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discurso, ôntem, n�:t:As,sem
O sr. ceI. MarcosKon"der, de

ter sido escolhido orientador DE UMA DAS
ALAS DA MINORIA.

,_

-;A
)� N'-o-s-e-u-_,s-o-r-m--oso
. � bléa Constituinte,
clarou

�---------------------------------------------

II Florianopolis, Sabbado 4 de Maio de 1935 I Número 210Anno

v (.") Z DO POVO

INúmero atrazado.$2001 $300Numero avulso Propriedade e direcção de, ..JAIRO CALLADO

todos esperam dos altos mereci- HITLER ACIMA DE TUDO
mentos de vossencia. Corrliaes
saudações. (a) VICENTE RÁO.overnos BERLIM,3 (G)-O jornal

catholico roma1JO <, Gerrnania '»

O MINISTRO DA GUERRA informa que a Suqrema COI-
FELICITA te de Appellação de LeipzigDr. Nerêu Ramos, Governa· determinou que um marido

dor do Estado, FJorianopolis. póde apresentar accão de di.
RIO, 3-Agradeço commu- vorcio contra a esposa, s , es

nicação ter V. Excia. assumido ta ultima falar abusivamente
Governo do Estado e apresento sobre o chanceller Aciü:r Hi
minhas felicitações pela confiança tI e r.
com que distinguiu V. Excia. o ---

povo catharinense. (�.) GENE- Pan � i �íI ",iiI�."."
RAL GO'ES .

.... (;1 ui:! ,,,';
.

.

BI?l2Sil § �AComprae para vos conven- i/il

cer o formidavel e econorni
co SABÃO INDIO

� II!! depuonca e o nos-

so Estado
o sr. Olívio Amorim, tomou

posse do cargo de prefeito
����

Realizou-se hoje, ás 1 O h��a" rn'" :;'''''�����I�lIllilr.I���1no salão nobre da Prefeitura da
ir;

Capital, a solemnidade da pos,e
do sr. Olivio Januario de Amo'

rim, no cargo de Governador da

cidade lle Florianopolis.
A nomeação desse distincto con

terraneo repercutiu com geral agr().

do, pois, ena patenteia o premio
a lealdade partidaria, ao ele
vado espirito de renuncia e repl e

f{ nta um preito e de justiça ao de
sassombrado vanguardeiro na deíeza
das verdadeiras causas públicas.

Com a preserça de avultado nú

mero de pessôas fallüu s. excie

o sr. dr. Nerêu Ramos, Governe
dor do Estado, que em expsessiv:
oração, empossou o novo prefeito.
Suas últimas palavras foram côroa

das com lórte salva de palmas.
Depois de ter prestado o juramento legal, o sr. Olivio Ja-

nuano de Amorim, lêu o discurso, que publicamos 3. segurr:
«Exmo. sr. dr. Governador.
Exmo. sr. dr. Secretario.
Senhores.
Ao exmo. sr. dr. Nerêu Ramo:, meu grande arrugo,

velho e incomparavel chefe, agora, para felicidade do povo catha
rinense, elevado ao governo da nossa terra, quero prestar, neste

momento, a minha primeira homenagem.
Tudo farei para corresponder á sua confiança e para a

felicidade e progresso do municipio que vou administrar.
Ao illustre e caro amigo sr. dr. Manoel Pedro da Silveira,

I 1 d
.

b d h dá d tegra mente os e eva os e patno-tam em quero agia ecer a onra que me a, comparecen o d este

I
' . .

_
.

. ticos propositos que o ammam ao
acto. '(� d S CAos senhores funccion aios da prefeitura apresento as mi- assumIr o uovemo e anta a-

nhas saudações e a todos convido li continuarem prestando ao nosso

municipio e a minha administração, com a dedicação de até agora, Repto, pois a Legião Republicana Catharinense a provar o

contrario.
os mesmos leaes serviços. A exclusão de ontem, para armar effeito, não tinha razãoDisse> .

Ao finalizar foi applaudidissimo. de ser e é devéras interessante pretender excluir quem quer que seja

Em seguida s. s. rece beu os cumprimentos de crescido nú- de um partido ao qual não se encontra filiado.
. Fui incluido, na representação colligada á Constituinte Es-

meio de pessôas,
A Gazeta esteve representada pelo seu director. tadual, como expressão intellectual, e não p:utidaria, segundo decla-

_______________ ração feita pelo sr. Adolpho Konder, em plena convenção de Blume-
?
�Explicação

necessaria

o PRESI DENTE DA REPU- tharina. Cordíaes saudações
BUCA TELEGRAPHA GETULIO VARCAS.

(a.)

Dr. Nc:.:êu Ramcs, Governa
dor Estado S.:mta Ca harina.�

1 mprensa Official

Florianopolis.
Falacio Catde-RIO, 2--Te- SYRiACO T. ATHErrNO

& IRMÃO, agentes da CiJ,
supra citada, avisam acuem

interessar possa, qL1.� donin
go, dia 12 do corrente, pas
sará um avião extra, rumo
sul, e voltará o m .sn«. q tinta
feira, dia 16 d.. Ci li ;'C .t., fU
mo norte, acceitan.!o :J:l3Sa

geiros, corrcspond :r:-:iâ c ex

pressos em ambas as c' rec
ções.

nho o � r azcr de accusar o rece

bimento e agrad cer a comrnuni

cação de hav. r sido eleito e em

possado no cargo de Governador
elo Ef.tado. Felic.tando-o p.Ía hon
roca investidura, formulo sinceros

realizar in

Jornalista
Baptista' Pereira
O sr. dr. Nerêu Ramos, Go

vernador do Estado, resolveu
co locar á disposição, do Go
verno Municipal de Floriano
polis, o jornalista conterraneo
sr. Baptista Pereira, que exer

cerà o cargo de secretario da
quelIe departamento.
Intelligente, operoso e a

quem se deve a organização
modelar dos serviços da refe
rida Prefeitura, quando de
sernpenhou esse'mesmo cargo,
a sua escolha foi feliz.

Foi designado o sr. Luiz
Oscar de Carvalho; íunccio
nario do Thesouro do Estado,
qara exercer, interinamente
o cargo de director da lmprei
sa Offic.

TELEGRAMMA DO MINIS
TRO DA JUSTiÇA

Dr. Nerêu Ramos, Governa
dor Sanla Catharina.
RIO, 2-Accuso o recebimen

to da cornmunicaçào de haver si-
do V. Exa. deito e empossado Centenario da Fôrça Pu' bl lcahonroso e elevado cargo Governa-

. • � �.....
'

dor Estado. Envio-lhe mais sin- T
_ . . .

