
. "

';w •.

A.

Anno li
--------------_.-�-----------------------------------------------------------------_-----------------------.------------------------�-------------

[Número 185Florianopolis, Treça�feií'a 2 de Abril de 1935

J
\.

, A G z
A V o z o O p o

T
v O

Numero avulso $2001 $300I Número atrazadoPropriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

Publicando a entrevista do sr. dr. Wanderley Ju
nior, em nossa edição de 30 de março, affirmamos, re

ft!tando a sua declaração de que os quatorze deputados
colligadcs estavam cohesos, esperando disciplinados a

palavra de órdern da Alliança dos Partidos, que em

mãos pcssuiamos uma carta de um desses deputados, a

qual em absoluto se enquadraria d ntro da assei tiva do
iilustre politico entrevistado.

E não se pense que tenha sido essa declaração lru
cto de uma leviandade ou uma precipitação d� nossa

.

parte.
Antes, mesmo de divulgá-la, maduramente rellicti

mos e oscillamos entre o dilema de d.ixar correr mundo
d d W Ontem, durante todo o d.a pleteiarn, nada fez e:n beneficioa inexactidão, possivelmente involuntaria, o sr. r. an-

d _] d f I correu célere pela cidade, com dos reclamantes, e l' arrnhan [o-osd .rley Junior, ou contrapôr-lh � a ver a ae 03 actos, e-

! 1 d visos d� alarde, a noticia de um Para instancia supe-i- r.vando ao conhecimento do público, ain a que constran-
1 J d <caso> surgido entre retalhistas e Foi rmis ÚU rn ':103 isso qw�gidos por ferirmos assumpto tão melindroso, a attitu e

fornecedores de carne vede ao nos relataram h ,j � algq:13 d03dúbia do deputado dito opposicioniet i. M d P ibli de' I retalhistas,I d erca o u ICO esta apita IE Juro era (l dilema, porque, si de um a P, era-

d d I Id d I em que os prejudicar'o: os ven- Ainda hOJ', O" nr 'J' ·dl· ',do.'mo, impellidos á divulgação a :5 ea a e po itica, como . -, , t'� u �. "

J I I dedores a retalho, allegando ela- todos inscriptos n» In specto. ia de)jornalistas independentes qu � somos, com o indec mave

d d 'b" d I d h morosamente contra o ludíbrio de Min'sterio d i Traba:b, comoever e orientarmos o pu nco: e outro a o, con ecen-
'

que vêm sendo victimas, ha mui- última esperança, iriam avst ir-sedr) os artilicios do facciosismo, cêdo previmos que, com

o intuito de inutilizarem o d �sleal correligionario com a
to, por parte doo fornecedores, com o sr. Ed2urd Carneiro da

Ih
.

id
. " . . em signal d� protesto abandona- Cunha, digno in ,r setor, nest � Es-a. ela arma, não trepi anam os opposrcromstas em exi-

f d ram os seus postos aecorrendo em tado, daTvl!e D partamento, d,�gir a publicação da prova, col'ocando-nos em ace e

I d d busca de protecção e amparo das quem esperam t)d} o arn.par ! queoutro dilema: ou trazermos á uz o ansia o ocumento,
.

d
.

f
. .

d d
.

d f autoridades a que compete a s)- o apiel]» merece,servin 0 aos incon essaveis manejOS 1 eterrnma a ac-

lução ela de.intelligencia. Adeantam-nos ain 11 qu : o,ção politica, compromettendo a nossa independencia, ou
Confor,ne inlormações, soube-] retalhista> pletciarn a baix.i desilenciarmos sobre o assumj.to, dando a impressão ao

mos, que uma cornmissão dos se- $050 no Drcço ti.' kb d� carnepúblico de que mentíramos.
nhores retalhistas, antes de tomar verde.A primeira alternativa importaria ainda, tratando-se

I qualquer directriz, dirigiu-se á
como se trata de uma carta ron{idencia, num desaire

Prefeitura. Municipal, onde, emprofissional dos que escrevem A Gazeta, alem de inlrin-
demorada exposição, scientificagirmos corriqueiro preceito penal.

.

d ram o Prefeito Municipal inte-Ma-, estimulando-nos á publicação do Jacto, esa-

I rino, sr. Aristides Ramos, do quetaviado de detalhes e sem a designação do autor, a i es-
estava occorrendo. Minuci'�samenktava, tambem desacompanhada de provas, e insubsistente
di 'II h f

..

1 Com a conhecida l'd disseram aque e c e e mumcipar, e pontua I a ecomo a sabiamos, a própria declaração do sr. dr. Wan-
a quem bem compete zelar pelos esta importante Caixa Constructoderley Jor.

b altos e urgentes interesses dos seus ra realizou mais um] distribuiçãoPortanto, si ao illustre politico colligado de ôa
munícipes-as suas justas e hones trimestral, a 9a. que foi feita ne,-mente concêd�mos a dirulgação, independente de provas,

te Estado.de informações que sabiamos inexactas, a nós não nos
tas pretenções, e 5uas consequen-
tes reclamarões e, entre essas, a Asá.n aquella Sociedade vemhav:amos de conceder o mo.smo direito, tanto mai!; :$

sobre a inexactid:í.o despropositaI cumprindo os sew' compromisso,;que em mãos possuiamos a contestação real dos factos?
do peso, entre as suas balanças com seriedade absoluta e nUID.lNão, senhores de A Patria, não se trata de ..sim-
e a dos srs. fornecedores. pontualidade ja'TIuÍs egualada.pies «insinuação em tôrno de pessôas dignas», nem tão
O sr. Prefeito da Capital, mui- Chamamos a attenção dos nos-

pouco de «interpretações menos airosas». O que temos
to embora, lhes fizesse sentir o seu sos leitores para o <l1m.ln;:;!O puem mãos é a prova irretorquivel de que A Gazeta,
apoio á causa que tão justameilte blicado em outra parte.J'ornal l'ndependente, o'rga-o das vel'dadeiras aspirarões .,..,.

.-
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.•populares, que não cabem no programa de um partido, :'J

. ��
jamais mentiu, n( m mentirá a esse povo que a ampara. � A"" I ..... D1 �a ��

Suas columnas jamais serviram para os manejos � __� LJ _,...
,- '.� _1f'�.,'W:l t.�.partidarios, tal como naqwdla nota de A Patria de 0n- � �

tem, hoje pela manhã indirectamente e sem intenção, � Dia lindo e illurl1inado, o de hoje! �
desvendados ao nosso director, pelo illustrado director de � Ha uma alegria sã em todas as COli as d:l Na'm�,za I �
fi Patria, dr. JoãO Bayer Filho, que ao tomar, em I �J E o homem-pai te tambem dess2 todo que é divin(\ - �
confiança, conhecimento do texto da carta em causa, � se sente feliz ante a contemplação de tod03 esses c:;ple:1- �
como uma satisfação de A Gazeta aos Iseus � dores ! t�
confrades, affirmou-nos que já tinham (o illustre advogado � Ontem, um dia feio, um día chu·.,o.;o. A no:k veiu, �
diSSe": nos temos) copia do mesmo documento. � fechada e sem attractivos, convidando-oJ sao siiencio e á me- �j

Como poderia o dr. Bayer Filho possuir copia de um � ditação. �
documento que nunca sahíra de nossas mãos? � Hoje, não. A Natureza se engalanou com twh; a, �

Alem disso, porque exigir de nós a publicação de � pompas do Céo, e apresent?u-nos o d:a, cuja ma!1h5. p ,d. i LJ
um texto, cuja copia tinham em seu poder? � bem comparar-se ao desabrochar de uma fio:'. . . �J

Ingenuidade? Não: uma simples manobra politica, � Quanta graça na silhueta dJS morros que circundam �J
que altivamente repellímos. � as nossas bahias ! �J

P t � Quanta ternura no baloiço do mar, de�se mar feito UO r o Depois'" d. nisterio da Educação. � de mvsterios e de encantos, desse mar adoravel que v;ve U
.

