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I Ferido na p.
·

cabeça Ianista
- Alvaro Holz·

Ontem, esteve na Deleaacia
Policial, Wilso:l Linhare s, "com
I 6 annos, onde apresentou queixa
contra um filho de Alberto Bum,

I
' ue lhe feriu com uma paulada

I
na cabeça.

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPITAL.

Desappareceu
rnysteriosa

mente
mann RO.\'lL\, 20 (G)-Annun�

Hoje, ás 17 horas, na Vil- cia-se officialmer:te que pc
la Irma, á rua Deodoro o receram afogados tres offi

festejado pianista brasil�iro ciaes e 15 trípulantes da real

Alvaro Holzmann, que ora canhoneira ..,italiana «Curzo

nos visita, proporcionará á la», guc deve ter naufragado
imprensa uma audição espe-

em circunstancias ainda não

cial conhecidas. entre Taranto e

Ámanhã ás 830 horas Augusta (Sicília), para onde

no salão do Clube XII d� se dirigia.
Agosto, o mesmo e applau- �avtOs de guerra e hydro
dido pianista realizará o seu avioes navaes 1 ealizaram bur

annunciado recital dedicado cas minuciosas mas de todo

ao sr. coronel Inte�ventor Fe- infructiferas, pelo que foi 0:.-
dera!. de�ada a cessação das pes-

A politica barriga-verde, go, director da Hygiene do tuir o seu supplente, o sr. an nos quizas, dando-se o navio co-

que até aqui esteve mergu- Estado; o sr. [oão Abraham, major G:JsÍJvo da Costa Pe-
Não estejas a pensar se és po- mo perdido.

Ihada na mais espêssa tréva supplente dr) sr. Braziliano de reira, pelo sr. professor An-
Ontem, á tardinha, por motivos bre ou se és rico, ao se te de-

dos mysterios, resolveu en- Camargo, de São [oaqu.m, t
o

L' tã
.

não averiguados, empenharam-se frontar o problema de auxiliar a O Britanla Venceu
.

(" l' t
...

01110 UC:W, que ao asslgna- em luta d= vida e morte, Celso
viar-nos, a nos jorna IS as tal substituído pelo sr. coro lados serviços prestou ao

Cruza-ia Nacional de Educação. SÃO FRANCISCO, 20 (C)

independentes, miseras 1110r- nel Octavio Silveira Filho, Partido Liberal em Capivary.
Francisco ds Assumpção, com A ella não interessa tanto o di- -Realizou s : nesta cid,de um

tacs que não gozamos da in- chefe de Policia do Estadoo
60 annos de idade e seus filhos, nheiro dos pontífices da finança, match de foot-bal! entre as equi-

tirnidade dos deusese a quem, O próprio sr. coronel
Pelo panno de amostra, com Cassemiro Candido de Sou- Interessa-lhe mais a vibração ci- pes dos clubs Yp:ra�16a desta ci-

muito ;la contrario, todo o Aristiliano Ramos, Interven- pódern os leitores perceber za, natural deste Estado, todos vica dos humildes, Inscreve-te co- dade, e B it mia de Curilyba.

Olympo dedica verdadeira tor federal, ainda qu:
o que vac p.Ios bastidores, elles residentes à rua Nerêu Ra- mo seu so cio, ao menos contri Venceu o B:°itania p-Io score

execração e não menor ter- resida em florianopolis, jul- P V I mos. buint-, a I $00.0 por mez apenas de 3x2·
unL. pum". pum... ae C'

..

ror, resolveu enviar-nos, re- gou de bom alvitre s.ibst - começar a ii.nção) r

assermro que praticou vanos
------------

petimos, um raiozinho pállido
íerimentos em CeLo, declarou pe- D Ivens de

A MALARIA Na RIO

de luz mortiça, que, com tu-
rante as autoridades policiaes, que r. RIO, 2') (G) - A rnalaria

u d ' d fdA· está grassando C0111 intensi-

da), para nós, sedentos dê

U n 1
�

��"
.. �.�•. �"�.'.... -?"'o'. ty�..·,�....-'<':'it�o.·"o" JSouC le

um

dau paraf'lhe
en

fer:se I raUJO dade em alzuns suburbios

novidades, vale bem por um
';.0- " �,� 1:'1' � 0- �'_'

e e 50 e os s .us 1. os, enn- F. d
u'

L1 1 t:?)j do o mesmo na cabeça. ,xon�roj-se O carg.o de desta capital.
apipara banquête. til �� �.. C I· f

o

ttid
secretano da Interventona Fe- O Departamento de Saú-

E' o caso da substituição
e so .01 reme I o pua odi'

1

dos supplentes no directoria
�....,.,.""

..".: .. 51 ",._-JI>,=-=<-............,.,...� Hospitalode Caridade, não inspi- d���.� q�ee O v�nha exe�c1:1�O ,J� PÚbctlica iniciou Sf�US ser-

central do Partido Liberal.
rando cuidados o seu estado de . -.

� r. coro�e ns- ViÇOS .e SOCCO;TO, conside-

id
Ihmo Ram os, assurmu o go� rand i grave o surto da terri-

C0l110 se sabe, grande par Da Impectoria Federal de Na- vrnácu]o, da gecglilFía, his.ó.ia SlU e.
J -

te dos membros eífectivos cionalização, recebemos a seguin do Bra"il, �d:JClçJ.0 Cívica e !E!"'" .-.... ..ft � dverAil�, � sr. dr. Ivens Bastos vel m .iícstia, que teve o: igern
" D" ,

..... \iWI .- FiE - .,,!r. ,,��l!J2;,_..� � .

em São Paulo.

desse directoria residem íóra te carta: «Sr. Redator: \.-antos L atnos e po: q te o pro- GA.O.A.' Precisa- ,.�.��...���oo��� �����X:�J�������

da Capital, motivo por que, A Gareti de: 18 do corrente prio ex-professor dec'a.ou que nfo se de uma á praçã General O� � [ijl

não podendo em regra com-' publicou uma carta assinada pelr -nsinaria o português para satisla- sorio n. 33. � A.C IOA �o_·... EH �

parecer ás reuniões, os seus
I
"r. tenente J. P. de; Üliveira, di- z er a vontade dos pais dos alu- �

-
� �

supplentes ganham extraor-I zendo que o fechamento da es- nos, qUe eram os contribuinLs d3 � �
dinaria importancia. cola de Santa Maria obedeci3 él sua mesada. !II Séja para as

.

moscas A CIDADE de hoje. ltt

Ora, C0ll10 se sabe, a lei injunções partidarias, fazendo a- Por uma deLLeração, provoca
c1a'll3.m pe�a sua rpabertura! E' � � melhor serra para as mJscas e contra as moscas. �

orgânica do P. L. determina cerbo ataque á politica, como si da pelo sr. ten�nt�, sinatár:o da �ncrivel! � SIm; porque para as moscas são todas as reclama- �

que a escolha dos candida- ela fosse a culpada do ato pOl a1udida carta (acho até que a re-
O Decreto n. 58, de 29 de � ções feitas por intermediQ desta pJbre columna, onde Bisbi- ij

tos aos cargos electivos seja mim efetua�o eo que visou un�ca-I velía da Diretoria da Cruzada) Janein de 1931, no seu artigo � lhota I, Bisbilh�ta II e ímesmo o sabio Bisbilhota-A%u �
feita pelos directorias muní- mente a nacIOnalização das cnan- e em de�respeito ás I· j, do ensino 11 diz:-"As escólas particula- � nada mais têm feito do quefallar!... fallar ... fallar... �

cipaes ou mirins, quelremet- cinhas que se desenvolvem naque- e;n vigôr, resolveu, com aqllles-
res em que todas as disciplinas � Resultado pratico: nihil! �

terão os nomes ao directo- le lugar. completamente, divor- cêncía de -m::ia dúzia de influen- sejam ministradas na lingua pa- � Mas a encrenca de hoje é tam)e:n co zt-'a as �

