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Nota Official
RIO 8 (G)�Pcla Secr�taria rio P"j ",in do Crltre',Q f. i

ôntem fornecida á imprensa a segu.nte nela:

«Tendo o g�neral Gó,;s Monteiro solic-tado exonePlç ,) ,

te'adamente do cargo de ministro da Guerra, esta lhe foi conce

dida, tendo sido nomeado para substitui-lo o general João Gomes
Ribeiro Filho».

da Guerra.E'o novo titular da pasta
�__"""''áJPJlii2K'''''oIii:�·lrpg.r;jjI'rfk!1''F�a==g aP.oL�

A Posse

A VOZ 00 POVO Sem quaesquer ligações politicas.

P;op{�iea·tario e Director Responsavel _JAIRO CALLADC

MENDIGA Exonerações e

_RICA nomeações,
S. PAULO, 8 (G) - Hoje, Pelo Governo d.: Estado,

á porta da igreja nova do Carmo, foram lavrados os seguinte>;
foi detida a syria Arrnune Quel, actos: exonerando a pedido,
vulgo .'XCaria Turca, que ali O dr. Rubens Terra, do cargo
exercia a mendicancia. Maria de Promotor Público da co

Turca foi levada para o presidio marca de Lages, exonerando,
do Palaiso, de onde lhe será dado a pedido, o Vanteiro Mat-
o destino conveniente. gotti do cargo de primeiro

Entretanto, a mendiga, ao dar supplente do Delegado d :

____� entrada no presidio, foi revistada. Policia do município de Cres-
03 an-',.�I)S e cerreligionanos do dr. Renato Barbosa, depu- E grande foi o espanto das íunc- ciuma; exonerando Djalm 1

tado e'l;ó.d 1,1, rt:i.o Ih::: tên poupa �o as mais conlortadoras provas de cionarias encarregadas de revistai-a Coelho de!Souza, do cargo d:

sclidaneda.le, na. actual situação d1 nossa vida pública. uando encontrou sob às vestes Delegado de Policia do mu

Ar sim, ape3ar das explora:r5es em contrario. nascido de ele- de Muia Turca uma lettra de nicipio de Caçador; CXCHE'

Todo o pessoal do gabinete do general Gécs Monteiro mentes direta-ne-ite interes5':�b,. na partilha das vantagens, comprehen- cambio no valor de 13:00J$OJO, rando JOSé Leandro Vieira d :

SJlicitou s ra demissão, deu b em s. s, o sentimento do seu eleitorado. collocando-se, como) com acceite da firma Miguel Adu- cargo de Delegado de 1;01;.
São os seguintes: .'e collocou, ao laJ) dl candidatJra e nincutemente popul ar do sr. ra & Irmãos, com vencimento cia do municipio .'e São joa-
Chefe: tenente-coronel Amaro Soares RUe icourt; olliciaes d; \.��rêu Ra1nos, contia 03 arranjos, os conchavos e as vergonhosas, para 31 de maio de 1936, e quim da Costa da S ..:rra'

gabinete: ten;nte-coron�l G'Jslavo Cordeiro de Faria, majores An- tancigencii\S, qU! cercaram o [racas-ada escolha do ex-futuro gover- ainda uma nota de pagamento de nomeando o coronel Gracili!'
tonio José 050Iio, Agenor Lú� de Aguiar, E-nilio R0dri;"lco nador de Santa Catharina, sr. Alvaro Calão Monteiro de Barros ... juros no valor de J: J 55$000. ano Torquato de Almeida pa

Ribas Junior. Jayme Pa'llino de! Oliveira, Atbr H; cker i-hll Jué CO'I1 a solução aristilianista, desobrigou, tacitamente, a Col- Taes documentos foram entre- ra exercer o carg0 de Pr c:r-=i

Alves M.lgalhães, Roberto Carneiro d� M;nJ:nçél., Armado DJboi·' \igaçlo tcdos 05 sem membros, a.nparando o adversário, a quem, gues ao director do presidio, que to Municipal de Curitybanos,
Ferreira; capitães Luiz Carlos Valdez, Clovis M mtê:;ro Tran"50;, - d;;1.S':: dê: [JasJago:m-deixou insepulto, no front destroçado das 05 arrecadou no cofre da reparti- em substituição a Antonio

Ary Salgado Freire, Eug�nio Everton Plf1i:iJ, Olopercio Dclê'l1)� I cornpetiçõ.s púLti:as. ção, communicando o facto ao dr. Granernann de Souza, que

e Pedro da Costa Leite: ajudantes de orden-: capitão Muío lo,� I Entre mu.tos telegrammas recebidos pelo dr. Renato Barbo- BraulifJ de Mendonça Filho. ficou exonerado, a pedido.
..

de Faria Lemos e capitão José Alexinio BiaencoHrL
I
r a, notamos os se guintes: De Urussanga -dr. Luiz Campelli, me-

dico: dr. Fuzero Filho, director das Minas Rio Deserto; Jayme Sá, f����� �������1������������J
ecrivão da Collectoria Fedé:ral; H�itor Sá, escrivão districtal da r.�

�:I

� A"" IOA· ,r.'�,�.:,..'.éd-: \Valdcmar Burigo, escrivão do civil; Antonio Ferraro e sra.; � � ,

Aib�rto Vaccari, collector f�deril.l; Sylvio Trento, supplente do 't't
.__ .' -

:;] �'I

ju:z de direito; Caetano Ber Betti, capÍcalista; ceI. Pedro Damiani, � La eittá di questa sera é arrivata moglia./a in �J
industrial e antigo chefe politico; An�elo Ni Rele, Lourenço Cado-

1 � gopa de vino auehe taO'liarini. ��
riu, Damião Damiani, João Damíani, Defendi Damiani, industriaes; t b' �.