� etern;mente a baloiçar-se num rythmo dolente de bercellse, �Uni"ão LOlldres Falta de � como alguemjáo disse! �.J
. Washingl.01l1 o.aliciamento �,� Natureza! S6 tú p)ssues enClnta'll:!ílt03 qcle p_;n:õtr,i'11 �

'1. os corações. por mais ernped::rnidos que e!lcs SCJdID. (� ,

·Noven ta moedas d e ouro en - Rio, 2 (G) -Concluid('L a ac-
-

� Só tú sabes m03trar ao homem as m:Havilho3as �
d t I .::ordo com a Orã Bretanha as A Policia Central, compareceu � crea�ões que esse mes;no homen n!!m siqu�r, p6:le i;nitar! �COntra as num um U o ittenções do governo brasWileiro ontem, o sr. emprezari(, do Ci- � Natureza prodiga de riquezas di-vinas, só tú pódes �

.::oncentram-s�, agora, em as- nes Royal, e Imperial, solicitan- 'ij mostrar ao homem pequenino e vil, que elle é pó, que ri�hington. do, daquella repartição, que fos· � II' d �� e e e na a., . ��Os entendirrlentos com o go� se r._;stabeleci?o o policiam�nto na � ��
ver no americano proseguem ativa� galeria do Cm� Royal,. ahm de

� ai S B I Ui Di A i I ��mente por intermedio do Itama� pc>r t ;rmo aos mtoleravels abusos ij . lhJ
raty, em collaboração com o Mi- que ali se vem verificando, l:IC����������'����::�������_;

Fallencia
Pelo juizo de Lages foi decre

tada a fallencia de Athanasio
Luiz da Silva, requerida pelo sr.

C. Valente.
Foi nomeado syndico ° sr.

Ary Ramos Castro.

A Delegacia Auxiliar resolveu
annular os horarios estabecidos
para vehiculos, deixando ás prc�
feituras o referido encargo.

Reparos de Req uereu
. ..-

passeios inscnpçao
Tendo terminado todos os pra- O advogado José Luiz Salles

requereu inscripção na Ordem
dos Advogados, secção deste
Estado.

zos para a construcção e reparos
de passeios no perimetro urbano,
serão iniciadas immediatamente as

construcções e reparos nos referi
dos passeios J;0!" conta da Pre
feitura desta capital. Independente
de outro aviso, cobrança será em

seguida eHectuada aos referidos
proprietaríos, accrescida da mul
ta de

_ 200(0.

Actos do sr.

Prefeito

O sr. Prefeito inter ino da ca

pital resolveu aposentar o sr.

Alfredo da Silveira Bittencourt,
no cargo de zelador do gabinete
do Prefeito, nomeando para subs
tituí-lo o sr. Placido Sergio AI-

° melhor sortimento de

artigos para hornens só na

casa A CAPITAL.
ves.

O sr. João Baptista Renzetti
Filho foi nomeado auxiliar do
Mercado Público.Alliança

Liberta
dora

Politica &
Politicas

A MISTURA DOS RODElosl
Luiz Carlos

Prestes, presi
dente de honra

Diz-se que o Partido Liberal vae

organizar uma chapa míxta, na re

novação de Itapocú.
Essa notícia tem provocado grande

movimento de curiosidade nos arra

íaes opposicionístas. E' que todos que
rem saber quaes os quatorze felizar
dos collígados, que figurarão na cha
na situacionista. E mais do que
ninguem. os próprios interessados.

RIO, 2 (O) - Conforme era

esperado, reali7.0u-se ontem, á

noite, no theatro João Caetano,
sob .. a presidencia do comman

dante Hercolino Cascardo, o co

mício promovido peJa Alliança
Nacional Libertadora.

Entre outros fallaram os srs.

Mauricio de Lacerda, o opera
rio Antonio Gouvêa e o capitão
Moesias Rolim.

Antes de encerrar o comicio °

sr. Hercolino Cascardo lembrou
que fosse escolhido para pre5iden
te de honra da Alliança, o ca

r;itão Luiz Carlos Prestes.
No momento em que era encer

rada a sessão, um dos assistentes,
da platéa, pediu a palavra, pro-

I I
I

vocanao tu muto; mas um aos

membros da mesa pediu a assis'
ten<�ia que se retirasse em calma,
porque a missão da AlIiança era

alcançar o seu desideratum com

a ordem.

O DR. PLA'CIDO E'
CORONEL

Ontem, glosando a nossa referen
cia ao "telegramma dos coronéis;'
dizia-nos o coronel Fontoura:

---Qual. nada! Nãü ha excepções:
São todos coronéis. O Plácido foi coro·
nel revolucionario na revolução do
1930. Então. os de A GAZETA
não se lembram? Como o Plácido não
ficará ressentido! E com razão.
Quanto ao Antonio Lucio é "aprendiZ
de coronel" porque é lnineiro e,
consoante o uso de sua terra. lá ha
de chegar.
Ahi fiça a rectificação.

Uma após
outfa

NICTEROY, 1 (G)-Inau-I
gurou-se hoje com toda a solem
nidade a Constituinte Estadual
do Estado do Rio.

PORTO UNIÃO, 2 (O)-Ac.aba ?e ser feit� a9ui im

portante descoberta para �. mummasÍlca. No dlstncto de

Pinhão, o lavrador Elias Collaço,revolvendo um tumulo
arruinado de Jesuitas achou noventa mordas de ouro que
têm a effigie de Carlos 1II da Hespanha.I'

Prova
contra p r o v a!

'. ," .,

Imploranào
)ustiç a

Os retalhistas de carne

verde, no Mercadc, aban ...

danam o serviçu�HnDois
pesos e duasmedidas-A
balança do fornecedoj·<�.

e a do retalhista

Auxiliadora
Predia� s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V, Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com 50 ris'

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTALLA
DORA" á Rua Trajano n, 11,
onde V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para
O Íntejralisrm comprehende a Nação como uma grande

quaesquer fazendas ou trabalhos, sociedade de familias, vivendo em determinado territorio, sob o

COllaA-ora�a-ol (Soc.Coop. Resp. Ltda.) [omecid mesmo Governo, sob a impressão das mesmas tradções historicase�JI 'y'" os quae'& serão orneci os a seu Continúa em franco progresso0='

Rua Trajano ii. 16 inteiro conten.o.
com as mesmas aspirações e finalidades.

Não será devolvido o original "o sport barriga-verde. N'uma é·

publicado ou não. (Edificio proprio) R T' 11 D EII
II

t d pocha em que estamos com o
ua rajano n. . - O S a o d f b II b do conceilo expresso etr ar li- Capital 136:700$000 campéonato e oot- a aten o

go de collaboração, mesmr soli- R 56 424$498
INSTALLADORA DE l á porta. apparece um club de

eserva: FLORIANOPOUS' O, Integral�s�o. comp��hende o Ltado c�m� ,uma institui- foot-ball com uma seccão athléti-citada, não implica em respon-
RECEBE DEPOSITOS Gl.'ãl�.���s-xt1�i çf..o, essenclalme�te jundl�o-pohh,ca, detentora do pnncipio de sobe-

ca digna dos olhos d: todos: Osabilidade ou endõssc por parte � D Palmira Cunha �� rama para realizar a unidade integral da Nação, coordenando c Athl (' F C A' d �

tda Redaccã.o. IPA6AHDO 05

�I'
ij., d di tri

,

d
e ICO . . in a on em, os

,

SEGUINTES JUROS í e �"
onentan o numa irec nz U11ca to os os grupo; naturaes que a cons- T d dAssignaturas : .. �ltituem, todas as forças vitaes que a dynamizam. mdagm �CtOS �orre °tres

e

p�ov7asC C L· 't d 5 Orlando Cunha � p
.

