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reptos de honra tanto obrigam reptadoresi
corno reptados, Com o que lhe foi lançado ons ..

tem, pelo deputado �enato de Medeiros Bar-:
bosa, o constituinte Placido Olympio de Olivei� ::�
ra está nas pontas de Uni dilema:ou provaque
aquelle seu collega recebeu dinheiro de São
Paulo para votar no actual Governador, ou
nuncia ao seL� rnar�dato á ASS6rr1bléEl. Oahí
ha fugir.
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Sem quaesquer ligações politicas.
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Rec ebernos hoje a seguinte ou é este visivelmente um caso -------

carta: "lllmo. sr. driector de Jl Oa- de accumulação remunerada qUt AN NO

zela. Li o opportunissirno suelto a Nova Republica tão terminan

que o seu jornal publicou na temente prohibiu, poís é exercido

edição de ôntem, sobre as tropelias dentro do mesmo liorario.

que vem praticando na Instrucção Ha mais,

Pública do Estado o pérniciosis- Na reforma trindadina lia

V· y�
simo sr. Bezerra da Trindade. um artigo de lei que fére de frente � e n na.

Realmente, pelo que dizem às a nova Constituição Federa]. Este

pobres alumnas da nossa Escola diz que os cargos de> magi�terio
Normal, o mobiliario ali adopta- dficial preenchidos por concurso,

Reunion ln Vienn,[, nasceu

do actualmente parece ter sidc tornam-se vitalicios e inamovíveis, de ...uma estação de repouso. Es-

f
.

b did
.

POl'S o re�,erl"clo" tava o theatrologo Robert E. Sht·r�
eito, so me I a para servir as artigo sem

d B 11 determi w:Jüd descançando ás rnargens do
pessôas de estatura o sr. e- mais aquei a, etermma que os . I

.,

.J 1 1'50 I t tI I t' d f rl Dailllbl�, quanuo teve a mSFra-'
zerra, que ceve regu ar cm. en es ca nect a ICOS e rancez das . .,

E I N d E t d '1 cão para mventar a h.storia ga-
Individuos de estatura normal, sco as ormaes o s a o pas.. - .

1
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!a:1k a� U11 at,evldo archiduque
a não ser que estejam na pnmelf3 S,.. ,TI a ensmar tarnb ....m nas o ..)

G .,j, !. h fi. 1," :;; ., b �
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- d d ulem-:..irar ... s ,

f\.t!�O.p IV .Xim,l.iL.O e uma ')

In ancia, nao se po em commo a-j r ..·::::w
.

.

N ! . »ta e i'1td!ig'ô;nk senhora H,Jc'na
mente sentar ali e muito menos ão será para aormrar qur:;

I K.E!::r . Foi assim que, em logar
permanecer horas a fio. ,amanh.i passem a ensinar tarnbern -o j

5YRIAfO T. ATl-jERIHO & IR·
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b 11 3e cornpletcr uma oroveitosa es- {11 A-O, cqzntcs "a Pcnnlr "o Brc-
as J5tO na a e em cornpa� nos rupos, pOlS tam em Clles . < e; " u" u �

di f d f
.

dI' tJç.:io !d,� retl0u o, Sherwood lan- sil 5. A., avisam que õto 8 àe [u-
ração com os esrespeitos cons- azern parte o .armgera o nsti- 1 nho p. v., passará por I'!sta rapi-

tantes e revoltantes que o referi- luto de Educação. çou mãos á feitura ca
:

peça que tal, ruma sul, um avião extra, uol-

E
.

o "f. B�zel'ra' -nai: trab alho lhe deu até hoje, tanào o mesmo, rumo norte, Dia

do sr. Trindade Bezerra vem pra- mq uantu lESO � '-

•

A

d f 1 ""'1° qu�> taLT,b�m o tornou pos"ui� 11 ào mesmo mes. rreitq�-se ����'!:t""!���_""•...".���',"
.
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�.,-�'""';;-.ticando relativamente á causa o manda pro essores comp ementa- ","
o , '.. "
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enc:ommenàas, corresponàenCla e
[�

--�-���...-.-.-��",-:...-.. ....".��._"",,;_�.._�_;,��
ensino e á propria Comtituição riftas substituírem lentiCs cathe- c,or de prestIgIO que {' hClJé a S�ja I \)Q:350gí2:iros.

Horario 'ào costum3• �i1' -

.

I':�

f",deral. draticos da Escola Normal de grande fortuna... POII"tl·Ca' & � AC' ,.OA ��ÓJ�;)'.?>.il ;'�
Assim é que, 5egundo estou Flcrianopolis.

Creou Sherwood, imaginando � __

__;n-
--_ .-----.- .. -- ... ------
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O N R Reunion in ViennG, a figura Po li" t·1COS ��
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informando o sr. Sanches Trinda- sr. erêu L\.amos, Junsta 'u' Ad' h • d d
1'1

d CuriOS2_ e fascinante de Urr1 Ar- � umm a .ca. a terra epois ('e um mez pesado e (�

de, rigorosissimo quanto ao pon- consuma o e escravo consciente .� d
��

to dos lentes da Escola Norrr:al, da Lei, estará a par dessas iHe� chiduque exilado, que volta, u:n OUTRO PORQUE � �eZiuoso e necrofilIa, deu a luz ha di,s o Regimento In- �
d d G g".j;d,..'d"s? dia, a Vienna, em pl,�na republi- A f 'REPUBLI�A

� ema, e, ôntem. veio a lume a maçlict e monumental da r,;l

permitte que a irectora o . _" '-
nossa con relra L • co- i

I"J

E. Dia� Velho abandone o esta- Saúda-o cordialmente. La, para uma reumão com os seus
meçOtí â!ltem a divulgar os tdegram- �� nossa carta r:zzgno� porque só a federal é que é magna. ��

belecirnento que dirige, para vir
�r. UBmezel.erax.�professor, amIgo do �:���; ..�:t�g:; �:��:�:����: ��l:� d:sp�tí������li��tan��_os��I!r�uaC���� �,:.� remen�o�s. h�:p:: ���t:s c;�:;�sci��: s�:at�n;:rr�:{�('��:13es� il[��jJ

durante o periodo lectivo, leccio" �
�

E d I ..

�
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bna Kruª, agora casad3. com um se. ssa ivn gação continuou na �r.�� santes, vamo.s .Q.UVIr os nossos Ruy Bal bosa, João Barbalh(), ',...,.11nar na Escola Norma. " � d'
�
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53 i ,)sychiatra. Foi e5sa a fIa"ura que, Ie lçaoA Ge oJe't aoé"ue ba'dnoss�t'CO -,�' ar os. aXlllll lano e outros bambas como esses ou maior do G,l
Ou S0mos muito estupidos, Fpo.is, -- J -

'.
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. ega. aze a, sa i o. Cr11COl. 'Ít� qu I t
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"ou e a o �'\ arr'r�nore lnterpl'e- 1 d A C I
� �� e e es em ma ena onshtuclOna . 1,.\.,1

'-- 1.,. ). a presioeuda a • • •• por nao . '.