rio-assú, ao qual cabe re- ciadas do espírito brasileiro. ciados por êle, o sr. tenente a tria, deverão: � moscas. �

solver em última instancia. Si o sr. tenente Oliveira, co- reabertura da escóla, como se 1) requerer licença ao S�creta- � Bisbilhota II te:n horror ás m03cas. E ha razio pra �
Pois bem: :lpproximando- nhecedor t:omo está. do hiótorico não tivessemos um Mini3tério e

ri:> do Interior e Justiça, declaran- � tal. �
se a data da lnstallação da dos fatos desenrolados em Sanh um Departamento d� Educação �o:-o local em que deverà func- H A rr:_osca é hoje, na gyria popular, uma synonimía de �
Constituinte, el"a natural que Maria, quizesse ser mais razoável. para prestar contas. ClOnar a escola, as disciplinas a � cac�t�açao e,' até mesmo, de bisbilhotice. (VIra�se, agora, ij
se bulisse com essa especie não farÍa uso da termología de- Vejamos o que dil o Decreto serem ministradas, os horarios e � o feItiço contra o feiticeiro...) �
de "tribunal supremo» do P. primente que fez, parecendo aos n' 2.266 A, de 8 de março de responsaveis pda escóla; etc. etc. � O .Largo 13 de Maio é hoje o ponto prebi.Jo dj �
L., que deverá indicar, sob a olhos de quem desconhece as 1929: Apezar dessas diosposições em � mosquezro �xistente na linda cidad� maravill-Dsa, nesta c:- !�

invocação da disciplina par- leis referentes ao caso e sobretudo Artigo l-No raio de 3 gui- pleno vigôr, a escóla de Santa � dade que I?Ias Velho plantou n:l Ilha do Dest::rro e a �1

tidarla, aos constituintes Iibe- o nosso sentimento de braáleir03, lometros das escólas públicas, Maria, incrementada pelo sr. te- � 9ue:e refenu em �alavras até hoje inc3quecidas: a terra �

raes, o nome do felizardo, que agimos sem conciência da bem como das particulares cujo nente Oli,eira, que tem a obli- � e boa: que�n dzsser ao contrario, ln:!lZte! (NeS3� �
premiado com a sorte grande responsabilidade dos cargos que ensino seja ministrado na lingua gação, tan�o quanto nós outros, � t�m�o nao haVIa o Largo 13 de Maio e o seu formidiJvd �
da curul presidencial, o re- ocupamos. vernácula, e cujo funcionamento de zelar pelo seu exato cumpri- � VIVeirO de moscas)... �

gasto «posto de sacrificio» Para mostrar a incoerência do tiver sido autorizado pelo G.ovêr- mento, é o primeiro a evocar a � Parece-me que a Directoria de Hygiene, a C'Jjl frente l�

dos politicas. sr. �enente Oliveira b3.sta ver o no, não poderão ser' localizadas ação política: on,:le, realmente, � se acha distincto médico acostumad.J aos ares saluLerrimos �

Retornamos ao assumpto: segUinte: outras escólas, sem prt:via licença houve e contmuara havendo. ex- � da se�ra cat?ar�nense, par�ce�me que a esse departamento �
os s�pplentes e� causa, AC0- Uma

. comi�:ã� do Sindic8.to I do Se:retário do Interi�r e JU3tiça, cluúvamente, justiça. � da saude pubhca, competia �erificar o que se paS3a no �.j

mo e natural, sao pessoas da �greJa Caw1lca acordou em Artigo 2-A perm:ssão a que
Sr. Redactor: � Largo 13 de.MaIO. A Prefettma Municipal, fo�çosame;lle �

de confiança dos membros reabnr a escola, baseada no De- se refere o artigo precedente só Muito ainda tenho a dizer em � s�m o consenhment.o ?a Directoria de Hygicne, faz depo� �
effectivos que rerresentam e, creto n. 22.731, que diz e'11 seu será c1.ncedida qU'lI1do a lotação referê�c�a a esse caso � estarei á ��'

sIlar .nesse local, dlarramente, grande parte do lixo 'colhido �l

por isso, pódem ser por es- artigo 2, qaanlo á CruzJd:l de das esc0hs existente} não poder: dtsposlçao de qualquer Interessado f n� CIdade, e o faz, talvez innocentemente, no louvavel in� �
ses membros destituidos, a Educação:, .. - «po:l�rão ser an(1:a- COrlter as crianças em idade t'sco-: para, com ducumentos, testemu- tt IUltol de aterrhar a. la,gôa ali deixada por ... antiga obra, �
cada momento. ri3.dos recursos n�cessários ti c,oea- lar rGcenseadds na ZO;)3. a que se

I nhar as in�oerências contidas na � qua «symp ama macabada» ! :"�:;C>'.,(l�� �
E foí O que se deu: o sr. ção e á manutenção de esc'Jbs ref;��oe o artiao anteriOI n. orta pubhsada. � Esse lixo é o viveiro das moscas que fazem do L'" l,,:;êí

lllI
o 1\1 I

,� 13 d M'
.

d'
. . ':lrgo �

dr. I vens de Araujo, supplen· eL.�mentarp.5.» A escóla e,,ladual existente em
• ws re atorios, (jue, trimestral- � e aJO um In IscnptIvcl 3upplicio. ��

te do sr. João Carlos Ste- Todas �s. escolas que os dor- Santa Muia, cre3.da para substi- mente envi� ao Mídnistderio de Edu� � Ante a, inc�ndvendiencia da continuação desse verdadeiro �';l

phanes, de Campos Nov�s, ços dos dIrIgentes, da Cruzada tuir áquela que fôra fechada, está cação, tenHO trata o ê5te assum- � menosprezo a
l

sau e os moradores daquelle recanto, eu ��.
foi substituido pel? sr. Ans- de �ducação permltem crear, são

I com a matrícula de: 28 alunos e
to, para provar as resoluções desa�- �

venho appellar,para o exmo. sr. dr. Dúctor d2 Hygiene do �'1

tides Ramos, prefeIto de flo- legalrzadas no Departamento d= a quP. o sr. tenenté: Oliveira quer
sombradas que norteiam meus �� Estado na esperença de que s. excia. remova o grande ��

rianopolis e irmão do coro- Educação, o qU'lI, pOI SJa vez, forçar a sua reabert'Jra, com 3.5, itos. � mal, que é 11ão só uma tortura para os moradores do dito ��
nel Interventor federal; o sr. procura ampará-Ias, como tem fei- sew:b que 03 menOíes não co-

Grato pela publicação fica � Largo, como uma comtante ameaça ao estado sanitario da �

Amphílochio de C a rv a I h o to. nhecem o nosso idioma! Entre- Amo. Obrdo. � alludida zona.

�It�
Gonçalves, supplente do sr. Entretanto," a escohs de Santa tanto sãa brasileiros! E' j'uita-

� E assi!TI Bisbilhota II terá a felid.lde (le vêr que n"o ii

d d f h d
João dos�Santos Areão lijI f II

� l'r

Graciliano de Almei a, e Maria foi cC 3. a por que em mente para uma escóla qu� até �� a ou para as moscas... ��
Curitybanos, foi. substituido duas inspeções consecutivas se �qui d�scurou do ensino da nossa

j Inspector da Nacionalização do � BIS B I LH OT A II :�
Pelo dr. Carmoslno Camar- verificou o desleixo no ensino do lrngua e das nossas cousas, que Ensino. � �

���������������������' �
� �...::�I.!!!����...����

-sa

F@riua páu
um velho de 60

:' . Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis 20-3-193S 2

DIARIO INDEPENDENTE

Ophidio monstruosoCongresso
das Associa

çoes Corn
rnerciaes do

Bl:""asil

Integralismo Nos arredores da vizinha cida
de de São José, na propriedade

._ ._
.

o
do sr. DJendente lRampinelli,

.

