cautelosa- rw

pelo general Jl1inistro da GU2r- sos ali instaurados contra rIdo hospItal. O mIlICIano que se de,llcar aos

r mente, têm muita prudencia. Antes de soltar uma palavra, ��
ra, Bcha-se já em poder da engenheiros e demais funccio- R

III , dmsos s?or.tivo1s, qu� comprehe?- � passa-a duas ou três vezes por baixo da lingua. Tan(Tcn- �
policia deste Estado, forte re- narios daqueIlas estrada que

..

e Inara na em, prmclpa mente, um estagIO � da com habilidade uma situação escabrosa, faz espirit� e, ��

messa de granadas lacrimo- serviram á administração an- G rec·.�
de exercicios militares, receberá � de quando em vez, solta o anzol para vêr si pes:;) al'-JU'1:a �

•
€AI a insignia como premio de sua ih cousa.

" �
geneas». tenor... ATHJ:;'NAS 16 ( d d Ir: I�
____________________ ".= ==

�., G) - Em ;: icação. A insignia sportiva � A conversa invereda pela govemança futura de Santa h
A g II tR a ç ã, o e rn

connexão com os rumores que da Se�ção de Assalto, segundo � Catarina, diante do veridictum da Justiça Eleitoral. r.�
estão sendo divulgados sobre uma prescrevem as instrucções do t.!i A' t I d B' b'lh A' J d d ����� eplS o a e IS lota ssu, com os ez can i a- H
po�sivel restauração da mornarchia "Fuehrer", poderá ser concedida r.1 •

J. d'
G

. .

f b' , f
Il! tos provavelS jll mora la temporaria do Palacio da Praça ��N Iii C t h e r oy

na reCla, certos meIOS ln orma- tam em a Jovens que não açam r.;1 1 5 de Novembro, que A Gazeta publicou, vf'm á baila. Il

dos dé.claram que o futuro rei se- pa,te das milicias. Até o presente, .�� P d' "- Ab I�'" e Imos oplmao so re o assunto e como o reso Vê. ia. E �,I
-_- rá o Duque de Kent, esposo da mais de 200.000 jóvens submet- U o ceI. feudatario do vale do Itajaí nos embrulhou com ��

princeza grega Marina, o que teram-se, com successo, ás provas 't esta, ao mesmo tempo que, com habilidade, entre! os de- r
Reforçado o policiamenm melhorará grandemente as relações que lhes dão o direito de usar � dos ia enrolando um cigarro de palha: 1
t P L I _I

cconomicas anglo-gr gas. as imignias. � -Eu resolveria assim: dividiria o Estado em dois- �
0.-1211 ra�as emIU'8IaUSS.I'llIBI •

' � d d I I �
T A a e d I I t t ij

um o norte e outro o su; e egeria depois dois prcsid.:n- p�

. " Um grupo que pret�ndia VI g m o ce. n erven 0r r
. tes-um para o c!o norte e outro para o do suL. �

dA" .

JIL t 1Il IH
-Eu prop8ria, - interrompeu, maneiroso e habil o Di- �

epor O Urll!.erven OI Ao contrario do que noticiou a imprensa matutina," niz,-que Blumenau fosse a capital do Norte e La�una a �
Nict}.eroy, 16.-(�)-·Os ,boatos e� torno da successão �n O sr. ceI. Aristiliano Ramos, interventor federal, consoan-.

H do Sul. �
comma?dante ,Ary ParreHas, na mterventona do, Estadf) ,do RIO!e �os informa o gabinete da Interventoria, não partiu r -Assim fica tudo resolvido, continuou o CeI. Mül- �
são mUItos. Amda ontem, o sr. Joubert Evangehsta da SIlva teve nOJe para a sua annunciadã viagem ao sul do Estado,

�Iler,
pois' uma presidencia não póde dar para tantos e nin- ��

sciencia de que, durante a ,noite, o pal�cio do Ingá ia ser assaltado nem se sabendo quando partirá. . >oH guem quer ter o espirita de sacrificio e de renuncia, para �
por um grupo que pretendIa de?ôr o mt,erventor. Esse boato espa- A comitiva que acompanha s. excia. nessa via- r esperar até ao 1939, com desprendimento e abnegação. �
lhou-s� log� pela. cidade e os .commentai.l�s começaram a ferV;)har. gem � compos�a dos srs. professores Luiz Séinches Bezer- r -Mesmo porque ha dúvidas e incertêzas; a lei de �

�m vista ,dISSO: as autorIdades POhC:��3 do Estado ,tomaram r8. Tnndade, dIrector do Departamento de Educação, João r segurança, talvez, seja o rastilho e amanhã ninguem será �
as deVidas provIdenCIas e reforçaram o po!Ic�amento de NlcthelOy. dos Santos Areão, Inspector Federal das Escolas Subven- � capaz de prevêr o que virá,-disse eu. �

\ , A F?rça Militar distribuiu 'p�aça� ,embaladas por todos os P?ntos cionada� .e major Antonio Marques de Souza, chefe da � -E Fiorianopolis? perguntou o Diniz. �
da CIdade, ernq�anto a polICia .clVII se co.nservava de pr�n:PtJdãO, Casa MIlitar.

. . ri
-Florianopoli5, concluiu sentencioso o ceI., conti- �

permanecen�o a testa do. serVlCO o propno chefe d� polICIa, q�e Com tudo, nas rodas pohtlcas, commentava-se que, r nuará sendo pae e mãe dos _dois imagina?os, que equiva- �
passou a nOIte na Repartlçã,o çentlal. As barcas vmdas do RIO embora marcada para hoje, a viagem interventoriaI fôra r lem ao todo, com seu manda0. O resto e pra tapear. �
eram Ievistadas e outras medidas foram tomadas. Nada de anormal tr.ansferida sine die, em virtude de acontecimento impre- � a I S B I LH o T A �
porém, aconteceu... VistO. JJ......_...... . �

�&.•••:a:��!'i!iPl���.I;������TT�............ ""��
- - ������

Do balancete da Prefeitura Municipal de Araran
guá referentes ao mês de dezembro de 1934 mais só ôntem
publicado no Diario Officiat do Estado, c�nstam diversos
pagamentos, num total de mais de um conto e duzentos
mil reis, aos srs. Balthazar Gomes Fernando Berebd t
Manoel Hibernou Bento, Emilio Nds' Elías Pazani Raci�
ne Leite e Jorge da Cunha Carneiro,' a titulo d� «s�rviços
prestados no cartorio eleitoral».

Não nos constando que as Prefeituras Municipaes
devam custear serviços prestados nos cartorios eleitoraes
pedimos ao i1Iustrado sr. dr. Secretários do Interior e Jus�
tiça averigul o caso.

