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.Constituinte
Estadual

A seSSê"O
de hoje

.. Reuniu-se hoje, a Assembléa
� Constituinte Estadual, sob a pre

sidencia do sr. Altamiro Guima-

A mellsagem Importante discurso
do sr. Mac Donaldcttlnl

,***Nova phase administrativa se

rá, sem duvida, essa que o nos-

s� Estado irá atrav,es�ar sob a do presidente
dIre�çãO honesta e sábia do dr. Getu I ioNereu RaTllOS.

Grande paladino das liberda
I des e direitos do pMO da sua

terra, S. excia. soube fulminar com

a. sua pal�vra f1dmmeja�t�� inci
SIVa, em mumeros corruCIOS pu
pulares; - os vicies em que perrna
nenciarn aquelles aquem, na

velha Republica, c povo lhes
havia outorgado alguma psrcella
de mando e autoridade.

Sua excia. que foi investido,
ha poucos dias, das luncções de
Governador do Ltado de San
ta Catharina, não poderá, por cer
lo. estar ao par d.c! todas as OCLor

rencias que se vinham verifican-Ido nos dinheiros e bem do povo,
.� tujo fará para cohibir os er-,

I

Trata do cornmercio em g'2;'
e das finanças, expressando co.

fiança na resistencia do Brasil

depressão mundial.
Refere-se em segui,:Lx, ,:." ,J_�

rmis pontos dJ cO",;,J·,IC·" {f

I rior, cabo gemi i i·,j '" ex, ,

interna e flduantt', á po�iL.:·) ..a..
bial e aconselha, cr� í. c' ,; lt
ficit real de 1 ":8.204:/ L2j o.
maior parcrn.in.a nos ga�tc'� !.. kj

mina dizendo:

Realiza-se no dia 20 do cor

rente, o almoço que os amigos,
collegas e admiradores do sr dr
Antonio Bottini, lhe ollerece m , pü

iniciativa de A Gazeta, em vir

fazer -fi-ent,.::; a

BERLIM, 4 (0)-0 Mi
nistro do Ar sr. Goering na

entrevista que teve hoje com

os representantes da irnpren-

tude de ter conquistado o prirrei- ?
.

ro logar no concurso para cathe- r',. ",'

dratico da. Fa�uldadê de Medici- �.,��; :'1' " ,b
:-,.:

na da Universidade de pnrto

A-I
,,: ,;;W�", •.}

Íezre.
,.

::,�;',
�

�Já subscreveram a lista que �e

1:.1 i
..��.:"(.,.h 1 - 1 .,�."

ac a nesta recacçao os S1'S.: ce .

,I ."'::...., ...
, 'f'<.:!,

Alencourt de Fonseca, des, Sa -

� �,
vio Gonzaga, dr. Cesar Avila��. ..

pt
dr. �a:old� Pederneiras. dr. J(J�o ����..,���
Aquino, JaIro Ciliado, Antonio '�:�,b!;}
d' Acampora e Rubes r�élmos. ,(h��·_;"�""n=,=

LONDRES,- 4 (G) O pri-
meiro ministro sr. James
Ramsay Mac Donald, pro
nunciou hoje, na Câmara dos
Communs importante discurso
sobre a questão dos arma,

mentos aéreos.
No decorrer de sua oração

o chefe do governo declarou

que o Ministerio, já déra os

passos necessaríos, para ace

lerar a projectada expansão
da aviação britanica.

RIO, 4 (G)-Na sua mensa

gem á installação da Legislatura
o sr. Getulio Vargas faz o elogio
da Constituição de 35.

Lembra os trabalh s da Cons

tituinte, recordando igualmente, aràes.

Procedida a chamada verificou

se numero legal para a sessão,

com o comparecimento de 1 2 de

putados da maioria e I O deputa
dos da minoria.

O sr. dr, Sylvio Ferraro, 2'

secretano, iniciando os trabalhos
do dia, procedeu a leitura da
acta anterior, que foi approvada,
unanimemente. Em seguida o sr.

Barreiros FIlho, l secretario, lêu
varies telegrarnmas e officios diri-

gidos á Assernbléa, congratulan- �"��_��L�.==�_�,,�_� �.AC���m��'�...�=�-�.����...I!':_�....�•.������
do-se com a sua illstallação.

Concluida a leitura, o sr. pre
sidente, em vista de não haver
orador inscripto , concedeu a pa

.. lavra a quem deHa quizes e fazer
uso. varias na-

E como ninguem fizesse uso, çOesfoi encerrada a sessão.

instituição de JUS Iça ti itoral' a "O nosso maior esforço deve

conquista maxima da revolução. consist.r em h,rtaL�cer o arnl ientc
Fala sobre o pleito de Outu- de tranqnil'idade, restituindo (J

bro de 34, ac.ntua que o resul- Paiz ao rythmo de traball.» fe
tado representou a vontade po- cundo, dentro da ordem e d) res-

pular, peito ás leis".
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EMBHULHADOS dade' d�o�:rif��:;��se e��P:bt�:� � � E�:. f�
, ,. . � ,

ainda permanece, app�llamos para ,� �""""""-...,," �
. N,t,;na rOíl� ,de POl1ttCOS: no Lafe

o sr. dr. governador na convic- � Com esses turumbambas todos porque a cidJ.Je pa,- �.�
RíO Branco, dIZia-se que o l}Untam:::nto - d d'd' . I � sou, até A Cidade foi expulsa do seu cantinh'). �,,115 Jt 'ei
rcpl1bIkano-leglonario-a!lsti1íanísta ti- I ça_o e 9ue me I as repressI�as t r.� C r;�
Ilha sido embrulhado pelo signatarío e Immedlatas serão tomadas, afIm � idade é assÍm e se apresenta sempre tal gml é, :1.10

��
do seguudo epltaphío. mal escapado de cohibir, por completo, taes: H us" PÓ de Arroz Lady ... e depois está convencida de l!�

I da epidemIa do prímeiro. públkados irregularidades. � � que:- quem é bom já nasce Jeito. ��
�� .

eclkção da "Patria", de sabbado I � Voltando novamente ao nosso cantinho vamos continuar ��
H!Ílmo.