" Per Baeeho! lá ho seritto queste cose per ne ..
[,

Evaldo Losso, Alfredo GazzoHa, Lyrio Gazzolla, Bernardo Tasso,
�

eessitá ! ��
Bernardo Ni Rele, jervis Bêinha, Aailio Cassol Bainha, Elesbão rf N' d I

��

Marc't.llino; directora e professoras do Grupo Escolar Tiburcio de .(
1 ão tivemos tempo e escreve -a antes do almo�o. �;

"
.

Coisas da vida, maldades da sorte. �;
Freitas; Luiz IV.leneghe,l, B,enjamim, Schneider, Ped.ro de B,ritto, José �j E I' - I' h d I' h d r.-

T R I D A J A Alb P I li!. a vao aos encontrões, estas In as esa lU ava as �'
rento, osa IDO an,llam, nt.omo orge.

. nton,lO "-\. mo, au o

�� 't trouxe
"

'

r�.;'I d Ib S F I !' escn as a ,-muxe, para entupIr a rala como faz o "

Zane!latto, João Mana Cance her, r. A mo a I ho, dr. João rtt prof. Laercio.
!

Henrique Mü!ler, Estephano Stapassoli, Walmor Bez Batte, Bene- �� A d P I
��

Til" o itica, essa matrona endiabrada, depois de l' ��
venuto João Saruga, guarda�-fios da �stação ,elegraphica e. Pedro � de maio, concentrou-se, retrahiu-se, tomou ares de seri�dade, P
Bcz FontO:1a. De T.

abarao: dr. Rl�arte Ffeitas, telegraphüa João
'io�

•

d d
'

Carvalho, Zodico Olige, Demetrio Medeiros, Raul Zabot, Luiz, C ahtu es e recato e até certo ponto de... pudor. Disse-me �:
" alguem hoje pela manhã qlle o sr. dr. Adolpho Konder, r",

Antonio e lbanez' Collaço, Manoel Saraphim Motta, Cirino Aveli- �� com aquela sua elegancia a Petronio, havia d;to, no Rio, �·l
--- no de Aguiar, Manoel Avelino, Donato Rosa, Marcolinu Cabral, t d' d

L
If' que não eseJava trage ia, nem tão P)llCO cOineJia, na ��

C IjH�1s. Henrique Sá, Albino da Rocha Porto e familia, Antonio Manoel. ij solução do caso governamental d� Sta. Catarina. ��
De Pedras Grandes: Angelim, Zabot, Angelo Lorigo, Ignacio � O' I" �.:1
C J C

'

d M 'Ed C h Ed L � unmos, a Ias como curiosos, 'o seu discurso de aara- 1"1

argnin, ta .ai:mn" pa rH Ú�gO?I,L ,gap _u? a e, gar e-
� decimento á recepção que lhe fizeram os seus correlegionarios. �:�

mos; De ova reVlZO: ugo eSSI, UI:? eSSl, LUIZ Losso,.� Em identicas condições ouvimos tambem o do sr. dr. Nê, ê..l ��
Octavio Los�o, Baptista Righctto, Angelo Buojo, José Piovesam, �J, R I _] d

�;
.-

d J L B h 11 A
'

D 1 'j L' R h G d ,"li amos, atua governa�lOr o Estado, quando reoressou do �;�

'-/0 o poo (\fic e 1<), ntomo a.ehe, UlZ. ig eto, iocon o it1 R' d'
'" ��

L M P FI B II
'

L S J
"li 10, para Isputar a governança da terra que é de nós todos 't';

osso, 1 arcos ossente, avio OIto UZZI, uiz cotti, ocondo

�I e deles tambem. �:.'J
Oornida, Roclolpho Loru z;, Luiz Spricigo. De Rio Caetê: Flavio � G D t.-.;

F � raças a eus que o sr. Arthur Costa não pronunc:cu '"

Donadl e família. De Morro da umaça; José Guglielmi, José � discurso na chegada.
��

Guoll�: ,Fernando, Z,matt.a" Eu�enio Vainer
'. Angelo Guollo, �talo � Os dois discursos ouvidos dava'U a impressão d2 que

�.J
,�aspo;lal, Casêmlr.o Waiwl:skl, .Jorge 'Cechmel � PC,dro Gabnel e � um pensava como () outro, de que os dois homens púbEc()s fi
r,'E os. ��1 Pal1mBezras:, �\}Dn:n NJune� e Jo�o Vlct°sfln�. DMe O r-I k tinham o mesmo ponto de vista. ��
leans: lvanoc ertoncm, utra u.olOr, agnroensor ann e anoe ;,.�. D·'· I d

�:.