I' d d
e resis encia, per encentes a a.ANNO 44$000 1 tmt a a 'I· ala. " � ortanto, na concepção integra ista, o 33ta' o se reveste a \Bt' 14 BC' dSEJ\·lES1�RE 24&000 C/CAv/'soPrev'o 6' a a r...�

• • ' � S id d d N I d
.

d d
a ena e ao .. e am a

� 1';·': IP
. I I· I· I!' parncipam, aos seus

amlgos,,� uprema auton a e a ação, centro an o e onentan o to o o S€U Athleti F C h
fRTMES'fRE 12$000 Prazo FI'xo 9'1 ala � '" d I - LI d

.

'I b di d d
' ,

d h'
ao _ICO." em uma ora

11�· "( ., • � e pessoas e suas re açoes" ynamlsmo vital, su or man ose em tu o aos Imperativos ale- inut r t
.

t LMEZ 4$000 � o nascimento de seu filhinho tfJ rarchia natural das cousas, da harmonia social e dJ bem commum
e

mGnu
os

I �era,?
o

Áaj.ec _o Nr-
A correspondencia, hem como [ij ORLANDO CARLOS. til da Nação, gOl l��erha sdono- dVlaçao

a-

os valores relativos aos an- Prefiram sempre o ínegua- li J n va, a c egan o sem emonstrar

�I� FI r 24 3 35 � II U
cansaço, e regressando logo a se-

nuncios, C assignOll!raS dl'c�m \ vavel SAeÃO orianopo IS,
.

- -. , Ope ra rio ! guir ao ponto d'onde partiram nas
ser envlO.dos ao D.lrector-Oe- IND IOde Curityba � di 28 k'l

t I C II :�rm.���'á �� . "
mesmas con ições. I ometros

ren e ",alr� a ado. $�e�.�__

o

-------- tOD �u que tens ",VlVl?O eternamente a.�:l'gcm, tu que. entretens foram percorridos pelos brilhantes
Colxc Postal 37 � G uma luta insana, porem Ingrata, na acqursição do teu humilde bem- soldados, da mesma fôrma que

---G.-a-ra-t-e-A-'me�rc�r!a Rua O TOME é estar e dos entes quer�dos quec�nstitu.!m a tu i !amilia, estás de icon- Adalberto Cardoso, campeão sul
Frcncisco Tolentino tr I • • tente, e com razão, pOIS que a liberal-d emocra zia te tem relegado americano de 20 mil metros.. tem

TELEPHONE 1,577. Sar�ente ., do seu convivio e do seu amparo. alcançado. Os rapazes interroga-
I I I 05 communistas bem que disso se aperceberam, e, para fa- dos, disseram que tomarão parte

zerem sua causa victoriosa, necessitando das massa" especialmente nos festejos commemorativos do
dos descontentes, dirigem seu olhar carinhoso para ti, operario, e, qual Centenario da Força Publica, I:>êm
Luciíer, tentam seduzir-te promettendo-te um nova vida, ollerecen- dispostos e como competidoresdo-te o Governo, garantindo-te um regime do proletariado, apontan- leaes de Adalberto. Aos caprido-te o paraizo Sovietico. chosos militares, os nossos para-
• -E' por ventura o proletariado, isto é, o operaria, que di- bens, por um tão brilhante pro-
• rige a Russia? Não. O operaria apenas trabalha muito e soffre

gresso,
., muito mais; em muitos lugares trabalha m iis de 12 hora, por dia.

G Quem dirige é Stalin e 03 co.nrnissarios d) povo, para quem fOI

• feito o regime. O; cotnnissarios d) povo q'l.'! não sã) cp ra io i nem

e solda.dos, que são quasl todos [udeos são os verdadeiros senhores da

G Russi-,

� Na Russia o operario apenas rm.da de patrão, que sendo

� varias no regime liberal l-democrata, é um só no communismo,
Ó que o explora e o escraviza sem nenhum] fi.;ca�iL{çã)-O ESTA

O DO COMMUNI5TAI

•

I
e
GPontos e

465 •

DIJ\.WO

1�_!3AZE"TA
INDEPENDENTE

Hedactor-chefe
Mar'tlnho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

vgentcs-corrcspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

uxllladora Predial

Desportos
Redactor-Cyprlano J�.é

Nadyr Novaes, A Idem ira
Reis, Bento Husadel e Nel
son da Silva, imitaram o fei
to do grande corredar sul a-

mericeno-s.Adatberto
Cardoso!

. \
)
\

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína

Ínstallações 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 O apperitivo de maior fama

INSTALLADORA DE FLO·
RIANO?OLIS 0-------
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ffloverle
Boonekamp

_n

Integralismo
Concepção da Nação

(
r

""'.

P L A N O "A"
9a, Distribuição no Estado de Santa Catharina em 28 de março de 1935,

realisada de accôrdo com o Decreto N. 24,503, de 26-9-34.

AntigUidade

�673 Urbano Gem, joinville, 4G:ooo$000 2.486
1008 Wolfgang Ammon, São Bento, 25:000$000 2.468
201 Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000 2.466
467 joão Testa, Florianopolis, 25:000$000 2.462
346 Max Mayr Sobr., Rio do Sul, 5:000$000 2.457

p L A N O "e "

Contracto N.

11 Hans Lenz, Blumenau, 20:000$000

2. Emprestimo'S sem Juros
2.835
2,802
2.658
2.653
2,617
2.612
2.599
2.593
2.588
2.579

640

624

936

282

"

496 Willy Schwertweger, Blumenau, 5:000$000
782 August Weiss, Rio do Sul, 15:000$000
122 Willy Schwertweger, Blumenau, 12:500$000
351 Erico Bianchini, Brusque, 10:000$000
239 Alfredo Fruet, joinville, 12:500$000
772 Antonio A, Abdu, Florianopolis, 20:000$000
603 Oswaldo Krieger, ItajahYJ 5:000$000
737 Arnoldo Schiphorst, Blumenau, 3:500$000
745 Otto Huber, Blumenau, 5:000$000
289 Vva. Annita Bacellar Porto União, 15:000$000

3. Emprestimos a Juros de 6·1. p.a.

TREINO

�elas
II II

Provincias

Da secretaria da F. C. D. é
solicitado aos c1ubs Figueirense,
Avahy, Iris e Athletico o com

parecimento de jogadores para o

treino, que se realizarà quarta-fei
ra proxima com o falte team do
Figueirense F. C.

São os seguintes: Avahy: Zé,
Chocolate, Lins, Medeiros, Pie
per, Bôos, Carlos, Gallego e Be
tínho; Figueirense: Paraná, Moa
cyr e Calico; Iris: Antenor, Mi
rinho, Nizeta, Ml':tralha e Pavão;
./llhletico: Gato e Borba.

2. Distribuição
1· Antiguidade

Blumenau,
2. Sorteio

Rio do Sul,
3. Maioria de Pontos

20:000$000

Pernan""buco

Na Provincia de P�rnambuco tambem a instalhção do 20.
Congre�so Integralista foi solemnemente commemorada.