_ -0-.
di f I' it - f erao uucro amanha, os festejos commemorati 0'03 do 10ceras cor iaes e ICl açoes, azen- I

t
.

d P" P ibli
.

do melhores votos efficiellcia e cenA enano a orça u rca.

b 'Ih d
' .

t
- s 6 horas haverá alvorada pelas bandas de rnus.c i ,-' defi o sua a mInIS raçao, como

corneteiros e tambores.
- .

- � '-

A's 8 horas, formatura, passeata e desfile de um B. 1. d l

Fôrç.a Pública,. sendo feitas à tarde, as inaugurações do
obelisco, galena dos commandos e estádio.
A's 20,30 hs. no Casino dos officiaes será rcal'zado o

banquete official.
'Para assistir a estes festejos já se encontram nesta Ca
pital representantes da Brigada Militar do RIO Grande e
Fôrça Publica de São Paulo, e .da Policia Carioca devendo
chegar, a nda hoje, representações de outros Estados.
A� fest�s prornettern revestir-se de grande imponencia e

brilhantismo, dados os preparatívosque vcem Sendo feitos
no quartel da referida milicia.

A� 'pro-�as e competições desportivas terão inicio segLlnda
feira, remando grande enthuslasmo para as mesmas.

O quartel durante os dias de festejos será fra:lqueadoá visitação pública.
'

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

João Acacio -Gomes de 0liv2ir �

nau.

Reduzo, com a presente explicação, ás devidas proporções
a preciosa decisão da Legià) Republic'lna, c!lja secretaria - parece
-anda com o expediente notadamente atrazado ...

Demais, desde 28 de Abril, que eu proprio, em docu
mellto publico, através d3.s brilhantes columnas .d' A Gazeta, me

afastái-a de qualquer compromissos de ordem partidaria, para per·
manecer fiel ao m'!u ponto de vista das reivindicações catharinenses,
agindo individualmente.

Entendi auscultar superiores interesses collectivos, esposando,
como o fiz, sem vacillações, e de frente, a candidatura N�réu Ramos
ao governo constitucional d� nossa lelra.

Asylados em um quartel federal, ao lado de 1 5 destemero
sos companheiros, iriamos até ao sacrificio supremo, para tornar vi
ctoriosa nossa causa.

A Legião Republicana Catharinense, ainda desta vez, che
gou tarde, na accmação que me fez, e, deante do que exponho,
fica obrigada a dar explicações ao publico que analysa nossa con

centraI do ducta, afjm de desfazer a ingenlla enscenação dessa expulsão Sui-

jgenerís.politica. Renato de Medeiros Barbosa

Comunicação
-(r-

. <;omunico á população desta capitai e respetivo l11uni
ClplO que, �endo contratado com o Governo do Estado, em26 de A�nl de J 935, o ar!endam.ento. dos serviços publicasde forneclme.nto de .ene.rgla eletnca, I11stalei á praça Q'lÍn
ze,tlO• 9, o meu escntO:-I') 0nrie serão trataiJ3 todJS a ,1I11-
tos referentes a e.sses serviços, e onde um corpo de el1lpregados capazes dispensará ao público a melhJr atenção,

LUZ E FORÇA CATARINENSE

Resolveu a Legião Republicana Catharinense, em sessão de

ontem, excluir-me de seus quadros partidarios, sob a allegação de
haver eu trahido sua causa.

Não é verdade.
Devo esclarecer o seguinte: ha dois annos já, desde que o

meu velho e querido amigo Diniz Junior foi substituido, na vespera
de um pleito, na chapa legionaria á Constituinte Nacional, pelo sr.

capitão Antonio Carlos I1ittencourt, que me achava desligado da

Legião, conforme manifesto, amplamente divulgado em todo o Esta

do, pelas columnas d' O Cruzeiro, jornal que, dirigida por mlln,

então circulava em Tubarão.
D�sse gesto, tornou conhecimento o directorio

Partido.
Não voltei aos quadros da referida aggremiação FONE 1661

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 2

NO organismo social, e mais
exatamente na sociedade civil,
podemos distinguir qua�ro ,gr�ndes
grupos que são seus p�mClpaIS or

gãl)s: a familia ou grupo biolo

gico, a escola ou grupo pedatos.

Tratou-se ainda da partida des- gogico, a associaç�o profissional

RIO, 3 (C) - Na última ta capital do presidente Getulio ou grupo eco��mico e o estado

Vargas, em visita ao Uruguay e 011 g,rupo politico.
,reunião ministerial, tratou-se da S dArgentina, que será entre 16 e

1 to os esses grupos tiveram

organização do Jrçamento para o f f 1 d f18 do corrente. A ausencia do suas unções a sea as por ato-

proximo exercicio que, de accor- de vari h
sr. Getulio Varzas deverá ser de res e varia natureza e se ac am,

do com a Constituição, deverá g
f' 1 d l'b Icêrca de vinte dias. neste ma a epoca I era e

ser enviado ao Congresso dentro d id I'
'

1IfDe accordo com a Constitui- in ,ivI ua lb,ta,' que tanto contn-
de poucos dias. t

b f d t d
cão, durante a ausencia do sr. UIU para ISSO, pro un amen e e-

Torna-se imprescindivel assen- :t

d d hGetulio Vargas assumirá interina- sor ena os, em nen um (:e nota

tar, em termos precisos e rígidos, f d
mente a presidencia da Republi. e sente tão ortemen:e essa esor-

um programrna de economias, que d d1-
ca o sr. Antonio Carlos, presi- em, como no terceiro os grupos

dever á ser executado por todos os '

d eco o
ministerios e elaborar tambem um dente da Câmara. . m�nclOna os: o grupo n -

���==�;;==��====::=::::::::::.:�;:;,;�;;;;� miCO.

