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RIO. 10 (G)-Mais do que as sensaci?nal::s declaraç.õ�s
do ,discurso pronunciado pelo general Góes Monteiro, ao transmJtt�r
a pasta da Guerra ao seu successor; mBi� do que os n�vos epI

sodios da luta entre os governadores do RIO Grande e Sao Paulo,

pela posse da cadeira pres.idencial no período de g,o�erno a iniciar.
se daqui a tres annos; mais do que o v�ltoso crédito de ?ez mil

contos para a excursão, perfeitamente .adI��el, ",do sr. GetulIo Var

gas ao Prata, foi a nova queda do.mil reis, ontem,
, �o merca�o

cambial, o assumpto .:!mpolgante do dia, tornando-se a última cotação
da libra. 88$300 como o symptoma mais expressivo da extrema

gravidade dos erros accumulados em quasi cinco annos.

voz POVO ligaçÕes politicas.
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ANNO I I Florianopolis, Sabbado, 11 de Maio de 1935

Politica & Rema
Politicas Asregatasdeamanhã

Nomeações Quasi meio bilhão
de doi lares

RIO, - 11 (G) Na pasta
da Fazenda foram assigna-

ELOGIOS FU N EBRES Realizam-se, amanhã, as dos os seguintes actos: -no- WASHINGTON, 10 (O) A
O deputado Placido Olvmplo de regatas officiaes patt ecinados :n�ando Luiz R?drí�ues Per- COmmissão de dotações do

Oliveira, está batendo o record, dos pela Liga Nautica S.ta Ca- reira para marinheiro das em- Senado deu parecer íavora
elogios fúnebres na constituinte. Em tharina, na qual participarão, barcações daMesa de Rendas vel ao orçamento da Mari
vista. disso. constava hoje que s.s. apenas, as entidades nauti- alfandegarias de Itajahy, San- nha, na importancia de '"

A imprensa que defende o ajuntamentl) politico republicano- encerrará os s,eus elogtos fúnebres
cas desta cidade. ta; Catharina; e Maria do 459.606.846 dollares, inclu-

I·
. .

'1'
.

t t d onstrado excessi vo desvelo parri-Íario com o necrologto do aluntamento po-
cera-o disputados, entre os Carmo Chaves Cabral para indo a verba de 100

.
rnilhõ E SeQlOnano-anstI tatus a, em ernons I. �. . • .

'

l iítíco opposic'onista. u

comrnentando o desenrolar dos acontecimentos politicos e criticando, •.

_ Clubs RiachueIo, MartineIli e dactylographa da Delegacia de dollares, destinada à cons-

com augmentos insustentaveis, o procedimento de i.1lguns dos nossos
Attendendo a solicitação de díver- Aldo Luiz, sers pareos, sendo Fiscal e� Sant� Catharina, trucção de vinte e quatro va-

homens públicos. sos leitores reproduzimos hoje o ap- os de skiff e classe aberta, os durante o impedimento do ser- sos de guerra.
Diz ella que o Partido Evolucionista e os d�putad�s Arthur pzllo, que fí�emos ao deputado dr. que mais interessam aos nos- ventuaria effcctiva Dinorah O referido projecto orça-

Costa. Agrippa de Castro Faria e Renato Barbosa trahiram aos Braz Limongí, porq�e. segundo dec�a-I sos desportistas. Como a For- Guedes. rnentario já foi approvado.raram, ha grande interesse publico .

compromiss0s assumidos.
., , pela elucidação desse caso, com ça Pubhc� do Estado houves-

A attitude justa e desassombrada dos evolucIOnistas: esta
a publicação da referida. carta. se offerecido, para esta com-

cabal e satisfactoriamente provada no magnifico manifesto publicado,
"JOIA FALSA" petição, premios valiosos; a- �����*������oo�r::i>"

em que minuciosamente foi explicado o gesto daguella aggremiação pós, delongas e discussões � �politica. .

.

d
. "vart: me PAREl'EU 51[--1· i��tes verificados entre os par- � A (:� II )AOE ��Quanto aos demais d�p\ltados. de.ve-se f.mar � qu� assim l'ERO" tícipantes em,que se npre sete- � __ • __ _ __

"

��
o procederam, impellidos por d:vderg\endclas Idwhlogtcas, POlih

�I

j Cil- Oro J3raz Limongi ve em vista pretenções des-

�� A
�

'ligação dava provas de, J�capacI a, e e seus
.

ornens.esco en. o e ,e- cahidas e facciosas, chegou- It « ssim como a nossa obra. de místicos e de videntes, �]
to extranho ás suas fileiras, apezar de possuir, em abundancia, p_r- Nesta se a o accôrdo com a coIlo- � terminará. pela exhaustão, no nihilismo do seculo XVI, [��msoennalidades de real valor, razoavcl era q.ue. aos referidos deputados cação destes premios nos � assim a obra naturalista, principiada na Renasr.ença. acaha ��dA bem da sanidade politica, em r. hfosse concedido. naturahnente, o mesm? IreIto.. Santa Catharlna, convidamos o legto- pareos de junior e :estreantes'l�

oje na repugnanie materialidade utilitaria das apodrecidas f,',�,�,Sim houve div�rgencia id�ologlca, porque a, Col)Jgaç�o. nu:.n� narío, evolucionista, liberal. aristilia- " sociedades do nosso tempo.» 'I

H attitude de ambição pelo poder, esfrangalhara as coisas boa, nista e fínalmente do ajuntamento CASOU '.. Guerra Junqueiro �"�
:t� ::�apassado, unind.o-se ao maior adversaria da véspera. levada politico opposidonista, para dar pu- � "

II U ��
d d d blicidade de certa carta sua, em que 1i.11 O d'f" . .

d
.

I b
.

I' I �unicamente pelo esejo o man o.
. em-enhava com rnmisso de honra, �,om a prar-.a tl�

«e 111:10 que parecia In estrutive e em mais so 1-

f.,',.,�,',"1",O érro dos deputados drs. Arthur Costa e Agr,lppa de Caso
sobre a governauça coustitnclonal do ..., r do que a tOICe gotica, ei-lo já a esboroar-se por todos os 1:.

tre Faria. consistiu na maneiradd.$eled,ga�t� de contranar, que de-
nosso Estado.

ma. � lados, ameaçando para breve um desmoronamento formidav-l.> ��
vería ter sido mais desassombra a e e��:lva. . . H G J' ��

A tubieza em assumir re�ponsabllld:'ldes ongmou a replOva-
•

J PARIS, 10 (G) - Uma en- � "
!lerra llnquel/"o �)

ç-ao do procedimento daq.uclles .constituintes. . ( .

Cu rs O C reatlon

I
CélOtadcra noiva que era levada ao ��

• II t,:jI IdI C h «Um mundo agonisa, advinhando-se na penumbra a
.,

Mas se toma nacessano que se proc ame. o. g. .'!s�1) mie I Z ),� -A altar em Ceauxen- ou e, perto Fj,,'�I d I d C t �O d P f I d i1 gestaçAo atormentada do mundo n(\vo que ha-de vir,» �J

quatro deputados do Parti�o Li�era, que co�o l�' l':lp ma 03 partI' ?meçaram on em, com � e oitiers, icou d arma a quan- �� �
d

. I'aram a desmedida e Iffi'Jd.eradl asplfaçao d� um homem. candidatas, os exames das do o clerigo official começou o �, Guerra Junqueiro VlflOS. apo . 1 .

1 d C P I

I
�:I

• Fugindo a obrigação assu:md.l, de que re3o,venam o caso a,Uill,:as O �lrso opu ar ceremomal de praxe. II n
II

n ��
dentro do Partido, esses &eputa �':>3 for�m levad}3 dPe10 orgulho.d � Crea�lOn, termlnan�o-os na Na França, as formalidades ci- .. ..Essa situação ruinosa. e que veio arruinar de todO) �
um homem, que qu��ia vencer, não se ltu?Ortan:lO e que ml'l:;lra proxlma segunda-.felra. Me- vis na Municipalidade. realizadas �I a nação, para conservar uma dinastia de procllf,1dores de (�
fosse. desde que o governo fic�sse em suas mãos.

