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O P.artido Li era, ati arine.n." rnannn a a .COhDCilção, ,na pnmel c.-r.tr« e' e,)l ta os c', s U 11' e ,
s ]ornaes cariocas estacam esses actos, amentan o a attt-

rl 1 1" E id C Ih lanea, (arlsW'z rút1 e f' ilíigada)
se enviou a Itapocu, para diri- r a supplencia, dê> canlldaL) apre na de er c .utrrr a fórmula qw t,I",e ÚO ;,Q/crna, or capitão ..rom es arva o, que parece pactuar crificando os ncreístas lbJ::do {'; "

gir e orientar o pleito que alí se sentado pelo Paraty, sr. R")g61 i consult lrá ao;
:ulee .ses e ideae< com o; desord.:ilo;'. veira, ór.>. Ivens d� A 'a:t'o e A � . >,

renovou domingo pass ld:3, os srs. Vieira, polít'co libe: aI de irc m- bauig �r"1 r Ls, co TI a i ldícaçãn - bll S :Iv2, profs. Anta l\eita d:: II

Ivens de Araujo, Adherbal" SiL'B. trastável Plestigio na zona nort dalue'.b qu,:, relo s�u ra',ado O Prefeito O P. R. Paull's- ros eB:meíros To .. Ai;1miro G(úm

e Altamiro Guimarães, dep'ltaclos do Estctdo, pelo qual, d� logo gloli:3s0 dê Jutas (m pró! (bs cau-
rles e Rogerio V,et.a;
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t 2a.) colligada (imp;cssa), c
eleitos á AsseMbléia Constituintt se manifesto:.J o influente Chefê d.l. sas pop�!Ié)res, I.a d, bv'\r o nos· Jan oca a na cab(:Çlda pelo clndi(Lt�o aríst!H,t
Estadual ,e préstigiosos membro.i quelle município, dr. Joaquim 511 S) Esla:b ao v.;:;;' 'a':e r hgar que ta Leonidas (Jel"o. 'o tldo.> o') r,

daguella aggremiação partidária. les, cuja óC'uaç o, ao Ldo d,! d:s" lhe om? t· no seio (a Federa
R10 9 (G) __ Realizou.-se Constitu i ntel mesddoFs dr:. R:nltü BJ.;') :;� , A5rí -

A Gazeta, cumprindo o seu tacados politicas locaes, com çlo, pa a tranquillidaJ,· e granc1e SÃO PAULO (
I pJ. e '3.'115; �h I f13re:sra, C!1': .

Program'lla d� bem' informar a �'1urO Venancio, Felippe MJssi Z'l de Santa Calhar'n �» ,

ont 'm a s�3siio da Câmara Muni-
sr. Altl'no Arantes' ser9a' oGc)a-n-dOt- b�çada pelo) d". Piá :íd) (_ump o, c ,1

cipal pa'a a eleição do prefeito; dezoito de)uhh:; Iib�rE3 e!'::.: c .

opinião pública sôbre os aconte José Enn�s e outros, cons,�guira�l Eis o que n')s dlsse:aiD os tres
qUê r':xa1!iu no sr. Pedro Ernes- dato do P. R. P. á presid�nc'a ligado; cd. H1::'::':; Kn!:-', 'na. "

cimentos que se desdobram em manter inalterado o resultado an j5vens pCtlitico liberaes.
to, por 21 VO�03, o qual; ào tomar do Estado, com as prerrogativas Accacio, ce'. Sue ,ali, (1'. ')y1 -

')

nossa terra, procurou, logo de terior. Alem di%o, muito coop'" =.......� d 'd' d'd Ferram, Cid (c'n))s. JoIo ('2 Oliv< .

po S', discu sou, dizô:ndo entre e In Icar os can I atos a selJa-

chegada, aqudles illu;tres políti- raram para essa solllção os em,
.

dor·es. ra, Arth,![' «-)";,1. Dom'a;), Rl:;l

O ". �� ,u,ras' cOisas que, caso forç'as J
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cos, afim de saber como se tena nentes membros do Directorio Mu-. f,:_ O'O; c: Uo u· tu O S I
oao tn D:,',O, "11W 1)1 DO. l

..." •- "contrarias imp03síbilitem a" execu· sr. y vio Campos, escolhi- Henrique Voitg, d.::', 1\7; iP;H 'c ti" .

Processado a e1ei'tão. nicipal deSJ.o Franci.;:o, srs, Car. 'c, J:r d do pela directorl'a do P. R. P'J berto Hu"lse,
1 F d r I i:ta o ""S; aa U i çl.O ,)' seu' pro6ramma, convocá- -

Encontrando-os o nos:iO repre- va,ho Ilho e r. Alves Junior i;��":,,t:i' 9",.. u" bl' declinou da I'ndl'caça-o em favor Um verd:ddíD 'r>g.i, q'r..: só () d�·
-...." .....,. r 1 o !'OVO para a praça pu Ica,

sentante, no «Café Gloria», de- que, em ltapO::ll, disp3e:n d.õ fOi h O do sr. Altino Arant.s, mo pod�rá d�str;'lnl'l

'ra ..... -nos os srs. Adherbal Silva, tes elem�ntos el ,itorae;;. Expos�o, C S entregarido�lhe, ali, o cargo, para
O Q

O d�illJ � os 'j"::;\.d03 1H "'5(1;"-
'U d 'd
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sr. úirino Jfor. será o lea-
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' lue o povo CCI:1. me" arte d� t.1Xl • 11'1 � é a DoL

ta�mo Ulm�rães.e vens_ e aSôlm, em !ilhas gC,raes, o qUê I r 1. or'''' _

der pcrri'pÍsta na Constituinte. quíce.
A' •

AraUJO as. segumte mformaçoes: se .pa�"ou em Itap��u.' cremo), ter I : Pu,. t�pA:,�6:>'-' 9(G) O 0�t �������N�;:�:z,-!���ât:.:��:::E.] ?1,,�,"3. "J',::::;:�::.�", ,:
«A elelç,�o renovada no Itapo- satisfeito a sua CUilOS1(hd,�, cSn-t r Lggel. (üallla � 4 rdllOS e o � ��

cú constitue uma elas mais bellas cluiram ('s srs. Adh rb,,1 Si!v?,I OLlt- ngger Br8.sd .a 8 redmos.4 Constituin- � (:'11
T)áginas políticas de nossa terra. Ivens de Araujo e Altamiro Gel:-I q.. uc. ante o.ltem sll1g1.-an o a

t j. t � r�.'"lr " ,.e pau IS a :��I d

Pleito renhidissimo, o seu resul- marães. Mas at,Jhámo:: Llgoa RodrIgo de Frcit1SCOrl'.� '�
tado, entretanto, evidenCia, irre- -,Antes d? noo. sep:lrarmo�, q ll[stdrd!11 de um modo br1- � r

\T JLO 9 (r) I J �� Ha. em' nos�a linda caoital c05tum 'S c' n .' "I'"
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fragavelmente o espírito de justiça apenas uma pergunta: que pemam l�iante para ° "l�, ra�l e os
lo"-se a' � 13,�O ho', as a C"onotl'- t!tJ zem com os nossos tóros de: cidade! civilizaJ::l. I'.'�

que anl'mou o bravo e II'vr,� elel'to- do caso governa,.ll"l'.tal cat'n' 1'\"1'- 11"ulos de campeõ2s sao de u v

I.j ú:w E d h
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� - tuinte pau I '�a O sr. Getulio �� e a mUIto que jornaes da no;sa tr:'.'1 it'm ha'j,J , .lJ
rado daquelle districto. Se não, nens�? construcção riograndcns.:', PO- V�"(J 0..._ > • d. 01 �. á tecla já amarellecida des5as couô:nhas o,ll::, .;i a imy ::"

j

vejamo:. D. Antonietta d,� Barros, -Não ha propr'am nte caso is" foram f.:itos pelo c,onhe- .Ci,.�as �s;eve reRPl.�scnta o p .... o �� fôsse ouvida, já não envergo'nhariam os d'a Jui (b c�dt7{i2 �,�
.
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d I �'laO Constl'L1ctor s� '- \11 mllllotro v.cente ao. �� mara 'l!'
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essa mte Igencla e esco que to' governamental em nossa terra. Tu- c .

