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05 Impossibilitada de se ,.

greve
BAHIA, 28 CG)-Os cpu:!

rios e pessôal dos escriptorios d.l
E�te Brasileiro, assim que soube
ram da decisão do juiz federal
concedendo reintegração de posse
á adrnnistração da companhia,
abandonaram o trabalho em

signal de protesto. ° tralego fer�
roviario està inteiramente paraly
sado. Reina, entretanto, perfeita
órdem.

•

reunir

falsosrnozôelrc
RIO, 28 CG) - ° Superior Tribunal Eleitoral approvou

E Ieme ririas dos ituac �o li\! iSi in o i1 e il1 Jo in., a proposta do ministro Cardoso Espinola determinando que, quando
wr; IIe, enwo Iv � �I@s r�� i; tf6 it� � * :'i�,.Ji\ ,.... "'-'iIm a·

forem julgados os recursos e o Superior Tribunal decidir que as

.. li na � �
,

..... õ:I &ilI 118 r.i fR3 eleições são validas, verificando que a votação das secções annulla-

I-etirada do IIme�egado irJl�mos@ Ruizll das" não podê�ãl) altera�, de �od,o rel�vante, a repr�senlaç.ão dos Descoberto
P . . � '" " " D P.>� ,'" �. �"'" • I pa�hdos, esta �orte superior de justiça eleItoral. poderá aetermmar ao

reso nl�lUS a.�ni �pass��iO����E!lml�O�F.jiUtl1er- fnbunal RegIOnal a convocação das respectivas Assembléas Cons- um enormo
..1, 1!<!:Il

t
<> '" "" '"

ii tiLuintes.
,Clan�es e ��ldU$ ti'ft�aes aCi����.l.l��C�� RIS d· t'"

taiiIJ � Dessa maneira poderão ser convocadas desde já, às Cons- Iaman e
num ��;anc tituíntes e serem eleitos os governadores e senadores dos seguintes PONTA GROSSA, 28 (C)

Estados que se acham nas condições da proposta: Pará, Ceará, --Garimpeiros que se encontram
Piauhy, Pernambuco, Alagôas, Sergipe. Espirito Santo. Districto na cidade informaram ter pescada
Federal, Paraná, Rio Grande do

*
Sul, Matto Grosso e G0yaz no rio Tibagy um diamante raro,

u u do tamanho do ovo d� uma pom-
RIO, 28 CG) - Com o fundamento em que se baseou o ba. Essa pedra, Cjue tem 183

S. T. E. mandando que se reunissem independentemente das resolucões -
" .

:t graos, aproxtrnad.nnente, e ava-

tomadas em relerencias a Goyas, Pernambuco, Piauhy e Pará, re- liada em 180 contos. Foi ella
solveu não fazê-lo quanto a Sta. Catharina, pois que na colhida no garimoo denominado
secção mandada renovar por esse Tribunal, ha viabilidade de se Cascalho Duro.

'

eleger um representante do integralismo. I

A NOTICIA, em sua edição I algumr..s moedas falsas que hoje
de 26 do corrente, pública um affixamos em nosso placard.
sugestivo artigo, em o qual pCD10 Do exposto acima, fica eviden
- m destaque a brilhante actuação ciada a pratica de um cume qUé'
do ddegado Mimoso Ruiz re- está merecendo uma provid. ncia
clama contra o facto de continuar immediata p< r parte do sr. Cel.
sendo feita a fabricação «Je cen- Chefe de Policia.
tenarios» e moedas de dois mil
réis falsas, lamentando que a op�
rosidade, argucia e faro policial
sejam derrotados pela actuação
de delinquentes sem duvida me

nos (xperimentados e mais desa

parelhados que os Iabricantes de
cedulas falsas a quem recente

mente deitou a mão.

A reportagem de «A GA

ZETA», últimamente em Join
ville, teve opportunidade de ob
servar com minuciosa attsnção af

causas determinantes que tolher.

nesse particular a acção do dele

gado Mimoso Ruiz.
Sem que faltemos á verdade

podemos affirmar queMimoso Ruiz
tem os applausos unanimes da

população, SEm distincção de co

res nem de credos politicas, isto

porque, desde que ass umiu o car

go, unicamente tem dedicado to

da a sua actividade em fazer po
licia e nada mais. Apenas tres ou

quatro podei ão não estar satis

feitos, ou sejam aquelles que, é

voz pública, são os fabricantes
e passadores dos falsos «centena

rios» e «lJratink:s». E' porem,
lamentave!, com d�sgosto affirma

mos, que os nomes visados pela
voz pública, sejam os Ide alguns
elementos ligados ao situacionismo,
os quaes mancomunados com in

dlviduos debclassificados, tudo fa

zem para conseguir afastar Mimo-
so Ruiz do cargo que tão brilhan
temente vem occupando.
Ao sr. Chefe de Policia cum

pre dar instrucções áquelia auto

ridade no sentido de não ter con

templações, seja como que fô:,
que esteja env0lvida em tão cn

minoso negociç>. que n?io somente

t- prejudica o �ommercio, mas até

o proprio patrimonio nacional,

pois não se justifica, nem se com

prehende, que elementos de tal

natureza se abriguem á sombra
da arvore da «politica», para

praticarem crimes do que acima

apontamos.
A reportagem de «A GA

ZETA» em palestra com Mi
moso Ruiz, não conseguiu colher

dados precisos relativamente aos

nomes dos criminosos, mostrando
todavia grande numero de moedas

que tem ap?rehendido em certas ,e
determin6das casas, sobre as quaIs

nos declarou estar exercend; uma

ri,oro ..a vi,ilancia. Conseguimos

Constitu inteA

llitcrro(;ado, o sr. SC!1reiner
declarou que adquiriu por tres

vezes, 1 :�OO$OOO em centenário,
pagando em dinheiro legitimo .....
I :050$, de um sr. Kurt, genro
do conhecido commerciante Ke-
ning, o qual, por sua vez, decla
ou ter' feito negocio com Max
Siemen, André Schreiner e ou

tros cornmcrciantes na linha férrea
de Mdra a Jrinville.

Francisco Schreiner informou
que o sr. KUlt era, até ha pou
co, tem pobretão, tendo, agora
enr.qu-cido de um momento para
outro, adquirido propriedades em

São Bento.
Adiantou ainda �chreiner que,

certa vez, Km t lhe narrára es

óH desarranjada a máchina de
fabricação de moédas, motivo por
�ue a levára a uma ollicina de
Jaraguá e que o mesmo Km t, de
outra vez, lhe convidára para des
pachar para o interior de São
Paulo, em nome de Franciscc.
Schreiner, o machinisrno respecti
vo, tendo Francisco se recusado
3. entrar em entendimento.