C
\'J epolS VImos o resu ta o, e, então ((.mpreendemos �,'2i�zolalti, De ocal: Antonio Nun:'!s, Venancio Esmania, José � como andavamos enganados; as diverg nciao eram profunda', r.

Cesca. De Lages: dr. Accacio Ramos Arruda. Do Rio: Cei Vi· � d f t�
b

1 D B I
. I'!J apenas ao povo se ava a mor ina da ilusão para que não

Dando inicio aos seus tra a- daI Ramc.s ('r. Luiz Campos Mello" e e vedere: Lino Lavina � d b ,"

\"I compreen essse que so a placidez das aguas, iam funda s • ,I

lhos, essa commissão elegeu para e OL tho Fé D'O. De Ara"GngutÍ: dr. Arsenio Pessôa Lins, Max ij revoluções. ç,l
o cargo de Eeu presidente, o sr. !-:,'Cit:>., Manod Soares, CaetaZlo Lummeltz, Pc. Antonio Luiz Dia.>, i O tempo tomo11 a si o en':argo de mostrar a realidade �.�
dr. Adhelbal Ramos da Silva e .,".b:l Est�vc� de AgJiar� Cl:��uinho Lum��,tz, OUo Labes e filhos, F núa das coisas aos olhos do povo admirado. �.;1
para o d.e relator o sr. dr. Ivens. J.ase Ma.�lel. Treze de, /rIazu.' Dante Ghlsl

..
De ,Jaguaruna: Ju- rJ N' d' h I

� 1

I l\J A d SI N N li D A � os a mlfamos os om,ens que utam, admiramos os �;�
de AraUJO. . __

_ -=:b tO 1 aSClrnento, . ntomo alva, men ICO azzl. e zambu-·w que vencem e admiramos os vencidos, que sabern com gu- r�1
�i�������l��if������ ja:: Familia Tretta .De ltajalzy; Adhemar Tolentino. � Ih d' 'd

" ��

W �\ 1 ar la ser vencI os. �
� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �� Novo inter �I E' preciso ter linha e ter compostura para ser vell- �

São necessarios 3 qualidades: � Roupas para homens e r cido e suportar com dignidade e brio a derrota. �
r)t 'tientor criança só na CASA A � E' preciso ter linha e ter compostura para ser vence- �

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA &� I
CAPITAL � dor e levar a v:toria com dignidade é brio, a contento �

Essas somente são enconatrads � RIO, 8 (G)-Pelo aVIa0 r de todos. �
nos novos typos de radio �, da carreira, deverá em bar-

·11 O povo espera tranquilo e confiante que não será o �
P H I L I P S � 1 cal' hoje, para Alagoas, afim militar seguIrao o c:IpHão" joguete nas mãos da politicagem, mas que serà tratado como ��
• -' .-- ...

� I de assumir o cargo para 9 Aryone Brasil que vai ser" deve," por uma politica sadía, de vistas largas e elevadaô e �
tJl PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. � I qual !oi nomeado o. m.ajor seu auxiliar de governo, e: horizontes amplos. E tem razão para esperar isso. ��
�

COSTA & C" -R' TA CO's MAFRA 54 � I Bened cto August'J da SIlva, o ex-deputBdo Manoel Ce-r· �
� la. L J.\i.... '\ � I

novo mterventor naqueIle zar de Góes Monteiro. r BIS B I L H o T A �

�{���������:;��(�� I f7stado Em companhia do refe'd Jf lí.o1

.� ���1 ,..... ,� ���� � L •

- n o �oo��ra::zl��'@il�ow-S]:a:a::�'a:r*������

A posse do general João Gomes está marcada para, às 13 fo.N NO

horas, no Ministerio da Justiça,
A transmissão da pasta, entretanto, só terá lagar amanhã,

ás 91[2 horas, devendo nessa cccasião o genaral GÓeS M'J!1teir0

pronunciar um discurso dê despedida aos seus camaradas.

I I Florianopolis, Quarta-feira, 8 de Maio de 1935 I NUMERO 218

A Chefia do Gabinete 1

O general Jaão Gomes levará para a chAja do sr- u gabi-'
nete o coronel Juão R�rnardo L')bato Filho, um oHi ial com iongo
tirocinio de serviços de Estado-maior e ql:e o vem acompanhando
na chefia desses serviços desde a 3a. Reg;ã, Militar no Rio Grande

do Sul.
Um outro elemento de valôr que figurará em seu gabin. te,

segundo ouvimos ôntem, será o tenente 'coronel Alcio Souto, actual
commandante do Batalhão Lcola,

CO'110 seus ajudantes de ordes, servirão os mesmos que

mantem rala. Região Mt1. t r,

darledade

Pediram Demissão

o. Regimento Interno

o Commando da .dg"s Ra �JL
Em virtude de haver embarcado para esta capital, a serviço,

o general de divisão José Maria Franco Ferreira, aõsumiu o com·

rr.ando da 4a. Região MIlitar, no dia 4 corrente, o g.:õueral de

brigada Mauricio José Cardoso.

Subc;tituições
O general Collatino Marq!j�s, commandante da 2a. Brigada

de Artilharia, será o substituto interino do general JOã0 Gomes

Ribeiro Filho, no commandando da 1 a Região Militar.