Q
.

t' b �� f"
. .

d O t b d d 'b r.'1
uem qUlzer se rajar em, f

a nossa ama InICIa a em u u to o ano passa o, so os l��
ATÉ NA COSINHA forçosamente,teráque usaras Jt auspicios do aforismo, si me não falha a memoria, de Ju- (�

Affírmava-se hoje que até a cosinha
maravilhas do PA - � venal: ��

do Palado estava apinhada de "leaes" RA IZO rua Fe- � "R "Idendo cast "Igat mores." �.�
companheiros dos outros. lippe Schmidt. n. 21 �f . ��•

O RECU RSO � • s ��
Tendo o Superror Tribunal Efeito- A "d f

� Passada a tempestade, encontramos, por uma d,,,:sta �J
ral, da Capital da República. em sua ccor O ran- i m'enhãs claras e limpidas, a figura sorridente e bonacheiro- �
sessão de hoje resolvido considerar "

t· �� na do nosso bom amigo, ex-secretario do Interior e depu- r.�

consulta o recurso dos :deputados per- CO - SOV Ie ICO � tado a Constituinte Estadual, Dr. Plácido Olympio de Oli- �.'�
sa declarou:" A. torça defini- ten�e,nt�s ao ajuntamento politico o�- ft�� veua. ��
tiva da nossa frota aerea PO�1Cl0n!sta. comm�ntava-�e com h�- PARIS.4 (O) O pacto fran- r O Plácido que sempre foi um homem placido não es- ��

, .

d
.

11-
lamdade de que os refendos constt .

t'
.

d t ltI r. �
sera determll1a a

_

UUlcame tuilltes. pretendem convocar uma reu- co - sovle ICO asslgna O es a
�� tava com a escrita em ordem, o sorriso lhe não brincava no �'IJ

te pelas proporçoes da dos nião, no Chaco Boreal, de membros tarde, consiste de um proto- � rosto brejeiro e escarminho como sempre, mUlto pelo con- ��
paizes que nos cercam, de das Ligas das Nações e Asiatíca e colo explicativo em cínco dis- � trario, a fisionomia estava carregada, exteriorisando uma Lor- �

traje fórma a poder a AlIemanha destacadas personalidades rzsidentes positivos, baseados nos arti- F.1 rasca intima. �
fazer frente a possiveis ata- em Shangal. gos IS, 16 e 17 do Convenio � - Ué você de primeiro não era assim, que é iS�f)? �.
ques, quer de uma �potencia, Garaga Amaf'lcaua Rua basic0 da Liga das Nações, e n Písaram-te nos calos? (ffi
quer de varias nações com- Francisco Tolentino 11' 1 estabelecendo consulta e as- �

- Não, nada disso, queres ver até onde chega ;j_ f .1- �
binadas." TELEPHONE 1.577 sistencia militar imediata a- � ta de vergonha em certa gente? Hê isto! - E àeódobra:1- (li)

fim de repelir o Estado agres- � do um exemplar da Republica, nos mostrou com o in-:li- �.�
SOi, depois de haver o Con- � ca.dor o telegrama do Dr. Marinho Lobo, ao Dr. Nerêu ��
selho ela entindade genebri-

ri Ramos, Governador do Est"do. Lemos o despa(:ho publicado. �

....
�

na agido no caso. O pacto es- � -E te zangas por isso. Não vale a pena. [I'J
pecificadamente limitado á r -E' preciso convir, que so ultimas abancerrélg,�n5 do [;�
Europa, ficando fora dos en- � P. R C. têm que arranjar uma taboa de salvação.

. [�
Por reccntes acto:; do dr. tt:'l1dimentos nelle consubstan- � _ Pensas assim? rr�

Nerêu de Oliveira Ramos, ciados os factos que se desen- � -- Sim; sabes porque, pois em quasi meio seculo de ��
Governador do Estado e, em rolarem nos Estados asiaticos

rl� regime é só agora que elf':'s e6tão começando a brincar de r�
vista da communicação feita da União Sovietica assim co- � oposição. E você sabe como nós, que oposição não é brin- �:J
pelos srs. Benjamin Oallotti mo nas colonias e protectora- r quedo é ação, é coragem, é lealdade, despre ldimento é in- �Jor. Prefeito Municipal de Ti- dos franceses. E obrigatoria a 1- trepidez! . . . [�jucas e Rodo!pho Victor ratificação pelos parla .nentos ri - Mas não é isso que me amofina; é o desc6co do frj
Tietzmann, Prefeito Munici- dos dois paizes e o texto de- r seu Marinho em atacar a ditadura oJympica. �;
paI de Brtlsque, de haverem ve ser publicado amar:hã á

�I
- Mas isso que importa, "deixa-los fala-Iôs que ��assumido o curgo de de- tarde. Communicado que ex- r eles calãrão-si-ão-se." �putados á Assel11biéa COr!s, pressa o pensamento dos r E assim pouco a pouco a fisionomia do nosso amI- ��tituinte Estadual, foram, os governos francez e russo, fri- � go Plácido se desanuvia; volta um sorriso perverso a bíin- �

mesmos, a peâido, ex?nera- za que a,?bos ent.endem que � car-lhe nos labios, e ele malicioso arremata: ��dos dos seus cargos. FOI, tam- e de desejar a asslgnatura de- � - A ditadura não foi oJympica, foi placida mas ag(;- rbem, por acto do Governador um tratado de segurança mu- � ra vai surgir um lobo faminto.

"Id? Estado, exonerado, :1 pe- tua e�ntre as �a�ões da Euro- � �
dldo,.?o cargo de Prefeito pa onental ,e mSls.ta em que � BIS B I L H O T A �
MUnlclpal?e Lages, o ?a- o pa.cto hOj.e asslgnado abre 'ii

. �João Acaci,) Gomes de Oliveira charel Hennque RamosJumor. cammho a iSSO mesmo.' L�OO�Ara,:�:eâ1���l��K"���OO������J

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Imposto 5091

brea renda

RIO,4 (O)-Serão remeti

das!'pelo Director das Rendas I

Int�mas á Procuradoria da

I�epublica, para fins de Cu

brança executiva, as certi
dões das dividas de impos
tos sobre a renda no exer

cicio de 1934 que deixaram
de ser pagas no tempo d�vido.

Chá dansante

Reina grande enthusiasmo
em o nosso meio social pe
lo chà-dansante, que se reali
zará em a noite de 9 do cor

rente, no salão do Casino
dos Officlaes da Fôrça PÚ
blica.
Para essa festa, o

não é de rigôr.

