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Lançada a candidatura
���iliiiiiiiiíiliií iiiiiiiíiiiiiiliiiiiiõim_��-- A

Ramos agonia de uma Liga, creada
do seu próprio punho e que 11

a

parte final, que tanta celeuma
tem levantado, não represent
ameaça aos poderes públicos Oi!

a quem quer que seja,
. 'Os generaes do Exercito, cha

mados para ter sciencia disso e

do pensamento do presidente a

r espeito do reajustamento dos mi
litares, estão autorizados a com

municar ao Exercito a decisão do
governo e a orientação do minis
tro, que não tem que dar satis
fações a mais ninguem.

Quanto ao desfecho que tiver
a questão do reajustamento, disse
o gal. Góes, propoõitadamente,
deslocada de seu verdadeiro ter

reno afim de deixar mal e pro
vocar o Exercito, que não quer
nenhum sacrifício da Nação, mas

unicamente um tratamento equ3.
nime e co npativel com S'J'l dig
nidade, o ministro e os demais
chefes do Ex'�rcito que C0'11 elle
tem trocado ideias saberão cum

prir o seu dever dentro desta
orientação.'

,

Do dr. Nerêu

o Exército
não perturbará a ór

dem públícará
LIGAÇÃO aio 20 (G) -Interpretando

A:nte-ôotem á tarde. no escriptorlo a nota anteriormente fornecida pelo
GENEBRA, 20 (G)-A no-

do sr, dJ;. Wanderley Ior•• á rua Fe- b
Iíppe Schmldt, mantiveram longa con-

seu g� inete,. o m.illistro, Góe,s ,Usar o "SABÃO INDIO» quer
'la comrnissão dos treze, destina- M t I d dfereda:o srs. drs.Rupp]or. e Sizenando on erro r .uruu os jorna istas, 1- rzer economia sob t: dos
da a prr.pôr as medidas íinancei- T' . d Ih II [ô

,:J� o

etxerra. zen 0- es que e a ora escnpta os pontos de vista
ras e economicas a serem appli- Dali sahlndo o médico liberal. díri- �:-c�:;iÇJ�������;c����� ..,�y��,*,,�'ã"'r.,.c..�.....

cadas, no fu�uro, a qualquer Esta- giu-se a Palaclo, onde o aguardavam �
= �- -,

�"'--=-""'"''''''.A=��
E' o seguinte o parecer indi- Benjamin Gal'otti Junior, Manoel do que venha a repudiar unilate-,

políticos arístilíanistas, � AC I 'A�Ecativo, do Superior Tribunal de Florentino Machado, Antonio Lu- ralrneate as SU:l3 obrigações inter-
A SERRA CIRCULAR DE � , I :I � �:.

. .t�
Justiça Eleitoral sobre os effeitos cio, Francisco de Almeida, Af- nacionaes, conforme a proposta CANTARELLI �,�

ftM_= ••..-.." r.�;.ido julgado da eleição de Santa fonso Maria Cardoso da Veiga, lrancesa hoje approvada, será cons- � «Sabado de aleluia; '-

Catharina. Luiz Rigo e Alvaro Trindade tituida pelos representantes da_In- Onte� os meios Coligados estive- k Panela no fogo; �
Em virtude do julgamento da Cruz, 9 votos, cada um; Pompi- i!,hterra, Canadá, Chile, Espanha, ram agitados.

�i
Farinha na cuia I» ��-�

I '- ). S t C thari f' 11'0 Pereira Bento, 5 votos,' Mar. França, Hunflaria, ltalia, Holan- Chegou' mesmo a realizar-se uma � Assim dizia uma velha preta que me embalou nos
�

creiçao oe an a a arma, OI � retrníão no escríptorío do dr. Aducd•. r b
- UL< V

'�li
mandada renovar a eleição da 8a. cio Machado POItella, 62 votos; da Portugal, Tu 'quía, Russia So- . O Virguio Moura explicava mais IH raças, ao tempo �a Revolução de 93 e me serviu de aula �i1
secção da 19a. zona. Dionysio Veiga e Manod Thia- vietica, Yugoeslavia e Polonia. tarde, qu< o fim colímado fôu o agus- �� quando meus paes andaram emigrados. ,�

No Boletim Eleitoral n. 40 de go de Castro, 8 votos, cada um',
- te. com o prof. Cantarellí, célebre!ül ide IS tudo p,assa e tudo se rrauslorma, tudo evolue '"

��
«DESOR!ENTAÇAO t 6

' , �i d
v 'ij

27 de março último, paginas 846 RO,dolp�o. Victo,r Tie�mann! Ro-
. TRIUMPHANTE»

mago agora en e n s para .oseccrona- ritJ sPernOtgl'dCloedonummasl.entJ o ou noutro, No sentido do be:n I)�! jLJ
��

a 850. foram publicados os map- geno Viena, Braz Limonzi, 63
mente do situacionismo. no seu ap- � ��

� plaudido número de serra cícular. � H
'

d ��
pas na conformidade do julgarnen- votos, cada um; Eugenio Davet

I
BERLIM, 20 (G)- O:; jor- � oje a mo a é outra e pode-se sintetisar assim: �.

to [conclusões geraes-acta deli Sc�n�ider, Placido Olympio de naes all;-�ães, cont.i�uam critican- DENTRO DO P. L. I� Em sabado de aleluia. �
de março de 1935-Boletim E- Ohvena, 70 votos; cada um; do as ultimas deClSo�s de Gene- Numa roda. ôntem. os srs. dr. PIá- ij Muita gente boa toma na cuia I�
leitoral n. 38, de 23 de março Francisco Maria Antonucct, 661 bra considerando-as como uma ddo OIympio e cel. Fontoura mani- � Hoje é o dia d.as judas, mormente ag�ra que Judas

�

de 1935. O resultado da eleição votos; Brasilio Celestino de OJi- monstruosi.dade, baseada em falta festaram-se francamente anti-accor- H está na moda, por ISSO deixamos' e:n ' paz a gente boa e
H

renovada foi o seguinte: veira, 54 votos; Leonidas Coelho, de logica notavel por parte do,; distas. encontrando apenAS �ma fór-
� vamos comentar o Judas que é na atualidade o pr t t' [�I:

C 'C d I' P t'd L' 70 t t1ff' d D t'd
'

I l't'
,mula vÍavel. para o caso da presiden- • ., do triumfo.

' ,o o ipO �
amara l·e era - ar 1 o 1- vo os. J7. lança os rar I os responsave15 pe a po 1 Ica europeia, c1a constitucional: a solução dentro � ��

beral Catharinense: I' turno - "Por Santa Catharina": I' turno Alguns matutinos publicam los re- do P. L. � Na môrna e tep�da manhã, deste sabado claro, ã'Tlcno d
Nereu de Oliveira Ramos, 65 -Marcos Konder, 4 votos; 2' sultadas da última sessão genebli- �

de ceu escampo ,e hmpo; quando os sinos bimbalharam �
votos; 2' turno-José Eugenio turno- Alvaro Monteiro de Bar- na sob o o titulo «O suicidio mo- CEL. ARISTI LlANO RAMOS ti sauddn?o a AlelUia, a garotada da rua de cacete em pupho k"/

Müller, 67 votos; Nereu de Oli- ros Catão, 12 votos; Marcos ral da Liga das Naçõe»s, «De- Chegará a esta capital. na proxi- H e faqumhadearco de barril, MATOU OS ]UD\S...
..