Por. o.ccaslao da. reuruao, em Petropohs. d? 2 . Congres:o ôntem, foi morta a pauladas pelo
Integrahsta, milhar .s e milhares de pessoas applaudl�m, embora nao

sr . Fabio Hermenegildo, uma
sendo » esverdeadas», enthusiasticamente o Chefe �acJOnal, dele.gados monstruosa «surucucús v=- serpente
das provincias e milicia�os. E' claro que. t�do Isto nã� podia ser da órdem dos viperidcos e que
feito sem que as ruas h�assem extra?rdmanamente �helas d� pes� alcança comp imento de 3 me
sôas. Pois bem, agora, Vlst� ter �?mdo tUt�O na mais p�rfelta or-

tros--que media 1,5' $ cm.
dem, visto nenhum adversarlo politico ter tido a costumeira corar-

dia de se utilizar das sacadas dos altos predios, para as jà conhe-
cidas caçadas humanas, agora vem o «seu Ventura» com a sua ele

gantissima «éthica tribunicia= investir contra os integralistas, dizen
do que muito se admirava do governo consentir que bando; arma

dos se reunissem em Petropolis, interrompendo o transito e espalhan
do o terror entre a população, e, que se admirava mais ainda ante Francisco Tolentino n' 1.
o boato que corria pela cidade de que o sr. Getulio Va: gas iria
assistir aos trabalhos do Congresso.

Santa ingenuidade a do «seu» Ventura! Continue aproveitando
bem os p::>ucos d.as d� im nunidades que lhe restam para os insultos Pagamento
ás autoridades e aos camisas verdes. Faç\ bastante econo.nia e, da
Russia, eoc:eva se�pre. "

Na thesouraria da Delegacia
O integralista veste uma farda que e uma sotaina, veste e Fiscal, serão iniciado amanhã o

sae de sua Ola co.:n) o.. d.scipulos �e Christo sahian outrora, e vem pagamento das gratificações que
recrutar entre 0.5 slmpl:" '" operanos, 03 soldados, os estudantes, I computem aos juizes de zonas e

todos 03 que ainda estão Intactos, o g�an:le exercito
..

daquelles que leitoraes, preparadores e respecti-
talvez vão morrer por

.

�eus, pe�a Patna, e pela Familia, I "JS escrivães.
Como os christãos faziam outrora, - se reconhecendo - pelo

signa] da Cru:, o .i�tegralista se reconhece por. uma saudação e um

O��'��'���'����'�I·.gesto: q.ue o Identifica e� qual�u�r .logar, e:nbora sob o escarneo � .

dos indifferentes e o odio dos rmrmgos.

� Agencia Moderna de

� Publicações �
ce(�����N:�:lveose��I����� � Autorizdda e fiscaliza- i

�
da pelo Governo Fe- :.;a;.;�

a co SABÃO lNDlO

._

deral -- Carta Patente, 112 �
guerr� cc;>n- Que valentão __ RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 19-3-93S �

ti n ua Compareceu ôntem á Policia I Premio 9690
Central, Francisco Custodio da 2' " 7a59em

La Paz, 20.-(G)-«La Ra-Ca-
zon- publica um communicado ca, queixando-se de que o pardo 3' "

a94.2
oHicial em que a chancelLria bo- Waldemar Silva, residente á rua � 4 ' ,

53O3 '

Íiviana des:nente que a Bolivi� Nova Trento, por varias vez�s �1 5'
"

3329. �1tenha acceitado a formula arger t -

tem procurado espancar o seu fi- �] �J
no-chilena para concilia�ão dos/lho menor de nome Antenor. ������l��l��{��.
pontos de vista dos belligerantes
do Chaco com relação às recom

rnendações da Sociedade das Na-

Redactor-chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS'

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Floridnopolis contractou um té
clinico para dar, diariamente,
informacões ao cornmercio sobre
a recente lei do Instituto dos
Commerciarios. Tendo, porêrn, re
cebido um telegramma-convite
para se fazer representar na grande
reunião das Associações Comrner
ciaes do Brasil, qu� se realizará
no Rio de Janeiro, no dia 25
do c »rrente, afim de ser definiti
vamente resolvida a attitude da
classe nessa questão, essa Asso

ciação , só após esse congresso, pa
ra o qual já nomeou seus dele

gados, offerecerá, si prec�so, os

seus serviços ao cornmercio,

Bolivia des
mente e

A secretaria da Associação Com
mercial pede-nos a seguinte pú
blicação:
A Associacão Commercial de

J\'ão será devolvido o original
publicado ou não.

O conceito expresso etr ari

go de ccllaboração, mesmr sol:
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc por parle
da Redacção.

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

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaluras devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo C�!iarlo. IA "semana

inglêsa"
Caixa Postal 37

Os portos de
Ilajahy e La

guna
o dr. Francisco V. Bouli- A

treau, recebeu hoje do En- Por ordem do presidente da

genheiro Chefe da Cornrnis- Republica, que o ministro da Fa
são de estutos do porto de zenda fez cumprir, o expediente
ltajahy, O telegramma seguiu- das repartições de Fazenda será

te. encerrado, aos sabbados, ás 14

«ltajahy 18 de Março de horas.
1935-Tenho a satisfação de Esta medida já entrou

cornrnunicar v. s. que na execução sabbado último na

data de hoje a Companhia pital da Repub!ica.
Cobrasil descarregou o pri- �..������"""=""'����
melro wagonete de pedras 110

móihe, iniciando assim a re

contrucção para ultimação de
nnitiva das ob.as de melho- Iramento deste porto. Apro
veito a opportL!nidade para
congratular-me com v. s.,
pela oric:ntação que tem im

primido á Fiscalizaçãs des
Portos de Santa Calharina.
Saudacõcs.
(a) 'Tlúers Fleming»
Assignado pelo Govêrno

Federal o novo ajuste para
continuaç.ão das obras dos

portos de Itajahy e Laguna,
a 13 de dezembro do anno

p. passado, ,com. a Compa
nhía Cobras!l, fOI a 24 do
mesmo mês Iniciado o pre
paro de toda a apparelhagem
para reinicio das ?br�s do

primeiro e a 14 de ]anelro do
corrente anno, iniciando o de
toda apparelhagem do segun-

'
----

do destes portos e já á 18 ii
de março corrente foi dado ::�H=
começo aos trabalhos da cons- i
trucção das obras de prolon- I

uaiTlento dO mólhe protector I,da barra de Itajahy, devendo
pOi estes dias o facto repro· Solange Caminha
duzir-se para Lagun::.l.
Está pois, de parabens o

Estado por ver, emfim, reen- Hermínio Firmo de Oliveira e sua senhora Guilhermina Nu-

cetadas as obras destes dois nes Pires de Oliveira, bastante penhorados agradecem a lodos que

portos, paralysadas desde Oll- acompanbaram até a sua ultima morada o cadaver de sua ínesqueci
tubro de 1930, com grande vel filha adopliva Solange Caminha, bem como a todos aquelles
damno pata a navegação e que lhes apre�entaram pezames. Aprov;itam a. opportunida?e. par�

.

os dois portos convidar a tod03 os sem parentes e pessoas amigas para assistirem a
commerClO n

I b
. , I d d f d

acinla mencionados e em de- missa que fazem ce e �ar em lllten.ção a a ma a sau osa ma a,

trimento do progresso do n )S- na igreja de S. �rancIsco, sexta-feIra, 23 dQ corrente, ás 7 horas

50 [s 'ado. I da manhã. Anteçlpadamente �ade_c_em_. _

Garage Americana
Rua Francisco Tolentino n' 1

TELEPHONE 1.577

adoptada pe
loMinisterio
da F,szenda

A ponte
"Bulcão

Vianna"
Pedem-nos chamemos a

attenção de quem de direito
para o máu estado do ,nadei:
ramento do assoalho, em
muitos logares apodrecido,
da linda ponte -Bulcão Vian
la», sobre o ri.. Tijucas.
Affirmamnos que, como

está, é um verdadeiro perigo
J tráfego de vehiculos e ain
da mais de pedestres.

