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Um dos
mais vigo ..

rosos

PARIS, 4 (G)-O sr. Pierre
Flandin pronuciou um discurso

proclamando claramente a deter

minação em que se acha a Fran

ça de consolidar todos as secções
de suas forças armadas e ao mes

mo tempo de permanecer fiel ao

padrão-ouro. Considera-se a SU3

allocução como um dos discur-
. . .

sos mais vigorosos que um pres;-
dente de Conselho da França te

nha pronuciado ante o Parlamen
to e uma resposta decisiva ao,

criticos que se queixavam do fa
cto de ter eIle até agora, feito
uma declaração de politica posi
tiva e explicita

o comman

dada esqua
drilha

RIO. 1 (G)-Será disigna
do no despacho de hoje, do mi
nistro da Guerra com o chefe do

governo, o official superior que
deverá commandar a esquadri
lha de aviões que acompanhará
o chefe do governo ás repu
blicas do Prata.

Essa esquadrilhas compor-se-á
de 1 O apparelhos da nossa A
viação Naval.

Artigos para' homens po
dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Para
lIa á rua Felippe Schmidt,
n' 21.

Os integral is
tas ao gene

ral Rabello
s. PAULO. 3 (G)--A pro-

posito de uma entrevista C0nce

dida nos ultimos dias pelo gene
ral Manoel Rabello ao Jornal
Pequeno., de Recife sob�e.a decla-Iração feita pelo sr. Phmo Sal

gado, foi passado áquelle militar
o seguinte telegramma:

Os universitarios intergralistas
deSão Paulo, tendo ilido V03sa ri
dicula entrevista, lamentam que
no doloroso transe de nossa

patria estejam homens de voss

sa idade e responsabilidade pro
vocando risos com fanfarronada

grotescas.
Para uma mocidade que en

trou nas balas, paulada é café

pequeno.
Saude e fraternidade» seguem

SI! diversas assignaturas.

Roupas
criança só
CAPITAL

para homens e

na CASA A

Abalo
.. .

SlsmlCO

LISBOA, 4 (C) - Um vio
lento abalo sismico saccudiu �SãO
Vicente do Cabo Verde, cau

sando. grande panico sem conse

quenClas.

INúmero atrazado $300

A última viagem
LISBOA, 4 (C) - Falb:e

em Fundadouro uma mulher cLA·
mada Maria das Candeias, cujo
p eso excessivo de duzentos e cin
coenta kilos difficultou extraordi
nariamente a cerimonia do en

taro. O cerpo foi transportado
ao cemiterio em carro de bois.

E' ponto vencido em literatura que o estylo é o

homem. E nós nunca sentimos tão profundamente esta

verdade, como ôntem quando, tão somente por nôs dizer

respeito, fomos obrigados a lêr uma nota sob o título

«Dupla prova Í>
, vasada em estylo de «pasquim-de-por

ta-de-venda» e que retrata ás maravilhas o seu autor.

Tivéssemos nós, agora, uma clicheria e manda
riamos photographar a nota--verrina, na convicção de

que depois, revelando a chapa, veriamos surgir, sem sur

preza, ao invés dos typos de imprensa, 05 traços physio
nomicos de outro typo muito differente, que Freud clas
sificaria facilmente entre os obcecados por intimo des
gosto, carecendo mais de nossa compaixão que do n03SO

desprezo.
Um desses individues anômalos que, ressentido e

magoado pelo ferro em bra 'a de uma verdade quo'! des
tróe um vastissimo « sonho de conquista», fica dementa
do ante a alheia e serena declaração de independencia.
Sim, somos inteiramente ind ependentes, não nos cança

remos de repetir, ainda que isso dôa a quantos enfermos
mentaes consigam burlar a direcção dos jornaes com a i iser

!tão na parte editorial de publicações de «seção livre».
E, escravo de seus interesses e d� suas ambições,

obrigado a cada momento a capitular e a transigir, não

poderá comprehender ° embuçado autor da nota, na

épocha utilitarista em que vive o mundo, o encantamento

e a ufania com que lhe rspetirnos, como uma recnrm

nação á sua própria subserviencia: somos incl.pendentes
e reptamos a apresentação de provas em contrário, seja
no terreno politico, seja no terreno financeiro.

E isso nos conforta, tanto mais quanto é sabido

que, si quizéssemos usar os mesmos métliodos de reta

liações de que abusou o embuçado intrigante de A Patria,
. . . . ,� ,.

muita e Imuta corsa tena.nos que contar ao punuco.
Mas, pódem ficar descansados os n0550S aggresso

res: não n03 seduz em absoluto a esterqueira em que
não se fatigam de focinhar.

Quanto ao caso da carta, que veio meridianamen
te desmentir a allirrnativa do ad vogado colligado sr. Vian

derley Junior de que havia cohesão na Alliança dos
Partidos. devemos dizer que, por isso mesmo, isto é,
pela repercussão desse desmentido, que A Patria teve

de engulir ante a apre3entação da prova, nasceu toda
essa expl,)ração que se vem fazendo em tômo.

E tanto é assim que convid1mos a quem quer que

seja a n03 explicar a cor.tradictoria attitude de A Patria,
reptando-nos um dia a apresentarmos a prova de uma

accusação, c, no dia seguinte, aecusando··nos de falta de
cavdlhárismo e de levianos, porque não fugiramos ao

répto.
Contradictoria-é força. de expressão, porque nós

bem comprehendemos a diversidade dessa attitude: é que
os nossos detractores, sob a commoda invocação de um

cavalheirismo a outrance, teliam, em nosso logar, fugido
do répto.

Quanto a nós, porém, não é isso do nosso feitio,
porque, dentro de nossa rude franquela de homens ho
nestos, dentro da verdadeiro accepção de honestid:lde,
não podemos conceber um convencionahsmo vêsgo e

faiso, que pudesse porventura dtturpar a vt:rdade, em

sua máxima pllreza.
Por outro lado, a mentira e a calumnia, como a

quelle falsissima declaração com que A Patna concluiu
a nota de ante-ôntem, sob o titulo. «Uma explicação»,
aHirmando--ahi �em escrupulos--que o nosso director con

cordára com o dr. Bayer Filho de ser ° facto relatado
na commis�ão directora do ajuntamento de Partidos; a

mentira e c:alumnia com que aquelle órgão exaggerou
os reaes contornos do caso, intrigando que o nosso di
rector andára pelos cafés e bars commentando a missi
va; a expressiva declaração do dr. Bayer de que já conhe
cia o texto da cart', por cópia que tinham em seu

poder, emfim, mil detalhes outros insistem em definir os

dois campos em que 5e agitam os de A Gazeta e os

de A Patria.
Aqui em casa, mtrcê de Deus, ventila e mantem

purificado o ambiente, o ar puro, farto de 0xygt'nio, da
independencia, da completa LberdaJe de opinião, apenas
limitada pela verdade dos fados e pelas nórmas da moral.
Lá, as injuncções partidarias, as conveniencias politicas,
dictando a Le.:essidade de mentir, de crear casos, archi
ctetar manobras, intrigar, de poliu ir a honra e a dignida
de dos que estão fazendo sombra, porque i3so é necessa-

ra
rio á trama em que se comprazem enlear.

Emquanto nÓ3 outros escrevemos a linguagem clara
e simples dos que não precisam mentir ao povo, os nossos

adversario, usam a phraseado artificioso e fallaz dos qu�
ambicionam a popularidade. explorando-a.