�
veira Ramos, 65 votos; Carlos Konder, João de Oliveira, Arthur sorientarão triumphmte» e outros.

ma. quinta-feira. o cel. Arístiliano
.,. Mas Judas não rror:e, Judas r.onstitue um sl'm' 0'0 �

:r. Ramos. interventor federal. n d b r.:I

Gomes de Oliveira e Fontoura Ferreira clt Costa, 79 votos ta- Em face das acclsaçõe, hnçadas Em sua companhia. viajará o jor- h negrega, o, ,um sím 010 de .r�probo, ,mas um símbol,;) gue �

Boraes do Amaral, 65 votos, ca- da um; Jesé Severiano Maia, 80 contra o Reich, a iMprensa alle- nallsta Trindade Cruz. W passou a hlstona e vem reSlStmdo á mclemencia do t" �1
\)

I M I h d d -

�� t 't' d d
c.nao ri\I:,:da um; Durva e c ia es e votos; José Accacio Soares Mo- mã repete trechos da estatistica �

e se ransml tm o e ge:ação em geraçáo, graças á hedio'n.. 1!7,

Sou2a, 72 votos; Leopoldo Diniz reira, 70 votos; Oswaldo de Oli-, official, que provam a totalidadt:> DR. ADOLPHO KON DER �
dez dum gest� e a ambição gananciosa, d sm id:i e calcu- �

Martins Junior, 60 votús; Allian- veira, Oeo Augusto Guilherme
I
da destruição de material bellico Deverá estar nesta capital. na pro- � lada duma atItude. �

ca d()s 'Partidos npor Santa Ca- Urban, Rodolpho Renaux Bauer, ,á qual a Allemanha foi obrigada
xima quarta-feira p sr. dr. Adolpho � Judas esteriotír� 05 Eals?s, os hípocritas, os febn'ç s t �

tharl'na": I' turno-Adolpho Kon- Antonio Carlos Bittenc:ourt, NI'- depois da, Grande Guerra, bem Kblonder. chefe da Colligação Repu- J caterva. Judas é mdestrutIvel e no torveli'nho f' t' ) �
,

icana. � b' h
. . rene lCJ d..lS rt�

der, 20 "o�os; Henrique Rupp colau Bley Netto. Achilles Balsi- como a falta de lealdad,'! por parte Por telegramma foram convocados � am lções umanas, quando a lealdade não Eatisfaz um<l r:: e-
lÍ?1

}.mior, 2 votos; 2' turno-Hen- ni, E'lphrasio Povoas de Siquei- dos demais paizes signatarios dr os constituintes colligados eleitos. para 'iiJ tenção, Judas se encallla e vence sempre, pd.l torpr(�- a, �
rique Rupp Junior, 2 votos; A- ra, Fritz Lorenz, Oswaldo Ro- uma reunião. na quinta-feira vindou- Ü mlS vence. �

O melhor sortimento de a "ta ca 'tal W. E b B ��

dolpho Konder, 2 votos; Ma- dTigues Cabral e Affonso Wan-
1 ,n�s pi.

'ft�
ntão, n7ste po re rasil, desarvorado, s:;m n )f te, sem �

b I d I artígos para hl)mens só na � ru d I f."1

noel Pedro Silveira e 2A e ar aderi ey Junior, I Ô votos cada um; casa A CAPital. SERViÇO DUPLICADO � idmo, em mdelO a

dPro;e,a, O OSCULO DE JUDAS, tem �
Wenceslau da Luz, O votos, Sy vio Ferrara e Cid Campos, NOS TELEGRAPHOS �

5 o a gra� e arma e exIlo, nestes tempos calamitosos. 1.\"1

cada um; Fulvio Coriolano Aduc- 87 votos cada um; Domingos P.L.e., 36.376 votos; f-\Odardo Os telegraphistas da nossa capital. ij E h�Je, pela manhã, quando os garotos estrepara TI C
ci e Antonio Vicente Bulcão Vi- Rocha e Henrique Voigt, 83 vo· Wenceslau da Luz, do P.S.C., de dols dias para cá. estão mais so- ij esses mampanços que, am�nheceram pendurados naô arvore'; �'�
anna, 22 votos, cada um. tos cada um; João Gualberto Bit- 35.-943 votos. Os dois primeirm brecarregados de serviço. A culpada � ou nos postes; eu con)eturel comigo mesmo: �'>!

./lssembléa Constituinte Esta-I tencourt, 75 votos; Manoel Deo- foram eleitos pelos quocientes e-
desse excessivo trabalho é a Colliga- � -Matam, um Judas, ,mas não acabam com os Judas e �
ção Republicana. que principalmente ai d J d I fW

doai - Partido Liberal Cathari- doro de Carvalho. 22 votos; Re- leitoral e partidario e os dois ul- depois da chegada do sympathico po- �
e um u as nmguem se ma. �J

nense: l' turn.o-Rogeri? Vieira, na,to de Medeiros B�rbosa e A-I timos pelo quociente partid�rio., litico liberal cel. Fontoura Borges, te � Quantus Judas n�� andam perambulando por ai, ne ta �

3 votos; Plncldo OlymplO de O· gnpa de Ca�tro Fana, 57 votos 2' turno- Deputados eleitos: legrapha constantemente os chefe 'it pobre e embrulhada politica catarinense, sã')g e salvos da, �
liveira, 44 votos; Leoniclas Coe- cada um; Cid Gonzaga, 30 votos; Leopoldo Diniz Marlin3 Junior, colligado na capital da Republica. � paulatlas dos garotos? �l
lho, 37 votos; 2' turno-Adher- Victor Otto Schmidt, José Atha- 36,315 votos e DUlval Melchia- Ainda hoje longos despachos te1egra- t� -E no Brasil? então nem sefala. . . �

phicos foram enviados. ás 8 e l3 � V' , d r>::;,
hal Ramos da Silva e Alt.amiro nasio e Oswaldo Bulcão Vianna, des de Souza, 36.314 votos. horas. j ttl

Ivemos nnma epoca, e crise, é o sediço logar-co- r�
Lobo Guimarães, 1 voto, cada 26 votos cada um; Heriberto Ambos são do P,L.e. Supplen-

Assoc.lação catharl'-I�
mum que se ('uve a ,cad mst�nte, os pantagruelicos só se ��

um; Olivio Januario de Amorim, Hülse, 71 votos. tes do P.L.C. I': Carlos Go- "
preocupam com a crise economIca; mas a grande crise é a ��

4 votos, Francisco Barreiros Fi- Addícionando-se esse resultado mes de Oliveira, 36.305 votos nense de Imprensa ti
do caracter. �

lho, Emilio Ritzmann e Celso aos constantes do Boletim Elei- e 2': Fontoura Borges do A"lla- Segunda-feira próxima ás E' sobre essa crise que se precisa escrever e fal"'r. �
Fausto de Souza, 66 votos, ca- toraI n. 40 citado, temos o se- ral, 35.819 votos. Do r.s.e.: 20 horas realizarse-á, nos- ti P�dem �atar o Judas que os Judas corfi'luarão �i� tffi
da um; Roberto Soares de Oli· guinte resultado final. Antonio Vicente Bulcão Vianna, altos do Edificio Chiquinho, �I

vos. :gmdo _fnamente e cont�ndl) os dinheiros da boh, �
veira, Ivens Bastos de Araujo, Camara Federal: I' tumo- 35.534 votos; Adolpho Konder, uma reunião dos membros da �

mas

nda,o mais procurando, a figueira, num gesto de SClprerr.a �
Luiz Abry Junior, Carmosino Ca- Nereu de Oliveira Ramos. do 35.534 votos; Fulvio Coriolano Associação Catharinense de �

covar la, mas talvez d� limpeza... �
margo de A,:aujo e AJolpho Jo- P.L.C., 36.334 votos; Henrique Aducci, 35.513 votos e Manoel Imprensa, para tratarem de �I

�
sé Martins, 58 votos, cada um; Rupp Junior, do P.S.C, 35.444 Pedro Silveira, 35.51 O v�to,s.· aa��mptos de alta relevan- � BIS B I L H O T A �
Antonietta de Barros; 61 votos; votos; José Eugenio Müller, do Conlrnua -sei �.tE:Z=Z'1��r--�...,....=- ,

. Il'��"""""_-�"�-=*1���·t"z·'&·'_"� ......
'"

��."",...-...���

O deputado estadual dr. Ivens

de Araujo, no discurso de sauda

ção ao chefe liberal dr. Nerêu

Ramos. por occasião de sua che

gada á esta capital, quinta-feira

última, lançou a candidatura des

se iIlustre politico conterrâneo á

presidencia constitucional do nos

so Estado.

Na proxima semana se reum-

rão os orgãos competentes do

Partido Liberal para escolha of

íicial do candidato daquella
gremiação partidaria.

aO'
o

o resultado do pleito
catharinense

para zelar pela paz do Mundo
o GOLPE Q d t

- ..

dGENEBRA 20 (G) _ F i uan O as par e sao JUizes o

lapP,ovado p.!o'Consdhode s: feito. Foi approvado o projecto
ciedade das N3.ções o projecto de 1 f

·

t I-
·

dresolução anglo-franca-italiano, ang o· ranco-I a lano, vlsan o
contia a violação unilateral dos O rearmamento allemão
tratados.

Tratado deVersalhes.Sendo assim,
a decisão de Genebra carece, em

absoluto, da justificação juridica.

tação da historica resolução ôntem
tomada pelo conselho da Socie
dade das Nações, em relação á
Allemanha, constituiu um «recor

Je» de rapidez nas sessões da
quelle organismo, pois durou ape
nas tres minutos.