Exonerações

A pedido foram exonera

dos, por acto do Governador
do Estado, os srs. Henrique
Ramos Junior, Francisco Vi
cente de Athayde, de mem

bros da Commissão di) Hos

pital de Caridade da cidade
de Lages.

Demissão coliectiva

MADRID 4 (O) O Odbinete I
hespanhol apresentou ôntcm
seu pedido de demissão coi ..

lectiva ao presidente da Re-
bJ'pu .. Ica.

Comunicação
-0-

Comunico á popuiação desta capital e respectivo muni

cípio que, tendo contratado com o Governo do Estado, em

26 de Abril de 1935, o arrenciamento dos serviços públicos
de fornecimento de energia eletrica, instalei á praça Quin
ze, no. 9, o meu escrito rio onde serão tratados todos asum·

tos referentes a esses serviços, e onde um corpo de empre
gados capazes dispensará ao publico a melhor atellção.

FONE 1661

LUZ E FORÇA CATARINENSE

0".

A nós, imprensa livre e

,Jretcnde collaborar para o pro

�resoo e para felicidade do po- i
vo b'lrriga]"erd�, comi.ite apon
'nr n3S nOSS:lS columnas as irre

gcdaridad .s administrativas, que
;JOS3am nacer á sombra de certos

delegados do povo pouco consci-
Conmentava-se hoje, na sala da

os dos seu deveres.pie::.{de]ç;;j, eh Asszmbléa, que o de-
putado Joio Gll.:ibzrlo Bíttencoart, Sempre foi criticado o uso inde
antes de vir p1l'1.. esta capital, havia I vide> dos automoveis das reparti
c?as;,dt.:do a Co:(l�.1çâ.o Rept.b1iC1n�. ções públicas, isto é, valerem-se
s; e.a n�ce3s�m nn�dar .0 seu di- dos automoveis officiaes para passe
pioma com antccedencía, afim de ser

ave,b;1.d:> no T.hesoüro do Estado.

Pontica &
Politicas

QUERIA AVERBAR

Prefeitos exo

nerados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Est!!ado
Cent

Tiveram inicio antem-ôntem os

fe tf'jos C" ., emorativo s �a pas-

sagem do c entenano d i brava
e di-ciplinada Força Pública do
Estado, que por diversas vezes,

tem dado ao Brasil demonstrações
de heroismo e dedicação, tendo

sempre se portado CO'Tl galbar
dia e deste mar nos campos das
Judas, p a onde tem ido em de
feza da ordem e da tranquilidade
públicas.

SUA CREAÇÃO
Surgiu a brios" Féria r/�blica

I ES'a,'... '8>5 C'Jhl a ex-

'h Guardas Mu-
� �\""t .• -c.S � vid· .... liJ creado na en ...

privi }L:", de Santa Catharina,
(OH i} o Municipal, auto

ela Regencia de Diego

o eHectivo fixado para o cor

rente anno foi de 75 1 homens,
inclusive 34 officiaes.

O orçamento da Força Pú
blica attingiu a 1.838:465$200.

OFFICIALIDADE

•

e n ar to

Os empolgantes festejos
,

� !S

cemmemoranves
r*,,��"'''

________________��l\���/�:--------------,----

A's 20,30 horas, teve inicio1t
ao banquete, de cento e setenta

A' 1 hora �la madrugada de talheres, no Quartel daquelia cor

ontem subiram ao ar �c�':\ rojões poração, dferecido as altas auto
mnunciando o inicio do trancur- ridades civis, ofhciaes de terra e

50 dessa auspiciosa data para os mal, as representações das rnili-
catharinenses, cias estaduaes e a imprensa local.
A's 6 horas, as bandas de mu- Notamos a presença dos sr�.

sica e de corneteiros, tambores e drs. Nerêu Ramos e Manoel Pe5..
clarins tocou a alvorada. I dro Silveira. respectivamente Go_

maceutico; 2' tenente José de Mario Fernandes Guede�, TI- \S
Souza Lima, commandante de motheo Braz Moreira, José Car
uma secção do Pelotão de Metra- los Veloso, Her;::ilio Xavier do
Ihadoras Pesadas; 2' tenente ju- Reis, Oliverio José de Carvalhe
lio Agostinho Vieira; dentista; Costa.
20s. tenentes: Alberto Mayer, O cargo de auditor de guerra
Octaviano Romulo, HeilorAthay- é desempenhado pelo dr' Arno
de, Orion Augusto Platt, Leonidas Hoeschel e o de promotor de J us-

A' s 7 horas, houve formatura vernador do Estado e Secretario
geral de toda a Força, se ido has- do Interior e Justiça; representan
teado o pavilhão nacional. te do exmo. sr. Arcebispo Me-

Em seguida o tenente ajudan-/ tropolitano: presidente da Assem
te sr. Osmar Silva, procedeu a bléa Legislativa, sr. Altamiro Gui
leitura do boletim allusivo á [esti- marães; commandantes das Forças
va data. do Exercito, aqui aquartelladas:
A briosa corporação realizou, Capitão do Porto; comrnandan-

ás 1 1 horas, uma irnponennte pa- tes dos estabelecimentos de Ma
rada, desfilando pelas ruas da rinha deste Estado; ofhciaes re

capital, prestando as devidas con- presentanles das miliciaes esta-
,.

tinencias ao Chefe do Governo, duaes do Rio Grande do Sul,
Pelotões da Escola de Aprendizes Minas Geraes, São Paulo. Distri-
de Marinheiros e de Fuzileiros cto Federal, Estado do 'Rio, Pa
Navaes, participaram desse desfile. raná e Goyaz; sr. major Olivio
A' s � 12 horas, realizaram-se Januario de Amorim, prefeito da

almoços militares de confraterniza- capital; officiaes da Marinha, E
ção para officiaes e sargentos. xercito e da nossa Força Pública;

Usaram da palavra os srs. ma- deputados estaduaes, chefes de
I jor Cantidio Regis, commandante repartições e representantes da im!
geral da nossa Força Pública, e prensa local.

relevantes cel, Agenor Barcf'llus Feio, da O excellente cardapio, capri-
Brigada Militar do Rio Grande chosamente organizado pelo, con
do Sul, em nome das Policias ceituado Hotel La Porta, consta

tiça Militar pelo sr. Abilio José Militares do Brasi', que pronun- va do seguinte: mayonnaise de sal- I

de Carvalho Costa. c-aram expressi vos discursos, 52n- mon e de camarão, sopa de as-
I

Desempenha o cargo de I ins- do muitos applaudidos. pargas, folhados, perú á brasilei-
tructor o capitão do Exerc;to sr. Constituiu uma nota brilhantis- ra, presunto, salada russa, Iilet, �
Germano Donner, sima a inauguração, ás 14 horas, (ontinúa na 6a. pácina

Major CANTiDIO REGIS, commandan
te geral da Força Pública

FESTAS DE ONTEM

da galeria dos commandantes, ten
do nessa occasião falIado e exrno,

H. dr. Nerêu Ramos, Governador
do Estedo, que fez eloquente o

ração, sendo, ao finalizar. farta
mente applaudido.

