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Numero avu lso $2001 Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

Nesta hora em que se decide dos destinos de nossa terra,
não podiamos deixar de vir a público, com as nossas responsabilda
des d! Parti::lo, p:UJ. dizer ao povo catharinanse das razões que nos

l�varam a esposar a candi ::Iatura do illustre e honrado conter. âneo
D:. Nerêu Ramos, á govelllança de Santa Catha�ina.

Vamos aqui cumprir mais um dever partidario do que
defender attitudes, pOí(jue estas terão que ser julgadas, antes e

acima de tudo, pelo povo catharinense, esse mesmo povo que lon

ga e pertinazmente .soube enthesourar, nas arcas das nos 'as tradi

ções, um patrimonio moral de devotado culto á nossa glorioôa LUE>

e á nossa brava gente.
Al'iados á Colligação Re,JubJicana para o pleito de 14 d

cutubro do anno passado, nesse pacto se estabellecerarn deveres
reciprocos, entre os quaes o de consulta prévia a uma cO'TIiTIis: ã

,

de 36 membros. para cuja constituição cada Partido (Republicano,
Legião e Evolucionista) daria 12 representantes.

Cingia-se a alliança tão somente aos objecti vos ex1)ressos d .

suffragar uma só lista de candidatos e de escolher o futuro presi
dente do Estado e os. senadores Iederaes, por maioria no seio da
commissão directora, subordinada esta última clausula á condição
implícita da sua possibilidade, isto é, de a alliança de Partidos
eleger a maioria deliberante no seio da Constituinte.

Está no conhecimento público de como cumprimos os nos

sos deveres no curso da campanha eleitoral, da lealdade irnpeca-
vel com que suffragamos a legenda partidaria. Roupas para homens e

E d criança só na CASA A Não reuniu-se, hoje, a Constituinte Estadual Cathari
ESCOLHE SEUncerra a a phase propriamente eleitoral, constatada a victo- CAPITAL nense, deixando, assim, de processar-se as eleições para

rj ria do partido situacionista, nó" evolucionistas, nos conservámos em governador Constitucional do Estado e Presidente da As- LEADER
attitu Ie de discreta espectativa, que bem traduzia um firme pro- sembléa Constituinte, em vista de não haverem compare-

RIO, 30, (G)-Sob a pres-
posito de collaboração, ernquanto aguardavamos o momento proprio "A G t'" cido, á sessão, os deputados de ambas as correntes em

dencia do sr. Arthur Bernar-

para, em reunião do Partido, examinar a nossa posição perantea·. ale a lucta. Ficam, assim, transferidos para á sessão de ama-
des reuniu-se a minoria da

alliança já agora sem objectivo, pela impossibilidade em que íicou nhã, todos os actos que deveriam ser procedidos nessa
Camara para a escolha do 11' i-

de eleger. por si, governador e senadores. reunião. ' vo leader. Ficou estabeleci-
Em fins de Marçl), o presidente do Partido Evolucionista Em virtude do dia de amanhã do que a escolha do lide se-

foi solicitado para assignar uma carta, endereçada ao presidente da ser commemorativo ao trabalho. Artigos para homens po- Posse do P re rá feita pelos lideres das

Colligação, no Rio de Janeiro, em qual se outorgavam a este, em resolveu a direcção deste diario, dem ser adquiridos, por pre- sidente bancadas. Os mais apontados
nome dos partidos alliados, pod�res para "l1e50ciar uu accôrdo" cQnceder s'Jeto :lOS seU$ operarios, ços excepcionaes no Para- são os' dos srs. Joãol Neves
sem mais detalhes. motivo porque fi Gazeta não izo á rua Felippe Schmidt THERESINA cJO (G)- No ou Arthur Bernardes.

Por proposta do presidente evolucionista, cs�a redacção foi circulará amanhã. n' 21.
-

proximo dia 3 de maio será em- Para a presidencía da Ca-
alterada Df) t:entido de dar poderes limitados, apenas, para encami- possado o primeiro governador mara é candidato O sr. Octa·
nhar accôrdos. os guaes ficariam sujeitos ao pre'vio eHm� e appro- O Partida Evolucionista que por força da� circumstancias constitucional do Estado Piauhy. vio Mangabe:ra.
vação dos partidos alliados. se tornára arbitro �no caso presidencial, não quiz usar dessa exce-· N I I I-

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

Dias depois, ainda em fim de Março, foi exhibid.) aopre- pcionalsituação, em seu proveito, tendo preferido fechar-se na uni- ue eo ntegra Ista de Flori ..
�idente evolucionista, um telegramma em o qual se solicitava appelas· ca fóanula compatível com esse nobre propo3Íto: o cOlllpleto alheia- anopo 1 is
sem os dirigentes da alliança para os deputados á Constituinte e mento das negociações para a escolha de canqidatos, afim de op
seus supplentes no sentido de telegrapharem com urgencia ao pre- pOltunamente pronunciar-se sôbre as candidáturas . que fossem indi-
sid�nte d.l Colligaçãú Republicam, no Rio de Janeiro, dando-Ih, cadas ao suffrágio da Constituinte.