JllIZES DE PARTES
BERLIM. 20 (G) - Dão-se

os seguintes esclarecimentos sobre
a altitude dos meios officiosos ai
lemães diante do voto do Con
selho da Sociedade das Nações:
o Reich declara que não poderia
reconhecer um veredicto lJronun
ciado pelo Conselho, pois as gran
des potencias são, ao mesmo tem

po, i rizes e partes.

O RECORD DA LIGA

GENEBRA, 20 (G)-A vo-

Politica &
Politicos

OS TREZE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA FlorianopoJis 20-4-1935

Int ralismof
Brasil colonia
banqueiros

de

"O Integralismo vem alíirmando á Nação que o nome

do Brad é tornado fi? extrangeiro como o de uma colonia comrner

cial ingleza ou americana, a que não se deve as honras de Estado
soberano. Esse facto de sequestro judiciario de n ssos navios em

Nova Orleans exemplilica, exhuberantemente, as alfirrnações do
nosso movimento.

/
Existe esta situação de direito: Os navios do Lloyd Brasi-

Liro estão sujeitos a sequestro judiciario, uma vez que essa empresa
é devedora e !os credores, para se cobrarem, podem usar daquelle
r-curso j;J,id\co. Nmguem nega essa base juridica ao acto dos se

questrantes. Existe, porém, ao lado disso uma situaçã., de facto:
Tratando-se de uma empresa official brasileira, cls tal maneira rres-!

i " 1 1'(" I d
...

mo ucpen'-, nte co g:}'/êL10 qt!·� UiltlciUncnte 3� C�)._ >e!-;Jr:. J�.stin;7CÀr a

ephera piirti':l.llar de autoridade da empresa e a (�sphera de :uto-
'e! d d ç 1 , f

. .

Irr a e o Lstado, 50 01 possrve esse seqiestro ror que não nos

i-npuzemos ainda como Nação a quem se deve, mesmo em casos de
justificação jurídica, como o presente, o respeito a qUr' fazem jús a;
pessôas de bem, ainda que devedoras. E empresa norte-americana
não ousaria a pratica de tal medida se receia-se complicações d-:
ordem internacional para S·;;U paiz, e o proprio go' erno americano
seria o primeiro a exig:[, pré .ia.nente, combinações diplomaticas com

o Bré1-il, antes cla e.icctivaçâo daq1.lclle acto juridico, se não se ira

u ,�() .:0" Ul'O, ii u . .<{. ,)[l'J(.t�1 ado na categoria dos pro
te '. rados bane.atias de \V)V,,",. L

-�i:" .:.;�V o.L �cl�)ta 8 :fJand·,
v,.. �ol\ho ,�i.e � h�l 'l.�'Y :l\:1,:1,t i:' III �":;:'$u,�lstro i:i bgnd�;ra naCH)I1d!
'v< '(c�),. c.�··Jté) c.? fi J iJU� tU yankee a soberania brasileira. :\1atenal
mente, como valor econon.ico, a dignidade brasileira, póde acceitar
o sequestro do navio. Mas esses navios valem mais do que isso,
Elles estendiam até as aguas americanas a nossa autoridade de Es
tado livre. Naqudle aspecto, comprshende-se o acto. No segundo, só
Sê adm:tte r:omo u.na prova d� que cO!1tinu.3.mos a ser, realmente, uma

Ccloni;l de Banqueiros."
(Da liA OFFENSIVAli)
"

II 11

S'::'v� LEI OU CO!vl LEI Dr: SEGURANÇA, NÓS FAREMuS O
13fU\SlL INTEGRAL, POIS NÃO liA OBSTAC .JLO QUE DETE01HA

A i',1ARCHA DO INTEGRALlSMO

Com as recentes decisões tomadas pelo Superior Tribunal
[!tlto,'til, foi deito mais um integralista para a Câmara cearense, o

comp. dr. Plácido!\. Castclb, ex-chrf� municipal de Janeiro.
Assim, o Intewalismo p05suirá, na Constituinte Estadual, 3

d�putad{)s e 1 na Câmara Federai, o Capitão Jeovah Motta.

N uma sã pedagogia, po
dernos distinguir lres momen!os:-

a eduéação, a instrucção e a (ul
tUTa, di:::tJibuidüs por tres planos:
physico, intdiectual e moral.

O fim immediato da educação é
infundir habitos sãos, tanto no

terreno physico, como nolintelectua!
e mora!. do a palavra. Porque, enquanto a

O da instrucção é ministrar co- sciencia pód� ap?licar-se unica
nhe-imcnt03 nes,es tres terrenos. mente a determinado objecto, pres

O da cultura é eL.:-vur, em to- cindindo, de certo modo, dos
do esses pb.nos, a persoilalidade demais, a cultura é essencialmente
indi vidual e social. universal.
A cultura é, a3sim, como que Assim como não basta, para a

a corôa de uma pedagogia inte- cultura physica, treinar e d.�sell
gral. Sem ella, a obra peda�o- volver afJenas os braços ou as

gich ficaria incompleta. S �lll ser pernas, mas é necessario fortalecer
tão importante como a educação, harmonicamente todo o or_5anismo,
CJue é indispens'avd, e mesmo não basta, tambem, para a cul
como a instrucção, que é neces- tura intellectuaI, conhecer (mica
saria (naturalmente em grau rela- mente, embora profundamente,
livo), nem por isso deixa a cu1- determinado ramo da sciencia.
tura de ter grande impoltancia. Isto não significa, é claro, que a

Pvrgue, por meio della, afinal, Cultura intellectu:11 seja antagonica
é que o homem attinge a pleni- com uma especialização scientifica,

1 (,. '1 \

d
..

, I h dtUe!; \retahva, e ClarO)
.

e SI Isto e, que um natura i,ta a e

me"mo. O athlet:� physico, o 3er sempre um inculto, en'luanto
a'h!cta iutellectual e o üthlcta mo- não attingir iguul nivel de conhe
ra!, o lI:;portmanll, o sabio e o cimentos nas sciencias sociaes ou

santo são productos de cultura. m::>raes.

O assampto é por demais vasto Necessario é apenas que, os

p.1n que o pas.,1.mos tratar inte- ')utros ramos do saber, se conser

gralmente. E' n03SO intento cin- vam num nivel sufficiente para
g rm:J-nos, unicamente, a um as- evitar que um dos ramos preten·
pectü da cultura, o aspeçto in- da p.3.ssar pelo todo.
leHectual. Bem característico, para escla·

recer este p:>:lto, é o exem.Jb de
um representante eminente da
cubua moral-o slnto.

Por cnltura intdlectual não en� Não se élsanto, sinão prat;can�o
renct.::mo:<, conforme: foi dito, qual- todas as virtudes exigidas pelo pro
querl r.trucçã.o scient:ka. U.rl scien- prio estado. Si uma falhar, não s�

tista ne-i) sempre é I.!m tJad.orà falar em santidade verda-
homem culto, 11:) :en:ido deira. O que não impede, porém,
('ln que estamos ernp�egan· iue cada santo sabresaia mais nu-
�ru--"P "!�il[tQt'ZS7il I&f ''''FrYWt lBr<§

2

prof. Cantarelli entre nós Para o reajustamento militar

---------------------------a

para linguas e um terceiro par·.
Irathematica, nem a form;1cão in
tellectual se reduza enche 'los a

té estourar de noçõ:::s scientificas.
Mais importante é dar ao ad,"
lescente um c0nhecimento meno:;

extenso do particular, ma; mal3

profundo do uaiversal, do qUt!
ma do que n:J:.ltra, Se e3pecialize, ta, mCiitas v.:zes, é i,.duÚJ) a só trLlCji.o. D!hi e,;:n f.jrm:lLs ca- abarrotar-Ihc a cabeça com mi

seja na caridade, seja na ju,;tiça, a�:nittir, CO:n0 m ;thodos e:oct03, ra.::t.::rist;ca': ligo {,�rn 1r é abrir es- nuncias dispensavcis.
seja noutra qualquer virt:Jde. o.; de que ma a históri \ natural traelas" "prim:!iro saudcn, "o a:1al- De que serve conhecer co:n