.

rece O nosso apolO o gesto pelo prefeito são exigidas pela lei � interesses estrangeiros; eS3a situação d'!finiu se de modo que 1'1!
Si não fosse o pronucIamento de outros deputa�o5, o Parh- digno dos directores daquc:- ó.ntes da ceremonia religiosa. Neste I forçou o monarcha a fugir, demitindo-se. e a nação a pro- ':�

do Liberal Catharinense, teria sido d=rrot�do, depOIs." d� vencer le curso, cobrando 50$000, C;l�O, o plefeito por qualquer ra- � testar insurrecionando-se.» �
numa luta eleitoral titatica. lidima e real ASSim elles trahlf.:lm a von- por cada alumna, inclusive zão trocou os nemes e casou o noi- � 'ii1

d I E tn d
'

I
Oliveira Martins - Historia de Portugal �.

tade do seu Partido. E porque i�,to? :p. oma. SS� a ! u e e para vo com a propria mãe. engano � n II �
Porque quatro transviados do

. d.ever a cu.mprír, .obcecados satIsfazer 'ao IntUIto de pes- esse que sómente foi descoberto
Q d

II ij
d d f 'd I � « uan o o principe-regente se wube perdido e amea-

�.

Por influencias de inexperientes e precipita. os e am a maiS, po�qu= S'Jas menos avorecl as pe a na IgreJa.,. �
I· ndo a questão se afastaram do mteresse e da determIna- fortuna, dand()-Ihes, tambem, Tojo o cortejo nupcial. inclusi- � çado com uma viagem de mezes. mandou que o rojassem

r:�tf���personalZa. . . .

d d' t
.

d d d

�
de rastos aos pés do terrivel despota. pedindo perdão e ofe- .lI

ções do seu Partido, para abraçarem uma causa Injusta e elva a e aSSIm, oppor um a e e Vc o feliz mas agitado par, os it
aprênderem esse esplendidJ parentes e testemunhas, foi obri- � recendo tudo para ganhar o seu socego.»

rttlambição. .

bl' 1'"
,

d d ó t d t �
• .ii Erraram tambem os deputados repu Icanos e eglOnanos, VIS- mo o e c r e:� ecos ura. gado a regressar i'llmediatamente � Oliveira Martins - Historia de Portugal rt..

to que os mandátos que o povo lhes conferíra não os foram para Entre as car:didatas que es- á Municipalidade, desde que sérias

�I II
W

II • �
le I Aristiliano Ramos, Governador do Estado, tão prestando exame se en- compJ:clções legaes resultarilm re it «O Imperador. no Conselho de 17 de NoveTli.- r�e ger o ce.

.. I' ...l t d' I � ��
S' nos comicios e pela Imprensa tivessem exp Icauo ao povo con ram Iversas ex-a umnas o acto religioso fosse redlizado an-,. bro, communicou a sua resolução sobre os pareceres dos �

que uma �cz eleitos entrariam em cambalachos indecorosos � se ape- do Curso Profissional do Es- tes que es registros civis estives- 'it ministros, declarando que, tendo ha muito previsto o em- ��
.

á uma nlu adversaria sub:nersa, certallente não teQam ob tado, que se acham actualmen· sem corregidos. � baraço que se achavam por falta de meios pecuniarios, e a lij1ganam I' d h' t t" d t
� ��

t'd 'ressl'vo número de votos com que o e citara o cat annense e ma nCUla as, nes' e curso. � alta dos transportes e que tendo refletido no parecer dos �rI o o exp . f
.

d'
.

E' d b
• ��

d· t' 'u O povo supremo Julaador, sabe pre eltamente, Istm :. e o servar-se o appro- ministros decidia que o marquez de Palmela saisse no ou!ro 'illos IS mguI . ,
. .

P .

I d �.

guir o bem do mal, O JOiO do tngo.
.

veItamento a �ança o por I' ;!l���":���.r� dia para Inglaterra munido de plenos' poderes. ��
Acertadamente andou o dr. Adolpho Konder: ?�Ixando de essas aIumnas, Ique apresen� � J

-

CP'
I:

�1 ).) Para expôr aos �oveInOS de Inglaterra e Franç'l, ��
d d d I A I ta In elevada competencia. �

oao
�

alva

I'" � d
��

assignar o boletim lançando a can i atur� o ce. nstl lano; para .l] L "sr juntos ou separa os, que o imediato reconhecimento do go- @t
não ser incoherentecom o seu ponto de VIsta, exposto na Cam�ra, Atliança Nacional � Rosa de Faria Paiva .. � vemo da rainha, segundo acarta constitu!:ional e na fórma �
contrário a eleição dos interventores para �overnaddores I??S E)taGo�. Li bertadora � p�rticipam aos paEentes e pes- � � dos tratados de Inglaterra, nos ajudava a triumphar. �

M· de duas dezenas de assassmatos e po ItIcos OppOSI-

Jfl
soas de suas relaçoes, que sua'

�I 2') Não podendo conseguir o reconhecimento pront", lij1ais
30

. ,

f
'

fUh I ��
. .

tas em Lages depois da revolução de ; a ImpOSição cita �
.

a racema contractou c_a- .. � unica cousa que nos poderia salvar. chegando ao Porto em r!tlClODlS ,
.

d
.. '

d Por motivos imprevisíveis t J Il�
ao povo blumenauense com o desdobramento o seu �UD1Clpl0. e- � samen o. com o sr. oao.. � 30 dias.cedendo para obter a Baía de Lourenço Marques, �
missões e re::n0ções de funccionarios, as provações soffndas por .leaes surgidos á ultima hora, fica � FranCISco de Campos. ti � ou quaesquer outras colonias asiaticas ou das africanas d:l �
correligionarios.tudo isto foi esquecido, para dar lugar a um a]ullta- .1Jiaja para data que será � I JOÃO � � costa oriental. então deveria solicitar do governo inglê" ou �'�
mento politico de elementos heter06e�eos, esb )ça�do a l�ta co:n a opportunamente divulgada, a � e ij � de ambos. para intervirem dentro do mesmo praso e imporem �
defeza de candidaturas que não p'Jdenam, por razoes de sobra, me- instalação da Alliança Nacio- � IRACEMA k � aos partidos a imediata suspensão de armas. para que os ��nal Libertadora, nesta Capí- d

. .

drecer o apoio do povo. ...
. I d d' 13 d

OIS governos ou as CInCO gran es potencias arranjassem os �
Assim os republicanos e leglOnanos .tr�hJra.m ao compromdls- ta,

marca a para () Ia o.. João Pessôa, 5- 5--1935. .. negocias de Portugal.» �I corrente. �� "'50 de honra assumido para cDm os seus corre IglOnanos. que era o e

A Commissão � ..
'fi Felix PereÍla de Magalhães _ Apontamentos �

combate criterioso ao adversarliof politico.. h" 'b t
-

�����..

�il para a historia diplomatica em �
A campanha eleit(jlr� .

oi t�o, �Iva, ent uSlashca, �I r�n ê e ..
Portugal. �

apaixonada, que chegou a ongmar Imm!zades entre paes, umaos e

Ch a' da nsante «Si é verdade ser o povo quem faz os governos não (�
fI· lhos. - '� r�,�b " é menos .verdade que a fraqueza dos principes e dcs mI ��

os republicanos e legionarios ,não 50 e.ram., :ser gratos, e -

rw
d d nistros entibia as energias dos povos. ��

muito cêdo esqueceram os sacrific.io� os seus p�rh anos.
.

_
., �.

