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o sr. Pllno Salgado denuncia os srs. RIO, 26 (G)-O Gabinete

Sal es de Ol.velra e galo Flôres do sr. Ministro da Marinha Íor-
. .

_ 0-
neceu á imprensa a seguinte no- ��O, 26 (G)-FOI detido pela RIO 26 (O)-D

.

PAULO 26 CC) F 1 ,ta' policia, quando regressava a esta' epois de
S. ,

-- a,- conlra a sêgmança nacional}, a
.

it I d
.

S P I algumas peripécias como se

I d 'I' I "Os dois ofhciaes da Marinha capi a proce ente de ão au o
c ,

-

an o na sessão mtegra ista rea- não to.nar parte na outra revo u-, ,

•

d diZ 'jam pedidos de verificação
lízada no salão do Clube Com- ção que, segundo o mesmo inter- slgnatanos, do manifesto a pro�o- N° , �t hvoga o

h
yugo-s avo °dran de votação protestos etc. a

,

I h f
'

I d I J"
,

d oito da LpI de Segurança N c
.nr C ,que a mezes estava Q- , "

merciar, o c e e naciona o n me u.r c; se estana processan o
�

_
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•

a 10-
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Câmara approvou o requeri-
tegralismo, sr. Plinío Salgado, sob a orientação do sr, Armando nal, nao se ach?m no serviço a- fsapparecldo. mslt� P eclarou que mento do lea Ier da maioria
di . d S lo OI' .: r - CtlVO da Armada. OI rapta o em ao au o e con- ,

RIO, 26 (G)-Depois de
isse: e ai C::J

Alvhclra'Bcom d
19açoes I Um-o Capitão Tene'lte Ro- duzido para UMa cidade do in- �r. Raul Fernandes, no sen-

ff" d P
"Na noite nacional. ouvem-sé' com o sr. rt ur ernar es, en:

'

, , teri d E t d d R' tido de encerrar a disCl1SS;-IO
prohibir que o IClcies a o' das consoi

,

d berto SISSO ' ffi I íor d enor ° s a o o 10 conse-
' c

lícia Militar do Districto Fe-
os rumores as conspirações (,U? remanescencia a revolução pau- , n,. e 0.1 era r� orrna o,

I
.

d rT f' d' do projécto ele Segurança
se multiplicam. Fala-se de uma Íista. por Incapa.cldade physica, e ,o p

gum o

daf)ora Augir I'
�s seus se-

Nacional.
to> .

deral assistissem reuniões 2 T questra ores p t t I

conspiração em S Paulo e de u na
outro, o enente patrão-mor I'

o reia, en re an-

integralistas, o gal. Lucio
conspiração no Rio Grande". Walfredo Caldas, acha-se, tarn- to� �stá c�nvencido de que Zoran

Prefiram sem re o ine lia

Esteves pediu demissão.,.
Passa, e .tão ,

a narrar que foi bem, lóra da activa por força Ninitch na? passa de um farçante • cp_:" g -

° gaI. Lucio Esteves pas- procurado, ha dias, por um ele- Cheg a ra m j.3. de reforma administrativa." e vce envia-Ia p�ra Sã') Paulo, vavel SABAO
sou O commando da Policia

mento ligado ao outobrismo, que BE: r I: na ond� sera submttido á exame de IN I:) lO de Curi tyba.
Militar do Districto Federal Sanidade,

ao tenente-coronel assisten-
affirmou cathegorica�ent_e que BERLIM, 26 (G)-Sir John Mas, nau

t d I E clydes Gui esse elementos, constituidos do
S' SAI Ed '

"Y e o pessoa u j 1- O
rmon e ir ntnony en che- e d I

<
_

-

I
Clube 3 de utubro e varies ge- na a.

maraes. .

d F" da garam a esta capital, á 4 horas e

Duas versões correm a
neraes, um os ao sr. Iores

meia do .roeridiano de Greem-

respeito do afastamento do �un�a, preparavam um golpe de
wich. S. PAULO, 26 (G)-O ves-

ga!. Lucio Esteves. "stAadd�" d
' I

pertino fi Gazela informa que o

A primeira, informa que o ' lanta, am a que esse e,mls- commandante da GuarJa Civil. P rec p i tou -se no

d t da Policia MI' sano. chegara a conselhar o mte- Mal'or Jo�é Silva, prendeu hoje
comman an e j J -

I' C '1' � "".!!J
litar garantira á officialidade gra isrno como se o integra ISr�o ��!ecos ue um professor daquella corporação, Tieté RIO, 26 (O) -Esteve ôn-

que a mensagem presiden-
se mettesse �m conspuaçao • além de quatro inspectores, cin- tem reunido o min.sterio

cial á Câmara sôbre o rea- Garage AmrJric�!Ú;l Rua are Ia C) sub-inspectores e numerosos SÃO PAULO.26 (G) -' sob a presidcncia do sr. Ge�
justamento interessaria á Francisco Tolentino n: 1 guardas ci�is, constando existir Um carro cheio de passageiros tulio Vargas, approvando o

Policia e aos Bombeiros. TELEPHONE 1.577
_

ARACAJU', 25 (O)-Es- �utros ,em vias de serem submet-I precipitou-se cahindo no rio Tieté relatorio do ministro Arthur

A segunda, refere que, ha t�o provoca,ndo cornrnenta- �Idos a mesma p.na. O mesmo I perece�do afogado um menor que de Souza Custa, chefe da

dias, o general Lucio Este- Não será u nos as medidas tomadas pe- Jornal accrescenta que todos os

I'
não fOI encontrado até agora. I missão financeira.

ves, em órdem do dia, pro- lo commandante do 28' B, presos são brasileiros, ignorando-
hibira aos officiaes sob seu 2@l'll Ca�I!f.i'laVa � C, aquartelado nesta capitaL I

se 0: motivos das detençõc:.. W������r_���:c���;;:���r:'1��':��-:]:::�;::::;,\;::��
commando de tomarem par- d 30 O quartel dessa unidade .' o!!I ..

.

", l!?l
te em reuniões integralistas,

'e do E-.:ercito es!á _rodeadd de Um caso sen- � AC I A ".� .E·1.,�� f
recomendação que não fôra saccos de areia, como se.. � - ._- -_ ,-

'.

.

� ';'! ��
élpprovada pelo Palacio Rio, RIO, 2? (G)-A Pafr,ia, em, esperasse um ataque. saclonal del�l

---

u...;,w �

Negro. vlOl�nto edJtor�l fobre a sIluaçã,o Essas medidas alarmaram. I!'I A A Cidade de hoje é tristissima. �
Verdadeira, ou não, esta naCIOnal. preve graves acontecI- a população. espionagem � Após um giro em dívagações pelo Céo lindo �

versão, o facto é que offi- mentos. aI'J.1eaçando a certa altura: � e azulado de Florianopolis, após o extase causado �
Ciaes da Policia Militar to_I "Preparem a rectaguarda e ponham PARIS, 25 íG) - O J'ul- � pelos crepúsculos côr-de-rosa da nOSS;l terra vol- �It.O melhor sortimento de \ '(tI t

.

t
' �

marão parte no Con2:resso em movimento os aviões, porque, . gamento do sensacional caso de �� amos as VIS as, ainda estonteadas pelas belezas ft�� d artIgos para homens:;;o na � d
'

lt 1
.