Nesse facto, estão ainda envol-

r"'z"�����!'Ma1r::�����������-idos diversos commerciantes da- r
. �

,Iuella zona. A p�li�ia �eJoi?viI- Julgamento do � A ( �II )A E ��
Ante-ôntem á noite, a policie 'c, contudo continua inllexivel- � - - - - I.\:i ; .:� �

de Joinville a cvja frente se achE nen,te nas pêsquiza>, procurando p res i d en te �1
-----J-= ��

o esforçado sr. Mimoso Ruiz, em" elucIdar ? c�so. da Repú b lica e seus � A A CIDADE de hoje é feita de sombras e de �.jprehendeu com êxito mais uma Com IntUIto, de esclarecer o
m· ist O

� mÍsterios. . .

bf�

diligencia, que veio trazer a pú- público, informamos que a «A- I n r � r E como não ser assim, si a nossa vida cita -lina é �
blico que o caso das moédas faJ- GAZETA» foi o único jornal RIO" 2� (�)-Fol apre:en- � nestes dias que passam, um mysterio, um enigma, U:}l intrin� ��
sas continúa no cartaz. cathaiÍnense cuja reportagem acom- �ad� hOJe � C�mara, a .seguInte � cado labÍrintho? tffi

Foi o caso que o industrial. sr. panhou as providencias e diligcn- m?ICa_çãO fumada �elo hd:_r da p Florianopolis vive horas de anseio e, não faLncb �
Francisco_ Schr�i�er, estabelecIdo I cias da policia joinvilleme, che- mmona, sr. Sam.palO Correa, e t.,� mal, estamos assim como quem recebe um tróte de alg:.l:n �I·na estaçao de RIO Preto, pagan- gando, mesmo, o seu representan-

outros ?eputados. . � enigmatico folião carnavalesco. Fica-se a dizer inlimament::: ��
do um frete de automovel, entre-I do a dep0r no? inquéritos ali ins- «Ind,c�m.o: que a .Commmão � mas quem será t �
gou ao chauHeur 5$000 em moe- taurados. dde Condshtmçao e JustIça elaboré, � O o «quem será» do momento actual é U:T;a ver- �
das falsas "Centené!rion. Perceben- entro e curto prazo, nos te1- � dadeira incognita. �q
do o lôgr�), o chauffeur queix�u- T mos do .ar�. 57� da. C�n�tituiçãO, r Por mais calculos que façamos, por m,lÍto que se Ql,Ll.- ��
se á policIa que, prendendo o lo-

.... )
�m . p�oJecLo d", leI, d�shdado a r mem as nossas inocentes pestanas, nada se vislumbra; 20 Éi

dustrial citado, apprehendeu em RIO, L.8 (G)-0 Presidente InShtllC o processo de Julgamento I!f menos. �
seu poder grande. quantidade �c �a Republica remdeu á Camara d� presidente da Re�ública, mi-I r Ha, entre o momento atual e o amanhã mÍsterioso �J
moedas nCentenano1J, todas falsl- aos Deputados uma mensagem Dlstros de Estado e mterventore:>, � uma como barragem de fumo... para despistar o inimigo .. : �.�
ficados, C:0�tinuando em SU�5 bus- dand� as razões de veto á re- quer nos cnmes communs, quer � E, alem dessá barragem, nada se vê. �.�
cas, a p(jhCla deu uma batida no soluça0 do Congre,so que estende nos de re5pons�bi.lidade, inclui- h E' o que se chama um caso sério. . . ��J
Hotel Hoffmann, quarto n. 11, aos segundos tenentes convocados, dos entre estes ultlmos os que se !'ti Os qu� são do amôr, como diz o CaIlado (quando ��

,
.

d '1 1 fi'· dE" d h
.

d
.

d � f II ) I d f
'�

onde se hospedara o 111 ustna suo-o llClaes o,. xerc�t? 6' a ae am .conslgn� os no projecto a

�l
a a , esses SIm, passam ma mesmo e ato, porque essa [t�1

Francisco Schreiner, apprehenden- Armada, da Po!t�la MIlita: e. do d,<�nomlOada leI dê segurança na- Ilt dolorosa espectativa de saber-se o que está para vir á scena ij
do ainda mais moedas faLas, que Corpo de Bombelros do Dlstncto ClOna!, que acaba de ser approvado. � é de tirar inteiramente <:> somno do freguez que pagou para (�
o industrial guardava no bolso de Fed�ral. as �a�tagell5 do art. p,:la Camara em último turno de � vêr a comedia. �
um sobretudo. 165 da ConshtU1ção Federal. dIscussão. � Todos estão a postos: artistas, maquinistas, ponto, �l

"
� contra-regra, etc. r.�

� � n
- ..II E nós aguardamos, somente, as tres pancadinlzas ��

a' • ���I�
do costllme.. ... �.�" AI hora de subir o panno iremos, com certeza, En- �.�
contrar espectadores debaixo das poltronas. �

------�------------------------------� ��?�;����q�! �� H
O sr. Coronel Renato Tavares da Cunha Mello, commandante da Força PÚ- � Bisbilheta, càla a b" "d' ��

blica: mandou prender hoje, pela m�n�ã, os srs: .capitão Ioão Marinho e .tenente .Ilde-

�I
desse negocio de teatro!

oca, porque voce na a enter.de ��
fonso juvenal Co::sta que outras pnsoes de ofhciaes serao effectuadas a1l1d� hOJe. � BI S B I LH OT A II l:lj

A's 14 horas de h.oje, foram transferidos para o quartel á rua Major Costa � �
os officiaes presos acíma citados. �� ��OOiZ'�����

Ao Nelson Machado Usar o «SABÃO INDIO" quer
dizer economia) Sl)O txlos
os pontos de vista.

sr.
-0-

A direcção de ".A Gazeta" pede ao
sr. Nelson Machado, funcconarto da Se- Foi r{jt\��®a�Ilocretarla da Assernbléa Legislativa, que �

compareça á gerencía deste jornal, afim em duas la=
de prestar esclarecimentos sobre assum- tas de Il'a���1�
pto de mutuo Interesse.

Compareceu, ônte:n, á Po
licia Central, o sr. Eugenio
Raulino Koerich, negociante
ambulante, residente 110 mu-

nicípio de S. José, queixar
do-se de que por occasião

de da última feira-pública, co

na Mercado, fôra roubado em

2 latas de banha.

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi-

co SABÃO INDIO

Pediu
demissão

ARACAJU' 27 CG) -O in-
terventor Maynard Gomes acaba
de pedir demissão do seu cargo.
Sua resolução tem carecter me

vogavel.
Jornalista MIMOSO RUIZ,

Delegado de Policia de

joinville

O melhor sortimento
artigos para homens só
casa A CAPITAL.
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Administração fecunda e operosa
����������������������������������

o prefeito joinvillense sr. Max Colin dirige os
•

negoclos applausos ernunicipaes corn
---------------------------------------------------

agrado geral

Adquira uma bomba para pu
xar agua de poço!

Ideal para conSUMO domiciliar.
Eleva a agua a uma altura até

I 5 metros, funccionando conjuga
da com um motorzinho de 1(4
HP., que póde ser lig3do até
num simples pendente de luz.

Preço baratissimo-e-Crande al
cance pratico.
"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS"
Rua Trdjano n. 1 1
-

Banco de
.Credlto Po-
,i

A.'i�pular e grr-
cola de San
ta Catharína

o represantante de fi Ga-
zeta na sua recente visita a Join
ville, empenhou-se em apreciar tu

do quanto iôsse de molde a des
tacar aquella grande colmeia de
trabalho, certamente o maior cen

tro industrial elo nosso Estado, e

cuja cultura da sua gente é de
molde a provocar a mais viva

das adniraçõe>,
Dentre as reportagens em que

mais vivo empenho teve o repre'
sentante de fi Gazela, foi sem

duvida a apreciação do zêlo, da

dedicação e do alto de scortino do
seu actual prefeito, o sr. Max
Colin.

