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I Número atrazadoPropriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

OS
acontecimentos no Pará

� _!,J MATERIAL BELUCO
ir' BEL�M, 11 (G)-O general
I Portella providenciou junto ao ins

pector da Alfandega para sustar

a entrega ao governo do material b e
lico importado do extrangeiro, cons
tante de cincoenta pistolas automati
cas de dez tiros c�da uma e dois

carregadores de pistolas, de sys
tema moderno, typo belga.

A imprensa carioca e
w=

os remadores harrl-

ga-verdes
A imprensa carioca referindo

se ao recente Campeonato Bra
sileiro do Remo realizado na Ca

pital da República, ao qual par

ticipou com brilhantismo a repre

sentação nautica catharinense,
que deverá chegar a esta cidade
amanhã, destando-se o valente e

intrepido «four» do Club Na�
tico Riachuelo, emitte as seguin
tes e judiciósas considerações após
o prélio e por occasião do em

barque dos nossos abnegados coo-

terraneos.

Vejamos
Esportivo,
titulo:

o que diz o jornal
do dia 10, r.om o

VENCEDORES E. TEMPOS
«Dos demais concurrêntes, me;

rece uma referencia especial o de

sembaraço da guarnição cathari
nense dI': quatro, um conjuncto que
impressinou bem quantos a viram

chegar em terceiro, no «bôlo com

paulist.as e gaúchos».
O Correio da Noite, conhe

cido orgão da Capital FedeI aI,
assim se manifesta:

«30. logar,-. Yole «Jussanan»
-Liga Nautica de Santa Catha

rina-Patrão, Decio Couto; r(!ma
dores: Walter Schlegel, Joaquim
Oliveira, Octavio Aguiar e Or
lando Cunha.
A chegada foi bastante aper

tada, não tendo havido 2ifferen

ça de um barco do 10. para o

20. Os catharinenses apresenta
ram um magnifico conjuncto, ten

do perdido apenas por bico de

«REGRESSAM HOJE OS
«ROWERS» CATHARINEN
SES. A VISITA DOS CHE
FES DA DELEGAÇÃO AO

«JORNAL DOS SPORTS»

A voz legionaria, no
•

sela

Conforme noticiamos chegou
ontem o sr. dr. Rupp Junior o

talclentoso e intermerato politico
catharinense que, como chefe da
Legião Hepublicana, usufrue lar
go, prestigio com accentuada
projecção no seio da Alliança
dos Partidos.

da Colligação
dr, Rupp Jor.
catharinense

Não houve córte na chapa de
qualquer desses nomes ou substi
tuição pelo do sr. dr. Leonidas Coe
lho, mesmo porque, si tal se des-
se, não aproveitaria nem o

dr. Leonidas nem a qualquer dos
nossos illustres companheiros. pois
esses foram candidatos em 20.
turno e aquelle em J 0. turno, fi
gurando em cabeça de chapa.

Tenho a mais firme convie
ção de que o fallado córte não

passa de intriguilha de algum
politico bisonho que pensa, a-sim,
poder fazer medrar a semente da
discordia entre os candidatos da
Colligação.

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

leve gesto de renuncia de um

passado de um homem honesto

que acima de tudo colloca a sua

honra pessoal e militar. Faço
questão fechada de c orresponder
ao amor e á confiança que, por
meu trabalho sem treguas e por
minha probidade administrativa,
me orgulho de ter merecido do
bravo e querido povo da minha
terra. Estou certo de que o valoro

A PALAVRA DO MAJOR so jornal que tanto dignifica, por
BARATA suas altitudes energicas e altivas as

BELÉM, I I (G)-O major tradições:briosas do povo brasileiro,
D h d d I· Reoaressa S. excia., á terra na-

Barata, em entrevista ao iario a e ar-me o app auso mterne-

da [J'{oile, disse: rato da alta linhagem dos que ahi tal, após uma ausencia de dois

Q 1 f I d
.

trabalham.. mêses, no Rio e em Sã.) Paulo._fi ua quer órmu a e pau-
ddE'. pois, natural que procuras··[icação só poderia ser respon i a

pelo eleitorado. Quanto a mim, CHEGA O NOVO INTER-, se��5 ouvi lo sobre o momento

considero-a uma grande transigen- VENTOR politico.
cia, francamente offensiva aos BELEM 11 (G)Acaba de Encontrámo-lo em s eu gabine-

b d h 'bl· h novo interventor sr.
te de trabalho da linda residen-

meus rios e ornem pu ICO. c egar o v'-

11 C
.

d M d cia á rua Esteves Junior.Não mercadejo este ou aque e arneiro e en onça.
A id 1 5 d A Faliar da gentileza e do ca-

cargo, não admitto a minima pos- : avem a e gosto es-

sibilidade de ser fórmulada uma
I

tá atravessada de fitas tricolores, vulherismo do illustre deputado
d

..

h
.. . eleito é insistir em assumpto jàproposta que importe em ar-me com mscnpções ent usrasticas !eXI-

outra posição que não aqueIla que gindo a permanencia do major de perfeito conhecimento públi-!
co.

Ião generosamente me outorgou o Barata.
voto livre do povo da minha terra. Milhares de pessôas erguem Vamo;, por isso, logo á pri-
S d

..

I d tusi t' vivas ao major Ba- rneira pergunta, após os cumpn-ou governa ar constitucrona o en USIas lCOS
mento,:'

Pará e si o cargo me lôr arran- rata.

fI A h Ih --Sua recente viagem á Capi-cado á força, na mais agrante s sen oras paraenses e pres-
I d

.

h tal da Republica prendeu-se a
violação da vontade do e eitora o taram expressiva ornenagem, PII-

paraense, eu quero cahir de pé gnando pela validade da :eleição motivos politicos?
d B -Absolutamente não; e

sem, sob pretexto algum, o mais, o major arata.
nhuma missão dessa natureza

vei aos meus amigos, quando
qui parti em Fevereiro.

O meu afastamento, por quasi
dois mêses, prendeu-se tão sornen

te a assurnptos de natureza par
ticular. Estive em São Paulo, es

tive por mais de um mês no Rio,
tratando, entretanto, tão somente

de negocies forenses e de interes

I se privado, salientando um caso

prôa para os paulistas. Tem- judiciario com a Companhia São

po-T07». Paulo-Rio Grande, de que mui-

O jornal Esportivo, notician- t? fallar�m, nos. ultimos dias, �a
do o embarque dos catharinenses no� orgaos da Imprensa do RIO.

pública em destaque o seguinte: pOIS se tratava de um furto de
awtes pelo qual é responsavel a

queIla companhia.
--Como é visto o caso Cathari
nense pelos próceres nacionaes,
com os quaes V. excia. lidou?
-Na verdade pouco se falla do
caso catharinense no Rio. A im

prensa o silencia. So nas rodas
catharinenses tem eIle merecido
reparos e está em constante dis
cU.SSL.o. Isso é muito natural.
Ninguem, porêm tem um juizo
seguro. Os palpites e os boatos
surgem as vezes inesperados e

pitorescos.
No Rio a attenção dos politi

cos está atualmente voltada para
os tenebrosos casos dos Estados
do Norte que, infelismente, estão

dando um triste espectaculo que
tanto fere a nossa cultura.

Pessoalmente entendo que 05

partidos em luta no Estado devem
continuar a manter as suas ideo
logias politicas, nunca deixando
o campo das ideias elevadas pa
ra o tablado das competições
pessnaes.