Meia bOI a depois eHectuou-se
_,

a inauguração do lindo obelisco. '"7
cornmemorativo á data, falIando
nesse momento o sr. tenente De�
meoval �Cordeiro, que produziu
enthusiastico discurso.
A' s 15 horas, realizou-se a

inauguração do magnifico e bel
lo "E�tadio CeI. Renato Tava

res!', usando da palavra o sr. te

nente Osmar Silva, que e� for
mesa oração, exprimiu, muito bem,
o sentimento dos seus camaradas.
A' s 20 horas, houve recepção,

notan ..lo-se a presença das altas
autr r.dad s civis, militares, eclc
siasticas e r-presentantes da im
prensa.

BANQUETE

maIor Feliciano
,e lf';<,lU a Pro

vmcia de agosto de 183 I a no

vernl.ro de 1835, decretou, então,

Ia creação �e uma força �egular, tenente Osmar Romão da Silva,

bcorrPlo.sta unicamente de cidadãos ajudante de ordens; r- tenente
rasi eiras. O P d P d1 d d F M'

uarte e ra Ires, comman an-
f-\ le' crea ora a

50dreça
1-

te do P. I. .C.; los. tenentes Pe-
litar [si sanccionada a maio ddro Bernardino a Cunha, Joãode 1 835. Salles, Aldo Fernandes e Nicolau

O ellec tivo fixado por esse Carlos de Souza; I' tenente João
oecreto era o seguinte: 1 primeiro José Pereira, commandante do
e 1 segundo commandantes, I
cabo e 8 soldados de :cavallaria
montados á sua custa, 36 solda
dos e 1 cornéta de infantaria. Os
commandantes eram tirados da
ela se dos olliciaes de I a. linha
do Exercito.

Os soldados tinham nessa

época, por uniforme, bonet razo
com top.: nacional na frerte, gra
vala preta, fardeta azul ferrete
c orn vivos verdes, par.talonas bran
cas cu aLues e botina de couro.

O cornmandante usava o unilorrne
do corpo a que pertencia.

Com a manutenção da Força
Policial no anno de sua ci eação,
dispendeu a Provincia a impor
tancia de 8:622$400.
EFFECTIVO E ORÇA

MENTO

o seu amplo e modelar quar
tel está optimamente installado na

praça Getulio Vargas..
O quadro de oíficiaes está assim

organizado: Major Antonio Mar
ques de Souza, major Cantidio
Quintino Regis, sub-commandante:
capitão João Candido Alves
Marinho, commandante da 2a.
Cia., capitão Antonio Martins
dos Santos, commandante da 1 a.
Cia. em Herval; capitão Antonio
de Lara Ribas. ajudante e secre

tario, commandando presentemen
te uma companhia em Porto
União; capitão Ernesto João Nu
nes, assistente do Governo do
Estado; capitão Romeu Delayte,
commandante da 3a. Cia.; capitão
Victor M�ndes, médico chefe do
Serviço de Saúde; capitães Virgi- Pelotão de Metralhadoras Peza
lio Dias, Trogilio Mello, Hono- das; 1 .

tenente Asteroyde da
rio Alves de Castro; l: tenente Costa Arantes, commandante do
Demerval Cordeiro; I' tenente Pelotão de Cavallaria; 2' tenente

J0;"o Eloy Mendes, pagador; I' Ildeffonso juycJal da Silva, phar-

Cap. RENATO TAVARES, que no commando da Força Pública prestou
serviços, cooperando grndemente na remodelação do Quártei

Cabral Herbster, Ruy Stocker
de Souza, René Vargas, Jubal
Coutinho, Astrogildo Teixeira da
Costa, padioleiro mestre de mu

sica, Mauricio Spaldíng de Souza,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelas
Repartições

PARIS,3 (O) - o jornal
«L, Oeuvre» annuncia, sob a

,

assignatura de um dos seus

collaboradores, que o gabine
te inglez paz nas mãos do reí
Jorge V a sua reuncia colle
ctiva para os primeiros diasde
junho proxlmo.

.

O jornal accrescenta que, ao

que se adeanta, o secretario
de Estado do Ar não fará par
te da nova combinação mi
nisterial, e isso porque se lhe
exprobrava o não ter discer
nido a tempo o rearmamento

- Ao mesmo, devolvido o do Reich, fazendo com que a

processo relativo a terrenos Grã-Bretanha ficasse em situ
da marinha, sitos á rua Con- ação de inferioridade quanto
selheiro Mafra, no quál é inte- aos armamentos em relação
ressa da a Associação Com- J à Allemanha. Tambem Sir [o
mercial, desta Capital. (Proc. hn Simon, titular do Foreign
10.820) Office, não figuraria na futura

combinrção.

j

Renuncia collectiva

POR CAUSA DO REARMAMENTO DO
REICH I I· p

B Aluga-se um Quem quizer se trajar bem,

n teg ra ISmO " rano P�eyel ef!l per- forços�mente,teráque usaras

[eito estado. maravilhas do PA
Vêr e tratar ama Conselheiro Ma- RA IZO' rua Fe-

•

fra ]\' 122. lippe Schmidt. n. 21

Offic 'os:

[A(_omeação:

MINISTERIO DA FAZENDA

Ideologia avassalante

V das
casas na rua Conselheiro

en ermSel\Jlafra�. 126, 13�: e 71a e
.

rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro Ivo 11, 3, e um t: rreno na rua Felippe Schmidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra. para informações com o proprietario Paulo Schlern

per.