O caso é que o contractan
te, ou quem suas vezes faz,
esquecendo-se de reparar a

qu: I a importante obra pu
b'ica, não se esquece de co

brar o pedágio de 200 réis
por pessôa. alem da taxa de
vehiculos.
A' Directoria de Estradas

de Rodagens, solicitamos pro
videncias.

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

Banco de
Credito Po ..

pular e Agri
colade San
ta Catharína

ções.

(Soc. Coop. r?esp. Ltda.)
CoelhosGigantes

Branco de
Flandres

Rua Trajano �1. 16

(Edificio proprio)
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498 Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
RECEBE DEPOSITOS CRIADOR

EWALDO BAASCHPA6At-mO 05

SEGUINTES JUROS: PALHO�A
Em Florianopolis pode diri

gir-se aRaphael1Jigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

CJC Limitada S·[. ala.
CJCAviso Previa 6'[. ala.
Prazo Fixo 9'[. ala.

Agradecimento e missa

Mercantil""Paraná
Edição Especial HSAN'TA

CATHARaNA", acha-sa no prelo e

circulará em ABRIL PROXIMO.
Tomou posse

Apresentou-se ao sr. Delegado
Fiscal e tomou posse, entrando
em exercicío do cargo de segundo
escripturario da Delegacia, D.
Enodina Noqueira nomeada pOr
decreto oe 2 de fevereiro ultimo.

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

Redacção e Administração
RUA]ULIA DA COSTA, 3S6 - CURITVElA.

o
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A GAZETA

e72\��PÂ\Z!�����������h��l��l��l;!;@�E���t�����������N!��=
· � C a' .'

.

�'�;� �-�� �� -

·L6l!'Ji � �

� .\ .;;".-�\ � I>

� Matriz: L.. RiANOPOL.IS
- - �

�,�.�_,1 Flllllaes em.1 BlurílenaU - _Joinville Sao Francisco Laguna Lages �
� Most:.rtJario perrnaraente em Cruz�iro do Sul ��
� Secçao de Secçao de Secçao de �

�� FAZENDAS:����._-� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��

Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira
f� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

����
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, forragens para portas Machinas para latoeiros

tAl

t'} Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a' lavoura: arados, ��

��J Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

I�}� Linha para coser e sergir Fos ões e Camas Locomoveis, Motores de: esplosão, Motores

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos
-

.

l� Sabonetes e Perfumarias 1"('S Material em geral para transmissões: eixos,

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

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �'�� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD Peças, acces- f�
�1� Sapatos, chinel!os, meias Productos cliimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico ��

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangcíras Pneumaticos e carnaras de ar GCODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e cxtrangeiras Material electrico em geral �
� �
� Empreza Nacional de l'Javegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas 'GRita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �i
� �
�� , .������ ��1[&1�@�r�it�[��1�Ê&��������������O

Al l i a n
ç
a da. Bahial FSSo��-=

ii �enieitaria Chiquinho
5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlmQ5

Incontestavelmente A Primeira no Brasil
I"

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
rc:pital realisc�o 9,000:000$000 I

conservas, vinhos finos etc.
Reserva5 mais ile 36,000:000$000 t

I

Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$361 , t bantisad b '1'Irnrnouaia 13.472:299$349

I" ['
samen OS, apusauos e ai es,

R25pon'3abili�aile5 nae urnlô ca cm ]933 2.369,938:432$8151 �

(Estes responsabiliàailes ref:zrem-se sórncn+e aos rumos oe: I. .

f�ESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

����p�nTh�aA��;a�RTE5, que são 05 0015 L!H!W5 em quelg I� T H E O D O R O F E R R A R I
Agentes, 5ub-Agentes e Rêgulaàores àe Avarias em toàos c:;l� I� RUA FELlPP SCHM1DT n' 10 (ESQUINA DA
Estcõos ào Brasil, no Llruquo (5ur�ursal) e nas primiPG12sJ I � f�UA rl�RATANO) Tel h 1 194

.

�raças ��dran_gelra5 ,� I g 1. J v ep, one .

Agmtes em Flor-lnnopo+le cnrneoe LOSO. & r,n. � �..=:.-.:;:=�"""""__,_,_._"'".",._"""'""""

Rua r. mafra n
'

35 (soLraào) faixa por+u l 19 �
Tel eq r, ALLlANÇA T'eteph. 1.083

\� �

"_"'�""'""":':''''',=,-::''''''�,
-

-

""""""',."'"""""',''=.'--"="'_"',-,
lO"".

Escl'iptori05 12m Laguna e llcjnhy 5L:b,f g;::n!('s .err r. �l ,.""-_,!D. � €!?�i'l a

í31utmna�e Laº_:s t i, ft- f4 � ��. � tL1,�� t� d,�y� � �
""'. �"""",. �'�"::cll''''ff""""","";:""�",,,,��.zr-0l � r:! w �J b � � � \ti,;? �:}jlf;� � �11 �

Sociedade lmmobiliaria Calhariaease Limitada I' End. Tel� FI LOM ENO

I· F L O R I A N O P O L I S - s A O J O 5 E'

I
I

I
I

._. funàaàa em 1870 - ••

Vilia Bedriearia

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, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um conlraclo de compra de terreno da ViJla Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. code hrindar sem filhos.
Llnõu Vista !?anoramic:a.

Espll!niliàa praia àl! banhos.
Optima nascente

õ

e agua potouzl.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 n,dros àa Ponte Herrilio Luz.
800 õo 6ranàe Quartel Fz ô er-ql , em construcção.

C::CO õo 6rupo Escolar 10512 Boitelix.
Ha séàe ào Districto João Pessôa.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensacs desde 30$000
, A 5orieàooe se encarrega

ô

c construrçõo àe Préài09
L.:l lótes cõqutrrõoe, m eôiorire o pagamento ôz uma�entraàa á
uLsta e o re�ta te em pagamentos mensol!s.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

S�rvida á João

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlerrsper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephonc n. 1632

Rua

c
.

,

'

.

Ivo

II
-

.

I,

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, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
p,or su� acção sed�l1te, a Yaurt alivia as el1fermida�es dos

Irl���������-Ifms ê flgado, por ISSO o melhor e e embeleza a CllÍlS. IA Ydurt é fabricado com leite esterilizado, o qual AIcoo I
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- I
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xllas bulgaros que a faz agractavel 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.

--

Santa Catharina

Agentes autorizados da

ClA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A,

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

-

,�.

r GARANTIDO
�y- E CUSTA 6 $

o DISSOLVENTE N'ATAl �
ACABA COM AS MANCHAS, GRAVO&;

RUGAS E POROS ABERTOS

_____ IJIADO �

SE QUERES Af'-:I'AR OS

M Od iii S ta II AFUTO cl·ommodamente
e com

segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- art' V S=20fIJ
BRO N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAl3!

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

Funõuõn em 1886

Rua Felippe Schrnidt rr 8
raixa p05tal1Z9 Tcl, auto 10a4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvp aqr-ophlcr, E5tereotypi
Encaàernaçãa, Pautação, Tra
bclhoa em Alto Relevo etc.

.. ,'

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

....W**Wi

MA-

Virgilio José

II Garcia-RuaTira.... dentes n. 10-FI!)ri2nlJiJ�'i8

I T A L
HO

Conselheiro MafraRua

FLORIANOPOLJS
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AgradeC?illlento,'Commercio, Industria J-:::!�C�:lm.io Desportos
e missa . Estado

Rdactor-CyprlanoJlilé

Eurípedes Gonçalves Ferro e AgriculturaViuva, filhos, mãe, genros, nóra e netos do saudoso Euri

pedes Gonçalves Ferro, vêm, por m �:o d -ste tornar publico os seus

agradecimentos aos humanitarios médicos OiS. Bu\cão Vianna, Alfre
do Araujo e Djalma Motllmann, pela solicitude e esforços com que
procuraram salvar o inesquecivel morto, bem assim ao Dr. Evaristo
David Pernetta director regional dos Correios e Tekgraphos, pelas
homenagens prestadas á memoria do seu antigo collega, e a todas as

pessôas amigas que manifestaram seu pesar por cartas, cartões, e te

legrarrmas, enviando corôas, flores e comparecendo ao funeraes.
Reaffirmando ma gratidão. convidam aos seus amigos e pes

sôas de suas relações para a missa de 70. dia, que em intenção á Extra
alma do inesquecivel e querido esposo, pae, irmão, filho, genro e avô, Diam;lllte
mandam celebrar, dia 22, sexta-feira, ás 8 horas, na Cathedral Me- Christal
tropolitana, relo que desde já manifestam seus agradecimentos a05 Moido
q ie comparecerem a este acto de piedade christã, Terceira
���r���f�������.
� �I SAL DE

� Attenlae bem' � Sacco de 60 kil_os
f�

I .