O commandante effectivo dessa praça de guerra, ao que

se aHirma, será o general Franco Ferreira, actual commandante da

4a. Região Militar, que ora se encontra nesta capital.
-----�--

Da Assem�léa
tituinte

Conforme noticiamos, reuniram-
se cntem, logo após a s' s�ão, na

sala da presidencia da Assembléa
Constituinte, os membros da coni

mi�são de deputados encarregada
de elaborar, com a possivel bre
vidade, o Regimento Interno, que
orientará os trabalhos daquella As-
sembléa.

•

� __,;,;",""""':;_�__ "':""___ _...;:_---,-·4_· '_'',-,-o ,.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J . ,,�
A GA-ZETA florianopolis 8-5-1935 2

o syndica'to Integra' S1:d Em homenagem ao seúLançamento de dardo para No Estado Integral, 0S syndicatos terão quatro hmcçõe que primel ro centenariosoldados. l: logar, Paulo Sarni, se completam:
'

I I· L I F d Athle da Força Pública do Estado, a)- iuncção politica-nela indicação livre dos reptesen- Não ten 'o d0;11 oratório >o)r,:-
Duas '1 mportantes r.ls; ea e

.

eza, o
•.

-

5 2 I JI ,

I d t t d com 40,3 metros;
.

ogar, tantes a' Camara Econo-.nl·ca, lDor interm-d.o das Fed,,:racões do , 1;[']11'"partidas
"

nter-m u n'l- tíco, com 015. en os ca �.um. N d Old W Ik d B' j CIso para,' ;�"'\!l, o,,,""
.

.

I Em segundo lugar: Nizeta, a ir emar o art, a

de. syndicatos e das Corporações nacionaes, pala vra aos m-us cull:::g AS de far-e I paes de foot-ba I. Mirinho e Sarará, do Iris, com gada Militar do Rio Gran e, b)-funcção economica=i.es p rrticipação de seus orgãos da, venho por meio deste brilhan-
um tento cada um. com 39,07 metros e 3' logar, superiores na solução dos problemas de economia nacional; e pelo te diano Lazer-vos tarnbem cornoSerão realizadas nas tardes de Buarque Quintela, marinheiro do direito que cabe áOS syndicatos (de empregados e empregadores) de todos 03 mais a minha obscursabbado e domingo vindouro os GOALS VASADOS Centro de Aviação Naval, com estabelecer contractos collectivos de trabalhos, nQS qlJaes estejam oração.ericcntros de foot-ba!l entre as Collocação dos keepers 38,83 metros, estabelecidas as condições garantidof-'is do Trabalho e do Capital, Camaradasl

.

d A hleti d S- Corrida rasa de 1.500 me- b 'd d' d
'

" -

-

C h ' O P'
eS�Ulpes o t ético e ao

por ordem de menos n�m�ro regras so re seguros, acci entes, ispensa d serviço, parucipaçao pro antemos osanas a .u-! OISFfaneisco x Iris F. c., e Com- ele vezes vasados: prImeIro tros para soldados l: logar, porcional dos operarios no lucro da, emprezas, etc. , o dia de ôntem assignalou maisbinado da Capital x Athletico de
lugar: Bãos, Avahy; Perei- Adalberto Cardoso, do Centro de c)-fU/ICção cultural-pelo dever que lhes impõe o Es-

u-na victória para a Fôrça Públi'Sio Francisco. São dvis encon-
ra, Figueirense; Cardoso, do Aviação Naval: no te�po de, tado de cuidar da cultura de seu: assoc_iados, mantendo escolas, <a barriga-verde. Devemos pois,tros que empolgarão o nosso Meio Tamandaré segundo lugar 4.'�0, é �}5; 2 l�gar, Joao A�- bibliothecas, etc., e auxiliando a acção pública na creação das co-

m eus caros collegas, enthusiasrnar-esportivo. Francalazzi' do Athletico com cimo junior, da Bngada do RIO lonias inlantís, dos nucleos de esporte etc.
.

'10S por que dentro do nosso pei-As pelej?s são em homenag�m duas invasÕes; terceiro lugar- Gr�nde, no tempo de 4,40 4}5 d)-fullcção lllOra�--pela solução �a, �u. stõ�so oriundas to de soldado bate tambem umao centenano d� F�rca P�bhca Metralha, do Iris com quatro, e 3 logar, Haroldo Bom do 14 da producçào dentro do espir.to da Coop_;[él�ao e 00 auxilio mutuo, coração catharinense, que se orgu-do Estado. ASSim, e que as 16
e em quinto lugar Prazeres, I B. C.