Preso por
rapinagens
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foct-ball

S, PAULO X S. CHRISTO
VÃO

Disputarão um prélio amistoso,
em S. Paulo, domingo á tarde, os
clubes acima citados. O S. Pau
lo F. C, é o clube invencivel
que os argentinos não logra
ram deIle uma derrota. Quebra
rá o S. Christovão do Rio de
Janeiro a sua invencibilidade?

QUEM DA' MAIS?

WALDEMAR ENRASCADO

AVAHY THEINOU

Realizou-se, ante-ôntem, mais um

proveitoso ensaio do Avahy F
C., no qual compareceram innu
meros jogadores. Eram ainda I 6
horas e já os curiosos tomavam

I

lagar nas archibancadas para apre
ciarem o treino, até que às 16,30
hs. o mesmo foi iniciado, jogando
a linha do l: team no 2' e a

deste no I' Os ieams estavam

assim constituidos: fi: Boas, Car
los e Betinho; Octavio-Zé e

Aquino; Albir-Gmtavo-Lelis
Lima e Ruy (depois Felix). B:
Lena; Roberto e Herculano; Vir

gilio-Walmir e Quido; Vieira
Godinho - Lins - Medeiros e

Aprigio.
Os rapazes fizeram força para

ganhar a feijoada, porém o Wdl
tn lá não appareceu. Após o

treino, houve jogador soccorrido

pela assislenda por ataque de fn-

1 .'

Integralismo
Para o album do i I

lustre cidadão Gerald no Ot ...
to Azevedo, em Blguassú

Integral ismo
nos municipios

Deverá passar pelo nOS30 porto, por toda a semana
.

proxi
ma, a delegação que representou no Congresso de Pdropolis, a

provincia do Rio Grand'! do Sul. Cldía essa representação o chefe
provincial gaúcho, ;;r. Dario Bittencourt, elemento de um valor ex

traordinario e de amor á cama que, em occasião opportunissima, to
dos 03 brasileiros abraçaram.

n n
II

A marcha do

Das alturas da Nação Brasileira,
o terrível abutre da vingança
vibra a cruel ponta de- sua lança
no coração de um povo que sonhav.a.

Com uma Patria nova e altaneira,
prenhe de luz, de amor, que não falleça,
ante a luta sangrenta que se esboça.
110 céu da linda terra Brasileira!

J. Oliveira

Não serzi deooloido o orieina]
'Z

5

pub icado ou não.
O conceito expresso en arti

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica e ri respnt.:
sabilidade ou endôssr por parte
da Redacção.

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem. como
JS valores relativos aos an
nuticios e assignaiuras devem
sir enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

raixa Postal 37

maior reserva. RUAjULIA DA COSTA, 356-CURITVBA. Casamentos
entre •

prDn-
•

capes
STOCKHOLMO. 15 (G)-

Já geralmente se sabe que a prin
ceza Ingrid, filha dos reis da SU3-
cia, vae ser desposada pelo prin
cipe Frederik, herdeiro da corôa
da Dinamarca, quedando assim
praticamente eliminada a un:ca
mfanta reai que poderia, de ac

corda com as praxes imperiaes e

monarchicas, quel:>rar o celibato
do principe Je GalIes, herdeiro
do throno britannico. Esper a-se
que a ncticia official do noivado
da princeza Ingrid seja divulgada
antes do fim de.;ta semana.

J i está definitivamente resolvi
do pelo Prefeito o caso da con

cessão de uma subvenção para. a
F. C. D.-Assim é que dentro
de poucas horas, um acto da
quella prefeitura divulgará o va

lor da referida subvenção mensal

No leilão de ontem, Rey, leee- que muito irá contribuir para o

per do Vasco da Gama, foi re- progresso esportivo barriga-verde.
matado pelo clube do f'Vloraf'!s. Hoje, o Interventor e o Prefeito

Assim o Vasco não perdeu ontem e, a -nanhã, o proprio povo for

o seu tempo de tomar parte no I marà a nosso lado; Sejam. breves
«quem dá mais !» por que tudo sera revertido em

beneficio proprio!
PORTUGUEZAX S. BENTO

Natação
Defrontar-se-ão em S. Paulo

os clubes da nossa liga » Associa
ção Paulista de Sport Athletico «,

irmanada a Liza Carioca de Foct
ball. O SàO Bento não possue
mais aquelle respeitavel quadro e

o Portugueza tambem perd \l

muitos dos seus deiensores, sendo,
portato, uma luta igual.

Waldemar, ex-defensor do BO-1 Congregação de
tafogo e irmão de Petronilho, es- Nossa Senhora do
tá impossibilitado de jogar do- Desterro
mingo pelo San Lourenzo, na re

alização da primeira rodada do

campeonato argentino, em virtude
da C. B. D. não ter, até o pre
sente momento, concedido o seu

passe. Não vá a Federação se

encrencar tambem internacional
mente ...

e�f�i��I���I�����WJ.

� Agencia Moderna de �I
�� Publicações I�,
Autorizdda e fiscailza- ��

da pelo Governo Fe- ll�

m deral -- Carta Patente, 112 �
....... RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 15-3-935 l�

� �. Pr��io ���� �
�.!: :: :��:. .��] .� Florianopolis -- Laguna -- Itajahy

gtt1���l������� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiilíiiíiiiiiiilíiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiõlíiiiiiõliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ROYAL- Nascida para O

� _�� mal, ás 7,30 horas.

E no pavoroso atasca! irnrnenso,
devassa-se covarde e cruelmente
a moral, o bem, de um paiz extenso, ...

Tudo nasceu de um direito pretenso
de no poder ficar eternamente
e desse damno torpe eu me convenço ! ...

o registro dos certi- A GAZETA
ficados. dos rád io- DIAl�IO F· --:
telegraph istas.

IND.�PENDENTt.
�edactor-chefe
Mar'tinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentcs-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COlla�oraçao

A «GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do

Redacção e Adrnit"'listraçao dia ou da noite. Phone. 1.577

me canina. O Medeiros ha tres

dias que reseroaoa lagar para a

glrihita. Como é que o Walter
vae descançar essas botas? Elle
é de circo...

.

A PREFEITURA TAMBEM I
AUXILIOU! Em Joinville, no nucleo municipal, foi. pelo dr. Rocba

Loures, feita uma conferencia intitulada: O lniegtalismo e a [a
milia. Innumeras familias assistiram á palestra e, do modo intelli
gente como o conferencista expôz Q assumpto, le"aram a melhor 1m-Ipressão possivel,

EMPRE
GADA! Precisa
se de uma á praça General 0-
sorio n. 38.

Cartazesdo
Dia

Camisa verde! Brasileiro idealista
Í

Não aguarda a marcha do tempo! vae ao seu encontro e

mostra que o Brasil e o brasileiro ainda não se entregaram.