���,::_.:r:_;"���OO��Y.$1�����������'*�� Todos sentem e sofrem o mal

� f!fJ estar económico que carateriza si-

� N: O 's s a V i d a �I'" nistramente o nosso tempo, ernbo-
., '" ra nem todos atinem com a verda-
� .,...._."',..J deira causa do mal.
Il!.���*::$:*:�r&::a:� oo���"':�·.,·S.ilill

A crise em que o mundo· se
debate é a dôr aguda carateristi

ca de uma lesão organica. Si o

doente nem sempre tem um exa

to conhecimento da lesão, de

que ás vezes nem idea faz, nem

por isso ela se torna menos nociva

ao organismo, E, suar o acento em

sendo assim, de pouco�hão de valer

sinapismos e paliativos para acal
mar a dôr. Porque esta nada mais

é sinão o aviso dado pela natu

reza da desordem seria que se re�

gista no processo vital, perturba
do pela danificação do orgão.
Faz-se mister reconstituir este,

o sr. Luiz com toda a prudencia e firmeza

competente que o mal e as forças do doente

exigem e permitem.

h
'

n,'oJe a ven�-

Catharina de a gentil senhorinha Nair Mu'

Festejou, ontem, a data anni- fALLEClmEHTO:

versaria a exma. sra. Eu�enia Falleceu, ontem, nesta cidade,

Importante
._ .

reunlao mi-

nisterial

�
I

MAIO
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L SABBADO

Da, Medeiros Filho

Regi,ta -se hoje a data do ano

ni versa: io natalicio do illustre con

terraneo des. di'. João da Silva
Medeiros Filho membro da CÔlte
de Appel!ação e do Tnbunal Re'

gional de Jestiça Eleitoral, do
nosso E,t.:.do,

O distincto anniversariante que
é um magi�trado recto eintegro é
dotado de grandes gualidade� mo

ra �s e de solida cultura juridica.
A Gazela, ajuntando-se ás ho

menag'Ó!ns que lhe vão ser presta·
das, respeitosamente, felicita -o,

'D. Calharina de Amorim

Anniversalia-se
randa senhora d.
Amorim, viuva do saudoso conter·

raneo sr. Emilio Amorim e geni·
tora do 'r. Olivio Januario de
Amorim, deputado pelo Partido
Liberal á Constituinte Estadual e

actual prefeito desta Capital.
A distincta dama, A Gazeta,

I espeitosamente, cumprimenta -a.

Registra-se hoje o anniversario
natalicio do jovem Marcilio João
da Silva Medeiros, academi<.:o de
Direito e elemento destacado no

sporte nautico catharinense.

fAZEm AHH05 H01E:

a exma. sra. d. Maria dos Pas
sos de Souza;

a exma sra. d. P. de Souza;
o sr. Ernesto Souza, funccio

nario federal aposentado;
é1 exma. sra. viuva Maria - di

Concilio.

Para a reorganizaçã economica
e financeira do paíz

Revisão dos impostos e dos quadros do funeelcnaltemo
..,.. 'W !l'i. LZiUIift"'f'?'----:4

projecto de revisão geral dos im

postos, já delineado aliás pelos al
tos funccionarios do Thesouro,
mas que deverá ser ampliado a

fim de permittir recursos que at-]
tendam, pelo menos em parte, ao

augmento da despesa proveniente
do augmento de vencimentos. E:;
se augmento está calculado, por
alto, em mais de 400.000 con-

Para a A GAZE fA M. Gabriel

la sociedade, para distinguirmos cuias, pelos homens que nos pre-] q re sentido e como? "Corpor: (.
nela uma colossal associação eco- cederam: cantaes esses que nós I vismo", mas de que especie?
nomica, isto é, uma enorme união hoj=: usufruimos a todo o mo- Problema� lormidaveis, que se

h'

de esforços ind.viduaes, visando mente, quer sob a fórma de be- devem resolver a risco de se fi

(coneia ou inconciarnente, anar- neliciarnento do solo (desbrava- car, como infelizmente muita geri

quicamente ou não, isso veremos menta, edrlicaçõ.,s, etc, ,) quer te fica, apegado a palavras novas

depois) fins económicos sob a das diversas culturas de que e pomposas, como a cnança ao

Essa associação, essa união de na, vale nos, quer sob a de uma briquedo vistoso, sem outro resul

esforços, bem ou mal condu -r ida, infinidade de outros melhoramentos tado alem de maravilhar os inge-
é real e, não fOSSe ela, não seria e nquezas, nuos com um fabo brilho.

possivel atingir e manter o ele- -0- Para isso, entretanto, faz-se
vado mvel eco iorr-ico em que se lndispensavel á vida actual, es- mistér retificar um sem número
encontra a humanidade. Sem e3- sa união solidaria, que faz de- de falsas idéas correntes a respei
sa união, não seria passivei aos pender econorn.carner-te 03 homens to de u.na porção de cousas, co

homens aproveitar as vantagens uns dos outros, é, entretanto, em mo "economia", "estado", "capi
enormes que a divisão do trabalho, nos 50S dias, mais ou menos incon- tal", "trabalho" e assim por dian-
entre milhões de pessoas, propor- ciente e ana, [uiica. te.

ciona. O individualismo triuniante

I
Faz-se necessário, sobretudo,

Ninguem, hoje em dia, produz no ultimo qu rrtel do seculo compreender bem o que é e que
diretam-te tudo aquilo de que XVIII e por todo o século XIX, , lugar ocupa no corpo social o

necessita, partindo da falsa hipótese de grupo economico, o orgão econo

Nada mais facil do que cons- uma lei natural qUe, pelo meca- mico da sociedade, que não deve
tatar isso, concretarn ente, na vida nismo simplista da oferta e pro- ser confundido com apropria so- '1
pratica. cura, se encarrega d_: bem orde- ciedade, como faz o materialismo
Tornemos, para exemplo, um nar a economia, desde que ne- historico, nem identificado com as

marceneiro que emprega o dia to- nhum poder público intervenha, entidades que lhe dão organiz i
do fabricando moveis, Jà 05 ins- abandonou a associação economica, ção,
trumentos e as maquinas. de que a que no, referimo" ao arbitrio 10 grupo economico não é Ioda
se serve, não foram fabricados dos individuos, crente de que era a sociedade a esta não é aenos

por ele, mas por outros. De�ois, êsse o melhor meio de incentivar nem tão pouco ptincipal-neníe,
de que se alimenta, de que se

ves-,
o progresso ma.terial da socieda- uma associação economica, OS)t

te, onde habita ele? De genc.ros de. fins economicos da sociedade, is

que não produziu, de lazenda O tempo S� encarregou de m03- to,é, os que dizem respeito ao

que não teceu, em casa <111:: não trar quão faba era
-

a hipotese e seu bem estar materiais, não sã)

construiu, que más conseq-rencias trazia. seus fim principal, mas antes estão

Emquanto elle occul)a o dia Abandonada ao arbítrio dês- subordinados a outros de nature-

todo no fabrico de mesas e cadei- controlado dos individuas, a as- La superior.

ras, outros se atarefam em produ- sociação econornica, que continua- Tão pouco se confunde esse

zir aquilo de que necessitará, va a existir de fato, embora com grupo com os diferentes organi
Existe, assim, uma grande a050· a supressão das corporações ti mo que, no correr dos séculos, se

ciação economica social, que con- vesse perdido o que lhe restava tem encarregado de regular-lhe a

grega e distribue os esforços in- de organização e autoridade pú- vida, chamem-se corporações, ou

dividuais, possibilitando á socie- blica, não realizou o� prognosti- outro nome tenham tido.
dade a vida em nivel material cos Íiberaes mas, pelo contt'ario, O prim�iro ponto é importan- '.
bastante elevado, desmenttiu-os catego -icamente, te, para não cairmos no puro eco-

