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Jesus dos Passos
Realizar-se-á hoje, às 8 horas da noite a tradicional prócis

são da trasladação da venerada imagem do Senhor Jesus <.bs Pas
sos, da Capella do Menino dê Dws para a Cathedral Metropoli
tana.

E' essa a festa religiosa, que, Pêlo seu tradicionalismo e sua

pompa, assume para o ilhéo a importancia de sua mais rara e mais

imponente commemoração.
E' a festa que faz o barriga-verde, afastado de sua terra,

recordar, enlevado, os momentos felizes que aqui passou no seio d�
sua grande familia, que é o povo catharinense.

Abrilhantarão o solemne ado dessa trasladação algumas
bandas musicas deste, capital.

A' tradicional festa accorrerão, como sempre, todos os fiéis
que tanto veneram a�l'espeitavel imagem do martyr do Golgotha.

Amanhã, á tarde, em solernnissima procissão, realizar-se-á
a trasladação da venerada Imagem para sua linda igreja lIO outeiro
do Menino Deus. . o, .

amasio, ja por varias vezes, a
R (G)O sermão de encontro, á Prara 15 de Novembro, como de d d BUENOS AY ,ES 5 J-"$ tem ameaça o e espancamen- R bl A Ocostume, 'las proximidades da estátua do coronel Fernando Machl- to e morte.

O presidente da epu ica r-

gDv�rnodo, será feito pelo revmo. frei Erne�to, do Convento, dos Francisca- G�ntina, general Augustin P. Jus-
' •

, 'J d 9 OSII1!'·C!'a�nos de Blumenau e festejado orador sacro. -------------

�), informou aos presidentes os &iii u.ti .ii Itol �GaraU8 Amarlcam.l Ieua I b 'I'Na lgreja do Menino Deus, o revmo. e talentoso padre An- diversos cus rmhtares, navaes e Desrespeita a tabel-Francisco Tolentino Ir 1
tonio Waterkemper pronunciará o co.nmovente «Sermão do CalVJ.-

TELEPHONE 1.577 outros, na c�nferencia que rnan-
Ia de frétes

rio.» I
teve ontem a tarde com os mes-I--------------------------

----------
mos sobre' o seu, d_esejú de. no� PORTO ALEí'RE 5 CG)

constituinte; opposicionistas espi-
Roupas para homens e O pleito de Itap.,ocú mear uma, c�mrnlS3ao �specIal, -l . 6

\,J

·'i I�_ ritosanten-es, allegando que estão

criança só na CASA A oua] confiará a orzamzacão da dC.om.o os fr�otes connn

lenF1j:l'- ti I• � "$
_,

sem garan las po;que o nterven-
CAPITAL -

.

1 nte G�t'II;o va ISSImos, o interventor ore.
P B'I drecepçao ao preSIC e c uu

d C h
o . ter unaro ,ey vem crean o um

V S' id nte da refe- a un a conlerenciou, a respel- bi d
o

Eargas. • era preSl e
'

°d dA'
arn: lente e msegurança no :'..spi-Realiza-se amanhã na localida- popular, ameaçada, segundo se rida commissão o almirante 00- to, com o presoI ente a ,SOCla-

S
C I d I d

rito, ante, impetrar am um ha1)eas-
de de Ítapocú, municipio de Pa- diz, de côrte pelas�inJ':llncções �,'�.de G' t,.ão omrnerciai, ec aran o-se

• :. :rleg areia, ontem mesmo nomea- corpus ao Superior Trib",m,d Elei-
raty, a renovacao do pleito na ordem politiqueiro, quando nos do para esse fim, A escolha des- decidido a fretar alguns navios

I f' d 11 o

d"$ � tora, a im e que lhes sejan a-

respectiva secção eleitoral, que o concedeu, ha dias, uma entrevis- se oHicial e ex-ministro resultou pala transportar, prornpt mente, a
das todas as garantias para cxer-Tribunal Superior de Justira ta: 'd L qualquer pre(!o�, os productos I"$ largamente e seus esrorços pre- cere.n ivremente seu mandato.

Eleitodraldhouve por bem annullar, -«Em esperar se resume a vÍos no sentido da mel�oria das ��i��s,.i;:,��a�;i�;:.i:��!:!:����"""""'#"='*"�-.'Ç"'"'or""�.... ---,-r-c-"'" .......... ,�
quan o o julgamento do pkito profunda sabedoria da vida. « relações entre as Republicas Ar- �

,.,....".,..� -00"" �""""'".:=O���...,.....�""'�".. ..........�"'_.......""""''"'''''''_''''''"'''... ''''''''� "�"""'--"-"-��
barriga-verde. gentina e do Brasil. Os presiden- �

AC ii I:)
�

Itapocú será, assim, a única e tes dos clubs, que conferenciaram � liJ �,�
ultima renovação que se procederá Pacificação com o chefe da nação, acceitararn � --- ---- ,--------------- �
amanhã. "

h o convite para collaborar, afim � Seja a A CIDADE de hoje feita para os' que &�
Na sscção annullada haviam 9auc a de que a recepção obtenha a me - � amam a mais linda tradição calharineme: a Fesla de Passos. �

votado noventa s seis eleito�es, � f.i
Ihor exito. �� Hoje, sabbado de Passos, um dia grandioso qUe os (1

que são os que agora poderão Sabe-se que e presidente Au- � habitantes da ilha de Sunta Cathalina re�peitam corno se �votar. gustin P. Justo nomeará ainda �� deve respeitar um Passado longinql o! .�
A renovação, a excepção do d

o o �,ttJ I�ihoje, por ecreto a commIssão·.1 A Festa de Passos e sem duvida, l!:1lJ. C"Tli('fliCl r.�candidato integralista que podsrá � religiosa conh COdissima por todos os c"tha in _ll�es, r,�is ����ser eleito, não trará oulras modifica .!!J II I d d
'

"
----------�--- .. --

W que e a se rea iza es e mUItos annos, sempre: CO,[; o m S1'O

��ções quanto á quantidade de de-
,I � apparato e sob o mesmo respeito dos que alim :1t,n. o r";- �putados filiados a cada um dos � . .