Quem visitar a urbs, quem per
correr as estradas do munir ipio, Ilerá ensejo de verificar o trabalho
insano do sr. Max Colin, para,
com as receitas que lhe são Iacul
tadas, poder executar, quasi um

milagre, de coliocar Joinvil!e á
altura da sua verdadeira razão

de ser.

Deve-se incontestavelmente L.

insistencia por elle posta junto aos

altos poderes do Estado a cons

t.ucção dos dois grupos es

colares e bem assim ;1" dos pa '/
.

lhões erguidos no Hoôpitai Mu

nicipal e Hospicio de Alienados.
São obras de alto relevo e vulto
que Joinville ficou devendo a essa dades mais em evidencia no gran- nas no primeiro districto foi dis
insistencia e que não po-lia deixar de município que é joinville. pendida desde o mez de janeiro
de ser attendida, em (ase não só Oentre as obras dp. mais realce até a data presente a importante
do prestigio que o sr. Max Colin estão a reconstrucção da rua sornma de 62:876$200, o que
tem em Joinville, corno ainda pelo Santa Catharina, construcção de prova evidentemente o desejo do
carinho que tem posto na sua I diversas pontes, a reparação da sr. Max Co!in de cuidar de um

administração, com sacrificros dos ponte sobre o rio Cachoeira, a dos assumptos mais importante;
propries ir.t.res es pe:S01 es, pintura do Mercado e bancas de da admnistracção pública, qual
quando, acceitando o cargo teve de peixes, ii reconstrucção da rua seja o problema rodoviario.
abandonar a ger,encia das gran- Leite Ribeiro. Isto, sem a lallar- Sobre o que respeita á instruc
des industrias de que é sacio e mos na a collocação de tubos, boei- 'ção municipal, não tem descura
nas quaes está interessado. Este ros, valias em acadamização da rua do o novo prefeito, mantendo
fado é conhecido de todo Join- recentemente aberta para o grupo uma inspecção rigorosa sobre to
ville e dahi o culto respeitoso que «Ger-mano Timm.» dos os estabelecimentos educacio
toda a gente por elle nutre, im- Na conservaçãe das estra-las naes a 'seu cargo, de molde a que
ponde-e corno uma das personali- e obras públicas, ape-realizadas lo r•. iccionamento dos mesmos a'»
..-..-..._

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

(Edificio proprio)
Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
It=>A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
CJC Limitada S·r· ara.
CJCAvisoPrevia 6·r· ara.
Prazo Fixo 9'[. ara.

Integralismo
o Congresso de Petropolls

o Chefe Municipal de, Florianopolis, representante da
Provincia, ao Congresso de Petropolis, fará, numa das proxirnas
sessões, uma exp sição do que foi aquella concentração, da ordem
em que o foi o mesmo realizado, das ameaças que, estavam pro
mettidas, do policiamento exercido pela policia carioca e Integralista
e, sobretudo, da harmonia de ponto; de vista alli discutidos.

Não foi corno nas assembléas liberaes democraticas onde
l todos falam, ninguem se entende, e nada se constróe. Não foi
como na nossa actual Câmara onde prima o desrespeito aos compa
nheiros, onde deputados se aggridem quando descem dos vôos [ite
rarios que duram horas.

No n03SO Congresso não se viu como ultimamente, um de
putado, ao assumir sua' cadeira, fazer uma verdadeira salada

I russa.
"

Dó que foi a reunião de P etropolis, a mais patriotica reu-I
nião havida no Brasil, pois que não havia o interesse no subsidio
mas unicamente na reconstrucção da Patria, daremos detalhadas
noticias ainda esta semana.

Desd� já saibam, porém, que o Integralismo está cada vez

m�is. disposto a pr�sseguír, lenta mas solidamente, no caminho que
Phmo Salgado abriu e que nos levará á raia dá victoria,:

Bar Miramar
Aluga-se ou vende-se o con

trato do mais bello bar desta
capital; o Bar Miramar, opti
mamente situado em aprazivel
ponto.

lnformações com o sr. Paub
Posito, no Café e Restaurante
Eltrella á Plaça J 5 de Novembro.

Não ponha lóra a sua lamina
usada!
Adquira já o afamado afiador

"SIRAMA" para laminas typo
Gillette.

Prático, excellente e baratissimo,

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS"

Rua Trajano n' 1 J

tinja, como tem acontecido, o fim
colimado, Assim, o sr. Max Co
lin introduziu nas escolas muni
c'paes o systemade mappas de
movimento, o livro de assentamen

to dos prolessores, estando pre
sentemente empenhado em orga
nizar o cadastro das escolas e seu

apparelhamento. cuja falta se tem

feito notar sensivelmente. No que
respeita ao material escolar conse

guiu o sr. Max Colin fazer acqui
sição de todos os livros indispen-

saveis á instrucção preliminar das estudo a ipavimentação das rua
�

creanças centraes, esperando o sr. Max
Taes bctos, verificados pela Colin levar a effeito essa gran

reportagem da A Gazeta foram diosa obra que collocará joinville
de fórma a satisfazer-nos plenarnen- entre as primeiras cidades dos Es·
te, porquanto só um espirita e tados sulinos.
um temperameu'», dotado da bôa A Gazela. rejubilando-se pelo
vontade e da en.rgia do sr. Max que o seu representante viu, na

Colin, poderia levar a cabo a sua recente visita a formosa "prin
obra titanic-i que está desernpe- ceza do norte! Llicita o seu a

nhando, que tem tanto de abne- ctual dirigente pela maneira abne

gada, como de patriotica. gada como vem desempenhando
Presentemente encontra-se em as íuncções do seu arduo mister.

I
.-

s..

- __ _j_j_S_ -

---
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A GAZETA 3

Vali@sos br�ndes

distribue
iCommercio, Industria De::.�t�_��p�a:J�é

UMA SUGGESTÃO

e Agricultura IIImo. sr. Cypriano Jo,é. M.

11 SA
D. Dire.:tor esportivo de A Ga-

L� !I'.il
zela. Saudações. Pedindo acolhi-

Preços correntes na praça de Limpos leves kilo 1 $000 da á minha suggestão, peço ao

RUA. CEODORO 33 Florlanopolls Limpos refugos kilo 1 $000 digno Director esportivo da fi

FLORIANOPOLIS. FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$500 Gazela, a publicação do presente
.

, Cruzeiro 44 kilos 36$500 combinado, que deverá enfrentar
a todas as pessôas' que, por seu intermédio, tomarem Surpreza 44 kilos 34$500 PELES ao forte conjuncto do Athletico

Gatos do matto uma 4$000 d S F

I
assignaturas ou annunciarern na

. Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 L
e ão rancisco, no pr6ximo jo-

Indiana 28$000 ontras média uma 30$000 h 'F Pgo em omenagem a oIça u-

A GAZETA- ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000 blica Estadual:
Extra 68$000 Graxaim do campo uma 4$500 Bôos (Avahy); Carlos (Avahy)

- O jornal mais moderno e lido da Capital. Diamante 68$000 Catetos médios uma 4$000 e Pavão (Iris); Gato (Athletico),
. _ I Christal 55$000 Porco do matto uma 4$000 Chocolate /Avahy) e Carlos{Iris);

Peçam informações. Moido 62$000 Largatos grandes uma 3$000 GaIlego [Avahy), Nizeta (lris),
-

.

.

. I Terceira 48$000 Veados mateiros kilo 8$000 Lins (Avahy), Paraná (Figueiren-

,��t'H���l��f�� SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI _ PRI-
se) e Pieper (Avahy).