Esta espxialização, entretanto, e a n�gar, como B:-oussa{s, a phabdisnn, eis o mJ.I", e outras perfeição a,s p:1l'ticularidades do
ha de ser sempre acom?anhada eXlstcncia da aInn, p0r'lue nunca que ta�.)} injic�s i;ll:::r:::s3antcs da caminho, si se ignora para onde!
de um relativo progresso em tod \� a encontrou na p:nta ele ll:11 oisturí. dcformaçio de que falám::>3. elle se dirige e conduz?
a5 outras, porque tod<lS 510 ne- D� que serv,', entio, o conhe- A e3pecialidade, !leja na profis- Encarad.i do ponto de vista 50-

cessarias á reali::ação com?let<l da cimento profundo que alsuem pDS- são, sej, na for:nação, ten::l.:: 3em- cial, podemos diler gu,; o mundo

person.)lidade moral. sua num raflD do sab �r, sinão pre a faz ,:r-se p1ssar p,do tujo, moderno é muitissimo maiS 111S

Como num concurso de! athle� para induzí-Jo a errar toJ) o TU- e a si npEfic::tr, erron :111�nte a truido do que culto.
tismo não basta, plra qu� um mo? A batalha entre a i:llellig�n· c0:n�)lexid.dc do real. Em todas 03 ramos do sab::r.
partido vença, obter, nTn d::!tei- cia e o cognoscivel nã:> p_)J� Ser O rem::!diu p,ua eS3C p�rigo o :.wanço tem sido e está sendo
minado esporte, superioridade aS- vencida e pode, até, ser co:nplC!· in lividJal está, evid�iüc:n�ate, em fo"midavel. Nas ciencia3 naturac-s,

soluta; si esta não fôr

acompa-r
Lunente �o1�prom.:;tti�..! i.�.i:la si:n· tornar mais :olld:t. rio e vinia- co;n:J iUS sociae3, o accervo de co

nhada d;! um grau mam ou me- pies esp.::clalwlI;ã.o SClen�11ica, as· da a form:1çao g::ral, e e:n d.1r- nhecim�ntos não faz sinão cre"cer.

nJS elevado de Colloc.3.cãa nas sim com,) o avanço i:ni)Ed�!lte .Ihe unidade, merc� de urna sã Entrctlnto, nenhuma unidad'!
outras provas, para ven�cr a pro- c1.! 'lml ala pode pôr em fISCO f'Jrnnção phJosophica. n��sa m:lssa enorme de conheci-
va da cultma, não bl�ta r�alizar lodo um exercito. Ahi está I) gnn,:h p.1pd do mentos particulares.
um progre-sso espantoso ape,ns ensino securdario, infelizmente, sal- Já d;sse alguem que o mando
num de sem ponto3. S'JS &);s aSix�cto3 d:..�v�m03 en vo honrosas exc:eções, tão mal moderno aguarda o �eu Santo
A cultllra mtellectual. pois, sem carar o problema da cu!::ura-o com?reh�nclido em muitoJ estabe- ThomaZ de

�

fiquino, o genio ca-

ser antagonica com a esp :cializ::l- individu'll e o sO'2ial. lecimentos de ensino. paz de reunir, numa synth:::c,e gi-
ção scientifica, não comi:;te ap �- Sob o prim,"!iro ponto d� vis- OJ a 1:103 d � gymnasio são, gantesca, essa somm1 collo,sai de
na5 n!sso. ta, I) p:::rigo da incultura, isto é, talvez, 03 mJ.is im?ortantes de daclos que o espirito;de 3.nály;:e de

Que é, afinll, a scieucia, sin'io da falta de unidde organiC'l no; tod0S, pxgue d� um bom ou m1U seculos int."!iro accurnuJou.
um dominio da intelligencia s3bre conhecim.-:nto exacbs, estú em qLl� curso d,� humanid Ad�s dependes, Esse genío, seja elle um ho
o cognoscivel? Ota, este domínio o in:lividuo, muitas vez=s, é le- em grande parte, a cultura indi- mem, seja u:n grupo, não poderá
não será nunc'l co:nflleto, si lhe vado a ter um::l idél cOffií)leta- vidllal. s�r sinão producto de u.:n ambien-
faltar uma unidade organica. m�nte falsa do universo, neste in· M1', p,ua isso, necessario se te novo, em que dom;n� a sã çul-
E' o grande problema da de- c1uido o proplÍo indivídu;,). tomr1 que o cueso s2cu!lcbrio não tura individual.

formação teclmica. Leva-o a isto, com.) acim'l. di,,- ,::,ja tramformaJo num simpl�s E é por isso qu� a est l deve
A espe�ializaç:io tende sempre Se'TIDS, a d�formF\ç�o. cil.racteristi-I disp.�nsario ?..! cO:lh�cime�to) _um a eSCClla, m:ús do que U;Jn:a, dig

a deformar o especiabti e fazê-lo ca da propna especwhd,lde. p(mco supenores aos p.lmanos, p::l13ar o maio: cü�d.1d), pois,
encarar tudo do ponto de vista Pod� SCi, assim, que (' enge- m:1S sem l.iço algiJ'TI que 03 UJj- nJnCil é d�]lais repeti lo, - SUJ.

ac:mhado dl propria especialidad.::. nh:�iro reduza o fim da civiliza- figue. missão não é in ,truir apen1S, m:;,;;

Assim como o sa?ateiro é !e· ção á construcçlo d � cstnlhs, o O cerebw do jovem não é um form3.r e pr �pJrar a v:,.h indivi-
vado a julgar o progreôsC\ social I medico á conservação da saude conjucto de comp:lTtimcntl)5 es- 't dual e so:ial, 05 joven; e, com

pelo preço do couro, o naturali,,- pública, o profe3sor á simplc�s ias· tau pes, um para phy:;ica, outro I elles, a humanidadf..
F7 iEt! lfl9'ff"C5V"Mi!3ii1i""5m'ftU�"" á1li&A_. �lIii W 'ffi'V.iiii:11!l1:il 1:iIliIl'7V-iiBWwWWri'· $F '\I Uli". f1"'"'SP'ft ZKSl 'i!!I!SI5I1

seientistas lIão devem sea-escuidar o uso do ---""rTE vis ...

e restaurador das vforças physicas e in'lellectuaes

CUL

Está em Fiorianopo.is, o grande mago Caníarelli, o

mesmo Cantarelli, qL1� por esse Brasil a fóra VC<!1 em

polgando a attenção de tod.is; o !112SrnO que, .I1Ll,na. exi
bição especial no PalaclO do Caitde, _conseguIU? milagre
de impressionar, com o seu numero da serra clJ'cular, o

maior magoibrasileiro-- o sr. Getulio Vargas.
Cantarelli, desde pequenino começou á rercclrrer

muitos paizes do mundo. Jà aos onze annos cL: idade,
«engazopava» facilmente o seu semelhante.

Hoje, e!le tem 30 annos c uma experiencj(] do outro

mundo.
Breve e!:e estreará no Alvaro de Carvalho.
L' possivel n�esmo que Cantarelli repita em Floria

nopolis a demonstração que V2111 realizando nas principacs
cidades do Bras'l, procurand.) pC'los j',,'cantos das urbs

qualquer objecto escondido o futuro presidclltc constituo
cional de Sta. Catharina, por exemplo.

" ü"

ell0mens
um conservador

lJteraiQs
to queé

.. ,

M.

dopropõe-se regu lamentar o

bícho"
RIO, 20 (C) - O d-puiado I Artigo 5-A r -nÍa a isim ob

Guv;�r de I\.zcv,:dü a;)r;�"flllou a tda rcverterà en favor do rea
.

seguinte emenda substitutiva �o i i�stamento �os ven:;rr:e;1Io�, prc

pre] '.:.1.0 dos vencimentos min- visto nos a: tlgOS segu:r teso
n

tares:

Roupas para homens e

criança só na CASA A
r . Dí'l't\!_,1\ 1 i 1 •• _J

i\rtigos (.� 1) ·-�)�!b�titua!ij-
se pelos seguintes:

Artigo I -Fica
lote ;[1 deno.ninada
eh ,II.

autoflzc.llll a

"Jogo de 61-

Artigo 2--·05 banqueiros do
io ro iarão recolher .:105 cofres r.ú
bli os j 0'[. sobre a3 impo: \�l;
ci is do; lalõ. s v. ndidos, s'l(1n,
pr miados ou :13(1.

Paragrailho ur.ico--No caso

d: premiado o Li!ã0, a percenta-
16 m se cmlar

á sobre o pr''''nJlv cC

contra o comprador.
Artigo 3-·A sua regulamenta ..

- - r : , d 1

ça" SfT3 [<.:111 d rnlro o l-'H1Z0 O::

30 d;3S e entrará em execução
irnmediatamente.