Só por meio dela é possivel Sem um freio poderoso, sem nomismo, que transformaria aso'

manter esse nivel e não é nece5- Jma direção inteligente, a eco- ciedade num rebanho bem nutri
sario mostrar quão miseravel seria .nmia Je30rdenou-se �ada vez do, e talvez nem isso, mas descu
a vida, si cada qüal devesse pro- :nais, entregue que foi ás especu- rado de seus verdadeiros fins e

duzir sozinho tudo quanto precisa lações e explorações de toda a condenado a irremediavel desapa
para viver. Si esta associação, esta :;orte� Cavou-se um abismo entre recirnento.
união solidaria, não é de todos o capital e o trabalho, e a huma- O segundo o é para que não

pressentida, nem por isso é menos nidade hoje, possuindo embora nos apeguemos a organismos qUe,
real. Só, de tão necessaria, tór- riquezas tão abundantes que che- sl prestaram bons ôerviços em ou

nou-�e de tal modo CO'l1um, que gam a ser destrui das para não en- tros tempos, podem rerfeitamente
quasi nem se dá por ella, :como travarem a vida econom:ca, e dis-I ser inadequados aos nossos dias.

quasi nem n05 apercebemos de pondo de uma potencia produti- Quando se fala em voltar ás cor

Mais uma agradavel reunião que respiramos. Surja, porém, um va tão grandl! que deve ser res- porações, pode haver quem enten

social está annunciada para ama- obstáculo, falte, por exe'l)plo, a tringida para evitar uma cata,tro- da, por isso, não li volta ao es·

nhã domingo, na aprazível séde alguem a possibilidade de trocar Ec, debate-se numa de SLas mais pirita que as animou, maS á for·
do "Lyla Tennis Club.·' o propno produto pelo de que dolorosas crises e, quaes no�os ma que este assumiu numa época'

Como as demais realizações do necessita, e tal como a quem fal- 'Gania/os, morrem os homens á completamente diferente da nossa

querido. cercle da collina, o Co- tasse, repentini'mente, o ar res-I mingu�, d�ante do alimento em ou, em outri\S palavras, que faça
cktail-Party desse dia, certamen- piravel,,far-se-á sentir logo veemen- demaSIa. das corporações uma i-léa estati-
te aUrahirá áquelle elegante re- te mal estar. E' que um orgão importanlis- ca e não dinamica.
cinto a fina fIôr da nossa socie- Essa associação não se limita, simo do corpo social, o orgão e- Não menus necessarios, tam-

dade. tambem, á geração atudl, ela c0nomico, se acha lesado e fun- bem, é distinguir bem os diversos
O inicio est.á marcado para ás liga as gerações através dos se- ciona desordenamente, Urge re- grupos sociais c suas funções;

Procedente de Lages, onde 9 horas Ja manhã. .-ulos. constituí-lo, fazê-lo voltar á nor-I para não atribuirmos ao grupo
reside, acha-se entre nós, acom- Nós que atualmente n03 b�n:: malidade, mediante habeis, proces- politico, por exemplo (pois a rea-

panhado ·de sua exma. esposa, o Bogary Sport Club ficiamos das inumeras' aplica- 5::>5, ção contra a illercia do estado li·
sr. José Borne�ges Lopes, phar- ções da eletricidade, não o falia- Só assim será passiveI dar ao beral pode ir alem dos limites)
maceutico estabelecid,) naqudla ci- Realiza-se, hoje, ás 8 horas, mos, si gerações inteiras de pa- problema a unica solução: pôr uma ingere�cia ind.ebita no gru
dade. na séde social do Bogary cientes estudiosos não nos tivessem ordem no processo economico, li- po economlCO, cUJa autonomia

Sport Club, de Par:tanal, um precedido, transmitindo-nos o vrá-lo e protegê-lo das arremeti· (não independencia) deve ser in-

animado baile offerecido aos fruto de seus esforços. das perniciosas dos individuas, en- tegralmente respeitada, sob pena
seus players e associados. O cidadão impaciente, que tregues a uma perigosa e ab�urda de cairmos em novos e não m:!�

Amanhã, o Bogary effectuará, hoje reclama do serviço de luz, liberdade. nos nOCIVOS erros.

em seu gramado, um encontro não o faria, provavelmente, se Nem faltam os partidarios des

amistoso com o Sul America .}lmpere tivesse sIdo menos obser- sa solução, "Economia dirigida",
S. C., desta cidade. Pelo sr. vador, Volta menos inteligente ou "corporativismo", são expressões
Jayme Coelho esforçado pre- Edison menos perseverante.·; em moda e alvos das esperanças
sidente no Bogary S, C. ,nos Isso sem falar dos capitais de muitos.

foí offerecido gentil convite. enormes acumulados, durante se- M'ls, "economia dirigida" em

*
*
*-COMO SE. LlMPA

O LINOLEO-PaTa conseroal
o luslroso lacem-tio de quinze em

quizedias com um pouco d'agua
e egual quantidade de leite.

Depois de bem enxuto fricci
onem

.

com uma flanella ligeira
mente embebida de oleo de .li
nhaça.

Simone da Cunha, esposa do sr.

Gilberto Cunha.

Fez annos ontem

da Costa Freysleben,
cirurgião dentista.

Anniversariou-se, ontem, o nos'

so distincto conrerraneo sr. Accio
li Vieira, do alto commercio !:leso

Ba�ta-nos relancear os olhM pe-

o sr. Miguel Nagib Nahas, an

tigo commerciante e pessoa muitc,
relaciona:la nesta Capital.
O seu enterramento realizou·se

hoje, no Cemiterio Público.

ta praça.

fiZERAm AHH05 OHTEm

o sr. Thiago de Castro Filho,
funccionario do Instituto de Edu

cação em Lages;
a exma. sra. d. Maria Muna

ri, esposa do sr. Virgilio Muna-

PEL05 CLUBE5

Cocktail-Party no Lyra
Tennis

nano

6EHTE HOVA

O lar do sr. Christalyno Bar�
ros operario. acha'se enriquecido
com o advento de mais um her·
deiro.

CI-IEBAm UHS ...

MajoT Cantidio Regis
Retornou ontem de São Paulo

onde fôra a serviço, o nosso dis
tincto conterraneo, sr. major Can
tidio Regis, commandante interi:-
no da Força Pública Estadual.