)- Integralista de Petropolis. agora, não teremos o segun o car-
casa A CAPITAL. eEpionagem, hoje iniciado, tem ��

O ceo, vo amo- as, sim, para as tristezas que a �
naval de 30». como figura central um jovem r��

materialidade estupida dos homens oferece a cada ��
casal de norte-americanos. , passo. �

Roupas para homens e C. R. C. B r,i n Ca � ""n"� -I;U um Foi precisamente a 19 de De- r A mendicancia infantil! �
criança só na CASA A ��rií�Urm W Como é dolo d

Q P d
zêmbro de 1933 que os age'ltes �� roso O qua ro que se nos ailre- �

CAPITAL uem o e deposito de da Suréte Nationale, depoi� de � senta a todo instante, quando se acerca de nós a �
II! _ cuidadosas deligencias preparatorias r criança fragil que extende a mãosinha para nos �

Recebemos da secretaria do mUniçOeS de:tara� a mão a uma ninhada r dizer: moço, me dá. um tostãosinho? �
Inicio de "Club Recreati,o e Carnavalesco PARIS 26 (G)-O

"

de espIões, entre os quaes Ro- � �quillo representa o mal por muitos lados que �

•8nO'�e [lI!. -I;;� Brinca Quem Pode", uma nota "

s )omaes bert Gordon Switz, de East 0- � O queiramos observar, porque a criança não vêm �
'I!lIIJ III II i.11l1U f d pubhcam telegrammas de Khar- c n E t d d N J � ao local propicio por inflnencía ou n1.f>I,'1o,'·, pOl' r..�

, 'nos in orman o que, em sessão b
a ze s a o e ova ersey e

- "

in, dizendo que esta manhã ex-] 'Ih M
..

'T'll 'H�� vontade própria. Ha sempre por detraz do Vllli'Q- ��,J.'HOJ'e, pela mal'hã, a Pohcla de assembléa íl._eral, foi eleita e
sua mu er ar)one nee I ey

� l f'

� plodiu naqudla cidade uni depo" d N Y k N' d I -' 'it�
.

h rd d
.

'h �
Central, foi avisarla pelo !el�pho- empossada a sua nova D:rectoria, 'd '_ h d

e ew ar. as ec araçoes �
Stn O esqua I O a cnancm a que implóra a esmo- I!�

ne, que. á rua Marechal GUllhel- que ficou assim constituída: SI,tO e �ulllçoe� aven o a, re- preôtadas á policia. Switz decIa- � la uma outra pessôa adulta qw:! espera o resulLdo �
d' 1 5

' gIstrar CIncoenta mortos e fendas. .

d d d Y � da colhel'ta "",

me. no pré 10 nO. . urompera pesidente-]ulio Ferreira Lou- N
rou-se aVIa ar. e uca ar em a-

...

�

incendio. renço; vice -presidente-Elyzeu �rr'drosas c�,ia5 desabaram num le, dizendo que sua mulher era � Mas naquele trabalho a criancinha acosLJn1é1 lí!l
Solicitado por áquella repar- F. de Paula, I' secrctario-Nar-

ralO e um lometro, artista, com gráu de i[1struc�ão u- � os seus passos quotidianos e, dentro em pOl!CI), ela �
tição o concurso dos Bombeircs, bal Barbosa, 2' secretario-Or- niversitario. � trabalhará por conta própria. '�
e,tes compareceram ao loc�l �nd,e lando J.' de Souza, l' thesou- Sec reta rio da Os demais accusados são em � . . . . . . . . . .. @
puderam scientificar-se da 11151gn:- reiro-Reinar S, Ar?nha, 2'--- 1.'lterventorl·a

numero de dezoito homens e nove � Ha em nós outros a identidade blsóilholJ, OL1� �I"�
ficancia do caso: ,Fôra, apena�,

I
thesoureiro- Tito Oliveira, ora-

I mul�ere�, representantes de meia � prescrúta, que observa o fato em toda a sua 1�1Í- ��
o cano do chamme que, em esta- dJr-Juvenal Rosa, Procurador duzla de nacionalídades e quasi r�1 nuden.cia e... faz virarmos as cost,.s á suplica da !l
do adiantado de oxydação, não Heitor Ignacio, pre.sidente da A' ultima,hora, circulou na ci- todas as clas5es sociaes. Entre as r esmohnha. Mas ha tambem a identidade-coração ��
resi�lindo mais a columna dt commissão -Ceho Silva; comis- dade a noticia da nomeação do mulheres havia duas em adianta- � a que não vê, a que não observa ... Essa, é d:L:� '�,l

fumaça quebrou-se, ameaçando o são fi'ical-Nedor Rosa e Paulo sr. Jayme de Arruda Ramos parét do estado de gestação, de sorte � rente: sente, sómente. ��
edificio de destruição. Vieira; CommÍssão de Sindicancia s::cretalio da Interventoria Federal que o hospital da pri3ão viu o nu- � E ante a dôr alheia, manda-nos sumariamente ��

-Angelica Ferreira e Jorge Ro- cargo vago com a p.xoneração do mero de detidos augmentar de um � tirar do bolso o niquei que dórme e depô-lo sobre �

A
sr. .dr Ivens de Araujo. par de bebés. ri

a mãosinha que implóra...' ��
�IAI.!&\v�nct8l

sa,
O J R h' A' d S .. Que faremos? F..�

Ri . '4WII � fRJ sr. ayme amos aVia pnsão os witz causou sur- � �J

do Mundo O sr. Osman se exonerado, ha dias, do cargo preza em �ertas rodas, �ois eram ti
Apelar para quem? �.�;�

t
� de secreti1rio do lmtituto de Edu- bem relaclO:1ad05, sendo qu: o � O policiamento não resolve o caso. A morai �.�

a Irou ...se cacão. marido foi meuido na Santé e a t do estomago é tão �ifere�te! A fome paira acima �l
RIO, 26 (G)- Todas as se- MACEIO' 26 (G) - Em- mu�her na Petite Roqu:tte. O que ��J

de todos os convenclOnallsmos, paira mesmo aci- �J
semanas chegam, de IV i tas Ge- barca hoje para o Rio o Inter-

-

mais espantou os amigos do ca- 1 ma de todas as leis humanas! (�
raes, varias caixotes contendo ouro ventar Osman L"ureiro. � sal, foi a declaração policial de � A criança que péde esmola pelas ruas merece �
em b;,rra. (lr()1 ",-{e::t ,- ,.las mi'1a;,

a "'.,
I, asseata que l\:1arjo�ie, moça americana O, cuidado especial. �

de Morro VL:iho. ou de RaJ:!osos. ri 1l0r�a de vendedor9s
das mais typlClS, era uma das mais �� Elimine-se a causa e cessarão os efeitos tij

Esse ouro que se Jestina á Casa federal
\j;i de terríveis despistadoras com que se � As.autoridades compete a providencia que o �

da Moeda, vem consignado á fir-
'

" '. llll M l1li J O rnaes haviam defrontado os agentes,
� caso �xlge .. �as providencia humana, d� n �ro do �

ma Wilson S:ms e Companhia. ARACAJU' 26 (G)- Foi parecendo familiarizados com to- �I"I
preceito cnstao: Ama ao teu próximo como a ti �

Hoje vieram de Raposos cinco offerecida á F0rça F('deral para S. PAULO, 26 (G)- Hoje dos os edificios dotados de duas mesmo...

Icaixotes com 1.253 kilos de ouro, garantir os deputado3 OppOSH.:lO- realizar-se-á uma grande pas�ea�a :�h;das, dentro da área urbana e
.. BI S li IlH OI A II �

que (fstá avaliado em 2.250 contos. nistas de Sergipe. de vendedores de jornaes. subnrbana do paiz. � " ........ .......

r.
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A demis
são do gal�
Luclc EsUl

A trama de uma

voluçáo
'nova Re-10s que

II>

asslgnaram
Advogado,
slavo e far
çante

A lei do
arrocho

teves

FazendoA «GARAGE. AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone. I.577

as contas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRECçAO:--Do médico veterinario
Dr . ..J . ..J. de Souza

II .... _ em

Usos e vantagens da
ensilagem
-.�.===

A cultura da cebôla está sen- Dando uma ração de mais ou 5'!-ia menos desperdicio coru

do incrementada já em grande es- menos uma arroba de ensilagem ensilagem, porque quando dada
cala, no sul do Estado, princi- por dia ao gado leiteiro elle po- aos animaes, não sobra nada.
palmente no município de Tuba- de dispensar a pastagem durante 6' E' muito apreciada pelo
rão cuja fertilidade do solo é 50- o? mezes do rigor da secca. Sup- gado a ensilagern. .