Em 13-3-935

CENTRAL-Forasteiro 50-
litario, ás 7,30 horas.

ODEON-Sessão Zaz- Traz,
ás 6,30 e 8, J 5 horas.

IMPERIAL- Medico e A
rr:ante, ás 7,30 horas.

n 11
II

O integralista é o soldado de Deus, da Patria e da Fa-

rnilia; é o hom.:::r_n novo que ainda não se de'xou contaminar pelo
virus da hypocrisia, da covardia e do interesse.

O integralista é interesseiro pois quer que, acima de tudo
.

B 'I f d
'

paire um rasu orte, respeita o e respeitador: não um Brasil em

que, por interesses politicas, irmãos se alvejem, luaccionarios públi
cos vivam eternamente lullpriados e, o que é peior, sem urna unica

garantia; e, po� fim, quando não mais puder fazer gymnaticas, com

relação ,á sua SItU�ÇãO financeira, volta por ani a fóra, implorando
clemencia e mendigando mais um empréstimo, um blóco de brasi
leiros.

RIO, 14 (G) - O Director
Gel al da Marinha Mercante do
Ministerio da Marinha resolveu
não permittir de accôrdo com as

EMPRE"" D
determinações do titular da pasta

GO: Para trabalho ex- epartamento da Marinha, que sejam registra
terno, preciza-se de pessoas acti- de Educaç

-

o I
dos os certificados dos rádio-tele-

vas, na Crédito Mútuo Predial

.

. a graphistas, passados pela Repar-
Do sr. Prof. Luiz Sanches I tição Geral dos Correios e Telé-

Bezerra Trindade, d.rector do graphos, afim de que não haja
Departamento �(.; Educação, rece- uma situação privilegiada para
bemos �ommumcação de ter sido aquelIes rádio-telegraphistas, em

tranlerida a séde do mesmo De- relação aos outros maritimos, im-
inam a me !':!lI partamento da. rua Tenente Sil- pedidos de fazer exames, para os

Ch !lin i tC8 I vei�a par� a, avenida l�ercilio Luz, eileitos de matriculas e de pro-!
antigo prédio do Instituto Poly- moções por força de decreto.

I <?AKLAND, Estado da C�li- téchnico,

A Congregação de Nossa forma, 16 (G) - O novo avião ----------,--------------

Senhora do Desterro, fará ama- «Robot», do exercito norte-ame-
" Paran� Merca 11t i I"

nhã, na Cathedral Metropolitana, ricano levantou vôo secretamente

na missa das seis horas, a sua
ás 4,56 horas da manhã, tempo

communhão geral relativa a este
do Pacifico, destinando-se POSSi-
velmente a HO:lOiulu, com tres

mez .

......,.,.., homens, ao menos, a bordo.
O avião pertence á frota que

operou com pilotos automaticos,
guiados pelo radio, por um pro
cesso novo de direcção. E' equi
pado de dois motores e de dis
positivos de vôo automatico, cu

JOS pormenores são mantidos na

A Liga de Sports da Marinha
fez realizar diversas provas em

S. Paulo tendo impressionado os

paulistas pela téchica que exibiu.
Os paulistas declaram que os ma

rujos tem qualidades para levan
tarem o titulo de campeões do
Brasil. Foi batido o record brasi
leiro de 400 metros pelo nada
dor Benevenuto, Os yankees

§-lJIevolucio-
I'on+inuo- na 60. pagina

Communhão geral

Edição Especial "SA.NTA

:;;u!ã::�B:t :���'
" aeha-sa no praia �

Banco de
Credíto Po
pu lar e Agri
colade San
ta Catharína

(Impressa em excellente papel, illustrada, reporia
gens, dados estatisticos, etc.

(Soe. Coop. T?esp. Ltda.)
Rua Trajano 111. 16

(Edificio proprio)

11-----"

Combinações IIinteiramente
novas e muito]
interessantes n
de titulas de�
capitaliz2ção,
quer saldados
quer de pa

gamento frac
ponano.

30rteios men

;aes de amor

tização, com
[I reembolso

�,nensal, ao l'
numero so.r-

teado, do
D U P L O
do ca?ita!
nominal.

��
." A r'" �w. , §

!� ���rf �� �� � �.'�" e;s f �;: � ir;' 7) �{�. �.�
��kDgag�����.���•• ��� �0. !u.

COi7"\par\h;G 3,'(15 ,.;:::",� P'-"'0 ;:1:.c�!""t;\lOI r: dej.·
er.·f·clv;r·-I(.'õ.1c í:;,_ � (::;,...._,')r'(�io

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:

CJC Limitada
«O Mellzor Titulo dentro do Mellzor Plano pela Mellzor

Sociedade de Capitalização»CJCAviso Previa 6·!. ala.
Prazo Fixo 9'1. ala. CONSTANTE participação de 50 Oro nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS A
27 DE FEVEREIRO DE 1935:

-

Titulo N'
15745 Contemplado com CAPITAL DUPLO Rs../ 12:000$000
10235 D. Maria Isabel-S. Paulo-contemplada com Rs. 6:000$000
9557 Joaquim da Cosla Ortigão Sampaio Junior-Rio de Janeiro-contemplado

com Rs. 6:000$000
9557 Pedro Silva Soares-S. Jeronymo-R. G. do Sul-contemplado com Rs. 6:000$000 I3535 Joana Wild-Rio de Janeiro-contemplada com um titulo de Rs. 6:000$000
13953 João Rocha Fraga-S. Salvador, Bahia-contemplado com titulo liberado de

Rs. . 6:000$000
13953 .•lfredo Farias-Rio de Janeiro-contemplado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000

Informações com os

Campos
Correspondentes Regionaes
Lobo & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA 3

CommerciQ, lndustrla
e Agricultura

Vi da domestica A falta de energia eléctrica o governo do
Reich preoe-

TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO COM- cupa-se com
MERCIO DA CAPITAL -- o Sarre

Na Livraria Central de Al
berto Entres, seus agentes nesta

Capital, acha-se á venda o n'

204 da primorosa revista "Vida Acha-se á venda, no predio n: 56, sito á rua Con-

Domestica", que, com extraordi- celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
nario successo, circula em todo o

com força de 6 HP, muitissimo economico e funccionan- Sarrebruck, 15.-(G)-Imme
Brasil. do admriravelmente, em perfeito estado de conservação. diatamente depois da reintegra-

Este número está simplesmente O motor em apreço é movido á gazolína, kerozene ou a ç.ão do Sarre ao Reich, as auto

forrnidaveJ. Interessante e nítida ?lco-�rú. Substi.tue com. vantagem a energi�l�electrica, pois I ridades c�meçaram a es�udar pla-
t h t I· d ida e mais economlCO. Óptimo para mover ofticinas typogra- nos especiaes para movimentar a

repor agem p o ograp uca av. . .. - d d d S.