A-tigo 4 -O Governo POddà
ai torizar o lunccionario de casas

d··· iouos em cue a distraccão.. J 'D ,,- .. J i • . .." 1 U'-::s

dos jógadorcs 11.'\0 aítente contra

a mora] co ..nrnurn, cobrando im

posto, que será fixado em re

g'llamefito.

r�� é�4Jca
��

dos raptos
uo, 20 (J) +-Os matutinos
I Oi ciararn que teria sido ra

ptado o sr. Carlos Malheiros
Dias, conhecido escriptor por
tuguês, ha annos residente
no Brasil. Os vespertinos in

formam, porém, que s. s. não
foi raptado.

Que.n quizer se trajar bem,
forçosamente,terá que usarias
maravilhas do PA.w
R.A�ZO rua Fc
lip.ie Schmidt. n. 21

Biase Far3co, espDsa e filh JS, profunJament2 con

tristados pelo falledm��lt0 de s�[a slud )S:l sogra; m�e e
.1 vó.

Maria Gio ....v'ar,ni Bruno
. Lirnongi

1CCOlTidJ, no dia 22 dê março passado, em AcquafrcddJ.
(ltalia)) vêm, por ll1�jo dêste, agt'adecer aos pacentes c

pessôas de S�U'; f..:!ações o C;)'li:o!'Lo que, ness'= doloroso
transe, lhes levaram ,bem assim) c')nvidá-!()s para as

sistirem á mis3a em suffralc�io que mandam Ce 1 ebrar) 11:1

proxLTlJ. scgu1da feira, dia 22 dD corrente, ln IrJfcja c1:
"F' "71

C>

::J. 'r3nCISC'\ as floras.

1\03 que i;)marem pJrt: no S::U1to SacrifictJ, desde
já reiterJt11 ::ill:l gratidão.

PM<l a A GAZETA
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do

Reclac tor-chefe
Martlí1110. Cal!�do Jun!éir'
REDACTORES DIVÉRSOS

\gentes--corre;spondentes em A Golação alIemã DJA., onda
quasi todas. as localidades 31,38 ms.:;�,irr�diiilrá amanhã .0

. do Estado. programrna abaixo, paDo a Ame-
�

.

I'
.

rica do Sul. ,

yo 'Iaba-ração' A's 23',15 corr�spondeà5 7,15
Não será deooloido o origina] hs. no. Rio de: Janeiro e 3, 15 às .

, ,o . .

puMicado ou não. 11,1.5 .hs. '. .

.' Foram archivados, em sessão
O 'conceito 'expT�ssO ett artl-, 2'3.15 'Annuncio D/A (>lIlemão. de 2a-'935,. "os estatutos. U1;i:Ia

go d.'!. collaDoração, ',mesmr soli- portuguez), Cançã.,p popular &lo' lista dos 'sociós é urna copia da
cilada, não implica -:em respor--) lemã. '. .

. .. .

?"ctl\
.

dai, Jundaç�ó da Sociedade
·sabilidade ou enJôssc' por parte 123:20 Emissão para [oecns: Um Cooperafi�a Agraria de Consu-
da Redaccão. .

.

. Jogo de pélscllOa,.· mo dos Criadorese Lavradores do

Asslgnaturas - f23·f)· O sai d�có' ·.da poscho« �glindo Braço do Norte.
ANNO

" ."

44$OOCi' dá �ova luz Fll,�.dr.lch K�yssler "

SEMESTRE 24$000 24.00 Para a Paschc«:
'.

. .. ,., No:' do arqt. 3011
fRIMESTRE_:· 12$000 00.15 O nosso -r=» para "0

...... Data 2-3-935

MEZ , 4'$000 Domingo. Musica popular pa-
. �oram archivados, em sessão II Foram archivados, em sessão,A correspondencia, bem como ra orchestr.a. '. de 2:}-935, os estatutos, uma, de 9-3-935, uma acta da Assem-

01 valores relativos aos an- 1.15'Ultimas' ll�licia.�· (em por- lista d6� �t:)cios e uma copia da. bléà Geral extr aordinariada Com
n incios e assignaturas dvecm tngu·ez).....

,. :)
ada' da fUhdação . da Sociedade panhia Paul SIA, d� BJumenau,

ser enviado

..

S /]0 Director-Ge- f .

.I_.3O

BUS.C.;.á..
mos

..

amendoas . �a Agrnin do .Consumo dos' Lavra- b ern como a alteração d-JS artigos
rente Jairo Ca!!ado.. . Pagchoa,com.os nossos OI1Vln- dores é Criadores de Bahú; dis- 12, J 3,15,16,18/19.28 e 40.

- fo.jxa Posta,' 3'7
.

..' '. le$! ,:'.�:,
.
,.

tricto de Ilhota.
'

N d 4 qt: '10-
f\, C r'"'" t:, a'o· .....

12,1"5 fi e'x/i.q�fiãa de ":es. o. o. r , o
J'� I

"". '-J r-n C
' .. ,

2 Data" "16-3-935� JI.. .•• �.
. '. --.' 2.}0. ónterl((de musica liieira. N«: do arqt. 30

....,_) LíaOdVarll,.J-6 3.00 Leitura do tsrogramma (al- Data 2-3-935
Íern., port.]: Q mais imporian-

'"

BR�SLA�, � 19 (G)-.Um I"
.

te da seinona D.::.spedida DJfi
camponês residente na lccalidade (albn60. portuguez].
dE: Klein Sch�dlendl)rf encontrou ---�_._.�--�--

'Prefiram sempre o inegua-

DIARIO

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com soris

coso Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho d-sse ramo, estão m. venda
na CAS,L\ "A INST·\LLA·
DORA" á Rua Trajano n. 11,
on de V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para

quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaeb serão fornecidos a seu

inteiro conten.o.

INDEPENDENTE

Mês de março

lilJI'ItiH�_llIIa'�
-

O J' t C"'m Artigos para homens po- O' governor.Il iii
..
�O,. Ta.· - pn a 'Q:fJ

•
dern ser adquiridos, por pre- '..

...

da Alle1'oa- mercial do ços excepcionaes no Para- Estado
uha . Estado

IID á rua Felippe Schmidtl Compra mais
n: 21.

.

terreno
um

I' � .•
'

•

.. -..J
,

Para a compra, pelo go
verno do Estado, de um

terreno situado no logar
Sacco dos Limões, nesta ca

pital, oThesouro entrega ao

procurador fiscal a impor
tancia de 3:700$00J.

ARCHIVAMENTOS res e criadores do, Segundo Bra

No. do arqt. 300 ço do Norte.

Data" "2-3-935 No. do arqt. 303
Data 2-3-935

! Foram '.'rchivados, em sessão,
de 2-3-935. os estatutos. uma

lista dos socios e uma copia da
acta -da fundação do Consorcio

Cooperativo Profissional dos lavra
dores e criadores do Bahú.

Rua Trajano n. II.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCH
PALt-10ÇA

Em Florianopolís pode diri

gir-se a Raphael Digiaco.no
R. Conselheiro Mafra, 76

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

No. do arqt. 304,
Data 9-3-935

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

Para tranquilli
I zar o Paiz
i

cance, {iratic0 .

Bahia, 20 (G) - Podemos
informar COr:1 segurança que,
no dia, 1"9 do fluente, ao en

sejo da passagem do ani
versario natalicio do presiden
te Getulio Vargas, todos os

governadores reaffirmarão,
por iniciativa do senhor Ju
racy Magalhães, () seu apoio
e incondicional solidariedade
ao chefe da Nação, desejm
do desse modo tranquilizar
o paiz e fortalecer o prestigio
dQ governo central.

Adquira uma bomba para pu
xar a3ua de pcço l

Id.::al p[1ra C0::1Sllr'10 domiciliar.
Elev, a agua a uma altura' até
I 5 metros, hmccionando conjuga
da' com um motorzinho de 114
I-;.lP., que pSd.: ser ligado até
num simples pendente ele luz.

Preço bar .itissirno-e-Grande al-
\

Foram archivados, em sessão,
.

Fóram archivados, em sessão d:.; 16-3-935·, os" estatutos da
de 2�3-935: os estatutos uma lista Cooperativa Agraria de Consumo
dos socios e UmA copia da acta de Responsabilidade Limitada
da fundação do Consorcio Pro- Bôa Esperançil, no pavoado de
fisiional Cooperativo dos lavrado- Filadelf. municipio de Concordia.