rm no fitm que a Mdro-Cold� ter cumprimentado os brilhantes jor- 1 E pu falar constitucional, saibam os leito:es que,
I J

wyu-.Mayer realizou após adaptar, 1
nalístas Nerêu Ramos e Antonio Bot- ��

ontem á noite, sem Sé.f deputado, por uma bambuna da ��
;-ior interrnedio de Ernest Vajda e I tini. quando da investidura do prí .. � sórte conheci o Projecto de Constituição do E,tado d·� i;;:

r-'j J' W t o nredo d� Shcr meiro no Governo do Estado e da � Santa Cathorina. �?�.,� auüme es, e " ,
.. -

�

d d '/"'..'1,
,
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d d ,nomeaçao o segun O para uma C1- 'ijI E' Ih
'

wood as eXlgencIaS ,1 mo ema' thedra da Fac(jldade de Medicina de � �.,
um �a amaço enorme, para um Estado pfqw "o. i"�

ile iiue.. tedmica do cinema. Porto Al�gre. �I' E ,m�lto pequeno, é
.

mÍnoscopico até quanto á ;,

Mas "REUNIOf',J IN VIEN- Esperavamos agora que REPUBLI- � Saude PublIca, dada a enormidade complexa e muhic.m:c �"J
NAII foi revelado ao mundo atra- CA terminasse a publicação dos tele- �� dos nossos insoluveis problemas sanitarios. [�.j.:

nas ba nc��das li vé�, o tneatro, para o qual ii idea� gram!nas dirigidos ao dr. CIaribalte Ji
.

l'lão ha uma secção dedicada á Hígiene r. Saudê! P.l� �.�
GaIvão para saber se a A. C. I" fe· rji bl b

n

�[�� lizou Sherwood. A eslréa' teve I' 't'
, f d d �� lc.a, ap.enas vagas expressões S0 re eUi!enia e a,,,i<'e'lci" F.!",�

��g íCLara esse seu SOCIO' un a or. 'ti I d
v �

RIO, 31 (C) - Sob a Plesidencia do sr. Rml Fernélndê!, 1 hg,u a 2 de julho de 1932 no Desnecessarío esperar!! 1 MaIasa�- �� SOCla mistura o com Saude e Higien:-, tudo formando u:n �.�
b" l'd d b d A ',eU·'11·a-() .ç I' Glzz'ld T'f...e·1tre-arl·stocncia da te. advooO'ado contratado. I'á informou ��� complexo infórme. K.�

reuniram�se em seu ga m::t'ê, os ! ere3 as anca as,
Il c ,. ��

secreta e durou duas �oras. scena americana, o theatro maxi- que a a.ssociação catha!inense não r .,

Estou v�ndo que tambem tenho que virrr ':1 CÜ::1U. (fJ
T d R 1 F d derla-, ou quo �o d � Nwa York. lnter,orete'i: passára .esse telegramma. � Alias quem diz não faz. r.�,�iermina a a reunião, o sr. au ernan êS - E nós que S0111:)S da classe, mas rü� E f

. ..

I
[' �

teataram apenas de questões domesticas. Lynn Fontanne e AILe::l Lunl; não somos da casa, temos que fi- �
u nunca UI constltuclOna lsta, eu sempr� fui dit?t(\\d, �

Foi apurado, entretanto, qu� se tratou da qut:3tão d:i colh Re;;ultado: Sherwood e seus in� car quietinhos. poís se chegarmos a �� agora que se esboça a lei que vai reger 03 dê,tinos desta @]
gação das pequenas bancadas arrellando o sr. Raul F t:rn;:ll1d,�s par�; terprttes endeusados pela mais se- inter�eUar a presi�encia da �. C. I•• n gente barriga-verde, eu tenho' que meter o meu bedt:!ho i, J

I ' fI' d" d d II l'?ra crit'.·ca. A brert"ei:ice e a ele� el1a e capaz de dizer que mo tele- � b:sbilhoteiíO... aqui... no meu cantinho, sobre os p.,lC_ r,�,
que não eva,sem a rente ta I ela, concor an o com o appe o o Sf. ,- '"

1
-

f 1 "� "�

Ma,ancia de J�ellnion in Vienna grap 10ft para nao azer po itica e nós � blemas da Constituição. fi�
Deodato aia e Jutros. " não teremos nem o direito de des-

Íft� E" d
��

O sr. Abelardo M1Iinho contináJu firm� no seu proposi- l1a bocca de toda a gente de: sen· mliarl!! � N
so por lSdsO pObem pemar q:le virarei casaca. ��

to e o sr, RiUl Feraandeó r plicou diz"ndo que i) collígac;ãa visava sibilid_,de. Um pouco mais tarde: A pressa do causídico Malasarte. � asecção o pro lema educacional nada se diz sobre ��
a Jenas o estudo da solução dos problemas economicos. uma proposta de Irving Thdberg trahiu os seus proprios proposítos. � o ensino religioso no horario das aulas. nem di� a que �'!J
,

O sr. Abelardo Marinho disse que a coHigação visa o ín- a .Sherwood, para Reunioi1 in não
dtel�ra�h�rrdoG premeditadamente � ideal obedecerá, qual será a sua ofiGntação. r!,�

I C d- hl J Vz'enna tpr uma adaptarão cine� ao r. aribaJe alvão. � Já que o ante-proJ'ecto é tão bem fel'to em ce'rtos r;l1,
L:re5se gera. omproJTIeteu�se a estu ar os pro emas oe natureza SOo - :t E d d

�,

��
capl- ;!I

mat"")graphl·ca.
sses a voga os novos sao assim... � tulos porque não veio tambem completo no" o.'tro�). 1;,"�cial e economica, em plenario, na Câmara, e declarou, por ultimo,

v U ., �I�

que a colligação não se dissolverá. O autor approvou todas as ru� de repouso às margens do Danu�' � E' de esperar-se que a AssemLléa faça obra de eqlll- �.bricas que Thalberg achou neces· bio... � librado senso pratico. ��
sarÍas para a versão cinematogra- Florianopolis està em vesperas r Apezar dos er;contros chocantes lá havidos é de espe- �
phica do enredo e o film foi feito de ver Reunião em Vienna � rar�se que a Assemblea produza um monumento homogeneo em �

RIO, 31 (G) - Afim de se desempenhar da tarefa que ria maior ht.rrr.onia: autor, inre� com John Barrymore e Diana: todos os seus capitulos, pela perfeição, 'ii
lhe foi comrnettida, reunem�sc, amanhã, a commis:óão designada pe' pretes, produdor e director, to- Wynyard. Mas existe um elemen� r Que diabo já que o Projecto se esqueceu de Deus, I�las pequenas baltcadas. dos accordes, satisfeitos com a op� to de Reunion in Vienna que' temos o direito de esperar que ele se aperfeiçoe, porque já �

Na reunião, "rão "Iuda"", "' direchim communs a SHem pmtunidade amavel de presenlea< 'ambem não seria juslo esquecer: I existe muilo pano p'ras mangas, ii
5e guidils nos trabalhos parlamentares da actual legislatura, r'�c··b�nd0 o mundo com as délicias de um a sua musica. Quantas melodias � �
a
c ommissão, ate 5 de junho pl'oxirpo, as �ug2 lões pena: etabolii- enredo movimentadissimo e tra- deliciosas e envolventes, ligando � BIS 8 I L H O T A �

�ão das théses destinadas ao debate em plenario. i vesso inspirado por uma estação a expressão das suas se�uenicas. � �
.,:1:'-:,,:�:*:''ále������]��r��

I I I NUMERO 234Florianopol!s, Sabbado, de Juuho de 1935

Porque existe
"Reunião em

Acquiesceu
ao ap�:)e!lo .

dos rrves

diador �s
RIO, 31 (G)--J\c juiescendo

ao appello que lile dirigiu o gíU�
po mediador na ques'ão do Cha
co, o sr. Mioistro do Extcrim,
de accordo com o sr. P{e�,idenk
da Republica, adiou pOf um ou

dois dias sua viagem p:lra o Uru
guay. Sua ex. permanece. á em

Buenos Aires em negociações com

os chancelleres argentino, pa: a

guayo, boliviano e o grupo me

j diador.