., '. 0.
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dos nos habituàm03 a admirar do que anda por ahi nã') passa Priess, desta capita!. Os re- Ic.ebse�ddrga
ar

_ ydvlO. orltlu- �� Como não ser assim, si as reclamaçÕes .óub,(-' .�;v,- sos 'l�
.,

Ih h' 'd .

b' T d 'llOS d"�se" bot"'s t"111bnll1 ga a rm o 11 sesõao c I.nsta a- r..,�\ t' d h
. ��

a pnmeu.i mu er cat armensc e nervosismo e oatana. LI o '
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d I!'� aSS:lmp os, mormente os � yglt�'le, si, 03 lOtef,'·�. _Ido" rc- ��
que se baterá, numa Câma�a po- te:n o seu tempJ... E o de se S:.lO de pmho rIograndense, �áo", pro�unclOu buml" lscurso,

I
� petlmos, não Irem os jornaes cá da lerra dos De 7S0S t'(l- r.!

lflauguranao os tra a nos e mar- ra� d
i

lítica, pelas aspirações PQP.llares, delíbarar sobre a eleição do [ulu' cando outra sessão para amanhã, �5
,ros e os casos ainda mais raros? r! : �

foi para aquella eleição com o ro g lVernador calh:l.fin�ll3t' ainda O

.ministro Marques dos Reis

[I �� Reclamações e noticias do JapJ.o, d::t Ch' .3, (ll) tffi
seU nome victorioso, d� accôrdo está em caminho, aind.:t não che- ;:-. h 1 '

.

I �� ltapoctÍ, et�, etc,? Ah, isso é cànja, é café l);::'lut::no, como t ,�
.::.ll1 C am�n�}S, O pa- c.1csara aqUi aman1à para a 'ioi1 •

com a d ,c:sio d) Tribunal Sup:'!- gou. Q lando bater a hora de ser d d �� guer a gyna.
•

fior. Jus�o era, portanto, que os d!e tratado, o Partido Liberal lado da Justiç'S'� posse i.) gOVf'raa ar. I� Isso, �odo o mundo florianopolitano,--h Pr :,':11 a �j
cidadãos chamados a repetir os I Cathminense. pelo SêU directorio

P' 9 (G) V' t
.
',' "�� ou da Hyglen�-.'iabe de sobejo e afé d�, CÓ'" (' f.l (b. [, :

II ans, -- ,olen O 111- �I M d' .;) P "I' r'
sem votos, ndque a secção, man- [ . '\1'1", ajO a,. o S r�

.
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as aglll. ara que êr ]ornaes de }-L ""'" I' I.? I

tivessem a sua posição. I'
-

ccndio destruiu o Palacio da ii. u � Não lI,1teressa. r.�

So�a, d��n;��;:�:� d�o��;ad;� li art�o;���: h��;�in�e��o �: tll��d����tl�I;�iZ��lI��� C�I� N e rêu Ramo$ � do a�:is";a�����o6�li;I: ::::f:':':,;::;:�dJ. c�"np,:� �
disputava-lhe o logar que havia casa A CAPITAL. fr�tncos. O fogo destruiu o te- � por.que nem fadas as verdades podem :;;'r ':11, '" I" �
perdido, por aquelle veredic!um 1

Illado da torre de COilcior- RIO, 9 (G) -Partiu parn � mUlta verdade que póde importar muito .. , 'd.' l ..

,a

b�
da mais alta côrte eltitoral do i ' gcrie, onde M:uia AntoriiC'tta' 5. Paulo, onde vae assistir á � Não sendo as nossas reclamacõ,�s ou\'! "'" I: _ �'�
paiz. Por elle, foram ali I.raba-[ .L.

esteve presa até a data de posse cio dr. Armando de SaBes � vendo "pancadaria" ainda é rnuito:'" perdura "'�l
c II:'(}

1 t .

Ihar os srs. Plácido Olympio de Im p�s LO__::;' e ri) ser guilhotil1àda. Oliveira, o deputado catharinense � Paz!
"u .. " " (J'

- ,

ij
P

,. �- Nerêu Ramos. rw M �.
Oliveira, secretario do Interior e',' rescaçoes ij ,

as .. , esguecia-m�até daminh1 rxb ..a,;.Áo (1, �':' t�

�;���, �;;��:id� J�;;;:�:� Ja� O nosso prefeito munici- COm Ou senl � �arr��;s o: tod:os:oS qual��:rg���;�:, q:: c�;� ':'J�'l[;i�li,I::,:J ��
me Arruda: Ramos, secretario da pai interino assignou resolu-

ga u'·Ch os. �
llL � saccos, embrulhos, etc. faz quesftIo aósol.,/, " .' �.�

-

f I d d d O e61m � pelos passeios das ruas (e p"lo lado ;1'Olil)'
L

Uj passai ��:':::,en:;:�i;rA::�:��a��cio�u:;:; â�Ota��us,t��I;o:f�s eev�l�;��
R 9 C F d'

.

,. • '� fó,a o transeunte que a"iste : tudo p,,;�ii�ado'r:,
o para li

elementos officiaes, que envidaram que até 31 de dezembro do'
.

lO, li) - alan o a

V
s

t
t1I � a cidade é mal cuidada ou meihor mal d d

Cf como

�l
t d f

..'

'lnno de 1934 constitul'l'em Imprensa, o sr. Arthu: Bernardes
ICen

.

Ino *� Para' h
' ,e uca.'

�.,lo os os es orços ImagInavelS pa- o ••

'd I I C �
nos omens, a cousa não t��, l' . ,',' {iJ

I
.

t' d dl'v'lda O pagamellto dos "eus ec arou que O"�D:_� De a amara
.

.. ." tancI'a M d
.

d
�,.Ü • 'Y'",,;t I", 1.).-

Ij,�ra ograr a VIC ofia o seu canr
•

.:'I

F d I .i· d' '1 '

' as quan o se trata " urn'1 00-' , ) r·

Iff

d'd t t' d debIto",) no corrente allno el�ll e era adm e tratar ca orgam- � d' d I d
... . ( �'" lOL. t... o proce- �1I

I a o, que, por mo IVO e um
.

,_ d
�

'd N" I
.rI Imehto o ma e [[cada carrcCfJ.dor e' O> � fij

entendimento havido dentro do ClIlCO prestações pagas, em z.açfao
o ,l

....arll o aCIOna, que R b � Si o balaio l�va peixe
<>

, s�,Dprc o m2smo. �, ece emos' hoje o n. 2, d r.�.
o"

s, o
.

caso e pengoso, poqu� ou b!!.

Pbartido Liberal, figurava na ca- par�es _igjuhaes, nostmeSêst de �hosormara
com ou sem os gau- Boletim Vicentino, dirigido pe

o. � � transeunL pa,sa de largo, deixando toda a calçada ao �
eça de uma das chapas apre- Jb�n 0, JU o, agos o, se em- .

nosso brilh�nte
.

collega de impren- 1J fllldustdre sen�or das compras, ou, então, se arrisca a ficar. .. �i
sentadas, Os colll'gados de Itapocú ro e outubro. D I A F � e en o a peixe. . . �

sa sr, ame ,araco.