.

amplos poderes para resoliJer sobre accôrdos polílicos. Essa S1.!a decisão foi communicada á direcção da Colliga-
Ainda a'essa solicitação foi negado apoio, pdos motivo3 qu� gação Rêpublicana, em dJcuTlento offici'll, e a ella os evolucionis

foram expostos em carta datada de l' de Abril corrente ao illustre tas se conservaram intransigentemente fieis.
dr. Adolpho Konder, entre os quaes o de que "cm se trata'ldo de I Dentre as tres can:lidaturas apresentadas, esposamos a de
accôrdo politico com adversarios, os pa.rtidos alliados se reservavam Nerêu Ramos, }:)orgue nenhuma nos pareceu reunir maior somma dI!
o direito, aliás inalienavel, de examinar as propostas que fossem fei- predicados e titulas que recommendassem a tão elevada investidura.
tas á alliança.)} Nenhuma se nos afigurou apresentar maior segurança de

Nenhuma outra noticia tivé'ram os evo!ucioni:;tas da marcha um governo orientado no sentido do bem collectivo. Nenhuma of- De hoje em deante, da., 18 ás 6 horas da manhã: será in-

dos acontecimentos, até quando na tarde de 26 do corrente foram ferfce mais nítido sentido de um pronunciamento inspirado nos su- terrompido o fornecimento de agua à população desta capital, {m

, convidados pelo presidente da Legião Republicana para a reunião periores principio� de justiça para com um batalhador illfatigavel vista da estiagem neôtes últimos terrpos e estarem desprovidos cs

marcada para, ás 20 horas, em qual se ia homologil.r a candidatu- que tem sabido honrar a sua terra natal. m
__an_a_o_c_la_e_s.

_

ra do dr. Alvaro Catão á governa'lça do Estado, caldidatura que
surgíra por virtude de um accôrdo feito com a ala do Partido Li
beral chefiada pelo sr. ceI. Interventor.

Contrariado no seu elementar direito de opinar, o Partido
Evolucionista tomou em face do accôrdo politico assentado á sua

revelia, a lInica attitude que o exame sereno do caso lhe apontava:
o véto radical.

Depois disso, appellar para com?romissos que apropria
Colligação consideIára inexi�tentes, sería duvidar da alheia intelli
aencia.

Ao Povo ra-I
-- _-

__,,_.- awKSSA

thortnense
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I Número atrazado $300

Habeas-corpus
Aproxima v:

agem do pre
sidenteGetu-
lioVargas

BUENOS AIRES, 30 (G)
-O Presidente da Commissão de

recepção ao sr. Getulio Varga<,
-------3 almirante Dornecq, avistou ra

RIO, 30 (C) - O Supremo Tribunal Eleitoral concedeu, por unanimidade, manhã de hoje com o ministro da
habeas-corpus, com garantia na Força Federal, aos deputados elo Partido Liberal, que Guerra sobre a participação do
se encontram asylados no quartel do 14 B. C. Exercito nas reL;ridas lesti .idades.

O "Dia d T U t de alti b
O programma ainda não Íoi 01-

I • O ra- m ges O e a tivez e no reza ganizado mas adianta-se que

ba I hO" f a Inspecção Geral do Exercito
Os deputados colligados srs, drs. Arthur C03ta e Agrippa de e o Estado Maior, preparam a

Faria estiveram, hoje pela manhã, no quartel do 14 B. c.. onde es- formação de um desfile militar,
tão asylados os. deputados que apoiam o dr. Nerêu R ,m0S, em' com a participação das tropas
maioria na Assembléa Constituinte. i das duas primeiras divisões de

Os dois constituintes colligados ali foram levar a05 seus colle-, marinl eiros da Eoqlladra.
gas a exp:essão do seu .protesto vehernente e da sua solidariedadede

. De�idiu-s� tambem que o Exer
CO:l p .nheiros pela maneira degradante com que se pretende amor- cito o erece.a um almoço ao H.

daçar a consciencia livre de cidadãos livres, enxova.lundo, assim, as Getulio Vargas, o qual será rea

tradições de cavalheirismo da gente barriga-verde. lizado no quartel d) Campo de
FalIaram, externando esses sentimentos, c s dois illustres parla- Mavo.

mentares, tendo-lhes respondido o sr. dr. Nerêu Ramos em imo O Collegio rl:.li'ar o circulo
pressionantes palavras que ecoaram fundo na alma de todos os Militar tamb em or gmizam fest,

presentes. jou e-n honra de' sr. G_tuJ;,)

Vargas.

eneedldo, por unanimidade

Corn�en10-
rado pela co
lonia Germa-

d�::m none di) núcleo, desta
capital, do Partido Nacional
Socialista da '\llema:1ha, este
ve hoje em nossa redacção
o sr. Paulo Olil, conv idan
do-rios para assistirmos ama

nhã, ás 2) horas, no Tiro
Allemão, a festividade c )111-

m-rnorativa da passagem d :

"Dia do Trabalho"
deputados

não reuniu-se, hoje, a
COllstituinte do Estado

dePor falta

Aminoria

NOVO

" n
II

,.Na séde, á Praça 15 de Novembro, re;disar-sc-á, amanh5,
ás 20 horas, uma sessão em homenagem á Classe Proletaria; pt:.
ra a qual são convidados todos os operarios desta Capital.

Agua! Agua!