O SR. FRANCISCO MATAR�
RAZO FILHO DESLiCA

SE DA FIl�MA

Um artigo
o sr. Francisco WIatarrazo Filho

acaba de desligar-se da firma do seu

progenttor conde Francisco rvIatarrazo.
de que era gerente geral.

O sr. Francisco Matarrazo Filho
COffiJTOU ao Banco do Brasil e a Guínle
& Irmãos a fabrica de seda de Cam
pinas e a Fabrica Halo-Brasileira de
S. Pa1110, pelo preço de 36.000:000$,

O conde Matarrazo convidou para
substituir o seu filho, na gerenciá de
sua firma, o dr. Apoll1nario, director
do Banco Francez Italiano. no Brasil

Recebemos hoje um longo
artigo, assignado pelo nosso

distincto conterraneo sr. A.
Montenegro de Oliveira, re

vidando os ataques do jornal
"O Estada", de õntern.
Gostosamente publicaria

mos na nossa edição de hoje
esse artigo. Entretanto, mo

tivos contrários a nossa von

tade; obriga n a deixarmos
para inseri-lo em nossa pro
xima edição.Aviso

--------------------------------------��-------
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CDiul�gaçaa das

Reunem-se hoje as pequenas bancadas

-. )" ._1:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� a
-Fui arrastadolpor um gru- • � Como os commllnistae

00 de desportistas, que não sa- 5 O II bbe cumprir com o seu dever. O C O L L O S S A L S O R T E 10 $ esco rem
Con\fço o sr. Cypriano José [de
alguns dias e a minha impressão
pessoal. Chegamos a conclusão
do assi mpto, e hoje, m: iJ é a me

lhor possivel do que nunca,
nos fizemos verdadeiros e lea
es amigos. Cypríano vem de
sempenhando'suas funcções, a n.eu I
ver, d : modo correcto, tra

'valhoso e proveitoso, dando a

Florianopolis '(brilhantes dernons- �
trações desportistas. Sei que elle �X�
é muitíssimo invejado no meio de O
alguns COJ panheiros e o aconse

lho a con'rar desconfiando sem

pre. Servi á Federação durante
alguns annos e digo, me senti
ria muitissimo satisfeito, si o tives
se como meu companheiro de
d:: ectoria. Quanto ao Taman
d:J;é, os seus informantes me is

uma vez se desnortearam. Não
pertenço ao "'Camandaré e tenho

liga�õe,i(,timascomofitlheticoda " Exige apelü8s a contribuiça,�\ dc� O
Capital, mas como desportista � O
e nada mais. O 1$000 para cada sorteio, �

SOIJ agora um amigo intimo de • *

;�P��I�:r:;Çdeas:::�s v��;::�, Habilitaí-vos! Inscrevei-vos! I
hosas, que provem a realidade � �
das suas inlamias. � �

�.o_"O---------------�����f&O�
Cruzada Na ..

cional de Edu-

A GAZETAIFlorianopoUs 1-6-1935

"CRE
NA

ITO MUTUO IAL"

5:57�$
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDITO MUTUO PREH.Jf
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessível á todoS-2$ODO

Irradiações
Cornprae para vos conven

cer o formidaveJ e economí
CP SABÃO INDJO.

Prcfessor., norma- Da Sociedade Itali
li sta n·. acceita alurnnos. ana

A partir do dia 3 de u

nho vindouro, os prograje"
mas das transmissões Socur-

TRATAR á Rua Saldanha dane italiana E. I. A. R.-Eis
tação de ondas curtas de

___lV_1_31_·in_h_0_N_._1_0 Roma 2RO metros 31,13 Kac.

9637, serão irradiadas 15,
minutos antes do costume, o

seja nas horas locaes 21,30
em vez de 21,45, nas segun
das-quartas sextas-feiras'

CURSO PRIMARiO
E SECUNDARIO

� "' Ve�de-se uma

au go VIsta, marca

Cacique, 6 val
vulas em perfeito estado por ....

1 :000$- Largo Gal. Osorio, 38

(:órte Creation
-

CO(',I.::)ELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo 00-
vemo do Estado e registrado no cartorio de titulas
c documentos desta capital.

A
III QUE suas aulas, cursos e conces

V ISa são de diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua nórma habitual.

OS DI RECTORES:

Concurso Paraná
Catharina

DO

Santa

Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO OAMBAROTTA, o ap

peritvo mundlaJ, o tonica reconstituinte do sangue.
Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa

Postal n. 3605, São Paulo.
O l' dos classificados receberá uma caixa

com 12 litros sortidos, de productos «OAMBAROT
TA», u 2' receberá meia caixa e todos os concur

rent.:s receberão uma garrafinha reclame de AMA
hO «OAMBAROTTA».

I, .. i

florianopolis, 28 de Maio de
1935;
.Illrno. Snr. Director de"A

Gazeta"
'Saudaçõe� cordia�s.

.

Faltaríamos a um dever de
profunda gratidão, se, após a

gloriosa jc rnada da Semana
d t Alphabetização, que de
correu entre os dias 13 a 20
do corrente, em que foi alcan
çada uma victoria completa
� integral, não viéssemos
agradecer á imprensa desta
Capital o muito que eJla con-

. S� tendes sido. até hoje tribuiu para o feliz desfecho
mfeh� e desprotegido da s�r- dessa mcmoravel campanha.
t�, vivendo sempre em dií- Podemos dizer que a im
ficuldades, _ ou sem poder prensa é que formou o arnbi

r:_alizar os. v�ssos des�jos, ente favoraveI em que recen

�ao desanimeis. Escrevei ho- temente actuamos, após seis
Je mesmo para a CAIXA mezes de continua e ininter
POSTAL 4�, NIC!HEROY, rupta publicação por clla
Estado do RIO, enviando um vehiculada.
enveloppe sellado e subscrip- Agradeço, pois, em nome

to, para a resposta, que re- da Cornrnissão EXecutiva da
�etteremos gratis ameio _fa- CNE, o apoio firme e perrna
cil e seguro de em 8 dias; nente que essa folha tem da
conseguirdes o que desejar- do á nossa causa, que mais
des, seja o que fôr. I uma vez

Y

comprova o grande C.)
.

"valor do jornalismo nos gran-
pA.RA chamar uma LI- des movimentos sociaes.

\ mausl ne
!' 'do S Por toda a parte�. o enthusiasmo cresce e se manifesta�e so lscar

.