. Quem quizer se trajar bem,
forçosamente,terá que usar a:;
maravilhas do PA
RAIZO rua Fe
lippe Schmidt. n. 21
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IntegralismoPe1a historia c7ft 6a��la·
p a I h o c e ii s e Desportivao desprend imento dos

. .. Redactor CYPRIANO JOSE'

integralistas O inicio da Instrucção primaria �""_'�,"'�'"�''"��**"�,...."'"

-0- Athletico e Avahy propor-
Ha dias, destas columnas, tão dos sexos,

c;ona rao da nosso público,
gentilmente oHerecidas á nossa Art. 5 '-Ficam revogadas as

collaboraçto pelo sympathico Jairo, disposições em contrario. Mando a rn a n hã, a rn a is e rn po Ig�n

prestamos ligeira homenagem pos- por tanto, a todas as autoridades te ba ta I h a d a tem po rada
thuma ao fundador e inaugurador a quem o conhecimento e exccu- 5pO rt iVa
do Governo Municipal na Pa- ção da referida lei pertencer qm, Amanhã teremos, frente á [ren- gool, oflerecendo scrimage. Gato

lhoça. Hoje, trataremos da ins- a cumpram e façam cumprir tão

\
te, as possantes esquadras de foot- deve iniciar com mais calma para

trucção primaria, isto é, da criação inteiramente como nella se con- ball do Avahy e do Athletico, evitar o cançasso. Driblar pouco,

do primeiro estabelecimento de tem. O secretario desta Provincia em disputa da tabella do cam- distribuir para a ala que melhor
ensino e do seu antigo e dedicado a faça imprimir, públicar e correr. peoriato d� loot-ball da ci iade. estiver jogando' e arrematando,
professor. Dado e passado no Palacio do Avahyenses e AthLticos, sem- mesmo de fóra da area, quando

Abramos pois, o livro de sua Governo da Provincia de Santa pre que se encontram é para ol- I em ataque da linha dianteira. Gua�
historia e veremos que a data de Catharina, aos treis dias do mez ierecer jogadas de verdadeiros mes" rita marca regularmente, mas sua

3 de maio, nos indica o princi- de maio de 1870 -quadragesimo tres, arrancando applausos a todo technica deixa a desejar. Deve

paI e o primeiro melhoramento nono da lndependencia do Imp�rio. instante. N 1 tarde de domingo, o observar que o seu jogo é mais

que obteve dos poderes proviu- (L do S) Manoel Vieira Tosta. club de \Valter arcará com certa feito para frente, sem estimulo e

ciaes o desconhecido arraial então Carta de Lei pela qual V. Exa, responsabilidade: pai, muito terà controle. Joga muito na defesa,
do Bom Jesus de Nazareth. ElIa manda executar o Decreto da que se empregar para conter as aliás vicio quasi que de todos os

não é somente nacional e religiosa, Assembléa Legislativa Provincial investidas perigosas da artilharia halfs nossos. Periquito e Nanado,
é tambem bastante palhocense, que houve, por bem, sanccionar do Athletico, além de penetrar ala já cançada, mas que as vezes

porque nos lembra que o vice- criando uma escola de primeiras n'uma defesa solida, onde Gato dà trabalho. Poderão produzir
presidente da Provincia, naquelle lettras para o sexo masculino no e Borba formam barreira. Não muito mais com jogo controlado.

dia, houve por bem criar a es- arraial da Palhoça do municipio será facil a tarda dos rapazes do Achamos que a linha dianteira
cola para o sexo masculino con- de S. José. Para v. exa. vêr: centro, apezar de estarem conlian- do Athletico adopta passes lar

forme se desprehende da seguinte: (a.) Joaquim Firmo de Oliveira, a tes na victoria. Bôos, Carlos e gos, aliàs bom systhema de jogo,
Lei n' 629, de 3 de maio fiz. Betinho, formarão o trio «duro» mas que precisa muita collocação;

de 1870. Dias após, em acto do mesmo .Ío Avahy, precisando u-iicamen- ao contrario de nada vale. O jo-
Manoel Vieira Tosta, Vice- Presidente, era nomeado para re- te que Betinho ponha em pratica go largo é mathematico, necessi

Presidente da Provincia de Santa gel-a, o professor particular José .irn jôgo ruais limpo, que não seja tando os jogadores de muito en

Catharina. Faço saber a todos Rodrigues Lopes, que inaugurou necessario intervenções retardac!a;· saio e conselhos tec'inicos,
os habitantes que a Assembléa sua primeira aula com a matri- para recornmendações. Ti::o, Cho- Féza, rapaz qu ; corre muito

Legislativa Provincial decretou e cula de 15 alumnos. colate e Zé, constituirão o tr, perdendo a todo instante oppor-
eu sancciono a lei seguinte: Aproveitando o ensejo, deve- médio que vem se salientando, de tunidades de boas jogadas.·
Art. l: - Fica creada uma mos ainda esclarecer, justamente Jia para dia, possuindo ainda o Tem rapidez mas desp-rdiça

escola de primeiras lettras para o no dia em que completou 65 an- azul celestre u.n bom half reserva: com deslocamento para as alas,
sexo masculino, no arraial da nos da criação do primeiro esta- Aquino. Chocolate continúa em sem necessidade.

Palhoça, municipio de S. José, belecimento de Instrucção Prima- progresso, porém deve perder o O centro avante só tem m'ces�

vencendo o respectivo professor ria que, a nomeação recD.hiu acer- habito de discutir com 05 seus sidad� de assim fazer quando pos
ordenado e gratificação marcados tada:nente em quem soube honrar e proprios companheiros. E' incon- sue meias fracos, o que se dá
em lei. desempenhar o magisterio, durante kstavelmente um centro médio de com Lins do Avahy.
Art. 2' - O artigo 13 da cerca de 37 annos, somente na certo recurso. Galego, o manho- Seus meias são resistentes e

Lei 620 de 4-6-869, não localidade para onde fôra no- so, é o menino que ve:n dando dôr fazem o que elle faz; por i,so

revoga o artigo 56 do Regula- meado' de cabeça ii bôa gente. Precisa, é aconselhavel procurar o c�n rJ

mento de 29 de abril de 1868. Devemos ainda esclarecer, cum- unicamente· não se descuidar, pro- para schootar. '.