Os deputados liberaes diSSIdentes, mOVidos pela am?lçaO d." A Delegação da Força Publica de São Paulo, desejando Oliveira Martins �
um homem, quási que occasionaram a derro�a do seu propno PartI- prestar uma homenagem á Officialidade da Força Publica de Santa n

II
n �

da para gaúdio riso e jubilo dos adversarIOs. Catharina, ás Delegações das Forças Publicas estaduaes do Brasil Portugal e Brasil têm uma historia conexa durante

l'l
'

Felizme�te, Nerêu Ramos, possuidor d.e uma tempera férrea, e á SociedaJe de Florianopolis, tem a honra de convidar os socios tres seculos. Não sei que diabo me roncou nas tripas e eu �l
m

.

t bôa e culta está conduiindo o destmos do Estado com dos Clubes 12 de AJosto, Lyra Tennis Clube e Germania e exmas. catei aqui e acolá estes pedacinhos interessantes. �as JUS aI' 'd d
'
.. bnegaç-ão famílias, para. o Chá-Dansante, que farà realizar hOJ'e, sabbado, A Hl'storl'a repete-se. r.�admirave serem a e, cnteno e a .

. . . 81
O povo bem comprehendendo,o cammho do dIreIto e da a's 20 horas, no LYRA TENNIS CLUB. i �

raz�o a seguir está applaudindo com ardor o Governo do seu empol-
Capitão Edgard Armond , 1511 S B I L H O T A �... '

gante tribAunJõ�stiça· tard�m�1�,nã�JfaAlhl-R�-O' l' Tenente Carlos deaFranco Pinto l"'5X�#*=ii:i.n": ..*,,i.=.=���;"'a1."â!rG�rfil�(J
-

CALlADO 2' Tenente Edfard rinhal Carneiro

As trahições

.'i'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Floríanopclís 11-5-19351 2

o Estado deve fiscalisar a Economia,
sação � uma anomolía das sociedades capitalistas
cos individuas.

O Integralismo é contra a livre concurrencia que reduz o

trabalho a uma simples mercadoria e obriga o operario a acceitar
condições humilhantes impostas pela cobiça dos potrões, Capital e

Trabalho se completam: toda a oppressão exercida de um sobre o

outro é iniqua,
UM dos mais bellos sonetos que enriquecem a literatura na- Fala-nos agora o coração de uma mãe carinhosa, á sua filha. O Estado não póde invadir o campo da actividade indivi-

cional é, sem duvida, aquella em que Cyridião Durval, poeta alo- Prefaciando um livro de versos Esmeraldas de Laia de Oliveira ! dual desde que esta não cause prejuizos à collectividade. Mas ha

g'lano, que floresceu no ultimo quartel do seculo passado, nos faz escreve Andradina de Andrada e Oliveira; escriptora gaúcha. 'f?rças economicas que devem estar sob a immediata direcção do

falar, no seu Amor materno, u:n coração de mãe.
..

...Nasceste poetiza. Precocemente te revelaste. Cedo a tua Estado, porque env�lvem supremos interesses da Nação. Eis porque �

Enlevado nos braços de sua amante, Fausto d'ella recebe alma de eleita vibrou á Dôr, a Belleza, á Piedade. A tua primeira envolvem supr<:mos. Interesses da Nação. Eis porque o lntegralismo
tremendo desafio para que prove a sinceridade do seu amor. inspiração foi Jesus: :rerias :i?co annos. E o: t�us olhos puros cho-I

sustenta a ,naclOnahsação das estradas de Ioro. das minas, das

-Quem ama tudo faz, diz Isaura; e eu exigo uma prova raram com o supplicio do divino Martyr ... Dahl a tua compaixão quedas d qgua, do �pparelhamel1to bancario e das etttpre-
decidida de teu amor. pelos desgraçados ... a tua bondade para com os humildes ... os teu zas electricas. A revisão das tarifas alfandegarias e do systema

-Péde, mulher tudo o que quizeres, para que se di.ipem as perdão para todas as injustiças. A tua lyla é branca -é á tua alma d: tributação deve obedecer ao predominio do social sobre o indi
tuas duvidas: por ti sou ca_;nz de tudo; por ti arrancarei milhões de em meio a esse desmronar das sociedades modernas, em que o Ego- VIdual, de accôrdo com os principies geraes da concepção do
vidas. ismo, a Vaidade, a Inveja ferozmente tripudiam, Os teus olhos can-

Estado.

-Pois bem, responde a cruel amante, se tudo nada ternos, didos, volvem-se para 05 céus primaveris, para os crespuculos s ravi-
vae buscar o coração de tua mãe, que eu quero tragai-o I ssirnos paraas manhans roseas. E tudo o que é bello e santo te

E Fausto, corre doidamente para cumprir a ordem sinistra. inspira, A natureza, que é bôa e linda, e as creaturas que merecem

Executa-a. Ao voltar, porém, tropeça e cae no caminho. E então misericordia. n

ouve bem baixinho uma voz que lhe diz: O amor materno é tão antigo como a humanidade. A VOl do
-Maguaste-te, me-i filho? .. Acceita o meu perdão. coração materno falou em todas as epochas da Historia. Episodios
Não póde haver melhor definição do coração materno. Assim sem conta se registram nas suas paginas. Citaremos apenas dois.

é a mãe. Assim são todas as mães. Nos paroxismos das grandes Um d'elles é o d'aquella respeitavel matrona filha de Scipião
dôres moraes, por mais amargo que seja o calix da ingratidão, a Africano é mãe dos Gracchos, que tão notavel papel desempenha
mãe nunca perde o amor para com seus filhos. O seu coração, ram nas lutas pela democracia romana. Pedindo-lhe uma amiga da
mesmo arrancado pela violencia cruel do filho ingrato, fala sempre alta sociedade que lhe mostrasse as suas joias, mandou vir os seus

palavras cheias de doçura e de encanto. dois filhos, Caio e Tiberio. e respondeu: Eis aqui as minhas
Na literatura de todos os povos repontam, com frequencia, as unicas joias. Muitos annos depois, tendo perdido as suas joias nas

mais sublimes odes ao amor matemo, e no Brasil innumeros de nos- lutas civis, retirou-se do meio social para logar longinquo, onde vi
sos poetas foram beber nessa fonte pura"chrystallina as mais beIlas es- via apenas da recordação de seu pae, marido e filhos, e quando se

trophes. referia a Caio e Tibero, dizia: Morreram por uma causa su-

Quem não conhece essa preciosa joia literatura de Coelho blime: a felicidade do povo romano.

Netto -Ser mãe, monumento de suave inspiração, que a nossa cul- O outro episodio passa-se na côrte de Salomão Duas mulheres
tura poetica levantou á maternidade? se apresentam perante o rei pedindo sua decisão num caso de pos

se de criança recém-nascida. De cada uma d'ellas, que residiam
na mesma casa, nasceu uma criança. Succedeu que uma das crian

ças morreu, e sua mãe sorrateiramente colIoca o seu filho morto

na da outra mãe, e leva cornsigo o filho d'esta. A verdadeira mãe

denuncia ao rei o embuste da companheira, que nega a pés juntos
a troca. Salomão manda buscar uma espada, e ordena que a criança
seja dividida ao meio. entregando-se a metade a cada uma. A quei
xosa, que era a verdadeira mãe, porque suas entranhas se lhe
enterneceram por seu filho, diz o escriptor sagrado, supplica ao

sabio rei de Israel que entregue à outra o menino vivo e não o ma

te, ao passo que a intrujona diz: Não seja nem para mim, nem
para ti, mas divida-se. Poude então assim o rei saber quem era

a verdadeira mãe, e ordenou que lhe fosse restituída a criança.
Nos nossos dias continuamos a ouvir a voz do coração manter

na. Elle nos fala eloquentemente todos os dias em todosos lares e em todos
os circules sociaes. O Dia das Mies é uma das mais lindas expres
sões d'essa voz. Foi a piedade filial de uma moça, que perdera sua

idolatrada mãe, que conduziu os corações para mais perto dos co

rações das mães. E' uma comnemoração quasi universal. Do cora

ção da mãe de Miss Anna Jarvis partiu a scentelha, que se cornmu-

nicou á filha, e por meio d'esta aos filhas de varias nações.
"

Os poderes publicos da America do Norte oHicializaram o se-
.