Das declarações do c�mp. dr. Marcel da Silva Telles, che
fe provincial de S. Paulo, aos Diarios Associados, com reieren
cia á lei chamada de Segurança Nacional, destacamos a parte
final, por parecer-nos bastante significativa, dada a autoridade do

interpellado:
no movimento crescia; crescia demais. E o governo teve

medo. E o capitalismo internacional teve medo. E o cornmunismo
teve medo.

E do medo collectivo dessas tres organizações em adrniravel
collaboração surgiu a maravilhosa lei para suffocar o inimigo com

mum-o Integralismo! Já era tarde; o tiro saiu-lhes pela culatra. Nos
sa idéa já se espalhou por toda a parte e não ha forças materiaes

capazes de impedir a fatalidade de sua marcha victoriosa.
A lei elaborada para nos perseguir foi para nó, o maior

reclame que se poderia imaginar. Não ha dia que se passe sem que
novas e novas adhesões se verifiquem em todos os nucleos do Brasil.

Estamos na ordem do dia. Todos os jornaes se occuparn de
nós. Somos hoje o assumpto obrigatorio em todas as roda] e em

todas as conversas. Cresce por toda a parte o enthusiasmo dos ca

misas-verdes, haja vista as cartas, as telephonadas e os telegrarn-
mas que diariamente recebo dos nucleos do interior. Aqui na Capi- Miguel Reale.
tal a mesma coisa. o mesmo enthusiasmo. " "

Como reter o progresso de nosso movimento? Já o Chefe
A lI""'lr"'Io a rch � d

U

I t rNacional não pensa na possibilidade dos dez annos por elle sonha- Q B J O n egra ;smo

da: Será que a nossa victoria ainda poderá demorar dois annos?.. pe los mun
'

c Ip ioS
Deus o dirá." PALHOÇA

Ag ricuito r Em visita aos nudeos, sob a chefia do comp. Baasch, em-

n
n

u pregou o dia de ôntem, o sr. Secretario Provincial de Propaganda.
No systema actual de organização do crédito, o agricultor, Em Santo Amaro, foi dlri6ida a palavra integralista &0Por não ter tomado posse Vão recebe r por exemplo, não obtem crédito no momento em gu � compra o ne- povo, logo após á mis ia que é assistida pela quasi totalidade! da.

dentro do prazo legal, ficou
instrucçoes cessario para a exploração da terra, mas assim, no momento em população local. O livro de inscripções recebeu novas assignaturas,

sem effeito o decreto que no-
que vende as mercadorias produzidas. e novos juramentos de fiddidad� foram prestados ao Chefe Naciona].

meou Raphael Digiacomo, RIO 1 (G) O I Notae bem: e para vender e não para comprar que apparece o O Nucleo de Santo Amaro progride, pois que lá tambernguarda do Posto Fiscal de
- ge�era crédito no Estado liberal-democrata, todo enfeitado de "direitos se descrê da seriedade dos partidos pohticos,Sambaqui, Paes. d.e _!\ndrade d�termlnou eternos" do homem, de "poderes harmonicos e independentes" de 11"11as divisões subordinadas ao

I· h f' "constituinte soberana" e de outras lanternas clunezas piscando na A' tarde. na séde do nucleo municipal, realizou-se � sessão--Por ter sido aposentado o orgão mi ítar que c e la, que
h fi b

" d "I d D F'
,

f· t h f "marc e aux am eaux o agiotansrno sem a ma. de installação o epartarnento erniaino.
marinheiro em disponibilida- rzesern apresen ar ao c e e

l d d I' d r d h h"

d E t d M' do Exerci Popu atuação O cré ilo, norma ização a tuncção cre ilo- Prestaram o compromisso varias sen orin as que foram sau-
de da extintaMesa de:Rendas o. s a o al�r o ,xercl- ria, eis o problema fundamental dos nossos dias. dadas pelo sr. Chefe Mlnicipal. E n seguida, tomando a palavra o
de I"lacal�le'. Alvaro Moreira e to, a.ntes de segu.lr.em aos seus

1·1b d•

d ff t Sem resorvê-lo, é tolice fazer eis sociaes, é inuti or ar a sr. Secretario Provincial de Propaganda referiu-se ao importante!\A,l'l-,a·nda, ficou sem effeito o estinos, os o 1�laes per en- d 1 I�

t á õ d C coo tituição e pa avras sonoras. [pape] reservado á mulher integra ista, concitando as novas compa-decreto que o nomeou para v c.en es s guarmç es e
.

u-
Sem compreende-lo, é bobagem dizer-se alguem revoluncio-] nheiras á. açtiviqadt: � semelhança da de suas irmãs «camisas-verdes»

cargo de remador da Alfande nty?a, Porto Alegre, Bahl�, nario, só porque deu dois tiros em 30 ou 32. só porque leu uma de outras Províncias.
ra desta Capital. RecIf,e, Campo Grande, JUIZ h I

'

M'g -

,dellFora e Pará. brochura espan o a sobre o aIX!,mO, Os aspectos mais importantes da visita foram photographados
��.O.���O.O""'••'

---------��- .,�"- .- .G�"GG.(JO.�.OG••!.·., w

• •

MAXIMA
�i S E I= G

Ao sr. Delegado Fiscal em s.
Catharina, cornmunicando que
() sr. Director Geral [da Fa
.zenda, mandou archivar O

processo em que Antonio JOSé
de Almeida, pedia sua no

meação para o cargo de rema

dor da Alfandega de Floria
nopolis, visto não existir a

vaga requerida.

�:����������������
� CONVENÇA-SE
� que nos receptores PHILIPS são aproveita
�1 das todas as importantes conquistas da sciencia

� do radio, razão porque recornmendamo-los.

� AGENTES:- COSTA & Ca.

� RUA COl\SELHEIRO MAFRA 54 - Flortanopolis �
����������������

Para o lagar de foguista do
guindaste da Alfandega des
ta Capital, foi nomeado o sr.

Alvaro Conrado da Costa.

Artigos para homens po
dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Para·
Izo á rua Felippe Schmidt
n: 21.

(A[omeações sem effeiio!