I 'roí. de Lacticinios do E. S. de Agrícultura bejarnente conhecida. plernentando este alimento com 7" A ensilag-rn, sendo succu

«Luiz de Queiroz» Paracicaba. O la vrador Ildefonso Corrêa, algum outro concentrado, farello Íen:a, tem um efleito benefico
Entre os flagelos que assolam fantil continúa a ser grande, e a residente no districto do São de trigo ou farello de algodão, sobre a digestão dos animaes.

os nossos rebanhos, matando en- despeito dos c-iidados, a sua por- Martinho, colheu este anno, dentre não somente pode-se manter o 8' M:J.ior numero de gado po
[raqucce.ido e desvalorisando o centagem é ainda assustadora. A as melhores cebôlas, 25 especi- gado em bom estado como tam- de ser sustentado numa determi
gado, occupa a febre aphtosa, um alimentação é incontestavelmente mens qele reuniu em restea de bem podem manter a bôa p: o nada area de terreno quando a

dos principaes lugares. Esse mal, uma das! causas desse mal. S�I1-1 25 kilos que fO,i admrada por ducção d.! leite. ensilagem é a base do sustento.

que é extremamente virulento, do o leite, o alimento usado, por I todos quantos a viram. As principaes vantagens são: E' preciso que o gado venha
tanto ataca o gado vaccum, como excellencia pelas crianças, cabe- As sementes foram adquiridas t Ensilagem é o melhor e a acostumou-se com este alimento
o ovino, caprino e suíno. - nos portanto grande responsabili- da Casa Costal de S. Paulo e mais barato dos alimentos succu- para este fim geralmente é neces-

Todos os annos, em época dade. Não nos é licito pois, ado- são. da «nova v�riedade nacion:l» I
lentos para uso no inverno ou na sario. �rendel-o nos. curraes, sem

mais ou menos certa, apparece o ptarmos em julgamento mais ou obtida por hvbridação da cebola secca, I perrn.ttil-o pastar durante alguns
mal trazendo, além do prejuízo menos acommodativo, que tem rôxa argentina corri a cebôla ro- 2' O milho pode ser posto no dias.

pelas perdas de animaes, entra- soffrido contestação, e pormos em sada das Canarias. silo pelo preço do preparo do Um pouC(J de farelIo de trigo,
quecimento de todo o gado, ainda perigo a saúde e mesmo a vida milho secco, debulha, moage n, e arroz ou algodão em cima da
o augmento Be despezas. Até da nossa inlancia, concorrendo preparação da forragem secca. ensilagem fará com que os ani-

roje, apezar dos muitos estudos para uma mocidade fraca, c con- Uma alimentação a- 3' A ensilagem pode ser feita ma-s aprendam promptadamente a

e experiencias [e.tas, não se des .. sequenternente, uma nação falha bundante em excesso com chuva ou máu tempo, quan- gostai-o. O melhor tratamento do
cobriu um meio de se imrnunisar de energias. progresso e civismo.c->' de alimentos aquós..s e o leno não pode ser preparado. gado leiteiro é dar duas vezes por
perfeitamente o gado, contra a Tiremos das opiniões mais cor- prolongada por muito 4' O milho em ensilagern pro- dia.
apht J3a e nem mesmo um medi- rentes as conclusões mais logicas I

tempo, produz ás vezes duz mais leite do que egual quan-
C ruento certo e seguro para a e atacando seriamente o mal, bus- a secreção d'um leite tidade de forragem secca.

cura, ou que aborte o mal.- wemos todos os meios, não só·

1
muito diluido.- Dr. O.

/

Alem do problema do trata- de isolai-o, como tambem de an Kellner. .���������""""""",������I��������I

mento e cura da aphtosa, esbarra- nular seus damnos. Em média,
mos agora tambem com um outro, são estas as conclusões: Far inha de Amenda im
conseguente do primeiro. «E' pe: /) O leite do animal infecto é AC� II is i�ãO
rigoso ao homem o leite do ga- viruler to 48 horas antes da ap-

""I T

do atacado da [ebre ophtosa ) » parição dos principaes symptornas de repro-
Ahi está a perguuta que ou- 2) O leite aphtoso é toxico II tvimos anciosa e continuamente e para os nutrientes, mesmo dep is

.

UC O 11IIeS
,

que ainda não temos dados pre- de bem fervida. l

cisas para responder. Desde 1 764 3) Os productos de lacticinios O Ministerio da Agricultur a
até a presente data, tem-se deba- taes como: queijo, manteiga, etc acaba de adquirir por compra,
tido a questão da transmissão da são perigosos, tanto para as cre- dos creadores Argentinos , por in

molestia pelo leite. anças como para os doentes termedio dos snrs, drs, Paulo Flóes
São innumeras as publicações mesmo que adultos. da Cruz e Alvaro Sirnõ,;s Lopes, '

demonstrando e citando casos so- 4) O leite aphtoso é virulento especialmente designados para es

bre esse contagio; mas sào muitas e mesmo póde se tórnar mortal, sa missão, bellissimos exemplares
as citações em que isso é con- para o bezerro, leitão, cabrito, de reproductores bovinos e OVI

testado. E' ou não é!?? etc., mas não prejudica o animal nos puros de pedigree e desceu-
E' mais corrente, que, o mal adulto.-- dentes dos mais afamados cam-

aphtoso se transmitte ao homem Como isolar esse mal, e alas- peões da raça na Argentina.
pejo leite, tomando, entretanto, tar os seus damnos ? Foram comprados e embarca-
um caracter differente ou maniles- A essa pergunta, respondere- dos no vapor nacional «Campos
tando-se de modo diverso. - mos sem -nedo de erra. :-Com a Salles>, vinte e dois terneiros e seis

Assim que, segundo o dr maior observancia de preceitos hy- novilhas Hereford, oito terneiros

Hautechand, os symptornas da gienicos, organizando perfeitos ser- Aberdeen-Ang 1S e vinte e nove

aphtosa entre os nutrientes ali- viços de hygiene veterinaria que, carneiros Romney Marchs.
mentados com leite de vacca in- visitando e examinando o gado,
feccionada, são os seguintes: a) dando noções necessarias dehygiene
diarrhéa, vomitos, syrnpto.nas de tanto no local, como na alimenta
gastro entherite, perda de pr::so, ção, ordenha, etc., obrigue o iso
de somnO e aversão a o leite; b) lamento do primeiro animal affe
erupção nos membros, flancos e ctado, sob medidas severas.

,'entre raras vezes sobre a muco- Esse serviço de hygiene vete

sa, em fórma de vesículas com rinaria, não só evitaria muitas fa
conteúdo claro, sobre ba,e rosa lhas como tambem a propagação
viva, sem febre violenta; c) que de outras mole.,tias contagiosas,
o paciente plivado do leite de não só do gado, como do pe,soal
vacca, em 24 horas, fica livre do que lida com o mesmo, e que é
mal. - portador muitas vezes de germens Com idade de 3 mezes

A essa opinião, alliás ínteres- que achando no leite cptimu cam-

I
vende o casal a 20$000

sante, segue aquella em que o po, para se desenvolver, ahi fa- CRIADOR

leite é virulento 48 horas antes zem suas culturas. EWALDO BAASCH
da apparição da molestia na fe- Hygiene comfJleta, muita hy-
mea leiteira. - giene e escrupulo, não só limita

Mas, controJandu as notICias como evita, tambem muito dos
da.s épocas da febre aphtosa no nossos males.

gado, notamos que não é essa em

que mais se observa molestias
.

des,e genero nas crianças; e haja
t',> to 'como o': no,so, I ite ros são

pOLCO escrupuloso sem ma,teria de

hygiene e que, erú abs"IJto s""iam

<-apazes de avisar aos fregu..;zcs de

cjue O leite é de gado aphtoso e

l:em tão pouco, d�ixar de tirar e

�e vender o leite e os productos
de lacticinios feitos com leite nes

sas condições. -
Infelizmente a mortandade in-

L e i t e d e a n i m a I C�bôla dke_.um 10

ap h t e s n
Dr. Lamartine Anm
tanio da Cunha

Prefiram sempre o inegua-
..-

vavel BABA0
IN li:) IOde Curityba

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

(Da Revista dos Criadores n'

42, Dezembro de i 933).