Afim de melhor dedicar-se á actividade integralista junto ao

gundo domingo de Maio como o Dia em que, em todo o territorio proletariado, o nosso comp. Carlos Sada solicitou, ao Chefe Provincial,
do paiz, se deveria cultuar a mãe americana. O Brasil seguiu-lhe os demi,�ào dos. c�r�o� de Chefe Mllnicipll de Florianopolis e de Se

passos, e pelo decreto nO. 21.366, de 5 Maio de 1932. O Go- cretano ProVInCial de Propaganda que vinha exercendo accumula
vemo Provisorio da Republica instituiu o Dia das Mães. como uma

tiv rmente,

comrnemoracão nacional. Espera, o comp. Sada, autorização de transferencia para o

No corrente anno, o Dia das mães trancorre amanhã, véspera Nucle� de João Pessôa (Estreito) que é composto exclusivamente de
do dia 13 de Maio, quando o Brasil celebra a libertação dos escra- I o�eranos, onde, portando, encontrará meio adeguado para inicio da
vos, d'entre os quaes surge a mucama, a obscura Mãe Preta, que missão a que se propõe.
tanta influencia exerceu na creação das gerações do Imperio e dos
primeiros annos da Republica.

Celebramos, pois, o Dia das Mães, com todo o enthusiasmo Ca rtaze s
dos nossos carações Enchame-nos de salutar optimismo -n03 dias d ia
sombrios que decorrem para o mundo. Lebremo-nos que, nas com- Congregação de Nossa Senha·
petições dos dias presentes, nas preoccupações da vida material, que IMPERIAL-Alegri� de vi. ra do Destêrro

énos absordvem nessa corrida desabala�ade louca p�ra o desconh �cid0, ver, às 7,3 O horas. ,�
da vdoz I

o coração mlt.erndo que am

ai sed ouveJ sdopitando odlOs,

I ROYAI... -Lua de mel IJara A Congregação de Nol
b
eten

dO
ances

mednor
aVisa os, lei a?pe a� o PdaradtlJ °bquanto ha de trez, à; 7,30 horas. 'sa Senhora do Destêrro fa-

em, e santo e e puro, que e a� Incutiram es e o erço até os

I rà .amanhã, na Cathedral Me-
dias em que, por sua vez, os seus filhos assumiram as graves res- ODEO� - O Phantasma e tropolitana, na missa das se'
ponsabilidade da vida social, Visão FalaI, às 6,30 e 8,30 is horas, sua communhão e-

,

Homens, T?u.lheres,. velhos e moços, a quem deveis os beBos hora�..'

ral relativa a êste mês
g

sentimentos, as, hdlmas virtudes,. que ornam os vossos caracteres? .������������':ITão so�ente as vossas mães, vivas. ou mortas.
A PA A

' �,,,�
Viva ou morta, quer ostenteis amanhã a flor encarnada, sym-

R ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �
bolo da sua presença corporea perante vós, quer a flôr branca, sym- São necessarios 3 qualidades.

�
bolo triste da sua ausencia, lembrae-vos de que ella sempre ,"os sorri, . � (e que na phrase do escriptor lusitano, ella é "a mais bella das obras

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �
de Deus." Essas somente são enconatrads �tj

ELIEZER DOS SANTOS SARAIVA nos novos typos de radio II

PHILIPS IpeçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. �COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

·����§�I

(A proposito da commemoração nacional do Dia das Mães)
Para a GAZETA

"Sorrindo entre dôres ao filho que adora inda antes
antes de o vêr... a mãe é a mais bella das obras de
Deus".

GARRETT

Ser mãe
Ser mãe é desdobrar fibra por fibra
O coração I Ser mãe é ter no alheio
Labio que suga, o pedestal do seio,
Onde a vida, onde o amor contando vibra.

Ser mãe é ser um anjo que se libra
Sobre um berço dormindo; é ser anceio,
E' ser temeridade, é ser receio,
E' ser força que os males equílibra!

Todo o bem que a mãe gosa é bem do filho,
Esp�lho em que se mira afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho I

S;r mãe é andar chorando n'um sorriso!
S;r mãe é ter um mundo e não ter nada I
S2r mãe é padecer n'um paraíso!

Daltro Santos, poeta fluminense, pondo em confronto o amor

materno com o dos filhos, assim se exprime no ultimo terceto de
seu soneto Mater.

"Todo e amor que lhe dáes nem de leve se eguala
A' suprema expressão de uma lagrima só,
E ao supremo esplendor de um só dos beijos d'ella I I'

O espírito de abnegação, que se extrema no sacrificio até da

propria vida, e que constitue a mais elevada expressão do amor

materno, proclama-o Leoncio Corrêa, poeta paranaense, nos seguin
tes versos:

"Sei que darias, com um sorriso dôce,
Para salvar teu filho da desgraça,
A propría vida, se preciso fôsse..• "

Ouçamos agora a testemunha de uma filha extremosa, Leonete

Oliveira, poetiza maranhense e autora dos Flócos, no mlm030

soneto que dirige á sua progenitora:
Se o revel da fortuna um dia, cruelmente
Minha fronte marcar com' � estigma da dór,
E se, no peito meu, pulsar unicamente
Um pobre coração sem crenças nem amor;

Se me vires tombar qual um só} no poente,
Ou como tomba inerte uma pequena flôr;
Se me vires chorar entrecortadamente,
Ao peso de um destino impio, esmagador;

Chega-te a mim, ó mãe ! Nesst! cruel anceio,
.

Prende-me em teu amor, prende-me com teu canto,

Ai ! eu quero chorar conchegada ao teu seio. Artigos para homens po-
dem ser adquiridos, por pre- Querendo reparar, e engraxar e

ços excepcionaes no Parai- lavar automovel procure a «GA
lO á rua Felippe Schmidt GAGE AMERICANA» rua

n' 21. Francisco Tolentino n' l'

Hei de menos soffrer, se commígo estiveres,
l'ois kns um coração divinamente santo,

E és, de certo, a mdhor de todas as mulheres.

A funcção do Estado na
economia

pois a não fiscali
para gôso de pou-

n
U 11

Ontem e hoje
QlI1ndo volvemos os olhos para traz, para o inicio do nosso

movimento, se nos apresentam sceras interessantes, em todos os seus

detalhes, pois são de ôntern.
A primeira viagem de propaganda d) comp. dr. Gustavo

Barroso, ao norte do Paiz, conta uma série de episodios que mere

cem ser conhecidos.
n "

u

Barr0so e mais tres companheiros, viajando de auto, de-
mand.iV�m aI cidade de Aracajú, para, alli, pela primeira vez, pregar
11 doutrina ao SIG�A.

O fordéco que lhes servia de conducção, à entrada da ci--_'
dade, negou-se a avançar, forçando o motorista ao desempenho de
seus conhecimentos da mechanica, A parada, longe de irritar os via

jante�, foi acolhida com satisfação, pois Java-lhes opportunidade de
exercitarem as pernas.

Envergando a camisa verde, os companheiros puzeram-se a

passear sob os olhares curiosos dos moradores. A' certa altura, uma

velhinha sobraçando um cesto de verduras, prazenteira, dirige a pa
lavra a Barroso:

--\_
-Então, temos circo na terra! Quando é que dão o pri-

meiro espectaculo?
Ainda Barroso e um grupo mais numeroso de integralistas,

unilormisados, desembarcam na cidade de Proprià.
Ao seu encontro, movidas pela curiosidade, accorrem ai

pessôas que se achavam no local. A camisa verde era o objecto pa
ra onde convergiam todos os olhares.