A grande e concorrida sessão na séde provincial, revestiu
se de brilho ine�perado, tendo fahdo o orador official dr. Gilb�rto
Osorio, o dr. Abgar Sariano, advogado e jornaI:sta recif .me, e

finalmente o sr. Pythagoras Ypiranga, chefe provincial interino.
A nota impre�úonante, porém. foi a saudaç10 irradioid J pelo

secretaria de Cultura Artistica, Luiz Maranhão, atravez da Esta
ção P. R. A. 8 do Radio Clube de Pernambuco,

Esta saudação dirigida ao Chefe Nacional, resumiu o gran
de enthusiasmo e a profunda estima dos camisas verdes pemam
bucacos, dizendo da aI gria de todel pela instalbção do 20. Con
gresso em Petropolis. Diversas qualidades

de epiderme
Dr. PIRES

4021 Raul Deecke, 6:000$000

Comprae para vos conven
cer o formidavel e economi-

co SABÃO INDIO

Consultoria
de Belleza

Adquira 'uma bomba para pu
xar agua de poçol

Ideal para conSUMO domiciliar.
Eleva a agua a uma altura até
1 5 metros, funccionando conjuga
da com um motorzinho de 114
HP., que póde ser ligado até
num simples pendente de luz.

Preço baratissimo-Grande al
cance pratico.

4029 Francisco Reuter,

SERIE I �

4022 Raul Deecke,
SERIE II

5020 Boehm &: Cia.,

Blumenau, 5:000$000

Com I>ratica dos hospitaes de
Berlim, Paris e Vienna.)

Serviço da F. B. I. especial
para «A GAZETA» .

E' de grande necessidade co

nhecermos as differe tes qualida
des de pelle, afim de podt!rmos
receitar um creme ou qualquer
outro preparado, qUff seja para a

toilette diaria ou com o fim the
rapeutico. Sem um exame previa
da epiderme nunca se poderà
plescrever apropriadamente, sabido.
que não ha um producto que con
venha a todas as qualidades de
p.ell�. Dahi ter o medico espe
cialista o dever de examinar bem
o paciente e depois, então, indi
car o que esteja de accôldo cO'm
o caso estudado, isto é, para cada
pe:ssôa uma determinada receita,
quer se trate de creme, loção ou
outros preparados de belleza.

.

De um modo gelai, as espe
cles de pelle são divididas em tres

categorias: a) pelle gordurosa;
h pelle normal; e c pelle secca.

Blumen'au, 25:000$000

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
rRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri
gir-se a Raphael'Digiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS"
Rua Trajano n. 11

Livanius & Cia.
CORRESPON DENTES

Cartazes do
Dia

IMPERIAL- Terra da Pai
xão, às 7,30 horas.

N.:.o ponha fôra a sua lamina
usada.

Adquira já o afamldo afi 1-
dor "SIRANA" para laminas ty
po Gillette.

Para excellente e baratissimo.
ROYAL-Dada em Penhor,

às 7,30 horas.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

CENTRAL-Ultimo chá do
general Yen, às 6,30 e 8 horas.

ODEON-Cinco minutos de
amôr, às 7,30 horas.

R�a Trajano n' 11

o Matte é O maior amigo das crianças

-'I,

... �"." ... -
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��:� �;�:�,�::�:,���:: ��o� Í:;;:���- .sec

NfIA LJ\CTEt\' -: !
Codlgo RibeIro End. Te!g. ii� A FARLSrtr'LE <

SIMONE _j;
I

N� 1 �'-_:E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-

I
� j;J, GORA NA ;��-:

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TvpJ]ru,J'lia. Estereotypi � f CERA A
M ;? ;

das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen.
Encadernação, Puutcção, Tra � APPARE ..ABALAGE ,1-""-'
bolhas em Alto Relevo etc. �. OVA EIVI "�, -,dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- "'---- -- � -- N MICA f I

pepsias e �emais enfermidades ,d? apparelho, digestivo,
�

-

--- ----

�,�� AIS ECoNO =.��i !
por sua acçao sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos

II II ��:;;
(vi
AIS PRArIC�A= f',rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. :-\�, tv1
IS PERFEI _�':.::'�!(;, '

,A Yaurt é fabricado com lei�e esterilizado, o qual Alcool ". M_�i��:,:·':,:i;-:::!\;,,··iJJ �

esta fermentado com culturas extraídas do fermeto bulga- ·,,��;;:'{;�;�c,\..·,.l·"i'"
.u

ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-
-, ..

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

D E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-

DEPOSIlO E ESCRIPTORlO
. medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 VirgiHo -IoséRua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

GTelephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS II arCia-RuaTira-
=��==�==========::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::�

ta I, Café da II ha e Hate I MetropoI. --

-- den tes n. 1 G - �·i ur2an < pOlis

CAPITAL.
ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

\

r

Blurrtenau - ..Joinville Sao Francisco l_aguna
Mostrl-Jario permar.ente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçao de

MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira

Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Cimento-ferro em barras, forragens para portas Machinas para latociros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura:
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas Locomoveis, Motores de csplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de-jantar - falhe- electricos

rGS Material em geral para transmisst'es:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYE[�
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

------------------------------------------------------------------

Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoapcke", "Anna." e "Max"
Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ,- Estaleiro "Arataca"

, •
n

Filiaes em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e'extrangeiras para tern os

Morins e Algodões
Lonas e lmpermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para cosere sergir
Lã em novellos em iad as

Sabonetes e Perf uarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napCls
Sapatos, chineJ!os, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

--- funõaõa em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Prirneira no Brasil

repltai recuscõo 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
ReclZita em 1933 17.762:703$:161
1mmoueis 13.472:299$349
Respan"abiliõaões assumidas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabilidades refl?rem-se sórnen+e aos ramos àl?l
fOBa e TRAH5PORTE5, que são 05 DOi5 UHlr05 em qu,,1
a rompanhia opérc)
AglZntes, 5ub-Agentes e Reguladores õe Avarias em todos D5
Estaaos ao Brasil, no Urugua" (5ucrursal) E nas principaes

praças extrcrnqzlrca
Agentes em florianopalis cnrnroe LOBO & ria,

Rua r. mafra n' 3S (aobrcõo) raixa postal 19
Telegr. ALLIAH�A Teleph. 1.083

Escriptorlos em Laguna e llajahy Sub-Agenli?s 12m
Blumenau e Lages

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!vl ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linõa Vista Panoramica.

EapllZnõida praia dIZ banhos.
Optlma nascente ôe agua potcuel.

Terrenos completamente planos.
R VILLA BALHEARiA DISTA a:

1000 metros õc Ponte Hercilio Luz.
800 õo Brande Quartel feôeral, em construcção,
600 õo Brupo Escolar 1asé Boiteux.

Ha séde do Districfo loão PessOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciedaõe se encarrega õc conetrucçõo de Prédios

Od lótes côqulrõos , me diante a pagamento õe urnc.entrcõc á
ur.stc e o restalte em pagamentos menenea.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOUCH

A

-�.. , � '",' I

FERRAGENS:

-I Uonfeiiaria Chiquinho IEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc. I

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA fEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno &

r GARANTIDO
.';'

;", E CUSTA 6 $
a DISSOLVENTE NATAL
ACABA CO'M AS MANCHAS. CRAVos.