Diversa é a seára e outros são os mondadores.
Mas, nem a ira condensada de nossos atacantes.

nem toda, as SUl; i.itencionaes e tenacissirnas tentativa,
de de;viar o C1:;;) p1r:1 outro terreno, nada disso conse

guirá convencer o povo de que não mentiu o secretario
da Colligaç ão, pela imprensa, pretendendo insinuar (ag
gravada a insinuação com o facto de já existir copia
da carta em mãos do dr. Bayer Filho), pretendendo insi
nuar u-na cohesão politica, qu : não existia.

E nós, independentes e honestos, íaltariamcs ao nos

so programma si deixássemos livremente vehicular tama

nha inverdade, tanto mais que em mãos tínhamos a me

futavel prova em contrario.

Assim, e só assim, se explica a I10S3a altitude e o

ataque peçonhento qu � nos vem Iatendo o ór�ão Collig a

do.

o fBr�sil
consu§{tado
BUENOS AIRES, 4 (G)-

O ministro dos Estwnge:i"Os sr.

Saave Íra Lamas, conferenciou 10i·.
I ga.ncnte CO,1) o embaixador do
B -I J' r:1 'C •

rasu, Si. ose u'>l111aClO, a res-

peito do Chaco. O Ministerio con

fia em qUê' o Bra3il responderá
satislactoria-nente ao convite que
lh� foi dirigido para tomar parte
n 1S negociações d' pacificação,

I cornquanto a r��r�o,ta demore,
I. 1" I '

pOIS o emoaxa 1->[ . �v T..l rernet-

ter ao Rio de J iciro a U)CU
mentação rec ·bi,Ll do Mini leria
cuj) estudo pr)!" part: J) g'We"
no bra-il.jro (':(i�'na algu-. tem

po.

.r

é� aV!i:��·
I r"lglê :::a

o resto é intriga.

Haverá "tertlus"? igual
ção

Londres 4 (G)-Respo7'der.
do aos seus apartes te, da C.
mara dos CO,:1L':,;'., Sir Joi- n
S:mon, n.;.li.·ti"o l�rlS n.t I ÇÔt.;3
Extcr:or'::�', di 5: (j'(c' na O' c .sião
das com _;r�;:HtO s I i.:n::dJÕ na

Alleannha cem 1 Ii !:', ... '� lhe
declarou em termo: g i aes, que

C Ali h"
.. ..,

omprae para vos conven- a i ernanna p tun. I atnr jico
cer O formidavel e economi- a paridade COI� a b,)-:�.�?, n i

co SABÃO INDIO parte relativa á aércnautica,

r�-C:;�iiE:)���:�����:]�l
�

---_ �
� A magestosa ponte «Hercilio Luz» é, s::m favor, uma �
� obra que dignifica e homenageia eternamente li m�moria c.c �
�� quem, sob titanico esfOlço. a levou á re�idad(Ó.! �
� Sonho do grande estadista dr. Helcilio L'Iz, sonLo �
� em que elle viveu e que se materializou bdh:;.n� OI!} �ntc, deu- �.'� do-nos o conforto grandioso que ahi está ! �

na LJf raga do � O nome, pois, de quem levou a cabo Uo giga,1[e:c:l �
LONDRES, 4 (G) - Neste � obra, :'1ão póde ser olvidado pelos bons catharinclsfs que: �

anno serão feitos esforços extra- � sabem respeitar as grand,es memorias! �
ordinarios para salvar grandes � �
quantidades de ouro, escondidos � Quando esteve em nossa terra o graildc trib'-l!'o br{l- �
em muitos navios naufragados nos � I M d L d �,��

r.� si eiro dr. auricio e acer a, disse e,tp a v'n amigo,ultimos seculos entre a Inúlaterra � d d
�

ó quan o a'1�bos a miravam, á noite, a linda Ponte «} Iercilio I!!J
e a Irlanda. � Luz»: �

Serão empregados dois navlOS � -E' bellissima, essa formidavel Pdn!e! Veja como ÍI��italianos que, ultimamente, salva- � I d H
r.� são indas as uas fileiras de Inzes que se jU'1t�::l, :-: [; ex·'

ram um milhão d� libras do va� � tremidades, como fórmando um bello CJllar de p·'rc1a.: sobre i
por na,\fra�ado "Egyp". �

o fundo negro da noite! E' devéras enca;:!tador! �� .�

O ga I. F I ô res r�
Pois bem, essa apreciação do i!lustndu patricio, essa �

, � tão justa apreciação sobre o «collar de perolas» da nOS5a �
se ra mesm o � Ponte, já não póde mais ser respeitada, tal a impicda:_':; �

RIO, 4 (G)-O Diario de �
com que está sendo arrancado do côllo da !7,'1/:e n ';':;-;) c ��� salpicada de estrêllas... esse ('olIar maravilhoso. �Noticias pública a seguinte man � E' que, medidas de economia, de esthetica, de mo- �chette: 'iii dernismo (que sei eu?) estão pondo a baixo a tradição do !UI

"O sr Flôres da Cunha será o
�� �

.

� collar que encantava, com tanta razão, as vistas d03 qu� �governador constitucional do Rio � ��
� apreciavam as bellezas da nosm terra. 'WGrande do Sul, mas, ao que se • ��
� Ah! o Progresso, ah! o grande progresso que chega a ipóde concluir pela resistencia, ôn- �

��
� demolir o que está feito, de ôntetn, para fazer-se de novo, i

��tem manifestada aqui, dos srs. r,� �

� talvel pelo prazer de mudar para melhor ou... p_ua p:o:! �
João Neves, Lindolpho Collor, � �

� E, assim, o nosso lindo collar com duas íilas de ttl��Ariosto Pinto e Sergio de Oli- •• 11
l.!, perolas de luzes passará ás condições, (ê muito possi- rJ

veira, não terá, afinal, o ambicio- � Il!

nado beueplacito da «Frente � vel) de um simples ... pedentif· . .

�I�Unica» para essa usurpação, que �� BI S B i Ui !H A II �
só se tornou possivel em conse- � ti.
quencia das violencias de toda�I· �

� Corrigenda: Na A CIDADE de ôntem kía-se: tanto r�\natureza verificadas naquelle � d" d f'f d .L' I
.

d ��
gran-::le Estado, anles e durante � panorama 19no ate e ser ,I mala e não jLl mUla O. �
as eleirões de Outubro", �a""''a''�a'''''=�T�'S'''S"'''ã'.''''"*''� *,��.�""""",=--"=II,.,.......".... � �

::t 1o':!!!!!".It.::!!!!'4��:.::!!'!����� ���U������o:!D"...oIi�� ..*.A��A�.�

RIO,-3 (G) Consta -iue o presidente Getulio Vargas,
com o intuito de hamonizar a politica desse Estado, manile.tcu de
sejos de que o catharinense sr. Hercilio Domingues, seja o candi
dato á presidencia constitucional de Santa Catharina.

O sr, Hercilio Domingues exerce presentemente, as funcções
d� Chefe do Dep(:)rtarn�nto das Municipalidades do Rio Grande
do Sul.

Avião �stra
tosphérico
LONDRES, 4 (G) - Se

gundo informam dt> fonte fidedigna,
° ministro da aviação encornmen

dou um avião especial para vôos
estrato ;phéricos, a ser construido
numa conhecida fabrica de aviões.
Sabe-se que a construcção esten

der-se-á sobre 18 mezes.

OURO

Ió.'
,

"
t
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Direcção de Rodopho Rosa (URANO)

PALAVRAS CRUZADAS

ENIGMi� �.J. 3 3· Torneio
Para o Morrtz, quebrar a cabeça

CHAVES:
HORIZONTAES VERTICAES

A GAZETA
OlARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Não será devolvido o original

publicado ou não.
O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mestnr 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.