Um dos circurnstantes, querendo inlórmes mais cornoletos
dos que o seu cérebro jà havia proporcionado, dirigindo-se a UlD

dos integralistas, pergunta:
.

-Moço, que team é esse?
-a-

O lntegralismo, ha tres annos passados, era a idéa de u�
homem, Plinio Salgado, hoje, é uma realidade confirmada por ...
400.000 brasileiros.

.n
u u

Demissão

do Religião

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 3

A
· os VASOS DE GUERRA Chegará ao

V Iagem ao QUE SEGUIRMO uma missão
.

.

RIO, 9 (G)-O couraçado neza

----.------- São Paulo e os demais navios
da esquadra que devém conduzir RIO, 10 (G) - - Determina-

P rata o presidente da Republica ao Rio dos circulas desta capital, es-

,

da Prata, tiveram ordem para se tão em guarda contra a in-

aprestarem para o dia 17. ° em- vestida da missão :japoileza,
barque do sr. Getulio Vargas se- que chegará a 17 do corrente

rá feito a 17, á tarde, ou a 18, ao Brasil. Dizem que o go

OO P reS IIdente pela manhã.
•

verno poderá e deve mesmo,

° Siqueira Campos seguirá recebe-Ia com 'as maiores

Get 110 Voa rgas
como transporte auxiliar de guer- attenções.

U I ra, conduzindo os cadetes, a ban- Toda-via o fim da missão é

� da de musica da Escola Militar obter o afastamento da le:
--------•.-------- , .

d E I N 1 constitucional contra a irnl-
RIO, 9 (G)--Acompanharão sarios do I' Regimento"de Avia· e os aspirantes a sco a ava.

C d 5 R
. gração, pretendendo introdu-

o presidente da Republica, sr. G.e· ção; 2 orsarios o
.

eglmen-
2 C d zir no Brasil a grande erni-

tulio Vargas, na sua viagem ao to de Aviação; orsarios o

R d A I C ., gração níppornca.s O Radical»
Prata, o ministro das Relações 3' egimento e viação; or- Quem quizer se trajar bem, diz que o Governo não tem BERLIM, 9 (G)-Os minis.
ExteriOIes e a sra. Macedo Soa- sario do 2' Regimento de Avia- 'I d

I d forçosamente, tera que usar as o direito de fazer nenhuma tros os Negocies Estrangeiros e

rei: o almirante Protogeneõ Gui- ção e 2 Bellanca da Esco a e maravilhas do pA. - concessão a respeito desde da Propaganda declararem hoje,
-----------

marães, ministro da Marinha; o Aviação Militar.
�� I�O rua Fe- que se trata de uma dispo- cathegoricamente que a Allema- �����l��[z'J:'_z������

chefe da casa civil da presidencia A guarnição escalada para es- hppe �chl11ldt. n. 21 s.ção constitucional, que Ii- nha não cogitava em absoluto, de � João C. Paiva �
e a sra. Araujo Jorge; o chefe da ses apparelhos é a seguinte: . .. denunciar o pacto de Locamo. � e �
casa militar, general Pantaleão Tenente-coronel Gervasio Dun- O sr. joão Neves na rnita a Imigração. � Rosa de Faria Paiva �
Pessôa; o sub-chefe da casa mili- can Lima Rodrigues; majores Câmara BERLIM 9 (G) __ ° [ue- � participam aos parentes e pes- �
tar, o secretario particular do pre- Henrique Dyott Fontenelle, An- 1 • h i: l r � sôas de suas relações, que sua ���N t t rner e retc s:çanz er regressaram a !!j Z'
sidente da Republica e a sra. Sar- tonio Fernandes Barbosa, Samuel RIO,IO (G)-Segunda fei-I ov.O erremo o n3 . .

I d r,] filha Iracema contractouca- rú
noite á esta capital, proce ente � Il"

manho. dRibeiroGlornDesbPereira.e Igna,cio ra, O sr.joão Nevees, coníor- Ilha Formosa de Munich. � sFa�aenntcol'sCcoOmdoe sCr'amJpOoãsO �
Acompanharão, ainda. o sr. e Loyo a a. er; .

capitães ?sé me declarou à imprensa ca- �. �
G�tulio Vargas, dois ajudantes Vicent� de Fana Lima, .Oswaldo rioca , tomará posse de sua TOKIO, 10 (O) - A ilha de

P f;;ll t tl _ � I JOÃO I �
de ordens e o commandante Caro Ba�oussler,. �eraldo GUla de �-I cadeira de deputado. Por essa Formosa foi varada, ontem, re "" I OS q ue_ con I

� e �
valho Rego, ajudante de ordens quino, AmslO. Botelh�, Casemiro occasião s. s. lançará as dire- por novo t�rremoto, q�le cau- n uarao � I IRACEMA I �
do ministro do Exterior, além de Montene�r� Filho, �Iguel. Lam-l ctrizes que norteiarão a mino- sou de�trUlção de mUltas.�a- ij apresentam-se noivo� �
dois secretaries de legação e ou- pert, Orsini d� AraUJO Conola�o, . ria nos proxlmos trabalhos sas. Ate agora foram retn a- Os srs. Eduardo Virrnond e � João Pessôa, 5- 5--l935. �
tros funccionarios do Itamaraty. João de Almeida, Estevão Leite parlamentares. dos 19 cadaveres. Bento Amorim, prefeitos mu- �"""'"""',.=u:; r. .,..jA's ordens do ministro Macedo de Rezende, Socrates Gonçalves �����������������������I ncipaes, respectivamente, de �..����������.�

Soares seguirá como secretario da Silva e Joaquim Tavares Li- O mais barato dos alimentos S'ío Bento e Campo Alegre,
Particular de s. exa. o sr. Tito banio; los. tenentes Victor da I estiveram ôntem em Palacio,

.-

O ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA- dPacheco, ofhcial de zabinete do Gama Barcellos, Hortencio Perei- depositan O nas mãos do sr.
" RATO SE VENDE E' o I

secretario da Segurança Publica ra de Britto, Abel Verissimo de
__

'dr. Nerêu Ramos, Governa-
de S. Paulo. Azambuja, Victor Barroso Coe-

FIA O
! dor do Estado, os cargos que

Como vimos noticiando, uma lho, Aumir dos Santos Polycarpo,

I'
occupam.

esquadrilha da aviação militar de- Armando Cesar de Menezes e : ° sr. Governador respondeu-
verá seguir para o Prata, acom- Dirceu de Paiva Guimarães. Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

I

lhes que continuavam a me-

panhando o presidente Getulio Tambem foram escalados, para' e trabalhado com as melhores farinhas. recer a sua confiança, moti-

Vargas na sua viagem ofhcial á seguir por via maritima, ficando á ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A vo porque deveriam perrm-
Argentina e ao Uruguay. disposição da esquadrilha, em Padaria Cruze iro necer nos cargos.

Essa esquadrilha, organizada Montevideu, os capitães Armando A mesma attitude teve I)

delinitivamente hoje, compõe-se Perdigão e Benjamim Manuel Ar- de Em i I io Sch roede r Governo di) Estado para com

de doze apparelhos, assim distri- marante e mais seis sargentos me- RUA BOCAYUVA N. 197 O nosso estimado conterraneo
buido,: 3 aviões :Boings e 2 Cor- chanicos, TELEPHONE N. 1.382 sr. Arno Bauer, operoso pre-

____!_!����������������������fe�i�to�m�u�n�ic2!ip�al de Itajahy. _

G�O�����O�G•••�... e••� OO••
• •
� �

I A MAXIMA GARANTIA EM :
O �
��

SE UR S
·

� .
• •
� G

j

Noticias da Píano �ll::d-:emp��
Ar lem anha feito estado.