Precisamos de paz e de ordem
para que o trabalho no Estado
seja productivo.

--Pessoalmente aw\!dita v.

excia. na possibilidade de um

accôrdo?
-Em doutrina sou pessõalmen-

Os remadores de Santa Ca
tharina que participáram do Cam

peonato Brasileiro deixaram uma

impressão lisonjeira de suas possi
bilidades.

Lidando com grandes difficul
dades de ordem téchnica e com

a deficiencia de material. pois os

seus barcos não se casam mais
com o proprio desembaraço d:ls

. .

guarmções, mesmo aSSIm os rapa.-
zes catharinenses figuraram na pro
va de «out-riggers» á 4 eom apre
ciavel brilho dando me"mo a im

pressão que com outras facilida
des ser&o futuros concorrentes de
respeito aos campeonatos nacio-
naes.

A delegação catharinense re

gressará a Florianopolis amanhã

pelo «Commandante Ripper» e

ôntem os srs. 03waldo Machado,
chefe e Walter Lange, thesourei
iO da embaixada, deram ao JOR
NAL DOS SPORTS, o prazer
da sua visita, acompanhados do
ete. Maximo Martinelli, represen
tante da Liga Nautica junto á
C. B. D.

disse á A GAZETA o
o momento politico

---------�---------
Getulio Vargas. Tenho porém o

grande chefe da revolução de 30,
na mais alta consideração. Co
nheço-o mesmo ha rnuitissimos
annos. Se pois o caso tiver sido
entregue a elle pelo ceI. Àristilia
no, penso que será resolvido com

acerto. Mas repito, só o Congresso
do Estado é que poderá resolver
em definitivo e, no momento, cons

tituir o "único orgão competente
para qualquer solução amistosa
que Iôr lembrada pelo Presidente
da Republica.
-Como explica v. excia o côrte
dos drs. Renato e Agrippa, (le-

I gionarios], na secção renovada
para incl-iir-se na chapa o sr ,

Leonidas Coelha, (Iiberal)?
-Nada tenho a explicar. A

mim é que competia pedir expli
cação da pergunta ao jovem re

presentante de A GAZETA.
Ainda não fui informado do

ambiente em que se realizaram
as eleições de Paraty. () que,
desde já, entretanto, lhe posso
garantir é que nenhum chefe col
ligado pensou siquer hostilisar os

nomes dos nossos dignos compa
nheiros drs. Agrippa Faria e Re
nato Barbosa.

Ambos são elementos de indis
cutivel valor e de grandes servi
ços prestados, com marcado de- Viajaram hoje para o Sul, em
sinteresse e patriotismo, principal- avião especial, os. srs. rmmstro
mente á Legião Republicana. Souza Costa, Antunes Maciel, ex
O dr. Agrippa Faria é um ministro da Justiça, deputados Re

chefe de largo prestigio na Serra nato Barbosa, Abadüy Faria Ro
e de uma correcção partidaria, sa, Antonio Flores da Cunha, fi
dígna e acima de qualquer sus- lho do interventor gaúcho. O
peita. E' actualmente um dos o�jectivo dessa viagem e assisti
grandes valores da Colligação. rem á posse no governo constituaprecier.

O dr. Adolpho KO;1der é hoje O dr. Renato é o tribuno vi- cional do sr. general Fb:·,�; da
um nome de larga projecção na brante, culto e intelligente que Cunha.

politica nacional como ainda agora �ristdu aELe�ião Re�ublI�ana, no -o--m-e-l-h-o-r-s-'o-r-t-il-11-c-n-to-'-d-e
no Rio, tive opportunidade de .u. o sta o, ser�Iços mesque- artigos para hl)mens só na
verificar. As suas attitudes fôram ClveIS desde o penodo da sua

casa A CAPItal.
sempre francas e de grande leal- orgamzação.
dade. Escolhidos na Convenção de Pa ra ass ist i r

Juntos concorremos á parada Blumenau para fazer parte da a pnsse d o
de Outubro e nenhum motivo chapa coIligada eIles mereceram

sr. FI6 re 50
e merecerão �empre a nossa mais
absoluta confiança.

Via aerea seguiu hoje pa-
N'\o podiam pois, ser, como não

ra Porto-Alegre, onde Irá

foram, hostilisados na eleição reno-
assistir a posse do sr. Flôr:2 �

vada de Paraty. O Directorio
da Cunha, a realiz:lr-s2 a·l1:J-

Central da Colligação ordenou a
nhã, O s�i. dr't Ca�t1�SiI10 Ca

manutenc,.ão integral da chapa. n.largdo'HL Ir�c or
d
a

t nE�pecto-
,
na e yglene es estado.

����������� Ao ser embarque comparece
O gal.Góes ram grande numero de ami-

se demitirá gos.

tica. Caso não sejam au-Estou
-

informado que o sr.

interventor catharinellse entregou glnentados OS ven

a solução da successão governa- cimentos dos mili·
mental ao Presidente Getulio) tares Rio, II (O) - A dissoIn-
-Essa noticia me deram logo que RIO, 11 (O) � Int,�rpell.a- ção da actLlal Camara Fe-
cheguei nesta capital. do pelos «Dlanos, ASSOCia- deral está marcada pJra.2 3

Penso que S. excia. andou dos» O general Ooes M8n- do corrente e a inélugura 'ã )
certo. Delegado do governo cen- teiro de�menti� a notic�a _de da futura assell1bléa s�rá· �
traI no Estado, merecendo sua di- qu� haVia pedl�o demls?ao, 3 de maio. As sessões prt'pa
recta co�fiança, não P?dia ter ti�o afflJmando, _porem, que ISSO ratorias começarão no dia
outra attItude. Não sei qual seja fara caso nao venha o au- immediato ao do encerramel'-
ou possa ser o pensamento do dr. gmcnto dos militares. to da actual Camara.

4

o que
sobre

Chegara am'a:
nhã a Ernbai
xada Cathari ...

nense do
Remonp,..." �,e

D�verá chegar a�n.l:1h.':i, a ·�sta

cidade, pelo Comrnandante I�ip
per, a Represer.tação Calbri ien
se do Remo, que �oi á Capital da
Republica participar das últimas
provas nauticas.

Pelos àres

te contrario a accôrdos políticos
e só os adrnitto mediante previa con

sulta a todos 03 responsaveis
ou quando negocia los pelos di
retorios com poderes especiaes.

Entend) pois que só a03 de
putado; á Constituinte estadual é

que compete um reciproco enten

dimento, findo como base o in
teresse commum do Estado.

ne

le
da-

- Existe desinteIligencia parti
daria entre v. excia. e o sr. dr.

Adolpho Konder, consoante [ôra

propalado?
-Para mim é novidade. Ja

mais tive qualquer desintelligencia
com o illustre chefe da Colliga
ção cuja cultura e civis.no sempre

autoriza a nossa separa� ã,o.
-E' verdade que foi enviado

ao sr. ceI. Aristiliano Ramos uma

proposta da CoIligação, firmada

por alguns elementos daguelle
partido?
- Até este instante não tive co

nhecimento de qualquer proposta
de accôrdo da Colligação ao In
terventor ceI. Aristiliano nem

deste áqueIla aggremiação poli-

DissolUÇão
da Camara

I
I

�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pensa pecuniaria ao vencedor, me
dalha de bronze ao 2' collocado.

7 a. prova Arremesso de
dardo-Medalha de prata e re

compensa pecuniaria ao vencedor,
medalha de bronze ao 2' collo-
cado.