PALHOÇA
Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael 1)igiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

Benjamim Hunnicult

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA
C. POSTAL, 112 PHONE , 1.626

������������ I O seu apparelho de rádio'
funcciona mal?

Incertezas da corrente electrica,Banco de
Credito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharína

por certo.

Adquirindo o Estabilizador
de Corrente terá o seu rádio
sempre com o volume proprio e

regulado perfeitamente.
Resultado, em algumas zonas

da cidade: 200 '1.
Funccionamento garantido

Preço módico(Soe. Coop .•7esp. Ltda.)
Rua Trajano �. 16

(Edificio proprio)
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLISII

Rua Trajano n' 11

Correspon
dencia

j

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos dr.
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores
que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes
ta secção de A Çjaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo
Destarte, na medida

de nos sas possibili
dades, procuraremos
contribuir para a to-
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
para. a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A corres.iondencía

deverá ser dirigida
A' secçãa "A Gazeta

Agricll!a"
CAIXA POSTAL 37.
Florianopolis- Sta Ca-

Itharina.
__j

Não ponha lóra a sua lamina .J

usada!
Adquira já o afamado afiador

"SIRAMA" para laminas typo
Gillette.

Prático, excellente e baratíssimo.
IIINSTALLADORA DE

FLORIANOPOLlS"

Rua Trajano n' 11

"Paraná Mercantil"

Edição Especial "SANTA
CATHARINA", acha-sa no prelo e

circulará em ABRIL PROXIMO.

(Impressa �m excellente papel, illustrada, report�
gens, dados estatIsticos, etc.

Redacçao e Administração
RUAjULIA DA COST�. 356-CURITVBA.

IPA6ANDO 05

SEGUINTES JUROS:
CjC Limitada 5'[. ala.
CjCAvisoPrevia 6'[. ala.
Prazo Fixo 9'[. ala.

Arados Rud Sack

Curso
de

Catharinense
Maduresa

I INSTALLADORA DE FLO-
--------

RIANOPOLIS

Organisado e administrado pelo CURSO MILTON
n"

u

Communico a todos os interessados que as matrí�
cuIas para a primeira turma da serie 3a., serão acceitas na
secretaria ,do Curso Milton até o dia 3�\ do corrente ini-
ciando as aulas no principio de Abril

'

As matriculas para a série 4a. estarão abertas até
o dia 14 de Abril.

O horario das aulas será das 19 ás 22 horas.
Os candidatos do Interior do Estado poderão dirigrí�

os á: Secretaria do Curso de Maduresa Catharinense Cur-
�s Milton, rua Felippe Schmidt no. 2. Phone 1642

'

O Director�

lnstaIlações de luz e força, etc'
Venda de lustros, abat-jours e to

dos os demais accessorios do ra

mo de electricidade.
O mais bello e variado sorti

mento - Os melhores preços
Orçamentos, consultas, etc.

Rua Trajano n. 11

/--podemos manter hú
mus no sólo por tres
processos: plantas legu
minosas, enterrando a

palha de milho e appli
cando estrume de gado.
Benjamin HunnÉcutt.

Representantes exclusivos para o Estado de
Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.

Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, joinville,
,

Laguna, Lages e São Francisco.

": .. ""
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I C a r I p c k ·e I .. m
l Matriz: FL.ORIANOPOL.S I
� FIII Blurrlenau - ..Joinville Sao Francisco - LagLlna Lages \�
�

I laes em: Mostrl.lario permanente em Cruzeiro do Sul �
�1 Secção de Secçao de Secção de [�

. � FAZENDAS: ��
� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �)'(4

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

��}Q
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

,

ttÃ�Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a
.

Iavoura:� arados, "1."
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �
Linha para cosere s�lgir Fogões e Camas .' Locomoveis, Motores de esplosão, Motores ��

� Lã em nove llos erneadas Louça esmaltada - apparelhos de' jantar - talhe- electricos �
'j Sabonetes e Perf uarias rGS Material em geral para transmissões: eixos,

I� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
;A

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-

�,.Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico i'{�

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional de Navegação. "Hoepcke'··-vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Marià" -�a�ca de.�IO "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
G;��AVóV4Vq������ ����é�ru�l�:tF!&}��f'!M�I��t�I����������A��(�
•

-Y:�:om pan h ia AI !���a <!�_��!I

I UonfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
I conservas, vinhos finos etc.

Reservas mais ae 36.000:000$000 I
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Receita em 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptísados e bailes.
1mmoveis 13.472:299$349
Respon<;abiliaaaes csaurníõoe em 1933 2.369.938:432$815 RE(�TAURj"'N'T A LA' CAR·TE no primeiro andar(Estas responsabiliaaaes ref .. rem-se sórncnte aos ramos ae '-' ...

f060 e TRAN5PORTE5, que são 05 DOl5 UNlr05 em qUI? l' H E O D O R O F E R R A R Ia Companhia opéro)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaaores ae Avarias em toõoa os, RUA fELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaaos do Brasil, no Ur-uquc (5urcursal) e nas prtnctpuesi - ! RUA TRAJANO) Telephone 1.194

praças exlrangeiras i

Agentes em florian opolis rAmP05 LO 60 & rtA. ',;;;-;&;;U__a;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;,;;;; iiiiíiiiiiíiiiiiiíiiiiiíiiiiiiíiiiiiíii iiiil
Rua C. mafra n' 35 (sobrcõo) C'aixa postal 19

Telegr. F [.LIANÇA Teleph. 1.083

••• funaaaa em 1870 .-.

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repita I recllacõo 9 000'000$000

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;v: 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 contracto de compra de terreno da VIIla Balneana é

o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

J-
,

Llnõc Vista Panoramica.
Esplenaida praia ae banhos.

Optima nascente ae agua polauel.
Terrenos completamente planos.

A Vl[.[.A BA[.NEARlA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz,
800 ao 6ranae Quartel feàeral, em constr-ucçõo.

óOO ao 6rupo Escolar José Boiteux.
Na séae ao Districto João Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieõaõe se encarrega õc construcçõo de Préõlcs

Ld lótes nõqulrüoe, mcõlc nte o pagamento àe umcentrcõc á

vl.sta e o restalte em pagamentos mensoce,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

A

Chiquinho

f GARANTIDO
til E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

AUA
_

CIOAO� I�IADO__ ..

f'

I!�'_
., -. _&L3UW

1��E�s�cr�iP�ta�r�io�s�e�m�[.�a��������e��a�I��G�i��h��Ya�g�es�-�-�5�U:�-���:�en�le�s�e�m��\�i I F iiOmeno & C ia •

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

Modista I
I RUA 28 DE SETEM- IIL_

BRO N. 16

funõaõn em 1886

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

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

SE QUERES Al'T'AR DE
AUTO cornmotlamente e com

segurança chama o

Ford \18-200
Phone. -1.212

E NADA MAIS!

-: .:

.�.'-

....
....

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zin'a
E' o melhor medicamento das enfermidades do este-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TV�JJra,)'1ia, Estrreatypl

da. s. enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
Enccõerncção, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- =���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=��;;
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

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

D E gente.
Pau IaSch Iem pe r .