F h I'
.

d dOI 'I II'J

Casa�n.se � pmto na é cat o Ica, ou aIO a os que VIvem W0 o pai io

I�"�
grandes partidos em chogue-o -.� de outra qualquer religião christã. �Liberal e AlIiança, nomes que ve Ih inhDS � Os objectos de Fé podem ser dlffcrc'I\�', nns a Fé é �nos suggerem a desaggregação do � sempre grandiosa porque representa uma dad;\',-:, D:-,':;:a. �:��núcleo politico que, antes de �

o

A F dPI"
( �� esta e assos-

1930, conseguiu illudir o povo, PARIS, 5 G) - Foi noticia- � Quantas bellaas encerra pela saudade <.;;cc J Si:''':! Ll �
empolgando-o e que usava o nome do o casam�nto de Alfred Horn, � em rossos corações. Quanta record1ção nos trél '- c SS'1 l;�, _ E
de Alliança Liberal. Agora, é o de 79 annos, com Sarah Gentelli, � dição tão catharinense. Como é grande o nossc.' Jmor pela te'ra �
Liberal e a Alliança. Mas, si de 72 annos, ambos pensionistas � i

� que nos viu nascer! ��
não pódem haver modificaçõe; na Porto Alegre, 5 (O) - A- da Casa de Repouso de Velhos. � E desde cêdo, os sinos nos dobres tristisciro103 c Juien- �
quanll' Jode de deputados d' cada d F 1 Os côn)·uges são dois velhos israe- it1

I I �la, c A eantà-se que o snr. ' orrs .� tes que annunciam a próxima rea izaçã1 (a m<1�:;::'�Oõ.l 8 im- Il!.
partido, pode-Io-ão na qualidade, da Cunha aauardará nesta litas de Bolonha. � ponente cerimonia, e desde cêdo e:ses sinos, peia sua voz M:
isto é, os de baixo poderão, esca- cBpitaI a respbosta da Frente � � mysteriosa nos fazem mergulhar na mais profunda meditação. rL�lar �ogNes melhores, de la ex:

I

Umca, devenbo seguir então '-� E' a voz do n03SO «cu» religioso, ou mesmo a ";:'l. J
pelhndo os s_eus collegas, merce

para o RI'O, possl':relmente R
·

t
!ti d d d d't d'z· L h ,')

d
v

eaJus amen- i
umasau a erecon la que nos 1. e'T!d:'S-,ê .. ,.

e supp.ressoes ,nas chapas de pelo avião da proxima sexta ��
seus amIgos eleItores, os quaes, feira. I to d e venc i. � Virgilio Varzea-o gran3c C5crÍptor catharine'nse ha
nas renovações, ganham a im- �� tantos annos no Rio de Janeiro-dizia sempre que a recor-
portancia do tempêro num bom AValiçamos men tos dos � dação da encantadora Festa de Passos lhe era tão viva no
prato de vapatá. I· � d (Ih d d b' dabyss·.n.Bos ". mi' It�. res � seu espírito e ri o a ama a terra amga-ver e, queDcsssarte, os' 96 eleitúres dê c:;.\ � I F 11� nos dias em que se rea izava a imponente 'esLlo, e, e ouzia,Itapacú poderão, amanhã, mudar � d b 1lá no Rio de Janeiro longinquo, os o re5 sentidos dos sinos3ensivelmente o fácies politico, Londres, 5(G) - O corres- RIO, 5 (0)--0 minisho da � das nossas igrejas, dobres que lhe despertavam a amarga sau-ainda mais que se insiste em di- pondente qa Agencia Reuter Fazenda, sr. Arthur de Souza � dade dum Passado feliz que já ia longe...vulgar uma scisão no partido si- no Cairo communic::I que na- Coota, enviou á Camara a res- � Festa-de.Passos!tuacionista. da se sabe naqueIla cidade posta ao p::diJo de informações � Tradição viva da Fé catholica, do povo catharinense,

Emfim, a nós outros, o povo, quanto á proced;mcia on não que recebeu, de accôrdo com o � has de sempre desp:::rtar nos corações uma infinita e enterne
que somos sempre o pelú da fes- de certos rumores, ultima- voto da Commissão de Finanças, � cida saudade dos dias que pas�aram (t que não voltam
ta, resta apenas esperar beatifi- mente propalados, segnndo a respeito dos recurso;; com que � .

I'� mais •..

camente o resultado de toda es- os quaes se teriam verificada conta o Thesouro para attender � •

sa embrulhada, fazendo côro movimentos de tropas abyssi- ao augmento de desptza com o H BI S B i lH 01 A II
com a brilhante literata.barriga-ver- nias na direcção da lona con- reajustamento dos vencimentos dos � ;

de e candidata á representação testada da fronteira. militares. H���oo���oo���������..oo�
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Procissão

haverá
mais fraude

eleições?.

Não

nas

Si as irregularidades nas el�i

ções dependem da efficiencia
da urna, podemos, nesse caso,

dizer a plenos pulmões: não ha
verá mais fraude nas eleições.

E' que vimos hoje, numa de
monstração gentilmente feita pela
firma Bousfield & Cia, desta pra

ça uma urna especial, de aço re

forçado, fabricação dos seus re

presentado•• Hugo 8ernardlni &Cia
de São Paulo, importantes fabri
cantes de coEI es de aço e finissimos
moveis, tambem de aço, estylo
amencano.

A urna em quC!stão é uma o

bra bl:m engenhada e honra so

bremaneira' a industria nacional.
A construcção é feita sob ele

gante modflo, apresentando alem
disso, uma efficiencia perfeitissi
ma contra violação.

E' essa urna Il'!unida de duas

portas:
A interna com fechos aulo

malicos rematados com seBos de
chumbo completamente inviolaveis,
e a segunda, propriamente aso'

bre porte tambem com fechos

especiaec; inviolaveis.
Sobre a primeira porta Ca par

te interna) após ser a mesma fe
chada com os fechos e chave

especial, ainda são collocados em

diversas posições, os fitilhos (sel
los) de garantia da intangibilida
de.
A firma Bousfield&:cia. preten

de. introduzir em o nosso Estado
o uso dessas importantes urnas,

a exemplo do qU! está sendo f�i
to nos demai�'· Estados do BraSil,
urna em questão' deverá ser,

ppr estes d:as, epoõta na VI

trina da Livraria Simone.

'A viagem doiA A C de EHge��h8;rosp.fAlesidenle •• �g lal �u

Vargas á
IM . intervem na nomea-

Argentina
ção de peritos para o
Matadouro Público

do Senhor AggressãocGva�de

n
U II

Deixou de realizar-se ante-ôn- decidindo assim aquelle magistrado
tem, conforme havia sido desi- a reconsiderar seu act-o, louvan
gnado em despacho do Juiz de 'do-se em novo perito em subs
D:reito da Comarca de São José, tituição ao commerciante nomeado.
sr. dr. Mal io de Carvalho Ro- Os novos peritos Íeuvados são

cha, a peritagem no Matadouro os srs. e 1genheir05 João Accacio
Público, em virtude da Associa- Gomes, Oscar de Oliveira Ramos
ção Catharinense ds Engenheiros, e constructor Theodoro Brüggmann.
desta cidade, ter enviado um A pericia realizar-se-á hoje, a

exemplar do Decreto nO. 23.569 tarde.
de 1 I de dezembro, que regu-
lamenta a profissão do Engenheiro
e do Architecto, em nosso Paiz,

Hoje, pelas 1 O hora, da ma

nhã, quando dirigia se para bor
do do navio «Anna», atracado no

trapiche da Rita Maria, Etelvina
Marcelino, lavadeira e moradora
á rua Lages, foi proximo á Fa
brica de Prege, aggredida violen
ta e deshumanamente, com sua

propria sombrinha, por seu :ex
amante Manoel Pereira No\ ais,
tripulante de uma das chatas da
Companhia Co_teira.