8a. prova: Salto de distar-
cia com impulso -Mdalha de O Integralismo defende o direito de propriedade até ao li

prata e recompeno:a pecuniaria ao I mite imposto pelo bem com num, estabelecendo ao lado do direto

vencedor, medalha de bronze ao lambem o dever do proprietario.
ao 2' collocado. O lntegralismo reconhece na iniciativa privada o factor

9a. prova: Salto de altura m ris fecundo de producção económica, mas para salvaguardar das
com impulso--MedaJha de pra- am�:;i,;õ�s par.icularistas o bem estar e a liberdade do povo brasileiro,
ta e recompensa pecumana ao Ia-á a na.ionalisacão dos serviços que por sua natureza não podem
vencedor, medalha de bronze ao ser explorados com fins de lucro, mas que se destinem ao desen-
2' collocado. vol vimento da economia nacional e interesse público, taes como: e�-

1 Oa. prova: Aberta unicamente tradas de ferro, navegação, minas, fontes de energia e apparelha
ás unidades C0m séde em FLO- mento bancario.
RIANOPOLIS.

Cabo de guerra-Turmas de
8 (oito homens.)

Premios: - Taça á unidade
ve-icedora,
lV-COMPETIÇÃO DES·

PORTIVA (para praças)
Torneio de Wol/ey Bal/

Aberto unicamente ás unidades
com séde em FLoRIANOPOLIS.

Premios: -- Taça á unidade
vencedora.

Medalhas de prata e recom-

A GAZETíp�L1· O�Ã�'(f����·� ii

Redactor-chefe ����.,�-�'��..���·,.._._iiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiliiõiiiõiiiiõ;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiliiiiii__

rilil:!rrtir.tw Cl'4li;th� Junior
Integral ismoentenario da

PúblicaFôrçaREDACTOHES DIVERSOS A propriedade\gedes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

C-:::.;i!aboração
A grande competição
athlético-desportiva

Não será devolvido o original Cornmemorando a Fôrça Publi- prata e bronze aos 10. e 20. e

ptlMicado ou não. ca do Estado, no dia 5 de maio 30. collocados, respectivamente.
O conceito expresso etr arii- p. o 10. centenário da sua crea- 2a. prova: Fuzil-posição á

go de collaboraçõo, mesmr soli- ção e afim de festejar tão signiíi- vontade do atirador- silhueta

cilada, não implica em

resP9n-j
cativa data, o Comrnando da re- busto apparecendo ou d �Hppa

sdilidade ou endõssc oot parte ferida corporação vem de orga- recendo em diversos pontos-par-
da Redacção. nizar um grande programma de tida de 200 rnetros-o último tiro

Assignaturas f�stejos. Para assisti-Ios.foram �on- no minimo a 100 metros-5 ti-

ANNO 44$000 vidadas todas as PohClas M.llta- ros-5 apparições de 5 segundos
'SEl\1ESTRE 24$000 res do B�asil, além da� unida�es separadas por intervallos no mi-

fl�IMESTRE 12$000 do ExelClto e da Mannha sédia nimo de 5 segundos e no maximo

MEZ 4$000 das neste Estado.
.

de 7 segundos-durante os inter-

A correspondencia, bem como Transcrevemos aba\�o_a relaç�G' vallos o atirador deverá fazer um

os valores relativos aos an- �as provas. da comp�hçao athle- lance.
t d rtiva a realizar se entre Premios:-Medalhas de ouro,nuncios e assignaturas dveetn ICO-. espo -"

_ o

ser enviados ao Director-Ge- os dias 5 e 11 daquelle mes, prata e b: onze aos 10. e 2 . e

rente Jair@ Calíada. e opportunamente públi�aremos. os 130. collocados, respectivamente.
programmas dos demais festejos:

""w�..,�...,���r�ai�xa�;��::_�5t�a=�13�7�_��_ I-PROVAS PARA OFFI- IlI- PROVAS PARA PRA-
CIAES ÇAS (ca�os e soldados)

1 a. prova: Fuzil-de pé
arma livre- alvo circular de 12
zonas-ISO metros-lO tiros.
Premios:- Medalhas de OUIO

e prata aos 10. e 20. collocados,
respectivamente. •

2a. prova: Pistola ou revál-

Rio, 11 (0)-0 ministro da ver (Calibres 38-45)]- de pé
Guerra declarou ao chefe do --com uma só mão-alvo inter

Departamento di) pessoal do nacional-30 melros-lO tiros.

Exercito que as transferencias Premios:-Medalhas de ouro

de officiaes serão realizadas e prata aos 10. e 20. collocados,
somente dentro das épocas respectivamente. 3a. prova: Cort ida raza

estabelecidas por lei e pelo 11- PROVAS PARA SAR- 1.500 metros-Medalha de pra-
movimento !:1C)S quadros de GENTOS ta e recompensa pecuniaria ao

officiaes do Exercito, salvo 1 a. prova: Fuzil-de.itado-- vencedor, medalha de bronze ao

quando tratar-se de classi- arma livre-,alvo circula� 12 zoo 2' collocado.

Itcação nas reservas ou por nas-200 metros-lO tiros. 4a. prova: Corrida raza
conveniencia da disciplina. Premios:-Medalhas de ouro, 3.000 metros--Medalha de ou

�.l��l������f�J..{�l�)��� ro e recompensa pecumana ao

kZ,,l � vencedor, medalha de prata e

t� CONVENÇA-SE � bronze respectivamente, aos 2' e

� que nos receptores PHILIP? são apro�eit�- 3' collocados.

rt.'�] das todas as importantes conquistas da screncia 5a. prova: Arremesso de pe-
�J do radio, razão porque recommendamo-Ios. so-Medalha de prata e r.COID-

� pensa pecumana ao vencedor,

�
AGENTES:- COSTA & Ca. medalha de bronze ao 2' collo-

� RU�._CON,'S�LI--IE._�O �AF� 54 - Florian.opolis � cado.

��)!J
', .. �.

.

_,_._).
_.

� 6a. prova: Arremesso de dis-

�������������,���� co-Medalha de prata e recom-

n n
, II

8reviario do integral ismo
O Integralismo é a valorisação de factores espirituaes 'f

sem

des /alorisação de factores politicos e económicos; mas valorisando
os tambem.

" n
II

O Integralismo é nacionalista, porém, seu nacionalismo não

é xenophobia e sim justo predomínio dos interesses nacionaes sem

repulsa da natura] interterencia do resto do mundo em certas mani
festações da vida nacional.

1 a. prova: Corrida raza- p�nsa pecumana á equipe vence-

200 metros-Medalha de prata dora.

n "
*

O lntegralismo é a moral, o espirito de sacrilicio, o espmto,
a fé, repostos nos seus pedestaes que estavam occupados pelos idolos
do materialismo semita: o bezerro de ouro e a Bôa-Deusa do Sirio,
o Bofonet d03 templarios e B�al-Z:!bub em que as moscas vinham li
bar o sangue das carnificinas...

�;mUsar O «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

e recompenSll pecumana ao ven-

cedor, medalha de bronze ao 2' Nylza Viegas Moura
collocado. '

Gustavo BarrosoTransterencla
de officiaes 2a. prova: Corrida raza-

400 metros-Medalha de prata Irradiação
da Allema

nha

1 • 1 5 Ultimas noticias e noticias
da fillemanha (castellano).