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- i1ti�r
.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO médicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 Vi rgi I iO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS II GarCia,-RuaTira-�==::::::::::::::=====================================I tal, Café da Ilha e Hatei MetropoI. dente 1-= ���������� s n. O-Florianopoiii1

CAPITAL
ARTIGOS PARA· f-IOMEN
C R • A N ç AS· Rua Gonselheiro Mafra (esquina Trajano)

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

Alcool

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICommercio, mdustría Int
e Agricultura

I Extra
I Diamante

I ChristalPeçam informações. Moido

I Terceirae������Wr������ SAI DE CABO FRIO

�. �
�

��1 Att t be' �Ai:1 Sacco de 60 kilos 9$500

�. en !e
_

m..!!. � ��;do�::; k�;��' m��
� A AgenciA rv10derna �� EnClpados 2 kilos 20$000

� de Publicaçoes, com séde �� SAL DE MOSSORO'
c em São Paulo, é autorizada e fis- � Sacco de 60 kilos 10$500

calizada pelo Governo Federal e ;,�1.3acco de 45 kiJos 7$500 Sarrafos ,

I possue a carta patente n, 112

��.
Moido de 45 kilos 9$000

� SABAO ]OINVILLE Mer�ado do Aio

FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes por �1 Caixas pequenas 4$000 FEIJAO
sema-a, todas 3S segundas, terças e sextas-feiras

�� Caixas grandes 5$000 (Por sac-:o de 60 kilas)
tÃ\1 ��

Preto novo I I $000
r1J EXTRACÇÃO com globos de crystaI.

��, DIVEí(SOS Branco especial 25$000

� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �j Arroz sacco. 44$000 Vermelho 20$000
�\� teios são presenciados pelo povo � I Keroz�ne C�lX<'1 35$000 Mjlatinho 23$000
�l� l! C I ':;5$000 MERCADO FROUXOr,�����__""."..,r=-oo;"����"'�9-"""'r=-.��� ..azo ma caixa J

L�')����4'l�.:JAI�v:,,,t':7.·.;J��..."A!�""-�:;""'-�,�L��1';;? '),�".JlI��iO':óKt��·.«(�· ,
.

c������"tlc,;et"�")'�'�kE·"':'�_,,,ç..',·��� I Velas d� cebo caixa 16000

�'lt.������_�� [r,.','��"'�1 '�'::;?J����§t.
Soda Pyramide caixa 58$000

,(4��� '9"'"".,.���p':,,�2:c�� "'_':,����:""""l���'<.i(� Cebolas caixa 40$000

�] TranS2]O�:}i�e §�a;D.� ido �,Vélas stearina caixas 3305�000000� '-l ..

��
lb. Mays Fischer caixa 'V

t)��\l Florianopolis Bom Retiro r�, Côco sacco 560$$050000t'1J �] Farello sacco

� ACEnAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCO,\\ENDAS

�,� �:;��t�hde,s��fho Marialina8:��� (Por sa�c���Z60 ':>I'los)�À\1 Fett & Cia. Limitada � 24$000
J(

1'1] AGENCIA-Fundes do Hotel Metropol �tJ V'I d A k'l 7�100 Agulha Especial 50$000
· �� ..7J

e as e cera 10 '.p A Ih B 46$( 00�\'(? O encarregado MARCUS MOURA
.

� G A k'1 i $400 gu a om , )

���!}4Ki�t�����������w�1 C·ramposMP. c:ra
10

11$1:00 laponez Esp.::cial 44$00'j
'ij1� .=�"::!!,." •

� �

I
Imento aua sacco )] B 40$or. .)0. .

I 21 0$000 aponez om

'�,���[-""_--���-ro-...-"'�����""'WI PhosphorosPlnhelro ata B' C 'd 34$000N.���i:�&.?�).<�&f'I�J��Ji���$�J(����� Arame farpado n. 12 rôlo 26$500
Ica om a

� CONVENÇA-SE � Aramefarpadon.13rôl035$000 MER:ADO FROUXO

� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � BANHA

�\, das todas as importantes conquistas d� sciencia � VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)

�� do rad,o, razão pmque recommendamo-los.
rÃ,·"

Em quintos 12655$$°00000 Em lati\s dê 20 kilos 155$000

";'J I'Jj Em decimos Em latas de 5 kilos 118$000
� A�ENTES:.- COSTA & Ca., .

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

�.�. RUA CONSELHEIRO MAfRA 54 - Flonanopohs ��1 Vassouras 5 fios dz. 2202$$0000°0��� r1J Vassouras 3 fios dz.
MERCADO CALMO

����M>'lc!!���:����í��'�� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE
��A���� ,��.gltJ,r.(!a&����. Xarqtle sortidos arroba 26$000

)'lm}������� ������ �12jSj (por lfJlo
· �
· �
· �
� �
�. ��

· �
· �
· �
· �
· �

Por intermer]:o deste concei-
-

-_._------------- -----

tUildo vespertino do qual r ou as-

siduo leitor, venho agradecer ao

Il':'Irê snr. dr. Cesar da Cmta
Ávila, os relevantes se .viços que
m e prestou salvando-me de morte

certa pois te.ido sido surprehen
dido por uma infecção facial, mo
ti vada por uma inflamação de um

n iio dn ma.j a' i f.rirr, só
mesmo áquelle s. ientista barriga
verde, depois de Dem, poude
me pôr a salvo de tão terrível e

oerigosa en'crmidade,
Os meus illo,r.tres patricios Ca

'harir e,Fes, deYi�m tomar conhe
eimeLto deste si:npL.'s poré:n sin
�éro z gradecimento que ora faço
10 illustre snr. dr. Cesar Avilil,
int::lligente mestre da cirurgia
brasileira, o que consiolt verda- V Ex' 'd bordar).. ela. gos.a e

deiro motivo do.! orgülh', para nós Não se preoccupe cem os ris·
todos. coso Almofadas, toalhas, pannos
O Brasil não precisa mais im- de parede e todo e qualquer tra

portar «:v1é'stres» de cirurgia por- balho d�ss� ramo, estão à venJ4J
que já possuimos jovens médicos na CASA "A INSTALLA
que nadl d�nm aos mais abali- DORA" á Rua Trajano n. 11,
sados cirurgiões do mundo e, den- on::le V. Excia. poderá encom

tré" estes, està o illustre sn;,. dr. mendar riscos especiaes para
Cezar da ,Cos_ta Avda.

_. . I quaesluer fazendas ou trabalhos,
A ded:caçao, a, pr(>hcI�ncla I?S �uleii serão forn:'!cldos a seu

com que tratou-me aquelle lllus-' I ntelro conten�o.
tre médico, captivou-me de modo
tal. que jamais o esquecerei.

Terminando, formulo os mais
fel "oros::>s votos d> felicidades e

exito a es;;e grande sal 'rador dos
q:.l� s(Jffr�m, em toda, as inter
venções que por ventura venha a

6$000 I le.alizar.I $500 Agradeço, tdmb.:m, a, b0ndo- CENTRAL _ Thesouro Jj
1$700 sas irmãs d:) H,)spital d! Cario N/a.r, ás 7,30 horas.
1 $600 dade de,te E,tado, ás g,'nÜ�zas ODEON--

...4daracão, ás 7,30
CAMBIO g;le me p; o :ligilbsaram. horas.

'

90 d[v á 'lista S avesniJ Barreto CQsta, sub- I\1PERIAL-Além do infeTo
58$563 58.$963 of icial e: crc.:vent,� da Arm1da. no, ,ís 7,30 hvr 1S.

$785 actualmente servindo -no Centro ROYAL - O Artista e a

4$790 de Aviação Né>'1al de Santa Ca- �usa e O Grande Indu. Iria I, ás

1$023 Iharina. 7,30 horas. '

$500 $�l����·������t��
11$870 � �
�:��� � Agencia Moderna de �
2$780 � Publicações �3$455 � Au+or"izdda e fiscaliza- �
6$200 ll� da pelo Governo Fe- �
8$060 � deral -- Carta Patente, 112 �

Só o profissional competente e criterioso RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 25-3-935

a. Póde executar com esmero todos os trabalhos
�.'

5TOl'K em 20-2 EntraJase 5ahiàos
� �-

13 a 20-2 o#, I Preml·o B310
��.