Rua Trajano n. II.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS

";�,.�';&.m",",,,..-_.._•._-,.......-.__ .�

����� �..,..,..,.",.,..._._�-"

�.:I
D. Palmira Cunha ��� e �

l Orlando Cunha �
� �

�I partici�am, aos seus amigos

"11.. e pessoas de suas relações �� o nascimento de seu filhinho �
. ij ORLANDO CARLOS. �
Prefiram sempre o inegua- � IJvavel SABÃO ti Florianopolis, 24-3-35. �I ND IOde Cuntyba ���"Si:'r-�... "',.,_..�...............��

1HTO·O··ME·�--"'-"ilt�"Hl
� O
• sómen.te·

Ifloverte
Boonekamp

raixa Pa5ltal 37

Predial
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 2ô-9-34.

'

Antigu idade

2.835
2.802
2.658
2.653
2.617
2612
2.599
2.593
2.588
2.579

lJl.�114 � 5Ii�,! ti 1\7 � 8\\ 9 filO
I (u ii ii II Ili2lrll-=r�=
Gil II i1 � II íl II II II
il1iirl II II Jlell II II II·or.
14111511 11 II fi II II ii 11161117

118/1 _I! II n 11�lr19il II 11_.i,
i2("1\\ 11 Ir \j [I '2111 II [I II

1 Baixo
2 Rapar
3 Operaria
4 6eneral inglez
5 Planta euphorbtccec
6 ridade do Egypta
7 Teaultc e escrtptor'

1 Nome ôz uma povo 00
Bahia

65010000 oe U'l1 COi"'pO oe
ca�..J:l::li'jCl turca

II Corntuõo (lnver+lõ o)
12 t-iome proprio masculino
]3 Ashmático
14 l'riaào 00 papa (plural)
JS Uma Das numerosas trio

bus Da Abussina
]9 Pcu, 00 Brasil, en re o Pu

raná e Uruguay
20 Horne

õ

e rnulhzr
21 EstronDo (invertiDo)

por+u
guez

-

Garaga Americana Rua
Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.5". 7

lnstallações de luz e força, etc'
Venda de Íustros, abat-jours e to
dos os demais accessorios do ra

mo de electricidade.
O mais bello e variado sorti

O mento - Os melhores preços

@ Orçamentos, consultas, etc.
fama d Rua Trajano n. 11

e INSTALLADORA DE FLO
-------.�eGo.. RIANO?OLIS
O�-------- --��.O��G.�

•
•
•
�
•
o
•
•
•
•
•Pontos
•

465 Ó

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com so ris

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

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quae'b serão fornecidos a seu

inteiro conten.o.

2.486
2.468
2.466
2.462
2.457

640 I
I
I
I
•
•

I

B [.osna
9 Aqui
10 Vogaes
]4 Diuinda�e (phonettcc)
15 Pexe
]6 Atormenta (invertido)
17 5at

(Soe. Coop. Iêesp. Ltda.)
Rua Trajano n, 16

(Edificio proprio)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
IPA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C/C Limitada 5·!. ala.
C/CAviso Previa 6'1. ala.
Prazo Fixo 9·1. ala.

624

936

282

QUEM BEBE
DAS

eGo. ·�.o-------------r.

���EES�I�ENDE-SE

o apperitivo de maior

=Auxiliadora

Contracto N.

11 Hans Lenz, Blumenau, 20:000$000

2. Emprestirnos sem Juros

URANO (A. C. L. B.)

2. Distribuição
l' Antiguidade

Blumenau,
2, Sorteio

Rio do Sul,
3. Maioria de Pontos

20:000$000

"

Torneios de pala
vras cruzadas Logogripho

Individuo de má casta - 3, 2, 7, 8
Este senhor Bonifacio,
Que leva a guisa de pasta,
Um enorme cartapacio. Não levo oanlageri em lutar com

um leopardo--3 - 2

Pela pizada conheço qualquer ..
�"��mulher-3-2

.

�

Para uma mentira, outra men

tira-3--2
os torn elo s ôz palavras cruza

àas constarão De quatro enigmas,
que serão publicados toDas 05

quartas·teiras.
As soluções Das enigmas Deverão
ser rern ettlõue ao Director Desta

secção ]5 Dias
õ

epof s Da pub llcc
çãa de ccõn uma.

Flco instltulõo um premio que
constará De um ôlr çloricr-lo 5imões
àa Fonaaco, que nos foi gentil·
mente off'er-eciôo pela "Livraria
latharinense", para cquetlc que
apresentar, Dentro 00 prazo aci

ma, toõus as soluções certas Dos
menctonuõoe enigmas.
HavenDo empate De cor curr zn

tes, nos premias, far·se·á sorteios
pela loteria 00 Capital feDeral, 12m

dia previamente õz s iqnnôo.
A secção charaJisrica constará

oe logogryphos e .ricruô cs 012 to
das as espzcles: o prazo será o

mesmo Da secção 02 palavras
cruzoõoe-
Para esta sacção, offzr-eço um

õlcclcnurto
õ

e 'I, Roquet. a quem
apresentar toõus as soluções cer

tas àe toõos os trabalhos.

Na conversa exala sarro,-7, 8, 1,2,
Caminha sem direcção,-4, 5, 6, 2
Fuma em cachimbo de barro,
Somente, por distracção.

.J«elancia não se conduz em

fardo-3-2.

Charadas
syncopadas

No meu livro de lembrançss
anotei o nome deste animal- 3-2 E�tou envergonhado por

furtado um ovo-3- 2
Com um pausinho aguçado

atravessei o pescoço da ave-3-2 •
•estúpido •
�
�

T. LABAÇA CU R A N O) G

�-N�ft�·�l�y�fl�.��"a���d�a��,fi�Or�mig�lli�nha�s.=�J.�N�.un�es;�'P�ro�h�i�b�ida I
U II

Prtere du Marim - melodia - ,�
Straebbog - senhorinha Lourdes A d de Iarani

�'

Salomé Pereira; t 2) Il Pescaiote
ven a e aranJas.

-Transcripção de Phantasia - S.
-- O

Segundo ordem do director �
Lange - menina Sibylla Busch; �
12) Chani du berger Alletter

de Hygiene do Estado, até o dia O
Va lsa N. '-2.3 F. Schubert

25 do con ente está expressamen-
te prohibida a venda de laranjas,14) ficando os infractores sujeitos ás
multas previstas em lei.

O doutor X é muito
Este barco do Mínl.», vali 1 3-2.

muit� dinheiro. 3-2

URANO

AudicçãO de
•

plano
Realiza-se hoje, ás 19 horas, senhorinha Emmy GoHergé;

nos magestosos e elegantes salões Cabaleita Ch. Lack

do querido Lyra Tennis Club, Serenata-a 4 mãos Pierné - se

a audicção de piano das alumnas nhorinha Guilhermina Costa; 15)
da consagrada tprofessora d. Ger- Serenala-Fr. Schubert - Willy
trudes Busch. Busch; 16) Chani du Berger-

Noturna-Galos - Narbal Lehm
O programma está assim or-

g;;.nizado: kuhl; 17) &scossaise--F. Cho-

Sonata op. 53 dedicada ao pin - senhorinha Mdria do Rosario

conde de Waldstein-L. v. Be- Pereira; La Gallina - dansa cu- Já está rebocado e assoalhado

ethoven sra. Busch; 1) La cor- ban� - fi 4 mãos-.W �ottscholk o prédio, em construcçã l, para a

beille de TOses - Straebbog, meni- Man� do Rosano Pereira e G. sala de operaçõ(':s da Maternidade

na Zita Salomé Pereira; 2) Blan- Busch; 18) Le C-C:0rrenle de. la
e curso de enfermagem obstedrica.

che-polka-SchmoIl, menif'.3 Mar- monfa:gne-senhonnha Cremllda As obras que estão sendo exe-

got Jonas; 3) $[archa dus sol- Schmldt �amos; I�) foul .de cutadas sob a direcção do habil

dados-R. Schumann, melina no�es-:-Gneg - senhonnha
.