1.30 Musica ligeira.
12.15 Palestra com Cilly Feindt
2.30 Cabarei do �adio.

Joaquim Moura Junior, Zoê A estação allemã DJA, onda 3.00 Leitura do programm i (al-
Viegas de Moura Nery Viega 31 ,38 rns, irradiará amanhã o Jem., cast.}; D�spedida DJfi
Moura e José Viegas de Amorim, programma abaixo, para a Ame- (a!lemão, castellano).
agradecem a todas as pessôas rica do Sul.
que manifestaram o seu pesar, As 23,15 corresponde às 7,15
enviando cartas e cartões; tele- hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

grammas e flores, pelo fallecimento 11,1 5 hs,
d� SJa sempre lembrada filha, 23.15 Annuncio DJA (allemão, IMPERIAL---Feira de Amol.
i;mã e neta. portuguez): Canção popular al- iras, às 7,30 horas.

N I V· M lemã.
y za legas oura 23.20 Emissão para iooens. As ROYAL-Madona das ruas,

e convidam a seus parentes e meninas da juventude hiileria- às 7,30 horas.

pessôas de amizade aassistirem á na caniari.

missa que por alma da saudosa 23.45 Ultimas noticias e noticias

extincta, farão rezar na Igreja de da .fi llemanha (em allemão).
São Fransisco, ás 7,30 horas de 24.00 IIPoeta e camponezll Tre.

raso

4a' feira, 17 do corrente, se· cho pc:la opera dê Suppé.Di O:)EON-Noiles Vienenses,
timo dia do seu falecimento. rigent2: Fritz Wicke. às 7,30 horas.

e recompensa pecumana ao ven

cedor, medalha de bronze ao 2'
collocado.

Cartazes
Dia

do

CENTRAL-Julho de1932,
Revolução Paulista, às 7,30 ho-

,FRANCESESpAUL BO..l!ge',autor deuos
o:tenta �'olu:TIés) já completou oi

tenta annos. Vê-se ser elle um

homem que, além dos seus meci-

tos de poeta, contista e romacista,
possue os meritos da resistencia
coriacea. Do seu tempo, da sua

geração, foram-se Barrés, Lamai-

tre, Coppée, dezenas de outros,

e elle ahi está de penna em punho,
desovando tranquillamente de seis

em seis· mezes, a sua novella, o

romance, o seu livro de ensaios.

Ningu�m ignora que Barbey d'

Aur(:vdly, a quem procurava sem- bido, vae para alguns annos, um

pre, afim de aprovisionar-se de grande premio da Academia Fran

paradoxos e epigrammas, 5endo ceza que antes se devia destinar

que de uma feita o procurou dois aos autores pobres, o narrador das

dias consecutivamente e, no se- Mensonges parece disposto a ir

gundo dia, o truculento condesta- calmamente ao centenario, tal

vel das letras lhe respondeU com qual aconteceu ao chimico Che

certa rispidez, como a um rnendi- vreul.

150 muito insistente: Já lhe dei Aliás em França são frequen-
tes esses casos de ancianidadeontem ...

O que não impediu que Bour- entre os letrados. Mais talvez que

get se puzesse a chorar em pu- em outros paizes, destaca-se ali

blico e �aso, ao lêr o seu discur· inlellectualmente o governo dos

80 de reminiscencias a prop05ito velhos, a gerontocracia tão res

da ínauguração de uma placa peitada em Sparta e adjaccncias.
commemorativa na casa em que ha A Academia Franceza está cheia de

biloll o autor das Diaholiques, macrobios e houve até um cari

pedindo d�sculpas das suas lagri- caturista que mostrasse, os acade

m�s '1O� p;esente, em termos real- micos indo para lá em padiola,
frente cOmm,)Vl j" : 1l0·;lelram per- em carrinho de mão ou trepado

rl .. "" .. c,,·t'l· rI; IJlll amiao dedica
b

ill' 'lU L: �.r""'ço de

sua adolescencia, era uma epito
me de historia com ocuJos e bar

�

bas. Folhear-lhe as reminiscen
cias importava em dispensar Ro
cha Pombo e barão de Studart.

Silva Ramos entrou pelos seten-'
ta e sete, sempre de cravo á la
pella.
O historiador Pereira da Sil

va, que, se não nos engana um

memorialista anonymo, foi inter
locutor de Balzac num salão pa
risiense, excedeu dos oitenta.

Capistrano viveu os mesmos se

rar de oito decennios. O histo-I Martins Penna, que tem um Carlos de L3.et: eis ahi um 0- tenta e quatro annos vividos pejo
riador Masson, que passou a vi· nome de velho, de funccionario ctogenario que se extinguiu sem grande Ruy Barbosa, que aliás
da a farejar as peugas da familia i aposentado, não passou da casa que a intelligencia se lhe extinguis- diiva uma impressão de rachitismo
Bonaparte, tambem foi dos que I dos trinta e tres. Apesar das mui- se antes. O,; nossos adolescentes desmentido pela mais formidavel
mais se encarniçaram no seu ape- tas anecdotas que lhe são aUribui- podiam tomar lições de maligni- operosidade cerebral iá desenvol
go ao fauteuil, ao fardão e ao es- i das fazerem crer numa existencia dade e bom humor com esse ca- vida aqui em qualquer época.
padim de immortal, pouco desejo- longuissima. Laurindo Ra�ello não tholico que parecia haver sido ba-! Dom Silverio Gomes Pimenta
so de ir encontrar là no alto o chegou aos quarenta, desappare- ptizado com sal attico.

.

envelheceu longamente em seu ar�

vencedor de Marengo, a versatil cendo em 1864, embora só ha O mais solido, porém, de to-' cebispado nlineiro, bondoso e hu
Maria Luiza e o pobre duque de pouco lhe tenha fallecido a viuva dos elles foi o cearenese Juvenal milde como se fosse um simples
Reichstadt aqui no Rio. Galeno, que attingiu serenamente cura de aldeia.

Aqu� em geral, os literatos Mais modernamente, Bilac e os noventa e cinco annos, des- Um que justifi<,ou o seu nome

não vivem tanto. O sr. Afranio Raymundo nem beiraram os ses- bancandd Wolfang Goethe e Vi· foi o professor Velho da Silva.
Peixoto, clinico literario, elaborou senta, e o segundo, com a sua ctor Hug). Elle sózinho, dentro autor de um soneto sobre Camões.
uma lista meio inquietante de vi- barba negra, 3S suas roupas ne- de uma somma escrupulosa, viveu Quanto á grammatica, serà um

ctimas precoces do mal do seculo gras, a sua pallidez, os seus ra- mais que Alvare3 de Azevedo, elemento de longevidade? E' dis
e de outras perigosas epidemias ros gestos e palavras, dava mes· Junqueira Freire, Casimiro de A- cutivel. Maxim:ano Maciel, Al
poeticas: Franco de Sá, morrendo m) a impressão de muito mai::. e- breu e Castro Alves reunidos. fredo Gomes e Mario Barreto
aos vinte annos, Alvares de A- doso do que realmente era. Em- ESle homem que em 1935 não chegaIam á extrema velhice.
zevedo aos vinte e um, Junqueira quanto isto, o barão de Paranil- p)dia lembrar-se da introducção M'ls Heraclito Graça, tio de Gra
Freire, Casimiro de Abreu e Du- piacaba, o barão que nunca re de gaz agui no Rio, da guer· ça Aranha e contendor de Can
t[;l e Mello aos vinte e tres, Caso acaba, como dizia injustamente ra contra Rosas e da inanguração dido de Figueiredo, quasi feste.