A

"SulAmerica Terrestres, Maritimos
e Accldentes''

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Automoveis
e Fidelidade

Séde: Ria de Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAF'IC

Agentes em Itajahy:Bornhausen Bt Oia.· R. Pedro Ferreira, 26 .. c. rostal,17
Em Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias em todos as Estados do Brasil

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

)
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A GAZETA

A Galeta IndíCa:

Accacio Mo-I ""' .... "..""""""'� "'�.!l»ii �.'?����@��';�-------- ���'VíW·�
�� e• " 1k]>

Irerra tem seu escnp-] � ME,'� � ,

tório de advocacia á rua I õ SÓmenie
•

Visconde de Ouro Preto �
n. 70. -- Phonr: 1277.- � m,.,.--,ay rrr I rr Rua Conselheira Mafra n. 7-(Edif. LJ PottJ)

" � � SOLICITE A SUA MATRICULACaixa Postal; 110. i 1I � Boanekam p • Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios II
=========;==' � O para executar as exigencias da moda, c é lecciona- �

,

1
. • O apperitivo de maior fama ! do de modo que a alumna, possa sempre executar riNão ponha, lóra a sua arnma � W' seus caprichos.tdlspensamín machinismos e disposi- �usada.

. ., ' �Oe�SO$-------- .00.... tivos que não sempre estão ao seu alcance FI
Adquira Ja o afamado alia-

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilãiõ__iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�dor lI$IRANA" para laminas ty-
Nas grandes Iuctas que dé5do- po Gillette.

. .

bram no campo da actividade 50- Para excellente e baratissimo.

cial OU commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE

derno e bem equilibrado utilis� o FLORIANOPOLIS

telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11

diveI das necessidades!

Preferir o Sabão I O lO de (Curitiba) fabricado com

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

EXPERIMENTE

Dr. Fulvio Aducci I
Advogado i

I
Rua João Pinto, rr 181 �������������������I

(sobrado) I
-'

Das 10 ás 12 e das 14 ás

IiI eftnaçã O de assucar'17 horas I
--- ------------------
-- .

-

=de-I
�=-�==�======�,

Dr. Pedro de Moura Ferro \ João Selva==
I

Advogado IRua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone n' 1548 I

iG;;bri�;Gd;Mo:;i�·i
�

Transp���,�I: e Florianopolis Bom Retiro �':"

i
.

Pedr�EViiali : ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS t�• ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER! Fett & Cia. Limitada �"'.�ESTYLO-ua João Pinto, : I B.-TeIephone, 1693 :: �
AGENCIA-Fundos do Hotel lVIetropol [.', ..

,1� � O encarregado MARCUS MOURA I'�-����oeo�o��o..�. �'�-�í'��"'J��������r��

Médicos

r �I

I !
I I

i

I i

I
I I

I

)\li
-

i
I
i

II
'I

I
I

i
I
�

Valiosos brindes .:�� ����'��1(���;����@)l�������
d" t ·b � ��IS ri ue

I Attentae bem' �
OSA • &1L. R

A Agencia Moderna f'!l
RUA DEODORO 33 de Publicaçoes, com séde g�FLORIANOPOLIS. em São Paulo, é autorizada e fis- �.�� calizada pelo Governo Federal e �,•.i:l,� possue a carta patente n. 112 [?J

� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes-por ��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras G:�
EXTRACÇÃO com globos de crystal. ��
A MAXI�A lisura e honestidade, pois, os sor- [.�

,

telOs são presenciados pelo povo �\J�
.�������� .p

Agência no

Edifi·' ia La Porta Hotel

QUE

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Dr. Cesar Sartori

�! �
cr. ! II

li
Dr. Oswa!da Bulcão Vianna 'i

I
Escriptorio R. Felippe :

Schmidt n 9 Phone 1483 II

-li

Fechamento de rr\alas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os
_ trab�l�os ��

•
photographicos, garantindo-vos revelaçao, copras !�

�
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente

<t�
= duraveis. ��
i REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS ��
- NA CASA ��w

��
e••••••• ------o*�e.�

fi

NHNINA-ENFEITES PARA CHAPELJS

CURSOS DE

Chapéos e Flôres

l Dr.

Telephone 1441 Caixa Postal 105

o Instituto CREATION

Ex-assistente do c

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Daposlto: Mercado, 36
,--�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

IQ

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

É SU'PERfOR

Clinica cirurgica-operações

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

Residencla:-R. Esteves Ia-·
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllis

'Vias Urinaríó.s

Consultorio é Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas
.0'.

Telephone 1.658

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dór

Resid.:-Praça Pereira € Oli

veira, 14--Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

&

H. Jordan & ela.
CASA MATRIZ:

JOINVILLE
Estado de Santa Cathari na

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

FILIAES: .

Mafra - (;anolnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

•

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

E
,.

VERA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZETA

r GARANTIDO
;��' E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAL

I
ii!

•

.u� __

CIOADI 1JtADQ_ •

S A o J o 5 E'FLORJANOPOLIS
SE QUERES Al\:PAR D��

AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8-200

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A-

PASCHOAL SIMONE S. A.Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,,: 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 Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

LIVRARIA MODERNA

Funõcõn em 1B86

Rua Felippe Schmidt rr 8

Caixa postallZ9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

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

Phone. 1.212
E NADft MAIS!

I Modista I
RUA 28 DE SETEM- I,; BRON.16

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

coso Almofadas, toalhas, pann. s
de parede e todo e qual � uer tr.i
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INST ,LLA.
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encorr.

mendar riscos especiaes para
quaesluer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a EêU

inteiro conten.o,

-

TENÇAOA fvpo;]raphia, Estereotypl
Encaaernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.Llnõc Vista Panoramic:a.

Eeplenõlõc praia àe banhos.
Optima nascente oe agua potuuel,

Terrenos completamente planos.
A VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Hercíllo Luz.
BOa ào Branae Quartel feaeral, em conatrucçêo,

600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Na séõe ao Oistrirto 10ão Pzaaõu,

Yaurt daGranja.

Zina Pelleteria
Argentil�aE' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e 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
xil as bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-
gente.

.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000
A 50cieaaae se encarrega õc ccnstrucçõo õe Préõloa

os lótes cõqutr.õoe, mz ôtunte o pagamento ae uma entraàa á
ur.stc e o resta1te em pagamentos rnensues.