Segundo nos informou a pro
pria victima, que encontramos

Ina Policia Central em grande a

gitação nervosa, no momento em

que lôra espancancada ia pres-I
tar os seus serviços de lavação r
(com o qual alimenta e veste

deis filhinhos) ao cosinheiro da
qu-lle navio, e que mesme, seu

Tambem OS

catpicllabas

RIO, 5 (G) �Tambem os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A chegada do páreo de OUT··RIGGER a 4,
ses conquistaram brzlhantemente o 30. logar.

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

lnstallações de luz e força, etc' Cartazes do Dia
Venda de lustros, abat-jours e to-

dos os demais accessorios do ra- IMPERIAL--Entre Seccos e

id d uolhados, às 7,30 horas. O sr. ceI. Interventor Federal
mo de electrici a e. LYil

.

O mais bello e variado sorti- ROYAL-Romance Antigo, assignou uma resolução exoneran-

mento - Os melhores preços às 5 e �.30 horas. do Gustavo Schneider do cargo
I CENTRAL Ulü h' d de escrivão da collectoria de Dal-

��ÇaaT�':�:�:o ��n�ul tas,
etc.

general Yen, às-6 e 9mho�as�
o

bergia, em vista das irregularida- (Do correspondente) um; de1dh1a'd .

INSTALLÁDORA DE FLO- ODEON--Se�são Zaz-lraz, des verificadas na inspecção pro- ASSASSI NATO
so a o a, Força Pu�hca,

RIANO?OLlS às 6 e 9 horas. cedida na referida collectoria: Guaracy, que ali se achava, ar-

i'$���{� O.OSi)O•••S·
Deu-se sabbado ultimo, no lu- mado de revólver, distrahia-se a�,G'G����S��-----------------------------

.' gar Barreiros, deste municipio, dar empurrões numa mulher, quan-�l

S A
- e um covarde e estupido assassi- do, em dado momento, cahiu a

® -_AuX ilII18adora Pred I·a I I o nato, do, qual foi victima o esti- �ua arma �a �intu�a,.dispar.ando,@ •�

I
mado cidadão Curt Sachwech, indo o proJectIl attingir a cnança,� -

'(� _ . feitor da Serralia do sr. Emiliano que se achava ao collo de outra� I\(Ift' � A. Seleme, alli estabelecida. mu her, matando instantaneamente.�
� L A N O "A" W

� r- e A's dezesete horas daquelle O referido soldado, passado o

�
9a, Distribuição no Estado de Santa Catharina em 28 de março de 1935, e dia, chegava á sua residencia, de momento de turbação e surpreza,�

realisada de accôrdo com o Decreto N. 24.503, de 26-9-34. G volta desta cidade, o sr. Kurt evadiu-se, tendo mais tarde se

O O Sachwech, quando encontrou no apresentado ás autoridades e se

� Antigu idade � armazem contizuo á serraria al- acha recolhido á Cadeia Publica.
� Contracto N. Pontos G guns indivi�u?s: dentre o� quaes Usar o «SABÃO INDlO» quere

11 Hans Lenz, Blumenau, 20:000$000 465. Manoel Ohvora,. carroceu? em-
I dizer economia, sob todosO pregado. na refenda Serrana.
JS pontos de vista.2. Emprestimo� sem Juros Desejando cerrar as portas do

5 <ii 2835 armazem, que lhe pertencia, o
496 Willy Schwertweger, Blumenau, :OOOlPOoo•

S5 2 802 sr. Kurt achwech convidou os
782 August Weiss, Rio do Sul, 1 :000$000 .

B 12 5 <ii 2 658 presentes a se retirarem, no que122 Willy Schwertweger, lumenau, : OOlPOOo•
d I1 O <ii 2 653 foi contraria o, pe o que obrigou-351 Erico Bianchini, Brusque, :OOOlPOoo•

12 5 <ii 2 617 os, quando Manoel Oliveira, ar (
239 Alfredo Fruet, [oinville, : OOlPOOO •

A1· 20 <ii 2.612 mado de faca e revolver, inves- estação allemã DJA, onda
772 Antonio A. Abdu, Florianopo IS, :OOOlPOOO

h 5 <ii 2.599 tiu em attitude aggressiva, e, 31.38 mm. irradiará amanhã o
603 Oswaldo Krieger, Itaja y� :OOOlPOOO

3 5 $ 2.593 após travar lucta com a victima, programma abaixo, para a Ame-
737 Arnoldo Schiphorst, Blumenau, : 00 000

d I�

5 <ii 2.588 que o procurou desarmar, desíe- rica o Su.
745 Otto Huber, Blumenau, :OOOlPOOO

1U
'

15 $ 2.579 chou-lhe tres tiros á .

queirna-rou- As 23, 5 corresponde às 7,15
289 Vva. Annita Bacellar Porto mão, :000 000

pa, cravando-lhe, ainda, um golpe hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

3. Emprestimos a Juros de 6'1. p.a. de faca no abdomen. 11,25 hs.

2.486 Correndo em socccorro da 23.15 Annuncio DIA (allemão,
673 Urbano Gern, Joinville, 4G:ooo$000 . .

) C l I2 468 vrctima, appareceu um seu genro, portuguez; 'anção popu ar a -

1008 Wolfgang Ammon, São Bento, 25:000$000 .

que tambem foi ferido á faca lemã.
201 Carlos Dignart, Indayal, 15:000$000 2.46ô

I f
.

id 23 20 R t
. r/c IJ I

2 462 pe o ascmora, que em segui a . epresen ação ln anti pa-
467 João Testa, Florianopolis, 25:000$000. d' d! Dj R' d S I 5 oosooo 2.457 eva nr-se. ra ra LO: os nossos mensagei-i 346 Max Mayr Sobr., 10 ou, :0 lP S d f' d' P I W._...

egun a- eira, entretanto, apre- rcs e primaoera: au a a-i
P L A NO' , Ia, , sentou-se á prisão, sendo imme- lendy e seus meninos.I diatamente recolhido ao xadrez. 23.45 Ultimas noticias (em alie-

I 2. Distribuição Ao sepultamento do inditoso mão). -

!
t: An tiguidade cidadão e exemplar chefe de fa-124.00 Para o ctepusculo do Do-I

I milia, compareceu crescido nume- mingo.
� 4021 Raul Deecke, Blumenau, 6:000$000 640

ro de pessôas amigas e um grupo 00.15 O nosso concerto para o

�
2. Sorteio .. de milicianos da Acção lntegralis Domingo: Musica popular de

o/J.i�

i
ta, da qual o extincto fazia parte, orchestra.

t�
4029 Francisco Reuter, Rio do Sul, 20:000$000 624 tendo feito uso da palavra, em 1.15 Ultimas noticias (em por-� nome desta, o sr. Luiz Tack, e tuguez).