• H � Sac�o de 45 �dos
l\)t'� ��������.�- RM" S4M �� MOldo de 45 kilos

� A Agenci·F} fVloderna � Enclpados 2 kilos

�1 de Publicaçoes, cem séde tÀ�1
SAL DE

� em São Paulo, é autorizada e fis- � Sacco de 60 k�?SSO��;500
l� calizada pelo Governo Federal e fÃ\1 .3acco de 45 kilos 7$500 Sarrafos ...� possue a carta patente n. 112 r'i� Moido de 45 kilos 9$000
� �
��}'{,�� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por �

SABAO JOINVILLE
\ � � Caixas pequenas 4$000� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
�\1 [� Caixas grandes 5$000
�j EXTRACÇÃO com globos ('; crysta!. l��
� �'1 DIVEnS03
�j A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �� Arroz sacco 44$000
� teios são presenciados pelo povo � Kerozene caixa 35$000

�r���l�,����������l�� Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000

l���f�r""'�����'\j�}iK�������'* Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA

� Transporte rapido � ��r:}as�e:�: caixas j�:��� Fin����s;c;0 �e 50 k:13�000��
I

�� Zé« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500

� Florianopolis Bom Retiro � �:r��l:a���co 5�:��� MERCADO FIRME

� ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS � Farellinho sacco 8$500 ARROZ

� Fett & Cia. Limitada �
Farinha de milho Mariali�a4$��� (Por =: de 60 k.ilos)

��
AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �'".I..�I 7$100 Agulha Especial 50$000

O d M MOURA
� Vélas de cêra kilo

encarrega o ARCUS
. Agulha Bom 46$000

��t�l����������������$ CG.ramposMP. c�ra kilo 111$$54000) japonez Especial 44$000
imento aua sacco J B 40$000

���i��f��:��"i���@j����,� PAhosphofrosPdinheir1°2Ia!aI22106$$050000 Bi��n�orr�d: 34$000
�� . ['fJ rame arpa o n. ro o

�� CONVE ��9 .l'J:';A -S !e... l\� Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO

� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � - BANHA

��
das todas as _importantes conquistas d:::l sciencia � VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 k.ilos)

� do radio, razao porque recommendamo-Ios. �11 Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000
� AGENTES:- COSTA & Ca. �j Em, decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000

� . � Cafe em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000

��.�A
RUA CON.'SELHEIRO .M.AF.RA. 54.

- Florianopolis �'
Vassouras 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO�1� � Vassouras 3 fios dz. 20$000
����l��������l��� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE
��é���� ./

�*�����$ Xarque sortidos arroba 26$000
� e
m �
� �
� �
� 9
� �
� �
� e

�

Resumo das actas
154' e 155· sessões

1$000 daJuntaCommercial
1$000 do Estado, realiza-
2$500 das em 9-3-935 e

16-3-935

o Sport em Curytiba
Já entre nós, o sr. tte, Jorge

Proença, presidente eleito da Fe.
deração C. de Desportos, fi
Gazela procurou-o para ouvil-o 50.

bre o sport no Estado do Paraná.
Gentilmente attendidos, ds e-nos
o sr. Proença: .,0 Sport no Est.

4$000

\
Pr -sidencia do sr. Major Edu- do Paraná está em franco pro-

3Q.$000 ardo Otto Horn. Presentes os srs. gresso ". Ali chegando, já era do
3$000 Edrardo �tto Horn pres�dente, I c�npeclment? spor�lvo l�cal.a4$500 João Octavio da Costa Ávila, Jo- minha candidatura a presidencia
4$000 sé F. Glavam, Roberto Oliveira, da F. C. D., por isso que inm
4$000 Alvaro Soares de Oliveira, depu- meros convites officiaes me fôram
3$000 tados, e João Tolentino Jor, se- teitos, tendo sempre delles me isen.
8$000 cretario, é aberta a sessão e a;:-- fado, porque não me julgava ainda

provada a acta da sessão anterior. com o dire.to de representar a

EXPEDIENTE:-Memoran- F. C. D. lugressando a convite
dum do sr, director gerente da do presidente do C. A. Ferro
"Comp. Paul, estabelectda na p,a- viarios, na sua séd, deparei com

ça de Blumenau, enviando doeu- uma organização modelar, além
menlos da referida "Comp", para da planta de um t idio, ,já em

serem registrados e archivados nes- construcção, na importancia total
ta Junta; archioe-se. Circular n. de 1.600 contos de réis.
14 do sr. secretario da Junta Na pessôa do vice-pr esidente
Commercial do Estado de Ala- da Federação Paranaense, encon

gôas, communicando a nomeação trei a maior camaradagem, pro·
de diversos correctores geraes na- porcionando-me aquelle senhor Il

quella praça, idem. Memorandu'll conhecimento dos segredos da sua

Jo sr. Gerente da Caixa Rural adrnnistração, até que in jressei,
União Popular de Bella Vista, tambem, na sédp. do B. it mia S.
prestando uma informação a esta Club, considerado o benjam �n
Junta; idem. Dito do sr. Wilhelm de Curytiba. A Federação Para.
Weege, de Jaraguá do Sul, accu- naense reserva o seu direito para
sando um memorandum desta Jun- á ultima hora, por isso que até
ta; idem. Qflicio sIn do sr. Pre- agora se negou a filiar-se á C.
sidente da Sociedade Cooperar- B. D., em face dos desastrosos
va "Bôa Esp.!rança", ds Pí.illde'- actos que têm levado o nosso sport
pho, pedindo para archivar os e - para o abysmo. Além do loot
tatutos da referida sociedade; ar- baIl, cujos cracles aos poucos vão

chioe-se. Memorandurn da Comp. batendo azas para as grande, ca

Fabrica de PareI Itajahy, da ci- pitaes em busca do prolissiona'is
dade de Itajahy, enviando, para mo, pra icam-se ali diversos ram s

o; devidos fins, a cópia da acta de sport, como sejam: Salto em

da Assembléa Geral Ordinaria. di tancia, com vara, corridas, ba .

realizada em 2 do corrente; idem. ket, tennis, etc., possuindo oS

REQUERIMENTOS:- Do camp:>5 de football apparelha
sr. José B. Salgado de Oliveira, menta completo para o seu fim.
advogado e residente nesta pn:ça, O mais importante foi a

pedindo para fins de direito, cer- parada militar l:1ue os raplZes
tidão do contràcto de arrenda- do 14' B. C. ali realizaram com

menta do HBar Miramu" de Ma- a uma constituição daquella que
rio Moura & Cia", ao sr. Pau- foi exihibida no fe3tivel pról ga·
lo T. Posito; Certifique "se. Dito rôto do jornal, nesta Capital.
do sr. Wilhelm Weege, de Jara- Foi um grande acontecimento ali
guá. do Sul, pedindo para arqui- essa constituição que será imitada
var a certidão do registro de sua e tórnada uso por aquella Fede 'a'

firma passada em cartorio. Arqui- ção. Ahí estão as minhas impres
ve-se. Dito dos srs. Jorge Fiates sões sobre o sport paranaense e

e Alfredo Pigato, socios compo· agora, mais do que nunca, me en·

nentes da firma Jorge Fiate;; & tregarei ao desenvolvimenio spor·
(por k.ilo) Cia., da praça de Mafra. peclln- tivo de Santa Catharina, para que,

Mantas Gordas 1 $900 do. para arquivar o seu distrácto em bre�e, sejamos seu teiCivel
Patos e Manta 1 $700 socla'; Registre-se e .!lrquive-se. co,npetIdor." Agradecemos-lhe a

Sortida regular 1 $600 Dito da Comp. Paul, SIA. de g.�ntileza e d�spedim)'nos do Ue.