Assim, nas :,j·.cybe cle lch I amLlWCln';,la. �::"'J Alves aos vink e quah), dc., '1m "eu· deoaHecto, quasi chegou d.o ?oSSO principal trech� farro., j�u o s�u septuagessimo oitavo an-

d,:H de U:�l museu e tecd'J r�ce-I Renê Bazin morreu em véspe- etc, I á, r:ovc décadas. VIano, factos esses oecorndos na mversar,o.

���-��.�����������������������������������������������
Literatos e humens scienlistas .Ião devem se descuidar o uso do MATTE vis-
to que é .um conservador e resl_orador das forças physicas e inlellecluaes

E

BRASIL.EIROS
--

POR AGRIPPINO GRIECO

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)

(Exclusividade de fi Gazeta, para o Estado de Sta. Catharina)

.. '_,

. .(\
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: Dr. César Avila il,l Dr. H."rlq"e R.pp -Jer,

Ex-assistente do
.

,: E

O· r�� � r c [" 1'1'0 ri I! I
Dr. O.waldo aulel. Vian._

.,_. í" I,. 'I;;i�'}1,1(. �.i _ '.

i li

I Clínica cirurgica-operações ii Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

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

Residencla:-R. Esteves Ju
nior,179-Phone, J .285

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllls
Vias Urinarics

Consultorio t Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

---..---======

Nas grandes [uctas 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!

Palleteria
rgentiE�a
Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

•

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

•
�=====I
N h f, I

. D
ão pon a ora a sua amma

.

usada.
Adquira já'o afamado afia-

dor nSIRANAn para .laminas ty- _

po Gillette.
.

Para excellente e baratissimo.
INSTALLADORA DE

FLORIANOPOLlS

Indíca:

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

,

Accacio MO-I
I •

i re I ra tem seu escrip-

I tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.

Caixa Postal, 110.

Roa Trajano n' 11

H. Jordan & Cia.
CASA MATRIZ:

_;OINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telcgr aphico «INDUS»
Caixa Postal, 75 - Te!. 514 e 507

FDL-IAES:
Mafra - Canoinhas

(SANTA CATHARINA)
�io Negro -_ S. Matheus

(PARANA)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADOI

� F \E1fiíCANTES DO AFAMADO

ii Chá de Matte Indus

Exportação de productos do paíz

�,
a,

. -

•.t-;l""lt.;?,.,... ...';�-�III1-�Y'· . ..; .........--..,..,. ..,..,..._.-

� eferk O S3bão INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleina
lê U���" waàor ao que é bom, é economiCD e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

-�_._. _-. __ . - - -_ ._- ---

v. .-,..;'

Valiosos brindes 3���1�fr�������
distribue � I

, � Attenlae bem! io. 1.... ROSA �
RUA DEODORO 33 �
FLORIANOPOLIS. �

a todas as pessõas que, por seu intermedio, tomarem �
assignaturas ou annunciarem na �

A GAZETA [� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por
��'t4 semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

� EXTRACÇÃO com globos de crystal.
� A MAXIMA lisur4 e honestidade, pois, os sor-

� teios são presenciados pelo p,ovo
.����������'"

G G*GG:��.�;O••••O�� ��Wk������l�����@

• Fabrica de Moveis: � , Transporte rapido I
[OE : Florianopolis - Bom Retiro �

· Pedro Vitali : ACEITAM-SEPASSAGEI�OS, CAR�AS E�NCOMENDAS �
·

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER fi! � Fett & Cla. Llrrlltada

�·

ESTYLO-ua}oão Pinto : I B-TeIephone, 1693 a �\� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropor .,_

., .

' e �� o encarregado MARCUS MOURA
O �.�OG a���i���������O

Fechamento de malas

TERÇAS e CUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 1 9 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLF, CURYTI3!\,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND

Refinação de Assucar
=de=1

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Dell�síto: Mercado, 36

--,�'--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos G
� photogl�ap�icos,. garantin�o-�os revelbaçãlO't cópiats �
� e amp iaçoes irreprcensiveis e a so u amen e e� duraveis. �,'F!l� ��

� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS �
� NA CASA �
� .
���.'a.o -------O�•••

·

.TOME
o

sómente

CURSOS DE

Chapéos e Flôres

Ifloverle
Boonekamp e

�
w

o apperitivo de maior fama �
�

8.�. --------�����$g

(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA FE
MININA-ENFEITES PARA CHAPÉUS

Inaugurará aulas na proxima QUINTA-FEIRA dia 11

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

SOLICITE A SUA MATRICULA

Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios
para executar as exigencias da moda, e é leccisna
do de modo que a alumna, possa sempre executar
seus caprichosjdíspensando machinismos e disposi-

tivos €1ue não sempre estão ao seu alcance

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

A Agencia Moderna
de Publicaçoes, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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funôaôn em 1885

Rua FeJippe Schrnídt n: 8
l'aixa postal129 Tel. auto 1004 r�'-';;:\' .,'�,..

NBA L}\CTEf
:'

"

Codigo Ribeiro End. Telg. }� NAfÀt:RJ,STLE .;:
E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-

SIMONE �
,

A I\'A
.

:

I
� , GOA I�

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvpographia. Estereotypi �
, "APPARECERASAALAGEI'\1 ..

<

d f id d di b Encaôernação, Pautação, Tra I'\'j
as en errm a es gastro intestinais: colite, la etes, apeno balhos em Alto Releva etc. .

A EM
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ' .. ---

� NOV I CA ;'.'::����;:;,;;;;;;����
" coNoM <.:

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, �.;: MAIS E �o.� lo'

Por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos .;\':�.�. �A 1\15 PRAí!C1"'A= '

'''1:; IVII-" RfE I ''''
,rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

';'.;�. M A I S P E
"
.,.' ",

.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual AIC'OO I .

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- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- & Sobrinho �

D E gente.
R C ���';,r;;!'f�,;',?�Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. . ONSELHEIRO MA- �Jif_,�

DEPOSll O E ESCRIPTORIO medicas de Floríanopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 70 Vi rgil iO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. G

. . ""'''''i'''

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- II FLORIANOPOLIS arei a ...Rlúi'Ti ra-
�������������������� �1, Ca� da Ilha e Ho�IMetropol. �������������d�e�n�t�e�s�n�.�1�o�-F�I�Or���n!Q�PO�!�

A CAPITAL.
ARTIGOS PARA I-IOMEN�,�
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

••• Funõcõc em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no. Brasil

í«

Fc:pital rgolisaôo 9,000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000
Receita em 1933 17.752:703$::161
'lmmoveis 13.472:299$::349
Responc;abiliôaaes cesumlôcs em 1933 2,359.938:432$815
(Estas responsabiliaoôes referem·se sórnente aos ramos aelE'OBO e TRAH5PORTE5, que são 05 DOl5 UH!r05 em qUI<!

a l'ompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agente!;; e Regulaaores ae Avarias em toõos os
Estaôos ÔO Brasil, no Llruqucr (5ucrursal) e nas pr ínclpues

praças extrangeiras
Agentes em E'lorianopolis rAmp05 LOBO & riA.

Rua r. mafra n' 35 (scbrcõo) I'cixo postal 19
Telegr. ALLlAHÇA Tcleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Ilajahy 5ub-Agentes em
Blumenau e Lages

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 UM 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 ViIla Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linaa Vista Panoramica.