1i'} 3. Maioria de Pontos O em nome dos seus amigos o pas- 1.30 .Jl vida musical allemã na

�*;;) SERIE I
936

i
tor evangelico, sr. Jorge Weger. épocha do barroco. Sequencia

f,lÍ(j 4022' Raul Deecke, Blumenau, 5:000$000 literaria-musical de Hans Kuno
o ��t SERIE II OUTRA SCENA DE Volkmann.
fa," 5020 Boehm &. cra., Blumenau, 25:000$000 282 SANGUE 2.15 E'co do sporl.
� • Segunda-feira última, numa ca- 2.30 c7«.usica militar.
� Livanius & Cia. O sa de tolerancia desta cidade, deu- 3.00 Leitura do programml (al-a � CORRESPON DENTES ,. S� lamentavel accidente, do qual lem., port.); O mais imporlan-C0 � ., foi victima uma innocente crean- te da semana; Despedida DJjlp � m���-__:__-------------����.� ça de 8 mezes de idade, filha de (allemão, portuguez).

rin'�....O��.�'-------------�....� !Jdf

A GAZETA Florianopolis 6-4-1935 2

EMOS P R Õ A ,
.(A'

, Amanhã, nas águas da Lagôa Rodrigo de Freitas, na Capitalda República, as denodadas representações barrigas-verdes de remo, nos
páreos de OUT··RIGGER a 4 com patrão e SKIF, impávidamente lutarão
lado a lado com as gloriosas guarnições náuticas dos grandes Estados'
pela bella conquista do titulo de campeões brasileiros, em suas classes:

E, emquar:to Decio Cotuo, Walter Schlegel, Joaquim Oliveira
Octavio Aguiar, Orlando Cunha e Licinio Medeiros encontram lá fór�
a má vontade de patrícios, fartos de recursos, até no empréstimo de
um barco, talvez pelo temôr de COilí isso lhes emprestarem os meios
do próprio triumpho, nós outros, os seus irmãos, que anciosos ficamos
na terra natal, nem um só momento deixámos de acreditar no seu valor
n� s�a tenacidade que, mercê de Deus, ha de supprir aquillo que �
dinheiro compra. I�

Avante, pois, catharinenses í

Remos á prôa
í

Larga, rapaziada i

nas regatas

O distincto desportista conterraneo sr. Mario Candido da Silva
director téchnico do valoroso «Club Nautico Ríachuelo- nos fornece�
cópia do seguinte telegramma enviado da Capital da RepÚblica pelo sr.
Walter Lange, secretario 'da Embaixada Catharinense do Remo 'e que diz
a respeito do valente -Iour- barriga-verde:-«Nosso páreo será ás 9 horas.

. Ha�erá irradiação das provas de. amanhã para todo o paiz. Ostéchnícos cariocas fazem melhores referencias á nossa guarnição dando
, «o GLOBO» a seguinte cotação:-catharinenses, gaúchos, carioc�s.»

de Santos, em que os catharinen-

Cornetteu
Irregularidade Pelos MUNICIPIOS A GAZETA

OlARIO INDEPENDENTE
�edactor-chefe
Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em
quasí todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Não será deooloido o original

puhlicado ou não.
O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôssr tsor parte
da Redaccão.

.

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000.

A correspondencia, bem como
'

os valores relativos aos an-

I nuncios e assignaturas dveem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

Caixa Postal 37

Noticias de Canoinhas

Irradiacão
da Allema

nha
Quem quizer se trajar bem.

forçosamente,terá que usar as
maravilhas do PA
RAIZO rua Fe
íppe Schmidt n' 21.

Banco de
Credíto Po
pular e Agri
colade San
ta Catharína
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

IPA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C/C Limitada 5'(. ala.
C/CAvisoPrevia 6'(. ala.
Prazo Fixo 9'(. ala.

Gau:age Amerloana Rua
Francisco Tolentino n' 1

TELEPHONE
, 1.;'7l.. rj

, '.:, --..,�... :- ; �-

.

i

.

.

'

..
'�'
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Matriz: FL-ORIANOPOLI �
em',

Blurríenau - ..JoinvilJe Sao Francisco Lagur)a Lages g�Filiaes Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
FAZEN�r:CÇãO de Secção de

MACHIsNAeS ..

cç:ãO de �Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: �
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �
Lonas e Impermeavcís Material em geral para construcções: Machinas para officinas mcchanicas ��
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latociros �},i.�'tb!�1Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �J
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomeveis, Motores de esplosão, Motores

�f]��.�.��1
, Lã em noveIlos e m ead as Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos' ��
Sabonetes e Pe rf uarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a olco e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ���.. Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Autornoveís e, Caminhões FORD Peças, acces-

. Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mcchanico

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

; � Empreza NacioDal de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e Uf\feax" [1
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" . - Estaleiro "Arataca" �
'PFàV'À�FA��;���� ���{��i€ME���l��+��W.���l��������j������
-

C o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i ai � w'"== _-.. "''''''_..,.,..

-,'It;onfeãtaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes,

f<ESTAURN�T A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Ccpital realisaao 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000
Receita 12m 1933 17.762:703$3611
lmmoveis 13.472:299$349'
Respon'õabiliaaaes ceeurnlõca 12m 1933 2.369.938:432$8161
(Estas rl2sponsabiliaaaes referem-se sórnente aos ramos àel
f060 12 TRAH5rORTE5, que são 05 DOl5 UHIC05 12m quel
a Companhia opéru) , IAgentes, 5ub-Agentes 12 Regulaaores àe Avarias 12m toõos os

I
Estaaos ao Brasil, no Urugua" (5uccursal) 12 nas prinripaes!

praças extrangeiras
I

. Agentes em florianopa lis CAmP05 LOBO & riA. �.....w;,__o;m;'''''�'ZF.o;;;-;;;;;;;;';;D:.iiiiiiiiiiiiiiHiiõ8iíiii... ;;;;;;;;;oZ;;;..;;.,;.;;_;;;;;e__�m''''m;;;iiIRiõã........""";,u
Rua C. mafra n' 35 (aobruõc) Caixa postal 19

Telegr. ALtlAHÇA T'elcph. 1.083 fi ---""""'........"""""......._.",.","=�."".._"""'�_....._-_._

..

EscriptorjC;t; em Laguna e lta[ahy 5l.iLl-_ '-.;"';0;:2::; em I �;. '<>;:",_,'.�, I'�Blumenau 12 Lage5 ,"i1" ,"" �
�) 11\4:; f'

...

�,',;# �,<', -',a;'..
'!