I 'b' '1' bellos contos e phicas, mechanicas, serranas, sorvetenas, padarias, e ttJ- questão os esemprega os. e-
socia rasi eira, I d I f ib

. _ , d I
, I did " a e qua quer anca aue nao possa prescinder de cor- gun o estes p anos, o governo

numerosas e esp en 1 as pagmas '
.

' ..

, .

d b I
de modas e bordados, emfim, um rente para as suas machinas.

. .

imciara uma sene e tra a hos

com leto re ositorio de conheci- Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o, publicos, onde serão empregados
menfos útei; e interessantes á Ia- pois que s� presta para as suas officinas typgraphicas quasi todos os desoccupados exis-

'1. b I· ou mechanicas, tentes no territorio.
mi la rasi eira,

"Vida Domestica", não ha ne- Preço para a venda 5:500$000.

gar, é a melhor revista no gênero. i(l;>l���l����:-:r""��K�?���"tr"1'�$)�' �r �� �}�����4ôl�����

I �� ,r,\'f�'�cl,1MADEIRA DE LEI - PRI- �� ,ll(�MEIRA QUALIDADE O presidente � Attefltae bem " �Taboas de lei est. (3x23) duzia

�
f}�1

38$000 Getulio Varzas �.� -
.. ""(=��_,,"'..,.,=--,.,..,__!!. �� D tTaboasleilarg. 3x31 dz. 54$000

d h
b l�� A Agenci �;� fv10derna � esgfDs a- se

Pernas de serra lei dz. 28$000 espac a �,1 de P_ublicações, com séd.e�, 0, sr. J. J.Fôrro de pinho 14$000 r�\� .' [,,��
SSAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. RIO, 15 (G)-Despacharam � el11. Sao Paulo, e a�tonzad� e fls- � eabra

�:��� �: �� t:��: 10$500 16$000 em Petropolis,.= o sr. Getulio

rr�\
calizada pelo GOV�i n,? Federal e � .

Moido de 45 kilos ����� Sarrafos... lx5 a dz. 6$000 Va:gas, os mI�lstros P�otogenes ['� possue a carta patente n. 112 �� RIO, 15 (G)-Al1nuncla-�e
-,. GUimarães e Goes Montwo. � � q.ue ? sr. J.l· Sea_bra soli-

SABAO JOINVILLE Mercado do Rio Confere.nciaram " isoladamente, �� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezesjpor �� Cl�a!'� de�lls�ao, nao só da

Caixas pequenas 4$000 FEIJAO ! os srs. Vicente Rao e João Al- �\'{� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras [�J �1�,::,]gencla I11t�rna da Com-

Caixas grandes 5$000 (Por sacco de 60 kilos) : bert i, r,6\1 E R
� �� rn.ssao de Justiça da Cama-

Preto novo 11 $000 � XT ACÇAO com globos ele crystal. � :a, mas. de memb�o dessa
DIVEHSOS Branco especial 25$000 Querendo reparar engraxar e la- �J A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �] assernbléa. A attitude do

Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 v;r seuautomovd'procure a «GA- � teios são presenciados pelo povo � p0.Iiti�o bahial:o! s�gund0.o
Kerozene caixa 35$000 Mulatinho 23$0001 RAGE AMERICANA,) rua ê�[��tro�l��������Gi'.""'�=""':Jl�� r:l�rzO de Noticias e um Sl�
Gazo�ina caixa 55$000 MERCADO FROUXO Francisco Tolentino n' 1. '"'�"'r<.M�._�l(�����"tj�:��I��K�y�'?P' gnal de protesto contra a lei
Vélas de cebo caixa 16000 "" _

.

de segurança nacional

��tl�y�:T:�e caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA 50 mil grippa- ����l��������:f.���t&!�f��� Tratado Comm�r-
Vélas stearina caixas

40�000 (Por sacco de 50 k.ilos) dos no Ri,:::> � Tra�)SpDr.l'i;�e rapido �,cial ltato-Brasüa.ro35$000 Fina com pó 13$000 � [-------- l��Zé;},. Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11$500
RIO 15 (G) -A' ,�.�i Florianopolis Bom Retiro �1 ROMA 16(G):_ O· L'Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME '

.

� gnppe esta (�'� �� ,
.

oro UlZ

Farello sacco 6$500 se alastrando.
, .

rt;l ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �� Spa;an�o, �a�dldo commerci�l jun-
Farellinho sacco 8$500 ARROZ O dr. Raul Pontual médico do l� .'. �)\j to a EmbaIxada do Brasil, em

Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) serviço sanitario das 'escolas pu- � Fett & C Ia. l_I rn it;ada � �r.trevista collectiva concedida á

24$000 blicas, declarou aos Diarios As- 1,'fJ AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol rtl Impre�sa, logo após sua chegada
Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha Especial 50$000 saciados que existem cincoenta \\\!'J O encarregado MARCUS MOURA l�� á Ítalia, declarou que os accôr-

Grampos p. cêra kilo i$400 Agulha Bom. 46$000 mil gripp:dos, dos qt;aes grande �f�����������i������� dos commerciaes italos-brasileiros
Cimento Mauá sacco 11 $500 I Japonez EspeCial 44·$000 parte são crianças, slindo possivel.

• �., ':::P-:J �'" � r: ) .

foram estudados em tod?s .os seus

Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000 Ja_P0nez B?m �O$OOO o fechamento das escolas. ���êG;'{�4���,��f����(��i�� I menores detalhes, constltumdo 0"

Arame farpado n. 12 rôlo ,26$500
Bica Cornda j4$000 1 .

Os hospitaes. centraes do Exer- � CONVEN�A_SE �
I

mesmos a b�se �ara o ,T�atado
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

l
CIto e da Marh1ha, es:ã:) super- [� -r'

_ . fÃ�' de Co�merc,o halo-Brasdeuo, a

lotados de doontes havendo muitos l\'tl que nos receptores PHILIPS sao aprovelta- �� ser asslgnado brevemente N�sse
BANHA

que estã:J se�do �ratados nos pro- � das �odas as 2mpor�antes conquistas d!i sciencia � tratado fica.rá in�egrada � parteVINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) prios quarteis. f<l�, do radIo, razao paI que recommendamo-Ios. �1 qu.e Sê! relacIOna a questão fman-
Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 A epidemia é benigna, porém. �; AGENTES:- COSTA & Ca �] ceifa.

.Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 está causando aprehensão. � • � _ Conhnuand� em suas declara-
Café em grão arroba 20$000 Em lata� de 2 kilos 160$000

P f'.
. [\,tJ RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �1 çoe.s, o sr. LUIZ .sparano teve oc-

Vassouras 5 fios dz. 22:i�000 re 11 am sempre o Illegua- .� rJJ casIão de evidenciar o a el im-
Vassouras 3' fios dz. 20$000 MERCADO CALMO

vavel SASÃO ���������������i ..
� FO ta?te que desempen�o:' para

Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE IN I:) I <:) de Cuntyba, ��.���� �� . �5 a felIz conclusão desse tratado, o

Xarqtle sortidos arroba 26$000 � � R b t C I b(por kilo) f:!.'" T
.

� \.. � ; r. o er o anta upo, em aixa�
�. 'lD. enen.. � • dor da ltalia jtInto ao governo do

Mercado de F'lorlanopc!!s Mantas Gordas 1 $900 tes tio D iabo , P Brasil� que. collaborou com intel-
Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1$700' � Lgencla apaixonada e actividade
Feijão branco sacco 15$000

I
Sortida regular 1 $600 (� � nvulgar nessa obra que se destina

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME Assemb 1éa geral G e a estreitar cada vez mais os la-
Milho sacco 10$500. A directoria da Sociedade Car- e o ços de amizade entre as duas
Batata sacco 10$000 DIVEROSS valesca Tenentes do DIabo cou- � * grand�s nações latinas.
Amendoim sacco 10$000 (por kilo) voca a todos os associados do �
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

.

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacço 1 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$000
Mél . de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

Preços correntes na praça de
F'lorianopolls

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

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$500

PELES
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

ASSUCAR
Extra 68$000

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

Diamante
Christal
Moido

Usar o «SABÃO INDIO,) quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

Terceira

SAL DE CABO FRIO

9$500
7$500
8$500
20$000

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

6$000 grêmio, para uma reunião de as-

1$500 semb1él geral, no próximo sab-
1 $700 bado, ás 20 hs., no Lyra Ten-
1 $600 nis Ciube Florianopolis, quando

CAMBIO serão resolvidos os seguintês as-

Praças 90 dIv á vista sumptos:

51 Londres 58$563 58$963 a) eleição da nova directoria;
« Paris $785 b) discurssão e approvação
« Hamburgo 4$790 dos Estatutos.
« Italia 1 $023 Florianopolis, 14 de março de

« Portugal $500 1935.
..

« Nova York 11 $870 A Dzrectona.
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO Com id ide de 3 mezes

5TorK �m 20-2 Entraàas� 5ahiàas vende o casal a 20$000
13 a 20-2

10.367
13.434
7.906
9.740

Atropellou
uma Carreta
O.ltem, compareceu ii Policia

c: ntral, o sr. Irineu J. Theodo
ZlO, morador na localidade do:
Barreiros, districto de João Pes�
sôa, queixando-se de que, ante
ontem, ás I 1,30 horas, quando
con?uzia a sua carreta pela rua
Fehppe Schmidt foi a mesma

atropellada pelo ômnibus n. 1 64,
da Empresa Limitada, ferindo um
dos seus animaes.

COUROS

Artigos' Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND

rRIADOR
EWALDO BAASCH

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres Rintelen conden, ..

nado.
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

�

ijão (saccos)
. \J, uZ ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

@1
Só O profissional competente e criterioso

r?@ póde executar com esmero todos os trabalhos
• photographicos, garantindo-vos revelação, cópias � Vienna, 16 (G)-O ex-ml�

� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente � nistro austriatico em Roma sr

� duraveis. I' Ri�telen, "leader" do movi�ent�
• e nazista gue teve como epilogo a

� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O morte do ex-chanceller Dollfuss
� NA CASA ,., foi c?ndemnado à prisão perpétua:
e.

�R��@i""
e depOIS de alguns dias de julga-

________ �••�••���==============•••OG mento.

24.302
17.945
20.824
5.725

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.5GO

(Faltam as sahidas dos

PALHOrA
Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael CJJigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76.

depositos particulares.

,._.-....... .. -_ -- ,- .
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Dr. Cesar Avíta

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sarton

Clinica cirurgica-operações

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

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

""---

'Vias Urinarias

I

Com pratica nos hospitaisl I
da Europa f

I

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS.

Diagnostico àas molestics
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -t
Oadas Curtas e Ultra C.:rtas !

Radies U. Violeta e Infra-Ver,
melhos--Completo Gabinete de;

Ekctricidade Medica r
Applica o ?mwmo-Thorax Ar- I

tificial contra a Tubercul';lse P.ul
manar, com controle raàlOlog1co

t
Consultoria: R. Felippe�!
Schmidt rr 18, das 9 ás 12!
� das 14 ás [l 7 hs ...Teleí]
1475 - Res. VIsconde deI
Ouro Preto, 75-Telef. 1450.

!
-�!

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

C linica Medica

TIJUCAS

Dr. Henriqu� Rupp Jor.

E

I
Dr. O€'Naidc iaulcão Vianna

II Escriptorio R. Felippe

li Schmidt n' 9 Phone 1483

Fulvio Aducci
Advogado

A('ADEml('O
Jõão José Cabral, provi-
sionado.

1(,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones:
I

Escriptorio 1.620
Eesidencia 1.274

I
-

I,�
I

l Accacio Mo ..

I

CLINICA

. eflnaçãe de Assucar
reira tem scu escrip-] ----------

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, no.

Médicos 1=�======:: Advoa dos"'""'"

li I
==================�

I Dr.
II

-: I Rua

Dr. Ricarda G!lus=rr=ua=nn i
I I Das

João Pinto, rr 1SI;
(sobrado) II10 ás 12 e das 14 ás IIMédico - Operador. Es-{ I 17 horas i

pecialista em alta Cirur- � 11 :
gia e Ginecologia �6lll

==="'======= I

Res. Rua Esteves [umor. L), I _" .......,.,..."
i

TELEPHONE 1131 I li ADVOGADOS ::1 Pharrnaciasl
Consulloiio: Rua "Crajano 18t iI

Dr. G i i Costa 1,,::,)1 �-----

TELEPHONE 1284 .� 'I Pliarmacia
t' 1 E t : O

Em joias, moe- �e�o.�.��'�••e�o_�.'e�
====---==-��1111 ': POPULAR

'

uro das, barras, etc. "

f ii Dr. Cid Campos' DE
.

galmente autorizd;o�f�a-S��nc=- , Fabrica de oveis I
Dr. Antonio Botinil' 1�,.í"E.scntono:

Rua Trajano,!l:' Antonio d'Aemnpora do Brasil, pagando-se os melho- ! IDE "
"I 11:1�,n 11.