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
ti'>• e ampliações irrepreensiveis e absolutamente � Feijão (saccos) 89.963 24.302 10.367 2· "

0962.. duraveis. G Arroz ( ») 1 05.7 59 17.945 13.434 ��1" �'1
• • Farinha ( ») 34.414 20.824 7 .906 r�� 3'

"
81 J9 ��

• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 (� 4 4835 ��
• NA CASA e Milho (saccos) 25.496 � 5' "

7262. ��
• � Xarque (fardos 13.5�0 t'1-J �

.......--------$@O..OO (Faltam as sahidas dos depositos particulares. e���������.

Mercado de Florlal'lopolls
Feijão preto sacco 1 5 $000
Feijão branco sacco 15$000
Feijão Vf!rmelho sacco 1 5$000
Milho sacco 10$500
Batata sacco 10$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco I 2$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porro

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo L$COO
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco I 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5 $000

I Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

il'aliosúDS brindes

distribue

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

lism
aSAo. L..

Pr�çns 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

r
Si ho.uver no mundo quem creia poder deter amare

do r osso rnovrrnento, quem creia amordaçar para sempre o direide um POV? que procura, por me.io de. �ma doutrina, a oalvaÇàde sua patna e o bem estar da collectividade, esse alguem será
perverso que ao levantar seu punho para desfechar o golpe mo
,. 1

r
tera o mesmo instantaneamente paraiyzado pela vontade divina

I'
.

I d' - N-' f • qu
20 ,:e .co�t:::r o impu so Ira: ao laças. são os teus Irmãos, é
Bras:! inteiro, é a tua genle que requer a si o direito de CO:1str
uma nova pátria, onde não pululem 03 sugadores dos dinheir
públicos, onde não existem pervertidos mc ra s, quasi sempre de
tores dos postos mais elevados, onde ao invés da liberdade .' <

que todo o cidadão dõ:ve ter para se manil- t 'r, dentro da decê
cia, haja a Íicencjosidade, a pornographia e a falta de caracl�

O b '1'
!Cr

rasi.nro que am� sua mulher e. seus filho3, aquelle qusonha p rra S:Uõ 19L1a�s um paiz em que haja u n governo que for.
neça a todos, se n distinção: instrucção, trabalho e segurança, est

MADEIRA DE LEI - PRI- veste a camisa-verde, procura sem cornpanliei.os e, c xn eIles; Co
MEIRA QUALIDADE meça a trabalh. r contra tudo que lhe negue esses direitos e po

Taboas de lei est. (3x23) duzia tudo que Ih'03 conceda.
38$000

----

------------------------�---

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 Querendo repara ', engraxar e la- A_GA_:!:ET .

Pernas dê serra lei dz. 28dÇOOO var s-u autornove] p;ocure a «GA- -��;;;.:;;;...;������
li' r)ACE L\'\1j:'PICANA DIARIO INDEPENDEN1'EFôrro de pinho 14$1)00

\ J. • .rv .::..,-\. » rua

Taboas de qualidade 2x23 dz. Francisco Tolentino n' I' Redactor-chefe

16�000 Martinho Callada Junior
1 x5 a dz. 6$000

RUA DEODORO 33

FLORI�NOPOLIS.
I a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

ASSUCAR

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$500

A GAZETA

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
.;''1;000
6$000

-- O jornal mais moderno e lide: da Capital.

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Lorgatos grandes uma
Veados mateiros kilo

AGRl')",DECIMENTO
REDACTORES DIVERSOS

vgentcs-correspondentcs em
quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboraçã

Ao illusire S.'7r. dr. Cesar A vila

l'aixo I?ostal 37

Não será devolvido o orign«
puhlicado ou não.

O conceito expresso en an.

go de collaboraç ão, mes-n- soli'
citada, não im/:\lica' em restJrm
wbilidade ou endôssr tor pari!
da Redaccéio.

,

Artigos Photographicos

FARINHA DE MANDIOCA
('Por sacco de 50 kilos)

Fina com pó 13$000
Grossa sem pó 1 1$500

MERCADO FIR,\lE

Revelação �- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O 5 E' R li H L A N D
COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300

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

A co Tesporde.1cia; bem como

JS valores relativos a..;s an

rU1!1cios e assigrzataras di'een
ser cllI'iados ao Director-Ge
rente Ja;ro Callada,

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Mantas Gordas

Cartazes do
Dia

1$900
1$700
1$600

FIRME

Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

Rua Trajano n, 11.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

DIVEROSS
(por kilo)

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

\
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A GAZETA
_-

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur- I

gia e Ginecologia
ReJ. Rua Esteves JUnior. 26 --=========,,-� --

TELEPHONE 1131 I ADVOGADOS ,I Pharrnaciasl
Consultaria: Rua CCrajano 18.; Dr. Gil Costa

TELEPHONE _:�4__ ll!
, -

'II Dr. Cid Campos

Dr. Antonio BotiJ�.�.""i Escritorio: Rua Trajano, I

rr 11.

I
--���� ..�

Medicina Interna-

SYPhili3,',',
:

'Dias Urinarias ,:11
li Dr. Pedra rl� Mcura rl:!TO I

I i
Consultorio e Residencia,' I

�I Advogado
Rua Trajano, 21 t'

,

Consultas ás 17 horas 1,

t

Telepl1ol1e 1.658 I
l

= --��-�-�?t -

--

--.
-

-.

CUNICA MEDICO-CIRURGI� l \ '

-�?..�l_!,!d��icacia I
DO l I Dr. A. Wanderley Junior

O r. Aurelio Rotolo.
i
i I

Com pratica nos hospitais
da Europa I

MOLESTIAS DE SENHORAS I-PARTOS I
\

Diagn05ti co õus mOI125tiCl51.'Internos pelos �AI05 X

!
Telephonzs:

T R d' Escriptorio 1.620
ratamentos com as a

10-'Ondas Curtas e Ultra Certas I Residencia 1 .274
I

Radios U. Violeta e Infra-Ver- ����-�������
melhos--Completo Gabinete de' I

Elé6::ricidQ,dê Medica tl'� Accacio Mo ..

Applira O Pncl:mo·Thorax Ar-. I
1

tifirial rontra a T uberrulose P.ul-. •

manar, rem rontrole raài�I09ICOb re I ra tem seu escrip-
Consultoria: R. Fehppe,�r·
Schmidt rr 18, das 9 ás 121
c das 14 ás 17 hs.--Telef,!
1475 - Res. Visconde de!

Ouro Preto 75-Telef. 1450
, ! n. 70. - Phon-: 1277.--

...----=======----....-1
Caixa Postal, ) io.

Pi'�&i�"&lnacia Em joias, moe- OG�OO�o.e���(�.Ga��,�GeQH���G
POPULAR Ouro das, barras, etc. ! F b

· II e
DE Compra-se, le-" a rica de "\.18115 �

I .,.. '

' galmente, autorizdo p'do Banco � U W V fJ �.:.Antemo ri A@a.mpora
I do BrasIl, pagando-se os melho- � [DE �

I'
Praça 15 de Novembro 27 I res preços: Unica Joalheria auto- ,. Pedro Vitali �

i TELEPHONE 1170 ! rizada pelo Banco do Brasil, Ro- • �
i..m�=--=_=:", ","no

berto Müller-Rua Trajano, 4C. G ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �
ESTYLO-lla João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 �

�
�GOe��IGe��&($�(�l,�O���·�

Dr. Ricar do G�Usmanl'i

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

-----=...-======

Residencla:-R. Esteves [u
nior, 179-Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

I

I
Rua

I
I Das 10 ás 12 ê das 14 ás

17 horas

João Pinto,
(sobrado)

rr 18 I

II

E

Rua Trajano, rr 1 sobrado,
Telephone n: 1548 !

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito
) AC'ADEmlro

Jõã'é�J osé Cat)ral, provi-
sionado.