Enka conshuctor sr. João Baptista Be-I .

Maria Zezé P�reira: 4) R?man.ce I Lels�er; <.'J([ar.cha_ de . nupcla�
- a

r�tta ,são fiscaliza�as. pela Directo-; !
a 4 mão· -Dlabelh, m(mnas Ir-

4 maos-Jen,en Enka Lelsner
na de Obras PublIcas.· I

mãs Carmen e Yolanda M l!o: e sr�. Buch; 20) ?ro.ika - Eshldo I
5) Ave Maria -Llszt - sra. Bu,>ch, 21) Tan-

ILes Harmonies des anges _

nh(;leuser - overture da opera. -. a 4 Comprae para vos conven-

estudos de Burgm:.ille·, menina mãos -R. Wagn,�� pela dlstl�cta cer O formidavel é economi- I
Yolanda Mello; 6) Loin dans pr?fessor� d� plano senhonnha

CO SABÃO INDIO •
la vallée-C. Gaenschals, senho- GIlda Llgockl e sra. Busch.

O
rinha Julia Mello; ,:marcha a 4 .' •
mãos--OiabellI,Yolanda e Juli� Sera"

Visem suas carteiras.
Mello; 7) 'Petil Pigeon - Tyroh- -.
enne-C.Gaenschal<, menina Ma- SUpp r im ida Todos os co�ductores re.gista- 8>
riazinha Schmidt Ramos; 8) Re- dos .na I?spectona de Ve?Iculos e
creio no campo - valsa'-C. Hp.u- A AGENCIA DO BANCO DO �esta capItal e 05 por aqUI tran· e
ser, menina Nereid Becket de BRASI L EM ITAJAHY? sltem, deverão apresentar, no de- e
Carval�(); P�lonaise a � mãos� correr. deste mez, á

.

citada Ins- •
Diabelh memnas �erelda e SI- Por carta particular fomos in- p��tona, as. suas carteuas �e ha- •
bylla BUSCh.;

9) Manhã na �on' formados de que a direcção ge- blhta�ão ahm de serem vls�das,

I''"'.lanha - Phantasia-C. Hems - ral do Banco do Brasil está co- gratUItamente. ;'

senhorinha Miria Pereira; 10) gitando de supprimir a agencia Os que não attenderem á inti-
.

'Peregrinação-Zilcher - senhori- daquelle estabelecimento banca- mação estarão sujeitos á multa re- '

nha Heta Khater; 11) .1«.archa li:> em Itajahy. gulamentar.

Sala de ope-
-

raçoes

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, Itajahy, 5:000$000
737 Arnoldo Schiphorst, Blllmenau, 3:500$000
745 Otto Huber, Blumenau, 5:000$000
289 Vva. Annita 8acellar Porto União, 15:000$000

3. Emprestimos a Juros de 6·1. p.a.
673 Urbano Gern, joinville, 4G:ooo$ooo
1008 Wolfgang Ammon, São Bento, 25:000$000
201 Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000
467 joão Testa, Florianopolis, 25:000$000
346 Max Mayr Sobr., Rio do Sul, 5:000$000

L o "e "A N

4021 Raul Deecke, 6:000$000

4029 Francisco Reuter,

SERIE I
4022 Raul Deecke,

SERIE II
5020 Boehm & Cia.,

Blumenau, 5:000$000

Blumenau, 25:000$000

Livanius & eia.
CORRESPON DENTES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sr. Tenente ..Jorge Proen
ça, presidente da F C. D.,

dirige-se aos clubs
filiados
-0-assignaturas ou annunciarem na

d E"Rapazes dos clubs Figueiren-l sporti�o desta C�pital, e o s-

A "GAZETA se, Avahy, lris, Athletico e Ta-; tado e por demais proclamado e
,

, , mandsré! Como presidente da en-' reconhecido!
- O jornal mais moderno e lido da Capital. tidade máxma do lool-ball �atha'l E agora destas coluumas; vos

. .r. - 1 rinense não é do meu desejo tra- peço para que cohesos e unidos,Peçam Ln) ormaçoes.
tar de' as urnptos contrarios aos! sinceros e resolutos, trabalheis mais

I vossos interesses. Aqui estou para Jo que nunca pelo máximo desen

�,���5:;�l���������, comvôsco elev�r o nome �e Santa volvim�nto da. vida' sportiv� desta
� � Catharina, ro:em se� deixar. de pequenina partícula do Brasil, que
��, Ati t bem , �

observar que todos tem a obn.ga- s� fez grande pelo valor de seusE�J, 'lien ae. ção de me acompanh.ar nessa )or- hlho.s» (a) Tte. Jorge Proença,�� .. � nada espinhosa, despidos de todo presidente da F. C. D.�]
�'

e qualquer ódio e preconceito. A-

�.��..�
A Agenc ia MOde r1)'a

�
thletas barrigas-verdes! Lembrae- IVO MONTENE.GRO CON.

�� de Publicações, com sede vos, antes d� �udo, dequ.e omeu CEDE-NOS ENTREVISTA
�:}] em São Paulo, é autorizada e fis- coração se divide pelos cinco clu

r�.� calizada pelo Governo Federal e
�

bes que disputarão o car:npeonato O illustre sportman Ivo Mun-t �j
112 d t por ISSO que tenegro, pertencente ás hostes do�) possue a carta patente n. o corren e anno,

, . A
•[i,J todos me devem assistir com arn- Figueirense F. C., com o seu ha-l\'cl

mo forte, de maneira qu e na vos- bitual gesto de delicadeza, não

��1 FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes! por
sa decisão e vosso zêlo sejam a Iugru á entrevista que lhe pedi-P;"'4 semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras
fonte onde eu vá buscar novos mos, assim se expressando: «Ve-�J EXTRACÇÃO com globos de crystal, estimulos para a luta. nho acompanhando com certo ca-

��1 .

idd' Rapazes do Figueirense esse tra- pricho os actos deccorrentes da(t� A NIAXIMA lisura e honesti a e, pOIS, os sor-
d" I F'

.

'B ab
' .

I do i-�
.

d 1 ictona rgueirense: em sa eis causa sportiva actua, estan o mOI Para extinguir o Integralista, não basta prohibir o uso dorí:J. .teios são presencia os pe o povo
.