Florianopolis, 29 de Abril de 1935. Arrendamento da luz
de Florianopolis

Manoel Pedro Silveira
José Severiano Maia
Donato Mello
Syl ia Ferrara
Pedro Kuss
Antonio Baptista da Silva
Heitor Wedekin dos Santos
Hippolito Pereira

Desde do dia 26 do corrente, que a administra
ção, do serviço de força e luz de Florianopolis foi confia
da ao engenheiro João Accacio Gomes, em 'virtude do
contracto por este firmado com o governo do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�;lA
_

� � I
__G_A_Z_E_T__A_ Florianopolts, Terça-feira.Bü de Abril de 1935

:-Collaboração Literarià-o

( • II
�II

I

Essa velha figueira,
Que na Saudade vive junto a mim,
Possue a sombra mais hospitaleira,
E é a arvore mais bella do jardim.

Direcção de L. Romanovvski

A velha fi-
Ha na sua expressão tranquilla e doce,
Alguma cousa, de auguraI,
Como si elIa fosse,
Uma Santa adivinha vegetal, gueira do

jardim
Vio crescer a cidade em de redór,
E o SJI, na praia, em profusão,
Como um fecundo e loiro messidór,
Amadurar,
As man-cheias de frócos de algodão,
Que as ondas atiravam. verdes, para o ar I

Contam que, num momento, as frondes
estendeu.

o T H N D'

"Sccega coração!
foste tu mesmo
que bateste de amor e de saudade..."

__jJI_-

M. Sobrinho

o

Quando, num dia longe,
A' sua sombra curta, exánirne, morreu,

Um santo e peregrino monge'

E desde então essa velha figueira,
Humanisada e bôa,
Guardqu no ser a alma forasteira,
Que pela terra andara, errando á tôa.

Toda a culpa encestra], assim, remia,
Nas suas folhas desnundas,
Sendo arvore infecunda, refloria,
Como antes de Judas ..

Hlja em cada ra'no um braço viridênte.
Parece abençoar a circundante alfombra,
E' que essa figueira, agora. sente,
A gloria de viver para dar sombra,

E A

__jl_'_-

Tarde.
Nenhum rumor.

A cidade dorme como morta.

( ...emquanto eu, em silencio,
releio o livro do nosso grande amor!)

De repente, sinto que alguem bate á porta.
Levanto-me.

Olho:
Ninguem.

Tudo é

( ...somente .vejo o asfalto da rua

solidão.

que brilha
num brilho nostalgico ao palido clarão da lua.]

Atento o ouvido:
Nada.

Começo a tremer de medo, de comoção ...
Duvido ...
E dentro da comoção que se apodéra de mim

descubro, que ao relêr o livro do nosso grande amor,

quem bateu tão fortemente assim,
foi o meu coração

com saudade do teu coração.

L. Romanowski

Brincam na varanda aberta
que as trepadeiras, em festões, mancham de' sombras,
o senhor Luiz-Carlos e a senhora Marilia

F

.-..-

.,-:r?
J�"
1"

Bucolismo
Ao Trajano Margarida

Mal o sol despontava no horizonte,
Tu ias, entre outras lavadeiras,
Todas gt�ntí<, lavar na mesma fonte,
Contentes, descuidosas, parladeir Ô�.

Eu gostava de ir lá pelo monte,
Nessas manhãs serenas e fagueiras,
Passeiar e ali horas inteiras,
Me deixava ficar olhando a fonte.

Foi assim que te vi a vez primeira,
Farmasa e casta moça lavadeira,
Assim é que busquei te conhecer.

E hoj!': vem longe da sombria fonte,
Bem distante do verde e lindo monte,
Não sei como de ti me hei de esquecer! ...

Biguassú

GERALDINO AZEVEDO

I
M
p
R
E
S
s
Ã
O

A M I L. I A O Ali
E3ONECA Sobre a toalha quea Mamãe Iiiemprestou está toda a baíxella hollandeza

- os pratinhos de lata, as travessas de louça. II
os vasos de ceramica lá da Ilha - III

E' uma phantazia linda que a senhora Môrilia está pondo á mesa.

Ique os diverte

!
-faz elle de dono de casa e a itmãsl'nha

�' II Vae ser servido à banquete que o senhor Luiz-Carlos
I que e n por um nada, ás vezes, adverte
h' offerece à filha,

Il,,�,'!'·�..
a sen ora Marilia, á a mulhersinha delle I O "senhor" Nicolau,

a bonequinha loura que chegou da loja. �
�, um coelho vestido, �

j I�' I Ha na varanda pura belleza hia um coelho de páu, •
��, toda de louça, loura extrangeira e muda anda empurrando um carrinho sem rodas... E lá está à mesa -I
:,:t,'., -é a boneca que faz de filha, que desp�ita e apura. Dentro da sua roupa, imbecil e nutrido, posta, a innocente familia !I
;q o prazer de ser mãe, nessa mãe de tres annos I como todo o coelho, O pae, a mãe e a filha, ao fundo da varanda, �

!I*' conduz daqui para ali,
...

G
* E o sol vae desenhando nas par,;!des sem saber para quê, �

e no pavimento de tijoleiras joio villenses caixas, latinhas; pão-de-lo], bom -bons. A senhora Marília,
os multiplos baraços

'

outra boneca loura, que eu adoro,
das trepadeiras... vae fazer tres annos ! ...