. que devem ter empregadores e empregados de todas as classes. Iha e Se sente altivamenle felizhoras, do proxirno sabbado o po- do Athletico, com cinco in- Lançamento de diSCO, para "
u
"

em servir esta Corporação, quederoso conjuncto do Athletico de vasões. soldados 1· logar, Eugenio Rie- Ges to ed ifi C;-3 n te vem desde de remota data, diaSão Francisco, disputará com o tzel, da B. M. do Rio Grande,
Quando convidado [Jdas autoridades integralistas, o cornp. a dia, anno a anno alóra, alcan-Itis F. C. uma rica taça oHereci-' JUIZES QUE ACTUARAM com 33,93 metros; 2· logar dr. Gustavo Barroso, ení.,» Commandônte Nacional da Milicia, çando victórias para o Estado edi pela F. C. O., e dommgo, ás Carlos de Campos actuou Paulo Sarni, da Força Pública

visitou a cidade de Ribeirão P1eto, foram-lhe prestadas signilicati- sempre ccrn orgulho e retidão, em-t ,.70 hs., o Combinado desta
em duas partídas, Aldo Fer- do Estado, com 32,15 metros e

vas homenagens. penhando fidelidade ao Governoc dade medirá forças com o re- r:andes n'uma e Emilio Bilbáo Angelo Guimarães, da Escola de
Do programma de festejos constava um grandioso desfile do Estado e ao Governo Central.L rido quadro visitante em dispu- em outra. Aprendizes Marinheiros.

de camisa-verdes. A' hora de romper a marcha, o commandante da Sim, digo sem medo de errar,ta da taça Centenario da Força - Saltos para soldados 1. 10-
milicia local apresentou-se ao ccmp. Barroso e cornmunicou-lhe que que durante os meus ti inta annos1.)'0;"','1:::1 rLste Estado. Mais Iol- Centenario da For- gar Nadir Oldemar Wolkart, acabava de chegar um têrço de milicianos, representantes de Or- de idade, jamais tive noticia deg idos de espaço faremos com-

P
,

b
. com 5,60 metros, da B. M.litar

landia, na totalidade humildes operar.os de Iaz sndas, e, por re que a Força Pública tivesse sidoeniarios sobre os importantes ça u I (ca do Rio Grande; 2· logar, Pedro
h d I b' deveri o

fi I G
.

E d
m

_

B ac arem esca ços, não sa la se evena consentir que tomassem In e ao overno do sta o.embates. Rios, com 5,49 metros da 7. .

parte no desfile. Por estas e, por outras razões, de-- Resultado =: provas espor- I. A. C. e 3' logar Egydio Bit-
-Não senhor,-respondeu-!he o Commandante Nacional vemos orgulhar-nos de ser solda-TREINOS tivas

tencourt, com 5,4: metros, da
da Milicia,-estes homens descalços não pódem marchar junto aos dos de suas fileiras e principal-Com a presença de elevado Brigada do Rio Grande do Sul.
outros, e!les devem fórmar a minha guarda de honra. mente de sermos catharinense.Treinarão hoje e amanhã o número de autoridades, entre as E a milícia verde, tendo á frente o Commandante Nacional Camaradas, orgu'ho-rne de, co�lris �'. C. X C?m?inado� e se�- quaes o sr. capitão Ernesto João CHURRASCADA·
seguido de sua guarda de honra composta de operanos descalços, mo vós, ser soldado de Pólicla.Li - terra O Athletico sera O t�el- Nunes, ajudante de ordens do Ontem, ás 12 horas, realizou- desfilou garbosamente pelas IU'1S de Ribeirão Preto, Trabalhadores inlatigaveis, sim,nador da nossa represent�çao, sr. Idr. Governador do Estado,

se lima grande churrascada para u
n

porque emquando a Cidade dor-devendo Gato e Borba Joga- realizaram-se segunda-feira e ôn-
s soldados, sendo abatidas seis A ma rcha do I n teg ra i ismo me, o soldado ronda e vela pelorem pela e.quipe que represen- tem, as provas esportivas, cujos ;ezes. socego e a lJaz da familia calha-tam. � IrIS s_uspend�ra os s�- resultados, publicamos a seguir. nos m uni C i p ios nnense.l1S tremos qumta - feIra proxl- Prefiram sempre o inegua Meus camarada3, terminando

"-

ma, e o scratch da cidade sex- Provas para oficiaes, revol-
laveI SASÃO NUCLEO DE FLORIANOPOLIS estas singélas linhas em vos con-ta - feira. A direr.:ção technica er, na distancia de 30 me-
INDI <:) de Curityba dto e vos convido a ser irrestri-convida os jogadores abaixo iras Realinr-seoá hoje á noite, a' s 20 horas e um quarto, n:}.

damente fiel à administração dopara o treino alludído: Bãos; A Gazela séde, á Praça 15 de Novembro, sessão habitual.
peclaro dr. Nerêu Ramos.C I A ld C J Ii�') l' logar, capitão medico dr.

II "élrose ma 0; aro:,t'lg.
11 Termino,meuscaroscollega3,

F'

G G' p Victor Mendes, com 70 pontos; nos mun'lc'lp�OS NUCLEO Dr: BRU::::QUr:;'
'._hocolate e ato; alego a-

� oJ �

pedindo licença para, em vossosr 'L' F d C I' 2' logar, capitão Germano Don- BOM RETIROéma InS, ree, a ICO,
IMedeiros e Borba. ner, com 68 pontos e 3' ogar,

_ tenente Orion PlaU, com 65 pon- Grassou aqui, durante al-
TREINOS tos, todos da Força Pública do gum tempo, a epidemia do

- Estado. thypho, porem, em caracter
Dia 14- Tamandaré ;dia 15- Prova de fuzil' 150 metros, benigno, achando-se os doen-

Figuerense; lris; dia 17- Athle- arma' livre tes na sua maioria já restabe-
tico e dia 18- Avahy. lecidos.