��
I!!J

receberam, de seus maiorae�, ór- COn t ra a
� E' o cúmulo do abuso; mas é acsim m 'o .' , ,

�wdem de encimar as suas cédullas
.

' �
.

vem de muitos annós.
.

"e. illO (' 1�;,O]a I�l.
com o nome do sr. Leonidas Coe- A IIeman h' a' : noe'·;".I·a'

..

" d'a
.

� , Quem sabe si úmas admoestarões fCl·t.,S I . �M a# V I-SI· n ha U U 'ii d d . /. Tf •
't ., com nt.mam- ��lho, e assim o fizeram. Comtudo, � a e '\ porque elles propriamente não tem cul I �lLr'''' t4t

I !!IIIrna r&l1 b' t )
.pa" ill",l;u,anam •

o e eitorado itapocúense, entre as ROMA, 9 (G) -- Informa'se u.s � um pouco o am len e. ij
duas cédullas apresentadas pelo Leopoldo Coelho, casado, com nas e:;féras oHiciaes que o sr. Be- � Está ahi mais uma reclamarão f' ��

(til
II

:r que Icará cantando Ir
Partido Liberdi, as guaes só di- 35 annos, natural deste Estado, nito Mussolini proporá na Rroxi- C"'''J.Ta_�H, �.qRlIEt_.. ..c.../cloNndA� ..L'.).a9

.... �}G'àr.)a-esOta �
como aque a modinha: �

vergiam no primeiro nome, esco-I compareceu ôntem, à Policia Cen- ma conferencia de.> Stressa um", "

J; � Chamo, ninguem me responde IW
lheu aquella que era encabeçada trai, qUêÍxando-se de que sua vi- plano de acção commum entre a Capital a urna eleitoral da secção �� Olho, não vejo ninguem... �
pelo sr. Plácido Olympio d� Oli-I sinha, Benta Souza, armada com Italia, a Inglat:o:rl a e a França, no ren�vada 113 ci:Jade deParnahyba! � �
veira, a qual facilita,va a eleição [uma thezoura entrou ·etr. sua re- caso de uma aggressão por parte cahIU a 60 blometr05 de Caxias, �� BI S B I LH or A II �
de D. Antonietta de Barros e sidenk para aggredir sua esposa. da AlIemanha. damnificando-se sériamente. ��'"""'.,. .... _""'�.,... ��

�L....��....�....��)��]����������?4� _"' �
---,..�.::' � ...-_...� ��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2A GAZETA Florlanopolis 9-4-1935

Calico o homem do dia
Nem assim

A q�AZETA,
DIJ\HIO INDEPENDENTE
Hedactor-chefe

�Jllaril!1!io Callado Junior

REDACTOHES DIVERSOS

Ygentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Conaboração
.. ----.. "

Não será devolvido o original
pu[Jlicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesm« soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôssr tsor parte
da Redaccão.

,

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an.,.

núncios e assignaturas dveem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jail'o Callado.

Caixa Postal 37

EMPRE
GADA! Precisa
se de uma-Informações, nes
te Jornal.
Cartazes do

Dia

IMPERIAL - Segue o &s
peclaculo, às 7,30 horas.

ROYAL-Segue o Especta
culo, às 7,30 horas.

CENTRAL-tulha del 932,
Revolução Paulista, às 6,30 e

8,30 horas.

ODEON-Bancando o Ca
valheiro, às 7,30 horas.

Comprae para vos conven

cer o Iorrnidavel e economi
co SABÃO INDIO

Suspendeu
as férias

O sr. dr. José da Costa Moll
mann, secretario da Fazenda re

solveu suspender, a contar desta
data, as f�rias que por esta Se
cretaria foram concedidas ao en

genheiro geographo José Nicolau
Bom, Director de Terras e Colo

nização.

2' meio tempo
Ás 15,15 horas, voltam os

litegantes á lucta com outro juiz.
O Figueirense Iroca Paraná

para o centro indo Aprigio para
seu legar.

-0-

O Estado exercerà fiscalização directa sobre o cinema, o

theatro, a imprensa, o radio. todos vehiculos do pensamento que
estão hoje attentando contra a liberdade. forçando o povo a submet
ter-se aos caprichos de capitalistas internacionaes, de burguezes ma

terialistas, de espirito anarchico e de agentes de Moscou.
aflu

OPERARIOS!

MARCILIO DIAS x FIGUEI
RENSE Avançam os do Figueirense.

Vão ao ataque os alve-negros Ha uma scrimagem na porta do
com Calico numa escapada; esse goal do Marcilio. A bola anda
jogador manda a goal bem forte o 'de pé para pé e, quando o kee
keeper do Marcilio rebate e Gato per havia abandonado o seu arco,
schoota fóra. Coroer contra o Seccura, ha poucas jardas, shoota
Marcilio, que batido dá ensejo fóra! Quéda imminente! O joga-

.

para bôa defesa do seu keeper. dor Antenor dos visitantes joga
Pereira detende um schoot fraco admiravelmente. Córner contra o

da vanguarda do Marcilio. Foul Figueirense indo a bola fóra. No
contra o Marcilio sem resultado. vo coroer que obriga Pereira a

Atacam os do Marcilio centrando praticar bella defesa. Foul contra
o extrema direita; a bola vem aos o Figueirense, que batido, Perei
pés do meia que, sem perda de ra defende bem. Novo comer con

tempo, manda ás redes do Figuei- tra o Figueirense, passando a bo
rense, marcando, ás 14,50 hrs., la alto. Costa joga bem na ala
em belo estylo. direita, quando recebe o couro,

centra logo; os dianteiros do Fi
gueirense carregam obrigando o

keeper do Marcilio a rebater para
a direita; Costa ainda emenda
marcando de fórma admiravel, ás
15,33 hs.

.

O 2' goal do alvi-negro
Reiniciada a peleja continuam

atacando fortemente os dianteiros
do Figueirense, agora com melhor
organização. Assediam a cidade
lá dos visitantes e numa troca de
passes curtos, às 15,36 hs., é
marcado.

Por falta de espaço, não nos

foi possivel inserir em nossa edi
ção de ôntem a seguinte chronica
do jogo.

Iniciando-se a partida ás 14,20
hrs. pelo Marcilio, que logo per
de para os do Figueirens2, que
organiza bom ataque, shootando
Gato por cima das traves. Hands
do Marcilio qUe Gato bate para
Seccura mandar de cabeça ras

pando as traves. Ataque do Mar
cilio que manda por cima das tra-

lntegralismo, pela syndicalização de todos ai classes pro
ductoras da nação, te equipare, em direitos, aos demais membros
da communidade brasileiras garantindo, ainda o teu bem-estar, a

tua instrucção intellectual e moral, a familia e a tua religião.
Liberal-democracia relegou-te ao desamparo; nunca se lem

brou de te dar aquillo a que tens direitos.
O Communismo, em theoria, te dá o Governo, no uto

pico «regime do proletariado», e na realidade prática te faz

MUNICIPIQ DE BIGUASSU'

Dada a sahia pelo Figueren
se o jogo toma caracterisicos de
grandes partidas, entretanto logo
a seguir d -cahe, Comer contra o

Marcilio, batendo Calico para
fóra.

«escravo».