11'11:1 Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- � Pedro Vila I- é
I I - - I jl TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Ro- " 1_

Medicina Interna- Syphilis' li," ,'�, 7llI!I

: I� -===---=-----
---

berto Müller-Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER I'11iDr. Pedro de Moura Ferro I ----------------------
ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693

'

Consultoria e Residencia !i 1: Almanak Laemmert .•�.GG!i!��.�..�••�Ge_.
Rua Trajano, 21 'li Advogado !! I fur--mAOO Em 1844

._�

Consultas ás 17 horas .[ Ii" Rua Trajano, n: 1 sobrado Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi- Chegou
Telepilon. 1.658 I' Telephonc rr 1548 nistrati��;a�: s���tit��: DeJ�!�;lmações

"""""'===- =-=,.",."""""...""",_! .. .

UNI C O (Guia Geral do Brasil
�========-==""""",t I=====�='=-

==

( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

CI
! Escriptorio de Advocacia

CUNICA MEDICO- RURGIAt...- 'P" -- 90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
DO I Dr. A. Wanderley Junior 32.000 COLLECÇÕES

I
•

volume -- Districto feàeral

Dr. Aurelio Rotolo Cathedratico de Direito Com 2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná

ld d d 3' -- Demais Estaàos ào Brasil
rnercial da Facu a e e

1 d E d d
Direito e mais 2.000 exemplares do volume especia o sta o e

Santa Catharina

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

'Volume Dspecia[ doEstado de Senta Caiharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

e lUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R;cl�ctor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-prop'l'ietario da «Informação Commercial=

Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Nas grandes luctas que desde

bram no campo da actividade se"
...

u
ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prin-

cial ou commercial, o espirito mo- cipal do districto «João Pessõa-, com fundos

11:."
demo e bem equilibrado l!liEsa O'

para o mar.
_

telephone como a mais inprescin- . TRATAR NESTA REDACÇAO
divel das necessidades!

A VO'Z DE OURO
Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

=de=1

==João Selva==

o

Telephone 1441 Caixa Postal 105

o---------------------------------------------------- --------��

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceb�r, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
n0vldad�, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

.

RUA JOAO PINTO N. 2 J

Fahrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36

---�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Novidades
literarias

Pelleleria
Argentillta

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat-

"

to, Graxaím, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié
iica - Por S. Fridmann f' j
Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco flnalyse-Por Gastão re
reira e Silva
Cassaces - Por Cordeiro de
�p'elpUV
Edições de Adersen - Edilore�
Edificio d'A NOITE-/4.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

I [) lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

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

ENTE

Preferir o abão

EXPERI E
,

VERA QUE s U P E R IOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �
� � �� �
� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
� Fllliaes ernPJ•

Blurrlenau - .Joinville Sao Francisco Laguna Lages �.�'l�
I Mostr\,.,Iario permanente em Cruzeiro do Sul ���

.�. FAZEN�r:CÇãO de Secção de Secçao de �
� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �1
� Morins e Algodões Machinas de beneííciarjmadeira ��� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeíros &�
I� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a

.

lavoura: arados, ��
� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores ��

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

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

�q Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ��

m Depositarias dos afa�ados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �

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

� Ernpreza l'..Jacional de Navegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "1\i1axs, �
�

Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria'" .- Estaleiro "Arataca" rg
����.M :������� �1��l��l�E�f����4��������A�����
-C o rn p a n ti i a A i I i a ri ç a d a B a h i ai

... funélaél;��-;-s7�------- 1,-1 Uonfeilaria5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 I
Incontestavelmente A Primeira no Brasil II Especialidades em carameIlos, bonbons, empadas,

Crpital realisaào $ 00 i conservas, vinhos finos etc.

Rese_rvas mais
õ

e 3�:ggg�ggg$goo! I Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita �m 1933 17.762:703$3611 i, sarnentos baptisados e baile"'Irnmnuele 13.472:299$3<,9' lU,.

J.

Responqabilicaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816' I RFC'T'AUR \NT A LA' CARTE ."
(Estes respon50biliàaéles referem-se sómentz cos ramos à.. 1< ....01 !-' no pllmelro andar

[:'OBO e T�AN�PORTE5. que são os DOIS UNlr05 zrn

quej II l' H E O O O R O F E R R A R Ia Companhia opera) II
.

Agentes, 5ub-Ag.entes e Regulcàares éle Auarias em tocos os i; RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàos õo Brasil, no Uruquo- (Buccur-scl) e nas

principae=.i,:! �

RUA TRAJANO) Telephone 1.194
praças extrangeiros

�

Agentes em florianopolis rAmpaS LOBO & CIA.
Rua C. mafra n

'

35 (sobraào) Caixa poslal 19
Tz l zqr', ALLlAt'lÇA Teleph.1.o83

Ii i

Escr lptor-los em Laguna e ltajahy 5ub-Agmtes em "

Blumenou e L092S i .

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 UYJ. 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.

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

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima ncscente õz agua potouel.

Terrenos completamente planos.

l"'I VILLA BALNEARIA Dl5TA a:

1000 metros àa Ponte Hcr-cillo Luz.
SOO ào 6ronàe Quartel feàeral, em construcção,

600 co Brupo Escolar 'José 6oiteux.
Na séàe ào Distrirto 'João Pessôa.

,C::'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieaaàe se encarrega õc construcçõo éle Práõloe

ca lótes aàquir.àos, m eô iun tz o pagamento àe uma:entraàa á
ur.sto e o re5talte em pagamentos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schle;-nper·
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

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

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

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

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

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

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Chiquinho

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

F4iilomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

-

ATTENÇAO
Vaurt daGranja I

Zina

r GARANTIDO
�< E CUSTA 6$

� "

o DISSOLVENTE NATAl.

I
SE QUERES Al"PAR DE

M dl s t
AUTO commodamente e com

O I a segurança chama o

Ford V 8-200
Phone. 1.212

E NADA MA'S!

RUA 28 DE SETEM�
BRO N. 16

LIVRARIA MODERNA

PASCHOAL SIMONE S. A·

Punõcõn em 1886

Rua FeJippe Schmidt n' 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvp:Jgroilhia, Estereotypi
Encadernação, Poutação, Tra
bolhos 12m Alto Relevo etc.

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

FLORIANOPOU:_j
V.ir�ili��oséGarCla-RuaTira

dentes n.'1o-Florianoporl

CAPITAL
ARTIGOS PARA HOMENS
C R I A N 9 A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

E

"', �.:.-
• ,í-_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por motivo do lallecimento
occorrido ôntem nesta Capital, do
engenheiro dr. Euripedes Gonçal
ves Ferro aposentado do extincto
Districto Te1egraphico, o sr. Di
rector Regional dos Correios e

Telegraphos, associando-se ao lu
to por esse doloroso acontecimen
to baixou portaria commumnican
do ao pessoal o infausto deen
lace, convidando-o para compa-

Acha-se de parabens o lar do recer ao enterro.

sr. Leontino Gonçalves, pelo nas-
------------

O melhor sortimento de
cimento de uma menina, que to-

mou o nome de Cecilia. artigos para homens f'O na

casa A CAPITAL.