MERCADO FIRME Blumen.au, pe.dindo para registrar Proença.
e arqUIvar diversos c]:)Cumentos
rt;!ferentes á mesma SlA.; Idem
Idem. Do sr. Miguel Brando, so-
cio da firma "Brando" & Cia",
desta praça, pedindo certificar se

a referida firma continua. e se os

soci03 são os m�smos; C'.:.rlfiqu�-
se. Dito dos srs. "Ba'ler & Ca"

CAMBIO di praça d� Itajahy, pedi:1d) pa-
90 d[v á vista ra registrar o seu contracto soci'

58$563 58$963 aI; Re�isfre-se e Arquive se.

$785 Nada mais have�do a tratar,
4$790 o H. Presidente, encérrou a �e3são.
I $023 Secretario da Junta Comm'!r
$500 cial, 16 de março de 1935.

11 $870
1$620
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

Limpos leves Icilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preços correntes na praça de
Florianopolis

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

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatôs grandes uma
Veados mateiros kilo

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

CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
7$500 38$000
8$500 Taboas lei largo 3x3[ dz. 54$000

20$000 Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

Mercado do Rio
FElJAO

(Por sccco de 60 k.ilos)
Preto novo 11 $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

Mercado de Florlal1opolls
Feijão preto sacco 15$000
Feijão branco sacco 1 5$000
Feijão vermelho sacco 15$000 IMilho sacco 10$500
Batata sacco 1 0$000

.

Amendoim sacco I 0$000
Arroz em cascá sacco 1 2$000
Farinha Barreiros sacco 1 2$000
Farinha commum sacco 9$000
Farinha de milho sacco I 4$000
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 1 5$000
earne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata I 7$000
Nozes kilo 8$000

Secretario

João Tolen!ino Jnr.

DIVEROSS
(por k.ilo)

Prefiram sempre o inegua·
vavel SABÃO
IND IOde Curityba,

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

6$000
1$500
1$700
1$600

o "Figaro" dedica
uma edição espe
cial ao Brasil

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

PARIS, 20 (G)-O "Fíaaron
pública hoje um número eS;E'cial
dedicado ao Brasil. A edição do
grande orgão parisiense traz es-'
colhida collaboração, entre cujos
autores figuram Affonso de Es-

----------- cragnolle Taunay, da Aca-
demia Brasileira e director
do Museu de S. Paulo, com um

estudo sobre a historia da cultura
de> café; Luc Durtain c('m um ar

tigo dedicado á memoria de Ro�
nald de Carvalho, e o romancista
brasileiro Monteiro Lobato.

Photograph icosArtigos

CENTRAL-O rei dos mero

digos, ás 1,30 horas.

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O Si E� R U ti L A N D
COUROS

Cartazesdo
Dia

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só O profissional competente e criterioso
� póde executar com esmero todos os trabalhos

I: p!1otographicos, garantindo-vos revelação, cópias !
'!{'� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �

t� duraveis. !
� �
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O
� NA CASA �
�

,

.
$$e�OO$�------,G"GG

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK em 20-2 Entradas'!! 5ahiOas

13 a 20-2
10.367 ODEON-·-.!l Ponle de Wa-
13.434 terloo, ás 7 e 8,30 horas.

7.906 IMPERIAL - Loucuras de
9.740 Hollywood, ás 7,30 horas. EMPRE-

GO : Para trabalho ex�

. R�YAL-Homens na minha
I' terno, preciza-se de pessoas acti�

vida, as 7 e 5,30 horas. vas, na Crédito Mútuo Predial.

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

24.302
17.945
20.824
5.725

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.5�0

(Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.
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Dr. Fulvio Aducci I
j Advogado t
fRua João Pinto, rr 18

I (sobrado) I
I�Das 10 ás 12 e das 14 ás'

17 horas I
lli ===========11II ADVOGADOS iI' I Pharrnaciasl,I Dr. Gil Costa

�I
II! E ll Pharmacia E

.. a�G�����������r�H���.;�l�,d::;;\����
i t POPULAR uro da7, b�;:�s,me��� i�F",�r��b'�

1!(1:�

1!II�����'��W���)h<i)J�ii��;'2�'@i�,!I Dr. Cid Campos, DE .

Compra-se, le- � a rica de ft'8�1� �
I: r galmente autorizdo pelo Banco • U W � j;jj � �
,I Escritorio: Rua Trajano] Antonio d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho- G IDE �

ln' 11. I Praça 15 de Novembro 27 res preços: Unica Joalheria auto- • Pedro Vilali G>
I I TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, Ro- ., �

I l· I
__

I berto MüIler--Rua Trajano, 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �

I�Dr. Pedro do Mour� Ferro!!!
<'"

! ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telcphone 1693 {lj
-

' D
� Alrnanak Laemmert e'G.��(je��e��������G$t1�-e���Advogado [I

�
&

- -

'_-.:.�
tI, 'f�j

!i fUHDADO Em 1844

ChI Rua Trajano, n: 1 sobrado. Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi- egou
I Telephone rr 1548

I

nistrativo, de Estatistica e Informações
geraes sobre todo o Brasil A VO'Z DE O li liO

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

A_GA ETAé

Vias Urinarias

1.620
1.274

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

I
Dr. Oswaldc Bulcão Vianna

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações I

Escriptorio R. Felippe
i

Schmidt n' 9 Phone 1483
I

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

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es-!
pecíalista em alta Cirur- !
gia e Ginecologia f

R.e:;. Rua Esteves [unior, 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua �rajana 18.,

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis .

Consultoria e Resideneiô'

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA' i Escriptorio de Advocacia

DO

Dr. Au relio Rotolcl
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

arnoermro
João José Cabral, prov.«
sionado.

1(. Felippe Schmídf, 9-sala 3

Com pratica nos hosPitaisida Europa
r

MOLESTIAS DE SENHORAS"/-PARTOS

Diagnosti (Q õns molestios
Internas pelos RAIOS X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radias U. Violda e Infra-Ver

melhos--Compldo Gabinete dr

EIl etricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tubercul?se P.ul
manar, com controle raà!OloglCC

Consultoria: R. Felippe;
Schmidt rr 18, das 9 ás 12

� das 14 ás P 7 hs.-Telet
1475 - Res. Visconde de

,

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Telephcnes:

Escriptorio
Residencia

,

� Accacio Mo-
, .

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, ) \O.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

o------------------=====---------@

Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa rlf iscellanea

o

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba ele re

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

'

RUA JOÃO PINTO N. 21

Pelleteria
Argentil?8

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Novidades
liter��íll.�a��

Nas grandes luctas que desdo-
bram no campo da actividade so-

-U
......:;.-EiiíiiiN;;;;m;;;D-Eiiíiii-s-'E�uma coníortavel casa, sita na rua prin-

cial ou commercial, o espirito mo- eipal do districto «João Pessõa-, com fundos
demo e bem equilibrado utilis� o

para o mar.
_

telephone como a mais inprescm- TRATAR NESTA REDACÇAO
diveI das necessidades!

A Educação na. Russia Savli
I fica - Por S. Fridmann :

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco .J[nalyse-Por Gastão re
reira e Silva
Cassacos - -Por Cordeiro de
;}p1?lpUy
Edições de Adersen - Edilore�
Edifício ã'A NOITE-14.

andar RIO

Preferir o Sabão I lO de (Curitiba) fabricado com OIeina

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

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

�'
1
1

ii'
, :: ...