. "t*'*.
.

i. A. axzn ?F.�1fi·1 444 �

entre ué, montão de' moveis inu

lt!li��doE� ul):1 viclin) ��radivarius laveI SAeÃo
egllnTIo, levando o s.:.l1O do mes- m N I:) IOde 'Curityb2.
tr::: e a d'1la de 1734, cujo va- :O'���:����OO����

* O mais barato dos alirnento& "INSTALL:.:..DORL\ DE

J�J rcpre'senta uma fortuna consi- � Manoel Rosa e senhora r.�� O ALIMENTO QUE N1AíS NUTRE E QUE N\AIS BA-

I
FLORIANOPOLIS"

(c',·av"'!. ,'i.i1,}.
. Garage Amarh::;ana Ru a

" 11 ff RATO SE VENDE E' o � .

T I ( 1� paJci;a:n �0i parente.!: e'pes- � __

'

Rua Trdjar.o n. 11 !"íGtlCISCO O en {no n' .

� f��� dttvls rce��f�:�f�:ittec:;� t�tll .

� I ������4�t����4�e'�����I;���
�me:ntGccrnosr.JoaoSan�� _.. I�.t.�. C'�NVE. r

..
\\1t:�.A-a,E ���� tos Filho; commerciante em �, Exija que' o pão seja feito com rigoroso as�eio .� �. y

�1� São José. � r e -trabalhado com as me:hores farinhas. � que nos receptores PHIUPS são aproveita- �
� '

..

JOÃO
;,

J �.; ESTÁ APTA A FO�NECÊ-LO ASSIM A
, � das todas as importantes conquistas' d=1

.

sciencia .��
'W e �r Padaria Cruzeiro '. � elo radto, razão porque recommendamo-los.

�.II' .' nOivosD1VA � de Emilio Schroeder �
AGENTES:- COSTA & Ca. �'.

'.N.jTALLADOR,-\ DE FLO- ij Florianopolis, 15-4-35. M R��ELBE�;O��U�A1 �82197 \� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis ��
. � � , m�� l�1{4

RIANO?OLlS' ��oo�����oor-�j 1 ;;;_.a<imõiiiiiiiiiiõiiriiõiiõiii_;;,__'PY"_"""""""'_·;;:;;.;;;;; ..;;;.'a;"'_;o;;:.:;......m;..,ire"";m;;;;;;__ 1 fi I fZH���tz�t������,���,�,���

lmtalbções d� luz e força, etc.
Vcnda de lmtros. é!.b::t-joUTs e to

rrG3 os dçmais accessori05 d� ra-

do de t1edric!di.'.de.
'

O m.:is bell� e variadó sorti·
n-ento - Os melhores preços

Orçamentos, consultas, etc.

Hua Trajano n. 1'1

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega n. 41 ... End. Teleg.: AS�AFIC

: Agentes em Itajahy:Bornhausen" ela.· R. Pedro Ferreira, 26M C. rostal,17 I
� G
� Em Laguna: Alyria Alcantara e

i Agencias em lodos os Estados do Brasil I
@ �
•

•

•
• ���$.oe.OGG...�..e----------:::.::::-..::::.::::-.:::- �.o.t)OOO"o••"G•••

G

U
N

IAmericaTerrestres,
e Accident s"

ritimos

Fogo- e Transportes
1/ .ccider)tes no Trabalho
Responsabilidade civ'
Accidentes pessoaes
Automoveis
e Fidelidade
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f GARANTIDO
E CUSTA 6$

O DISSOLVENTE NATAl
ACABA COM AS �1ANCHAS. CRA.\lQl

RUGAS E POROS ABERTO-S

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada
_____ CPAODv. ",

SE QUERES Af\'J'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

FOt�� V 8!§2()i)
Phone, 1.212

E NADA Mr\I3!

�d; @t� I
RU�8 D: :;E:' ,IBRO N. 16

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:':1. ou M.AiS lótes. Amanhã
valem mais.

CIr\. BRAS. PNEUMATICO.s P I R E L L I S/A.

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

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

!"i:'c�,,:' ""t:::',j
t.,..:.._:::-_'..;:u. !lo

diRNA §AI

Um contraclo de compra de terreno da ViI1a Balneária é
o melhor pre�ente de Natal que V. S. Mde brindar seus filhos.

PASCHOAl S1UmNE S. A·

LIVRARIA l\lODERNA
Llnõo Vista Panoramira.

EsplenciDa praia oe banhos.
Optlmc nascente ue agua potcuel.

Terrenos complctornente planos.

A VILLA 13RLHEARIA Dl5TA a:

1000 metros õo Ponte Hercilio Luz.
800 co Branàe Quartel feàeral, em corisrrucçõo.

600 ao Brupo Escolar 'José Boitellx.
Na séõe ào Districto 'João Pessôa.

Vaurt daGranja
Zina

funoaon em 1886 �Rua Felippe Schmidt rr

81Caixa po�jal j29 Tz}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg. i

Tv,W"'�:�O��t"'DtYP i !
Ericcô er-nuçêc, Pcutcçõo, Tra �
bolhos em ['1Ho grzl�lJo etc. 9

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos I�I'=�lrins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. IA Yaurt é fabricado com le. te esterilizado, o qual R 1%�O. S �
está fermentado com culturas extraídas do Iermeto bulga- I�� a �i�
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- -'"'���t·'!'{\;�.hl

�fl��eb�1g�t�� �rua���e f��,a�������e�ea;���d��ct��i: e�t �tas�ibt;tn��YSSéa ��'i!���:
gente. ' __ ' , , __ ,

Peça Yaurt da Granja Zina , recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- .'. •

'; �'�
�1edicos de Florianopolis. ,Evite falsificações. Procure no FRA N. '7C V! rg II; 0-: "J asá
invólucro a marca: GI�Aj\JJA ZINA.

I II G
-,�. -,·,-/�-');P';j

. VE��DE-�E: Café Gloria, Café Cornmercio, Café Na- FLORIAN.opo,LIS aJC! a"" R uaTi r'aa
tal, Cafe da Ilha e Hotel Metropol. ,.,..__,,_. w._. dentes 1'1. 1 O-F!cri�gtJp{l�i$

�'!rvida pelas Linhas de Ornnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50rieàaàe se encarrega àa construcçõo àe Préàios

Cd lótas aàquir aos, rnz
ô io nt z o pagamento ôe uma entrcõu á

ur.stc e o restaite em pagamentos mensuea.

.:; --.(

Informações completas, á Rua Conselheiro lv/afro, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUA1<DO NICOLICH

Fabrica de rv10veis Catharinense

I<ua

D E

Paulo Schlerr'éf==SE;�r
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro

Telephone n. 1632

I
AR
C Rua Cor.selheira Mafra (esquina Trajano)

t

__ .1.1

, sid.
"

J!IO�,S
d

naiys
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A GAZETA
------------------

A

FeCtiêlrn9tito de malas

TERÇAS e CUINTAS-FEIRAS
ás 19 horas
ás 20 horas
ás 19,30 horas

Na Agência
No Correio
Registrados

PARA:-ITAJ AHY, BLUMEN,\U, jOINVILLF, CURYTIB}\,
SÃO PAULO E RIO DE JAt':EIRO.

João Selva==
Tclcphone 1441 Caixa Postal 105

f�l:rica: Rua Bocayuva, 154

Deposltt1: Mercado, 36
--�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

"!,,
--'�
I ..e;;;..,,;;;;;;;-._ ..._,·o

Nas grandes luctas ���e desde- II J.\CCac io Mo"", � (���$��.�.oe �;.�..�.p
-------

bram no campo d� adlVl��de 50- ii � �J��i;�;�_;;?)' ��('A>�" " \E_(jJ

cia] ou commercicl. o espmto mo- 11 �"Q: �� . � �R.�)
"b' '1' I' i, ..--:�! i":�. (""{11 CD1l I'<"C1"I)-:1 .......;."-'-demo e bem equih lado un lsa o

!
.. _ •• _. .'" ....<-. -.) • I

j � iI�'''J'
... 'r rr-o- :,."(' 1"\_ � ã �.�telephone como a mais JuP' escm "

,. .,( 9 ;:�
d 1

' 1 d' I I' tOli() de adVOCaCi.1 " rua] ·r:.,iíJlive das necessina .es. I J
I, � i

I: Visconde ele Ouro Preto J II
ln. 70.-Phonr· l:m·-ll· mayerlet Caixa Postal, 11 O � I l,�� � �;� Boonekam p �I�

====��-----�--,-�._�--�

r��� $
� .

d f �I'
. '��J O apperitivo te maior ama '"

a sua lamina .�!,", �,�\�t� �

��.���. •••A���;:�»������"���)._��J--------- �\�)���� �

sómenie

=��n�;�� �t��;�-�--�=I:tr-��·§!�� - t7.-:i �W:.