�MARÇO 290 II

• A dala de hoje assignala a pas

sagem do anniversario natalício
no nosso c.mterraneo academico
Luiz de Souza, chefe da Secre
taria da Far:uldade de Direito e

nosso collega de imprensa da re

dacção d'O Estado.
fi Gazeta feli2ita-o.

F.esteja hoje o anr iversario na

talicio :do sr, Rodolpho Resa,
activo cornmisario de policia exer

cendo actualmente as .funcções de

delegado da capital, e redactor da

Secção Charadistica deste díario.
A Gazeta leiicita-o pela pas

sagem de tão auspiciosa data.

Faz annos hoje a senhorinha
Ondina Coelho, filha do sr. Dul
tavio Coelho.

fAZEm AMM05 [-lme::

a g �ntil senhorinha Manoela
Gccldner, filha do sr. Luiz Co

eldncr:
sr. Ciriaco José dos Sactos:
a senhorinha Ruthe de Souza

Carvalho, filha adoptiva do sr.

Eduardo Horn;
o sr. Ildefonso Linliares, tele

graphista;
o sr. dr, Arnaldo Rocha;
a exma. sra. d. Celia Faus

to Gil, esposa do sr, José Gil.

BEMTE MOVA

CHEBAm UMS ...

Chegou ôntem do Sul do Es
tado o sr. Hercilio Guimarães.

OUTR05 PARTEm ..•

Regressou para o Riu do Sul
o sr. Eugenio Schneider, prefeito
municipal daquelle municipio.

Para Joinville viajou o sr. José
Antonio Mattos, collector estadu
al.

VI5ITA:

Deu-nss hoje o prazer de sua

visita para agradecer-nos as jus
tas �eferencias que lhe fizemos por
occasião de seu anniversario, on

tem occorrido, o illustrada sr.

desembargador Heràclito Carneiro
Ribeiro.

I
• n=m *@!il11$ ggll. ;ae

*
*
*
- Quando se despegam

fragmentos da folha de madeira
de que são revestidos os moveis

é garantido prendei-os de nooo

com clara de ovo.

ET

OS(( eco de uma laranja, dado
diariamente a uma creanca ata

cada de escorbuto, cura 'o mal e
torna a creança [orte.

fALLErImEMTO:

Dr. Euripedes Ferro

Víctima de longa e obstinada
enfermidade falleceu ontem, em

sua residencia, nesta Capital, o

sr. dr. Euripedcs Gonçalves Fer

ro, chefe do districto telegraphico
aposentado, da antiga Repartição
dos e Telegraphos.
Aqui chegando com a expe

dição Moreira Ce',ar, como 2'
tet. de artilharia, casou-se com

sra. d. Axiris Horn, filha do
saudoso conterraneo coronel Rau
lino Horn.

Como literato e jomalista, c01-
laborou na imprensa daquella epo
cha, sendo um dos fundadores
do Jornal fi Pagina,
A noticia da sua morte on-

tem, tristemente repercutiu no nos

so meio onde o distincto morto

contava com grande numero de
amigos e admiradores.

fi Çjazela envia pezames
familia enluta da

Quási

Desportos m.óveis! Do-

Tenentes
dos Diabos

Amanhã, ál> 12 horas, em

sua Caverna, á rua Padre Roma,
fundos do Lyra Tennis, a victo
riosa Sociedade Carnavalesca Te

nentes do Diabo, em rego"ijo pelos
triumphos alcançados no Carna
val deste anno, vai offerecer aos

seus associados uma succulenta
churrascada.

Agradecemos a gentileza do
convite que nos foi enviado.

Rio, 16.-(G)-Segundo cal
culos feitos nas rodas politicas,
parece, pouco provave] que te

nhamos Ca'llara e Senado para
principio de maio.

.

Isso devido à demora da orga
mzação das constituintes estaduaes.

para
Continuação da 2a. pagina

partamento deSUL AMERICA x S. C.

TIJUCA
Matou o médi
co que não lhe
respondêra . o

curnprimento

Realizar-se-à em Tijucas, no

proximo domingo, o encontro en

tre os quadros acima, luta que
muito promette em virtude do Sul
America ser integrado de grande
número de delensorea do lris F.
C. e o Tijucas ser um quadro
invencivel, Corno se vê, uma bri
lhante tarde sportiva animara a

manhã aquella cidade.

Educação
'A" ;W'

Informam-nos que pelo recem-relormado Departamento de

Educação do Estado, foram encomendados a uma companhia ameri
ema móveis diversos - armá, ios, arquivos e bureaux, na aprecie.vel
importancia de mais de noventa contos de réis Adiantam-�os que,
entre esses móveis, figura um bureau para o Director do Departa
mento, todo do aço com frisos de ouro que custará a Silnta Ca
tharina a ninharia de cinco contos de réis!

Emguanto isso a Capital do) Estado permanece completa
mente despoliciada, com a propriedade de seus habitantes á mercê

da maior ou menor «consideração» dos lararios; emquanto ISSO, o

departamento de Saúde Pública, pela escassez de verba, é um

organismo accentuadamente burocratizado, de uma ineHiciencía ela
morosa; chocante. Emquanto se adquire I) suplérlluo para o Depar-

I tamento de Ed:.Jcação, as crianças pobres, com roupa em larrapos,
percorrem e não abandonam os cafés e pontos de diversões públicas,
lamurienta, e imrnundas, famintas e sem instrucção, implorando
uma esmola por amor de Deus!

Curityba, J .6-(G)-Comu
nicam de GuarapulVa que o in
dividuo Leopoldo Martins matou

estupidamente o medico Bohomo
letz. Interrogad) pela policia, o

criminoso disse f,iamente: «matei
o dr. Miguel com) teria morto a

qualquer outra pessoa que me

fizesse o desaforo que e�le m �

fez, pois não respondeu a um

cumprimento meu. Eu não qu er.a
m il ao dr. Miguel».
A população de Gu uapU'iVa

já por duas vezes tentou Ln :hH °

o VASCO QUER MARIN

o Vasco da Gama, tendo per
dido o seu back Domingos, está

tratando de adquirir o back Ma

rin, actualmente em gozo de fe
rias no R. G. do Sul e perten
cente ao C. R. do Flamengo.