� A ,l}�
MEIRA QUALIDADE Antecipando agradecimento-,

ttenta I)j bam - ��, Sacco de 60 kilos 9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia subscreve, o torcedor amigo, DI-.

� _.� r���� Sacco de 45 kilos 7$500
� Im r., 38$000 CO, jogador da velha guarda.

�.
���������:"'_�"."••""" _"'_ f1. Moido de 45 kilos 8$500 TaboasleiJarg. 3x31 dz. 54$000 Fpolis,26-3-1935.

r� Enclpados 2 kilos 20$000 P di' d 28dfOOO
� A Agencia f\.l1oderna l�

ernas e serra ei z. 1l'

� d P b ,. êd fÀ�' Fôrro de pinho 14$000 WALDEMAR BRILHA

�.�
e U Ica c;oes, com se e f'1j SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

[� em São Pau lo, é autorizada e fis- � Sacco de 60 kilcs 10$500
'

16$000 Waldemar crack brasileiro,
a-I

raixa Postal 37

I� calizada pelo Governo Federal e ��
Sacco de 45 kilcs 7$500 Sarrafos \ lx5- (l dz. 6$000 pós o jogo de domingo último, Querendo reparar, engraxar e la-

��1 possue a carta patente tl. 112 �� Moido de 45 kilos 9$000 \ arrancou da multidão que presen-
var seu automovd procure a «GA-

� � SABAO lOINVILLE Mercado do Rio ciava o jogo applausos e reconhe- RAG.E AME�ICANA» rua

�� FORMIDAVEIS sorteios próprios, trcs vezes" por � Caixas pequenas 4$000 FEIJAO ciment,o de inteira svmpathia, Os FrancIsco Tolentmo n' l'

�\.��J semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j Caixas grandes 5$000 (Por sccco de 60 kilos) curiosos cercam Waldemar em Loucos á
l\{� - [� Preto novo 1 1 $000 todo ponto da capital J\!gentina.
� EXTRACÇAO com globos de crystal. �� DIVEHSOS Branco especial 25$000 solta!
r;\\l A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- � Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 MAIS UM CLUB

[�� teios são presenciados pelo povo [�. Keroz:ne c�ixa 35$000 Mulatinho 23$000
['�r..,..,....., lM G I 55$000 MERCADO FROUXO Acaba de apparecer com uma

RIO, 27 (G)- Esta atrazado

��"��������l��fÇ,ª(���t�O,' V:fa� 1:1: �:bx: caixa 16000 organização extra o lndepenpen-
de tres mezes o pagamento dos

S d P F
vencimentos do pessoal do Hos-

r������A����"':t�1��� l���J.s�
o a yrar;n,de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA cia . C., que será formado com pital de Allinados.

I,'
I� �h���� �,..<i$"MíM�<""'i1 Cebolas caixa 40$00C (Por sacco de 50 1...ilos) jogadores dos principaes clubs da

T ��'I V I 5$
1(. , b d

Consta q I� ha a ameaça de

ransporAe ra-n�-Ijft �JJ e,' as stearin.a caixas. 3 000 Fina com pó 13$000 capital an eirante, I d11\ Ir' � II lU' -

Z M F h 30 "000
serem se tos os ementes caso não

�� ea ays ISC er caixa $ Grossa sem pó 11 $500 seja eHf'l tuado immediatamen'e o

�
Florianopolis - Bom Retiro �\�

Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME BRIGANDODE INICIO NÃO
pagamento.

Farello sacco 6$500 VAE... ---- _

ACElTAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS � Far�llinho sa�co .. 8$5?0 ARROZ Caria

m
Fett & C ia. Lim itada �\,

Farmha de milho Manalma caixa (Por Sacco de 60 kilos) .

Bem nova aind�, a Liga Pau:
AGENCIA F d d H I lV'i I �J 24$000 A Ih E

.

I 50$000
lista de Foot-BaU Ja esta qua 1 aberta

- un os o ote Ietropo [f' Vél d " I'J 7$100 gu a specia di lvid
.

d d
.

O encarreaado MARCUS MOURA ll� e as e cer� u � . Agulha Bom 46$000 .ISSO VI a, en "Irt� e e um U,-

��������l���l������ I �rampos p. c;ra kilo 1$400 la onez Es ecial -44$000 cldent: entre os directores, Ques- RI() 17 (r..)_f"\ -.f):�,:�,)_

'" �,��ç--",,=,�(�� �J � ��&� Cimento Mau.a s�cco 11 $500 Ja�onez Bo� 40$000 dt>o un1'd'"l1ClllC
de querer man- Noticias» estampa uma carta aber-

����c=.ç-i3"'"I[.,�����Jl����
PhosphorosPmhelrolata210$000 B' C id 34$000

ar tu o... ta dirigida ao general Góes Mon-

't��������!:�(�h��'''''':: ����� Arame Iarpado n. 12rôlo 26$500
rca

M;���DO FROUXO
teiro pelo tenente \V1Ifredo Cal·

� CONVENQA.=SE ��� Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 O BOCADERROTADO das, contra os termos da entre-

que nos receptores PHILIPS são aproveita- � - BANHA Na sua excursão a Rosario de vista do ministro da Guerra, a

.

das todas as importantes conquistas d:I sciencia
,.

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) Saata Fé, domingo último o Boca �roposito da reunião ne- Club Mi-

� AGENTES COSTA & C
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 cido pelo combinado local por V. Excia. gosta de bordar?

�_
:-

.

a. � Café em grã� arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000 2x 1, Domingos continua jogando Não se preoccupe com os ris-

r� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis ��
Vassouras 5 fl�s dz. 22$000

MERCADO CALMO
com indecisão. coso Almofadas, toalhas, pannos

.�'{; �J Vassouras 3 fIOS dz. 20$000 de parede e todo e qualquer tra-
�*�}�����G1��_�����t���� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE JOGO EM LISBOA balho d�ss'! ramo, estão à venda

�••��G GOOeo•• XarqLie sortidos arroba 26$000
(por 1...ilo) . na CASA "A lNSTdLLA-

� B
II: Na capital de Portugal se de- DORA" 'R T· 1 t

Z_· im.- M d d FI I II Mantas Gordas 1 $900 frontaram no dia 24 os fortes ..I V Ea .

ua

rdaJa,no
n. ,

•
orca o 8 or al1opo S

d d Be f d P
on�e . xCla. po era encom-

� r Fel'J'a-o preto sarco 15$000 Patos e Manta 1 $700 qua ros o mica e o arto d'
.

• � - F C d li 3 O
men ar nscos especlaes para

• � Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1 $600 . ., vencen o aque e/ar xd' quaesquer fazendas ou trabalhos,

• � Feijão vermelho sacco 15$000 I
MERCADO FIRME OSb portu�ueíed' torce ores

I
e

os quaeb serão fornecidos a seu

� O Milho sacco 10$500 amdos
se ego a la�am a va er, inteiro conten�o.

= e Batata sacco 10$000
. DIVEROSS sen I) necessana a mtervenção re-

I ii Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo) forçada da policia. Rua Trajano n. 11.