Inscreve-te, pois, Operaria, no Integralismo e combate-
ves.

rás o bom combate. Com o teu apoio moral, intellectual e mate-

I rial, espontâneo e consciente, a corrente integralista tornar-se-á uma

caudal inexoravel, impetuosa e irresistivel que varrerá do solo pá
trio todas as impurezas communistas e liberaes-democratas.

A marcha do Integralismo
• • •

nos mumcrpros

Primeira defesa O I: goal do Marciiio

Combinam bem os do Figuei
rese que se approximam da
meta do Marcilio, mandando Ca
lico que obriga a primeira defesa
do keeper do Marcilio Dias. Ata
cam ainda os alvi-negros obrigan
do corners ás 14,25 hrs., o qual
batido por Calico, obriga ao Melo, no goal de Pereira
keeper do Marcilio a pegar mal a
bola que lhe cae das mãos lan- C��binam bem os rapazes do

çando-se, a seguir, sobre a m .sma MarcIlIO, ha troca de passes em

detendo-a com fírmeza. frente á neta de Pereira; todas
Persistem no ataque os do Fi-I schootam até que .Arnaldo, mais

E' deveras surprehendente o desenvolvimento do integralismo gueirense e violento schoot de uma vez, salva milagrosamente o

nesse Municipio, graças a?s esforço� constantes do Che�e José JO.ãO Calico obriga óptima defesa do do seu clube. O 3· e ultimo goal do Figuei-
Müller e de seus secretanos, especialmente Tte. Jeremias e Domin- keeper adversário. Comer contra o Figueirense, I rense, por intermeâio
gos Reitz. mandando o meia direita outro de Aprigio

Ontem os comp. Carlos Sada e José Ruhland, respectiva-
I

Quasi goal por cima das traves. Foul contra

mente Secretario Provincial de Propaganda o Chefe do Estado o Marcilio sem resutados,
Maior da Milicia, visitaram os Nucleos colhendo agradavel impres- Avarçam agora os visitantes e

são da actividade e organização demonstradas pelos respectivos o seu centro avante manda forte

chefes. para Pereira rebater mal; porém o

meia direita do mesmo quadro
manda forte numa opportunidade
óptima de abrir o score, porém a

bola vae fóra. O jogo está deca
hin-lo, emquanto Paraná joga
mal.

Atacam em combinação óptima
os rapazes do M ircilio: decidi
damente manda a goal e Pereira
defende mal, novamente. deixando
a bola escapolir das mãos. Ar
naldo, d) Figueirense em linda
tirada, salva tirando a bola quasi
de dentro do goal.J A assistencia
delira.

•
. ,

SEM LEI OU COM LEI DE SEG:.JRANÇA, NÓS FAREMOS O
BRASIL INTEGRAL, PUIS NÃO HA OBSTACULO QUE DETENHA

A MARCHA DO JNTEGRALlSMO

Penaltyi

Contra atacam agora os visitan
tes pela ala direita, que vem jo
gando bem, [orérn com infelici
dade. Atacam novamente numa

troca de passes, mandando" proxi
mo ao goal de Pereira, perto das
traves. Foul contra o Marcilio
batido sem resultado.

'

Avançam decididamente os al-
ve-negros, marcando o juiz pe
naI ty contra o Marcilio.

Os jogadores visitantes não a

drnitem a marcação do juiz s

retirando de campo; porem logo
a seguir resolvem retorn r ao grcm

'

mado. O penalty foi então bati
do por Aprigio que marca ás
14.57, horas.

Existem presentemente, 4 núcleos installados: o da Séde
do Municipio, e tres no 40. districto-Antonio Carlos, Santa-Ma
na o RachadeL

Ém coordenação, para serem em breve installados, os de
Louro e Santa Catharina, no lo. districto, e de São Miguel, no
20. districto.
O numero total de "camisas-verdes," no momento, é 348. O

nucleo de Rachadel tem pouco mais de meio mês de fundação e

conta, jà, 60 inscriptos; o de Santa-Maria, iniciado com 31, ha tres

meses, hoje apresenta 185 adeptos.

Quasi dois ...
Se animam os' visitantes e man

dam ao goal local Pereira defen
de mal e os mesmos diant:!iros
perdem nova opportunidade. Sem
mais ataques a se registrar foi ter
minada a peleja ás 15,56 hs.
com a victoria do Figueirense pe
lo expressivo score de 3x I.

O l: goal de Figueirense

Roupas para homens e Garaal Amerloana Rua
criança só na CASA A Francisco Tolentine n: 1
CAPITAL TELEPHONE 1.577

Sem mais ataques a registrar
é encerra la a primeira parte do
jogo com o score de 1 xl.

TREIS noites depois do min
guante nóis esterno. Zé Raymun,.
do falava sem desviar os olhos
da jangada. De cócoras na areia
elle amarrava o barrilete da agua
sobre o estrado tosco. Do outro

lado Vicente, seu companheiro
de sempre, forcejava experimen
tando a resistencia dos páus cru

zados daquelle "navio" primitivo.
Garotos semi-nús de côr terrosa,

corriam, alvoroçados, em torno

da jangada e à voz de Zé Ray
mundo ou de Vicente passavam

lhes, os sobjectos (jue iam com

pletar o equipamento summarissi
mo da embarcação, A' porta da
chóça uma cabocla nutrida. de
quadris rotundos, ajeitava o seio

gordo para que a boquinha se

quiosa de um petiz côr de ferro
velho sugasse o leite farto. A ca

ela solicitação gritada dos garotos,
il cabocla virava a cabeça para
(1entro do casebre, e rep�tia o

pedido em voz pausada, pregui
ç03am=nte. Apparecia, então, des
cabeliada, magra,-mais espanta
lho que mulher - S.:!verina, com

panheira de Zé Raymundo e mãe

de treze dos dezoito garotos que

enxamejavam pela praia, em torno

da jan�ad;l... As creanças dis-
�l��at;,��__-

,�t;: '-AR MATTE ('eMA' 00 BRASIL.) E !I:

OEVER OE "'-0·1:):0 BOM BRASIL.EIRO

Os Jangadeiros
ciaes do navio repararam naque]!"
fragilíssimo tablado de páos cru"
zados e tiveram a convicção do
que aquillo era um resto de nau

fragio. .• Ordens foram dadas
para que o navio se acercasse da
jangada. Da ponte, aproprio
Commandante, com o porta-voz
gritou para os jangadeiros:- Vous
aoez besoin de secoursl? Zé Ray
mundo olhou para Vicente, olhou
para o navio enorme e ficou qui
eto, o Commandante repetiu: _
Vous avezo besoin de secours?
Os dois jangadeiros entreolharam
se sem comprehender nem o gesto
nem as palavras. Vicente, serena

mente, disse para Zé Ravmundo:
-Quê quelles quê � ... ·0 fran
cês repetia enervado:- 'Vous
aoez besoin de secours? Zé Ray
mundo coçou o queixo, olhou,

11='01=1 PAULO MAGALHÃES

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA

putavam o prazer de levar a Ia- .

ca pequena do Vicente ou a cor

da de embira de Zé Raymundo

creanças gritavam e saracoteavam
numa algszan a festiva.