1· logar, tenente Aureliano As pessãas atac�das pelo
PROXIMOS JOGOS Gomes, da Brigada Militar do mal foram soccorridas pelo dr.

No dia 19 de Maio jl)ga- Rio Grande, com 90 pontos; Jorge C. Bleyer, medico re�

rão lris x Figuerense e a 26 2' logar, tenente Orion Platt, sidente na cidade de Lages,
Ta 11andaré x Avahy. da Força Pública do Estado com mas que se acha clinicando,

- 84 pontos, o 3' logar, tenente neste municipioJ deste janeiro
ARTILHEIROS CDA TEM- Abdon Sena, do 14· B. C. ultimo.

PORADA O sr. José Alfredo Montene-
Aremesso de pêso para, gro, prefeito municipal, forne-Damos a seguir a colloca- soldados ceu, com profusão, vaccinas

ção dos jogadores por pontos anti-thyphicas.marcados, nos jogos de pri- l' logar, Eugenio Nelson Rie
meiros teams: 10. lugar Ga- tzeJ, da Brigada Militar do Rio
lego, do Avahy; Damata do Grande, com 9,98 metros: 2'

Desportiva
Redactor CYPRIANO

-������-���������

mOA' Força
Públi-ca

JOSE'

logar, \ larciJio Silva, da Força IPública do Estado com 9,72 me-Itros e 3' logar, João Kobus, da
Força Pública do Estado, com

9,59 metros.

Integral!
PEDIDO,

�' !

�

Do correspondente

Falleceu no dia 29 do mês proximo passado, na cidade de Ilomes, cumprimentar o �osso a-

B o C C �I dos nrimeir05 inscriptos no nucleo da ctual commandante sr. major Can-ru,que, o comp. . OSc, ,

0do Q'
o

R
o

dO
-,.

séde. Ao enterro compareceu grande numero de camisas-verdes uni-I ti 10 mntInO egls e pe Ir a

formisados. No cemiter�o fa!laram �s c_omp:mheiros Euwdld_o Schaefer Deus, ;em fdrvorosas pre��s, qu�e Henrique Bosco, apos o que fOl feIta a chamada do ntual. nos gu.e e esça a sua d,lVl?a pro

Perderã O-"'Reaff;��ndo :h�;�:e:,�b,e a fo'ça Pubhca ca- �
mandato Florianopolis, 6-5-935.

Que attingiu a Bahia-

Aldo 'Pereira de Souza
Soldado de Policia

Campeonato
Ministerio da
Agricultura

FORTALEZA, 7 (G) - Di
Por nao ser ante d'Js�boatos rclativosas

brasileir,olpossivel �afastamentoda can-
- didatura do dr. Menezes Pi-

CURITYBA 8 (G)-Em vir- mental ao governo cIo Ceará,
tude da decisao do Superior Tri- 17 deputados estaduaes filia
bunal, perderá o mandato o de- dos á Liga EI�itoraJ Catholica,
putado Jorge Becher, que é de dirigira TI uma nota á imprensa
nacionalidade russa. e telegrapharam á bancada
A cadeira vaga Caberá ao sup- federal do mesmo Partido,

plente nacionalista Ulysses Vieira. I' reaffirmando O seu integral
apoio áquelJa candidatura.

Preso
o autor do
vultoso des

falque
Tabellas do o violento temporal

RIO, 8 (0)-0 governo vae

convocar todos os credores do
Lloyd Brasileiro, reorganizando a

empreza, depois de pagas as di
vidas.

S. SALVADOR, 7 (G) - O facto de ter diminuido a

violencia do temporal está permittindo que os serviços de soccorros

sejam mais efficiente, e que possam ser verificados 03 effeitos da
calamidade que desabou sobre a Bahia.

Prosseguem os esforços para descobrir 03 corpos das victimas
do desabamento occorrido em Taboão e entre as quaes figuram
varios bombeiros. Como já foi r.oticiado, n�sse d�sabamento ficaram
soterradas onze pessôas.

Ainda devido aos desmoronamentos de Taboão, varias depen-
Sustada a d.enci�s da Faculda�e de Medicina, principalmente o pavilhão de

Cirurgia e o necroteno, ameaçam desabar .

penhOfa� As linhas da Estrada d� Ferro E'ste Brasileiro soffreram
grandes damnos em varios trechos.

Do Lloyd Brasileiro Na zona da Calçada houve um desmoronamento de quP. re-
sultou a morte de uma mulher e 2 crianças.

De outros pontos, chegam, constantemente noticias sobre os

effeitos devastadores dos ultimos
'

temp(Jraes.
Foi hoje aqui públicada a noticia de que o ministro da Via

ção virá á Bahia. Essa decisoão d,) dr. M:uqu.:s dos Reis causou

excellente impressão.

PORTO ALEGRE 8 (G)
A policia desta capital, em dili�
gencia levada a effeito, descobriu
num matto proximo a Gravatahy
onde se aéhava escondido, o indi
viduo Olympio Albrecht Dias,
que ha tempos desapparecêra de
S. Leopoldo após um desfalque
que praticou na importancia de
240 contos de réis, na agencia
do Banco do Rio Grande do
Sul, daquelle municipio.