• • Arroz em casca sacco 12$000 CCeêrbao 61$$050000 O NACIONAL NA FRENTE INSTALLADORA DE

I
Farinha Barreiros sacco 12$000 FLORI NOPOLIS
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1$700 O Nacional de Montevidéo, A

�

Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho 1 $600 club que tant�s �i�torias tem da- A'S ma rgen5
C:ifé em côco sacca 26$000

do para o palz vIzmho, se acha

Ervilha kilo $200
CAMBIO á frent.e do Campeonato que �Ii de Iage

$
Praças 90 d[v á vista se realiza com 2 pontos de dls- •

Banha kilo 27$000000 51 Londres 58$563 58$963 tancia do 2' colIocado. MaaglereAssucar grosso arroba
« Paris $785

II»

Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790 QUASI RESOLVIDOS ROMA 27 (G) O MCarne de porco kilo 1 $500 « Italia 1 $023
"

- sr. us-

T
.

h k'l 1 $500 °f'
solini escolheu o castello da Ilha

oucm o 10
« Portugal $500 As negociações para a pacII-Bill M'

,Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870 cação do .�port pa·tlista junto a 'd ad
no

aro .

agglOre, para

Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 1 $620 C. B. D., estão quasi corclui- s� e

aSI íO� ereb�lts que en.trete-
Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880 das. E; bem notavel o trabalho

lao em
.

e a n
..

na Itaha 03

COUROS
« Belgica 2$780 valioso do S. Paulo F. C. com

srs. John Simon, Pierre LavaI e

F
.

d ' f 'f'
o Duce.

« B. Ayres 3$455 ne a rente, para a paCl Icação
2$000 « Uruguay 6$200 . almejada. -----------

1$300 « Hollanda . 8$060 iI'STay,�=*:a=*!oo��
� D. Palmira cunhallnstaIlações

de luz e for�a, etc'
� ri e

Venda de lustros, abat-jou's e to-

Só O profissional competente e criterioso MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE lA�EIRO r Orlando Cunha M dos os dl!mais accessorios do ra-

� póde executar com esmero todos os trabalhos .fi 5TOCK em 20-2 Entraôase 5chlôas It' &t mo de electricidade.
� photographicos, garantin�o-�os revelação, cópias..... � 13 a 20-2

'iiI
t'. '".

• e ampliações irrepreenslvels e absolutamente ., Feijão (saccos) 89.963 24.302 1 0.367 � par ICI�am, daos
seus

alml�os.1 O mais belIo e variado sorti-
.

O e Arroz ( ») 105.759 17.945, 13.4341"
e pess?as e suas r�a�oes M mento - Os melhores preços

� • duraveis. " Farinha ( ») 34.414 20.824 7.906 °ORnasclmento,de seu fIlhmho � Orçamentos, consultas, etc.

� .. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS • Banha (caixas) 10.601 5.725 9.740 1 LANDO CARLOS. ..
R

.

, fi NA CASA • Milho (saccos) 25.496 ri
ua Trajano n. 11

• e Xarque (fardos 13.5GO C Florianopolis,� 24-3-35.
J INSTALLADORA DE FLO-

O••I..DO--------.�.-� (Faltam as sahidas dos depositas paIliculares. �;tiO:pji!!�_:'&l:ã:t�:&lM*j#*i RlANOPOLIS

o.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N O Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

\

\

·AG.AZETA
OIARIO INDEPENDENTE
�edactor-chefe

Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Não será deooloido o original

publicado ou não.
O conceito expresso etr arti

go de collaboracão, mesmr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôssr tsor parle
da Redaccão.

,

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

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas dveem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

�

. ':
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

INDI�; �
�M�éd�ic�OS���������D�en�ti�st�as��� EDIFICIO � PORTA HOTEL �

I Advogados � M A X I M o C o N F o Fi T o �
�u�����JRNA m "�t>��� ,��� �

�, � ��fl'�1t��ml[J �-\lill!!:-�-� 'l� �
DE

�� '�X(�I·E�;; !�'llí,rr:.íê�"?·-)rTiJ.l1ll f'.,-.=L1r!ntt�·.:::}Ai':;�:"'1��·�\ ��João Carlos de Mello Sho. �

��,.l�.!�. l.tj�-_'.;, WQ�l �t--- ,,".".';I�"" rr-et.:""t'--j \ '91'''.
-�-.�

�l-. �-1· �:.:r �
Cirurgião-Dentísta �

j r;J;..,lr-::..-:r If tt- 1'11, ,-�-··1fW-·TII�l�. - -.-....:"d,� �, dI , .. ·1

Cf"I
'

: !i
. ,- ,I (i- "r' -� .... . � �.. -...._ ,: '! ';t J

!lIJft���
., -,I' �!j_' -". i,1

:_�:. tl'�' � e- � ",;1."

�� J;'t.�iiÇ. -'I_I1l:�-
-

..H'li�ct-·-·-'I'-l·II--e� �-�.:h!�"\
�

Cirurgião-dentista da For- t��; f1,-=-I, .. _ rr-='I,QC -r-·,,---·--i· :_ li; _._.i'!" --tJi!i��
taleza Anhatomirim-Ex-as- �: i,"! :!! r--;-_il: r t;.. 11J� � h--?_;r-!-: � �i '-:'-', -;- '�_::-<:i! 'J
sistera, com olessor Reynal
do Viente do prtechnica a

mericana=- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi-
ços garantidos-Especialista �
em Pontes, Pivots e Co- �

,-,_,.,.�.

rôas, trabalhos de Porcela- I �� O MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18 �na-Ines. a ouro e Denta- I � BANHEIROs-12 CONFORTAVEI5 APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO lLó

duras-Preços razoaveis. :

� DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR- �
1?,I1G Trcjcno, 7 (sobrado � RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

�Consultas: .. 2as., 4as., 5as. �� Diarias inclusive refeições e banhos ����.e sabbados-das 7 ás 12
� quentes --12$000 �

e das 14 ás 20 horas
�� Proprietarios Miguel La Porta & Cia. �
� Telegram.-na: LAPORTA Phone Portaria 1.370, Gerencia .578 Praça 15 de�Novembro �
� �
�AVâV�V�VAVAVâVâV�O�V'aVAV...o.V����@

A G

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

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

ResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 179-·Phone, 1.285

Dr. Henrique Rupp Jar.

E

Dr. Oswaldc Bulcão Vianna

,
Escrintorio R. Felippe

II Schmidt n' 9 Phone 1483 I
i I

II ===
..

=-===

II
Fulvio Aducci IIAdvogado

Dr.

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilie

'Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA I
00

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais I
da Europa

I
MOLESTIAS DE SENHORAS li-PARTOS I

I I

I
I

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

João Pinto, rr 18

(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
I17 horas

I

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa

E

Dr Rl'car do r. ... ttsmann I
O• _w : asI

Médico - Operado�. Es- I
pccialista em altaC:rur-
gia e GinecologIa I I'R.e:;. Rua Esteves [umor, 26 'I
TELEPHONE 1131 IConsuliorio : Rua �Tajano /8. i
TELEPHONE 1284 I

i

\ Dr. Cid Campos
i Escritorio: Rua Trajano,
n: II.

I � ,=.-=====

I Dr. Podro �. Mo.r. Fi ..ro I
I Advogado I
I Rua Trajano, n: 1 sobrado!'

Telephone n' 1548 I
,

; Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

�'}'p-E(1)lro �_
. .' IIJoão José Cabral, prOVI-

sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones:

Escriptorio
Resideneia

1.620 )11.274

I Pharrnaciasl
:

Pharmacia
POPULAR

DE
Ar.t�mio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

O
Em joias, moe

U ro das, barras, etc.
Compra-se, le

galmente autorizdo pelo Banco
do Brasil, pagando-se os melho- .