I
IJ! q� I�Jlii"GI�e�t�lt'\a I'-

I
I
I t-�50 ponha fora
f
r usada.
i: 'I" , f 1 f'

� !-\CqUIr8 Já o a arnaco ana-

I, dor IrSlHANNl para laminas ty
I: po GiBette.
I Para excellentc e baratissimo.
! INSTALLADO RA DE

RUA JERONYMO I! FLORli\NOPOUS
COELHO, N. 3[1· r Rua TraJ';}no n' 11

t

Compra-se pellcs
cruas de Gato do Mat

to, Graxaim, etc.

Curte-se, Java-se e

reforma-se pclles para
agasalho.

Peçam informações.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PI-IOTO

J O S E' R U H L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso II
póde executar com esmero todos os trabalhos �'ª

,f�� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias ���rJ� .

e ampliações irrepreensiveis e absolutamente to'

ii :��:::�ÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS :
Ij,� NA C � S A �lliT!li9 }\ .'"\ .

11.� ���� �"i�
G.���$�O* --------f&�r%3���

CURSOS DE

Chapéos e
(ESPECIALlvlENTE DE ARTE)-p.\RA A MODA f E

lY\lN1NA-FNFEiTES PARA CHAPÉUS

i-,

o ir1stitut() Cf�EA�'1-!O�'J, �
Rua Clll'iselhelro Mafra u. 7--(fdif. LJ Por�J)

�_.--'r �

SOLICITE A SUA MATI�ICUL.A :

f:
Esse curso conta com os aparelhamentos neccessar: -s '

para executar as exigencias da moda, e é lecciona
do de modo que a aluI11I1?, possa 'sempre C\:�'c�(ar
seus caprichos/dispensando machínismos e disposi- �

tivos que não sempre estão ao seu alcance k:
-�

Valiosos brindes �����������;:�����.'����j��:..,;�,z.::�,j�"'r��� _��'&;,')jr

distribue � Attentae be' �
L... ROSA � ....!! �.1l� A Agencia fv1oderr1d ��·l

� de Publicações, com séde �.\·:1
�

em São Paulo, é autorizada e fls- ��1calizada pelo Governo Federal e �.\1.Possue a carta patente n. 112 ['1-�

�
�L}'�

I
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por �..

f.;,1semana, todas as segundas, terças c sextas-feiras f .. ii.

EXTRACçAo com globos de crystal. ��� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- r�\�
� teias são presenciados pejo povo ���l
���bN�����,�����)

Exportação de productos do palz
FABWCANTES DO AFAMADO

Chá de Matte huh�s I
'�P�re�f�e�ri�r�o�"'''''_�·-ã�-h�-ã�.

=

O�-
'L

�w_�I_�_"��t�:2)�I=C�)==--d�,e-=-=(=:'"':C:==u�r-::--it===ib=a�)=!=ab=:=-r-=ic=a=r!=!'=��.!!I!=.',==�_�º�Ie=..�!�=��_�
é dar valor ala que é bom, é ecanomico e rendôsD

--

I TE E v E R A Q UE É SUPERIO��

RUA CEODORO 33

FLORIANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermédio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

CASA MATRIZ:
..JO!f'JVILLE..

Estado de Santa Catharina A GAZETA
«INOUS»
Te!. 514 e 507

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75 - o jornal mais moderno e lido da Capital.

FILIAES: .

Mafra - C":ariOlí)has
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. fvTatheus
(PAHANA)

Herva Ma1:te
EM GRANDE ESCALA

Seccos e 1\t1olhados
POR ATACADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AI
Artigos para o irrvorrvo. r-noderr.issirnos

ir1egua!aveis, por preços= excepCionas,
tram-se na casa O P R �Z 0, á Rua
Schrnidt N. 21 -- J OSíE' ELIAS.

e
encon

Fellippe

Despedida
Dr. Ricardo Gottsmarn e Ia-
milia, seguindo no dia 22 de ir'is e At!�'\letico er" busca
abril para a Al1emAanha, dcs- dos r.>rirneir·os p lritos
pedcl_11-sc das pessoas �e ,SJ;\S d a tabe IIa***-DESCOBERTAS� [ei- relações e da sua distincta Defrol1tar-se-üo amanhã 111 a- 11\rS F. C.

tas recentemente na Asia menor clientela oílereccndo SPLlS<r - • \.-,' ,-' - bertu: a da temporada sporliva ao
e no Proximo Oriente, por scien- prestimos naquelle paiz. A fortes equipes do Íris F. C. e do A Jirecçào dd Iris convida os

listas da Universidade de Chica- sua viagem é de estudos e C lu b Athiético Catharinense. jogadores Jus l :

e 2' quadros,
go, preoam 9ue ': foram os ro- rdecreio, ebreg�-csls9a�� em fins Lula d� verdadeiros sporlmen afim de comparecerem á séde do
manos o UnICO entre os povos I e setem 1'0 de J!J. ser.i a que annunciarnos, dada a

club amanhã ás 13 horas, d' onde
antigos que tioeratn problemas "I II - f' I d t b I' d sa'iirão uniformizados cara o cam-couocacao 'ma a a e la o cam- f'

quanto ao suoprimenlo de agua Cornprae para vos convcn- neonato de 1934, quando Ath!e- po.
ás suas cidades grandes e corrs- cer O íormldavel e economi- tico e Lis sagraram-se, rear.ectiva-fruíam aqucduclos para Vencer co SABÃO INDIO .

<

mente, campeão e vice-campeão,esta dificuldade. ... .. O 1 I d
'

d IPer uma expedição que Ira- mão de hOF. o que significa, que ,,�qua�_ro3, s,-, �o mo .iilcação.e Na semana vindora serão effe-
b,17, Ira v-r ba de ser descoberto um aqueduclo de .cinco- a mesma nada ficará devendo em

I Hildlina
hora, estão. assim orgiiili- ctuados os seguintes treinos: 3a.atna no IUe, at:a co f.:" ,

•
_ d' I'J d " z,' ,,,.

e da l�ilornc[rGs de comprimento, construido por Sennacherib, reij ammaçao a cor la II a e as mes-
'-" feira: Avahy; quarta-feira: Figuei-

dA·' i queciveis noitadas do último car rense; quinta-feira: Tarnandaré,a . sl!yna.
naval. Athletico: sex'a-ieira: Aihl.tico e sabbado:

Amanhã, Domingo da Paschôa Íris F. C.
a alegre e feliz petizada do "Ly- Prazeres; Juca e Telinl.o: Bor"
ra" terá o seu grande dia, pois o 6<1, Gato e Guarita; Pcriqui'o, ;,JERY NO TAMANDARE'
querido e tradicional coelhinho Nanndo, Feza, Leal. e Ghizzoni.
da Paschôa enviou á Diredori"
daquelle club centenas de ovinl.os
premiados cem ir.teressantes brin
des.
A le ta infantil de amanhã terá

inicio ás 1 7 horas.

TREINOS

REPRESENTANTE
Foi designado representante do

jogo de domingo proximo, pela
F. C. D. o distincto de�poltista
Nelson Machado.

TAMANDARE' X COMBI
NADO

R,'g;�Ll-se hoje o anni versaria
l1ai.aLcio do sr. dr. MamlC! da No-

fris F. C.

A noticia rna.s sensacional do
momento é a d_; que Nery aban
don ,�.I �FiguéÍrense e ingressou no

Tarnandaré. A principio havía
certa esperança de ser desmentida
a noticia, porém, agora, e o pro
prio jogador quem declara a pre
S: nte resolução.