.� �C)����.�A. __O-=��_._ E S P - O
_

H �-� _JlO�•••:_:::::-=����� ���-�����-�;,�����ji$i�'���::""���iJ��;:�.".�=-=r=���-���·���-����-�������7����m;;:.;G;.;fj�l�a��:i!i"·�.��.;:-i;;;:G::iii�;_";';
spor,tmem- deve t.'ebelk" MATTE---o 'JlÃtTÊ r=é'ãVTv'ãh@se"(i-S"illrifõ-e dá-'-

-",

anima e bom humor

l..,
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Dr. Cesar Sartori : Dr. Oawalrlc Bulcão Vianna
I

,

'I Escriptono ;�;. FelippeClinica cirurgica-cpcraçov- t

! Schmidt 11' 9 r hone 1483'

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

Residencia:-R. Esteves Iu
nior, 179-Phone. 1.285

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis

Vias Urinarí<..s

Consultoria é Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 hor as

Telephone 1.6.58

'� '=======
I

Dr. Miguel
Boabaid

Resid.:-Praça Pereira € Oli

veira, 14-Teleph. 1 353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

Dr. Fulvio Aduccl l
Advogado

Rua João PInto, rr 18

(sobrado)
: Das 10 �� l�oer�sas 14 ás

i Refinaçã O de assucar
!- -

Fechampnto de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifi'-io La Porta Hotel

--- - ._-

�
!II

�
l;l

�
('

.��l������$

� A Agencia Moderna g�
� de Publicaçoes, com séde g�I em São Paulo, é autorizada e fis- ! iI ������aaP;!':taG��::�t� �e��al e �'j
� ��'i,��',�",�,".'FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes-por .

semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

� EXTRACÇÁO co� globos de crystaI. ��� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �i
� teias são presenciados pelo povo �i
G�/��i,����WJ���l��'}

�.30�OG�$�)�§1�GO�•••••G.� ���i�������1��: �

I fabrica de Moveis! � Transporte rapido �!
DE • Florianopolis Bom Retiro �i Pedro Vita li I ACEITAM·SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �j• • Fett & Cia. Limitada ,,!

O
ACEITA EN_CO�MEN?AS EM QUALQUER Ó AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �

.

�,
ESTYLO-ua ,Joao Pinto, I I B-TeIephone, 1693

O d MARí'U �,1C)1 TDA r,",'.. encarrega o •.� IV! U'" C ,•••�G••eGIOo��.e ' • .�����������,

. -,��-�������
I Accacio MO-I ����'�&%�[�,' gfi;l����.��,.;,_,<!'iBi';lJ�.)iõl.����TQ�)--------- ���'���e�,>=', ,�;

. ' �

/' rerra tem seu escrip-] fi O,'ME e
Clínica Geral -- Vias Urinarias . i � •

tório de advocacia á rua II $ 50"mente
�Hemorrhoidas: - Tratamento 11

sem operarão e sem dôr
d O P' ri::t ,Visconde e uro reto I

�

Ii n. 70.--Phonp· 1277·--1 ave,r e! Caixa Postal, 110. !
j � Boonekam p ��=�--=-===-====--=-=-=,=-�

• e
� o apperitivo de maior fama �

Não ponha fóra a sua lamina � •
usada.

. ., . �.,&Oe�� •••••••
Adquira Ja o afamado alia-

dor IISIRANA" para laminas ty- �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliE

Nas grandes [uctas que desde- po Gilltlte.
. .

bram no campo da actividade so- Para. excellente e baratissimo.
c.al ou cornmercial, o espirito rno- INSTALLADORA DE

demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS

telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11
.

divel das necessidades!

H.

I
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n: 1548

& eia.
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « I N I:)USi»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAES: .

Mafra - (;ar10lnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANÁ)

Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte lodus

FLORIANOPOLIS Est. tÍé Sta. Catharina

=de=1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposito: Mercado, 36
--�---

Valiosos brindes

distribue

• 1... ROSA
RUA DEODORO 33

FL.ORIANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

-

Preferir o lO de (Curitiba) fabricado
é dar valor ao que é bom, é economica e rendôsD

EXP,ERI ENTE E VERA

r

\

'\

I

II

QUE

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias' -- Ampliações

PHOTO

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

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos t,�
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias r;«,�G e ampliações irrepreensiveis e absolutamente :�e duraveis.

.

��I: REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS (�
e NA CASA @
e �
_eGo•••• ------�������

CURSOS DE

Chapéos e Flôres
'

(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA l'E- [
MIN1NA-ENFEITES PARA CHAPÉlJS r

o Instituto CRE/�'-ION
"

]
,�

Esse curso conta com os aparelhamentos ncccessarios

para executar as exigencias da moda, e é leccio: a

do de modo Que a alumna, possa sempre ex-c.i.ar

seus caprichos.tdlspcnsando machinismos e disposi-
tivos que não sempre estão ao seu alcance

Rua Conselheiro Mafra n. 7-(Edif. L'1 Poda)
SOLICITE A SUA MATRICULA

É SUPERIOR

I'
I
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DIARIO INDEPENDENTE
situação

paraense
do Piano Aluga-se um

Pleyel em per
feito estado.
Conselheiro Ma-

Reunião
conselllo
dascommism
sarios do

povo

Vêr e tratar arua

fra 7\' 122.

Redactor-chefe
rof��!i"Unl1o Carl,uJa Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

uuas: todas as localidades
do Estado.