F. C. D.
cnrmnoso.

Deverá tomar posse, na proxi
ma 3a. feira, o sr. tenente Jorge
Proença, que já regressou da sua

viagem ao norte do paiz, no car-
S. C. Filhos de

go de Presidente da Federação 1\1 i nerva
Catharinense de Desportos. Em
virtude desta resolução, o actua] Em homenagem á po:;se da

presidente interino d. liberou U!l1:) nova directoria da syrnpathica S.

reunião nesse dia para bl [imo O
I C. Filhos de Minerva, amanhã,

sr. Tte. Proença receberá o car- ás 10 horas, no seu galpão, á

go com uma grande diiliculdade jà rua José Veigél, será ollerecido

sanada ou seja, o auxilio do so-. um gostoso churrasco aos socios

vemo, podendo-se assim dizer daquella aggremiação carnavalesca.

que o dr. J. Ferreira 8a_tos está Somos gratos pelo convite com

de parabens por ter sido rnuitissi- que fomos distinguidos para assis

a mo -feliz na sua curta mas provei- tirrr os a este acto.

tosa �dministração interina. Quem
foi rei ... - E' preciso notar-se que I
o actual presidente interino, com,

S
·

da sua habitual modestia, fez, em
I" OCCO rrl O

poucos dias, uma administração
que outros mestres, e das grandes pe Ia

Capitaes, ainda não fizeram em

annos. E, com mais uns 20 del
I

les, o Brasil poderia sahir do a'

toleiro que jà lhe cobre quàsi a

"cabeça".

Consulado
Allemão

Seguirà por estes dias, em go- O olho de Moscow
zo de férias, para a AlIemaaha, (De A Gazeta, de
o sr. dr. Richud Dittmar, digno ontem).
consul allernão em Flori nopois.

.

Subé'j-,.tirá S. ex' ia, durante I Então, pelo que se lê,
sua ausenci )" o sr. Hall'? Spengler ,

Essa cousa formiJanda
secr .tario do Consulado. Cresce, cresce como que,

O distincto diplomata demorar- Sob a radio-propagandaêll
se-à em sua pátria provavelmente
até fins de junho. o =Salazar- 80f

(teu um accidente

Comprae para vos conven- quando decolava ...

cer o Iormidave: e economi-IO .

d G'

I
UVIll o o 1 essa nota

co SABÃO INDI) Attenção muita prestou,

I Depois disse à Maricota:
------------- -O «Salazar» discolloi ...

Assistencia
Policial

Hoje, ás 12,30, quando o ca

lor [azia o mercúrio ascender ra

pidamente a graduação da esca

la thermometrica, alguem nos avi
sou que a pequena distancia da
nossa redacção, defronte ao Ho
tel Mf'tropol, existia um homem
cahido no passeio público.

Verificando o acêrto da infor

mação, corremos ao local indica
do onde deparamos deitado ao

comprido na calçada, um homem Ontem, approximadamen-
moço, de constituição robusta. que

te ás 6,50, quando, alJós a

São 3 equipes treinadas e re- deixava perceber signaes de ter
labuta diaria, Rubens, em

sistentes, por isso que não se pode sido acommettido por um destes pregado na casa Ioterica

dizer qual vencerá. O enthusias- ataques subitos.
«Mina de Ouro», dirigia-se

mo verificado nos galpÕeS dos Conhecendo da gravidade, tele- JPar� MOlard, no arrabalde de

clubs, durante toda a semana, h ' P l' , ase en es em sua blcy-
p onamos a 011C1a que se prom- I t

'

I'
,

foi bem notavel. Os remadores ptificou-se em enviar a Ambu- � e a comta' a lIas, .faz diu-

dos tres c1ubs se entregaram a I,
. urr:amen e, pe as Immedia-' A Lei condemnando ura mal

anCla. -

dI'treinos especiaes, chegando me3- A victima, conforme nos dls- çoes O nstItuto Polytéchni- Que aIguem fez, louco, erradio,
mo uma guarnição do Riachuelo seram populares, chama-se AI. co, ao praticar uma mano- Comette um crime... (Que tal?)
a cobrir um record do Estado, bano de ial, e enfermeiro, e soffre

bra repentina o vehiculo per- E o comette a ... sangue hio ...

d'ff d 11 d de a direcção e arremessa-
com a 1 erença � segun os. tenazmente de ata ::v�s.
Aguardemos, assim, ansiosos, o

se, impetuosamente, com seu

embate de amanhã, quando po- ,",,'_ "'M"'" .,,,,,....,,,,_
conductor no Canal da Ave-

deremos "onhecer quem te:n pro-
nida Hercilio Luz.

babilidades di': representar o nosso peões do Brasil, em Basket-ball, Rubens foi immediatamen-

remo, na Capital da R �publica. após vencerem os Cariccas por te soccorrido por' pessôas
28 x r:. Foi uma luta movim.'n- que por ali transitavam, s�n- Zé Florencio admirado
tadissima, na qual venceu quem do em seguida remettido Dessa cousa esplendorosa
melhor se aproveitou das opportu- para u Hospi�al de Caridade. Di�se a mim envergonhado:

DO BRASIL
nidades. Os Cariocas demonstra- �mbora fIcasse bastante -Rapidez incommodosa!!!-
ram mais téchnica, porêm os fendo na face e cabeça) seu

sagraram-se cam· Gaúchos mais enthusiasmo. estado não inspira cuidados. Sarsl"Iião
KM FfL4 ms5fllfW1§wm., ....1I-_iI'IIII ID!I"'P"_·íI--__MFl IiII �:...��---- $=: rP7'MfiII

Cahiu no Suspenso um gover
nadar, na Argent.
!la ...

Remo canal da -Si aqui se fizesse assi TI
Seria bôa medida,
Pois no Brasil não têm fim
As comidas,-diz o Bida.

Dentro de poucas horas, ama·

nhã cêdo, teremos os c1ubs Aldo,
Riachuelo e Martinelli frente a

frente' em disputa das primeiras
I eliminatorias para a 'representação
no Campeonato Brasileiro de Re
mo de 1935.

Avenida Hercltlo Luz
E responde o Manézinho,
Sahindo lá de onde está:

-Sifisé isso, bobinho,
Cadê gente p'ra mandá)

o direito de matar
(Um protesto em

Londres, contra es�

se direito).

Após 3 annos e 5
mezes chegou uma

carta ao seu desti-
no, ..

VENDE--SEters peneus aro 20.

VIER.
Tratar na Officina XA�

I CAMPEÃO
Rua Conselheiro Mafra n. 100 I Os gaúchos
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Basket-ball

I�à à "

perlo I a e
Ciaa lID� Joinvile
- ..E

(MARCA ,
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ESPECIAlIDAD

REGISTRADA

não deve faltarem casa algurna!
___iiiílli •• _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