Olympio Albrecht Dias, logo
que h,i descoberto, não offereceu
resistencia á prisão, entregando a

maleta em que se encontrava ain
da grande parte do dinheiro pro
dueto do desfalque. O dinheiro
foi immediatamente levado á Che
fatura de Policia. Aclianta-se 1ue
o autor do desfalqu-= pouco dinhei,
ro ga�tou. Olympio Albrecht Dias,
defois de breve interrogatorio, foi
recolhido á Casa le Correcção.
onde ficará aguardando o proces
so que o julgará.

CLUBS

10s. teams
�

PONTOSI GOALS

fogos p,,- I Ga- I I Con-
Colo-
caçãoI I didos nhos I 'Pró, ira

- ---

I O 2 5 4 1
1 O 2 2 O 1
O O O O O 2

�O O O O O 2
2 4 O 4 6 3

20s. teams

.

PONTOS G O A L S

Jogos Per- I Oa� I Con-
Colo-

didos nhos Pró ira cação

Informamos aos interessados
que uma firma de França pre
tende realizar vultosas compras
de lã, cerda e pellos de bovi
nos e equinos, produdos de ori
gem animal.

Deverão deixar o nome, na

Inspectoria, á rua Arc.' Paiva,
5 -sóbrado os industriaes que

desejarem entrar em entendimen
to direeto com essa firma.

!ris
Avahy
Figueirense

H Tamandaré
� Athletico
�!-=����------�----�--�----�--�----�----

CLUBS

-------- -_ •._- ---

Athletico 2 1 3 7 3 1
Avahy 1 1 1 2 2 2
Figuf'irense O () O O O 3

I
Tamril,d"é O O O O O 3
!ris 1 2 O I 5 4

:
- 'àS

\

•

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA 3

do Silellcio

CONTRACTOS

Viajem ao Pt.ta
Do presidente' Vargas

BERLIM, 6 (O) - -Será exe-

IMPERIAL-O galo e o oio- cutado nesta semana, em to- RIO, 6 (O)-Sabemos que
Uno, às 7,30 horas. da a Allernanha, um severis- acompanharão o presidente

simo combate ao barulho. da República em sua viagem
ROYAL-Companhia (jua- Agentes especiaes em to- ao Prata uma esquadrilha de

nabara, às 8,30 horas. das as cidades e villas-forarn aviões daMarinha e do Exer
destacados para educar a cito.

ODEON - Vale sua filha população no sentido de evitar Viajarão, tambem, 150 ca-

100.000 dollars, às 7,30 ho- todos os ruidos desnecessa- dentes das escolas de Ouerra
rios. e Naval.

Cartazes
dia

r as.

Junta Com
mercial do

Estado
Mês de Abril

Não será
passivei

A inauguração offt
cial da temporada

pelo "Imperial"

cinema».
De Ernesto Rggenback, suis-

N I!l.. Parada de sorrisos .Feerle»
50, casado, cornrr erciante, Tom a pre liel-

para os olhos.- Todos os
r. Wildi, suisso, casadr; co n- � fi' da ci d d
merciante c Maria Rosa Ferre.ra \\0 ra grandes «üirts» a CI a e a

vI d d
. postos .

.

aia, casa a, autoriza a a com a ASSO�laçao E o Imperial focalizará
" I merciar por seu marido Leonardo Catha rine ra -

nesse dia «Alegria de viver»,I Ferreira Maia, [unccionario publi- s""� de Engen- que tem corno principaes pro-MM
co, contraem uma sociedade mer-

hei ros tagonistas os famosos astrosG cantil, para a exploração da in-
B Vl.T B

duslria de cinema e theatro, de- John ales, «arner t axter,
.

d "C' Th R fi fissocwcão Caiharinense de Madge Evans e a encantado-
normna o me- eatro ex' .

S
. .

I
Ltd n

.

I d G'1genheiros visitou ante-ôntem o sr. ra garotinha hirley 1 emp e.
a , com o capita e rs ..... ".

r "AI
.

d
.

" f'l
30.000ciiOOO b d d: < _

Prereito da Capital. egna e viver o I me,
• IP , ca en o a ca a se

'd di' d t.

t d 10 000$ Representando essa enti a e, que a em e mos rar uma
CIO uma quo a e rs. : ,

'

d b t t d I I
A

por 5 annos, nesta praça.
estivera'n em palestra com o sr. Jovem e u an e e rea va ar,
Oiivio Amorim os srs. drs. Ha- tambem contem uma serie de

No. do Regs. 1437 rold" Pedemeiras, Raul Olim- surprezas musicaes dentro da

Data 13-4-935 pio Bastos, José D. Rache e mais louca e esfusiante phan-
Cid da Rocha Amaral. tasia cinematographica.