O irvo_,me do ensejo para
�

I ��� O n:i installação de Nucleos Novo3. E' assim que Santa Catharin3.
ln. ..-. tlIIiiiiií ....... •

UI1lCO apresentar a V. S. os protestos d d d d ill

telephone das LImousmes. de nossa elevada estima e
respon e aos eternos errotistas e to as as he_'p_o_ca_s_. _

Drama distinctaconsideração. NO MUNDO DA TELA
sin istro Ca) Eliezer dos Santos Saraiva Pelas modas sensacionaes co, apresentou "A Alegre

Presidente da Commissão que apresenta em "Roberfa" Divorciada", com retubante
RIO; 30 (G) _ No suburbio Executiva» (figurinos de Newman, rival successo, vae lançar outro film

da Rocha oecorreu, á meia noite, .- -- de Adrian), a RKO-Radio que se destina tambem a um

uma scena pungentissima, que JUlganlenlo recebeu um premio de tlLos exito raro. Trata-se de
causou a mais viva impressão na _ Angeles Apparel Manufature- "Amor Prohibido" (Life ot

cidade, pelas côres de alta drama- DO RECURSa�HERMES rs", de Hollywood. Vergie �Winters), que é um

cidade de que se revestiu. cassIo trabalho empolgante, á feição
Um homem vencido pelo vicio RIO. 30 CG) - Terminou Joel McCrea, logo que ter- de "Esquina do Peccado".

do alcool enforcou-se. Sua esposa, G julgamentos do recurso de Her- i1íinou a filmagem d' "A Pe- Ann Harding tem um desem

cuja razão já estava um pouco mes Cossio. A Côrte de App�lla- quena Mais Rica do Mundo", penha maravilhoso, assim

abalada. aos cuidados de médicos ção manteve a dicisão do juiz seu recente trabíllho com Mi- como Boles. E' um enredo

especialistas, em face da scena criminal, que condemnou o réo a riam Hopkins, tomou passa- dramatico que nos conta a re

horrivel que se lhe revelou, enlou- 14 mesês de prisão. gem num avião e foi casar·se, nuncia de uma mulher, que
queceu definitivamente. O casal Defendeu Hermes Cassio o no Mexico, com Frances Dee. tudo sacrificou, até seus mais

tinha varios filhos. que foram re-I
criminalista Evaristo de Mora puros sentimentos de mãe,

colhidos por parentes da família. es. A RKO-Radiú que, ha pou- por causa do seu grande amor.

Prern'os em mercadorias

Recebemos a seguinte car-
��.
Lc , •

2

ralismo

J

DESOPILE O
fiCADO SEM TOMAR

CALOMElANOS cação
E Saltará da Cama Sentindo-se

Bem e Cheio de Vida

Se está triste e sem animo para viver, não
recorra aos saes laxantes, etc., na espe

rança de um allivío milagroso. Nada con

seguirá. 'I'aes remedias estimulam os intes ...

tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.
EHe deve destillar diariamente quasi um

litro de biles nos intestinos. Se a biles nio
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão crescer o seu esta
mago, e o seu paladar ficará desagradavel ;
surgirão manchas pela pelle e uma dôr d.
cabeça impertinente o atormentará. 'I'ode
o seu organismo ficará envenenado.

A!3 pilulas de CARTER são infalliveís
para activar o íunccionamento do furado,
Contêm propriedades vegetnes notavei••
Experimente um vidro. Custa pouco. Peça
pílulas CARTER em qualquer pharmaefa,

�\lJysterio

-;_...,..

se

Emqrestirno detres bilhoes
e n'1eio caber"to em 9 dias

MOSCOU; 17 (H.)--A agencia "Tass" annuncia que o

emprestimo do 3' Anno do Plano Quinquenal, emprestimo esse

emittido no dia 5 do corrente, por decreto do "comité" central exe

cutivo do Concelho dos Cornmissarios do Povo da U. R. S. S. e

no valor de 3 bilhões e meio de rublos, foi inteiramente coberto
em 9 dias.

A importancia recolhida até ao dia 14 áttingia 3 bilhões e

600 milhões de r iblos.
NOTA: Quem teria tomado os titules sovieticos, si fia

Russia não existe capitalistas, isto é, homens com fortuna privada
para emprestar dinheiro ao governo?

Não é em vão que os communistas, nos seus combates ao

capitalismo imperialista, esquecem-se de Rottschild e de outros

magnatas judeus, que têm principalmente na Russia .. 1.
No mínimo eIles vão dizer que a Agencia Tass é mentiroza,

encobrindo que essa Agencia é official soviética!
•

n
II II

� Cancellar empréstimos não,é programma de gover
no; nao contrahir ernprestimcs e o que devef fazer os
bons governos, cuja preoccupação será a de approveitar
bem os recursos naturaes da Nação.

n
II II

O dever do integralista
o integralista deve sempre comparecer ás sessões semanaes

na Séd� integralista. Deve sempre levar no peito seu distinctivo. De
ve sempre na rua ou qualquer outro logar fazer a saudação integra
lista, ao seu companheiro.

O integralista deve ser corajoso.
Deve trabalhar instante a instante p-Ia causa.

Quanto maior forem as dífficuldades, mais deve entl.usias
mar-se, porque uma campanha facil não é digna de homens fortes.

" "
II

A A. N. L. combate o capitalismo nacional e extrangeira.
No entanto o Chefe da A. N. L. em São Paulo é o millionario
Caio Prado Juni x, capitalista de profissão.

* *
*

<Conspi a, ccnsp.rael
Confiae uns nos cut os quar do e como puderdes, com

)Tae armamentos; sublevai quartéis: achincalhae, como estaes ha
oituadcs, as nossas Forças Armadas; fazei demagogia; intrigae; des
iistae: usae das forças de que dispuzerdes e, se tiverdes animo, ar

-ebantae-vos logo porque esses tumores todos estão tumidos de puz
[ue é preciso escorrer.

Não voz detenhaes, oh conspiradores de um lado e do ou

(fo, do; palacios e Ministerios, das redacções dos jornaes e dos
quarteis; cons rmmae vossos crimes; matae a Nação. Transformae-a
rum Mexico, ensopae-a de sangue como UM novo C h a c o; per
;�gui, prendei, deportae. Tereis nas mãos o cadaver de um Povo.
Nós preferimos entregar a cau.a do Brasil a Deus. NELLE só
cochamos. Delle esperamos o milagre. Não temos armas: o Céo
estará, porém, cornnosco> .

n
II
"

Freferio ficar com as

convicçoes
SUdS

Deante da altitude inexplicavel do Correio da Noite,
em São Paulo, o sr. Oswaldo Chateaubriand abandonou a redac
ção do"s Diario fissociadoss.

n n
I

O sr, Herbert Moses, presidente da A. B. I. esteve em

visita á redacção da OFFENSIVA, não obstante as profundas di
vergencia qUe o Sf:pararr. do programma desse jornal.

E' que o presidente da A. B. I. colloca os seus pontos
de vista pessoaes abaixo do seu dever de jornalista.

"
u u

Integralismo
cia

na provln-
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Gazeta Indí·ca:
;.

Médicos

Dr. cesar /J,'J;! ..:.�

ii iIj
Ex-assistente do I'! ·

I '

• i! '

Dr Cesar Sarton I i
•

1 I. I Escriptorio R. Felippe
Clínica cirurgica-operações I

I Schmidt n 9 Phone 1483

"
...