Art. 3'-As escolas creadas prindo assim um dever de grati- curando collocar-se á frente, sem- Leal o melhor dianteiro da

para o sexo feminino pelo art. dão e justiça que o professor José pre quando o meia direita estiver artilharia. Quando se habi'uar a

56 serão providas independente Rodrigues Lopes educou e pre- de posse do. pelota com entrada emendar schoots sem parar o couro,

da audiencia das Camaras Muni- parou a mocidade, obtendo se n- c!escoberta, evitando porem oH -si- será o mais completo meia da

'cipaes respectivas, guardado quan- pre os melhores elogios de 5 �us de. Godinho e Victoria, corres- cidilde. Possue physico e resls'

do o provimento fôr interino, o superiores hierarchicos, tendo por ponderão a tudo quanto delles se tencia bastantes.
disposto no artigo 20 da citada isto, obtido a gratificação de me- espera. Lins, apezar dos pezares, Guizzone não é um extrema

lei n' 620. rito, que lhe concedera a Presi- devê locomover-se com mais ra� pua tal re$ponsabilidade, mas é
Art. 4'-Nas freguezias qea- dencia da Provincia. ,Jidcz, schootando sempre na. des· o melhor reserva.

das depois da promulgação da Apezar de não se ministrar o cobertas ou emendando schoots Ahi o nosso parecer sobre os

dita lei 620 e mais as que se ensino pelos methodos e compen- sem parar o couro. Espera muito vinte e dois pleyers, que se defronta�
forem criando, terá logar o pro- dlos actualmente admittidos; sem a bola quando deve procurar dls- rão, a titulo unicamente de esti�
vimento das escolas para cada um as vantagens de prt'dios apropria- tribuil-a aos seus companheiros. mulo, para o grande jogo annun�

POLITICA CEAREN�t:: dos, espp.cialmente construidos, 3eus schoots tem de partir a todo ciado.

CEARA, 3 (O) -Anun� demonstrando no alto de seu instante de qualquer direção e co- Os segundos· quadros tambem

da-se que a Liga Catholica se frontespicio o nome de um pro- mo venha a bola aos seus pés. farão lucta empolgante e muito

entendeu Cf)m um emissario fessor ou de um politico de desta- \1ed:õiros é ainda jogador princi- depende de collocação.
do coronel Moreira Lima, que,--o professor Rodrigues Lo� piant8- ora melhor, ora inferior; Quem vencerá?

resultando do accordo uma pes soube se distinguir como um seu jôgo depende em parte do cen

f.ormula para a manutencão, verdadeiro batalhadvr contra o tro avante. Piepper, o homem sa

no governo, do sr. Menezes analphabetismo, deixando o seu crificado. Está sempre «incogni
Pimentel, indo para a sena- nome ligado não só ao que diz to». E' um extrema que oHerece

toria O manjar Juarez Tavo- respeito aos melhoramentos mate- sempre difficuldade quando esca

riaes, corno ainda ao intellectual. pa. Tem bom schoot faltando lhera.

•

. Palhoça, hoje cidade e comar� treino em conjuncto, pala jôgo de
L I b ra a 85.$ ooo l ca de grande movimento social e passes curtos, o m 1is recommen

RIO 3 (G) Na abertura do: escolar, commette, Segundo opinião dado, como nos parece. Prazeres,
cambio, esta manhã, os bancos! de muitos, a ingratidão de con- do Athletico, é 11m keper novo,

estrangeiros aHixavam o preço da I
servar o nome daquelle que inau- mas seguro. Tem propabilidade de

libra a 85�000 e o d.ollar a... 1
guroll a primeira escola primaria: de 'ie revalar um optimo keeper.

17$600 n� mer��do llVl�e. envolto no maior esquecimento. I Prazeres II é a revelação da tem-

O cambIO ofhclal registava as N&.o dá a Cezar o que é de parada. Precisa entretanto jogar
seguintes cotações: libra, 56$940; Cezar. mais a frente, sempre quando es-

dollar, réis 11 �770. L. de Nazarelh tiver a linha em ataque. Rebater
---, "

quando necessario e não a todo

lnstallações de luz e força, etc. Ca rtazes do instante, preferindo usar do passe
Venda de lustros, abat-jours e to- d ia quando não apertado. Mansur
dos os demais accessorios do ra- esforçado. Deve imitar o seu com�

mo de electricidade. IMPERIAL--Levada da :J3ré- panheiro.
O mais bello e variado sorti- ea, às 7 horas. Borba, Gato e Guarita. Os

mento - Os melhores preços ROYAL-Companhia (lua- dois primeiros, já estão em pro-

Orçamentos, consultas, etc. nabara, às 8,30 horas. gresso, precisando GJue Borba use

Rua Trajano n. 11 ODEON-Ha mulheres as- o seu jogo habitual de passes; re-

INSTALLADORA DE FLO- sim e Visão FalaI, às 6,30 e Inter sempre quando a linha es�

RIANOPOLlS 8,30 hora�. tiver em ataque, para cima do

3

Nesta época em que os politicos quasi se trucidam por uma
cadeira na Camara ou do Senado, o gesto de deputado integralis
ta de S. Paulo, Dr. João Carlos Fairbanks, constituiu uma nota

rara e excepcional de desprendimento e humildade.
Eleito á Assembléa Constituinte de São Paulo, pela Acção

Integralista Brasileira, renunciou o mandato, depondo-o nas mãos

do Chefe Nacional.
Os supplentes, drs. Miguel Reale, Paulo Paulista de Ulhôa

Cintra, Antonio de Toledo Piza, Mario Antunes Maciel Ramos e

Godofredo da Sílv::l. Telles, cada qual, com o mesmo espirito de
abnegação, indicava outro companheiro para occupar a cadeira.

O Chefe Nacional, ante o gesto tão nobre dos seus "ca
misas-verdes," encontrou séria difficuldade em solucionar o caso,

resolvendo que o tempo do mandato fosse dividido entre os que
deveriam experimentar a tribuna. "Com attitudes assim, - decla
rou o Ch..fe Supremo,-nós vencere-nos."

Os d dês politicos que teem recebido ósculos de Judas de
, '�.nos, sabedores do gesto de desprendimento e disci

-; ' ,,;.; , sentiram, por certo, arrepios de inveja, estreme-
.; d�_..· O;,_,{"

�'_d';:;:" diz do Integralismo
�- ·-��ir')enteCathedratlco

�, .a FacuIdade de Direito do Rio de Janeiro,
,,: ' l,.ic ieõ Ddu·'J?re, em recente chronica no «Jornal do Com-

� ", (\,' ".,., �,. «xori ne, referindo-se ao nosso movimento:
«,[

l" Li L''; 'iehca uue vivemos, assistindo ao desenrolar
'll�'erl ..ssimo q"� se representa no scenario do Velho

ir 'íl ) I epe. cunrão sem duvida no palco brasileiro,
"Idade Je reconhecer e a coragem de affirmar que

'_'.- _,

·'-0 ; p;;-i�iva;:;ente uma força politica organizada, em

"J�ó .. s m . a;:" intellectuaes e materiaes de evitar a catastrophe
: urninent., de e'f"ac Íarne.ito e da desaggregaçi'o de nossa Patria,-
obra satarnca concertada, tramada e preparada pelas potencias se

cretas da maçonaria ao serviço do capitalismo internacional».
E mais d· '\ ,'o

, o ar�icutista não hesita em reconhecer as

'l,,�didade; \l �() U>ll' tt'er,�»: «de um Plinio Salgado-a
'f'''''

" .