COllaboração

Comer defenf.{ler
democracia

Creação da Lel

lntegralis o
A CONVOCAÇÃO

ções com o ministro dos
\legacios Estrangeiros da
França, sr. LavaI.

MOSCOU, 23 (C) -Teve As espheras officiais obser
inicio às 18 horas a reunião vam discrição absoluta a

do Conselho dos Commssari- respeito dos trabalhos do
os do Povo, pa raouvir o rela- Conselho, que se prolonga
torio do sr. Litvinof sobre rarn pela noite, e durante os

as negociações realizadas quais foram examinadas ou

em Genebra, especialmente tras questões, alem dos pro
as decorre;1tes das conversa- blemas de politica externa.

Os Primeiros Integralistas

RIO, 29 (G)-Tendo o in
terventor Carneiro de Mendonça
telegraphado informado que o sr.

Apio Mediado, presidente da
Constituinte, não queria convo

car a Assembléa para a data por
elle marcada, isto e, hoje, o T ri
bunal Superior Eleitoral, hoje
reunido decidiu communicar aos

dezeseis deputados paraenses que
compõe a maioria que façam a

convocação pelo "Diario Official
do EstaJo" communiquem o facto
ao Interventor e se reunam para
elege! o governador paraense mes

mo á revelia da mesa presiden
cial.

Não selá devolvido o origina I
publicado ou não.

O conceito ex' resso en arti

go de collaboração, mestru soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc tior parle
da Redaccão.

,

"Não sou inimigo do Estado nem professo doutrina refor
mista que me colIoque na posição de tantos outros para quem se

fez, affirma-se, a lei dita de segurança nacional", assim inicia um

seu recente artigo o consagrado jornalista Costa Rego; e continúa:
"Assim, não advogo em causa propria querendo, como

quero, apontar o erro que praticaram os elaboradores da precipitada
lei incluindo entre as não permittidas pelo Estado as organizações
caracterizadas por subordinação hierarchica, quadros e lormações.!'

o artigo 47

"O dispositivo onde isto se estabelece visa claramente o

Integralismo, phenomeno digno de estudo e não facto banal que se

possa desconhecer apenas porque uma lei o haja expungido."

(,OS primeiros integralistas eram quasi obscuros.
Razão a mais para considerar com animo philosophico,

e não apenas policial, o movimento que elles muito mais expnrm
ram do que provocaram.»

«É ligitima a inquietação dos resp onsaveis em face do
que tOIT.f\ a idéa.
O que é illegitimo, além de inoperante, é o meio que

I elles parecem preferir para e�frent�r o perigo.
. .

,
DJZ-se qu� o Íntegralismo e a negação da democracia-libe-

110 phenomeno é de reacção, a um tempo contra as relór- ral. E, a m :u vêr, coisa mais séria que a simples negação: é Um

mas extremadas do organismo social e contra as corruptelas do espi- producto do d -saspero provocado não pela d�,nocracía e sim por
rito de partido que se revela não raro por uma especie de tyrania aquelles que, parecendo seroil-a a violarn.»

collectiva eventual, empecendo as iniciativas uteis da administração. ��������':::����'�����������!IIIIIIIII!IIIIIIIII��I
Este phenomeno não apareceria-c-e sobretudo não surgiria O mais barato dos alimentos.

com a expontaneidade alarmar te que teve-se o jogo das instit-u- O ALItvlEN TO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA-

ções fôsse praticado pelos homens dentro das regras moraes impres- . RATO SE VENDE E' O

cindíveis ao exercicio de qualquer autoridade. I I

o Integralismo e o EstadoQuem quizer se trajar bem,
forçosamente, terá que usar as

maravilhas do PA -

RAIZO rua Fe
lippe Schmidt. n. 21

IIA thése do Integralismo não é, de resto, destruição do
Estado em sua estructura classica, mas o fortalecimento, sob fôrmas volume
originaes, dos mesmos poderes politicos em cujo regime vivemos. li

o Phenomeno lntegralistaPresidencia
do Senado

Origem do Integral isrno
�

Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio
e trabalhado com as melhores farinhas.

ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A

P�fi�aria Cruzeiro
de Ernilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

"SulAmericaTerr . stres,
e Accidentes"

os

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade cjv.
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega rr. 41 �c End. Teleg.: ASAFIC

Agentes em Itajahy: Bornhausen & Cla.· R.

Em

,

Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17

Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias em todos os Estados de Br�5il

0_- _.__ ._;
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� �
�C I ck 5 .�� - �I Matriz: FL.ORIANOPOLIS �
� Fl111laes et"""""v""11

Blurraenau ..Joinville Sao Francisco Laguna, Lages �
�

I I I l\(iostr\..Jario perrnarlente em Cruzeiro do Sul ��

� FAZEN��CÇãO de Secção de Secção de �
����" FMaOzrel,nndsaeS nAalcgioodno�eeSs e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS :

�����#.�.,1"Machinas de beneficiar [madeira t:1]
Lonas e lmpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a }lavoura::!arados, �\\l
Sêdas �an9s galvcanizad�s e pertences grades, cul1ivadoresd' mOinhlo �tC'1 M t �

��,'
Linha para coser e sergir ogoes e arnas

"

Locomoveis, Motores e� esp osao] o ore s

��.,I�J
Lã em novellos e mead as Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrtcos ''\I

�t�
Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmlssõesjl'e ixos, :�.�,.',�\� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �,tJ

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORDjPeças, [acces- �.�"J,Sapatos, chinellos, meias Productos cliirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanicc] I �

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

� Ernpreza Nacional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
���AVL��VK������ ���l�&íl�:':�l��t�������l������A���;f�

_--- _. -- -

-Companhia Alliança da Bahia

"I

�:- 1

••• Funôuõu em 1870 ...