........,�====== I Das

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis

'Vias UrinariGs

Consultorio t Residencia

Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas
�

Telephone 1.658

I Ii Dr. Pedro de Moura ferro I

Advogado

I Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

I I
Fec�"'\an,ent0 de rnalas

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

Edifit"""io La Porta Hotel

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

,
.,

'======-======-=-=-=-=:
Das 3 horas em diante dia- ;

riamemente á R. Arcypreste ,

,
==�====

Paiva n: 1 -- Pnone 1.618 I I

I Dr. Fulvio Aducci I

Residencla:-R. Esteves Iu; Advogado :
nior, 179-Pbone. 1.28) I

Rua João Pinto, rr 18 i �������������������
(sobrado)

10ás12edasI4 ás,' efinaçãe de assuear17 horas li,I� -

Dr. Mig�el
Boaba1d

Clinica Geral -- Vias nrinarias

Hemorrhoidas: - Traté1men�o
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e 0i�veira, 14-Teleph. 13

Consult.:--R. João Pinto, 13

TeIeph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 81 hora s

Fabrica: Rua BGcayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
.__ r;-�!__

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

tCOMPRA-SE BAGAS DE NOZES

�l ==- r

Accacio Mo-� �������� _

� T4,'!i'��'i!'<l;;r""���""",,
• I! G

re I ra tem seu escrip-] � TJ I e
I tório de advocacia á rua i �
i Visconde de Ouro Preto I'
n. 70. -- Phon-: 1277. --- i

II
��
�
�

I
. �

Não ponha fóra a sua amina [.[<r,.

usada.
Adquira já o afamado afia-

dor "SIRANAIl para laminas ty- _.

_

Nas grandes luctas ��e dtsdo·
po Gillette.

bram no campo da actividade so- Para excellentc e baratíssimo.

"alou commercial, o espHl��. mo- INSTALLADORA DE

demo e bem equilibr?d� uthlS� o FLORIANOPOLIS

teIephone como a mais mprescm- Rue. Trajano n' I 1

divel das necessidades!

: Caixa Postal, 110

H. Jordan & Cia.
OASA MATRIZ:

.JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «IN I:)USi»
Caixa Postal, 75 Te!. 514 e 507

FILIAES: .

Mafra - (;anolnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANÁ)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

o
�
e Tiragem 8.000 EX61l1plat-es• Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

@a�$�--------- $�.·.GG Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matt»
Grosso, Paranà, Santa Catharina e Rio G. do Sul.
Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Est.

do de Santa Catharina.

O_·-��i��fi"-�·��"..."r���
..

�l�)4���f.�
�

. �

I Attentae bem' �.��I ROSA � lJ1 ��_.
A Agenc7: M�:;erna �

RUA DEODORO 33 de Publicaçoes, com séce �
FLORIANOPOLIS em São Paulo, é autorizada e fis- ��"j

� calizada pelo Governo Federal e ��,�.14
��

possue a carta patente n. 112 �H

[�FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes; por ��1semana, todas as segundas, terças e sextas feiras ��
�1

EXTRACÇÃO com globos de crystal. �;�� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os 50r- �
� teios são presenciados pelo povo ��
O���,����l���f��������};w

ME
sómente

a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem

o.

maverle
Boonekamp

o apperitivo de maior fama

ValEosos bri'ldes

distribue

assignaturas ou annunciarem na

- o jornal mais moderno e lido da Capital.

A GAZETA

Peçam informações.

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

I

I

d
:i
"

Preferir o Sabão I
é dar valar

EXPERIME

o lO de (Curitiba) fabricado com OIefin�
ao que é bom, é ecanomico e rendÔSD
TE E v E Fi A Q UE É SUPERIOR

)

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos ��
G

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �
"'� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �;�
w duraveis. �)�

. � REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS �
I NA CASA (f;�
a.a H
�& "",)ii'

�•..'_�.��
.. �.'�!�.�.,.�.).�. f!i,'f>.��"'p-.�.fal ....i{l�'(�

-�������� r(.{;zs��,�; �P;-,�!,!1

$1�J����l�������-a�,��>�
� PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO �.jSão necessários 3 qualidades l:!

r, .�JSELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PR1MA L� j
Essas somente são encontradas t\.1

nos novos typos de radio ��:]p H I L� t.�: ...1b,l
PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. v.::;�l

� COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 ���
������·�����Jl,��11r.·�ti:;>���� � �"_'�i��t_�._,:�_�!)

Paraná Mercantil
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A CAZETA 3

Exportação do Sul do Estado de Santa Calharina
em 1934

d L I L'I 1 $200 Amendoim
Preços correntes na praça e impos eves �l o

F'lorianopolis Limpos refugos kilo 1 $000 Arroz

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 3$000 Azulejos
Banha de porcoCruzeiro 44 kilos 42$500 PELES Camarão

Surpreza 44 kilos 40$500 Gatos do matto uma 4$000 Carne de percoCruzeiro 5 e 2 kilos 5$100 Lontras média uma 30$000 Carvão Mineral
Indiana

ASSUCAR
30$000 Graxaim do matto uma 3$000 Cebolas 4.165

68$000 Graxaim do campo uma 5$000 Cera virgem 305

66$000 Catetos médios uma 6$000 Couros seccos 6.000

55$000 Porco do matto uma 5$000

I
Crina vegetal 2.190

62$000 Largatos grandes uma 3$000 Farinha de mandioca I 74.332

48$000 Veados mateiros kilo 10$000 Fubá de mandioca 3.276

Feijão 23.448

CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- Madeira 11.970
MEIRA QUALIDADE Milho 23.378

12$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia Mel de abelha 257
10$500 38$000 Pluma vegetal 873
11 $500 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 Polviiho 8.041
22$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 Sorgho

Fôrro de pinho 16$000 Tapioca
Taboas de qualidade 2x23 dz. Tijolos refractarias

18$000 Queijo
t x5 a dz. 6$000 Vinho

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo 18$000

DIVEnSOS Branco especial 23$000
Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 55$000 MERCADO ESTAVEL

Vélas de cebo caixa 18$000 Em 1933 o sul do Estado exportou 99.147.272 kilos de 22.590:350 kilos no valor de 5.622:587$000.
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA mercadorias diversas no valor de 25.722:925$000 cabendo ao O maior productor de banha de, porco é o municipio de
Cebolas caixa 35$000. ('Por sac,co de 50 kilos)

O porto de Laguna 12.220.171 ks, no vaior dê; 7.9U2:377$ e ao Tubarão. Carvão mineral a maior quantidade foi extrahida pela
Vélas stearina caixas 45$000 Fma com po

r

13$00
porto de Imbituba 36.927.10 1 no valor de 17.820:548$000. Cia Nacinal Mineração de Carvão do Barro Branco, de suas mi-

Zé1i Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem po 11 $500 Comparando-se a exportação de 1933, cujo quadro publica- nas situadas no districto de Lauro Müller, do município de Orleans.
Côco sacco 50$000 MERCADO S'3LATAE mos em 25-2-1934, com a exportação de 1934, nota-se um Farinha de mandioca apezar de termos dados seguros, todavia os
Farello sacco 6$500

augmento bem sensivel nos seguintes productos: maiores productores de tal genero são os municípios de Araranguá
Farellinho sacco 8$500 ARROZ. Banha de porco 55.176 caixas com 3.310.560 kilos no va- e Jaguaruna.
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 krlos) lor de 5.517:6000$000 contra 73.030 caixas com 5.124:304 -O sul de Santa Catharina comprehende os municipios de