Duas horas depois Zé Raymun-
t do olhava a praia distante. As
palmeiras, tocadas pelo vento, fa�
ziam géstos indefinidos que eram

talvez, o adeus das suas cabôclas
e dos seus cabôclinhos côr de
ferro velho. A noite cahiu, man
samente, sobre um céu sem nu

vens, sobre um mar sem ondas.

e o mais esperto que a transpor
tasse provocava protestos chora
mingados dos demais. A partida da
jangada era sempre uma festa pa
ra as creanças daquella praia tris
tonha, perdida entre dois promon
torios e enfeitada apenas pela
garridice de algumas palmeiras
esbeltas que o vento fazia estre

mecer em continuos salamaléques
empenachados.-- «Tá tudo?»
"Tá"-"Antão vamo." A crean

çada poz-se a gritar p�a a caba
na que Relles-jã-ia ..."-"- "Jã vae?R
-"Vamo." Zé Raymundo passou
os olhos pela tiangada a ver se

faltava alguma coisa, e agarrando
num travessão, disse: «Levanta». jangada recebeu o beijo de uma

Vicente segura do outro lado. A vaga mansa e ficou balouçando.
garotada ajudou o transporte, A «Inté a volta...»-"Inté ... n Vicen-

para o navio, remirou o compa
nheiro, e ingenuamente, incons
ciente da sua audacia e da força,
exclamou:-- "Será quelles tão

pedindo rebóque? ..

te, em cima da jangada, fez um

gesto de partida. Zé Raymundo
saltou, lé ido, para a prancha. As

Passaram dias, passaram noites.
A jangada cada ve7. mais se afas
tava da terra. Numa tarde de ven

to frio e chuva miuda, Zé Ray
mundo e Vicente avistaram, no

horizonte, um navio enorme.-G Artigos para homp.ns po
dos grandes-e. O magestoso dem ser adquiridos, por pre
transatlantico francês passou perto ços excepcionaes no Para.
da jangada. Os passageiros cor- lIa á rua Felippe Schmidt
reram todos para o deck. Os oHi-l n' 2 t .

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz:
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�J.�
ernBII Blume�:�g�!A�9.�i�LI�una Lages �Filiaes rv1ostrtJario permanente em Cruzeiro do Sul ��

Secçao de Secçao de Secção de ��
Faze�:fsE���;�es e extrangeiras para tern os FERRAGENS: MACHINAS : ��
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �]
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �,�A
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeíros �1'a

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, ��
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, Motores

�\��íLã em novellos em eadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos t'lJ
Sabonetes e Pe rf uarias rGS Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

�.MtCortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes 01eos e graxas lubrificantes G.J
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��.

Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �1:A

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
.� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Marjá" ._ Estaleiro "Arataca" �
=��AV��F���� ���'�����AVÀVAV.6.-q�
h
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...·---'

•• - funô�aa' �m ;8;;--.. -.--
--_.-.._-._-�

!uonieãtaria Chiquinho
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 E' l'

,
1

Incontestavelmente A Primeira no Brasil .

. specialidades em cararnellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

?ESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELlPP SCHMiOT n' lO (ESQUINA DA

nUA TRAJANO) Telephone 1.194

repital renlleuôo 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$::161
1mmoveis 13.472:299$:::;49
Respon<;abiliôaôes cseumiõcs em 1933 2.369.938:432$810
(Estas responsabiliôaôes referem·se aórnzntz aos ramos

õ

e

fOBO e TRAH5PORTE5, que são os DOi5 UN!r05 em nur
a rompanhia opérc)

.

Agentes, 5ub-Agentes e RegulaDores àe Avarics em íoõos os

Estados do Brasil, no Llruqucr (5urrursal) e nas prlnripCli2,
proças extrangcdros

I',Agentes em florianopolis rAmp05 L013.0 & rIA.
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) I'nlxo postal 19

Trzlegr. ALLIAHÇA Tz lzph. 1.083
� [���������������������

Escriplorios em Laguna e I!'::liahy 5Lb-i"'gé.nles em �. t; I
Blumennu e Lagz5 ; 1;.

�,;",-�_=,,=.::.;m"'-'ll��_;�1.USL!L

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. »ode brindar seus filhos.
Llnõc Vista I?anoramira.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nas rente

õ

e agua potuuel.
Terrenos completamente planos.

FI VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 ao Branõe Quartel feàeral, em ronstrurção.

600 õo 6rupo Esrolar 10sé Boiteux.
Ha séõe õo Districto 10ão Pesaóc.

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

Prestações mensaes desde 30S000
A 50cleàaCle se encarrega CIo construcçêo õe Pr áõloa

oa lótcs cõqulrõoe, me õtcnte o pagamento õz umcentrcõc á
ur.stc e o resta1te em pagamentos menecee,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

á João

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
osrosn o E ESCRIPTORIO .

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

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
dicttes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- :::=;:::;:::zs;=_=<=';;;;;;.. _.�7--�--iii:-�-=��-;:;;;·=t

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������,
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

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

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicos 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.

eia.
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

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S1A.

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

r GARANTIDO
�t:;· E CUSTA 6$ J;�

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, cruwas.

RUGAS E POROS ABERTOS

IUA
_

CfDADI IpAD ....Q__ �

-

TTENÇAO

I
SE QUERES AI,'r'AR D2

M Od -I sta I·
AUTO commodamente e co.n

segurança chama o

RUA 28 DE SETEM-

I
Ford V s-sae

BRO N. 16 Phone. '1.212
E NADA MAI3!

Yaurt daGranja
Zina

PASCHOAL SIMGNE s. A·

TVjlo;)raphia. EstereQtypl
EncaClernação. Pcutcção, Tra
bolhos em Alto Relevo etc.

LIVRARIA MODERNA

funõaõn rm 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

faixa postollZ9 Tezl. auto 1004 ,"
Codigo Ribeiro End. Telg.

SIMONE

Alcool
Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

�..
-

- ','

_..,._..::-:�::�- ,�;: � �.:-; '.�-',

Virgil io José
Gar'Cia""RuaTirab
dentes n. 10-florianJpolia

FLORIANOPOUS

A CAPITAL.
ARTIGO
.0 R I A N ç

. .:
� 1

'·111.:.:;'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rido contracto, da maneira se

guinte: 1 a.) o socio Ke5Sfr Féres
Zattar retira-se da sociedade,
pago e satieíeito de StUS haveres,
no valor de IS. 19:792$400, pe
lo que dà plena e geral quitação
aos sócios remanescentes Alfredo

Miguel Zattar e Sode Mig lei
Zattar; 2a.) O capital social fi
ca reduzido para 80!OOO$OOO,
sendo de rs. 40:000$000 li quo
ta de cada soe.o: 3a.) A firma

passará a girar sob a razão de
«lrroãos Zattar.»

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A-

27 DE MARÇO DE 1935:

Titulo N·

I' 19899 Samuel Camai a Góes, para seu filho José - Natal-Rio Crandc
do NorÜ:.>-contemplado com o CAPITAL DUPLO Rs 12:000$0',\0 '

3000 Orlandino Klotz ---:-Rezende-Estado do Rio-contemplado com Rs. 6:000$000

11
9050 �r2:"cisco Cos.a Ribeíro, para a menor julia+Fortaleza -Esta-

,', 140'7 �\) do"C?a.,á-C[�ltcmpladOsCa_Oo111 SRas1' ador ESL'clo da ['rI]:"c. JO li) r 'la. i2'UCS ueri1íano� ,. V d( - �

l� )d ,ú
-

� conk 1:'): do CJ �I um Unlo liberado de Rs.

� 14027 -�' clJ: (1'1 FuÍl ,cc:l-·Rio de Janeiro -contemplado com um iitu-

� 10LbradJdel.s.
293 Jose' Ca,11pos Menezes-São Salvador-Esta-dü da Bahia' .- CO;l

tc,T:p':ld) Cf):l um titulí) liberado de Rs.
293 Ll.ülare3 de Cc rVd�h) -mo de janeiro _. contemplado com !l111

. titL'!u Iibcr�tdl) de Rs.