___

i� I � U I i �e �-1o f��i �a �
I'

CAPITAL.
AR·Y.IG'OS PARA 1-10 NS
O R .I.A N 9 A S, Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

--- Funõcõc em lB70 ---

·5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITIm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I
I Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
, . ..:, Se' 'ainda

•

não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYi ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

. Um cO;1/rudo de compra de terreno da Villa Balnearia é
.. "6'melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus {ilhos.
Llnõc Vista Panoramica.

Esplenaiôa praia ae banhos.
Optima nascente ôe agua potcuel,

Terrenos completamente planos.
fi VILLA BALHEARlA Dl5TA a:

1000 metros õc Ponte Harclllo Luz.
BOa ào 6ranàe Quartel feàeral, 12m construcção,

600 õo 6rupo Escolar losé Boiteux.
Ha slZae ao Districto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaae se encarrega õc construc:ção ae PrlZôios

05 lótas cõqulrüoe, rne õlcnt e o pagamento àe urnozntr-cõc á
v.l..sta e o restctte 12m pagamentos meneces.

informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
.

PHONE, 1521
.

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telephone n., 1632

Ivo

I

A

ç'"
�. .,'

..
" "

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

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

--

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

. Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

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

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
involucro a marca: GRANJA ZINA.

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS ��ANCHAS , CRIWOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

________ I��Q----�
-

PASCHOAL SIMONE S. A·

lModi sta I

LIRUA 28 DE SETEM-IBRO N. 16

SE QUERES Al\:nAR D:�
AUTO commodarnente e com

segurança chama o

Ford V 8.20[1
Phone. ;.212

E NADA MAT3!

Funõuôn em 18B6

Rua FeJippe Schmidt n' 8
Caixa postal 129 Tz l. auto 1004

'

Codjgo Ribeiro End. Te!g.
,

SIMONE I :
Tl1,)):F·:n'1ia. Estereoiypi 1-;Enraàernação, Pautação, Tra

'

bolhas 12m Alto Relevo etc.
-

'
.

'I
'�«I

Alcool II

LIVRARIA MODERNA

Atacadistas U lysséa
& Sobrinho
R CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

,-

.

"'Ji� �� ;
jJ;, , :iitt� �_�:

Virgilio José
G�rCia"'RuaTira�
dentes n. 10-Florianopolls

FLORIANOPOUS
- _,

E.
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A GAZETA 3

Integral ismoVali@s@$ brindes

distribue
A Educação no Estado

Integral
o Integralismo considera a Educação in' ensiva e intregal do

povo como um dever fundamental do Estado, no interesse de sua

propria estabilidade e progresso material e moral.
Por isso o Integralismo d fende um programma amplamente

Fechamento de malas educativo:
I o.-ensino unificado e gratuito nos gráos primários e se-

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS cundarios, com obrigatoriedade de matricula e frequencia;
Na Agência ás 19 horas 2o.-intensificação do ensino téchnico;
No Correio ás 20 horas 3o,-barateamento do ensino superior;
Registrados ás 19,30 horas 40.-levantamento do nivel ec: n imico, social e moral do

- O jornal mais moderno e lido da Capital. professorado brasileiro;
I PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA, 5 d d d dTeçam informações. SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. o.-creação e universi a es inspira as nos princípios de

I
uma philosophia integral:

-

Agência no t)o.--creação de cursos populares e dê alta cultura;f�t�l�����1��i���i��. Edifi�io La Porta Hotel 7°.-estimulo ás pesquizas scientificas, ás bellas artes e á .

� Íitteratura em suas differentes modalidades, respeitados sempre os

� Ati tae hem , � limites impostos pelos imperativos de ordem moral, social e nacio-

� en.
_

• ���
nal;

So.-liberdade e estimulo á in.ciativa particular em todos
��

I � � os ramos de ensino, sujeitando-a porêm á indispensavel fiscalização� A Agencia Moderna
l' Agencia Moderna de por �arte do Estado no sentido de serem respeitados os mesmo im-

� de Publicaçoes, com séde , � • _ peratlvos;. '" .. .�� ern São Paulo, é autorizada e fis- � Publlcaçoes ��
o lntegralismo, mantendo a Justa liberdade scientiíica e di.

��� calizada pelo Governo Feder-ai e "Autorizdda e fiscaliza- � dactica,conJemnaformalmenteali�erdadedescontrolada decathedra

�j possue a carta patente n. 112 ! da pelo Governo Fe- .'" 'i I .

t!� deral -- Carta Patente, 112 � OPERAR O.
rt FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes: por ��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 5-4-935 � O Integralismo quer:
�À\1

� � ,

10.
�] EXTRACÇÃO com globos de crystal. � I Premio 1309

\
A syndicalizaçãode todos as classe,

�1 A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- , � 2' " 6738 �
.

20.
. . .

�\� teios são presenciados pelo povo

� 3' " 117 2

I
A escolh� dos Prefeitos, �resldentes das Provm::las e d.a�!� �� " " Nação pelos syndicatos. Com a eleição dos Governos pelos syndi-�����í����WJl��(�'����P' 4

. "

2665 � cates. Operalio, tu poderás, real e directarr.ente escolher a'é o Che-
__ � '�\1 5 5483 � fc di Nação.���t�����������G �]

.
� ., . .

3'.
.

�T ( ,�Mte rap ida I�����,-� Sala�lO, m�mmo garantido por leis, em rel�ç1� ,aos lugares e

� ranS��i8 a� trabalho �mpedmdo.o pagame�to de nm salano ridicu'o �U� não
� B R f H J d & C· de para satisfazer as Justas aspiração do H m .m, garantin lo-te,

I
Florianopolis cm e Iro � • or an la. assim, o tecto, a bôa alimentação, a instrucção intdlectual e meral,
ACElTAM-Sr: PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �� 4'.

��
CASAMATRIZ Organização de um serviço nacional de assistencia opera-

�
Fe t;t & C ia . L i rn itada

��
: ria, que te pOS3a dar instrucção, hygiene, bôa saude a ti e a teus

AGENCIA-Fundos do Hotel !VIetropol � .J O INVI LLE filhos, uma velhice saúdavel e socegada.� O encarregado MARCUS !VIOURA j E t d de S nta Catharina 5',
����f��������I�·�G I s a o a '

A garantia do trabalho, com o contrôle, pelo Governo, de
t4�\�������:l�l��.'i�l�� Endereço Telegraphico « I NOUS» todas as actividades economicas nacionaes; tornado impossivel o
�,�, CONV iS:N�A -SE Caixa Postal, 75 - Te!. 514 e 507 surto das crises que determinam o fechamento das fabricas e a

��
"'""r

F IL IAES diminuição dos salários.
l� que nos receptores PHILIP� são aproyeit�-: 6.0
tÀ\1 das todas as importantes conquistas da sciencra M at"ra - Cano i)nhas A dignidade do trabalho, a exigencia deste como unica base

L!���] do radio, razão porque recornrnendamo-los. (SANTA CATHARINA
direi N

. .

li , , di
.