O director téchnico da F. C.D.
convida os jogadores abaixo p��a
comparecerem 2a. feira próxima,
ás 16,30, horas no campo «Adol
pho Konder» para realizarem um
treino em conjuncto: Bôos! Car
Ias, Arnaldo, Freed, Borbd, Cho
colate, Gato, Gallego, Paraná,
Lins, Calico, Piepper, Medeiros,
Guizzone, Cestinha e Zé. O
Tamandaré será o c1ub que trei
nará contra o combinado. A esse

treino, diz o director téchnico, não
será mais perrnittida a ausencia
dos jogadores dado o curto es

paço de tempo que tem para a

apreciação e escolhi dos elemen
tos. Os jogadores devem fazer esfor
ços para auxiliai-o nesta misssão,

f\.nniversaj·iG.· se hoje a gentil
sc"b:ninha Zette, elemento dê
real projecção na nossa finél so

cicc1ade c filha do sr. dr. Carlos

Dr. Ivo d'Aquino

fe: sora normalisra;
o sr. João Baptista

funccionario publico.
Ptixoto,

Vindo de Cruzeiro encontra-se

em Florianopolis, o sr. dr. Ivo d'

Aquino, prestigioso politico colli
gado e talentoso advogado.

M;.:halha; PavãJ e Antenor;
Catisçal, Dan:e, 36; Mirinho Sec
cura, Nizeta, Damata e Sarará.

br��ga, ex-director da
Pública do Estado.

Ínstrurção

Do Norte do Estado chegou a

esta Capital, o sr. Elpidio Bar
bosa, inspl!ctor de ensino.

Para esl a pugna foram escala-
Querendo reparar, e engraxar e dos os juize�: Campos e Aldo O RECUt�SO DE SANFORD
lavar automovcl procure a «GA" Fernandes, para os 2' e I' qua- Fomos informados de que San
GAGE AMERICANA» rua I dros, que terão lmClO ás 14 hs. Ford, veteran') desportista cathari
Francisco ToIentino n' I' I e às 16 horas. n�nse, não estando ;:atisferro com

TAMANDARE' F. C.

Corrê.r, distinclo [acultativo, les-
b '1' 1

tejado poeta e nosso níhante COl-

LLJO,ador.
A Gazela felicita-a. Encontra-se nesta cidade o sr.

Celso Rilla, inspector de ensino.

do eh região se: rana, o nosso

COi1LHaneO H. Celso Ramos,
abaStado fazendeiro na cidade dé!

C. c. }\{ "Palhetinhas"

famosa dupla» de:: hUlfloristas da téla, conla
á porta de u;n cin�ma, é a garantia de um

A directoria do Tamandaré
péde, por nosso intermédio, o com

parecimento dos jogadores do J o.
quadro, segunda-feira próxima ás
16,30, horas, para trei�alem con
tra o combinado da cidade, satis
fazendo a5sim á solicitaçio da di
rt.c'rão téchnica da F. C. D.

fa armas, quinta-leira, o sr.

J1lô;'-,r Alvaru Tolenüno d� Sou-
')'

'" C'-'-11fO"ê'''l!f> da Alfandega dêd a
4'.("\, v I._..l.."-J.j'"... ... .�

.

cidade.

OUTR05 PARTEm ..•

Pelo Max seguiu para Lagu
na, o �r. Patricio Caldeira, do
com.nercio desta praça.

fAZEm ANHOS HOJE: Com destino a Blumenau par·
tiu, o dr. Arno Hoeschl, promo
tor publico desta capilal.a exma. sra. d. Alice Aran

tes Zimmerman'n, esposa do sr.

Hcnriqué! Zimmermann;
L 1\/1 l'a aJa TLo,,-d>s P�s-a srta. 1Vlur, '-' ... , - ,-.oi:t

C'1 1 _ i\l'L n0�1 01Ym'-'1'Otos. Ilülâ ao SI. t.!-{ ••v_l ! 'r'

Bd.sius;
a sIta Asccr:dina B. Dias, pro·

Em companhia de sua gentilis-. Com Stun Laurel c OEver Hardy-o magro e o gordo -fazendo partt� d� seu valumoso e

sima hlha Maria seglliu para o i brilhante el�nco, a Melro conseguiu, tambem, uma invejavel posição no (jlIe Se relaciona aos films de
Norte do Estado o sr. José DituX genero COffiICO.

do alto commercio desta praça: Em Flolianopolis, como em todo o munllo, a

com a admiração pública e o cartaz de Laurel e Hardy
eXHO completo.

RUMO AO INTERIOR
''1

rHf_6Am Wi5 ...

Celso Ralr;os

Regressou a Brusque, após al

guns dias de permanencia entre

nós, o sr. Rodolpho Tietzmann,
deputado eleito à Assembléa
Constituinte Estadual pelo Parti
do Liberal.

Dentro de poucos djas o Fi-
.

F
'

gueuense . C., rumarà ao inte-
rior, afim de conquistar trophéos
para as suas hostes tradicionaes.
A rapaziada do Polly está pre
parando as malas para fazer bôa
viagem e se submettendo a con
secutivo lreinos para apresentar,
desta vez, uma bôa parfomance.
Assim seu jogo do dia 28 com o
Tamandaré serà adiado para °

próximo domingo vago do Figuei
rense. Com tal resolul'ão, a tur
ma de Sally tr>rá mais ;empo para
se preparar.

Encontra-se msta Capital. vin- PEL05 C'LUBE5

h.cha-se entre nós o sr. Vidal
Rúf\OS Filho, prcspero félz';ndeíro
em Lages.

Domingo próximo, d:a 21, ás
1 7 horas, o Clüb Carnavalesco
Musical" Palhetinhas" inaugurará
festivamente a sua hé:lIa s{de, á
rua LuiL Dc:lfino.
A Gazela felicita a novel

-, T h- A
c

I w::iedade e agradece o convite
L� L:'.;res cegou, onLm, o

I f
.

d" 'd.:.,� I I b
.

cf" com que 01 lstmgm a.

sr. cap. 1--..0 emOf'Ig, !'lOSO 01 1('1-

n I (lO no�so Exercito, que vem
O G d' -b" d h

.

".' 'C ran IOSO Glie e oJe no
&erVIf no 14 B. .

Lyra Tel1nis C/ub

SESÃO DA F. C. D.
O Sr. Presidente da Federa

ção C. de Desportos péde o

pontual comparecimento de todos
os direct�res hoje ás J 9,30 para'
uma reumão, em vista de todos
já .ann.unciadas para a semana que
hOJe fmda terem sido adiadas.

Por ser de caracter importan
tisimo, só será eHectuada essa se's
são com o comparecimento de to
dos cOIl1jonentes da directoria,

E'ícor.tra-se Desta cidade, vin

do eb Rio do Sul, onde é agente
fiscal do imposto do consumo, o

s'. t\ntonio Luz.

O assumpto obrigatorio, que
tem pIeoccupado vivamente af

nossas altas rodas sociaes nestes

ultimos dias, é o grandioso baile j(Fra Diavolo» foi o primeIrO film de longa metragem diJ. estupenda parceria (ue a Me�ro
á pnantasia, que o querido Lyra nos deu este anno. O successo ruidcso dessa producção ainda hoje é comm�ntad ssirna. Em todas as

Tennis Club realiza es�a noite, praçllS do interior do Estad�, «Fra Diovolo». tem co�guistado. novos tri�mp�lOs. �rovando a sympa
commemorando brilhantemente o thia que desfructam, em loda a parte, os dOlS notavels humonslas do ce.lulolde.
sabbado de Alleluia. Agora-porque tOd03 n03 jà sr:ntiamos a necessidaeb de rir- a Mr�tro proZran'mou o segun-

Todos os Blócos, que empres' do film de metragem do magro e do gordo", nesta temporada: «Procura-se um avô.»
taram as magnificas festas cama· «Procura·�e um avô», dizem alguns «fans» que o assistiram no Rio, tem ainda mais graça

R gre"s()t! ôntem via ae, e 1 o vi\lescas do c1ub da coBina o seu do que }) Fra Diovolo). O magro e o gordo passam, no decorrer de seu entrecho, pelas mais extravagan-
c P enthusiastico concurso, comparece- tes situ'lções.

sr. ceI. lontoura _orges, c m,)a- , d h I
.

IIrão incorporados á elegante reu- «Procura-se um ayô» sera apresenta o aman ã no mpella, o «seu cmema.»
thico folitico hbera ..

�,

Via aé1ea regressou, ôntem, de

sua v;agcm a cidade de .Santos, o

S;·. OéCiH Cardoso, propnetano da

I
.. «A Capilal»C,:-);"! !f'.cld�..I.. c.asa rl. ... .. •

AVAHY F. C.
Já tomou posse do cargo de

Presidente do Avahy F. C. _

Sr . Walter Lange que a dia3
regressou da Capital da Repuoblica. .

Es�mo, info:'mados de queWalter trouxe uma série de no�
vides para ° seu clube•••

. ...�

>
.,
..,_

• __ ,'.:"I.c_'
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