2i$$��� Agulha Especial 45$000 no valor de 9.493:900$000; Carvão mineral 67.566:000 kilos Laguna, Imaruhy, Tubarão, Orleans, Urussanga, Jaguaruna, Cres-,
Vélas de cêra kil? . Agulha Bom 40$000 no valor de 5.405:280$000 contra 81.223.000 kilos no valor de ciuma t! Araranguá com uma população total de 252.306 habi-
Grampos p. cêra kilo 1$400 Japonez Especíal 42$000 6.497:840$000 e Farinha de', mandioca 352.975 saccos com tantes calculada de accôrdo com o rescenceamento de 192001 seja
Cimento Mauá sacco 13$500 Japonez Bom 38$000 17.648:750 kg. 4.824:812$000 contra 331.807 saccos com a quinta parte da população de todo o Estado.
PhosphorosPinheirolata210$000 Bica Corrida 28$000, -----,-------------------
Arame farpado n. 12 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO QUEMArame farpado n. 13 rôlo 39$000 '

VINHO DO RIO GRANDE (Por ca��N:�O kilos) �l AC 1-1OU?
Em quintos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000 --

Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000 Pede-se, a pessôa que achou um pacóte, contendo documen-

Casié em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000 tos, inclusive um diploma, pertencentes ao dr. Guido Cittadini, o

Vassou as 5 fios dz. 22$000 obsequio de entregar ao sr. Arnoldo Cuneo, á rua Arcypreste
20$000

MERCADO CALMO
Paiva n' 15, que será bem gratificada.Varso ,3 fios dz.

Xao e xões arroba 27$000 XARQUE
Xa' J sortidos arroba 25$000

Commercio, Industria
e Agricultura

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL

Sacco de bl.) kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
acco de 60 kilos 13$000

3acco de 45 kilos 11 $000 Sarrafos l
Moído de 45 kilos 12$000

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$1 00
Caixas grandes 5$1 00

(por kilo)

Mercado de Florianopolls Mantas Gordas 1 $900
1 7 $000 Patos e Manta 1 $600

Feijão preto sacco

15$000 Sortida regular 1 $500
Feijão branco sacco

I DO FIRME
Feijão vermelho sacco 15$000 MERCA

'

Milho sacco 10$500.
Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco 1 0$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

F
.

h sacco 8$000 Carne de porco
arm a commum

T
.

h
Farinha de milho sacco 12$000 oucm o

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 2$000 SI Londres
Assucar grosso arroba 7$000« Paris
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia
Toucinho kilo 1 $500 « Portugal
Cêra kilo 5$500 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 8$000 « Suissa

« Belgica
« B. Ayres

2$500 « Uruguay
1 $800 « Hollanda

DIVEROSS
(por kilo)

6$000
1$500
1$700
1$600

COUROS

CAMBIO
90 d{v á vista

91$000 91$000
1$220
7$465 '

1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280
12$570Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6 EntraaaslZ 5ahlaas

a a 14-5

F
"- (saccos) 50.556 12.298 12.759

;l)aO ( ) 73 111 16.876 20.199

F rr.ozh ( ») 25 '324 11.17,9 1 1.356
ann a» .

645 6 218
Banha (caixas) 12.577 8. .

Milho (saccos) 6.120

Xarque (fardos 14.0QO. .'

CFaltam as sahr� dos depositas par�ulares.

Amendoim
Arroz
Azulejos
Banha de {Jorco
Camarão
Carne de porco
Cc,U'vAo mineral

112.4 5 2 $000 Cebolas 800
82.503$000 Cera virgem 74
159.512$000 Couros seccos 2.268
54.750$000 Crina vegetal 6.031

2.179.150$000 Farinhadema.dioCl275.475
55.036$000 Fubá de mandioca 3.984
351.720$000 Feijão 17.711
53.200$000 Madeira 60.145

327.292$700 Milho 19.034
14.944$000 Mel de abelha 1.349
83.658$000 Pluma vegetal 3' 7
120.624$000 Polvilho 3.721

Sorglio 316
rapioca J • 142
Tijolos relrataiios 38.000
Õueijo 352

29.194$000 Vinho 507
210.000$000 Diversos 1.942

Exportacção Pelo Porto de Laguna
Kilos Valor

69.826 4 i.895$OOO
1.194.420 796.280$000

1.167.551 2.662.790$000
126.000 252.000$000
642.328 963.492$000

Exportacção Pelo Porto de Imbituba
Productos Volumes Kilos ValorProductos Volumes

960
12.803
5.197
52,547

391
3,010

26.980 14.100$000
768.180 512.120$000
117.432 129.925$000

3.956.773 6.831. LI 0$000
17.717 23.460$000

190.440 285.660$000
81.223.000 6.497.840$000

51.490 39.894$000
3.885 10.489$000
30.814 61.628$000
452.305 150.775$000

13.773.750 3.443.437$000
239.040 66.933$000

1.062.660 265.665$000
3.500.000 397.680$000
1.142.040 266.476$000

85.268 35 268$000
22.620 85.815$000
223.260 66.978$000
23.700 15.800$000
61.770 22.840$000
94.730 30.400$000
12.923 64.616$000
18.252 18.252$000

281.734 127.800$000
107.381.363 19.455.960$000
KILOS VALOR

2.793
19.907

508.136

RESUMO

Exportação pelo porto de Laguna 16.757.015 8.550.492$000
Exportação pelo porto de Imbituba 107.381.363 J 9.455:960$000

20.433
4.200
8.564

187.420
18334
79.756
164.250

8.716.600
196.560

1.406.880
665.000

1.402.680
14944
32.292

402.060

811
3.820

29.194
191.000

124.138.378 28.006:452$000

Diversos

Caldas da
Imperatriz

318.823 16.757.015 8.550.492$000

Todos as domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

ExcelIente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos"Expresso Nordeste"

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortaveI
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Insluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA

. NHO THERMAL, por pessôa.

ORLEANS
.

TUBARÃO
BRAÇO DO NORTE

ANNITAPOLIS
THEREZOPOLIs

FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARG1\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

•
-0-

o mais barato dos alimentos
o ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA

RATO SE VENDE E' O
-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

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

Padaria Cruzeiro
de Emilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

,
,

j
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A GAZETA

==-
-

Matriz:
IFiliaes em:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Imoermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas

.. .5êdas
o.JLinha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos aramados

Charutos «DANNEMANN»

para ternos

Alliança da
..

""" Funõnõo em 1870 """

L II!

Sociedade Immobttiaria Catharinense Limitada

Villa Bf�lnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contraclo de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõu Vista Panoramica.

Eaplcnõlõc praia àe banhos.
Optima nascente oe agua potaueI.

Terrenos completamente planos.
A VILLA BALHEARlA DISTA a:

1000 metros õo Ponte Herclllo LIJz.
800 (lo BranDe Quartel Faõercf , em construcçêo,
600 DO Brupo Esrolcir 10sé Boiteux.

Ha séõe DO Dié-jtrirto 1oão Pessoa.

�I!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopoiis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rip.Daàe se encarrega õc construcção De Préaio!'j

0.3 lótes aàquir.Dos, rne õto nte o pagamento õe uma entruõc á
ur.atc e o resta'te em pagamentos meneces,

á João

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

RTB
i

m'"

OPOL.IS

PT·h=-

RIO DE JANEIRO
M an 'TT't'ft:

BlulI&er1au .. .Joir)\/iH:r7 Sao Francisco Laguna
1\/Qos-trlJario perr"l""larlente em Crl.Jzeiro do 5\...11

Secçao de ·

Secçao de

MACHINAS:
Machinas de beneficiar .rnadclra

'

Machinas para officinas �mcchanicas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a "Iavoura.Farados,

grades, cultivadores, moinho etc.

Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
eléctricos

Material em geral para transmissões:
Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oIeo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

N.avE�f�a'ç:;,ão "t-1oepcke�'-�vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
M.ar-ia" - Fabrica de Gelo tIRita Maria" - Estaleiro "Arataca"

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
incontestavelmente A Primeira n08L:Brasil I,�tol reqllscõo 9.000:000$000

r'Reservas mais àe

36.000:000$0001Receita em 1933 17.762:·103$::16}
lmmoveis 13.472:299$349
Respon<;;abiliDaDes casumlõca em 1933 2.369.938:432$816'
(Estas r'esponacb illõoôea referem-se sórncnte aos ramos c<:1eoeo e TRAH5PORTE5. que s50 05 DOIS UHlr05 em

qU[!1a Companhia opéra)
Rgentes, 5ub"Agentes e Regulaàores De Fivarias em tcõos 05'
estaDos ào Brasil. no Llr-uquo: (Surcursal) e nas .pr inr ipCllfJ,

praças extr-onqctrcs \ I'

\
i �

Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & nn. .=��:;;;;""""""";u;:w;;;,,,;;m_",mmo;;;;;_.�..... iiiõliiiii....;;m__iiiõiiiilii__iiiiiiiIiiiIil
Rua r. mafra n

'

35 (ao b roô o) faixa postal 19
Teleqr , ALLlAHÇA TI2I2:ph.1.083 i�=-����""II'==�,,�...�����������

Escriptorios em Laguna e ltaiohy 5ub-f'1gentl':5 em \'", Blurnenau I' Lages

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

f6:S

GRATI
Está doente? Quer saber oque tem?

Mande nome, edade e protissão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509

V das
casas na rua Conselheiro

en :ç:. e-SeMafra n. 12ô, 130: e 71a :;

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schm.dt C01rt

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra. para informações com o proprietário Paulo Sch'ern
per.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRAr�IA MODERNA

funàaOn em 1886

Rua Felippe Schmídt rr 8
l'alxo postcl rzc Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

SE QUERES A�I'AR D:�
AUTO commodamente e cor i

segurança chama o ,

Ford V 811120(9
Phone. 1.?12

E NADA MAIS!

E' o melhor''rnedicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,

'"

rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
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

F;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-�·-�..;;::;:;;;-;;;;;;=;;;:;;;:;-:;;;-:;;;··;;;;;;--:;;;-;;;;;;-:;;;-;;;;;;-:;;;_;;;;;;-;;:;;;;;;;;::,;;:-:- segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba-
Fabrica de Moveis Catharlnense ii xilats bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-

o E

I'
gen e.

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

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

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

!
invoJucro a marca: GI�ANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-
__ .__ ._======== tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

--

lt'�nru���������""!"""����1

1'- t;�nfeitaria Clliquinho
I Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

I
conservas. vinhos finos etc.

fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAUfV\�..JT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I'vpo qrup hl a. Estereotypi
Enraàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc,

Modist�l

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

'<-======-===>0

RUA 28 DE SETEM
BRO N. 16

Filomeno eia II

Pelleleria
Argentil�a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

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

coso Almofadas, toalhas panncs
de parede e todo e qua] [ucr tr.'
balho d-sse ramo, estão à ven�l
na CAS/-\ "A INSTr-\LL!\
DORA" á Rua Trajano n. 11.
onde V. Excia. poderá encorr.

mendar riscos especiaes pai ii

quaes'luer fazendas ou trabalhos
os quae� serão fornecidos a 5tU

inteiro conten.o,

End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A-

-

T ÇAO

Rua Trajano n. 1 I,
INSTALLADORA DE
FLORIANO POLIS

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

cipal do districto «João Pessôa»,�J�com .fund:..-s
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇAO.

�. ,

ITAL
HOMEN

Cunselheir't Mjalra (esquina Trajano)

Yaurt daGranja
Zina

A
Rua

'---r-
.

� - .. ,

\

• �'>' ')
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,. ) " ,.f ? '.:_ � jlt
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Junho

1
16:;;;;;"ooS_A_B_B_A_D_Oiiiiiiiiiiiiiiiiiii.l!

fAZEm AHHOS HOJE:

a exma. sra. d, Maria
rino Wildi, esp,osa do sr.

Wildi, constructor;
a exma, sra. d. Iracema Gm

tenholf, esposa do sr. João Ma
thias Gustenhoff;

a senhorinha Zulma Vieira, fi
lha do sr, Rodolpho Vieira;

a senhorinha Ernestina, filha
do sr. Antonio Ribeiro Lemos.

C6rtes no =:
1ft. G'Sb" �� --aS'--=--� �

�

�
çarnento I

RIO, 30 (G)-Os córtes
�����������������������Y�����e�����'�����,-�m���lpropostos no orcan!ento do

A V O Z D O P O V O ministerio da Viação sóbem

��������������--����--��������������Ia mais de 82 mil contos.

c::::4. 6'a��--I§'
Desportiva

Redactor CYPfUANO JOSE'

CHE6Am UH5 ...

Vindo de Laguna, chegou a

t sta capital, o jornalista

Ta, J i'u ado

publicana,

�.
"

;

eh gnd, Ô m, a e-r-

accno. .• r;i �C'') .-� �'·L.GÁ f1H·a
a exma. sra. v.u la A na

pcke.

Pelo avião da PanalT ch-ga
ram, ontem, os srs. Jayme Soares
da Silveira e Benedicto Hoffmann.

Cheoa'''' ',' O,, ";11 á esta capi
'aI. vi;do do oul ,10 V"Z os �e�

gUiBte;; � i1,,,:;ces: Erl1�sto Rott('r�

mund, Eug,-n:o Di�i,'i,h, Jose Hir�
hmann, Madaglena Hi".hlI.a,m,
,.:. I.,ji-c'· '_ iHHLirO F:, i > �t·

íra�ilja Carneiro Rll)<:Hü, h.omu
b I !oe _ti. jnsé i Jbmo da Silva,
José Gamara, d. Cscplastica Ga..:.
mara, sta. Alcina Corrêa, sta.

r�: Carneiru R;bei o, Zilda �ou·
,-;a, nqne BO'Jes srs. Fran-

1 ,] a FI'ara',,'I<,.I·: ?'j" �:r �

Q'J-ri<O:: p''''lHTEm ...

PELOS CLUBES

C. R. Privavem

Realiza'se, hoje, às 21 ho

ras, nos salõc:s do C}ub Recreati
vo 'Primavera, no districto do
Sacco dos Limões, um animado
baile.

brilhantará essa reunião 50-

e,al um excellente jazz�band.

Bogary S. c.

Realiza, amanhã mais uma pe

leja desportiva, em seu grammado
1

ida,+
Rl:'b,
,-To::·

Pela nossa historia
(Compilação de L. Nazareth)

Dia l: de Junho-S. Fermina
�O� j

1631-Expedição-Parte de Pernambuco, pela Iprimeira ,I

I
vez, o capitão [eronymo de Albuquerque com uma pequena expe-

....

diçào militar, afim de expf !lir os francezes da Província do Mara- lt
nhão.