Eepleriôlôc praia ae banhos.
Optima nascente ae agua potcvel,

Terrenos completamente planos.
FI VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 ôo Branae Quartel feôeral, em conetrucção,
500 ao Brupo Escolar 'José Boiteux.
tia séõe (la Districto 'João Peasõc.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieaaôe se encarrega õc construcção 1312 Préaios

Od lótes oõ qulr aos, me õtcnte o pagamento ae umcjentrcõc á
vr.sto e o restcrte em pagamentos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Uonfeilaria Chiquinho

Fllemene & Cia.
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.

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

. Zina·

EGARANTIDO
"<;

r., E CUSTA 6 $
a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOSo

RUGAS E POROS ABERTOS

'

..

. -

lU"'-
_

ClDADI '1TADQ ..

SE QUERES A!,'PAR DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

Ford" 8e200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!
BRO N. 16

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA MODERNA

�
r '

'

•• -<11
.�
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Premios em mercadorias

Correios e Tefegr'aphos Prefiram sempre o inegua- Os sen ad0-

,RIO, 10 (G)-Pa.a exercer
vavel SAa�O re$ paulistas

interinamente o cargo de ajudan- .1NDIO de Cuntyba
te da agencia postal telégraphica

."
. 5, PAULO, (G)l I-Foram

d� Herval, em �anta Ca�harina, G�rage Americana Rua eleitos senadores pelo Eslado de
fOI nomeado AlcIdes Martms 50- Francisco Tolentino n: 1 S. Paulo os drs. Alcântara Ma-
bri�o, TELEPHONE J .577 chado e Moraes deSarros.
������t«f � O,�,����f)�
� �

118 DE 'ABRILIlo �

I�'�
��1

'(.«,-ij �.�O �� COLLOSSAL SORTEIO ��

.

Combinações �inteiramente
novas e muito
interessantes IIde titulos de I

capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento ,frac-
cionario.

19899 Samuel Camara Góes, para seu filho José - Natal-Rio Grande
do Norte-contemplado com o CAPITAL DUPLO Rs I 2:000$0�\0

3000 Orlandino Klotz-Rezende-Estado do Rio--contemplado com Rs. 6:000$000 I �
t 9050 Francisco Costa Ribeiro, para a menor Julia-fortaleza-Esta- I' ��do do Ceará-contemplado com Rs. 6:000$000 �

14027 João Rodrigues Germano+São Salvador-Estado da Sahia-

contemplado com um titulo liber�do de Rs.
.

6:000$000 II14027 -Saul da Fonseca-Rio de Janeiro-contemplado com um titu-

lo liberado de Rs. 6:000$000
293 José Campos Menezes-São Salvador-Estado da Bahia -- con-

templado com um titulo liberado de R�. 6:000$000
293 Laudares de Carvalho=-Rio de Janeiro-- contemplado com um

titulo liberado de Rs. 6:000$000

Informações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia. I Exige apenas a contribuição de •
� 1$000 para cadd sorteio. G

Florlanopols - Laguna - Itajahy - Brurnenau - Brusque � �
Ti� �

,

.

� H hllltal l Inscrevel ..vos � I.'.;_.·..;

V
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin- Querendo .reparar, e engraxar e � a I I ai-vos. I! �
cipal do districto «[oão Pessôa-, com fundos lavar automovei procure a «GA- G �
para o mar.

_ GAG.E AME�ICANA» rua1e �.íôOO df@,,,,''''' ��í;r."",�,r..j' �
TRATAR NESTA REDACÇAO. Francisco Tolentmo n' I' ��e••�'=========':::':::::::-::::--=.·-------�i)T����il.�

I
•

I
II
le OG••�O�--------------------------------------------

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao I'
numero sor

teado. do
D U P L O
do capital
nominal.

� 411i:mça .In Ihllaia

� t ��'�;)I.i�ãll�znç�@� s, 4.
,...._�

.
.

Componhlo Srostlell'O poro IncentIVai odes-

,fj envolvimento da Eco,",omio

capital lIubscrtpto I e;OOO:ooolOOo - CApital .eall&a4o; 8�O;OOoa.OOO
.

__ . Sede Social; e.b.la '
..

l�c#dior��40C#�4Jkf/
�Adkr�",�......VV1·�vv��

.� ....- _' � .. �. '._�'�:�'�� ..�""__ .... ,._.�..... .

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, STODOOS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A

27 DE MARÇO DE 1935:

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Titulo N·

5,:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos [á felicidade na

CREDITO MUyUO PREDIAL!
A CREDI-r-�. MUT"UO PRE-

D IAL, destaca-se das mais senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessível á todos-asaDO

A MAXIMA

SE
GARANTIA EM

UR
.

"SulAmericaTerrestres, Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes .

Accidentes no Trabalho
\. Responsabilidade civil

Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

e
e
��
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A AZETA
Artigos para homens po

dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Para
Izo á rua Felippe Schmidt
rr 21.A DO

... '
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�.

SEXTA-FEIRA

12
*
*
*- O filho de um sovina,

achando-se em aperluras finan
ceiras, escreveu ao pae, que mo

raoa longe, a seguinte carta:
«Caro papae.
Vou muito mal de dinheiro e

muito lhe agradecerei si você me

enviar com urgencia 500$000».
Dias depois recebe do pae uma

carla com valor declarado de
50$000 e esle bilhete:

«Junto remetio os 50$000 que
me pediu na suu carla.

Devo, no entanto, lembral-o de que 50$000 se

penas com quatro zeros».

Hilda Ramos Silva

D.::flue hoje o seu anniversario
natalício a gentil senhorinha Hil
da Ramos da Silva, filha do sr.

d I mbargador J. Pedro da Sil
va e ornamento da realce na so

ciedade florianopolitana.
",4 Çjazeta respeitosamente as

socia-se ás homenagens que lhe
vão ser prestadas, enviando-lhe
felicitações.

Transcorre hoje a data anni
versaria do nosso conterraneo sr.

Edmundo Luz, chefe de machi
nas da Companhia de Navêga
çãJ Costeie.

Anniversaria-ae hoje a exma.

sra, d. Nathalia Boos Dutra, es

posa do sr. Arnaldo Dutra, Iunc
cionario dos Correios e Telegra
p�10S.

Anniversaria-se hoje a gentil
senhorinha Alice Souza.

fAZEm AI-ums HOJE:

o sr. João Victor Garcia;
a senhorinha MaIia Boiteux

Piazza;
o menino Newton, hlho do

sr. Jacintho Mafra;
o sr. Antonio João Vieira.

CHE6Am UH5 •••

Vindo de Brusque, de cujo
municipio é preft-ito municipal,
está entre nós, o sr. Rodolpho
Victor Tie zmann, deputado á
Assemblea Constituinte Estadual.

Encontra-se, nesta cidade, vin
do de Mafra, o nOS30 cooterra

neo João Romaria, agente-corres
pondente deste dialio, naqueHa
localidade.

Acha-se nesta cidade o sr.

ceI Benjamim Gallotti Junior, pre
fcito de Tijucas e deputado eleito
ti Assembléa Constituinte Estadu
al.

OUTR05 PARTEm ...

Seguiu, ôntem, em companhia
de sua exma. familia, para o Nor
te do Estado, o sr. Elpidio Bar
bosa, inspector escolar.

Para Ttajahy seguiu ôntem,
acompanhado de sua genta filha
a exma. sra. d. Esther Amaral.

escreve a-

"
II II

Viajou, ôntem, para o Norte
do Estado, o dezembargador Sal·
vio Gonzaga.