I '- t d d d d t b ILlYJ· ,

'

, qua a situação que o spor a terassa o e que en re em reve, fardamento de s las mi icias,(�������;����R�����;h��� nossa terra atr�ve�sa! Be:n sabeis o meu querido clu?e. �rocurará Não é a camisa-verde que faz um integralista, e sim umados inconfundíveis esforços que impôr cláusulas disciplinares a idéa que faz o camisa-verde; e a idéa é imperecivel pois está�����i�������:�s;l������. temos empregado, alem daquell�� todo aquelle qu.::, em nome do enraigadx na mente e no coração de 400.000 brasileiros que que-F�,\, '"
� . � II;

d I que NeLon Nun�s e Albano Lucio ';.Iube. usar gestos desc�r�ezes. Con- rem a salvação d 1 Patria.[�� rranS !1Io 1l"''iI:e rap I o souberam pródigamente propor- &0 cégamente na adm�,n"t"ç.o do N, Carnara, os deputados submissos ás injuncções do bano��.� cionar á causa desporti va, ás ve- ,,!vi-negro de quem Ja es�ou m- queirismo internacional judaico, votaram a Lei de Segurança. en-�� Florianopolis Bom Retiro

� zes com sacrificios sem conta. 'ormado está senhora da situação caminhando-a á sanção do presidente da República. Pretendendol'H
ACElTAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS Bem sabeis que tudo vimo, fa- sportiva do meu clube». dar golpe de mo.te ao Integralismo, os signatarios da lei impatrio-�� zendo para que a nossa Ladição tica, no afan subserviente, esqueceram que o s<u gesto inconsciente��1 Fett & C ia . Li rn i tada

�J de leaes barrigas verdes não ve- JOGOS NA ARGENTINA corresponde ao engatilhar da arma que fulminará a agonizante libe-l:lJ AGENCIA-Fundos do Hotel lVIetropol nha empanar .seu br'lho pela d�- O Boca junior, n. I da tabella raI-democracia:�� O encarregado MARCUS MOURA
savença entre Irmãos. Bem sabei do campeonato argentino, venceu A lei de salvação do actual regi'lle, antes mesmo do exe-�)���fG"����������1��� ainda que nos tanto est'mamos domingo último, o San Lorenzo cufe-se, tem revdado suas finalidades contraproduce teso Assim éos sporlmen do alvi-negro, como por I xO em cujo jogo Waldemar

que, na Capital da República, nos últimos dias, ..enorme tem sido���l��4��l����l��� os que ostentam quaesquer outra, foi gravemente contundido. N'ou-
o numero de in5cripções nos n'Jmerosos nucleos integrali�tas-ope�1?; CONVEN�A -SE I

côres e. que serão vossos leaes a- tra partida os Estudantes de La rarios, militares, maritimoii, estud:mtes, intellectuaes accorrem engros-l\'}J 'T' dversanos na futura temporada Plata venceram o River Plate por sando as fileiras qUê desfraldam a bandeira do Sigma.� qwe nos receptores PHILlPS são aproveita- sportiva! Mas moços do Figuei- 2.0, D,ntre as innumeras adbões, uma, pela sua importancia e�1 das todas as importantes conqlllstas d� SClenCla rense, jamais poderemos deixar �ignificação, tem feito acho em todos os recantos do Brasil e, quiça,L1-J do radiO, razão porque recommendamo-Ios. de exigir de vós e de todos clubs PAULISTASXCARIOCAS
no ExteriOl: o dr. Marcos de Souza DJntas �caba de prestar o�, �'- C filiados o curo.primoento exacto do
seu J'uramento de cooperação á Ar:.ção Integralista Brasileira e de

�J AO h'NTES COSTA & a Realizar-se-à domingo o pri-�
L.

• dever. Jamais deixaremos passar fidelidade ao Chefe Nacional Plinio Salg'ldo.meiro encontro da melhor das tres

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
desapercebidos os acto� que_ po� no stadio do Va�co da Gama, Importante é a adhesão, pois que o dr. Souza Dantas, altoventura venham contranar nao so fUllccionario de Banco do Brasil, pelo seu destacado merito, J'á de-������(��l���� no Rio de janeiro. Os paulistas�s�f���Mí��'�!: �

�:::;;8� a nossa acção téchnica, como á sempenhou as funcções de director sup.!rÍptendente do Banco do Es-
"o

,

I b embarcarão quinta feira para o��O��O�---------- O�.$.DO administrativa pe o em c�m�u�. Rio c,om a mesma organização tado de S. Paulo, foi secretario da Fazenda do mesmo Estado,@1

I' Moços do Avahy! luIgo Inutll dl-
h presidi'J o Conselho Nar.ional do Café. e exerceu o cargo de dire-

�
b com que enfrentaram os gauc os.� z;r-vos da vossa a �egação; �o- ctor das Carteiras de Cambio e Emissão do Banco do Brasil; signi-� , rem, como vosso amigo, vos m- Querendo reparar, e engraxar e ficativa, pJis que acaba de chegar do extrangeiro, onde e�teve como� O cito a não emorecerdes um só lavar automovei procure a «GA- membro téchnico da Missão FInanceira chefiada pelo ministro Sou-� " momento, na luta ingente em que GAOE AMERICANA» rua sa Costa.� • comnosco estaes cong�e�ado! T�- Francisco Tolentino n' I' O seu pedido 'de inclusão nas fileira5 integralistas, mal se� e do : qualquer p�trOCInlO da am- viu dest.mbarcado, é u:n eloquente test�mnnho da verdade do que;,';'t1 • mosldade bem ser qut' o compre- COnsti tu i n te tem affirmado o Integralismo com respeito á nossa vassalagem ao ca-; e hen�ereis,. deve ser consiJerado

se rg i pana pitalísmo judaico internacion,lI, e qual a unica força capaz de livrar
'

i�� CO'110 mopportuno no .roomen- o paiz desse captiveiro,(' to. SPORTMEN do Im!
ARACAJU', 2 (G) _ Foi ------�------------__,__

Tarobem vos quero ver fortes
e unidos, cooperando para o eleito primeiro govern ldor consti- O. seu apparelho de rádio GO Ipes ded tucional de Serooi1_e, o sr. Eroni- funcclOna rr.al?maior progresso a nossa acção

h II d d d
.

I b des de Carvalho, que obtev<! 16 Incertezas da corrente electrica, pU n asportiva, ao a o os emais cus

d d Ida entidade que presido! Cama- votos contra 14, a os ao sr. por certo. SÃO PAULO 2 (G) _radas do Athlético e do Taman-I Maynard Gomes.
1 Adquirindo o, Estabiliza,d�r No trem da tabell�, entre as e3-daré! Pa�a senadlres[eaerdes, �ra�i. de Corrente tera o seu r�dlO tações de Oliveira e Jundiahy, oBem sei da tradiç�o de que esc:>lhldos os �r. �an ro :tcle sempre com 0, volume propno e

portuguez Antonio Ramos, arma-justamente vos orgulhaes, a qual e Augusto Leite, regulado perfeitamente. do de punhal subitamente come-I bem representa bellas jornadas R.esultado, e� algumas zonas
çou a desferir golpes a esmo, fe-nos fastos desportivos de Santa

Epizoatia
da cldad�: 200 (. rindo gravemente duas senhoras eCatharina. FUnCClOnlmento garantido - um Jovem.O desejo que semp!e em vós Preço módico

_

todos residiu para que a realida- O sr. dr. Director de Hygie-
"INSTALLADORA DE Cartazes do

de de sempre fôsse o progresso ne, mandou publicar edital decla-
FLORIANOPOLIS" D ia

rando que, em vista de estaI' IMPERIAL-Entre Seccos' eNi:o ponha fóra a sua lamina grassando no Estado a epizootia Rua Trajano n' II Molhados, às 5, 7 e 8,30 ho-Só O profissional competente e criterioso usada. da raiva, molestia transmisslvel aopóde exe�utar com e�mero todos os
_ trabal�os

i
Adquira já o afamado afia- homem fica terminantemente pro- ConCurrenC iaphotographicos,. garantll1�o-�os revelaçao, cópIas dor "SIRANA" para laminas ty- hibido' o aproveitamento, para ROYAL-Dr. Bull, às 7,30e ampliações urepreenslvels e absolutamente po Gillette.

consumo alimentar, dos animaes A Secção de Montepio dos horas.i: duraveis, Paro exceIlente e haratissimo, portadores daqueIla moI,estia, . Fu�ccionarios Público� do Estado CENTRAL-UIUmo chá lof� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS. INSTALLADORA DE Aos. infractore� sela apphcada ab�J� c�ncurcencla pu�hca rara general Yen, às 7 e 8,30 horas.G NA CASA .. FLORIANOPOLlS a penalIdade preVIsta no a.rt. 442 edlflcaç.ao de um predlO na clda-
d O do Regulamento de Hyglene do de, ltaJahycuonform_: planta eXlS-

��.�ooee--------e..... Rua TrajaRa n' II Estado. tente naque a secçao.