RUGAS E POROS ABERTOS

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

AUA
_

C10ADf I�TADO__ �

I
SE QUERES Af\:f 'Ai, D :

M d
III

t
AUTO commodamente e co 1

O I S

ai
segurança chama o

m-

RUA 28 DE SETEM- Ford V 8t;!12ewê!]
I

n

BRO N. 16 Phone. 1.212
L E NADA MAIS!

LIVRARIA MODERNA

PASCHOAL SIMONE S. A.

t-IOME �
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

E
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A CAZETA 3

Preços correntes na praça de Limpos leves kilo I $000
Florlanopolls Limpos refugos kilo I $000 E' sobretudo pelo seu leite que rindo sempre a fabricação do

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$500 mais a camella se recommenda, queijo, producto em que se em-

Cruzeiro 44 kilos 36$500 por ser u n d03 mais preciosos re- prega tambem com vantagem o

PELES CUJ50S alimentares dos filhos dos leite da camella.Surpreza 44 kilos 34$500 4$0 OGatos do matto uma O desertos. Devido á grande quantidadeCruzeiro 5 e 2 kilos 4$600 -

Lontras média uma 30$000 Assemelha-se muito ao da vacca, de rebanhos desses ruminantes, eIndiana 28$000
ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000 não se podendo, no entanto fixar, ainda mais ao longo tempo em

Extra 68$000
Graxaim do campo uma 4$500 a sua qualidade. que as camellas dão leite. podem

Diamante 68$000
Catetos médios uma 4$000 Segundo Pere Jausseo uma ca- os arabes fazer desse producto um

55$000
Porco do matto uma 4$000 mella dá leite que se presta ma- uso inacreditavel, alimentando com

I ChristalPeçam informações. Moido 62$000 Largatos grandes uma 3$000 gnificarnente para a confecção de elle até potros, jumentos e, por

f 48$000
Veados mateiros kilo 8$000 varias pastas alimenticias des- vezes, cordeiros.Terceira

:��� conhecidas entre nós, como kha- !tE' no fim de 30 dias diz o com-�������:�WJ�������"N[@í:��� SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI -- PRI- [ouri, aiech, be/dla e neb]«, to- mandante Cauvet, passados com

r.';�''''.',�,,',.-:,�.'A � MEIRA QUALIDADE das ellas apreciadissirnas na Africa sua mãe, durante os quaes são

�\:'j 168n Iae �em' � Sacco de 60 kilos 9$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia e na Ásia: presta-se também para nutridos os camellinhos exclusiva-

�;l ,�, tU
g

� Sacco de 45 kilos 7$500 38$000 o fabrico da manteiga, o que bem mente por ella, que se principia a

t��,jJ .... ""'" ""'""2U ,a _.ce_ nam Moido de 45 kilos 8$500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 pouco adeanta á nossa propaganda, dar aos potros leite de camella.
�J Enopados 2 kilos 20$000 Pernas de serra lei dz, 28$000 porque o sertanejo nordestino é Ao cabo de cem dia", começam
��;'A A Agenc ia Moderna

I
Fôrro de pinho 14$000 retractario a essa indústria, prele- a comer herva e cevada, mas(5� de Pu b I icaçoes, com séde SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz. continuam a to.nar todos asF�� em São Paulo, é autorizada e fis- Sacco de 60 kilos 10$500 16$000 Junta Com- trades uma escuedla de leite d�

I:.� calizada pelo Governo Federal e
� �;;do�: �� k�!��s ���gg Sarrafos, I�S a dz. 61000 mercial do cai:'iei'e é mais ou menos�� possue a carta patente n. 112
� SABAO jOINVlli.E Mer�EdloJ:� Rio Estado egual ao da vacca em quantida-

�\"••i-'o,.;A�' FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por C
. 4$000 de manteiga, contendo, pcrém,.. aixas pequenas (Dor sccco [e 60 {,,'los) .

d Et d d t t f iras d 5$000" _v U, 'I. MA d maior porção e assucar. ssas

t� semana, o as as segun as, erças e sex as- er Caixas gran es
Preto novo II $000 es e março propriedades podem. todavia, se

�1 EXTRACÇÃO com globos de crystal.

I
DIVEr�os

.

Branco especial 25$000 CO:'-JTRACTOS modificar. confórme se altere a

r�� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- Arroz sacco 44$000 Vermelho 20$000 alimentação do animal.
� t

. - .

d I � K r z ne caixa 35$000 Mulatinho 23$000 No. do Regs. 1423 Numa experiencia feita por��
"

eios sao presencia os pe o povo I
e o �.

55$000 MERCADO FROUXO Data" "23-2-935 Vallen, em ! 853, cinco litrosrí;l[,��""�i�"S"�"""���������i��)' Gazolma caixa

,l10��'�ru-"'J���J�',,�1����], � ('"

I Vélas de cebo caixa I 6000 de leite provenientes de uma ca-De João Maria Cancellier, Cae- .

� __ � Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA meUa de oitolanno�, bem nutrida
�l�J���Nr:-�i:O?:![�������;���e� . tano Cancellier e Plimo Cancel- dr:'i�����('I>"'-�'�il..C"-2::<� ,�...����J(�l � Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 kilos) e sa ia, deram 290 grammas de

g�1 �
• 'ier, todos brasil-ires domiciliados "';\

T t
I':]

d Vel te ina caixas 35$000 Fina com pó 13$000 crême, depois de três dias de re-1> ��l5\�e""E�6l"6� e rapl' o � eas s ar
. . em Rio Maior, municipio de U-

�.,.
Ii] lIo';f,i il ii�r lioIP fi Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó II $500 pouso. Uma outra quantidade, de� russanga, constituem uma socie-��

,

8 R tl COACO sacco 50$000 MERCADO FIR UE 5 litros, tratada sob a pressão da�� Florianopolis· orn e Iro

I
ln dade corr-rnercial, para a explora-

�'_�;'" _

Farello. sacco 6$500 d d d temperatura ordinaria, deu 1.8COr"_;,
. . ção o commercio e ma eira e

�l; ACElTAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOlv1cNDAS Farellmho sacco 8$500 ARROZ grammas de coalhada. Hoje está
�1\tJ d Ih M

.

r
.

)
ferro, com o capital de rs..... ...... d f

..

d 290

.� F- "tt & C' L" it; d

�
Farinha e mi o ana ma caixa (Por Sacco de 60 kilos 9;000000, dividido em partes

e imtivamente prova o que
t)1 e _..Ia. rn I a a 24$000 A Ih E

.

I 50$000 grammas de crême dão 82 gram-r1 A r;ENCIA F d d H I 1\11 I gu a specla iguaes, por tempo indeterminado,

t\'J>,�
• ,J

,-
un

0,5
.

o ote etropo �' Vélas de cêra kilo 7.$1 00 A ulha Bom 46$000 mas .:J � manteiga, muito mais con-..