'1(. Felippe Schmidi, 9-saJa 3

I
tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas. grandes luctas que desdo
bram n� campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

. demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

'"

{
:,:

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Keni
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

---�

Alrnanak Laemmert
fUt'lDADO Em 1844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional, Admi

nistrativo, de Estatistica e Informações
geraes sobre todo o Brasil

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

•

volume -- Distrirto fe�eral
2' -. 5ão Paulo. mina5 li! Paraná
3' -- Demais Estaàos õo Brasil

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

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

Vulume Dspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

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

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

Rua Esteves 'Junior, 16
FLORIANOPOLIS

.--------------------------�-�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Preferir o Sabão I
é dar valor

EXPE I

I de (Curitiba) fabricado cC!!!!..,G!!.ei�
ao que é bom, é economiCD e rendÔSD

TE E v E R A QUE É S U P E R I OR

...

,efinação de Assucar
--------------------- ---------------------

=de=l

:==João Selva:==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposito: Mercado, 36

-----;�-----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

L&!WV.lim_!/cm31i11"�!i!I_IM,)"" =

VENDE-SE
uma confortável casa, sita na rua prin-

cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Novidades
I �te��;E� r�3Ufl)

Pelleteria
Argenlilp'a ---------

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

A Educacão na Russia Soot:
lica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca'
margo
Psçco finalyse-Por Gastão P..':
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de

I apl?lpUV

I Edições de Adersen - Edilore�

Êdificio d'A NOITE-14.
andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ETA
A gríppe em Lisboa s, A. Amõr .á Arte

Filippi o tempo anda muito quente
Pedro E o enxerto não pegou ....

LISBOA, 26 (C) - Grassa
uma assustadora epidemia de

grippe. Foi decretado o fecha- A A Gazeta é o jornal da
mente das escolas. h I""-"':r.iõ<'I"" """",,, :z:"":"�or:vs".s"='''� sympat ia popu ar.

1����rz'"�������A���������a.:!!!::.t�� E' ., .

I do'ijJ
� .........,."""'""""'"

� propriamente o joma

W 'S P O R TOS i povo. E assim sendo procura a-

� D E Ilfl prec�ar tod�s �� cousas da nossa

� 8 Floria-opolis, ja atacando as que

�
-

8 lhe parecem más, já incentivando

ij A aSE' � as que representam o esforço per-*/- O cão nas margens do � Redactor CYPRI NO J
M sistente em pról de bôas causas.

Nilo hebe de corrida com medo ��������� OO!'2:�OO��OO��:S:: E nesse alan de tudo iníor-
do crocodillo; fazei o meszn« na

mar e de tudo observar, estive-
laca dos prazeres. Por falta de compa- ENCERRAM HOJE

mos ôntem em visita á Socieda-,

rec imento dos joga- Os paulistas encerrarão os seus de Musical Amôr á Arte, a ve

dores requi sltados, treinos hoje para organizar a re- terana associação que tem como

não foi effectuado o presentação de São Paulo que de- regente o querido maestro Pedro

annunciado treino verá tomar parte do Campeonato Alves Pavão do Nascimento.
B '1' d f b II Fomos, na séde da sociedade,do combinado rasueiro e oot- a .

recebidos por esse 'nosso velho a-

-Seu dictado eslava muito mau.

Você chegou a escrever espin
garda com dois P. P...

-�im mas é que eu pensei que
a espingarda fosse de dois canos.

GAUCHOS x PAULISTAS migo a quem tanto queremos.
Era á hora do ensaio da ban

da musical dessa associação ar

tistica.
No momento de nossa visita es

tavam em preparo na estante di
versas marchas de procissão.

E, que se approxima o dia da
tradiccional procissão de Passos
e a «Amôr á Arte», por muitos
decennios cumpre a religiosa obri
gação d� abrilhantar essa gran
diosa festa,
A «Sociedade Musical Amôr

SÃO BEI�TOXCAMPINAS !
á Arte» já te:n cer,ca de quarent�

N id d d S b S-'I
annos de existencia, tendo, por

a CI a e <! oroca a ao. f
. .

ff',
vanas vezes, eito o serviço o I'

Paulo, tambem eiiectuou-se uma 'I IC it I b tit
'

.

id
. era em nossall apl a, su s 1 um-

importante parti aentre os nvaes d b d
.

I d Fdoa an a musica a orçaquadros do S. Bento e o P ibli
C' d"

U ica.

am�IXa�, ,venc�n o

b pr;euo Na direcção da banda musical

pOdo ' n um Jogo em ISpU· já e3tiv��a:n brilhantc:s musicistas,
ta .

alguns Ja desapparecidos do sce

nario da vida:
João Augusto Penedo,

Rosas, Alvaro Souza e

Alves Pavão do Nascimento.

Conforme annunciamos, o treino

para a formação do combinado

Festeja hoje a data anniver- l nhorinha Maria �andida. O se,u, que de�erá jogar a 1 I �. a 12

saria a menina Felisbina, filha do I sepultamento realizou-se no Ceml- de Mato contra o Athlético de
sr. Floriano Taboas, delegado·ge- terio local. São Francis:o, a elle co�parece-
Tal do Syndicato dos Operarias ram alguns Jogadores, motivo. por
em Construção Civil, nesta cida- Por noticia particulare, fomos que sómente um bate-bala fOI el-

d inlorrnados do fallecimento, em fectuado. Formaram a delesa Nerye.

Natal, do menino Benjamin Galo- depois Metralha; Pavão P. Carlos;
D",Ç,�lue L '

'ti, fiiho do dr. Francisco Galoti, I Antenor Gé.to e 36; Galego-� GOle o anrn versano na-

talicio do nosso prezado conter- chefe das Obras do Porto, na- Paranà-Aprigio-Secura e Da-

raneo sr. Oscar Camisão, alto quella capital. mata.

funccionario do Tlj;'�,,)uro Nucio- A linha agiu contra a defesa
J REL161t"'l'J durante alguns minutos, para treina .

Via Sacra no da ala direita e dos KEE
PERS. �abemos que o Conse
lho Téchnico da Federação creou

pena rigorosa aos clubs que se

c'esinteressarem dos treinos, im

pondo multas aos mesmos e pu
nições a jogádores, si não forem
iustilicadas as suas ausencias.
Achamos justas a iniciativa do
Conselho, r 0:5 qu:, se trata da

organização de conjuncto que nos

deverá representar em prélio de
rnu.tissima i nportancia.

Atribuimos que o jogo de do
mingo houvesse sacrificicado os

dade Sta. Ca.lc�ubs F!gu�i�ense e �vahy, de
i forma a justificar o nao cornoare-

tha r i na cimento de mu'itos dos seus Joga
dores.

Estamos certos que nos próxi
mo,', treinos, os nossos abnegados
clubs farão cumprir rigorosamente
a determinação da F. C. D.

Volta -se a cogitar desse encon

tro para o proximo domingo pa
recendo terem os gaúchas resolvi
do irem a São Paulo.

SANTOSxPALESTRA

Defrontar-sc-ào domingo pró
ximo os dois v.teranos rivaes. Si
lôr eííectuado o jogo Gaúchosx
Paulistas essa partida será substi
tuida.

Regi�ta-se iJOje o a,m versano
. , .

natalicio d:l senhcri.iha Zulma Na Matnz do Purissimo Co-

i\1uql:�s Gu:ma"ã '5, fi'ha do sr.. ração de M,aria (!gr�ja do Parto)
j\Aaaoel Guimarães do cornmercio I vem se realizando via sacra, to

dê Pa�·anagu:í. das às quarta-feiras, com grande
concorrencia,

fAZEm AHH05 1-10"JE:

s. C. BRASIL X SANTOS
Defrontam-se hoje, á noite, em

revanche, os quadros do Santos
e do S. C. Brasil do Rio, em

Santos, Na primeira partida ven

ceu o Santos por 2X 1 .

Usar o «SABÁO JNDJO» quer

dizer economia, sob todos ITALIA X AUSTRIA

Nenhum, porêm, como este

ultimo, tem -se mantido tão per
sistentemente e por tanto tempo
á frente da excellente banda mu

sical.
O Pavão, como todos o co

nhecemos, é musico proficiente e

profundo conhecedor do metier
não descurando da continuação

a senhorita Aracy, filha do H.