A GAZETA'
•

Valiosos brindes

o. L.� ROSA
RUA DEODORO 33
FL.ORIANOPOLIS.

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

,

''''_-

Artigos Photograph icos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

3

A Familia na Doutrina
do Sigma

Integral ismo
o

Para o Integralismo a Familia é a primeira e a mais Impor
tante das instit rições sociaes, pois que, por sua natureza, ao mesmo

tempo biologica e moral, é o nascedouro da vida social e o reposi
torio de mas mais lidimas tradições.

Cumpre, pois, ao Estado manter o vinculo indissoluvel que
a constitue, proteger e favorecer a sua integridade, respeitar seus di
reitos intangiveis e lastrear a sua autonomia e a sua cornmunhão de
affectos com bases economicas solidas, por meio de urna legislação
familiar justa e esclarecida, ao invez de abandonai-a, como até aqui
á mingua de toda a estabilidade e segurança e sem nenhuma pos
sibilidade de cu:nprir a sua alta missão de educação integral da
criança e d : SfU encaminhamen'o na vida.

" "
*

OPER,\RIOI
O Íntegralismo não escrav.sa ningu .m: elle organiza.
O senti nento de solidariedade é a base do systema inte

gralista, p:>r isro, o Estado Integral, em vez de explorar e escravi
sar o proletariado, como faz o Eotado Communista, protege, o ope
rario e liscaliza o patrão: em vez de se ap ),derar do suor do opera
rio, impedi 1 10 lhe d-: ter su \ propriedade pua abrigo d-: sua fa
mília, lac.lita a acquisição do Ia', procu 'ando fazer de cada opera
rio um pequeno proprietario; em vez de d zstruir a família, como

faz o Com nunismo, a protege e a mantem; em vez de materialisar
individuo, o lntegralisrno exige a crença em D.!us.

" "
u

ProvinciasPelas
Guanabara
(Distrlcto Federal)

raso

ODEON�E' assim que eu

gosto, às 5,30, 7 e 8,30 horas�

____-------:...,.___ _:____:_ --------,
'
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A GAZETA

A GAZETA
Médicos

Dr. Cesar Avlla

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

I

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

Dr. Rlcar do Gattemann

Médico _. Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
R.eã. Rua Esteves [untor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua COCrajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medlolna Interna- Syphills
Vias Urinariús

Consulto rio e Residencia

Rua Tra)ano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS I-PARTOS

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

CHnica Medica

TIJUCAS

AdvogadosI

Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Oewaldc Bulcio Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n' 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

Rua' João Pinto, rr
_

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n' 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

!�\TeIephone O' 1548 .

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

I Cathedratico de Direito Com

merciaI da Facuidade de
Direito

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv: 1277.-

Caixa Postal, 110.

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!

CLINICA

Cirurgião-dentista da For-

I
taleza Anhatomirim-Ex-as
sistera, com olessor f{eynal
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
nà-Incs. a ouro e Denta-

duras--Preços razoaveis.

1?,_ua T,cjc.no, 7 (sobrado
Consultas=zas., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das 14 ás 20 horas

Chegou
A Vft�'7 Inlf_i=_ �['��n... u &. U� ��Ij"B.u

o Radio de Qualidade

Atwater &��
t;tBS �

O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COIYlPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa 1\1 íscellanea

Pharmacias'
__ .."""",====="""""=""""""",,,

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Almanak Laemmert

0--------- ---------��

fUNDADO Em 1844

Annuario Cornrnercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Bras'a

( Guia Geral do Estado de. Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

=de 1

==João Selva==

Fabrica: Rua Bocayuv3, 154

Deposito: Mercado, 36

---�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Telephone 1441 Caixa Postal 105

• volume -- Districto fec)eral
2' -- São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estac)os õo Brasil

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

ArADEmlrD I, CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
Joãõ-jôsé-Cabral, provi- taes e Estados do Brasil
sionado. V.JLume Dspecíal doEstado de Santa Catharina

1?,. Felíppe Schmidt, 9-sala 3
,

Pela primeira vez Santa Catharina terá uma comp.eta

Diagnostico õcs molrzstias elUO de iniormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-

Internas pelos RAIOS X Telephones: ustria, Comerciaes e Proficionaes.

Tratamentos com as Radio - Escriptorio L��� Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira Florisbe.o $iDva
Ondas Curtas e Ultra Curtas

I Residencia
I Director-proprietario da «Informação Comrnercial> A

·

Radias U. Violeta e lnfra-Ver-�I��_�������=�' I
Rua Esteves 1unior, 16 visa a distincta Ircguezia que acaba de re-

I G bi d F L O R I A N O P O L I S b LI O F Cmelhos--Comp eto a mete e ce er, NH, RESCOT c ASEMmA na mais a'ta
EI(c�rici(hde Medica ' A..ccacio

Mo-. R-e-'-IIIn--a-ç-a--o-d-e--A-s-s-u-c-a-r- novidade., espefra, sem compromisso, a visita de

Applica o PnC!umo-Thorax Ar- seus arrugos e rcguezes.
tlfic:ial contra a Tuberc:ulr:se P.ul- RUA JOÃO PINTO N ") J
monDr, com controle raôlolog1co relra tem seu escrip- �__ �

�_

1 • s:

_

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

� das 14 ás 17 hS.--TeIef.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-T�Ief. 1450
Pelleteria ·ll\h)wM�des
Argentil�a �YtC8���ltli.as

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat

I to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russía Sov;'é
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca
margo
Psyco flnalyse-Por Gastão re
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dPIHPU\{
Edições de Adersen - Editore<;
Edifício d'A NOITE - /4.

andar RIO
VENDE-SE

uma coníortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO . I
=====================

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

VERÁ

�,. ,
\

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) f�a�b�ri�c�a�d�o�c�o�"��.J!�'!!=�;�n�=
é dar valor ao que é bom, é economica e rendôso

EXPERIMENTE E QU'E É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

e7l\�qgAv.Â�����I��������1�����f��������<cl�§�SE?2�..����2-

j�C I . �d:�A �
�. a r

__ . __,_" _. ..._ ��J� �� Matriz: FL.ORI �
� FIII elt"""V""'\.1

BiurtlenaL.1 - _'oinville Si�O Francisco - LaO"una '_ages �
� I laes I I I Mostruario permanente em Cruzeiro=do Sul �.

,

Secção de Secçao de Secçao de �
FAZENDAS: �f,;l

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �.�Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira ��
Lonas e Imp�rmeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas [�
Tapetes e. tnlhos

Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ���
.•
#.'