• volume -- DistricTo feõeral
2' " •• São Paulo. minas e Paraná
3' .. -- Demais Estaàas ào 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 Ds,bccial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

. -- --

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

I
Rua Eateues Junior, 16

____

FLORIANOPOLIS

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

-de-1-

-j

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua BocayuviJlj 1 54

Ileposíto: Mercado, 36

----:;;:-----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IL,:UARTA-FEIR_A_II
Acrosi:ico

C antigas da minha banda

Antigamente
Muito eu cantava, feliz,
pJrém, hoje, a dôr desanda

O rytbmo q'eu tanto quiz ...
Longe vaes tempo saudoso

I nfancia minha tão linda!

Nunca mais serei ditoso

O teu prazer cedo finda.

Antes tudo era risonho!
Lagrimas não conheci ...

Vês, querida, o bello sonho

Em que, feliz, eu sonhei
� B

.

')
� omente o em que VIVI ..•.

s. v.

Darcy Lopes

Festeja hoje o seu anniversa
rio natalicio o intelligente menino

Darcy Lopes, estudioso alumno
do Collegio S. José e filho do
sr José Licinio Lopes, lunccio
nario da Guarda-moria da A!
fandega desta Capital.

Regist, a, se hoje a data anni
versaria do n.isso conterraneo sr.

José B"ptista Rosa, cirurgião den
tista e membro do Conselho Con
sultino do Estado

Deflue hoje a data do anniver
sario natalicio da senhorinha Eloah
Britto, sobrinha do nosso confrade
d:'! A Republica sr. prof. Clem�n
tino Britto.

Faz annos hoje a senhorita
Izaura Büchele, residente en João
Pessôa.

fAZEm AHH05 HOJE:

o menino José Newton, filho
do sr. Bruno Spoganicz, do com

cio desta praça;
José Licinio Lope!>;

o sr. ten. José de Souza Li
ma, da Força Publica;

a menina Catharina, filha do
sr. Raphael Digiacomo;

o jovem estudant!" ;'\ntenor
Tavares.

BEHTE HOVA

Acha-se em festas o lar do
sr. Argemiro Silveira, pelo nasci
mento de um menino que tomou
o nome de Ayrton.

Chegou ôntem da Capital da
Republica o jovem academico de
Direito, Celso Mafra Caldeira.

Pelo Anna chegou do Rio de
aanei! o o sr. Arcelon Souza, do
fIto commercio desta praça.

_,

ETA Nas elirninato ...

rias nauticas

C0ntinua melhorando o seu

record o nadador Benevenuto es-

J - Alb d '-

1
.

24 oao erto, e aVlao,
perando-se que nestas u hmas

J' Ih
..

1 d d a procura o genera ...

oras se!a Igua a o ao o .cam- Formigas da correcçãopeão unIversal. Benevenuto mter-
Ad'

,

h 1d I· I' d' Ivm am tempora ...

roga o pe a Imprensa pau Ista IZ

�entir-se em condições. não só d�
igualar ao record universal, mas

de ultrapas�ar o tempo já adqui
rido. Diz maiíi que trará para o

IBrasil aquillo que o japonez pos
sue ha longos annos, o número
maximo de record.::s mundiaes de

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

o momento politi
co catharinense (En
trevista José Mül
ler.y

E' bem velha, é bem antiga,
E' mais velha que a Bernuncia,
Es�a phrase de cantiga:
- «Espirita de renuncia» ...

Máu signal, quando
-

recomeçam as via
gens ...

voz

������::����;::;"'Q:J;:::'3:���.1�����OO�����1 �f�::.*t'��t.����.:x������� ...*-:r*�!�a;ij
L���!a ��::!:�J I D E S P O R TOS I

--I ***-1As moscas gostam muito � Redactor CYPRIANO JOSE' �286 \ de molauras de quadros e de es- �.....,."'""'....,......�""" .......,.,. ....,.._..ZO��!'S����������.Irr.....�""'������� ��-=--=-�

pelhos. Para tirar-lhes esse praza
passem sobre as molduras um Tomou posse ôntem, o srpatino molhado em summo de ce- , •

bola. tenente Jorge Proença, do
cargo de presidente da

F. C. D.

Realizou-se ôntem, a posse do
sr. Ue. Proença no cargo de pre
s.dente da F. C. D. Antes desse
ado reuniu-se o conselho téchnico.
sob a presidencia do dr. J . Ferreira
Bastos, para tomar conhecimento
da tabella dos jogos do campeona
to e do sorteiso do torneio inicio,
que somente hoje serão approva
dos em sessão da directoria da
F. C. O., após ter sido acceita
pelos clubs de loot-ball filiados, Foot-ball
que se fizeram representar na

quelle Conselho. Tambem foiFalleceu ante-ôntem no distri-
apresentado uma proposta pelo Realizou um regular treino, ôn-cto .dedJoãSo Pessôa, a sra. d.
Director Téchnico relativamente tem, o !ris F. c., em conjuncto,Mana e ouza. ,_ d' té I' t d dei d d ar c r aa suspensao '! Jogos a e a rea 1- en o eixa o ê comp e e

B' :-f 11 A zação do torneio, sobre a crea- elle alguns elementos de destaque.Em icuassu a: eceu ontem o
d d 'M b' ,

o "

C li ção o um cargo e secretario no esmo assim, os ru ros negros,sr. FehiIO dos ItnJ,�, r.I o eetor! Conselho e do quadro de juizes durante 30 minutos, treinaramEstadua naque a Cl a e.
de foot-ball da Federação. Todos I bem, jogando a linha do l '

qua-
�I
a Vo It'a d� esses alvitres serão sub.nettidos tarn- dro contra a sua d�fesa, aconte-

1.1. ti 'U bem hoje á ap ecação da d�r coria cendo o mesmo COM o 2' quadro,
José Men- da F. C. D. Durante a solernni- A linha do 1', marcou 7 tentos,

dade d� posse, que foi assistida sendo 3 por Damata, 2 por Ni
IIes, O aufa- por um elevado grupo de athle- zeta, 1 por Mirinho e 1 por Pe-

I tas e de sporlmen, falou o sr. drinho, contra 2 da linha do 2'
mOVe I pre -

dr. Ferreira B3.stos, de IniCIO, team feitos 1 por Alyrio e outro

C i P itou ..se dizendo da sua satisfação em vêr por Alcimiro. Notamos uma in
na cadeira de presidente, o sr, fracção nesse treino, aliás muito
tte. Proença. S. s. foi vivamente facil de correcção: os jogadoresOntem, ás 18 horas, o auto
applaud.do. A seguir o sr. tte. vão deixando o grammado duran-de aluguel, de chapa nO. 212 A, P f I di d

.
,

roença a ou izen o que conta I
te o tremo, aos poucos ate que,cujo chauffeur registrado é o sr.

com o apoio de todos compa- nos ultimas minutos, só se achamOctaviano Botelho, mais conhe-
d 1 b I

11 5 6 1 O dinheiros de directoria e 05 cus' ne e ou e ementas. Ire-cido por «Sapinho», quando vi-
d f b II F' 1 d

.

d h
ú' S dos

e oot- a., ma mente, o sr. r. ctor sportivo, ap_ezar e con ece-

n}�a _pJa estrada do
aBase de Affonso Veiga, em oração lo?ga, dor bastante, �ao se preoc:u_paLu�oes, procedente da a, 1 fala em nom� dos desportistas como deve, d"!Ixando que VICiaS

AViação, soffreu
grdveJ a�cIMnte de Santa Catharina. Não foi to- prejudiciaes se avultem nos quana chamad� <:volta o os� �n-I mado conhecimento de nenhum dros do Iris F. C. Achamos tardes», pr�xlmlddadef� do EdPos�o acto, nessa sessão, ficando marca- de para excesso de calma e, porde gazolma a uma

• uar o
da para hoje, ás 19,30 hrs. nova i&so, acreditamos que factos comoHorn.