Vêr e tratar arua Conselheiro Ma
fra 7\' 122.

Prefiram sempre o .negua-
-

lavei SAElAO
I NCIO de Curityba.

PRECISANDO de automovel
chame a elegante, lu
xuosa e confortavel li

mousine n. 192, pelu tele
phone n. 1.212

Bras �

[apo-

Limousine

BERLIM,9 (G)- "E' nosso

devp.r dar uma nova prova de
nossa hospitalidade'l-c-rleclarou o

conselheiro municipal Karl Protze,
encarregado de presidir a com

missão de [hoteL:iros ;'0 ser tra

tado o assumpto referente á Olyrn
piada de 1936. ° sr. Pretze
accrescentou qu,� iria agora adoptar
medidas adequadas para gue os

hotcis e restaurantes de B.::r1im
recebam como devem ser recebi
dos os seus hospedes estran-

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
rRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHOÇA

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

"SulAmericaTerrestres, Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes .'

Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega n, 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Agentes em Itajahy:Bornhausen Bt Cia.· R. Pedro Ferreira, 26- C. rostal,17 ti
•

E_m_L_a_g_U_n�_a_:�A_I�._:_i_:_n_:_:_:_:_n_:_:_r_a_t_a_d__D_S_D_s_E_s_t_a_d_O_s_d__O__B_r_a_s_i_l � I

"".'
_".

'
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\. �
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ccacio o ...

ii. ,������� oe.....
Dr. Mig·ue' ! � �UW��f@YiQ)'i ,m

II
• ,� �

Boabaid : reira tem SeU í:scnp-� $ E !
Clínica Geral -- Vias Ul'narias � i � iII tório de advocacia á rua II � �

HemMrhoidas: - Trat;,mento
1 � sómente

s m operação e sem dor i Visconde de lIU;U I reta ii
i n. 70.--Phonp· 1'27'1'--11 mayerle� Caixa Postal, 110.

I�===== � Boonekamp !
. -

N�lo ponha fóra a sua lamina I O apperitivo de maior farna ::
usad,i.

, Ü.�$G�� ...00••
Ad I"ira já o afamado aba-

I dor "SIRANA" pdra laminas ty- _

Nas grandes Judas que dr sdo- po Gilletle.
bram no c.irnpo d j ac; i\ icl.lde "0" Paril excellt>nle e baratissimo.
cial ou CO!1liIJ I

.

I, O! " : " "''.0- INSTALLA[)ORA DE
demo e b-m ["1l'l iJ d) l' ,I ,'('I 1- LOF. !ANOPOLlS

telephone como a mais inpre .cin- Rua. Trajano n' 1i
divel das necessidades!

Valiosos brindes
O�������.

O. L..
, � A Agencia Mo:erna ,

RUA DEODORO 33

I
de Publicaçoes, com séde �

FLOR IANOPOLIS. � em São Paulo, é autorizada e fis- �':�'';
tomarem i calizada pelo Governo Federal e �.:�CASA MATRIZ: a todas as pessôas que, por seu intermedio,

� possue a carta patente n. 112
f,

..J O INV I LLE assignaturas ou annunciarem na � K�Estado de Santa Catharina
A GAZETA r� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por �.�

« I N,OUSi" ���
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras p.J.Endereço Te1egraphico, "

ly''''�FI�:i���:5
- Te!. 514 e 507 - o jornal mai�e;a�e��:r:a;:':,

da Capital.
� �X:������i8�r: :1���:s��a;:.st;�iS, os 80r- �.�.lMafra - Car'loinhas � teios são presenciados pelo povo �

(SANTA CA'I HARINA) G��l������j����l��l�f�
'�io Negro -_ S. Ma'U'""'aeus I

) I �� ,.,.� ·!f.>����(ó''''''''��r.����td��..(.l��ll-����� m�����������-:;:?,...., ,-(PAF'A'�A ç..... � \ '.q'<07"'1ijj�(!;;����Jt�����·������� u�����,,��f�::"��lf.��;�

HE��:!DC�S�At�e ;'! fabrica de Moves I � T�ans�o�te .....;id;" �I � DE... FlonanopolIs - Bom Retiro �I Pedro Vltah : ACEITAM-SEPASSAGEI�OS,CAR�ASE:NCOMENDAS �
t.� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER • �

Fett & ela. Limitada �'i! ESTYLO-lla jouo PintO, : I B-TeIephone, 1693 O AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol ,d� • O encarregado MARCUS MOURA �:
�.��*�.�** **�G���••��••"••••�'!}4�.@�f<i�J���������

A

Das 3 hora� t '" �i ',il�" fIa-Iriamel11cnlea t>. ' {'J} \"1: ' 1--========
Paiva 11" 1 -- Phu lé l.(;!·) I

I
I Dr.

Residt>ncla:-R. Esleves [u

..
niorl_l_7__9�P\:r:�-l,�811 ! Rua João Pinto, n: 18

-

. (sobrado) i -

,

Fulvio Aducci l
Advogado i

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 norasDr. Antonio Botini

Vias (Im",,.,,

Consultoria é Residencia

Rua Trai�n!), 21

Consul1as éÍ� 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telep�one rr 1548

----------

Resid.:· Praça Peleila ª Oli

veira, 14--TelepÍ1. 1353

Consult.:--R. JoãO Pinto, 13
Te1q1h. 1595

Consultas: .

das 15 ás 18 ho: as

& Cia.JordanH.

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte IrtLir,I��s

FechESrrlp-nto de malas

TERÇAS e (UINTAS-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

Edifirio La Porta Hotel

---,--------------- ------------------

=de-I

João Selva==
Te!ephone 1441 Caixa Postal 105

F'aillr;ca: Rua Bocay!.Hfa, 154

Dsposlto: Mercado, 36

FLORIANOPOLIS Est. dê Sta. Catharina

Preferir o Sabão I
é dar valor ao que

EXPERII ENTE

�;��
;�

I í

I ._

,
�'.' : ,(, " .:

j

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos �;J�

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias ��
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ;;duraveis. �

QUE

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

�
•
•
� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS '\:�

ii NA CASA �.
��.�,���.�� �t;3i���'!<�;::.. ;;,
�_��.��� 4i'J"16�'i'Qf 45f.�

Córte Crea��iO�l
Conselheiro Mafra n. 7 Ed. LA PORTA

Flori 9nopolis
Para facilitar no interior do Estado onde não temos

agencias, a quem deseje aprender este acreditado systema de
côrte, o Instituto resolveu iniciar um curso, leccionado por
correspondencia. Tão efficaz e proveitoso como leccionado
em nossas Academias.

I�..
·

SENDO INTERESSADO ESCREVA E SOLICITE INFORMES 1\

Srs. Directores Córte Creation
Conselheiro Mafra, 7 FLORIAl\�OPOLIS

, �

Este curso é tambem diplomado

E: SUPIlitRIOR

\

de (Curitiba) �fa�b�r�ic�a�d�D�c�om�.,���O'�}e���='-,,:]".
bom, é economico; e rendôso
E VERA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BiurllenaU - ..Joinvdlle São Francisco Laguna Lages �
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul ��

Secção de Secção de Secção de �
FAZENDAS: &\,1

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: r�l
Morins e Algodões, Machinas de beneficiar .madeíra1 �Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �\�l
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros l'1j
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura: 'arados, �jSêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. [�",'J"Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores l�"
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar'- talhe- electricos

- ,

�Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��jAlcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l\� l
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 FORD Peças, acces- �A
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechaníco] '

:4
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �1
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �1
� -------------------------------- �� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca" �
.�P�Wl�âV����� ���I��f�li���i�I���VAV'âVAV.à..���J
Companhia Alliança da Bahia

,I

Filiaes

..