D� B.luer /] Cia., firma coro

mercial e Fritz Maximilino Sch
neider, brasileiro, casado, da pra
ça de Itajahy, resolvem o seguin
te: Bauer & Cia. representada
pela sócio-gerente Amo Bauer se De Attiiio Fontana e Honorio

cornpromette a entregar todos os Fontana, socios componentes da

poderes em procuração publica, a firma «Fontana & Cia,>, d�
, 2) r'41r,�0S'U'I' ,.. ( li

Fritz Maximilia!w Schneider, que Bom Retiro, municipio de Cn-
'.) uuna: nOuUGJ e.n aue-

_ ) passará a exercer o cargo de zeiro, resolvem alterar a mesma
mao .

d' d
.

d J d
. .

? f qq :t ,1 � . �
- l- ,- O' procura ar, inter essa o e gerente socie aoe, a seguinte maneira:

�

d
r

li "G1;-,aJ
aas C.a,1çO,-,o

I
dos escriptorio de Bauer & Cia. 1 a.) E' novamente admittido co-

° am»r roa s'::qucncI3 mu-
Fritz Muim:liau) Schneid .r en- mo socio solidario e coro direito

sicil. , f' B & C' d f Vtrará pa'a a urna auer la" ao Uso ;=J. irrna O sr. icente
1.1 5 Ultimas noticias (caste]]e-

)
com a importa-reia d� ..... " Conte, brasileiro entrando com a

I. Iô' f.fmica ligeira.
40:000�OO1. qouanti� dIe rfs. 16:°10°:°00; 2a.)") 1" A i lid. d "I I R 1430 capita ica e eva o para .. ,

....) c (la ! a es, r J (O ef[s J 00 nOO$OOO 3 ) O2,30 Jqus dcs Knabcn Wunda- Data'" " 23�3 935 .

:u' ;, a. pfi\Z? so-

homo Canço:::3 para soprano e
CIaI f,ca prorrogdJ p:ua man 4

I Lj
.

cl K' O If I Z '" armos.
a to com I aula e plano e ari .::: A redél M'gue aUar, JO-

, _

H ''1Z Taub,.rL Collaboram: de Miguel Zattar e Kesser Feres Quem quizer se traJ;ar bem,
,_. T' I C.... ),v'L!;.anne !la 'lU ;)e>prano, Z"ttar, SClcios coroponentes da fir- forçosamente,terá que usar as
L 'ln Ml:L:�-·Ga,lnd (A:to). ma «h-mãos Z'1ttar & Ca }), da maravilhas do PA-
J ,-� \/ !p,. (1,,··"\) Ka'! dr"l 1 I � C\il;. • ""'.§'� F....... a,�, "' ... ,,, , 'praça e JOH1\',i�, reso.vem, ce ��� I�� rua -e-

1 j.j,� Ta lb.lt (pÍ;:noj. conl1ucn a:::o,dJ, a1t::rar o fere- lippe Schmidt n' 21.
3.0) Leitu;a da programma (ai. E$�����r������l������

I '., C"�l.): Caixcl do correio i!'l fí.J
lJ�spcdida DJ.J] (aHcmão, cas- ,� CONVENQA.-SE �
kJa'lo). �� que 110S receptores PHILIPS são aprovc:ta- r�

%;�l das todas as Jmportantes conquistas d::t sciencia �1� do rad!O, razao porque recommendamu·-!os. r.';';��� �,
r�� AGENTES:- COSTA & Ca. ��

� I?UA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
���M������������

No. do Regs. 1431
Data" "30-3-935

Junta Com91
mel1tcial do

Estado

f"1 r;\l AW

. '''-��� (>i_".���.�"
t... _� �.�,Ua.:;,��l:-.J)'��

t�b� b\l\bi®�n�E9
�ü�i�

II '

I � r�'; l" n1�"-liJU�t ...

�" ,".1..1. I

I' aes (.1" a

"0r-1
_,t...l � ._..... l.l.\..;�

j :i?:�çAo, com
II rcr rnl)(·l o
nensal, ao l A (",,�10 ['l!F'rJ.�d DJA, cnda

") I, ) d nrr-. iil'JJa: á amanhã o

,1I'1;; a rr-ia "b ... :'i:c', P�U'\ a Ame
.ic s Li) C;ul.
/\323,15 corresponde às 7,15

h;. no RIO dê Jlneiro e 3,15 às

11,75 hs.
23.15 Annuncio D/A (allemão,

cClsLlláTl)); Canção popular al
lemã,

2.) .20 Em'"ssão para jovens: Cam
ponezes allemães salocm o ae

ei,!,. "te. Uma sequencia da é

pr'ch'1 dos imperadores saxo-

'1 � ':"""
� O".

.! � � .; �-
,-:
r .

f�.' ...

Mês de março

ALTERAÇÕES
N>. do Rc.<"S. 1429
Data" "16-3-935

I numero 5 r-

II te'1Jo. d0

iD U P L C

II
Ul0 c·,�;i,l

I nomi:��i�"
,

li
I' , . _/(/� a. ',q /Z)� ,,/; /�
I ',..',

f c:> !. .&/'t� t/-!/.r- I -'.Ir ':v/ l-i/

(. .,
'

.1 I' riG l._ '.""' 'J

.' tv:
,. ,

.

�, .

• I

i/' ._.:
','

/ �

Clm��'Awrx: participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, iOj)f)S 03 I�m�os

6.000$000

6:000$000

6:000$000
,

6.000$000
I'

'

6:00D�''i::�

! nr'Jf n:) ;óes co 11 os Correspondentes ReglonnGs

Canlpos Lobo & Cia�
itajQhy - BI_urnenau - Bru-squ3

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

..

. -.

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

---I

\
I '

.r
ry
\.,,; }
� ... E
ki n·
t 1

J'F ' '�
.�

e

aritimosm, ricaT

F�ogo e ""Transportes
f'\_c�cidentes no Trabalho

ponsabindads c�vii
Accidentes pe��soaes

Autornoveis
e Fidelidade

S5dc: �io d� JlIPHi1.He5��o

t' 33n l.es en1 n�a] ?bhy: l�§o"r���íHiil,fjS®n
Rua da Alfandega n. 41 _ .. End. Teleg.: ASAFIC

Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17
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I�I
Advoe-ados I

����===�

�

.�-�
Dr. Cesar Avi la II, e-, flO"'lq." !l"�� Jor.

i II I íI. E
I

Dr. Cesar Sartori I Dr. OG'J;raid� !.]u!cão Viam�a

I .

Clínica cirurgica-operações I: Escriptorio R. Felippe �.I I
Sclnn.dt rr 9 Phone 1433 I

Das 3 horas emdiantedia-II ==-==-=====riamemente á R. Arcypreste ,

.

Paiva n: 1 -- Phone 1.618 I i
.

II' Dr. Fulvio Aducci
ResidencIa:-R. Esteves .Iu-; Advogado

nior, 179-Phone,
. 1.28.5.li i

; Rua João Pinto, rr 18 �.,.�������������������I
(sobrado)

Das lO��l��::S 14

áSI __efinaçãO d._,_e__ss_u_c_ar
, -

",.. I =de=1
"""'""'�"C:._ -----

� r:-

Dr. Parire clt} Moura Ferro
I ==Joãc Selva==

rJ �··tUIIlrSlliit:.u-m

ACCaf�·IO Mo-� .�.....
,.,

...
�..
�...<t�.�.�W;.��------ �,,�eyv�,��-

� *,�'!lf".l�.;lS; ?I'� cl� --- ---

'if$\i��T��j�;
reira . li •• "

(:) �,Itl,"il,tem seu cscnp-;� '*, ..
;<'

'. ;!Il �:�, '. �

tório de advocacia á rua li 0;� �
� sómente

Visconde de Ouro Pre.to II,í

70 phonF" 1°77 -- ! m····a \l J rrr I rr: ��·aix��st:I,.110.
� .