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARlTIm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Sociedade Immobiliaria Catlwrinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:'"i ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra d� terreno da Villa Balneária é

o melhor presente de Natal que V. S. cede brindar seus [ilhos.
Llnõc Vista Panoramim.

Esplenôiàa praia àe bcnhos.
Optima nascente àe agua potcuel,

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEAR1A DI5TA a:

1000 metr-os àa Ponte Hervlllo Luz.
800 ào ôranôe Quartel feàeral, em c:onslrurção.

óOO õo Brupo Escolar José 13oiteux.
Na séàe õo Districlo João Pessôa.

S"!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á JOiio
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50c:ieàaôe se enrorreqc õu ccnstrucçõo ôe Préôios

Cd tótes aàquiri õos, mediante. o pagamento àe uma entraàa á
vr.stc e o resta te em pagamentos menaces.

informações completas, á Rua Conselheira Mafra, 82
. PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

A
C

TiG
I

S PARA
AS

HOMEN
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

__ •

�
__

-:co �

_ ,

Chiquinho.1 t;onfeita�ia
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

I
conservas, vinhos finos etc.

repital reaiisaào 9.000:000$0001Reservas mais ô� 36.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptisados e bailes.
'lrnrnouels 13.472:299$::3q.9 I -

Respon<;abiliôaôes assumiàas em 1933 2.369.938:432$8161 I(Estas responsobiliàaàes referem-se sómente aos ramos ôei", RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar
fOBO e TRAN5PORTE5, que são 05 0015 UNIC05 em

quei�1 T H E O D O R O F E R R A R Ia rompanhia opéru) [, I[Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores
õ

e Avarias em toàos 05 RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUIN.A DA
Estaôos õo Brasil, no Urugua" (5urcursal) e nas pr-Inclpucs ( i� RUA TRAJANO) Telephone 1.194

preças extrangeiras m !�
Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & rIA. � .��;;';;;;;;�""'-;';;;-U-�-";;""'__;;;;;""'iHiiiiiiiiiiiiiiiiii __

Rua C. mafra n' 35 (uobruõo) Caixa postal 19

ITz l aqr. ALLlANÇA Teleph. 1.08� � �"'.... __ --.......,.-......------------

Eacr lptor loe em Laguna e ltajahy 5ub-Pgcntl's vm i, I, {!k;- � ,
.

5lumer:au e Lages Ik ii � i�, {� .�� � n ff:�
ap.D2ZL ����"i���� I têT t:r " tl .. '- .. "

r!. J;��, I� � �;'��

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

Ena. Tel. FI Lüfvl 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-

-

ATTENÇAO
Yaurt daGrarua

Zina

r GARANTIDO
���" E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAL i
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVQi

R.UGAS E POROS ABERTOS

I

h

i:�
';)'1

'j
ti

-".j:

AU� __

ClDADI 'pADQ�__ �

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Punôoôn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
('aixa postal1Z9 T'el. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e fígado. 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
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
D E gente.

Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

V
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua pri "

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo II
involucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto <00ão Pessôa», com funde J

Telephone n. 1632 �
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- para o mar.

===========�=======: tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. TRATAR NESTA REDACÇÃO.

CAPITAL..

Tvpa�rop!1ia, Estereotypl
Enccüerricção, Pcutcção, Tra
balhos em Alto Relevo etc,

Pelleleria
Argenlil'1'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

0·0 !.' _

SE QUERES AI''':f'AR l::>�
AUTO commodamente e co n

segurança chama o

Ford V8·20(;
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

IM dlS �.IO I sta IRUA 28 DE SETEM�

IBRO N. 16
.,>

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

cos. Almofadas, toalhas, nanncs

de parede e todo e qualquer tr .

balho desse ramo, estão à vend '1

na CASA "A INST, \LLA·
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá enCO:1-

mendar riscos especiaes péF ,

guaequer fazendas ou trabalhe ,

os quaes serão Íornecrdos a S J

inteiro conten�O.

Rua Trajano n. I I.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que Ira receoer provas mequivocas
de amizade, A Gazeta, felicita-o Em sua residencia nos Coquei

ros, falleceu ante-ôntem, a sra.

d. ConstanciaMaria da Silva.

Junta Commerclal II Por falta de numero Sr. Medeiros Netto é

/ti G� ..,.,� 4111'f!fii!l!/' do Estado IC.511 não install ou- Presidente do Sena-
,_o .-- �� � l!!! 4 - se o Senado do

A [unta Comrnzrcial do
Estado) transferiu a sua sé-

C O � O V O de da rua Marechal Guilher- RIO, 30 (O) Domingo o RIO, (G) - Está definitiva-
r-

ri" 41 Senado reuniu-se sobre a mente assentada que a presí------.----------------[ me para a ru� rajano 11. .