O d MARCUS MOURA g sob a razão social de "João Ma-1'<.J
�

encarrega o

I Gram os . cêra kilo I $400 E' I 44$000 sistente que a da vacca e mais
t;;It.;t;N����F�����t����� C' Pt MP , 'II $500 Japonez specla

- ria Cancelli-r & Cia.", na praça
<tf,>� -� ���c� »: � 7?" ��.. �'!) imen o aua sacco Japonez Bom 40$000 de Jaguaruna.

forte que a da ovelha O:J. da
-= ' � PhosphorosPinheirolata210$000 B' C id 34$000 cabra,

R�'l�:��....VW���\;i�������� A f d 12 rôlo 26$500
ica orn a

No. do Rees. 1424 Informa-nos ainda V1I1',on que oiI�i -,�. �� ��
�

rame arpa o n. � c MERCADO FROUXO IS'

tif,� CCN"'tJE �"".JCA -SE � Arame farpado n. 13 rolo 3J$000 Data" "23-2-935 leite c!a camella é pobre de ca-

r� T BANHA seum, apezar de se encontrar nel-l� que nos �'eceptores PHILIP? são aproyeit�- De Ewaldo Willerding, brasi- le 1800 grammas desta substan-
J�� das todas as Importante" conqUIsta" d::l SClenCla VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) leiro, solteiro, lrineu Bornhausen,' 3200 d�j -

" oJ

125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 Cla contra grammas e sôro,

t�,� do radiO, fazao porque rccommendamu-Ios. EEmm qdUecinl'mtooss 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000
brasileiro, casado, Maria Willer- Uma vez coagulado esse leite, ag�

'", ding, bra,ileira, domestica, Au· I d d A
�" AGENTES COSTA & C b 20$00 Em lata� de 2 kilos 160$000 g omeram-se na an o no soro,
k' �

"

: - ..., a. � Café em grão arro a O·, gusto Eriksson, sueco, casado, postas brancas de coalho,: de sa-l�:';; � Vassouras 5 fi'os dz. 22$000 A t
.

F
..

b '1' b d I\�J RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �1 MERCADO CALMO n OnJO aCClnI, ra51 elro, ca- or agra ave, que conveniente-
.}� [f] Vassouras 3 fios dz. 20$000 sado, Vva. Anna Probst, bra3i- mente preparadas, dão, ao cabo
�jii�:,�����t������� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE leira, domestica, Reynoldo Rau, de 15 a 20 dias, um queijo gor-
��.��S>� e.... :· Xarqt.1e sortidos arroba 26$000 (por kilo) casado, Leopoldo Probst, brasilei- d), untoso, semdhante ao Mont
� ro, casado, e Hermann Wuelz, d' O I�ói' Mercado de Florlal1opolls Mantas Gordas 1$900 allemão, casado, todos domicilia- Or le�ned II�

• F
.. 15$000 Patos e Manta 1 $700 dos em Itajahy, constituem lima el�e a

balme d pode ser

G
� Fe��ão Pbreto sacco

15$000 Sortida regular 1$600 socI'edadf' por quotas d" respon- cobnserva dO
em o sa e dpelle de

� �,� elJão ranco1h
sacco

15$000 I
MERCADO FIRME

- - ca ra, on e sempe aze a, mas

ç1� U Feijão verme o sacco sabilidaJe limitada, para a eX{Jlo· mesmo assim, nesse estado, pode
.c. A MI'lho sacco 10$500 rarão do commercio de fabrico . b b'd

.

t:;� � DIVEROSS
'S ser e I o ,gem perIgo em grar.-

�� ., Batata sacco 1 0$000
.

(por kilo)
de artigos de vidraria, ou outros des quantidades. porque elle gosa

� �AAmendoim sacco 1102$$000000 CeAra 6$000 que lhe c�nvlendha, pOlr 155 OanOnOo$s, de propridedades refrigerantes mais

� • rroz em casca sacco com o caplta e rs. : , pr?nuncia as que outro qualquer
, Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo I $500 valendo cada quota 500$000 leite.

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco I $700 sob a denominação de "Vidraria Partilha desta opinião o dr.
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$600 Catharinense", e firma social- Perron, na traducção que faz do
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO "Eriksson, Probst & Cia., Ltda", «Tratado de Hippologia e Hippia-
Ervilha kilo $200 Praças 90 dIv á vista na praça de ltajahy. trica», de Ahoubeker-ben-el-Mon-
Banha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$963 O capital fi(;ou assim Jistribui- dhir, veterinario do sultão do
Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 do: Egypto AI.MekktaclT.
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo 4$790 I.) Ewaldo Willerdtng com Diz esse grande orientalista, ser
Carne de porco kilo 1 $500 « ltalia 1 $023 quota de 24:000$000. o leite em quescão um preserva-
Toucinho kilo 1$500 « Portugal $500 2.) lrineu Bornhausen com tivo contra o mormo e outras en-

I
Cêra kilo 5$000 « Nova York 11 $870 quota de 15:000$000_ fermidades semelhantes_
Mél de abeIhaslata 17$000 « Hespanha 1$620 3.) Augusto Eribson com 1 A experiencia tambem tem
Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880 quota de 15:000$000. mostrado que o uso desse leite a-

« Belgica 2$780 4.) Vva. Maria WilIerding pressa e completa a ossificação
« B. Ayres 3$455 com I quota de 15:000$000. na& creançase nos irracionae3 ain-

2$000 « Uruguay 6$200 5.) Antonio Faccini com Iquo- da novos, em virtude do ph�spha-
1 $300 « Hollanda 8$060 ta de 12:000$000. to de cal que contem err abun-

6.) Vva. Anna Probst com dancia, passando entre os arabes
I quota igual de II :000$000. por efficaz remedio contra env'!-

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO 7.) Reynoldú Rau com I quo- nenamentos e caries dentarias, se-5TOCK em 20-2 Entraõase 5ahiôas d 8 000$00013 a 20-2 ta e: - gundo informa El-Qazouiní. Diz
10.367 8.) Leopoldo Probst com 1 quo- Vallon que a manteiga feita com
1 3.434 tade 7: 500$000. esse leite cura as enfermidades
7.906 9.) Hermann Muerz com I quo- da pelle, como sarna e tinha.
9.740 tade 7:500$000. A utilização do leite da camel-

Agencia commercial ficará a la na medicina jà começa a ser

cargo dos socios Ewaldo Miller
ding e Leopoldo Probst.

Só O profissional competente e criterioso

�L> póde executar com esmero todos os trabalhos
<i� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e e ampliações irrepreensiveis e absolutamente Feijão (saccos)
�j� duraveis. Arroz ( » )
� Farinha ( » )
(,l'� REVEtAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS Banha (caixas)
�� NA CASA O Milho (saccos)
p .����
l$��$�e.e,-------Q.....ti

brindes

distribue

o/
,

iiiiI La ROSA
RUA DEODORO 33
FLORIANOPOLIS.

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou anriunciarem na

A· GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Artigos Photograph icos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

/(
, ,=

ti�
.,

.

ICommercio, Industria L e i t e
________________________i _

e Agricultura

de c a m e II a
Ignacio Raposo

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA

'(

COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

24.302
17.945
20.824
5.725

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.5GO

(Faltam ai sahidas dos depositos particulares. Continúa na 6a. pagina
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Nas grandes luctas que desde-
bram no campo da actividade so-

iiiiiViiiiiiiiiiiii';"iBii!i!E�Nii!!D�E!i!ií_�S�E�uiiiiiimiiiiiia--co-n�f!iiiioiiiiirtiiiiiiaiiiiilJe�liiiiiiiiiiiiicaiiõiisiiiiiaiiiiii,iiiiiis�ítiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiaiiiiiiiiiiiiiruiiiiia�piiiiiiri�n_
cial ou commercial, o espirita mo- cipal do districto «[oão Pessõa-, com fundos
demo e 'bem equilibrado utilisa o

para o mar.

telephone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇÃO Idivel das necessidades!

A GAZETA •

Ex-assistente do

tem seu escrip-

Dr. Cesar Avila
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

SartoriDr. Cesar
Dr. Oswaldo Buleio Vianna

Clínica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt Ir 9 Phone 1483

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

, I I
,- ::/

/

/-..' Residencla:-R. Esteves [u-
� .. nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Fulvio Aducci I liAdvogado I
Rua

-

João Pinto, rr 18 I

(sobrado)

Dr. Rlcar do Gottsmann Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horasMédico - Operador. Es

pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves Juntar. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua COCrajano 18.