Matriz:
em:

FL-ORIANOPOL-IS

�p�:i�a::t:�:r�eI10S���:��::P�: G R A TIS I
conservas, vinhos finos etc. Está doente? Quer saber o que tcrn ? �repltal realisaào 9.000:000$0001 M d d d

. - l'Reservas mais de 36.000:000$000! Fornece doces de todas as qualidades para ca- an e nome, e a e e protissão, com enve oppe �
Receita em 1933 17.762:703$361 t banti d b '1 sellado para resposta, á í�1mmoveis 13.472:299$349 samen os, apnsa os e ai es. ; r.

. Responeabllldades assumidas em 1933 2.369.938:432$816 RESTAURANT A LA' CARTE
..

d
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANElRO �(Estas responsabfliàades referem-se sómente aos ramos àe no pnmeIro an ar í:l

POBO e TRAH5PORTE5, que são os 0015 UHIC05 em que _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;';;;iõíiiiiiiI U
a Companhia opéra) r H E O D O R O F E R R A R I J
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores de Avarias em todos 05,

I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA �-,.,-.. -,,,,-,�-,,,,,,-,.-"",,�-----------------

Estaàos õo Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prtnctpces]
,

RUA TRAJANO) Telephone 1.194 �..,.$�� ,

praças extrangeiras I lI,P, ,:,,)�" V':e"
.

n"de S''eas
casas na rua Conselheiro

Agentes em Plorianopolis CAmp05 LOBO & na, �íiõõíõiiiiiiiiiiiiiiiliiHõi�iiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil � '. Mafra n. 126, 130. e 71a eRua C. mafra ri' 35 (sobraào) Caixa postal 19 �"�.,"
Telegr. ALLIAH"A Teleph, 1.083

r

IC4.l,�:\i1,-h rua Felippe Schmidt 41, rua

Escrlptorios em Laguna e ltaJahy 5ub-Agentes em
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt com

Blumenau e Lages ,F1111 10meno & C I-a duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
--

. • Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-

End. Tel. FILOMENO per. ���;-�

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.

0_- Funõcõc em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no' Brasil

"

Sociedade lmmobiliaria 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!,;í 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 conlracto de compra d02 terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. »ode brindar seus filhos.

SE QUERES ANrAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1.212

E NADA MAI3!

PASCHOAL SIMONE s, A.

LIVRARIA MODERNA

-----

funOaOn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
('alxa postal1Z9 TEI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

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

Modista I
.

BRON.16
1 -

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

cos. Almofadas, toalhas, panncs
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INSTf-\LLP
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encon;»

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro contento,

-

ATTE'NÇAG)'
ivpographia, Esterrzotypl.

I ._En_caàlZ_rnaçã.........o, pO__",..utaç""""""",ão,T....__.ra�alhos em Alto Relevo etc.

Yaurt daGranja
Zina i

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
pcpsias e demais enfermidades do apparelhe 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 búlgaros que a faz agradaveí ao paladar mais exi-

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

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

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin-

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto <10ão Pessõa-, com fundos
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.I
A R T I G.OSPA R A H <O ,M' E N S
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Llnào Vista Panoramica.
Esplenàida praia de banhos.

Optima ncacente de agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VlLLA BRLHEARIA DI5TA a:

1000 metr-oe da Ponte Her-elllo Luz.
800 ào Branôe Quartel feàeral, em construcçõo,
600 õo Brupo Eswlar Toaé Boiteux.

Hc séõc do Districto 10ão Peasõn,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se encarrega àa ccnstrucçõo õe Préõloa

���f�e: ����i�i?eO�'mm���:���tg��:����.àe uma entraàa á

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Pelleleria
Argentilllâ

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO i
COELHO. N. 38

Rua Trajano n. 1 I.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLlS

A
E

I
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CL.ERO E GOVERNO
------------------------------

CATH/ARINEN ES
Acompanhado de seu secretario particular, rev.. coneue Nicolau
Gesing, esteve,�:ontem,�:em Palaclo, em visita ao exmo, sr. dr.
Governador do:�Estado,::s.!excia. revma- d. Joaqnim Domingues

de Oliveira, Arcebispo Metropolitano·
o melhor sortimento de . ,

C71t GEi) 7&.e ���;O� t��I1!'Jrens só na c:7I! 6a�� Ia
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'·A voz
Comprae para vos conven-

cer o formidavel e economi-

I c_o_��_BÃ_O�_D_IO_. _

\Lamentavel pugilai:o
'

;._-8 __

DO POVO

�����oo����oo�������
� Nossa Vida i
��.;::��1���� ���'t_3?::�:si.�

Bôos, Carlos I, Carlos II,
Chocolate,Gato, Gdlego,
Paranál LL.iz, Freed e Ca
lico. representarao o ex

Ontem á tarde a nossa broadway esteve movimentadissima, poente maximo do foot-
em vista da scena de pugilato ali verificada. I IPalestrava, á frente da Casa das Meias, com alguns a -nigos, ba i F-io r ianopo it ;:)no

���
o nosso collega de imprensa sr. Tito Carvalho, redactor do vibrante ---����------

vespertino O ESTADO, quando se acercou da Ioda, o deputado Emguanto 03 rubros-negros mé- portivas desta capital.
Agrippa de Castro Faria, solicitando daquelle jornalista uma con- d�m forças. com os rapaze3 de

OS RESERVAS
versa em particular. Sao FrancIsco,

•.

no campo d� F.

..

Depois de in.terpela-Io sobre a autoria de u.m .

artigo, públíca?c
\ �'...�d' o cs�:blh:do da cdI?ad� Serão reservas os jogadores:

ante-ontem pelo J' maiO ESTADO, o consntumte Agnppa m-I agua J a U Ta para, ISpU Medeiros. Tico-Tico e Borba.
vestiu, de bengala, contra o jornalista Tito de Carvalho. I tar os louros da ví.ctona. Os

Reprov�mos com vehemencia o procedimento injustilicavel da- csmponcntes do seleccionado, nos- O JUIZ E BANDEIRAS

quelle deputado, pois, não se concebe que um representante do sos modo de pensar, r.epresenta
povo, desconheça as leis'do seu paiz, visto que para o caso po'

o �u.� de m�l�or po.ssUlmo� no

der{ ler invocada a lú d! impr ensa que reJj!a os excessos jorna- meio lutebolistico Ilorianopolitano.
listicos. BÕOS

Mais lamentavel e condernnavel se tórna a attitude daquelle Oprimo goolikeeper Foi esco-

constituinte, pelo cargo que presentemente desempenha, o qual exige lhido por ser o melhor no ma

mais P. serenidade.
Apezar de não endossarmos os conceitos emittidos pelo vesper

tino O ESTADO, cumpre-nos o dever, corno camaradas, de ver

berar o gesto intempestivo do referido deputado, hypotecando nossa

solidariedade ao jornalista Tito Carvalho.

Garage Americana Rua
Francisco Tolentino n' 1

TELEPHONE 1.577

I� MAIO 234111')'1);*�in�:fo/e :top��:u�:�nar�:
. aVtaçao.

1
� �as o que pouca gente sabe
é;r,que foi elle lambem o desco
bridor d» tanle e do submarino,
como se deduz desta carta sua

a Ludovico, o Mouro.
«Nunca divulgarei meu iraba

lho sobre navegação submarina
por causa da natureza má do�
homens, que delle se serviram

para desfruir navios no fundo do mar, com suas equipagens e

eu não quero contribuir para este assassinato colliiioo de inno-

PREÇOS

_

SASSADO II O
..

f" di d I F
.....

JUIZ OI In ica O pe a or-

ça Pública do Estado, sendo elle
o imparcial e competente sr. tet.

Aldo Fernandes, e os bandeiri
nhas serão do Tamandaré.cenies» •

Como se vê, Julio Verne, que
ue lambem um aniecipador.