Acompanhado de sua exma.

Iamilia, o seguiu nosso distincto
conterraneo sr, Amaro d� Santa
Rita, figura de destaque na Fe
de.ação Paranaeme de Desportos.
Ao estimado catharinense de

sejamos bôa viagem -.

Curt Hering

Dêvcrá seguir hoje, desta Ca
pital com destino á AUemanha
o sr. Curt Hering, grande indus
trial no municipio de Blurnenau.
Nesta viagem' acompanham-no

sua exma. sra. e sua filha.
Ao sr. Curt Hering, deseja

mos uma feliz viagem.

Para bem servir ao público
sportivo, a empreza de om

nibus fará correr carros es

peciaes domingo proximo, pa
ra o campo «A. Konder».

E' um gesto magnifico que a

direcção da empresa de omnibus
vem de ter para com a Federa
ção de Desportos, collocando tan

tos ômnibus quantos Iôrem neces

sarios na linha Praça IS-Cam
po Adolpho Konda, por occasião
da realização do torneio IniCIO.

Estamos tambem informados de
que os illustres administradores
manterão esse especial serviço duo
rante os domingos da futura tem

porada sportiva. E' mais um l'as
so dado para o conforto daquelles
que tanto esperam dos actos da
actual direcção dl F.C.D.

Viajou esta amanhã, com des
tino a Curityba, acompanhado

F tei h'
. de sua exma. esposa, o sr. dr.

es eja oJe o seu anruversa- .

. .

Ab'l- d C Ih Jarbas Saldanha, secretano do Es-
no o Jovem

.

J 10 e arva o
_

.

C t d· t d �
trada de Ferro Sao Paulo-RIO

os a, a Jun o o promotor pu-
'

.

bli d d C it I Grande naquella Cidade e que ha
lCO a comarca a apl a . .

Ab 1 di I t
dias se achava hospedado nesta

laçamo- o cor la men e.
C' Iapita.

Deu-nos hoje o prazer de sua

visita o sr. dr. J. Eltz Sobrinho
inspector da poderosa Companhia
Nacional de Seguros de Vida-

Procedente de Itajahy, està "São Paulo," no Estado de San
n sta Capital o sr. Francisco Quei' ta Catharina.
roz de Almeida, Jeputado libe-I O dr Eltz entreteve comnos

ral á Assembléa Constituinte do co interessante palestra oHer _!
Estado. c�ndo-nos uma folhinha reclame

e o último relataria daquella Com
panhia.

Agradecemos a visita ea oferta.

O Figueirense, clúb que tantas

lutas inter-municipaes tem offere
cido ao nosso público, acaba d �

obter licença da F. C. ,o .. para
disputar tres jogos, a partir do
dia 28, no interior do Estado.
Assim a partida Figueirense x

Roupas para homens e

criança só na CASA A
Tamandaré será adiada para o

CAPITAL primeiro domingo que caberá, co

____________ mo vago, ao alvê-negro.

Religião
Missa de Ramos
No proximo domingo, ás Ontem os part'dros da F. C.

8,30 horas, haverá missa e D. estiveram reunidos para julgar
distribuição de palmas na tambem o caso da agressão do
matriz do Purissimo Coração sr. Sanford ao sr. Aggapito Vel
de Maria, (Igreja çIe N: S. do j 1050, quando este tinha pJr fito
do Parto). zelar, como é de costume, p"la

Semana Sa nta

TORNEIO INICIO

Realizar-se-á domingo proximo
o torneio inicio da temporada
sportiva de 1935, com quatro
encontros regulares que deixarão
bem patentes ás vistas de todos
o que vae ser o campeonato pro
ximo. Iris e Figueirense, tradicio
naes rivaes de todos os te npos,
abrirão o programma procurando
collocação para a final; Av ihy e

Athletico imitarão esse feito e o

Tamandaré, que ficará na espera,
jogará a semi-final com o vence

dor da primeira partida. Virá en

tão a final enlre os campeões dos
2' e 3' encontros, ficando ahi
conhecidos os I' e 2' collocados
do torneio de 1 935. São lutas
empolgantes que o nosso aprecia
vel publi.::o irá presenciar, levan
dJ para o campo fi. Konder,
com a sua presença, o seu enthu
siasmo pa-a maior brilho do sport
barriga-verde. Após o torneio,
não se realizará mais o encontro

entre os dois combinados e sim
de um combinado contra o Iris
F. C.

AFFONSO GARCIA E
AOHEM \R CONCEIÇAO,

HOMENAGEADOS

Realizou-se, ôntem, na residen
cia da noiva, à rua Jeronymo
Coelho, o enlace matrimonial da
gentil senhorinha Ruth Haber
beck com o sr. sargento Eurico
Ferreira Fernandes.

Após o acto � jovem casal ::.e

guiu para Cabeçudas.
HABILITA"ÃO

No Cartorio do Registro Ci
vil da Capital estão se habilitan
do para casar o sr. Aurelio da
Costa Sabino e senhorinha Hele
na Sohn Medeiros.

EHfERmos

Foi, hoje, submettida a uma

intervenção cirUI gica, no Hospi
tal de Caridade, a senhorinha
Sylvia, filha do sr. tenellte Adeo
dhato Ferreira.

VISITA:

Cathedral Metropolitana

Na sessão da F. C. O., por
proposta do incansavel sporlman
Nelson Nunes, foi apresentada a

idéia de que a taça que será of
ferecida ao campeão, tenha o no

me do saudoso athleta que tão

bem nos soube representar no

campeonato brasileiro-Adhemar
Conceição e o bronze de' 2' col
locado tenha a gravação -IIAthle
ta Affonso Garcia". São dois
gestos de reconhecida significação
que servirão de exemplo para
aquelles que tão bem têm procu
rado inscr.:.ver os seus nomes nas

paginas da rossa historia sportiva.

RUMO AO INTERIOR

Quem quizer se trajar bem,
forçosamente, terá que usar as

maravilhas do PA
RAIZO· rua Fe
wlippe Schdtn.! 2'1

-0-

A Commissão comrnunica aos fiéis e ao público em geral
CI actos da SE:.MANA SANTA, que obedecerão ao programma

seguinte, devidamente approvado pela Autoridade Metropolitana:
I - Dia 15 do corrente, DOMINGO DE RAMOS. -

A's 10 horas da manhã, BENÇÃO DOS RAMOS, p\)r S. Excia.
Revma. -A distribuição será feita pelos Irmãos do S.8. Sacramento
Pede-se á maior ordem, respeito e silencio, por parte dos que se

apresentarem f ara receb r os Rim�)s. -A seguir, Procissão,
em tórno e por dentro da Cathedral. - Missa solemne e CANTO
DA PAIXÃO. - A's 18 horas. Via Sacra.

II - Dia 17, QUARTA FEIRA SAN'TA, confissões
durante o. dia (o que se poderá fazer desde os dias precedentes),
para o q:.;e haverá na Cathedral numero sufficiente de confessores,
em preparação para a Communhão Geral do dia seguinte. Os fieis
sabem da lei da confissão e da communhão pelo menos uma vez

no anno, e do dever correlato da desobriga. A's 18 (6 h. da

tarde), OFFICIO DAS TREVAS, depois do qual continuar-se
ão as confissões.