I � ,

BO����mp �
o

__
.

.� e
1

. � o apperitivo de maior fama �
Não ponha fóra a sua iarmna �� G
d ,�·:.,.�m,o,!:tl.�.!S,'ít1,'Wl.Wl. ��.;�����

,

ma a. ,���3''ll»����l'5 ��@����

Adquira já o afamado afia-
i dor llSIRANA" para laminas ty-

; po Gillette.
I Para excellente e baratissimo.

I INSTALLADORA DE
I

.
FLORIANOPOLIS

Rua Trajano n' 11

A GAZETA
---------_._----_ .. _--_._-

GazelaA Indíca:
__ & 7oftNlMl!l'''"'"W"_�.�..'UI,����'à'Ml

--_ .._-

Médicos

Ex-assistente do

Dr. Antonio Botlni

Medicina Interna- Syphilis

'Vias Urinaric..s

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado I,Telephone n ] 548 I,

Consultorio e Residencia

Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

,I
u=================

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial. o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

�==.=======

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

Pelleteria
Argenti��a

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat

to. Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

--- I

H. Jordan eia.
CASA MATRIZ:

.

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

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

FILIAES: .

Mafra _ Canolnhas
(SANTA CATHARINA)

rtio Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Mai:'te
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

.1

.-.'

"Expri'rtáç�o de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

,
. C,há ,de Matte lodus

Valiosos brindes

L.. ROSA � A Agenci"> M::��'""" •
RUA DEODORO 33 � de Publicé1ções1 cc : 2�,,;; (]
FLORIANOPOLIS. �� em São Paulo, ,á autonzada e ;is-

.

Il� calizada pelo Governo F:' .s i �-" e
j

��� possue a carta patente l�. ': 1 � � J
[\ I
l lFORMIDAVEIS sorteios proprio-, tr. s vr::/ c:,- t)�,r � ,

semana, todas as segundas, terças � �,_X,'" F,'.l I; [ 'l

I�-· EXTRACçAO com globos de cry stal. 1 .iA MAXIMA lisura e honestidade, pn;c, o . sor- �.

teios são presenciados pelo novo v 1
"��!{;f���WJ�&'�,��I� :1

g_.; m..cD'

Artigos Photograp 'iC03
Revelação __ Cópias _. An.ptiaçõe.s

PHOTO

JOSE' RUHLt.. �[D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N, 124

Só o profissional competente c criterioso
póde executar com esmero todos O" trabalhos

�

photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensivcis e absolutamente

,

duráveis.

CURSOS DE

Chapéos e (s� r t)1 §�,ff 1 :
..

_:. J
ti u

li .}' � � �4 '

, I

(ESPECIALMENTE DE ARTE)-. "\f�:. \ MüDA r ,> I
j

MININA-ENFEITL::' _)A,(A rI1APÉt;S ::
•

Inaugurará aulas na proxima QU:;\lT/\-[-L:iV:::\ dia lí

O Instituto CRt,:../· T wO�'J
Rua Conselheiro Mafra n, 7-(Edif. L'� � I) .a)

SOLICITE A SUA MATr�IC�;!.i\

Esse curso tconta con: os aparedlhal11el�j LJ � i(.;l cI"'� .ari. \'j �para cxecu ar as exrgencias a moca, . e l llllll a

do de modo que a alumna, possa sc . :ií"C' c' "c":,tr
�

seus capríchos.rdispensando machinisrn J') c d'sposi- J
tivos que não sempre estão ao ,::,:_-.:___lc_a�:_��- I

FieC!'"10;�rnen-tç.) 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,
S.ÃO PAULO E RíO DE JANEIRO.

Agência no

Edif�f'""io La Porta Hotel

!:����������;'����.�--�--�.��;��-��-,�$-�����@��i·f1ii�-liliiiii�lil:"ii���:·�������-����:\=:;:�==���..

���.=.�-====
..

_-�_
..

_---�--���

Preferir o ahãe I I de (Curitiba) fabrica��:.
é dar valor ao que é bom, é econamiCD e rendôso

EXPERIM NTE E VERA QUE É SUPERiO�

Tclephone 1441 Caixa Postal 105

fabri@�: Rua Bocayuva, 154

Oepllslto: Mercado, 36

--�--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

..

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

, )

I '

I

. ,)
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Retunlbante! formiàauel! lncrlvel!
---_-

HO Paraízo", a preferida da nossa 'Jeun.es-
se-dorée" esJcá vendendoSedas e mais' Sedas,
lindissin.as, que dão encanto e belleza.

Para a presente estação todos
gos os mais elegantes chegados recentemen
te 'de São Paulo e Rio. - No PARAIZO, á Rua
Fellippe Schrnidt N. 21' -- J oS E' E LIAS.

�.

ETAIA L.UTA PE--
1...0 PODER

os arti-

OS AC�DÊMICOS NA ES
TACADA

BELEM, 9 (G)-
dêrnicos das escolas supen -

V U PARA B"ELEM
ores do Estado tomaram uma IAJO .

Si augmentar, cadê a massa

roy, o nosso distincto conterra- attitude de franças solidariedade ao RIO, 9 (G)-Partiu hoje p'ra pagar a toda a gente?
A6tadc;;.::m)3 a s. s. o abraço neo Major Gualberto Nascin.en- major Magalhães Barata. cêdo, de avião, para o Pará, o Pois a comida já passa

de despedidas que nos trouxe.
to Cunha. Foram organizados numerosos major Carneiro 'de Mendonça, Já transborba grandemente.

O
.' , d Hi nomeado- interventor do governo De maneira que p'ra láContraclou casamento com a extincto que pertencia ao comités e acção, os quaes a ixa

E d d I b I
.

id d federal naquelle Estado. Não se vae, e o outro explica:centil senhorinha Alba, filha do xercito on e gosava e gela es- ram o etms convi an o o povo
e Et-�fERmos d' f lJ d d h M O major Carneiro de Men- Deixa isso como está,
sr. Affomo Liborio de Assis, ta- tima eixa viuva e cmco i '!os a prestar guar a e ama ao a-

L
.

B dI' lonra deve chegar a Belem na Para vê como ér que fica I!!belll'a-o em Perto Uniiio, e de Está enfermo o menino uis menores. Jor arata, como governa or e el- �

I d d próxima quinta-feira, assumindo Sarapllo
Sll� I':xm'l.. CSPOS:i=.��JJ���ã���G�a�z�e�ta�e�n�vI�a..p.ezíía�m�e�sÍl._.t.o.�e_iíe.miliP.o.ss.a_o.,.p.eíirm_aiíne.c.eiin.o�· IIÍ •

Cunha

A POLICIA É A AGI
TADA

BERLIM, 9 (G)-A propria
policia espalha boletins conci
tando o povo a comparecer, á
noite da chegada do sr. Carne
iro de Mendonça á residnecia do
major Batata, para demonstrar
prestigio popular, reagindo con

tra as decisões do governo fe
deral.
A cidade está cheia de boa

tos alarmantes. Fala-se num as

salto que estaria preparado á Be
nelicencia Portuguese, afim de
eliminar os políticos feridos que
flli estão em tratamento.
Tambem se fala num ataque

Os aca- a «Folha do Norte».

UMA VICTIMA
.
BELEM, 9 (G)-Realizou

se ôntem com grande acompanha
mento o enterro do soldado An
tonio Santos, morto no assalto
aos constituintes. O general Por
tella segurou uma das alças do
caixão,

inmediatamente o governo, para
que a Constituinte possa reunir
se em seguida.