.. , presidencia do ministro Edu- dencia do Senado ficará em

�OO2..>:.]\'?"J���OOOO����s-:.,"a1��JIl:�����i r����OO���OO�OO�����J����rs.x:!C.J:�� arde Espindola. Comparece- mãos do sr. Medeiros Netto,
,��

�!:i V· d 1ft1 ��f"ft' D E S P O T
�

S�
F.$ ram apenas 16 senadores cabendo ao Rio Grande do��

I,�

:';
.

!�
..

11
'I

•
,.""

� faltando 7 para o numero le- Sul, Minas e Perrnanbuco osij I' � O S s a I a �
v �� gal da ínstal'ação. Em reu outros postos desta como� � � "Iü'l r6il L ........ � nião effectua la õntern ainda, em ambas ás mesas da Ca-���������� ����n

� �

� não foi obtido o numero exi- m ara e Senado. São tambem

�f'lWt=;m
.._·-

- ***-COMO SE LIMPA �� Redactor CYPRIAr�Q JOSE' � gido por lei para installar c.internplados outros Estados

ll�'!1 120 ABRIL 245\ O ENCERADO-Lavem com ������������ ������J�J��i� áquella Câmara Legslativa. inclusive a Paraiba.
"

��� z.,,..:&-,,rs�"'Z'�"'"S;"I:Iy-.... r::t.......f'"=�r-�'.:a;,.� '��.....r=......��r��......-.............. -....,

agua morna e esfreguem bem ""' . .." ".",.=."..,.� ""�""" :0"-'=.0""""'''''''''''' "'"=... � ".."",.=

,..".,.�""..,""�..-.......,..",..._�

O
com uma flanella. E' preferlvel perder. p.elas � '.� ii � �t

...... Depcis derramem um pouco attltudes de um nJclUjUIZ do �� AC I.�AOE �de leile sobre o encerado e fric -

que aba ndon a í o C �m po d a ��
-

__ �clonem energicamente com uma

luta --'Alguns minutos com � Ovidio Chaves. '81[lanella exula, até conseguir bem
h ,,� T h I' 1 l' d O

��Jhrilho. Osny Ortiga, p.eló telep one � C'1 o entre as mãos teu moo ivro e trovas« �
-----I� �)�� � � anel de vi.iro»: �

• IL.�..... 'i; I IL.�.. � A dedicaloria desvanece-me. ��A propósito da grande partida tante peleja entre os clubs r.� r' .

b b �
d L t!J �JUly amigo, sa es como L quero em, viveste por ijrealiza Ha ontlem Lem" adgunya, ben- acima. Tanto o alvc, celeste � largo tempo á sombra do meu tugurio, foste: o companheiro 'ittre o
n erci ia uz, e u a-

corno O tricolor estão se pre- �� 'f '1 d f'lh f I
��

d
.

I Itl m anti e meu I o, eras então, meu i ho tarnbern, rece- �rão e o Figueirense, esta capital, parando com afinco para .'� b Ih ��
I .

O O' '� ias os meus canse os, e os aceitavas com carinho, apezar ,."procuramos ,OUVir sny rtiga, apresentarem ao nosso pú- h de viveres no mundo da lua. �Jpelo telephone, o qual não escon- blico uma verdadeira classe � Eu azota quero dizer aos leitores quem é Ovidio �deu a sua dar sobre a actuação de íoot-ball . �� Chaves.
� Il4j

de um juiz deshonesto. Osny a-
_ _ � �

deanta que muitos hão de compre- NAO HOUVE SESSAO � E' um menino que na idode dos vtnte anos já tem dois

��"I fij' livros públicados em edções exgotadas. JIhender "chôro nas suas pa avras, �� "J
, h

. Com..pareceram ontem a ,.., «Cancioneiro» fui consagrado pela criticasern deis- I;I'�mas so pergunta aos tec imcos o -,� ��

seguinte: reunião do Conselho 03 re- �� crepancia, foi um sucesse da livraria, «O Anel de VIdro» (ij
U b I

.

d I presentantes dos clubs e o UI repetiu a apoteose do primeiro. Brevemente «Rua da �« ma o a Joga a a goo vae "-?,� �d k b director t,ec!111'lCO, não tendo J Amargura» será o terceiro volume, vi alguns originais e ,,,,ás mãos o eeper que a re ate �� �J
íiiiiiiiiiiiii;;;;;;;:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nas pontas dos dedos. A bola havic'o sessão unicamente �� tenho a impressão que o sucesso será maior. IM'Anniversaria-se hoje o nosso

r. O 'd' eh ' ��
b b d·

.

por estar Íe�hada a sala, lt v. '0 aves e um poeta, mas um poeta que nasceu �'tc o n t e r r aneo, pharmaceutico sr. . Comprae para vos conven- so e e an te n,a, aresta. lanteua � I f �r.�d aonde se iealiza, todas as "li poeta, um poeta rEltura ,e spontaneo, não tliado a escola ij'Eduardo J. Santos, proprietario da cer O formidavel e economi- ha travei te�tad ou seja a �rav,e segundas feiras) tal cerdl10- �� !iteraria al;urna', m3S dcscreven::lo em wrsos lindos os

esta-�.�conhecida Pharm1cia Moderna e co SABÃO INDIO orizonta, VlU o novame:lte a me· �� d d d d �

ta', e' goal). Uma ll'nha avanra e o nia. Ho]'e, por certo, haverá � os e sua alm3., izen J o qUe Sé'nte e sentindo o que diz, l:i1membro do Directoria do Parti- ::r, f' I '