, ;(fO'7n;,? Oi"i,?f7 por {'erto commetteu a tarefa
.'Z(JI5' esp!rituo! e da anarchia

t deL,c e lobilita e desangra".
o 'í .1: ti �(, AIc·,biades Delamare, que ainda

c�'fI.ieguinte, insuspeito, manifesta a

'.' "I, \ .�;; f... ,.t·Novo, Brasil-Melhor, que uma con-

" �,"b, lida, nos promette e assegura�

�\. --.. "_ ..

"II "

,..; Y; arauto da grande
/'sv�lução

I

Telephone : '

A LUZ E FORÇA CA- ,I'THARINENSE, tem o pra�
zer de communicar ao publi-

'

co, que acaba de installar
um telephone automatico em

seu escriptorio, á Praça 15
de Novembro no. 9, que tomou
o no. 1661.

. ", "o dia ", na Província do Paraná, o l' nu�

i'l "\ Ra,-rão, Ülgão de doutrina e propaganda da
1\.1.1-. :. ld ?ovlncia.

C; Q o )<l:,�dmo do Sigma, está sob a competente direcção
di) ,', _ ',d t 'f 'co e: Ldc.:rda. no�so ardoroso e dynamico compa�
nhel' (',.. .;\1'::::1.1 lfIUito deve o desenvolvimento integralista paranaen-

.. _\._

se.

A T\. :'ão dedicou o seu primeiro numero ao operario; traz
artigo, d .... inkn"a doutrinação, e um vasto noticiario da marcha do
Integrahsmo, nãl) só no Paraná como tambem noutras Provincias,
inclusive a n('� a. Jornal bem feito, agradavel e de bem orientada
propagand l, li ':to contribuirá, estamos ·seguros, para a irradiação

1 , •

d S'spmj-"e ' �"C IH..:; aa doutnna O 19ma.
Ao COlT+. Lacerda, o nosso Anauê ·de parabens.

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

\\!f1 '�'llS\ � .

as casas na rua Conselheiro

�; ., 'i. � �u e-SeMafra n. 1261 130, re 71a e
.

rua Felippe Schmidt 41, rua

\·:i(·J I T,) n, 3, � um terreno na rua Felippe Schmídt com

dU;J r_:2 ';n'la3, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
,y'L1.:ra, pura lllÍ0rmações com o proprietario Paulo Schlem
per.
�·��·_�';';O'"Y',a;:::;.:.,""""'��������������������1

�;
�i

o rna�s barato dos alimentos
ü dJMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS, BA

RATO SE VENDE E' o

As despesas do go
verno em 1934

RIO- 3 (O) Em virtude
da disposição Constitucional
reuniu-se esta tarde, o Tri
bunal de Contas sob,a pre
sidencia do dr. Octavio Tar�
quinio de Souza, espealmell�
te para emittir parecer sobre
as contas do governo da
Republica no anno de 1934,
as quaes serão submettidas
ao conhecimento do PoderLe
gislativo.

-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

e trabalhado com as melhores farinhas.
ESTÁ APTA A FORNEC�-LO ASSIM A

Padaria Cruzeiro
de Emilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

vida oQuem bebe MATTE prolonga a sua

MATTE nos da saude

!

,
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! Accacio Mo-I �.�.���fj,'�$�------- ••e.o••· �� e
I reira tem seu

çscriP-j'l G.- OME e_.·.� .. .

I
tório de advocacia á rua

. O
sómente

O

i Visconde de Ouro Preto

� Caixa Postal, 110.
I O==================

f�
N' 1 f' I

. O
ão ponna ora a sua armna ,�.

usada.
Adquira já o afamado afia-

dor "SIRANA" para laminas ty- . _

Nas grandes Íuctas que desde- po Gillette.
bram no campo da actividade so- Para excellente e baratíssimo.
cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS

telephone como a mais inprescin- RUe. Trajano n' 11
divel das necessidades!

A GAZETA

A 'Gazeta Indíca:
-

AdvogadosMédicos

10 ás 12 e das 14
17 horas

���=-==-=-=-�-====

I :
Dr. Cesar Avila Dr. Henriq". r..pp Jor. I

I
,

Dr. Oswaldc Sultão Vianna

Ex-assistente do E

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações I Escriptorio R. Felippe
: Schrnidt n 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia- i ====�=�=

riamemente á R. Arcypreste : ======-=---===--

Paiva tr 1 -- Phone 1.618 I
II Dr.

ResidencIa:-R. Esteves [u- I

nior, 179-Phone, 1.285 'I Rua

-I

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rI' 18

(sobrado)

. Das
Dr. Antonio Botini i

I

MediCina. Intern.a� Syphilis I
Vws Urmaru..s i I Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultorio t Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas li,Talephone 1.658
,i

=================

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548

n. 70. -- Phorv: 1277.-

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira € Oli

veira, 14-Teieph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 1 8 horas

H. Jordan s eia.
CASA MATRIZ:

...JOINVILLE
Estado de Santa Cathari na

Endereço Telegraphico «I NDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAES:
Mafra - Canoinhas

(SANTA CATHARINA)
rtio Negro -_ S. Matheus

(PARANA)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

I

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Valiosas brindes �����.� �����
distribue � Attentae bem , ��·U!-';E�D��� � de���,Tcna�:;e�,�;';�éd� �.'.·.;.:_',lFLORIANOPOLIS. I em São Paulo, é autorizada e fis-

��'J
��, calizada pelo Governo Federal e

t���a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem
fi possue a carta patente n. 112 �\\

assignaturas ou annunciarem na � ��
A GAZETA [� FORMIDAVEIS sorteios proprios, ires vezes-por �;�,�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras r:." �

I EXTRACÇÃO com globos de crvstal. ���

�
A MA���� ���ur;re�e�,�?:J��":e�� ���� os sor- ��

���l������@?���:J

Fechamento 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

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O 5 E' R U H L A N D

áSI
.

eftnaçãe de assucar
1- -

=do=1

João Selva==

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Tclcphone 1441 Caixa Postal 105

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos

��
,g,� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �;<�: e ampliações irrepreensiveis e absolutamente -l"')
rmr duraveis. 'f).�

:I REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS :
1'-.·. NA CASA ��
'" ��&!�
�.O.O••• --------{���'���:�

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
--,�--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

flôres I
(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA FE- ,;

MININA-ENFEITES PARA CHAPÉUS 'e

CURSOS DE

Chapéos e

o Instituto CREATION
Rua Conselheiro Mafra n. 7-(Edif. La Porta)

�

SOLICITE A SUA MATRICULAIfloverle
Boonekamp Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios

para executar as exigencias da moda, e é lecciona
do de modo que a alumna, possa sempre executar
seus capríchos.tdíspensando machinismos e disposi- �.

tivos que não sempre estão ao seu alcance

--

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

EXPER,IMENTE E 'VERA QUE

•
•

o apperitivo de rnaior fama I:
�Aj.��------G".OOD

- o jornal mais moderno e lido da Capital.
Peçam informações,

fabricada com Oleilla

rendôso
É SUPERIOR

\
I
\
I

\

\ .