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllls
Vias Urinarias Dr. Pedro de Moura F'�fro

Consultorio {; Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephona 1.658

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado,

Telephone rr 1548

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

ACADEmlro
João José CabráT, provi-
sionado.

W,. Felíppe Schmidt, 9-sala 3

Diagnostico õcs mol�stias
Internas pelos RAI05 X

Tratame ntos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhcs-Ccmpleto Gabinete de
Electricidade Medica

Appltca O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar. com controle raàiologico

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

� das 14ásp7 hS.--Telef.
1475 - Res.· Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Telephones :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

Accacio Mo-
•

terra

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phonr- 1277.

Caixa Postal, \ -iO.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Consultas=Zas., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das 14 ás 20 horas-

Pharrnaciasl
.

Phal�lnacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Florisbemo SiSW{1�
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 JOÃO PINTO N. 2 J

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catoarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

o Radio de QL�alidac.i�a

Atwater• volume -- Distric:to feàeral
z' -- 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

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

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

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-prop�ietario da «Informação Commercials

I
Rua Eafzues Junior, 16

___

F L O R I A N O P ° L I S

RefinaçãO de Assucar

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPRONl.lSS0S
COM

Jovita Gandra e Casa 1V1 iscellanea
�--------- --------""�
�------------ l. 'i

____,----------------- ---------------------

=de=!

==João Selva== � Pelleleria
� Argentil1l8 �!:" I'f'

"" � ..

'
,

rl{; "OO"�, � "', � B .... .e ��.'� W-iI t:j,..1t' � �� Ef:! r] 'Z__ tt4. ,.

I A Ed"cCÇão--;:'-Russia Sou é
, fica - Por S. Fridmann

Telephone 1441 Caixa Postal 106

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc. Furumdungo - for

----:�:---

Curte-se,' lava-se' e

reforma-se pelles para
agasalho.

I margo

I Psyco .J1nalyse-Por Gastão Fc
, reira e Silva
I
Cossacos _ Por Cordeiro ri �

dP'lUPUV
Edições de Adersen - Editores

I Edifício d'A NOITE - /4.
andar RIO

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) fabricado
é dar valar ao que é bom, é econolnico e rendôso

EXPERINlENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
A voz DO POVO,

Moços abnegados do Avahy,
Foi encaminhada á F: c. D., Figueirense, Íris, Athletico e Ta

devidamente informada, a peti- mandaré. A hora que o sport
ção do Figueir�nse F. C, que

nesta capital atravessa tem certas

pleitea a exclusão do jogador dúvidas que, embora sem prece

Carlos da Cunha do seu qua- dencia, tendem destruir os eslor
dro social. Hoje a F. C. D. ços da sã mocidade barriga-ver
resolverá, em definitivo, tal situ- de. Não ha aqui temor. Porém,
ação, e:n sessão que se realiza- para que milhares de interpreta
rá ás 20 horas. Foi apresenta- ções não levem para caminhos ani

do o relataria pelo Director té- mosos tudo aquillo que, propaga
clinico das occorrencias havidas mos para o engrandecimento do

durante o mez de Março findo, nosso torrão amado, convidamos
dentre ellas, a situação do cam-

aos abnegados defensores dos

po «A. Konder». Foi deterrni- c1ubs irmãos que disputarão o

nado o dia de 4· feira para o campeonato de foot-ball de 1935,
proximo treino de um dos com-

a se congregarem, esquecendo
binados contra o Figueirense F. dissenções e ,�aJqu,erenças, colli- O sr. Francisco Bitt�ncourt
C Foi determinado tambem o I

mando um UnICO íim: o proóresso da Silveira, activo representan
dia de sabbado proximo para ou- sp('r�ivo, do Estado de Santa Ca- te commercial teve a gentileza de
tro treino de um dos com-

thanna. nos offertar duas garrafas do sa-

binados contra o Tamandaré F. C. borosc aperitivo Knot fabricação
A historia de entre Sêcco« e COMO QUEREM O COM- de firma Noronha, Nocetti &

Molhados gira em torno de dois F. C D. BINADO Cia de Itajahy.
pobres diabos, um empalhador de Do jogador Quin te lia: Boas; Knot, boonekamp magembitter
animaes mortos e um barbeiro Da secretaria da Federação é Carioca e Carlos; Borba-Gato e

é escrupulosamente preparado com

de villa, que um dia, pesados solicitada a presença de todos os Moacyr; Chocolate, Paraná,Lins- hervas de propriedade reconheci

todos os prós e contras, resolve- directores dessa entidade, pontual- Nizeta e Calico. darnente medicinaes e é recom-

No dia 30 do mez proxlmo
ram abandonar seus respectivos m .n'e ás 20 horas. O presidente Do sr ernani: Boas; Carlos emendado efficazmente contra en-

findo falleceu no districto de Can- oííicics e ... fabricar cerveja. E péde aos mesmos p:ua que não Antenor; Corba-Chocolate e Gato; joos, mal estar e indisposições
quando os dois começam a met- ultrapassem áquella hora estabe- Gallego-Paranà-Lins-Medeiros e

do estomago.
ter mãos á obra, é que o filme lecida. Pieper. Gratos.

carneira tambem a fazer cócegas -'--"-"-R-o-u-p-a-s-p-a-r-a-h-o-m-e-n-s-e
no público, com suas sequencias criança só na CASA A
divertidissimas, que a gente só

,
CAPITAL

pôde vêr rindo ás bandeiras des- Pac 18 f 18Caça-o gauchapregadas, fazendo bem ao [íga- ,

,

' ������ra-:rs:="'!��"S.:,�
do, sem offender o coração ... Os � Est·11haços �
seus estrellos são da pontinha: um � '. •• h
tem a cara fechada, mesmo' ás PO�TO ALEGRE, 2 (G) - O P"lti lo Libertador for- � �
maiores calamidades; o outro vive neceu urna nota a imprensa declarando entre outras c ousar o seguin- ���;&::s-= :S::-&""!�'#'Ars:�
rindo e tem um nariz maior que te: «Animado, como sempre, d) in'uito de concorrer, quanto lhe caiba,

Usar o «SABÃO INDIO» qúei- I o de Cyrano, que elle mette em para o be:n publc, o Dúctorio debateu, larg 1 e serenamente, o

dizer economia, sob todos todos os cantos, mesmo aonde não magno assumpto, reinando entre todos os seus membros int egral e

os pontos de vista. é chamado ... Sim, chamam-se Bus' inalterável solidariedade e harmonia.
ter Keaton e Jimmy Durante. Formuladas as conclusões em concordancia com a orienta-

Mas, Entre Sêccos e t74['idhados ção geral anteriormente assentada, ficou deliberado communical-os
tem anda um encanto maior: ao dr. Assis Brasil, fundador do Partido e seu presidente honorario,
Phyllis Barry, uma garota linda a quem, ainda, será dado conhecimento de todas as demais deli
como ella só, vivaz, desenvolvi- b.rações do D're .torio, pa 'a, após, em acção solidária com o Par
da e querida, e que, Entre Seccos tido RepubI:clOo attender , por escripto, ao desejo externado pelo

SÃO PAULO 2 (G) - A e Molhados é a paixão abraza- sr. interventor federal de que a Fren'e Unica lhe aoresentasse suzes-
I o

Constituinte paulista será instal- dora de Buster Keaton... tões tendentes ao d esarrnarn mto dos espiritos no Rio Grande do
lada segunda-feira, dia oito, ten- Gntre Sêccos e .:l«olhados vai Sul.