I
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ��

,- Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �t)l
Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Notores �1

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de- jantar - talhe- electricos' ��'11

,

� Sabonetes e Pe rf ua rias rQS Material em geral para transmissões: eixos, \tJ
a Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��.!1
� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��

Toalhas e guarda-napps Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mcchanico l:K4

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e carnaras de ar GOOD't"ER a,��
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �!
� Empreza Nacional de Navegação. "Hoepcke�'--\lapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "�Aax" �";l
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" ;,j

l.."qUÂ"Vl:�4.Vé����� ffi<�������f��ffi<����?2.�.'�::'fl::>7'À���
-Companhia Alliança da Bahia -_. .."..' _..... mme•.,,�" - .-

III l:onfeilariaEspecialidades em cararncllos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e hailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

EUA TRAJANO) Telephone 1.194

repital rznllsuôo 9.000:000$000-
Reservas mais ôe

36.000:000$0001'Receita em 1933 17.762:703$2161
1mmoveis 13.472:299$::34-9
Responc;abiliôaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$8161(Estes responsabiliôaàes referem-se sórnenre aos ramos õe
fOSO e TRAH5PORTE5, que sõo os DOl5 UHlf05 em que
a rompanhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toôos os

Estaàos õo Brasil, no Urugua·' (5uccursal) e nas prtnctpccr
praças extrangeiras �

Agemtes em fIorianopolis mrneos LOBO & fIA.

"I!lt"
...., .........",.

....
+

Rua r. mafra n' 35 (aobrcôo) I'nixn postal ]9
'

Telegr. ALLIAHÇA Tel aph, 1.083 � m�_���·����������������

Escriptorios em Laguna 11 llcriahy 5ub-Agr::ntt's em ;
F

E!

Bluml1na.�, e Lagl1s
w�... _��' '1Iomeno ela.

! M��:;� ,

ATTENÇA-o II'
PASCHOAL Sii\'H,mE S. A· �{�LIVRARIA MODERNA \ '.�� �o"<'�,\Ú(f� ,

- 1 funàaôn em 1886 :���S���: ,': _

1

Yaurt daGranja Rua Pelippe Schrnidt n+B
..

, EA·é' i

Z
· Caixa postal129 Tel. auto

100411
!

r
,,'

-

o""NHA LACT� ':: -

{

.

Ina Codigo Ribeiro End. Telg.!
'

A fÃ!...!;' PfLJ.:4·
' �'

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-
I

SIMONE 1
- NE SA�· AGORA NA {:��_,'mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo Tvp:J;:)ra,)1ia, Esrer"alypi � CER !I.A

d Ierrnid d tro j t t· '. lit di b t
1 Encaàernação, Pautação, Tra APPARE ALAGEI'" �

as en errrn a es gas ro 111 es mais: co I e, la e es, apeno balhos em Alto Relevo etc.
. EMB .'-;"1

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- �-- -�= --- _=; NOVA oM ICA ,i I

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, MAIS ECO�CA-::::::=;;: !
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos --

AIS pRA -= r. ;

rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. --I �A!S PERfEI��i,;é;��')( .

�.j
A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual A ICOO I IV'. "

r _�.
., I' I

está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga- I E ",_,_.
"

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 agradavet ao paladar mais exi- & .

Sobrinho
D E gente.

Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs, R. CONSELHEIRO MA-
DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 Vi ftZi no Jasá

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo I involucro a marca: GRANJA ZINA. -

Telephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-
__

FLORIANOPOUS 'II GarCia"Fll..!aTir-a-�������������������� tal, Café da Ilha e Ho�IMetropol.
_� ��������2_�W����_ dentes n. 10-,lo�anop�r�

A CAPIT L.

,

••• funàaàa 11m 1870 •••

5ESUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Chiquinho

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:',,'l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc,

Llnàa Vista Panoramica.
Esplenôiàa praia ôe banhos.

Optima nascente
õ

e agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BI9LHEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Her-clllo Luz.
800 õo Sranôe Quartel Feõercl , em construcção.

600 õo 6rupo Escolar 1051! Boitl1ux.
t-lc séõe õo Districto Toão Pcsaõo.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieôaôe se encarrega àa construcção õe Prl!ôios

ca lótes oõqulrõoe, rne
ô

lcnte o pagamento ôe umcentrcõc á
ur.stc e o reetctte em pagamentos meneuee,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

ARTIGOS PA
C R I A N 9 A S Rua

. ._' .�;: .
:

'.' :- .

'.

AUA� _

crOAO� _. i�TADQ e l�
......-=--- ...",.II:i!!iIIS�iI!wIl�'"""..:_,._�'*.,.,.,..�J!"f7......,.�J

SE OUEr�ES Aj\'DAR DE
AUTO

�

commodamente e com

segurança cha-na o
_

[f:D�"� WI a ..200
Phone. 'L�i2

E NADA MA 3!

IM �r!! li>!

I' OU I sta

'I RUA 28 DE SETEM
BRO N. 16

.. ';:. .. r

'�, ..

A i-t O
Conselheiro Mafra

N
(esquina Trajano)
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Retumbante! formiàauel! Incrível!
Paraizo", a preferida da nossa 'Jeunes-.,

seA6dorée" está vendendoSedas e mais Sedas,
lindissirnas, que dão encanto e belleza.

Para a presente estação todos os arti�
gos os lIlais elegantes chegados recentemen
te de São Paulo e Rio. - No PARAIZ 0, á Rua'
Fe,Uippe Schmidt N. 21 -- _jOS E' ELIAS.

i!:; :�

"O

•

perigo
os collegiaes
Estreito

Hoje, esteve em nossa redacção a exma. sra, d. Paula Lhe
reux, moradora no districto de João Pe:;sê>a, declarando-nos o se

guinte: -que o transporte de animaes bovinos, é feito diariamente
das Campinas e Sapé, para�o Matadouro Público pela estrada geral,
coincidindo precisamente, com o horario em que as crianças, ali
residentes, se dirigem p:ua as escolas e grupo escolar •.José Bo.teuu> ,

constituindo, assim, um enorme perigo para as mesmas.

Solicita a mesma senhora, por nosso intermédio, a attenção da
D;fectoria de Hygiene do Estado, a quem cabe sanar a difficuldade,
para o presente caso, mudando o horario de transporte dos animaes
destinados á matança .

Procurando averiguar a reclamação de dona Paula Lheureux,
a reportagem de fi Gazela apurou a sua inteira confirmação.
Isso, com surpreza nossa ante a incúria das autoridades que vem

tolerando essa ameaça á vida dos petizes que procuram as escolas
em busca das luzes do saber.

Realmente, só em nossa terra poderiamos assistir espectáculo
tão deprimente e tão lastimavel.

POVO para

A V I O A
Solicita a secretaria do Conse

lho Téchnico, o comparecimento
dos jogadores, abaixo, para um

treino que será realizado no sab
bado proximo, ás 16,30, no

campo «A. Konder» com o Ta·
mandaré F. C: Metralha; Pavão
e Antenor; Cal los (Fig.), Zé e

Moacyr; Mirinho, Damata, Apri
gio, Medeiros, Pipper, Aquino,
Tico, Secura, 36, Carioca, Beti
nho, Estamos certos de que os

jogadores acima requisitados cum

prirão o seu dever como o Iize-

I ram os do outro combinado, bem
como Tamandaré, sorão photo-

R A

t It
.

h graphados, de cujas chapas man-
egressou on em, a aja y, d ' f I' f') di d 'ar-se-a azer c iches para utura

apots acgu�ts I
las e

PI�rmanBencIa publicação. Àssirn todos deveri.o
nes a apl a, o sr. nneu om- .

hausen, adiantado industrialista, re- comparecer, sem excepção.
sidente naquella cidade e elemen
to de destaque da Colligação Re
publicana.