S C E
·

d re . 1 O sessa-o da F. C. D., a's 8 horas, I, numa orma e cgante e ezcorre;ta. �do Liberal. XpOS I ponta ireila está em ot.- loe. �J �••
-

pelo menos é dia proprio 'fi Ovídio é u;n po�ta espontaneo, cantando em versos ruimeia passa ao centro e este mar- g rito ra de cana- ca goaI continuando n". ala, com para tal. � languidos e dorid�s a dôr e o sofrimento que têm sido os �• 1 I ' ;� seus inseparaveis companheiros. r,�•

pouca envestIca para o g01. e �� I\�rios goal). �r.1 Ningll�m, dep,is de seus paes têm mais autoridade ijGarage Amtirican:l Nua II d f" .�
Aquella renalidade verificou·se � o que eu, para a Irmar ISSO. ijmabta. Rellizou-se, no dia 26, uma

I"

d
Francisco Tolentino /1' I 'til Sua poesia é sincera, não sofre influencias e,tranhas, �"�O

.

I' d reunião de criadores de canarios contra nós, mar.can o o juiz um
TCLEPHONE I .577 � nem se deixa levar pela estetiC1 de outros artistas, e pelo �CCOlre laje a ata do anm- •

f' d
...

"d geaI q'le não VIU; e esta aconte- �� J I �·

I" d h' I com o 1m e 1mClar a actIvI a-
Ad' d

. .

� pragm tismo ce oU'f1S esco,as. rll1ver: [lCO nata ICIO a seI Jnta re-
d d S' d d C th' ceu comnosco, elxan o o JUIZ

A C t· t
·

t �� C I �. e a OC1e a e a . annense
I d II O n s a U S lll' e I � anta as suas maguas e ss uça as suas dôres de f �n: Lac\ rda, filha do sr. Jorge La-

E 't d C
.

F' e'e marcar um in o tento a e- W ." III [�, h f d f �
J

• xposlora e ananos. ICOU
f d A h O "' ornem 50 re ar, e o�te que não esmorece, ni..O d�sanima e ��ceras, do conm�rclO de.tapraça. d l'b d t t u gandoof-si e., c a�os que s�y gau' rha � não recua anl� a es::alada ingrata, di' (,I'c,'1 etravosa daglorl'a, �e I' era o, en re os presen es, q e
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no keeper. Quanto ao goal an- a apresentação de em ondas ao � Bem como o sol deve ser �Nesta occasião será designada d' d C
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orgômJza- avançar no keeper, dentro da area R. L. e da minoria, stndo que � �ção de uma ). exposição em u-
di' - , all)'umas dellas foram ôntem mesmo 14' H) il'lCO eH mG�·l'el" não esqueças, 'l.i1
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_.,,1 �J\cLa·se :�irc. nos,

.

o sr. e-
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�I
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� Que é a perDia sinão o produto do sofrimento do mo- �de Pantanal, no distncto de Sac- ma difficilmeute cederá aos Ca rta�es do � lusco.
�co dos Limões tambem realizará impulsos dos nossos adver- d Ia � o grão de arêa caí no interior da concha, o mulusco êjj

amanhã as 10 horas uma sessão sarios, é só O que tenho ade-
, � se retae e se ddendc. Vai pouco a pouco envolvendo o Hcomemorativa do dia do lraba- antar. Mas se perdermos não IMPERIAL - Carolina, as lffi grão com a secreção. para suavisar a dôr. .. assim do sofri..; ��lho, em sua séde social. desanímaremos em tempo al- 7,30 horas.
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menla do molusco surge a perola. �O presidente Jayme de Olivei- gum porque praticamos o ROYAL-Perdão senhorita, � Para os gosadores da vida a perola vale tudo.
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Jayme Cart eirão

Realizou-se no districto de San
to Antonio o enlace matrimonial
do sr. Carlos Pierre, com a gen
til senhorinha Lucy Oca npos AI-

rDN50FWO

Feste> hoje o anniversario na"

talicio o n0050 prezado conterra

neo sr. -Jayme Carreirão, lunccio
nario da Directoria dos Correios
e Telegraphos.
Ao distincto anniversariante

ves.

fALLErJmENTO:

Regista-se hoje a data anni
versaria natalicia da exma. sra.

d. Irene Nícolich, professora nor-

CI-iê.c.Am UNS ...

Encontra·se r:esta cidade o sr.

José PaLna, influente Folitico li
beral em São Joaiuim.

Chegou a esta cidade o sr.

Alv,no Machado, operoso prefei
to municit>al de Ca '1oinhas.

Procedente de' Tubarão acha
se nesta Capital o sr. Manoel
Cabral.

mano.

1
.

Acoill:Janhado d � sua exma.

sra. e d� sua gentil filhinha, se

guiu hoje, para a C:ipital da Re
publica, o sr. Roberto 800S, alto
funccionario da firma Yheodor
\,Vdle e Co. LtCla.,da praça do
Rio de Janeiro.

NOIVADO

Com a gentil senhorinha Alber
tina Dias, frlha do sr. Francisco
de Paulo Dias, contractou casa

mento o sr. Nc:stor Limongi.
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