á JoãoServida
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat
to, Graxairn, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH
RUA JERONYMO

COELHO, N. 38
Rua Trajano n. 1 i.
INSTALLADORA DE
FLOR If-\NOPOLIS

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlernper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Tetephone n. 1632 VENDE-SE

uma confortável casa, sita na rua prin
cipal do districto «[oão Pessõa», com fundes
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

A CAPITAL
ARA I-I,.OMENS
Rua. Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM
A eleição de Candido Ramos para Senador da República, não foi um premio, mas o cumprimento de um dever de gratidão

I para quem, ao passar pelos mais altos postos da administração pública catharínense, logo apis a v.ctoria revolucionaria, deixou um traço lu

Iminoso e assignalado pela expressão de sua cultura e de seu valôr.

Candido Ramos será, no Senado da Re;J�lb1ica, a voz autorizada e legitirn i das sadias aspirações e anseios da gente barriga-verde.

-

voz DO

OE

POVO

OS CARIOCAS CAMPEOES

Rea!izou-,e. ôntem, no stadio� Ga� (fi!!jIãdo "Vasco da Gama," do Rio
de Janeiro o esperado e iconto D'

.

esportl1vaentre Paulistas e Cariocas, na ul- '-

tima da melhor das tres. para dis- Redactor CYPRIANO JOSE'

I puta do campeonato brasileiro de �...�,�'''�_�L�,""�rm�.��,,i'iiW��������������������

�����::::�:��������1���OO��Jr:��:.x���I�11Centenarlo da ����b�\p�:��:ra;s d:����:�:: natação. Com) já é do conheci- �Officiels-Pour toutes Íes
tl

V d
"

d b I
mento do nosso mundo sportivo courses, ii yaura un starter un�����.l f'J� O s s a II a LI Força Pu" b lica e ons e ementes em virtude del- V II rI�. ee " i ar loi o vencedor da prova arbitre e au moins deux Jugesles estarem em vesperas dê ru-H .. C t'

- d 2 ' 100 metros, na io livre, de accôr- et trois chronometreurs.Iro � 011 lnuaçao a a' pagina mar para campos europeos e s'JI-�L�:.;;._:�������� :S:��'S':.Te��� sorvete de creme, lructas, café, americanos. Mesmo assim, foi bem
do com a decisão d..: dois dos a) de starter aura plein con-

.

h d Rh B d d d d
trez juizes e ainda do juiz dos trole sur les concurrents jusq'auVIn os o eno e or aux. isputa a a parti a que foi ven-animado h h t segundo lozares. O sr. iVbrio monent ou le signal du départc ampagne e c aru os. cida pelos cariocas, ficando assim � v

A h t t
. L. N'!gri, chefe da dJ�gacão est donné; avant de donner ceore es ra execu ou o segum- detentores do titulo de campeões

-

v �

te magnifico programma: brasileiros de foot-ball. Em São
tr :!..-cntilla, inundou os meios spor- signal, ii doits, assurer si Itcus

Armeno Go,rncs-Yolanda Ga- tivos cariocas com uma falta de es autres officiels se trouvene áPaulo, a "politica" sportiva preju-
votta: Klus-Lotmblumen (Valsa)', di

. mod zstia, acto ja:nais recistrado lleurs places respectives,lCO!.! immensarnante a organiza- I
.",

Lombardo-Madame de Thébes ção do scratch. naquel a capital, Provocou COi1- b) Les juges aurant da jurisdi-
(f)ot-pourri); Bizet-Carm,:n (pre- chaves e intitulou -se o maior ction sur les nageurs immedia-

VI51TA: I di 3 ) J D Felisbe to F C O sobre os maiores! Em d.srespei- ternent aprés le signal du départ.Em nesta redacção esteve o
u 10 • acto;. . 1', l E]' -

, , ,

•

EI Pan-uell'to' H TIrarell Que to as nOS3a3 tradições spo.tivas! c)L'arbitre donncta sa déci-
nosso collega da imprensa carioca " vv,-

H' h' , I 9 3 O I'

t h t
avera 0Je, as , 1", O alUe farão o nossos se tiver- sion sur les points au sujet des- I,.sr. LUI'z Affonso d'Escragnolle, Impor a a c uva e o ven o.

d C II T 1 d
I

Off d b t f II reunião o onse 10 echnico a .nos a infelicidade de disputar quels les J' :lQ::�S ne sont p:lS d'ac-enviado especial de fi Noite, erecen o o anque e a ou
F C O h 20 h

v

1 t t
.

C .', e aman ã, ás 0- :a:np.'õoi1.atos em Buenos Ayres? I
cord.

para fazer a reportagem dos e oquen emen e o sr. major an-
d O" .

tidi R
.

d t I d ras, a irectona. .Jubmettldo, o C<1,O ao Conzres- d)L�s chronometreurs pren-ultimos acontecimentos politicos I 10 egis, cortrnan an e gera. a
v

F P ibli b d t TREINO
;0 Sul Arnericano, este d,:u a dront le ternps de la course, enverificados em nossa Capital. orça u ica, rece cn o a') er-

Deve regressar amanhã, em minar, muitas palmas.
_

victoria, licitamente ganha e con- se conlorrnant aux stipulat.ons
I Em n d r tA direcção technica da F, C. decorada pelos juizes da pugna, de I' article 38 (Records).. '" d' 'ra para a Capita ome as rep eseI! açoesaVia0 a carret,

I
' das ml'll'cI'as estaduaes pronuncl'ou D. avisa aos c!ubs filiados, que a por Vlllar, ao argentino Pane\lo, Ahi está o '"'ue ha de verda-da Republica, o jorna ista patn-I ..

_

� '1

th t b II tabella de treino está suspensa Escandalo! Derespeito as regras de e teriamos mesmo o prazercio que nos veiu trazer o beu abra- en uSlas Ica e e a oraçao o ��'
d d d'da ceI. Lery Santos, da Força Pu- durante toia esta semana, para sportiVi\3 q\L' dizem no seu arti- de que a F. I. N. A, argu-

\.