. reunião. Encerrada a cerimonia esses não passarão :desapercebidosO f d ut que conduzia
dFestejou, ôntem, o seu anni- re en o a o,

trocaram idéias, no recinto, os dos olhos do actual director o
versaria natalicio o nosso conter- tres senhoritas, dois cavalhciíOs e

directores da F. C. D., directores rubro-negro. A insistencia em col-
raneo cap. Miguel Savas, uma criança, ao defrontar, n�qucl- e associados, em grand"! número, locar Pavão como centro-médio

-
la curva, uma carroça que Ia em

do Figueirense. F. c., do !ris, o levará á inutilização.Fez annos hOJ'e a interessante I sentido cuntrario, com ella cho-
do Avahy, Tamandaré e Athle-.

I t d DOMINGOS NAO CORRES-menina Rosely, filhinha do sr. I cou-se VI,O entamente, a,rras an 0-
lico e ao champagne falou, a

d t Ad PONDEMario Candido da Silva, funccio- a uns ,OIS me ros. pos, �er en-

pedido do presidente empossado
nario do Thesouro do Estado. do a dIrecção, o 21 2 atuou-se

o dr. Ferreira Bastos, agrade-de encontro ao barranco para de-
dcendo o comparecimento e to-

pois precipitar-se no forte declive
d.:>s os clubs filiados, que deramdo lado do depósito citado, onde
provas sobejas de estar confian-

Providencialmente ficou prê30 ao
d' dtes nos destinos nos estmos oarvorêdo:

sport catharinense. Os presidentes03 passageiros nada sofíreram, dos clubs-srs. 03ny Ortiga,
como tambem a carroça soffreu

Vital de Araujo e Walter Langeavarias insignificantes, O <luto
abraçaram-se fraternalmente, reti-21 2 A, entretanto. ficou bastan- O FESTIVAL DO TAMAN-

te damnificado. DARE'

Usar o «SABÃO INDIO» quer

dizer economia, sob todos

00 POVO os pontos de vista.

de hoje, os clubes Riachue-
16 e Martinelli alcançam bri ..
Ihantes victorias, consa

grando-se invicta, em San
ta Catharilla, a formidavel

guarniçao riachuelina
Em segunda e última prova e- Apezar de achar-se bastante

liminatoria procedida hoje, pela atacado de grippe o remador ar
manhã, á qual compareceram so- lando Cunha, o conjuncto riachue_
mente os clubes Riachuelo e AI- lino não desmentiu a sua fama:
do Luz, a guarnição a quatro do conseguindo logo adiantei
Clube Nautico Riachuelo com- ra de partida, manteve-se na

posta dos remadores: Walter Sch- vanguarda durante todo o per-
.,

leger, Joaquim de Oliveira, Or- curso, chegando á raia com uma
lando Cunha e Octavio Aguiar. distancia apreciavel.
venceu o seu concorrente, Aldo Com a victoria de hoje, a

Luz, com grande superioridade, guarnição azul -e- branco provou,
consagrando-se, assim, invicta em sobejamente, o seu grande valor
Santa Catharina, physico e technico e ficou defi-

nitivamente escolhida como a re

presentante de Santa Catharina
outros pontos da cidade, sob a no proximo Campeonato Brasilei
fiscalização do Sr. Sody Vieira. I ro do Remo a realizar-se no pro

ximo mês. na Capital da Repu.
AVAHY X TAMANDARE' blica.

Após este prélio verificou-se a

prova de skif], notando-se a falta
do Riachuelo.

Mais uma vez, venceu facil
mente o seu contendor, Aldo Pe
reira, o remador Martinellino Li·
cinio Medeiros, o melhor discípu-
lo de Saul Ganzo. �. �

O jovem rower do Mattinelli,
além de uma optima constituição
physica, é sem d ivid i, u:n re

mador de grande futuro.

Dcfrontar-se-ão na tarde de a

manhã em treino amistoso os qua
dros do Tamandaré e do Avahy
F. C., que muito bem attenderam
ao appello da direcção téchnica
da F. C. D. O caso é que o

Tamandaré treina aos sabbado e

os jogadores para a formação do
combinado de Florianopolis de
vem ser requisitados nesse dia,
sendo portanto impossivel a re

quisitação dos elementos do club
de Sody. Para facilitar, então,
treinarão juntos os dois clube a

migos, sobre a vigilançia téchnica
do Director do Conselho Téchni
co da F. C. D. Oi clubs se a

presentarão completos e bem dis-

PaI isso eu disse ao �Vicente:
Aguente firm�, não pisque;
Faz assim toda essa • gente
p'ra tratar do diz-que, diz-que

Barbas de môlho ...
(Sobre um elegram
ma de Curityba).

Oh! jornalista, cuidado,
Que, re a moda vem p'ra
Terás que ficar callado
E andar triste como aGi ...

Com «A Cidade»,
do Bisbilhota 11...

Então, a maravilhosa
Cidade dos cheiros mil
Cada vez, 'stá mais cheirosa
Já não valendo um ceitil?

Mas, Bisbilhota neIVOSO,
D�ixe já todo esse tédio,
Seja mais esperançoso,
Pois p'ra tudo têm remedia...

Saraplão

A «GARAGE AMERICA·
NA» attende a qualquer hora do ....

dia ou da noite. Phone. 1.577

Nada ha come uma [ricção
de alcoal para lama r os espelhos
reluzentes,

-0-

EHE'ERm05

O IRIS TREINOU

postos a surpreza.

AVISO

Avisamos aos clubs filiados que
os seus treinos desta semana estão

sendo assistidos pelo Conselho
Téchnico da F. C. O., afim de
ser virificado quaes os elementos
que deverão fOlmar o »onze» que
jogará a 1 2 de maio contra o

A[hletico de São FrancIsco.

Natação

natação.

Athletisma

Por occasião do seu treino de
Jà está definitivamente resolvi- hoje, o Figueirense F. C. fará

do para Domingo proximo o fes- realizar algumas provas de Athle
tival que o Tamandaré levarà a tismo com alguns elementos que
effeito no Campo .,Adolrho Kon- já possue e em bôas condições. O
der" . Tomarão parte os clubs club de 0311y já tem constituido
Iris F. C., Figueirense e Avahy, um bom quadro de corredores.
não saber do ainda quanto ao

Ahtletico que só hoje resolverá.
Entretanto tratando-se de um fes
tival em beneficio do engradeci
menta de um club que resurgiu,
n'uma arrancada digna de lou
V(lr, estamos certos de que o

Athletico procederà na fórma dos
seus irmãos do campeonato. Os
jogos estão assim discriminados:
FigueirenseXA thletico-AvahyX
Iris, em disputa de duas ricas ta'
ças. Os ingressos já se achllm à
venda na secretaria do club e e:n

rando-se todos satisfeitos com o

que ali presenciaram.
Acha-se gravemente enferma a

exma. sra. d. Eugenia da Cama
ra e Souza, viuva do nQSSO sau

dDSO conterraneo Marciano Fran
CiiCO da Souza.

F. C. D.

Será realizada, hoje, ás 19,30
hrs. mais uma sessão da F. C. O.,
cujo comparecimento dos directo
res é solicitado, bem co:no dos
representantes dos clubs filiados.

Acha-se graveme1te enlerrna a

pe::juena Nilsia, filhinha do sr.

Agapito Velloso.

fALLErlmEHTO:

Na sua estréa, domingo ultimo,
na Argentina, jogando pelo Boca
Junior, Domingos, considerado co

mo o melhor hack da America do
Sul, não correspondeu à especta
tiva, Espera-se para os proximo
jogos, a rehabilitação do grande
crack·

- O jornal mais moderno e lido da Capital.
Peçam informações.

Valiosos
,

distribue

brindes

o. L.. ROSA
�

RUA DEOeORO 33

FL.ORIANOPOLIS.
a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

,
.

Basket

Os gaúchos, Campeõ.::s do Bra
sil, estão dispostos a fazer uma

excursão pela America do Sul,
afim de enfrentar os mais fortes
quadros do Ucuguay e da Ar
gentina. Si alcaçarem victoria nos

paizes vizmhos, rumarão a outros

paizes da Europa ou da Ameri
Cl do Norte, cenvidando antes

alguns elementos cariocas para
acompanharem á embaixada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