! res preços: Unica joalheria auto- •
: rizada pelo Banco do Brasil, Ro- ,.
,

berto Müller-Rua Trajano, 4C. •==�........"""""._

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi-

•

volume -- Districto feàeral
2' _. 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos 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

'V.jlume Dspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

dUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi ela
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-ptoptietario da «Informação Ccmmercial>

Rua Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

.r

Diagnostico àos malestias
Internas pelos RAI05 X

Tratame ntos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Ct:rtas

Radios U. Violeta e Infra-Ver
melhos--Compbto Gabinete de

Elte�ricid::de Medica Accacio M0- i

d AApplica O Pn[.'umo-Thorax Ar- 'I I eflnaçã O e ssucartificial contra a Tubercult;Jse P.ul- I •
,

manar, com controle raàlOloglco re I ra tem seu escrip- I
__ _

_

Consultoria: R. Felippe
,---------

Schmidt rr 18, das 9 ás 12

I
tório de advocacia á rua = de=;

� das 14 ás 17 hs.--Telef·1
'

J
-

SI'1475 - Res, Visconde de 'Visconde de Ouro Preto == 080 e va==

Ouro Preto, 75-Telef. 1450 I
n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, LO.

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

l:lI .. '1)oveis i�
�
�
G

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER =ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693 �
����m���LI����'��,@l@l,�������'(QW�����������w��·�

,-------_-==_ .. _�

DE

Pedro Vitali

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater Kent

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
--_�:---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

-

O mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

·'--------------·------------0

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re
ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOAO PINTO N. 21

Novidades
litel�ariias

Pelleteria
Argentil1'la

--_._----

RUA jERONYMO
COELHO, N. 38

A Educação na Russia Sovié
lica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza C
margo
Psyco .J1nalyse-Por Gastão F
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro
::IplUpUV
Edícões de Adersen - Edí,

Edifício d'A NOITE
andar RIO

Compra-se pelIes
crúas de Gato do Mat-

.

to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com alei

valo�� ao que é bom, é econamico e rendôso

_NTE E VERA QUE É SUPERIOF

é dar

EXPERI

/
r
,
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�'I c I e p c k e SI•• �
I Matriz: FL.ORIANOPOL.IS I
� Filiaes em: alurne:vr�str��i;:�il�rrn�������sg�u�e��gd��UI Lages �.
� FAZEN�r:cçao de Secçao de Secção de

I�� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �

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

"'_,;;;,.y..,
�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas I Machinas para Iatoeíros ll'!4

� Roupas feitas e janellas, tinta

I
Machinarios em geral para a 'Iavoura:��arados, ��� Sêdas Canos galvanizados e pertences

.

grades, cultivadores, moinho etc. r".� Linha para cosere s �rgir Fogões e Camas -.li, Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores l�

� Lã em novellos en e adas Louça esmaltada-appare!hos de� jantar-talhe- eléctricos ��. J Sabonetes e Perf uarias rcs Material em geral para transmissões: eixos,
�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona "J.

fÃ\1 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 sonos, serviço mechanico �, r __ ,-.I

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar, GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN)} Bebida� nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

�' Empreza r"'_�acional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �=��Aw� ,,��,������ �����i�i����J!!M���t����f@�VÂ��A.V1.���
--Co m p a n h i a A Iii a n ç a d a 8 a h i a

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvpographla. Estereotypl
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno

Encadernação, Pautação. Tra
balhos em Alto Relevo etc.

,didtes gastralgias, ulceras, constipações, intestsiais, dís- :::;:������;:::;==i
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

.

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

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

o" E gente.
Paulo Schlemper.,·· Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-
orrosn a E ESCRIPTORIO, medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no PRA N. 70 Vi rgi liO José

Rua Conselheiro Mafra, 126 _,' Esquina Pedro Ivo involucro. a marca: GRANJA ZINA.
GTelephone n. 1632

.

] VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANapOLIS I a rc ia-R u aTi r-a-
�============================�======�_=ta�I,_C�a�f�é�d�a�I�IM=.�e�H�o�te�I�M�e�tr�o!p�ol�.__,

�
__�====�������������d�e�n�t�e:s�n�.�l�o�-�F�lo�rl�an�o�p�Ol�il

A CAPITAL.o

-�t �

AR,..IGOS. PARA HOMENS
C

.

R
� I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

'"" Eunõoôc em 1870 """

5E6UR05 TERRESTRES E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital realisa�o 9.000:000$000
Reservas mais �e 36.000:000$000
Receita �m 1933 17.762:703$361[lmmovels 13,472:299$:::;491Respon9abi!i�aões caaurnlôus em 1933 2.369.938:432$8161(Estas ri2sponsabiliàa�es referem-se sórncnte aos ramos àe

i f060 e TRAH5rORTE5, que são os DOi5 UH!r05 em que:
a rompanhia opéru) 1

Agentes, 5ub"Agentes !2 ReguIG�ere!J Cle Avarias em roôcs m,1
EstaClos do Brasil, no Llruquc- (5ucrursal) IZ nas pr+nctpncs l]

praças exlrangelrü,9 I
Agentes em florianepolis rAmp05 LOBO & ['lA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobr-cõo) Cctxc postal 19
Telegr. ALLIAHCA Telzph, 1.083

Escriptorios em Laguna e ItGjahy
Blumeneu e Lages

Sub-Agentes em

Sociedade Immobiliaria Catharincnse Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra d.: terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linda Vista Panoramica.

Eepleriõlõn praia �e banhos.
Optima nascente àe agua potau .. l,

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 rr-err-os õu Ponte Hercilio Luz.
800 õo 6ranàe Quartel fe�eral, em ccnstrurçõo.

600 do 6rupo Escolar losé Boiteux•.
t-lc séõe �o Distrirto loõo ressôo.

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

Prestações mensaes desde 30$000
t; 50cie�a�e se encarrega da construcção �e Pré�ios

os lótes cõqulrrõos, rneô lcrite o pagamento �e umujentruõc ó
ur.etc e o resta te em pagamentos meneocs.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

•

-'i

1l't;onfeitaria Chiquinho
I Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,
i

I'
conservas, vinhos finos etc.

I'.
Fornece doces de todas as qualidades para ca-

samentos, baptisados e bailes.

i RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

II T H E O D O R O F E R R A R I
!� RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
l� RUA TRAJANO) Telephone 1.194
!.ª '

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

f GARANTIDO
E CUSTA 6. ,"

-;.�
.

a DISSOLVENTE NATAL"

IU� _

CIOADl 'PADO�_- �

I
SE QUERES ANI'AR DE

M d· st
AUTO commodamente e com

O I a segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- Ford V8-200
BRa N. 16 Phone. 1.212

E NADA MAlSI

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

Agentes autorizados da

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

-

ATTENÇAO
Vaurt daGranja

,

Zina

PASCHOAL SIMONE S. A.

-s-

"',
......

LIVRARIA MODERNA ,<" ••

fundado em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
faixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Aleool

E

;.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A JS: TAM· t Churrascada
"'o OVlrrlen o nautica

·

ta Os associados do valente Clu
Corrl rrluniS be Nautico «Aldo Luz», domingo

MI h
próximo, levarão a eHeito, nas

na a r In a f�rnas de Cam�inas, no mumci

I pIO de São Jose, uma succu!enta
churrascada.
A commissão organizadora

avisa !I)S interessados que, na

séde do «Aldo», já se acham
abertas as listas que darão di-·
reito ao ingresso.

voz DO POVO

*
*
*- SOMNO E RADIO.

fi / S de Fevereiro de /932,
Patricia Mac Ouire, empregada
dum escriptorio, em Chicago, es

tava entregue ao seu trabalho ha:
bitual quando se sentiu invadida
por uma estranha mas deliciosa
preguiça.