José Cand:do da R')s�l;
o Jovem Braulio, filho do 5 ..

Ttneilte José d� SOU��:l Lima,

No jogo internacional realiza
do entre as representações da lta
lia e da Áustria, foi vencedora a

Itrlia pelo score de 2XO.

os pontos de vista.

Sacie-rHE6rJm Ut-i5 ... Rádio
Encontra-se entre nós, vindo

de São Francisco, onde é Inspe
ctor do S. D. Sanitaria, o dr.

João Alves Junior.

TREINO

A Rádio Sociedade Sta. Ca
tharina, pelos seus directores en

viou à Iaterventoria Federal do
Estado um memorial solicitando a

concessão de auxilio pZira o fi
nanciamento da installação ela

broad-casting daquella socieda
de, em Florianopoli�.
O sr. coronel Aristiliano Ra-

mos, Interventor Federal, prom- Está marcado para sexta-feira
tilicando-se .a att�nder" n� med�- proxima um rigoroso treino entre
da do pOSSI.Vel a Radto, pedIU

I
os combinados que deverão jogar A C.B.D. 'está creando uma

aos seus duectores elaborassem
contra o Athlctlco de São Fran- série de obstaculos aos seu. des

um or�amento da, .despesas com cisco a 11 e a 12. A Federação tinos. Ainda ha pOl:lCO puniu di
o �efendo comm�thmento e, bem eslà resolvendo o caso dos jogos, versos clubes nauticos em São
aS�I.m, uma exposIção dos ,Lns e parecendo.,nos que os combina- Paulo e a Liga de esportes da
utilIdade da mesma SOCIedade. dos A e B defenderão as côres Marinha, acarretando toda a não
S�?undo �uvimos, talvez, ,ainda desta Capital nos dias 12 e 11, participação Je elementos dos pe
�oJe,

_

os dIrectores da Radto s.a
-

Je ;�ectivame,nte. A .

direcção té-, nalizados no campeonato sul-ameritlsfarao o ped,dJ da Interventona. chmca conVIda os Jogadores a- cano de natação. Os clubes de
baix? para comparecerem por in- foot-ball d� S. Paulo se d",sfilia
termedio dos seus clubs, pontual- rão tambem, adherindo ao Tieté,
ment.�: Camisa do fivahy: Bôos; ficando apenas o Conrithians e o

Ideal para conSUMO domiciliar. Pavão e C::tr!o,; Borbii, Cho:::ola- Palestra com ella. O sr. Luiz
Eleva a agua a uma altura até te e Gato; Gallego, Paraná, Ni- Aranha está procura ,d) officiali-
1 5 metros, funccionando conjuga- zeta, Lins e Pieper. Camisa do zar essa entidade, para poder
da com um motorzinho de 114 [ris: Nery (depois Metralha); Ca- prejudicar a seu gosto; emquanto

AluQa-se ou vende-se o con- HP., que póde ser ligado até rjoca e Antenor; Carlos, Aquino isto a Liga Carioca de Foot-ball
lrato do mais beBo bdf desta num simples pendente de luz. e Moacyr; Zé, Damata, Apri- chama para o seu seio 21 clu-
tapital; o B�r Mi,,, mar, opti- gio, Medeiros (depois Seccura) e bes, afóra outros que já t!stão em

mamente situado em aprazivel Preço baratissimo-Grande al- Calico, Os combinados não co- cogitação. A guarnição do remo

ponto.
cance pratico. gitam de A ou B, os quaes só do Flamengo que deveria embar-

Informat:;0ts com o sr. Paub "INS,TALLADORA DE serão effectivos na segunda quin- car hoje com destino ás regatas
Pmito, no Café e Restaurante FLORIANOPOLISII zena de Abril. Deverão compa- do Tigre, já não ua mais, em

EslreUa á Plaça 15 de No\em- recer ao treino os jogadJres Beti- vista do arranjo da CB.D.
bro. Rua Trajano n. 11 nho, Leléo e 36. junto á Associacion de Reaeros.
Q;Ç\iWWi!iêfl'"��\!ltt�·��",�M A 5tH! H • .i

�
I���sr=

S�\)M VIRGt;1��Ofc-;,.._/7
*\_VETlnc\(�

,, J['!�\tl! I E ,

�·�".::i;;�.,.s��.

I�".I E�&4��v� recornmenda-se oara hospitaes,
qu�lidade desinfectante .

..............................................................................

Viajou, ôntem, em companhia
de sua exma' família, para a Ca

pital da Rppublica onde vai fi
xar residencia, o sr. dr. Nelson
Guerra, medico da Marinha.

REMO
Partiu ôntem para a Capital Comprae para vos conven-

da Republica a nosso representa- cer O formidavel e economi
ção do Remo, no campeonato bra-

co SABÃO INDIO
sileiro, à qual desejamos feliz via-
gem e um regresso cheio de glo- Associação Cathari-
nas, nense de Imprensa

fflLlErtmEHTO:

Falleceu, sabbado, em Sam

baqui, disrticto dê Santo Anto
nio, a ven -randa senhora Leopol
dina Maria de Queiroz, quC! con

tava a avançada idade de cem

QUASI SO'A C.B.D. Amanhã, às 19,30 horas, na

Te lacção de O estado, realizar
se-á uma reunião da directoria da
Associação Catharinense de Im
prensa.

annos.

A extincta senhora era viuva
do guardião da Armada José dos
Santos.

O seu enterramento realiLOu-se
no Cemiterio de Santo Antonio.

Conflicto
religioso

Prometto respeitar a
liberdade ...

Em Barreiros, districto de João
Pessôa, ôntem, falleceu a se- Adquira uma bomba para pu-

xar agua de poço!

RIO, 29 CG) - Foi apre
s�ntado um projécto na Câmara
para que todo o cidadão brasi
leiro jure bandeira.

Bar Mirarnar

BERLIM, 26 CG)- O con

flicto religioso ultimamente surgido
na Allemallha tem aggravado a

situação. Cêrca de 500 pastores
lutaram contra a forca, mandada
nara manter a órdem.

da obra que outros iniciaram, tudo
fazendo pelo engradecimento da
nossa tão querida philarmonica.

E os que, como nós, têm es

pecial estima ao bonissimo mes
tre Pavão fazem votos a Deus
para que prolongue a sua vida
tão necessaria à vida da cohe51
Sociedade Amôr á Arte.

Após a visita feita á velha as

sociação, retiramo-nos satisfeitos
pelo acolhimento que nos foi dis
pensado.

EMPRE
GADA! Precisa
se de uma á praça General O

sorio n. 38.

Gorou a tentativa ...

Ha cousas bem complicadas
Que bastante n03 enrascam ...

Com tentativas goradas
Oi ovos jamais descascam!

A Colligação repel
lia o enxerto

Oh natureza inclemente
Teu sol o broto matou!
.............

A chuva e a bom-tem
po consoante o von
tade do homem

Agora sim; eu estou bem,
Esse invento um mal rernóve
E já se diz: Àqui tem

Um camarada que chóve ...

Por causa disso o bom Gi
Eu encontrei na calçada;
Perguntei: ,- Que [az aqui?
_'Sto roncando lroveada!!!

Com «A Cidade»,
do Bisbilhota II..

Agora, meu bom amigo,
Você fez uma A Cidade
Toda, toda alacridade
Sem môscas e sem peTlgo!

Direi, pois, sem escarcéo:
Cidade Maravilhosa,
J erra linda em que no Céo
Ha crepusc'los côr de rosa,
Eu te saúdo contente

Olhando a tua belleza
F. ante a rica natureza
Me descubro reverente!

Com as qlladrinha
de ôntem sobre a

quelle soneto de J.
Oliveira

Mas, «seu}) C, voc� mexeu

Com o homem do soneto;>
Eu gozei com o caso seu,
Mas na cousa não me meUC',
Porque a tal de poesia
Traz muita e muita arrelia ....
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