�io Negro -_ S. Mathe us para ter ireitos. o regime mtegrahsta 50 tera ireitos quem tra-

COSTA & C balhar, salvo os inválidos, os velhos e as creanças,� AGENTES:-· a. (PARANA) 7.0

�� RUA CONSELHEJR,10 MAFRA �
- Florianopolis Herva Malte A subordinação dos interesses individuaes aos da Nação,

�1'{4
__o EM GRANDE ESCALA não havendo direitos, nem mesmo os adquiridos contra os interesses \

�

���t�������:��·��� 'da Nação, que será engrandecida, fortalecida e enobrecida.
éO�@��� .0•••"1, Seccos e Molhados 80,
� � POR ATACADO UM GOVERNO FORTE. consciente, que não dependai O dos partidos politicas, nem de 'Provincias ou E.�tados; um Governo

��,,',�.' ., Exportação de productos do palz Forte e Brasileiro, afim de que possa realizara nossa felicidade e a

O da Nação,
• FABRICANTES DO AFAMADO� ii Cha' de Matte lnduS SEM LEI OU CO LEI DE SEGURANÇA, NÓS FAREMuS O!,�
I'� AS Ã'f@ � BR IL INTEGRAL, POISN o HA OBSTACULOQUE

� , DET2'lHA �\1\�:{-\!)) l.'lrGJ�AL(S.\1C>� Não ponha lóra a sua

laminai Querendo reparar, e engraxar e

� «t usada.
'

lavar automove] procure a «GA-
n

II
n

� Adquira já o alamado afia- GAGE AMERICANA» rua A marcha do Integral ismodor "SIRANA" para laminas ty- Francisco Tolentino n' I' • • •

po Gillette. 0:' .. ;' nos mUnlClplOS'
Para excellente e baratissimo.
INSTALLADORA DE

FLORIANOPOUS
Rua TrajaRo n' II

o_ L-. ROSA
RUA DEODORO 33

FLORmANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

Prefiram sempre o ínegua- MU�ICIPIO DE BLUMENAU
-

vavel SAElAO
I ND IOde Curitybà

,

Em Nova Breslau, para a organização definitiva' do nucleo
local, realizou-se, no fim do mez próximo passado, no Salão Lemm
le, uma sessão solemne com o comparecimento de todos os ias
criptos, O Nudeo que conta apenas dois rnezes de existencia, con

centrou 200 camisas-verdes.
CURSOS DE

Chapéos
Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND,
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Flôres II
n

II

MUNICIPIO DE SÃO JOSE'e
(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA FE

MININA-ENFEITES PARA CHAPÉUS

Inaugurará aulas na proxima QUINTA-FEIRA dia 11

O Instituto CREATION

Com a presença do Chefe Municipal, academico Oslym
C031a, e a d.J Secretario Provincial de Propaganda, reuniram-se em I

sessão ordinaria, terça-feira última, na séde local, os integralistas do
Nu :leo de João Pessôa. Faliou o Secretario Provincial que fez
aos pre.entes, um relato do Congre;so de Pdropolis.

O numero de integralistas deste Nucleo, na totalidade el�..

mentos do prole'ariado, enthusiastas defensores da bandeira do
SIGMA, attinge a 34,

Só O profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos
.

d I
- -,photographicos, garantI0 o-vos reve açao, copias •= âu�:!e\i:.ções irrepreensiveis e absolutamente

_I
Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios

(�':iJ para executar as exigencias da moda, e é lecciona-
I REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS do de modo que a alumna, possa sempre executar

é�� , NA CASA • seus caprichos,�dispensando machinismos e disposi-
,�. 0, tivos que não sempre estão ao seu alcance

l�."_' --�--__ :.iiiI__iiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiã

Rua Conselheiro Malra n. 7-(Edif. La Porta)
SOLICITE A SUA MATRICULA

*
u u

MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS

Perante o Chefe Municipal, na sessão de 4a. feira próxima
passada, prestou o seu juramento de fidelidade á A. I. B.. após o

regulamentar estagio, o companheiro Maximino Cosses. que foi sau..
dado com o primeiro Anauê. ,r'

, !.�
� ...... -. -..,..,.t,... .. �. ,���

-

../

·r ", •.
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A GAZETA ."

• uotume >- Distric:to feôeral
z: -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " -- Demais Estaôos õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios, Capi-.

taes e Estados do Brasil
'V,)lilme Dspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta

elUO de inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
I Director-proprietario da «Informação Commercial>

�����-����.������i 1 F
__L_O__RR_u_aI_E_A_te_uN_5_O_u_np_o_rO_16_L__I_S ------

�ccaclo Mo-,
Refinação de Assucar

relra tem seu escrip- _, ,
_

Nas grandes luctas que desdo-
bram no campo da actividade 50-

iiiiU--iiii.:iiõ-E!!!iiiiiiNõ!!!Diii!iE!iiii_S�E!iiiiiiiiuiiiiim-aiiiiiiiiiiiiic-oiiiiinf�o"rt;;;aiiiiiv-el�caiiiiisiiiiiaiiiii,iiiiis�ítaiiiiiiiiiiiiiniiiiiaíiiiiiiiiiiiiiruiiiiia':'piiiiiriii!líniiiíi_
cial ou commercial, o espirito mo' cipal do districto ,<�oão Pessõa-, com fundos
demo e bem equilibrado utilisa o

para o mar.
telephone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇÃOdivel das necessidades!

Clinica Medica

TIJUCAS

1.620
1.274

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Cesar Sartori
Dr. Oswaldc BulcAo Vianna

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt rr 9 Phone 1483 I
I

��========�====

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

Residencla:-R. Esteves fu
nior, 179-Phone. 1.285

Dr. Fulvio AdUCCij' I'Advogado

Rua João Pinto, rr 18; I'(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás I'17 horas
Dr. Rlcar do GoUlmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecol agia
Re». Rua Esteves [unior, 26

TELEPHONE 1131
Consuliorio: Rua �rajano 18.

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllls
'Vias Urlnaruu Dr. Pedro de Moura ferro,

Consultoria t Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

Escriptorio de Advocacia
CUNICA MEDICO-CIRURGIA

DO

Dr. Aurelio Rotolo
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

DireitoCom pratica nos' hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

ArADEmlrD
jõâo"JõsH;é--C"""a....b-ra""!"l, provi-
sionado.

1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Diagnostico õns mollZstias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas

Radias U. Violeta e lnira-Ver

melhos-Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Appllca O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raôiologic:a

Consultoria: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs ...Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Telephones:

Escriptorio
Residencia

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 1\0.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Pharmacias'

o Radio de QL-Ialidade

1 Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Alrnanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil.

Atwater Keflt
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M lscellanea

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
.

( G'Jla Geral do Estado de Santa Catnarina .