:.Bocejou discretamente e disse
a uma companheira oisinha: ti'
esquisiio.c. Gstou -corr somno ..

Com effeito dalli a alguns segun
dos adormecia. G até o tnez t asssado dormia ainda.

'Cudo se tem tentado para a fazer sahir desse lethargo:
transfusões de sangue, injecções de sôr,)... PsychanéIlystas e [ei
ticeiros empregaram todos os meios ao seu alcance. Nem pela sci
encia nem por arte magica se tem obtido o menor resultado. G a

ultima informação que o� jornaes dão a respeito de 'Patricia é qt: e
sua mãe resoloêra comprar "para a entreter durante o somno",». um

apparelho de radio.
.

1?_esta saber se o apporelho lhe não dará, em Vez

fracções, pesadelos!

187- MARÇO

QUINTA�FEIRA

__I

Continuam
os 'roubos

RIO,28 (G)-Foi assigna
do, ôntem, pelos srs. José
Carlos de. Macedo Soares,

de dis- ministro das Relações Exte
riores e sir William Seeds,
embaixador britanico, o ac

cordo entre os governos da.
realizou Republica dos Estados Uni

dos do Brasil e do Reino
Unido da Grã-Bretanha e

Irlanda do Norte. relativo á

liquidação dos «congelados»
comrnerciaes. O texto da ac

cordo será publicado, simul
taneamente, nesta capital e

em Londres, no próximo
sabbado.

Festeja hoje, o seu anruversa- go.
rio natalício a interessante me- O seu enterramento
r.ina Lenyra Outra, filha do sr. nó Cemiterio local.
Nestor Dutra, funccionario dos
Correios e Telegraphos.

Treinarão, amanhã, I teria de foot-baU dada as der
os dois quadros com rotas .dos para��enses em �ãO
as camisas do Ava- �ranclsco e .a visita �o Àthletico

hy do I is F. c.
a nossa Capital, Os _Jogos estãoe

. .

r marcados para os dias 3 I doDECLARAÇÕES DO SNR. RealIzar-se-a,
..,
amanhã, �n� corrente, 4 e 7 de Abril vindou-PROTOGENES GUI� tre 16,30 e I. ,30, um tremo

- roo
MARAES em conjuncto entre os jogadores

.
..

dos clubs filiados e requisitados.RIO, 28 (G)-Diz o Diario afim de serem escolhidos, os com-
da Noite:

. . . I binados A e B que deverão en-

F
IJI I t d I «Antes de imciar-se a sessão [rentar o Athletico de São Fran-
I na Imen e ap rova a de l.oje, da Cam�ra, � alrniran- cisco, nos dias 1 I e 12, respe-

Occorre hoje a data do anni- te Protogenes GUlmaraes esteve ctivamente. Como todos sabem
versario natalicio da menina Zita ������������������������� no palacio Tiradentes. 'no lo. ensaio annuciado deixaram
Schlemper, filha d(l sr. Paulo Aproveitamos a opporlunid�d.e . de comparecer inumeros jogadores,
Schl emp�(, do commercio desta A ' , Ie II de segu - para perguntar-lhe se era veridi- 1

esperando-se que tal não se dê r.:���rz"�"'t rzu ...........

"""""'�.�.,

d I lW�-�6,,"!��!!?:.e...:!!������..fIt""4fpraça, c� a noticra e um p ano =r: no treino proximo. 03. rapaze.s'. �
rança naC 1110na I �, m:sta descoberto na. Ma�mhll, deverão se�dextrar aSSIm org�m· � Estilhaços .. I ��

re_�o�dendo-nos este htl:lar. zados: Camisas do Avahy: Boos; � �RIO, 28 (G)-Foi votada õntern por esmagadora - E verdade. Ha muito tem- Ca-los e Antenor; Borba, Cho- �� �
., bi d

. tI,rz"��,,*"" ......... .,"""'= ......
�e..i'!

maioria da Câmara dos Deputados, a «Lei de Segurança po )a rece I uma enuncia a res- colate e Gato' Galleso Paraná � ......... -'='."".,......... ����.!j

Nacional» que subirá á commissão de justiça, para a· re- peito .dasd activida?es sudbverlsivas Nizeta, Lins; Pip;e;. Camis� Com isso ha de es-dação final. no
.

seio as guarmç?es .

e a guns do Íns: Nery e Metralha, depois;.. d F tar salvo o Brasil.)O sr. Adolpho Bergamini, em nome da rmnona, naVIOS. e guerra. iquei espera�· Pavão (depois Carioca) e Beti� (De A Gazeta, de õntem
requereu a última veríficação. Esta se produziu, votando a do. o momento opportuno e hOJe nho; Carlos, Zé e l\1oacyr; Miri
favor do projecto 121 deputados e contra 23. deI o go!pe. .. nho, Damata, Aprigio, Medeiros

P�e�dI 24 mannheIros. e d�. (depoís Secura) e Calico. Todos
termInei. u�a busca nal resIJ;ncla os dois quadros acima soffrerão
do mannheIro n. 24, que e um alterações no decorrer do treino,
cabo: .

1 porêm alguma posição fic.arão as�

La foram encontrados, real� séntadas definitivamente. São re�

ment.e, d?cumentos que o. �ãO co·
servas ainda: 36, Aquino e Le�

mo Imphcado nessas aChv�dades. leo. Essa nota é fornecida pela
Os out�os estão presos aInda e direcção téchnica da F. C' D.
nada fOI ap�rado sobre a exten-

para que os jogadores ao chega�
são do �ovlmento:. ..

rem em campo tomem logo os seus

Indagamos, entao, do ministro iniformes na forma acima discri�
da Marinha se a sua resiJencia minada.
fôra, effectivamente, pixada na

madrugada de hoje, conforme se O SANTOS VOLTARA' A'
APEA

Faz annos hoje a sra. d. Helena
Serratini de Almeida, esposa do
sr. Amelico de Almeida.

Anniversaria-se hoje o general
Fidencio de Mello, influente po
l.tico na região do ex-Contestado.

Faz annos hoje o sr. Augusto
de Oliveira, chefe da secção do
restaurante do edilicio La Porta
Hotel.

Deflue hoje o anniversario na�

talicio da senhorinha Iracema da
Luz Paiva, filha do sr. João Pai
va, funccionario estadual.

Fez annos ôntem a gentil me�

nina J Jrema Carvalho, filha do
nosso companheiro ele imprensa,
jornalista Tito Carvalho, redactor
de ° Estado.

fAZEm AHH05 H01E:
o sr. Archimimo Gonçalves Ri·

beiro, soldado da Força Publiça
do Estado;

a sra. d. Jordelina Passos;
a sra. Maria Outra e João Si!-

va.

6EHTE HOVA
Está e:n festa o lar do sr. Ary

d,)s Santos Pereira, pelo nascim�n-
, \. rr:al um menl .0.

\_'HE6Flm UHS ...

Acha-se ha dias entre nôs o

sr. dr. Antonio José Romão, aba
lisado médico contratado pela Ma�
linha para servir neste Estado.