TRt--:INO DO COMBINADO

ra restituir seu brilho primitivo,
encho-se uma caçarola quente de
miolo de pão. Quando este estio
Ver quente esmigalha-se de mo'

do a obter-se uma especie de pas:

1 QUINTA-Fi:iRA I
ta a qual se põe sobre o borda-
do ou galão, apertando-o ligeitao

=....,"...,.m'.""_..,
rrenie como se quizesse tirar o

molde Deixa-se secccr tapando
fi/gwnas horas depois lira-se, a pasta ha seccc

t�ccVa-se ligeiramente.
-0-

Carlos Hoepckc S(A, agen
te CO�DOR, nesta praça
recebeu o seguinte telegram-

S. PAULO X RIO ma do Rio:
_

«O avião que realiza o
A extincta. irmão do general primeiro vôo posta!, EuropaFelll'ppe Schmidt pert n

'

f Foi disiznado o J'uiz Vergilio
.

, � e cia a a- '" America do Sul, serviço a,iJo-milia muito relacionada nesta ca- para referir o jogo entre paulistas b

,

I e cariocas na 1'. melhor das trez
ra acelerado, chegou ôntern

pital. á Natal ás 15,40 horas ba-
O Ad lia era soar d que se realizará domingo, no Rio

. e
t>

a os srs. sileiras, depois da travessia
dr. Valdemiro Salles, actualmen- de Janeiro. Atlantico 15, horas. O hydrote em São Paulo, e de sr. Ro- Condor do serviço de com-
dolpho Boechel, alto [unccionario binação decolIou de Nata)
do Cabo Submarino.

Quem quizer se trajar bem, ás 16,5 em direcção ao sul,A familia enlutada á Gazela d S N- " .
, f' tforçosamente, terá que usar as tempo e transportes e- ao e so aqu� que, e or e

enVIa pezames. maravilhas do PA- vilha - Natal foi de 41,10 Essa gra,ve epidemia ....
Cl egou ôntem a esta capital o ctor o jornalista conterraneo sr. Usar o «SABÃO INDIO» quer RA IZO rua Fe- horas, isto é, menos 2 horas No Brasíl, do Sul ao Norte

sr. Jeão Gabard0, dos "Diarios" Petrarch::. Callado. dizer economia, sob todos lippe Schm.dt no 21. da Europa á America do ElIa augmenta dia a dia I

de Curity'ia, dos quaes é dire- ,Jl Gazela cwnprimenta-o os pontos de vista. Sul». SaraplAo
IM 4mi&@@����#S@��Em'B-�.H.ti,�Qg��""§BgB�"""••"" .....

s��Ã���RÇtfttconserva o tecido da roupa oorque lava f�:-:ilrnente e ESPECIALIDADE
..������&II5IIcll!l10_rn_lIr.a.·IIi.·PII·.Idez I";:=====�';"':

-...,...,..,.."," .. ' .",,'" .......

!"""''2m'r.194 ABraH. 271 \
fi

.••..�..
�

-�.l', }
"'.�,�".:-� ::.�

.,,:
,

;"i'{!1'1
. '.

com um panno,
do hem e então

Festeja o seu anniversario na

talicio o nos, o ccnteiraneo sr.

Eduardll Nicolicb, ac.íivo repre
sentante commercia], nesta cidade.
A Galeta cumprimenta, o.

fAZEm ANt--I05 HOJE':
a senhorinha Iracy Gonç'llves

da Silva;
o sr. Guilherme Spech.

CHE6Am ut-15 ...

João Gabardo

Para calcular a �F.����:*li*1����
divida brasi- � Estilhaços... �

I' � �eira ,���OO ������
Tentaram raptar o

deputado Gabeira

-
do

Zé Florencio ouvindo a nota

Sobre esse caso encrencado
Disse a mirn:-Ai I Bisbilhota,
Quem me déra ser roubado!!!

Com «A Cidade»,
do Bisbilhota II...

Então, o seu bom amigo
Desancou o páo... á béssa
FalIando (mas que castigo !)
Daquella grande iri-peça ....?!

*
*
*_ A PASSAMANERIA tismal receberá o nome de Neu

DOS GALÕES E BOR- sa Marcia.
DADOS METALLlCOS--Pa-

i
..

,

Está em festa o lar do sr. Os
valdo Ramos, funccionario do
Thesouro do Estado, com o nas

cimento da uma interessante me-

nma.

OUTROS PARTEm ...

Irineu Bornhausen

Anniv ersaria-se hoje o nosso

jovem conterraneo Laercio Leal.
pharmaceutico e destacado ele
mento no nosso meio desportista.
.li Gazela felicita-o.

A F.C.D. PREMIAR<-\'?

Ao que estamos informados a

F.C.D., por proposta do Conse
lho, após os jogos com o Athle
tico de S. Francisco, expedirá di
plomas aos jogadores do; dois

combinados que representarão a

cidade no Centenario da Força
Pública do Estado.

Vindo do Norte do Estado,
chegou a esta cidade, o sr. capi
tão reformado Virgilio Henrique
Dias.

Uma mulher vomi
tou cabello e crina
de cavallo

(De um telegrammi de
Mafra)

Essa historia que surgiu
Faz pensar, ao cotovêllo;
Como é que a moça enguliu
O tal montão de cabello?

Mas o Gi que tudo explica
Já me foi logo informando:
A mulher (o caso indica)
Talvez enguliu.i. sonhando ....

.J1ftingiu O Paraná
a epidemia dos ac
cordas

LISBOA, 4 (G)-Os jornaes
públicam a photographia do jo
vem Manoel Moreira, que é con

siderado um dos maiores genios
na sciencia das mathematicas.
Esse rapaz realiza, com uma ra

TREINO DO COMBINADO pidez admiravel, calculos que os

AVAHY grandes mathematicos levariam
horas para resolver.

6ENTE NOVA

Està de parabens o casal sr,

tte. Osmar Silva e sua exma

esposa d. Maria de Lourdes Sil- Do Norte do Estado. chegou,
va, com o nascimento de uma ha dias, nesta Capital, o sr. Nilo
robusta menina, que na pia bap- Nocetti, do co nrnercio local.

BAPTISAD05:
Sabbado último, foram levadas

á pia baptismal da Cathedral Me
tropolitana, as meninas Clamir
Therezinha e Cléa Soemi, filhas
do sr. João M. de: Souza e de
sua exma. esposa d. Campolina
Taboas de Souza.

Realizar-se-ha, 3a. feira pro-I O 11 t' t d. ,

'd bi me lar sor lmen o ·e
xirna, mais um tremo o com I·

ti h À

d isa d A L ar igos para omens so na
na o camisa o vany, contra o

A '-"APlTAL
team do lris F. C. O combinado casa L .

A pia baptismal da Cathedral
Metropolitana, foi levado o meni
no Luiz Gonzaga, filho do sr.

Floriano Tabôas e de sua exma.

esposa d. Paulina Pedrini Tabôas.
Toguinho, jogador do scrachi

gaúcho, defenderá as côres do
Botafogo do Rio de Janeiro.

está assim escalado: Bê>os; Carlos
e Arnaldo; Borba, Chocolate e

Gato; Gallego, Paraná, Lins, Ni
zeta e Calico. Vôo postal

Europa - Ame
rica do Sul

TOGUINHO NO BOTAFO
GO

fALLEClmEHTO:

I Falleceu, em São Paulo, a nos-

sa conterranea exma. viuva d.
Adelia Schmidt Caldeira.

o sabão

uVirgem E5pecialiàaàe"
de Welzel & eis .... Joinville (MARCA REGISTRADA
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