A LUTA AGAPITO x

SANFORD

III - D;a 18, QUINTA-FEIRA SANTA. - A's
5,30 horas -:la manhã, cornmunhão da manhã, communhão geral,
possivelmente em t e.s altares, em que tOD a ão parte as ir
mandade e Associações religiosas da capital. Todos os fieis, sem

excepção de cathegorias, são instantemente convidados a tomar

parte nesta parada de fé e piedade christã. Neste armo, a C1m

rnunhão poderá ser feita em preparação ao Jubileu do Anno Santo.
em todo o caso, por intenção do Summo Pon�ifice.--A' s 8 horas
da manhã, MISSA PONTIFIC IAL, intercalada pelo bellissi
mo e imponente acto da SAGRAÇÃO DOS SANTOS OLE')S.

-Reposição do SS. Sacramento, etc... - A's 18 horas, OFFI
CIO DE TREVAS, a que se seguirá a tocante cerimonia do
LAVA-PE'S, coroada pe'o sermão de Man(�a'o. A órdem da

adoração se fará de accôrdo com a lista allixad r á porta da Ca
thedral.

IV - Dia 19, SEXTA-FEIRA SANTA.-A's 9 horas
da manhã, MISSA DOS PRESANTIFICADOS com' a ASSIS
tencia de S. Ex::e�!elcia Revma - Cinto da PaixãJ,
SERMÃO commemorativo do grande acto.-A's 18 h., OFFICIO
DE TREVAS e, e-n s sguida, Procissão do Gnlerr@, como de
costume indo o esquife e S, Exc:a. sob o P 1 :0, e obe Íecen �o ao

seguinte itinerario:-Braça I 5, Ruas Felippe Schmidt, Trajano, Te
nente Silveira, Deodoro, Fellif p � Schmidt, Jeronymo Coelh i, Con
selheiro Maha, Praça 15, João Pinto, Racteclif, Tiradentes, Praça
15, Cathedral. - Terminada a Proc.issão Sermão da Soledade.

v - Dia 20, SABBADO DE ALLELUIA. - A' s 5
da manhã Benção do Cyrio . {JI,[ovo e Fonte Baptismal. - A' 9
horas d" manhã, MISSA DE PONTIFICAL, com o canto das
Alleluias, e do Magnificat, no final da Missa, dos actos liturgicos
mais piedosos e bellos do anno.

VI - Dia 21, DOMINGO DA RESURREIÇÃO.-A's
4 h. da madrugada, Procissão com o SS. Sacramento, para a

qual se pede o maximo re,peito e att�n;;ão. A's 10 hora3 da manhã.
MISSA ASSISTENCIA PO�TIFICIt\L.-A's 18 horas CO·

ROAÇÃO DE N. SENHOHA, e sermão allusivo, e que consti

tuirá, ao mesmo tempo o remate da Semana Santa.
Consistorio da Cathedral e Irmandade do SS. Sacramento.

10 de Abril de 1935.
P. João A. Reilz, Cura da Cathedral
Flavio Ferrari, Provedor em exercício da Irmandade o SS.

Sacramento.
João Ambrosio da Selva, servindo de Secretario.

AConstituin- O
teCapichaba ra

rastilho pa
catastro-

VICTORIA, II (G) _ Phe
Reune-se hoje a Constituinte es-j , R<?:vtA 10 (Urgente) (G)-:
perito-santense. Deputados oppo- E.m �lsta �e ter. a EthlOpla dls

sicionistas impetraram uma órdem tnbUldo VInt� mIl homens ao lon

de habeas-corpus. O presi- go da fronteira, esp:ra-se a cada

dente do Tribunal Regional Elei- momento a d�cla.raçao de guerra

tonl solicitou força federai para pelo governo Italiano.

garantir o funccionamento da A s-
Sabe-se que todo o armamen-

sembléa. to. e mat.e�ial bellico dessas tropas
fOI adqUirIdo ao Japão.

a

VICTORIA, II (G)- Instal
lou-se a AssembléaComtituinte,sob
a presidencia do des. Augusto
Botelho, comparecendo o inter
ventor Punaro Bley e altas auto

ridades federaes e estaduaes.
A policia controlou o movi

mento no edific.io, não permittindo
a entrada dos não convid8.dos. A'
sahida, o sr. Asdrubal Soares
foi ovacionado.

Amanhã proceder-se-á á elei
Wção da esa.

segurança e manutenção da ordem
no campo <Adolpho Konder».
Após ligeiras propostas, ficou re

solvido considerar-se os actos do
sr. Sanford como dispc:nsaveis na

actual admnistração sportiva, além
de Um oHicio que será enviado
ao Avahy, lamentando que um

seu elemento, com certa responsa
bilidade, tives e prc p xcionado
uma scena tão vergonho.a como a

de de mingo passado.

SOJY VIEIRA E O TA
MANDARE'

D�paramos ôntem com Sody
Vieira, incansavel sportman e

presidente do Tarnandaré, que
passava, «rindo para as paredes.»
Ínterrogamos ao Sody o qu6..,,_ha-
via de bom no Tamandaré, I(ois
a sua:physionomia anaunci.rra a�o
sobre o sport Respondeu-nos c im
a sua habitual gentileza: <Aca-
bo de adquirir mais tres elemen-
tos bons para o quadro. No trei-
no de hoje já o meu club se a

presentará bem constituído. No
treino de 2a.-feira empatamos com

o Athleiico de 2 x 2 e os srs.

nada disseram, mas contra o A·
vaby os srs, estamparam 10 a I II!
Estou magoado com A Gaze- <:1-
ta. «Botamos o caso em pratos
limpos e o Sody tornou-se o Ines-

mo amigo de sempre. Ao despe
dirmos do distincto sportman el-
le, já de longe, gritou: «Não es

queçam de dizer que empatamos
com o Athletico, 2a.-feíra ultima.»

NERY CONTRARIADO

O keeper Nery, pertecente ao

Figueirense, nos descreve, demons
trando sentimento contra injustiças
que estão lhe fazendo. Em sua

missiva o illustre jogador diz que
a Republica vem se preoccu
pando e exibindo em excesso as

qualidades dos jogadores do lris,
especialmente de Metralha, for"
çando mesmo a direcção téch
nica da F. C. D. a inclui-lo em

um dos combinados. Por falta decs"
paço deixamos de publicar a re

ferida carta, textualmente; porêm
ahi está o seu ponto plincipal.
MANIA DE CONTRARIAR

Em linguagem de maniaco, em

«entrelinhas», um inimigo do foot�
ball e da ordem, refugiando-se sob
o pseudonymo de Sire Dome, pu
blicou um artigo no «Correio do
Estado» de ôntem, pelo qual se

verifica o despeito desse infeliz
infractor. Por' julgarmos inutil re
pellir a mania dos sabidões de
esquina que tudo «fazem», po
lém até hoje nada fizeram, e certos

de que os nossos SPORTMEN
tomarão as suas palavras como

partidas de um despeitado, dei
xaremos Sire Dome falar até ca -

sar ... Queira D.::us não esteja o

incógnito a esta� horas castigado
moralmenle pelas suas reinciden
tes faltas na vida sportiva ...

Sequestro
De navios brasi

leiros

Neve-York, II (G)-Em vir
tude de falta de pagamento dos
reparos feito, ha mais de quatro me

zes, no navio Poconé, e despesas
de docagem, em portos ameri
canos, com varias navios do
Lloyd Brasileiro, a direcção dos
estaleiros sequestram dois navios
de3sa empreza brasileira de trans..

porte.
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