Em companhia de sua exma. fi\
mJia, acha-se netta cidade, vindo
de Lage', e c!i;;no conterraneo dr.
Walmor Ribeiro Bran.::o, distinclo
e conctituado med:co, e nome de
re:ll prestigi) n03 circulos sociais
e politicas de Smta Catharina.

Encontra-se, nesta Capital, vin
do de Laguna, o sr. ceI. João
Guimarães Cabral, pulllco oppo
sionista, no sul catharmcnse.

ml5sA

Na Cathedral Metropolitana,
no altar de Nossa Senhora de
Lourdes, às 7,30 foi celebrada
hoje, uma missa em suffragio á
alma do sarg. Adhemar Tarcilio
da Conceição, do 1 4 B. C.

Domingos Tonera, funccío
nario da Escola de Apren
dizes Artifices, queixou-se
ôntem á Policia, de que na

noite de 26 para 27 do cor

rente foram furtadas de sua

residencia diversas aves de

raça.

GaraDe Americana Rua
Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

FOI
ASSIGNADO

Prisões de marinheiros--Ten
tariam assassinar o ministro

Protogenes Guimarães
"'iiS! � ....3"

--------� � �:--------
UMA NOTA DO GABINE- E sorrindo:
TE DO MINISTRO DA -"Essa questão provocou, a-

M.L\RINHA liàs, boatos sem fundamento, co-

RIO, 28 (G) -O gabinete
do ministro da Marinha distribuiu
á imprensa a seguinte nota:

«Não é veridica a noticia da
descoberta de um complot na Ma
rinha e de que tenham resultado
60 prisões, Com o fito de apurar
em inquerito actividades comrnu

nistas em correspondencia com

syndicancias que se estão proce
dendo na policia, foram detidos
24 soldados e marinheiros, cuja
culpabilidade está apurada».

mo o que annunciava uma tentativa
de assassinato contra minha pes
sôa",

Finalmente, esclareceu o titular
da Armada:
-"Vim à Camara para con

versar com o deputado Waldemar
Falcão, da Commissão dt" Finan�
ças, sobre o reajustamento dos.
vencimentos dos militares!"

l •

Cahiu no poço"
ferindo-se

cabeça
na

RIO, 28 (G}�·Noticia-se que,
em virtude dos acontecimentos,
as autoridades da Armada estão

de sobre-aviso, tendo os comman

dantes de navios e corpos. recebi
do ordens especiaes sobre a re

pressão à propaganda communista
no seio da Marinha de Guerra.

PARTE A PORTUGUEZA

Cartazes do
Dia

CENTRAL - Thesouro da
Mar, ás 7,30 horas.

ODEON - OlZá Nellie, ás
7,30 horas.

IMPERIAL-Narcissus, ás 7
e 8,30 horas.

ROYAL-O Homem que fi�
cou para serr:enle, ás 7,30 ho-

-0-

A PoPcia negou-se a man
dar a ambulancia,mas o

povo a tudo dá remedia
*
" *

Dessas columnas, já di- nutras, no supercílio e na fronte,
vulgámos a quotidiana e pe- com consideravel perda de sangue.
nosa trabalheira dos desven
turados moradores do apra
zível arrabalde da Pedra
Grande (ruas Frei Caneca,
Ruy Barbosa e Aristides Lo
bo), que, pela falta de água
canalizada, embora paguem
a respectiva taxa ao The
souro do Estado, são obri
gados a buscar o precioso
líquido em poços distantes.
Ora, um desses poços fi

ca precisamente situado na

chamada Chácara Macedo.

Hoje, ás 11 horas como

suas vizinhas, dirigiu-se a

sra. d. Melania de Lima, es
posa do sr. João José de li
ma, ao referido poço, onde,
pouco depois, um movimen
to infeliz a fez escorregar,
cahir dentro do mesmo poço.

Ac c'ldindo o seu marido e

fALLEClmEHTO; mais alguns vizinhos, foi a sra.

Falbceu ôntem, nos Coqueiros. d. Melania. a custo retirada,
a sra. d. Zelinda d<: Araujo La�

I apresentando ferimentos, alem d�

.,

annunClara.

Informou-nos o almirante Pro-
Adianta o nosso informante, togenes Guimarães:

sr. João Climaco Lopes, funccio-I -"Não. Não foi pixada. A
nario postal que immediatam�nte, penas coIlocaram no muro esta

, ,
. .

- .nv·
. '"

pelo telephone da Estação Agro- lfiscnpçao.. .Iva o �ommumsmo.
nômica, foi pedida a ambulancia DetermmeI, po� ISSO mesmo, a

para a remoção de d. Melania pnsão da guarda, que não so�b.e
para o Hospital de Caridade. sen- cumpnr os seus deveres de VlgI�
do respondido da Chefatura que lancia".
o carro não poderia ir por se

achar no Sacco dos Limões.

Populares, então, solicitaram
do sr. Jorge Vieira, residente nas

immediações, cedesse o seu au�

tomovel, no que foram prompta� "INSTALLADORA DE
mente attendidos, sendo d. Mela� FLORIANOPOLIS"
nia removida para o Hospital,
onde se acha recolhida.

Uma hora depois, como se

aggravas5e o estado de' saúde de
d. Melania, foi mais uma vez te

lephonado para a Chefatura de
Policia, pedindo ainda uma vez,

a ambuluncia, de lá responden�
do-se, que não podiam mandá-la.

O Santos paulista que ha
pouco se havia desligado da
APEA, reconsiderando, resolveu
voltar aluella entidade para ma�

ior prestigio da C. B. D.

CHEGARAM OS GAU
CHOS

de rádio Chegaram hoje pelo manhã a

São Paulo os jogadores gaúcho::
que, deverão enfrentar o paulistas,
no campo da Floresta, domingo

Estabilizador prOXlmo, na Capital de São Pau
lo.

o seu apparelho
funccionámal �

Incertezas da corrente electrica,
por certo.

Adquirindo o

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

regulado perfeitamente.
Resultado, em algumas zonas

da cidade: 200 '{.
Funccionamento garantido -

Preço módico

Conforme noticiamos ha poucos
dias, serà hoje o embarque da
Porlugueza de Santos para o Es
tado do Paranà, devendo enfren
tar, em Curityba tres valorosos
quadros.

Com esses encontr.1S podere
mos deduzir o nosso grau em ma�

raso

Rua Trajano n' 11

Prefiram sempre o ínegua
vavel SABÃO
IND IOde Curityba

-

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Muito bem! Tudo aíra1jado;
Vae subir a cotação.
Não temos mais.,.. congdado,
A subida é de.... baIão.....

Pois o balão sóbe alto
Enquanto dura a fumaça,
Mas depois.... volta ao a,�

(phalto
E do chão, então, não passa ....

Para que serão)
(telegramma de 8ello
Horizonte)

Vinte e st.is vagões de carga
Lá na Quarta Região!
Quer dizer que já se amarga
Rigorosa pomptidão !

Com «A Cidader.,
do Bisbilhota II...

Bisbilhota você falIa
CO'n razão, bem me parece,
Mas em vão voc� badálil
E o mosqueiro iempre cresce...

O melhor será, somente,
O que abaixo ora se lê:
Você vá àiréctamente
A' D. N. S. P.

o Zeppelin descan
çou ....

Com grande descanço assim
Após tanto haver voádo
Deve ter muito engordado
O «seu» GrafE ZeppeJin ...

,"

(

�

• ',�
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