't

\.

;::-
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A GAZETA

O?N��..o..VAqV���l������������H����fGI����9'AVãq���m
J � ,,�
'� C a IDe p e I II �� L7_

� Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
_�� FII,IIaes em.'

Blurr,enau - .Joinviile Sao FranCisco Laguna Lages �_'_!._�.;�".�..:j� Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul Il::!

� Secç80 de .. Secçao de Secção de ��

I�
FAZENDAS: �_;;,_'__1Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: 111>-,

Morins e Algodões Machinas de beneficiar jmâdeira
'

��
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas p).1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros [j]

�� � Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a �lavoura:]arados, �)!
, Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. rt�

Linha para coser e sergir Fogões e Camas Loromove!s, Motores de, esplosão.t Motores �M
� Lã em novellos e mead as Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos - 7 -."

����t),'
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transrnlssões.g'elxos, �:1l�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �EJ

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes r)\\1

i, Toalhas e guarda-napos Arame cle ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORDjPe;as, �acces- (�.Sapatos, chineI!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico] l��

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

�� �� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �i
� �
���WL��Â������� �.�i�l�������}I��������������VÂ'V2����:�

-I C O m !l a n h i a A_� �Ii=a=n=ç-=a=","�_�=d�a",...,_=_"""8=a=h......i"...-ô

I
L2&_ kg ",..."

•• , Funôuõc em 1870,,· l:onfei'l:alAAia
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05

� Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas;
5 conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e baile').

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHlVHDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja 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 VilIa Balneária é

o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linoa Vista Panoramica.

Esptznôtõc praia àe banhos.
Optima nascente oe agua potouel,

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros 00 Ponte Hzr'clllo Luz.
800 ào Branoe Quartel feoeral, em ronstrurção.
600 00 Brupo Escolar 'José Boiteux.

Hc séàe 00 Districto 'João Pesaóc,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 5erieoaoe se encarrega õc ronstrurção oe Préoios

ca lótes cõqulr.õos. rne õlo nte o pagamento õe uma entruõa á
ur.sta e o resta1te em pagamentos mensuee.

Informações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
,

PHONE, 1521
ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPOSI1 O E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
, Telepnone n. 1632

Chiquinho

III

f GARANTIDO
'\ff:�' E CUSTA 6.

O DISSOLVENTE NATAL"
ACABA COM AS MANCHAS. CRAYQl

RUGAS E POROS ABERTOS

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funõcên em 1885

Rua Felippe Schmidt rr 8
l'oixo postal 129 Tel, auto 10a4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

ATTENÇAO
������������������ ,

'e__-==-==�==�====�

Yaurt daGranja
Zina

rvpoJraphia, Estereotypl
Enccôarncçõc, Pautação. Tro
bolhas em Alto Relevo etc.

rr:pital renllenõo 9.000:000$000,
Reservas mais oe 36,000:000$0001Receita em 1933 17.762:703$3611'lrnmcvels 13.472:299$349
Respon<;abiliàaàes naeurnlõoa em 1933 2.369.938:432$8161

. (Estas r-esponeobütõoõcs refleTem-se sómente aos ramos oe, 'I'fOBO e TRAH5PORTE5, que SGO 05 DOIS Ut'I!f05 em

qUP111a l'ompanhia opéra) I
'

Agentes, 5ub'Agentes 12 Regulaàores Oe Avarias em toàos 0"1' ,U
Estaoos 00 Brasil, no Urugua" (Succur:.Jol) e nas pr-lnctpo col I �

praças extrangeiras I ii
Ag en tas em f lar i a n o p o li s ['AmpO5 LO [3 O & rI A • �;._"m;;;;:-,,,,;:;,�;;;7;;:"";;""";;;;""PS';;;;;;;�a',,,,,,";;;;;;;N,'_�,;;;;;;;;;;;;:....;;;a;;;;iiiõiíiiii....iiiõiíiiiiiiiõiíiiiiiiiõiíiiiiiiiõiíiiii...

Rua r. marra n
'

35 (sobraào) Caixa postal 19

ITelegr. ALtIAHÇA Teleph.1.083
f §IEscriptorios em Laguna e ltajahy 5 Jb-Agenll'e: [li' 1 2� I

Blumenau e Lc qcs
--- ,--- ela

Pelleteria
Argentil'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

, 'I

A CAPITAL-

End. Tel. FI LOM ENO

F L O R J 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-

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

-

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins. e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades g astro 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
xilas bulgaros que a faz agradavét ao paladar mais exi-
gente.

--

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

____ .,._4_80 �

SE QUERES ANJlAR DF.
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8.200
Phone. 1.212

E NADA ·MAI31

lMod lsta I
RUA 28 DE SETEM� "

.

BRO N. 16

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

coso Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo-e qualjJc:r tru
balho dr S5'! ramo, estão à venc'a
na CAS/-\ "A INSTr\LLA
DORA" á Rua Trajano n. -I I,
onde V. Excia. pede-á encon'

mendar riscos especiaes paI a

quaesquer fazendas ou trabalho,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

Rua Trajano n. II.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua pril;.
cipal do districto «[oão Pessóa-, com fundos
para o mar.

-

_

.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

rr -

4I!l

ARTIGOS PARA HO,.MENS
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esqulna Trajano)

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembléa Consti
tuinte

o DIrector

Curso Catharinense
Madureza

de

OrganiZado e administrado pelo -. CUR-
50 MILTON

Communico a todos os interessados que as aulas da 4a.
S�rie tiveram inicio ante-honrem, dia 2.

Todos os alunrnos matriculados nesta Serie devem compare,
cer, di� 4, hoje, ás 19 horas.

Em vista da exoneração,
a pedido, do sr. gel. Valgas
Neves, foi designado, para e

xercer, interinamente, ° ele
vado cargo, sub-dcornman
dante sr. major Cantidio Regis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