���
!ij���

Procedente de Brusque, está
nesta cidade o sr. Victor Gevt?
erd, influente politico ali residente.

lo. ssnhou o submarino, te-
F. C. D.mento.

Possue pegadas firmes, cora

gem, golpe de vista e collocação. Em nota oHicial o consultes
technico da F. C. D. recom

menda: a) que os jogadores do
combinado daverão se apresentar
em campo antes das 15,30 horas;
b) que deverão se apresentar de
schooteiras; c) que foi designado
massagista e zelador do combi
nado, o zelador do Avahy F. C.,
com quem os jogadores deverão
se entender; d) que o Tamandaré
F. C. deve apresentar os bandei
ras em campo, antes das I 5,30
horas. e) que o juiz será o sr.).
Aldo Fernandes, de accôrdo com

o desejo da Força Pública e or

dem do Presidente interior da
F. C. D., após ter ouvido Gal
ludido consultor technico; J)
que não serão tomadas em con

sideração quaesquer outras deli"
berações em contrario, a não ser

por elle consulto technico: g) que
os reservas do combinado deve"

fl t-H-I! VER5ARI05

CHOCOLATE
Ínconestavelmente o melhor pi

vot da cidade. De dia para dia
vem desmonstrando ser um es

plendido centro medio. Delle se

espera.

l\fgista-se hoje a data anniver
sarja da interessante menina Ma
r.a Lucia Garcia. filhinha da
exuia. viuva d. [olanda Filomeno
G.lfcia.

CARLOS E ARNALDO
Embord não bem se cOlTlpre·

hendam, fórmam a melhor pare
lha de backs da cidade. Imola
darnente são backs de recursos

e dotados de resistencia.

O homem de sete folegos. E'
.rrn hal/ esquerdo completo.

Gato mesmo fóra da Capital,
tem classificação nesta possição,

campo nas mesmas

jogadores escalados
José, consultor te"

Ultima semana

cursos populares
CREATION

Está entre nós o sr. Emeliano
Rosalino da Costa, fazendeiro e

politico residente em Lages.

dos

Dr. Sá Filho
Transcorre hoje o anniversario

natalício do sr. dr. Albino de Sá

Fllho, juiz de Direito da comar

ca de Urussanga.

Anniversaria-se hoje a gentil
s nhorinha Ruth Hoepche, da
n JSSa fina sociedade.

De São Paulo, chegou, em

companhia de sua familia, a exma.

sra. d. Josephina Borsocchi.

CARLOS II
Half que treinou duas vezes

com o combinado, entretanto vem

se revelando um optimo medio; é
bom marcador, distribuidor e re

sitente.

Termina a 18 do corrente mês

OUTR05 PARTEm ... Curso de Cárte
forno Flavio Bortolluzzi

Para Laguna,' via Imbituba,
seguiu ôntem o sr. Flavio Bortol
luzzi de Souza, jornalista conter"

raneo.

Inclusive d:ploma
50 MIL FlE'IS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma

50 MIL RE'IS

r.-iE6Am HU5 ...

Dr. Flavio Tavares.
Está nesta capitalJo sr. dr.

Flavio Tavares da Cunha Mel
lo Juiz de Direito da comarça da
Hàmonia.

FREED E CAUCO

. .

Decorre h'ije o anrnversano

natalício da exma. sra, d. Ce

les.ina Livramento Carvalho, es

posa do sr. cap. João Pedro de

Oliveira Carvalho, fiscal dos clu

bes de sorteios.
Para Hamonia, regressou ôn

tem o sr. Luiz Abry Junior, sup
plente de deputado a Assemblêa

Festeja hoje o seu anniversario Constituinte,
natalício o nosso distincto conter

raneo sr. Virgilio Moura, pro

p ietario do Hotel Moura, desta

capital.
fAZEm AHH05 H01E:

a senhorinha Anastacia Savas:
o sr. dr. Armando C. C. de

Lima;
o sr. Custodio Pereira;
o sr. Virgilio Munari, decora-

dor;
a exma, sra. d. Ermentina

Sou �a Bastos, esrosa do sr. João
L;no Bastos.

GATO

rão estar no

condições dos
(a) Cypriano
chnico,

Para Mafra, segue hoje o sr.

Ayres Rauen, digno prefeito da
quelle prospero municipio.

enviados para as festas do I. cen- COnst i tu i n te
tenario da nossa Força Publica,
e aos seus collegas barriga-ver- Estad ual
de�;� Havendo numero legal de GALEGO E PARANA'

,locará a orchestra do Lyr� e
f deputados reuniu-se hoje, a Formam uma ala perigosa e

o jazz-band da Força PublIca. I Assernbléa Constituinte Esta- d·ffi 'I do ,. O·' do
.

"d 'd I' 11 C1 v marcaçao, Jogo e

.
,_' traje eXIgI o sera o e pas- dual. LIda e approvada a acta

I
ambos está visivelmente connre-

selO..
.. . ...

do') trabalhos anteriores, pas- hendido.
-.

Este �Iano Ioi dlstmgUl?o com sou-se ao expediente.
.

um convite pessoalmente leito, em Estavam inscriptos para UNO
nossa redacção, pelo sr. Tte. esta sessão os deputados dr. O centro raio. Está jogandoFranco Pmto, o que agradece- João de Oliveira, Rogerio Vi- rapidamente, emenda nas horas ne
mos. eira e dr. Placido Olympio, cessarias, di5tribue tanto para a

que fizeram, respectivamente, esquerda como para a direita. E'
O necrologio dos nossos il- o capitain do seleccionado.•
lustres patrícios drs. Cardoso
Almeida, Mario Portugal,
Luiz Gualberto.

A preliminar seria entre o Iris
e o Athletico, locaes; porem co

mo o representante do Athletico
não tomasse interesse scientifican
do em tempo o representante da
F. C. D., será dIa entr\! a po�
sante equipe do Tamandaré e um

team do Avahy F. C .. Arbitrará
esta preliminar o sr. Carlos de
Campos.

OSroH50RrlO

Serão cobrado os seguintes
preços: I $000 e archibancada
2$000.

A PRELIMINAR

Na residencia da exma. VlU

va d. Anna Richler Soares, a rua

Conselheiro Mafra n. 53, reali
zou-se ante-ôntem ás 19 horas, o

enlace da senhorita Irene There
za Soares com o sr. João Theo·
tonio Livramento de Carvalho,
funccionario do Thesouro do Es
tado. Amanhã, du(ant� as regatas,

por iniciativa da folgazã rapnzia
da do bloco-A marinha vem ahi,
será levado a effeito um amma

do coht-tail.

PELO� rLUBE5

9�ILyra Tenn�
Realiza-se hoje, ás 20 horas,

1105 salões do Lyra Tennis, uma
festivídade dansante que terá o

comparecimento da alta socieda
de florianopolitl1na.

Essa reunião é ums homena
ge:n dos representantes da Força
Publica de São Paulo aos seus

camaradas das Policias Estaduaes

Uma ala nova, porem capaz
de surprezas. Freed não é meia

para homens e
e sim ful-back mas seu entbusias

na CASA A
Roupas

f'.ôLLErlmEHTO: criança só
CAPITAL

Após longa enbrmiJadell e-fa
ceu hoje, em sua residencia á rua

--�����������

Bocayuva, o venerando sr. André O s"u enterramento realizou-se,
Bonetti, genitor do sr. Mario Bo- ás 14 h::;ras, com grande acom

neui, funccionario da importante'panhamento, no Cemiterio Públi-
firma Carlos Hoepche S. A. <':0.

mo, sua corag�m e sua entrada,
vêm consagrando-o cOnJO bom
meia. Calico é o extrema mais

completo que possuimos. Ahi es

tá o onze, que nos representarà.
Foram escolhidos e treinados de
accôrdo com as possibilidades es'

Está nesta capital, vindo de

Brusque, ') sr. Egon G. Tietz
mann. coliector federal daquella
cidade .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