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

�------------------------�----------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba ele re

ceber, LINHO, fRESCGT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a vis.ta de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

=de=!

==Jaão Selva==
Novidades

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Pelleleria
Argentil�a

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

I
l-
I A Educacão na Russia Sovié
I tica - P�r S. Fridmann
I

------_

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�:----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Compra-se peIles
crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc. Furumdungo - ror S01..:za C.l'

margo
, Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe
I reira e Silva
; Cassacos - Por Cordeiro ele
I aplupuv
I
I Edicões de Adersen - Edilore�

, '

Edifício d'A NOITE - 14.
andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com OIeiina

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôso

�XPERIMENTE E VERA QUE É SUPERIOR

':r'-�""
.

*
.'-

f

,

"
,.
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Retumbante! formiàauel! lncrluel!

gos os

A voz: DO POVO

"O Paraizo", a preferida da nossa 'Jeunes
se-dorée" está vendendoSedas e mais Seda.s,
lindissimas, que dão encanto e belleza.

Para a presente estação todos os arti
mais elegantes chegados recentemen

te de São Paulo e Rio. - No PARAIZ'O, á Rua
Fellippe Sc·hmidt N. 21 -- _J OS E' E LIAS.-

A Goo AZETA,
�CURSO CATHARINENSE clubes a comparecerem, domingoDE MAOUREZA próximo, ás 10 horas do dia, na

. Hoje, dia de Procissão do séde da Federação, para uma

Senhor Jesus dos Passos, não sessão extraordinaria. Como se ve

haverá aula no Curso Cathari- a coisa não está sôpa.,;
nense de Madureza.

cola a pós a festa acabada.
Fica, assim, confirmada a pre

visão de Bisbilhota II de que O'

horario do Grupo -é que deve ser

mudado.
O boi que hoje fugíra da tropa

vinda para (.I Matadouro só pôde
ser recolhido quasi á hora de ini
ciar-se o serviço da matança. OA renovação de Itapocú assanhou animal provavelmente, Iôra abatidodeveras os "algfms" e os "demais".

Pelos "alguns". seguiram ôntem assim mesmo cançado daquella
---com ántecedencía com mêdo de tourada que se realiza sempre
um desastre de automovel v-- os Si'S. que fóge algum boi.
drs, Ivens de Araujo. Adherbal Ra- Grato pela publicação destas
mos da Silva e AItamiro Lobo Gui- linhas, subscrevo-me de V. S.

,

d marãcs, to íos politicamente sem-tra-Nas vespe ras a o rga n iza - balho e que pouco antes haviam UM ESTREITENSE

ção official dos combina- li�!;'!�do uma reunião do "Cluh Mi-

�TE�OOt�l�h:alr*�s.�I�dos drsoa�9��dade Pelos ·'definis". seguiram os srs. �h S I aços...
----�j �,., � dr. Carmosino Camargo. Jayme Ra- �0·-----------Dentro de 24 horas, o die- o "unico organizador", "vaidoso", mos. Antonio Luclo e o dr. Leonldas � lViuva Martinho Cal/ado rHE611m UH5... ctor téchnico da F.CD. fará apre· etc. Coelho. ����oo ����.

A data de hoje assignala a pas- Acha-se nesta cidade o dr. sentar, em sessão que se realiza- Amanhã)subrneuerei á consi- A Collígaçã» colligada não man-

sagem do anniversario natalício da Lauro Müller Neto, Promotor Pu. rá, às 10 horas, os quadros de deração da F. C. D. o que foi dou ninguem, de vez que o Partido

veneranda sra. d. Laura Callado, II 'I I' T h Republicano de Iolnvflle enviará os
, blico da Comarca de ltajahy. Ioot-ba que jogarão a 11 e a posslve cone. uir. en o a certeza fiscaes.

VIUva do saudoso conterraneo sr, I 2 contra o 'Athletico de São d � que não procurei c1ubs nem

Marti�ho Callado e genitora c�os Vindo da Capital da Republi-, Francisc�. PI�":;urando cuvir. a- amizades particulares para escalar
srs. JaIro Callado e Martmho C:.Il-

c ! t id d quelle director sobre a orzarnza- jogadores, Sierrei na parle lé hnica,
I d

' , a, encontra-se nes a CI a e, o , o
'

a o, respectivamente, director

e, S 1 t B t 5 ti d ção assim se expr-'ssou' "Para acertare n iparte moral e d sciplinar.
d h f dI" d

sr. a.va o arre o an lago, a I ,- • '- •

re actor-c e e, este mano, e e
o 1\1,' h de G

.

contentar a uns e contrariar a ou- Apezar de )'á ter a organização
P h C II d d' J

nossa 'v a,1O a � uerra, que
etrarc a a a o, irector aos ,. B d V' � troo e mesmo para que não se do quadro intimamente reservada,
"D'

,

"d C
'

b
vem serv Ir na :lse a tacao •

ianos e unty a. Nwal, nesta cidade.
�

anc'e affirmando o meu intento sem o treino de hoje ainda me o'fere-
A Gazela, apresenta as suas del'e ter conhecimento absoluto, cerá a apreciação do jogo de

felicitações a respeitave] senhora. E'ALLEClmEHTO: adeanto que uma parte está sana- Carlos, half direito, que muito

'Professor Luiz Trindade da: a organização do co:nbinado vem se firmando nesta posição." Falleceu ôntem, em sua resi- A izacão d B 'E' di tFeste]'a hOJ'e o ar.ni versaria na- , mas a organização (l ,ate o que posso a ian ar aos

dencia, a senhorinha Maria Ale- '

'd d '11 d
.

talicio o sr. professor Luiz San- mesmo a sua existencia, epe n e- 1 ustres esportistas que estão an-

xandre Martins. d d' I I d doiches Bezerra Trindade, director rá o comparecimento os joga- CIOSOS pe a esca ação os OIS

O seu sepultamento realizou-se d ino xl h' E ddo Departamento de Educação. ores ao tremo e o)e. ste não qua ros.

hOJ',�, às II horas no Cemiterio I' d dei dA Gazeta felicita-o. se rea izan o, eixaremos e ter
I 'ublico de Coqueiros. o quadro B, para jogar no sab-

bado dia 1 I; apresentando eu

mesmo á F.C.D. outras bugges- Reunu-se a commissão dos 4
tões dictadas pelas cJntingencia do (b a presidencia do illustre e

momento, e que, ao se�em con- c)mpetente sportman- dr . .Affon�
demnadas por sportmen locaes, so Veiga, pa.ra estudar ?S no�os
por certo terei a base de respon- estatutos, codlgos, etc, qUinta-feira
der-lhes que fôram elles mesmo I última:

Não Lndo. concluido os

os culpados da medida suggerida. seus h�s, a commlssão tornou a

E' meu immenso desejo premiar se, reumr ôn�em, comparecendo
22 jogadores e 6 reservas, esca. alem do pr�sldente os srs. Tte.
lando-os em dois combinados for- Albano LuclO e Nelson Nunes,
tes, que jogarão em disputa de deixa.ndo d� comparecer o sr.

ricas medalhas nus dias 11 e 12. Cypnano Jose, por doente.