"'H

. .

� .
.

\ Encontra-se, nesta cidade, em

Re�lsta-se hoje a cata aW:I- companhia de sua exma, sra., che-
versarra da :xma. sra, J. Leonor gado, ôntem, da Capital para- EspancouDutra PereIra, esposa d? sr. Pe-

naense, o sr, Jarbas Saldanha,
dro. de Alcantar.a Pcr"IT<�, agen- alto [unccionario da Estrada de a esposate [iscal nesta cld�d<:'. ! Ferro S Paulo-Rio Grande, e,
.A Ga�eta respeitosamente cum-

que ag.ui se �cha e.
m mis,são, disigni-I �ompa:e:eu, ô?tem, � D"le-

pnmenta a. do pela Dlrectolla daquella ro- gacIa 1 aliciai, LUIZ LUCIano Fer- uma perna.

devia nandes, com 52 annos dd idade.
OUTRAS TROPASFez annos, ôntem, a exma. sra. natural deste. Estado e residente,

d S C d BELEM, 9 (G)-Partill on-
. uar osta, [gna consorte Acha-se entre nós, o sr. Ar- nesta cidade, à rua Visconde de

do dr, Ulisses Costa, brilhante �hr Teixeira, Íunccionario Ied e- Ouro Preto n. 28, onde apre-
tem, para Maran2h4ão, °25Pocboné,advogado em Joinville. ral aposentado. sentou queixa contra Abel Silva, lPha!a b�scar os

.

2e7' B' lahta-I, d oes . z.spera-se o ata ão
seu genro, que a em e (;spancar d M '

.

.

d d e anaus.
a

.

esposa am a apossou-s� e

I Falleceram mais dois dos feri.
objectos pertencentes ao quelX0SO. d. os.

A Constituinte' AINDA EM PALACIO

gaúcha BELEM, 9 (G) - O major
Barata continua em palacio, sendo

PORTO ALEGRE, 9 (G) desmentidos os boatos de sua via-

-A Constituinte gaúcha foi con- gemAaoCRio: .

d
rocada para o dia 2 do corrente. I

_

onsntumtc ,suspe� eu. �s
sessoes, as quaes 50 serao remi-

ciadas depois da chegada do sr.

Carneiro de Mendonça.

w

tnaece G colorido da roupa. E'

Alliança Libertadora
Nacional

LORIDO-j1gUQ fervendo es-

Attendendo a uma solicitação,
distribuimos incluso nos exempla
res de nossa edição de ôntern, o

manifesto da Alliança Libertadora
Nacional, a recem-fundada ag
gremiação que o commandante
Hercolino Cascardo preside.

Hoje, esteve em nossa redacção
. .

o major Barata continúa na Interven
toria paraense. _,_ A solidariedade dos
acadêmicos...·O Protesto dos cons

tituilltes.--Outras noticiasABRIL 266 II
I

AGUA A FERVER E co-

DEMITTE-SE o COMMTE.
. DA REGIÃO

BELEM,9 (G)-O general
Portella telegraphou ao ministro
da Guerra, dernittindo-se das íun
cções de commandante da Região,
devido ao telegramma do general
Góes Monteiro ao major Barata
dizendo que o Exercito havia SI

do desrespeitado.

em defesa do palácio do gover
no.

rão,

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos

I os 'pontJs de vista.

Associação Cathari
nense de Imprensa

Re:.:ne-se hoje, ás 19,30 hrs',
na redacção do jornal O estado,
a Associação Catharinense de
Imprensa, para tratar de assum

ptos de glande interesse.

OS QUE ATACARAM
BELEM, 9 (G)-Calcula-se

em mais de duzentos o numero

dos que atacaram a escolta que
acompanhava os constituintes, na

tarde tragica de sexta-feira últi-

O POVO É O RESPON-
SAVEL

BELEM, 9 (G)-E'1l respos
ta ao telegrama que lhes dirigiu
o sr. Getulio Vargas, o sr. ma

jor Magalhães Barata informou
que não póde ser responsavel pe
los acontecimentos de Belem. que
[ôram essencialmente de iniciati
va popular, embora esteja prom
pto a collaborar com as autori
dades para que a situação volte á
normalidade.

uma commissão que nos veio
prudente, portanto, não embeber agradecer o nosso gesto.

ma.

O sargento Siqueira Campos,
que commandou a escolta, foi o

perado e possivelmente: perderá

O PROTESTO DA MI
NORIA· ARVORADA EM

MAIORIA
RIO 9(G)-A mesa da As

sembléa Constituinte que e!egêra
o major Barata governador do
Estado, telegraphou ao sr. Getu-
1io Vargas, protestando contr a

a ilegalidade da intervenção f «:
deral no Estado, a qual, a se u

ver, não attendeu ao artigo 83
da Constituição,

������'�Z1�:iC!..a...:�

� Estilhaços... �
� ��:S:� 3;#1*1 �'3"1eT.JC�

o Major Barata
gostou do cargo ...

tecido de côr em ogoa. princi-

palmente a ferver.

Festeja hoje o seu a-miv.rsario pes Assis, o sr. Augusto Rego
natalicio onosso prezado co iterr a- de Bar;'o�s Iunccionario da Fa
neo o sr, dr. Otto Feuasec.i'ítc, aba- zenda do Estado do Paraná.
lisado clinico residente em Tuba-

fAZEm AHHOS HOJE:

, . I Acha��e,
_

nesta cidade, o. sr.

o sr. Francisco ProcoplO BorJa, Elyseo Simões, do comrnercio de

commerciante, nesta praça; Curityba.
o SI. Accacio Goncalves da

Silva;
�

De Laguna chegou a cidade
o sr. Dionyzio Da�;ôlli: lo jovem Francisco Cabral Nunes.
a exma. sra. d. Mana DI Con- -

'1' \ OUTR05 PARTEm ...

CI 10.

I Via aérea, se�uiu hoje, pela
NOIVAD O manhã, com destino a Santos, o

Com a gentil senhorinha Nil- sr, Oscar Cardoso, proprietário
' ������������

za da Fonseca, filha do sr Luis da acreditada "Casa Capital,"
Martins da Fonseca, indml1ial. desta praça.
contractou casamento o sr. Joa
quim ela Rocha Pereira, do com

mercio do Rio de Janeiro.

Que pena! Ter que deixar
Um ôsso tão succulento!
Por isso elle quer matar
A quem scismou tal intento ...

Assim, o Major termivel
Que até Forças desacata,
Com todo O· seu ar terrível
Ficou chupando ... barata!

A «A Gazeta: pa
lestra com deputa
dos estaduaes.

dentista Luis Freyesleben,

A .fi Gazeta tem paixão
Por palestras <alterosas» I

Mas no fim desse arrastão,
Meu leitor, tú muito gozas!

Ajustou nupcias com a senho
rinha Aurora Costa, empregada
nas ollicinas da Imprensa Offici
aI, o sr. Oscar Luciano Madeira.

S�guiu para a Capital Federal,
o sr. Tte. Bonorio Mello, brioso
official do nosso Exercito, que se

achava servindo no 14 B. C,
desta cidade,

fALLEflmEHTO:

Major Gualberto N.
o augmento
vencimentos ...

dos

Por telegramma particular sa

bemos haver. fallecído em Nicthe-

o sabãO

uUirgem Especialiàaàe"
de Welzel & Cia••• Jaínville (MARCA REGISTRADA

s��Ã��/RCt� .

• •
•

ESPECIALIDADE'
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