rHE6Am UNS... do sido convocados os deputa- encher a cidade de um riso hu- Logo que a contestação da Frente Unica seja entregue a

Renressou ôntern a esta cida- dos proclamados pelo presiden- moravel e sadio, quando de sua I
seu destinatario, ser-lhe-á dada inteira publicidade.»

de, e; companhia do sr. I· Tte. te do Tribunal Region�l Eleito- estréia, na proxima 5a. feira no u*lI
Sylvio Pinto da Luz, o sr. cap.

ral, desembargador SylvlO Portu- IMPERIAL. PORTO ALEGRE, 2 (G) - A Commissão Directora

Antonio Carlos Bittencourt, .fis-I g�a�l�.�������������������I
do Partido Republicano Liberal fez públicar uma nota declarando:

cal do 14· B. C, deEta Capital. I
-����

«a satisfação q:Je sente ante a possibilidlde do apaziguamento e con-
Os politicos tarados

cordia na vida poiitica do Rio Grande do Sul.» Jà prevendo o sururú

--------------------'------e
Se atiram muito apressados

accôrdo ciando a situação gaúcha, diz qu Demandando ... Itapocú .•,.
tudo se encaminha para que o

general Flôres da Cunha fique
como candidato acceito por to

das as correntes, destaca'ldo te

legrammas da Agencia Brasileira,
nos quaes se affirma que o actual
intervent0r é o candidato capaz
de unir em tórno de si todos os

gaúchO".

***-TINTA INDELEVEL
Quando se quizer escrever se

cretamente, compre-se na phar
macia algumas gaitas de acido
sulfurico, que custam uns duzen
tos réis, ou peça-se para pingar
5 goiies desse acido em duas
colheres, das de sopa, de agua
commum, guardando'se essa mis
tura dentro de um vidro pequeno.
Escreve-se levemente, molhando
uma penna nooa nesse liquido.

nos inleroallos de. uma escripia em qualquer papel. 'Para se Verem

os caracteres basta passar uma vela accesa por baixo do papel até
crestai-o, pois os caracteres apparecem nítidos em prelo. O sueco

do l/mão lambem seroe mas não é tão perfeito.

r"

2

sr, aspirante Àpio Claudio de
Castro, do 14 B. C.

Seguiu hoje, via aerea, para a

Capital da Republica, o iIlustre
clinico conterraneo sr. dr. Wal
mor Ribeilo, acompanhado de
sua exma. familia.

fALLErlmENTO:

nasvieiras o sr. Hercilio Andrade,
filho do sr.,Manoel Bernardino
Andrade, escrivão districtal.
O extincto que contava 35

annos de idade deixa viuva e

quatro filhos.

Falleceu, ante-ôntem, em sua

residencia, á rua Trajano, o sr.

Lydio Cypriano de Souza, antigo
guarda-livros, nesta Capital.

qual escolher?

Um
e um candidato apenas

RIO, I (G) -O sr. Getulio
Vargas, segue, com o maior inte

resse, o movimento di! pacifica
ção rio-grandense, elogiando é\

actuação dos chefes, que se esfor

çam para um desideratum.
A Gazeta de Noticias, apre-

..)

Leite de
Came'llo

Continuação da 3a. pagina
estudada na Europa, e Bombar
dini lembra que o Dr. Landowa-
ki obteve do governo geral da'
Algeria, em 1876, uma conces-

rsão de 199 hectares para fundar
uma casa de saúde onde um dos
primeiros remedias annunciados
era o leite da cam .lla, preconizado,
então e ainda hoje como sobera-
no na cura da tuberculose e de
mais affecções respiratórias, e, pa-
ra concluir este artigo que desejo
não se prolongue mais, repito os

celebres versos de Abdel-Kader,
emir da Algeria: "Nossos ca

vallos são desedentados com o

mais puro leite.
O leite da camella é mais pre

CIOSO que o da vacca."

D. Daniel Hostin

Passa hoje a data anniversa
ria de S.Excia. Revma. D. Da
niel Hostin. digno sacerdote e

estimado bispo da Diocese de

Lages.
l) illustre prelado pelos seus

dotes de coração, zelo inescedi
vel no trato com os seus fieis e

sua exuberante fé, conquistou a

estima e a admiração do povo
catharinense.

A Gazela associando-se ás ho

rnenagene que hoje lhes serão pre,,
tadas, cumprimenta-o.

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio a exma. sra. d. Lulmi
ra Machado Dias, dllecta e,posa
do nosso estimado conterraneo sr.

Aice biades Dia3, activo gerente
da sociedade de sorteios Credito
Mutuo Predial, nesta cidade.

f.,ZEm ANt-105 HOJE:

a senhorinha Helena Di Con
cilio;

a graciosa menina Ivonne, fi
lhinha do dr. Oscar Ram03, [une
cionario estadual;

a senhorinha Elza Hollmann:
o sr. Eduardo Moellmann dire

ctor-gerente da S. A. Casa Moll-
mmn,

Acha-se nesta cidade, proce
dente de Porto-Alegre, a exma.

sr. Inah Ortiga Lopc5, esposa do
sr. Manoel Simões LOpes.

Acha-se, entre nós vindo de
Nova-Trento, o sr. João Archr.
abastado commerciante naquelle
mumClplO.

OUTR05 PARTEm •.•

Seguiu ôntem, com destino a

cidade de Lages, o sr. major
Augusto Soares dos Santos, da
Guarnição Federal, desta cidade.

Para Lages seguiu 8ntem, o

Constitu inte
paulista

Missa

.4·"

Aperitivo �

Koat

'-�\)Í\O VIRGf��J /(;jOEc;,.._ '7

*W'[Tlnó.C�
JOINVllLE

João Vicente Vaz e seu filho João Didimo
Vaz convidam aos parentes e pessõas de suas rela

ções para assistirer.1 a miss'a, que mandam cele
brar, em intenção á alma de sua saudosa esposa
e mãe Augusta Horr Vaz, pela passagem, do pri
me:ro anno de seu fallecimeIlto, na matriz da ci
dade de São José, ás 7,30 horas, amanhã, quarta
feira.

Desde já agradecem a todas as pessõas que
comparecerem a esse acto da santa religião ca

tholica.

Segurança
acção
--0-

PORTO UNIÃO 2 (G)-A policia paranaense prohi
biu a propaganda pacifica do patrianovismo na região de
União da Victoria. Saraplio
................................................._

deleiA em

-,

'"

-
� --:-�

- - ..... -- .. -._- � .--_- -

-

-- -_-

(De

Uma conversa no

Café Gloria
«A Gazeta» de ôntem)

o sabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & ,Oi ....... Join"ille (MARCA REGISTRADA

Mas que conversa animada
E cheia de ... reticencia ....
Tal era a coronelada
Que eu até fiz �ontine!lcia !

E que termo: a <mexida»
05 «alguns « e os <demais>
-Uma especie de bebida
p'ra tontear o smorlaes ...•

'Politica & Politicas
(Vão a Itapocu)

S�\\Ã���RCE�
recornmenda-se oara hospitaes, collegios etc, pela eu � ESPECIALIDADE·
u� lidade desinfectante.

._.. ..;======:;�:
........................................... .......

Feriu com um fer
ro (policial de
«A Gazela»)

O Bellarmino Vicente
Se damnou e dando um bérro
Numa attitude inclemente
No Mauricio larga o ferro

E o Isaltino Mauricio,
Gxaltado -e sem blandurél.
Vendo o sangue, oh, que es-

(trupicio.
Foi queixar-se á Chefatura!
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