Nossa Vida r---D��"'E���S""��PS��O""'��R���T""L���OS��S���I1196 ABRIL'''_'269II *** - AGUA iPARA A- .� �
I CIDEZ DA BOCCA-jllcool �I� k

de 90'. 100,0 grammas; acido � I�salicilico,0,5 grammas; �ssencia �
o

R d t r CYPRIANO JOSE' MIde menta, 1 gramma: acido ben- ij
e ae o

M
Zoico, O, 5 grammas; :Untura de �"'e�������OO� oooo�������

benjoim, I gramma: tintura de
sandalo, 0,8 grammas. 50 gollas
para um copo d'oguo,

o sr. Arthur Nagib N;;.has;
o sr. João Lobo Haberbeck;
a exma, sra. d. Francisca Oro�

fino;
a senhorinha Maria de Lour

des Strauss;
o sr. OUo Kuntze, commerci

"nte em Santa Izaz�l;
o sr. Mario Nocetti, dv com

merclO;

a senhorinha Diva Moreira, fi�
Ih'l do sr. Antonio Antunes Neto;

o jovem Flavio d'Aquino, filho
do sr. Ivo de Aquino

------.-------------------------

6
� j'

, I
:;

Anniversarie-s � hoje o snr dr,
Norberto d� Miranda Ra:nos,
Promotor Publico da C)m:uca d:'!

Palhoça.
A Gazela cumprim �n\a-o.

Occorre hoje o anniversario da
exma. sra. d, Alzira Valle Boi-
teux, �sposa do sr. ceI. Hipolito
Boiteux, commerciante em Nova
Trento.

fAZEm AHH05 HOJE:

o sr. Alcides Jacintlw de: Oli�
vcIra;

REUNIAo DJS 4

Politica &
Politicos

Um monumento ao,

fundador da Repu
blica S

E:n T r es Riachos, município de
Biguassú, Ialleceu, ôntem, o sr.

Oscar Povôas.
O seu enterramento realizou-se

hoje, no Cemiterio Publiêo da
guella localidade.

Da Capital da Republica. che·
gou, hoje, pelo Commandante
Capella o sr. Arno Bauer, pre
feito mUtlÍcipal de Itajahy.

Acha-se nesla cidade, chegado
hoje do Rio, o sr. Ue. Hoche
Pedra Pires.

Florianopolis, parece-me, atraves

sará o momento mais brilhante da
sua vida sporliva; e o progresso
está lias mãos desses briosos spar
tmen, que tantos esforços têm em

pregado, auxiliando-me nessa mis
são espinhosa. Entretanto, não te

nho sido bem comprehendido,
porque muitos desses rapazes não

me attendem e outros me julgam

CAMPEAo PELA --: a. VEZ!

,Ao.:; catharinenses,
no Campeonato Bra
sileiro de Rome.

Commenta-se, em face da, ida do
director da Hygíene do Estado e de
SUl comitiva para Itapocú, estar ali
grassando íórte epidemia de febre
amarella. O sr. Iayme Ramos foi
incumbido de tomar nota dos óbitos
amarei los, emjuanto o 51'. Anto
nio L1jc!0, com longo tírocínio em

Caplvarv, VJ.� vê! si consegue derru
bar alguém da mula-da-padre.

O dr. Leoatdas Cozlho, prefeito de
Caçador. por ser coelho tudo fará
para sahir das vistas do caçador,
vindo entocar-se n rma cêmmoda pol
trona de representante do povo.

Em summ l: os "alguns" e os "de
maís" continuam cohesos como a

Colligação, mas não deixam de re

cordar o conselho:
"Amigos, amigos; negocies á par

te:'

Catharinas, minha gente,
Fazei força, com prazer,
Tentando a muque vencer,
Pondo o nosso nome a frente.

E toda, e toda essa glorla
Que tiverdes, nesse dia
Em nosso peito irradia
O são prazer da victoria

Remae, remae pressurosos
Para vencer na peleja;
Oxolá, que Deus proteja
A vós que sois corajosos!

o perigo
dos bois, no
"Estreito"

Ah! meu grande Marechal
Não pensavas com certeza,
Que o regime fosse um real.
De tanta e tanta baixeza 1

Termincu domingo ultimo o

campeonato de foot-bal/ de Li��
bôa, com o jogo entre as equi
pes do Sporting e Belenenses,
vencendo o lo. após uma partida
cheia de accidentes, por 4 a 2.
Sagrou-se, pela 7 a.vez, campeão
de Portugal o Sporting F. C.

Recebemos hoje, sobre o assum

pto em epigraphe a seguinte carta:
Snr. Redactor de AGazeta.

E diante disso tudo
Disso tudo que ahi está
Apezar de frio e mudo,
O teu bronze chorará!..

Re�ressou pelo Commandante
Capella, da sua vi'lgem a Parana
guá, o sr. Syriaco Atherino, so

cio da conhecida e acreditada
firma, desta praça, Atherino &
Cia.

o Presidente convida os srs.

directores e representantes dos

Li ôntem e ante-ôntem, em o

seu conceituado jornal, algumas
reclamações com referencia ao in
conveniente da permanencia do
Matadouro do Estreito e, con

sequentemente, da passagem dia
ria dos bois pela zona, tão habi
tada desta localidade.

Dou·lhe os meus applauso, sin
ceros pela campanha tão justa.

Como a te�temunhar e a refor
çar o que foi dito no seu jornal,
occorreu hoje a fuga de u:n boi,
exactamenté á hora das crianças
irem para o Grupo! Resultado:
as crianças tiveram que ir á es-

Os bois do Estreito

A campanha contra o boi
Já se avoluma (ora veja!)
Mas o grito de qu�m foi?
-Da Instrucção que viceja I

Palmas, pois, á Instrucção
Que é luz divin 1 e bnlhante
Despertando a Educação
E:n o povo, a cada instante!

Sarapllo

Artigos para homens po
dem ser adquiridos, por pre-
ços excepcionaes no Para· O melhor sortimento de
izo á rua Felippe Schmidt, artigos para homens F-O
n' 21. casa A CAPITAL.

na

SEGUE -O ES ..

PECTACUL.O
Collossal e ma-ra-vi-Iho-sa

revista-"féerie"
DUKE ELLINGTON

e sua famosa orquestra COLORED

I M PER IAL Amanhã;
6112 e 8112 �

F. c. D.

Noite de "premiér" .....
Musica, luz, "girls"
adoraveis ... Confusão
nos bastidores ... UM
ASSASSINATO! ...
MAS ... SEGUE O ES
PECTACULO! E va

I mos assistindo o des
enrolar destas duas

cousas ...
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