1838 =Fallecimento-: Em a cidade de Natal, capital da
então provincia do Ri,) Grande do Norte, pobre e esquecido, con

tando 76 annos de idade, fallece Cypriano José. Barata de Almei.
da, ardoroso batalhador pela lndependencia e liberdade do Brasil. \

1841-Jnstallação de cemíterio-E, installado na ci
dade do Desterro um cemiterio publico. Nessa epoca grassava uma

grande epidemia na cidade e os cada veres eram sepultados no inte
rior das igrejas ou nos seus cemiterios, que eram, geralmente, sem

pre ao lado das mesmas igrejas.
I 843-De comarca á PrOiJiflCia-O ministro da Mari

nha, Rodrigu�s Torres, depois Visconde de Itaborahy, declara-se
favoravel ao projecto apresentado pelo deputado Carneiro de Cam
pos, no qual �e pretendia elevar a 5a. Comarca (Paraná) à catego-
ria de Província. ,\

1866 =Fallece um general-Na cidade de Corrientes�''''-Estamos informados de que na Republica Atgentina, fallece, em consequencia de impaludismo,
tanto o Iris como o Athletico o bravo general Antonio Netto. Ainda na batillha de 24 de maio,
attenderarn o convite do Tatnan- esse Íieroico general gaucho, muito concorrêra para a nossa victoria
daré, para fazerem a preliminar, carregando á frente de um esquadrão de 200 homens.

•

que terá inicio às 14 horas. Mais . 1 -�.-.���������--�--

uma vez teremos aquella peleja I co�rt, !reC01Jh:Cld� e prestigioso OS INGRESOS
movirnentadissima que Iris e A- desportistas. E" unicamente um pa�

,_

thl. ti I' b
'

d I recer. Os auxuiares tambem sugge-
Sei ao cobrados preços de cam-

e [CO rea rzaram, a nn o com 'I .

'" .

1 $000h d 1 rimos lomecidc.s pelo club pro-: peonato,
ou sejam: geraes

c ave e ouro a temporada spor- .

d f
'

I e archibancada 2$000 t d
'v d 193 c: moto! e estrval, , en o en-
ti a e ). trada gratis as senhoras e senho-

ritas, para o melhor brilhantismo da
REPRESENTANTE DA partida.

F. C. D.

Foi desi�;naJo representante
da Federação durante o mez de
Junho o sr. Tolentino de Barros,
20 secretario da F. C. D.

Ab,ilhanta,á a tarde de aman

hã a banda de musica da nossa

Força Públio"..

***-GANCHOS ENFER
RUJADOS DAS CORTINAS
--Para tirar a ferrugem dos gan
chos de cortinas meiiem-se numa

vasilha, cobrem-se com ammonea

e deixam-se de mõlh« meia hora. Dentro de 24 horas teremos, I estado sanitario continuam tres jo
�exe-se depois com um pedaço frente á frente, os combinados des- gadores ainda machucados, mas

de pau, despeja-se a ammonea e ta Capital e o de Ítajahy numa Jogarão.
deixam-se seccar os ganchos. Fi- partida de [oot-bal]. O Tatnan-
cam como nooos. ré F.e. é o promotor do festival

�.e� de amanhã, o qual constará jogo
� � acima com uma preliminar entre

nita Garibaldi, do Estreito.
.

c\ubs da Capital. Os esforços dOE

Passe- Apõs o jogo haverá domin- rubros [ôram alem da espectativa;
Tom guelra. I pois proporcionaram ao povo de

Florianopolis uma das batalhas

anhão jogo de a

A PRELIMINAR

NoVOS me rrv- sportivas mais sensacionacs.

bros do Con- ° "ONZE"DO COMBINf\.DO
selho Consul- Sôos continúa em Iórma. Car-
tivo do Es- los e Arnaldo jà melhor compre-

tado hendidos. Borba, Chocolate e Ga
to com a mesma technica de sem

pre. Gallego de dia para dia e-n

franco progresso. Paraná ames·

mo homem. Nizela, embora, COrIl

um unico treino, satisfaz bem as

exigencias da sua posição. Freed
melhorando e Calico inmarcavel
Com relação ii parte techuica ein

conjuncto é o que possuímos de
melhor no momento; quanto ao

JU!7?
Até o presente momento não

sabemos quaes os juizes das par
tidas de domingo próximo bem
como os seus auxiliares. Entre�
tanto apontamos destas colu.nnas
os club de Sody os nomes do
sr. Mello, que ainda domingo lul
timo provou a sua cornpetencia
e, do sr. Antonio Cados Bitten-

OS VISITANTES
Deverão chegar a esta capital

amanhã ás 9 horas ficando o

Tarnandaré á disposição dos vi
sitantes, para o que já 'designou
éommissões. A embaixada com

por-se-á de I 7 pessoas. t .

F. C. D.
O director technico da F.CO.

recomenda aos jogadores do com

binado: a) que a conducção para
o campo partirá da praça J 5 (café;.
Java) 13,30 a primeira e ás
13,45 a segunda; b) que só ha-
vera duas condições: c) se as

duas conducções forem dadas as

13,30 hs. não haverá outra mais
tarde: d) que após o jogo serão

dadas duas conduções de volta
para a praça, ponto d � partida;
e) quc' se as conducções serão feio
tas pelo carro J 58; f) que de'
verão se apresentar em campg
de schooteiras, recebendo o resto

do material no campo, das mãos

do zelador, com o competente re

cibo; g) que deverão estar em

campo, até ás 1 5 horas; h) q�
será cap. do team o jogador Pa
raná; i) que o quadro não soilre
rá nenhuma modificação qUI'I
lóra delle; j) que a constituiçãO
do mesmo serà: Bôos. Arnaldo e

Carlos; Borba, Chocoli\te e Gato,
Galego, Parana, Nizeta, Freed e

Calico; Waldemar ficarà como

reserva.

---'-u-
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AEM VIE
Um Jorro de delicias!

O MAXIMO DO CHIC NUM FILM
DE ESPLENDORES !

VIENNA!
ORGIAS DOURADAS uE VIENNA!

SUAS MUSICAS! SUAS VALSAS!
AMANHÃ

M P E R I A
o cinema das maravilhas

6 112 e 8 112 ... 6112 e 8112 <f
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IRIS F. C.
A directoria péde o compare'

cimento á sua séde amanhã, ás
I 3 horas, dos seguintes jogado
res: Nathanael, Leleu, Cruz, Cas

tiçal, Dante, Metralha, Allyrío,
Mirinho, Euclydes,Hugo, Seccura.
Damata, Saul, Olympio, Appri'
gio e Hermes. Péde tambem o

dos elementos do 20 quadro.
Trata-se da organisação do qua
dr� que ás 14 horas deve enfren-,
tar o do .,Athletice, na prelimi
nar do festival do C(;amandaré,
Espera a diredoria que o com'

parecimento seja pontual e ás 13
horas na séde do club.

RETARDADANOTA
Publicamos ôntem as palavras

do director technico da F. C. C.

já retardadas, por absoluta falta
de espaço quando foi fornecida.
Sua nota pertencia a edição das)
entrevistas dos srs. Sody, Am'
philochio, Albano, etc. publica
mos justamente ôntem n'um mo

mento em que jà então sanadas
..

as divergencia e o 'progresso as·

sumiu a ,leaderança dos factos.
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