ço e espe 1 •

bl' M" f t obedecer a seguinte organizacão: I go 27 - Regulamento da F. L mentasse esta verdade, pois aoSomos gratos pela gentileza, lca meITa, que mereceu ar os
v �

applauso�. Amanhã 7: Combinado x Iris;
I N, A.-pagina 15. contrario tOd0S nós brasileiros nào

Expressando o jubilo da embai- ?ia. � Combinado x lris, �rejno: Comprae para vos con ven _

sahiremos do terren� em gl:e nos

xada dos academicos catharinen- Individuai e bate bola; dia 9 cer O formidavel e econom:- enco,ntramos, ou seja o de Julgar
ses, que estudam no Paraná, fal- Combinado x !ris e dia 10 Com- co SABÃO INDIO

.

parCial" �éssima e p ej Idicial a

1011 o academico de Direito sr. binado x Athletico. Dias I I e sua alt,tude a sumida sexta-feira
Aldo Luz, que pronunciou ma- 12 jogos oHiciaes a serem publi- �J u'nta Com- ultima, que teve o u,lic� intuito
gnifico discurso. cados dentre em breve.

-

de prejudicar o mais completo
O sr. dr. Nerêu Ramos, Go- me rc ia I do nadador de 100 metros livre,.("

vernador do Estado, produziu em" REQUISIÇÃO DE JOGADO- EstadO
que até hoje a America dI) Sul

polgante e linda oração, finalizan-
RES conheceu: Villar! Ao valoroso

do em levantar a sua taça em O director technico da F. C. D.
-

M
Ao

d marujo a n03sa solidariedade.
honra do Chefe da Naça-o, Seu I

éS e Abri I
50 icita e impreterivel compareci-

esplendido discurso foi demorada- mento dos jogadores abaixo,
mente applaudido. amanhã, terça-feira. ás 16,30

O representant� da Vida Do- hs., para o t r e i n a r e m contra
mestica, bateu diversas chapas Iris F. C. no campo "Adol
photographicas. pho konder," Bôos, Carlos, At-
A Gazeta agradece, reconhe- naldo, Carlos (Figueirense}, Cho

cida, as gentilezas dispensadas ao colate, Gato, G"leguinho, Para'
seu director, pela digna e briosa ná, Lins, Freed, Calico, Borba,
officialidade da Força Pública. Prazeres (bach AL) Pavão, Me
������������ deiros,

16,30 hs. no ca'11po da F.C.D,
afim de tomarl!n parte no treino
contra o combinado da cidade.

CURITYBA, 4 (G) -Ur:1a Esse comparecimento influirá na

boiada destinada ao mata- constituição do quadro, que de
douro, pertencente ao sr, Ro- verá jogar á 11 e 12 do corren-

berto Glasser, estourou á k (a) 1?,aul Leite
entrada da cidade, que foi
invadida por muitas rezes,
que causaram pânico e feri
ram, diversas pessoas.
foi necessario o soccorro

da policia militar, sahindo
para as ruas soldados arma

dos de fuzil' Foram abatidos

lnstallações de luz e força, etc.
Venda de lustros, abat-jours e to
dos os demais accessorios do ra

mo de electricidade.
O Congresso Sul Americano O mais bello e variado sorti- {"trahiu a natação brasileira mento - Os melhores preçosAguardamos a phaze final do Querendo reparar, e engraxar e Orçamentos, consultas, etc.desenrolar dos acontecimentos s- lavar automovel procure a «GA- Rua Trajano n. 11
portivos, quanto a decisão do GAGE AMERICANA» rua INSTALLADORA DE FLO-a tiro varias animais, campeonato Sul Americano de Francisco Tolentino n' I' RIANO?OLISiiiiii&iiiiiii-H.imiiiiii iiiiiiiiiiiiiii aB �.RR..� ga

_

'.' .,'\,

Faz annos hoje o sr. Adolpho
Cheriguini Jor., funccionario da
Casa Hocpckc.

a effeito a mais um

cocktail.
Ao preferido cetcle da collina

compareceu grande numero de as

sociados, dando, assim, bastante
brilhantismo a reunião,

Nomeado substituto
Recebemos hoje do 20 Tabe·
llionato da Capital communi
cação, de que foi design��o
para substituir o sr. OhVlO

Januario de Amorim, nas ,�u
as fucções de 20 tabelh�o,
o sr. Oswaldo Neves, aJu
dante do mesmo

faz anuos hoje o jovem Nes
ter Nocetti.

Tramcorreu, sabbado, o annr'

vsrsario natalicio do nosso pre
zado contcrraneo sr. cap. Gentil
Barbato, brioso official do Exer
cito, actualmente na Capital Fe-

, IdLf(1.

Passou sabbado a data anni
versaria da exma, sra. d, Heliete
CaP.1t'os Barbato, esposa do sr.

car, Gentil Barbato,

6Et-nC !:-lOVA

L.' de parabens o casal Ro
h""to Ol.vc:ra e sua exma. espo

"a, co n o nascimento de um in-

tcreõ,'"nlc b"rôto, que
nom� d", l<_onaldo,

tomará o

PEL05 rLU3E5

Lyra Tennis

Ontem, o Lyra Tennis, levou

Concurso Paraná
Catharinn

Santa

DO

Dizer com 20 palavras no maximo a effica
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap
peritivo mundial o tonico reconstituinte do sangue.

Os concurr�ntes deverão dirigir-se á Caixa
Postal n 3605 São Paulo.

O i· dos' classificados receberá uma caixa
com 12 litros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA», o 2' receberá meia caixa e todos os concur

rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

De Augusto Montênqro de
Oliveira e Achilles Balsini, �rasi
!eiros, o primeiro residente em

Florianopolis e o segundo em Blu- IMPERIAL C d.

-

omman ante
mó:nau, contractam uma socleda- jerichó, às 5, 7 e 8 30 horas.de por quotas, de responsabilida- '

de limitada, para explorar com- ROYAL-Companhia Çjua-
mercialmente, com a feição de 11abara, às 8,30 horas.
jornal diario, a revista hebdoma
daria Informação Commercial
com o capital de r5.15:000$000,
contribuindo cada socio com ·1
quota de rs, 7 :500$000 por dois
annos, sob a denominação de "In
formação Commercial Ltda", nes-

CONTRACTOS

No, do Regs, 1432
Data (( (( 30-3-935

ta praça,

Estoura da
boiada

Secretario

Exijam o SabãO
.

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "Cia.· .. Joínville, (MARCA REGISTRADA

e desinfecta a sua roupa.
"'§§Si§fiffi!fffEiE1iê1PFJ'jjfae tftM'tII!reM ti

l .. 'r--

Prefiram sempre o inegua-
lave! SABÃO
IND IO de;Curityba
Car-tazes .do

dia

ODEON-Meu amigo o rei
e Visão Fatal, às 6,30 e 8,30
horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