• De Francisco Evangelista e Ro- . Vae ser, portanto, um acon-

� sato Evangelista, brasileiros resi- Artigos par,a. homens po- tecimento social o de 5,...fei-
� dentes nesta cidade, contractam

dem ser adquIrIdos, por pre- ra no "seu cinema".
� ços excepcionaes no Para-
$ uma sociedade commercial para a

Iza á rua Felippe Schmidt I

I , G exploração do commercio de cal- 2
nsereVe -vos. <U çados a varejo com o capital de

n' 1.
Querendo reparar, e engraxar e

" rs. ?:OOO$OOO, divi�ido em �ar- cisco Evangelist� & Sobrinho", lavar autornove] procure a «GA

� tes 19uaes, por tempo indeterrninz- nesta praça. Ambos os SOCIOS res- GAOE AMERICANA» rua

�:����=====-----e.---------••o�.e;Ja do, sob a razão social de "Fren- pendem pela firma. Francisco Tolentino n' l '

���@.�fj�_••G. �ll���.��I�����00�.
�

lo�•
I
O
u
e

Adesvaloriza
çaodomarco

A exemplo do que tem
feito em aunos anteriores, a

Empreza Imperial irá fazer

BERLIM, 2 (O) - O sr. ua 5a. feira a inauguração of

No. do Regs. 1435 Brinkmann, membro do «comité» ficial da temporada cinema

Data 13-4-935 director do «Rc:ichsbanb decla- tographica deste anno. Tal
rou em exposição feita sobre á si- acontecimento encerra em si

�,,,,,,,�,.D$J.el.---------O.----�----,.e..oc.� De Newton Faraco e Francis- tuação economica e commercial da dois sentidos: vão ter inicio

'f�
�

� co Marghetti, brasileiros, residen- Allemanha, que o governo alle- as -great-níghts», as ('para-

;'I�'�.".)!> 18 D E M A O I
G tes em Tubarão, contractam uma mão, mesmo que quizesse, não das» de elegancia ás 5as. feiras

c� � sociedade, para a exploração do poderia desvalonzar n sua moeda, no Imperial,- e o inicio dos

e commercio de Bar e Café, com o E accrescentou: «Uma desva- desfiles das grandes produc
e capital de rs. 4:000�,000, divi- Íonzação não n0S perrnittiria au- ções das melhores marcas das

� *' dido em partes iguaes, por tempo I gmentar a, nossas exportações e, quaes é possuidora aquella
� � indeterminado, sob a razão social de outra parte, viria obrigar-nos Empreza.
* C O L L O S S A L S O R T E I O e de ItFaraco & Marghetti", na pra- a pagar mais caro as nossas im- Todas as mulheres chies

ça de Tubarão. portações. Ora, o essencial, para da cidade estarão dora avan-

,IÓS, é o abastecimento em mate te no Imperial ás 5as. feiras.
No. era Reg», 1436, . Um mundo de gente elegan-
Data ]?-4-93r::;

nas pnmas».
- <../ te desfilará pelo salão do «seu

NA

"CREDITO MUTUO PREDI L"

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDITO MUTUO PRE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-asOOO

��e: Exige apenas a contribui9ã� de
� 1$000 para cada sorteio.
J"J:!o}
v&

•
•
•
•

I
le

.��I�.Ge.�.o•••«t--------------------I.OO._�••••••

A MAXIMA

SE
GAR

U
N IA EM

S
"SIJIAmerica Terrestres, Maritimos

e Accidentes"
Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
R.esponsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Automoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro
'I
: Agentes em ltaiahy;Bornhausen &

Rua da Alfandega n, 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Oia. - R. Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17
Em Laguna: Alyrio. Alcantara

Agencias em todos os Estados do Brasil1\,1
.....""...--�

....,. .
-

_._-�� - --..,.,.",,- - --- - �--- " .._ �.,
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GAZETA

e'2'.��1.�VA������������i�������F.����t���f<i4��Va���Nt��
� .�

I C __ _ �

k e SI .1�
M

�
f� atriz: FI.. I OPOL.IS �
� FIIII'aes e�a'

Blurnenau .Joinville Sao Francisco - L..aguna Lages �.'� I I I Mostruario permanen'ce em Cruzeiro do Sul ��\LI
� Secção de Secçao de Secção de �
U�J FAZENDAS: [�

..
_�i� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �'i�

� Morins e Algodões Machinas de benefícíarjmadcíra1 �.:t>.,�.�.� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas r��i
� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �.',:.�"."[1.] Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura:' [arados, �

�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. t,t.l�i� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de
... esplosão, Motores l�.(

� Lã em nove1!os e meadas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-falhe- electricos
"

_

';'"

�.���:,:.', Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmíssões.jeixos, ']
���d Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Si. /1

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��
r� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Peças, acces- ��.�i.j��� Sapatos, chinel!os, meias

) Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço. mechanicc] l\\
'� Depositarias dos aramados Conservas nacional e exüangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �� Charutos «DANNEMANN» Bebiclas nacionaes e exirangeiré"s Ma�erial electrico em geral �

� Ernp1�ezá I']aclonal de Navegação. "Hoet::>cke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
�

. Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo !lRita Maria" .- Estaleiro "Arataca" ����Avr r���l��l�.:�t��l����l�j������,&i�V�V.à..���

COmp_��ia Alliança da Bahia

�I
.

,,_

000 funàaàa em 18700,- UO'''1feiiaria
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05

Im Especialidades em caramellos, bonbons,Incontestavelmente A Primeira no Brasil i
" empadas;

r['pital realisaào 9.000:000$000 I,'
conservas, vinhos finos etc.

Reservas mais àe 36.000:000$0001' Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$361 sarnentos, baptisados e bailes.1mmoveis 13.472:299$3").9iResponsabiliàaàes assumiàos em 1933 2.369.93S:432$R161 QESTAUIJAl\,TT A LA' CAr)TE

..

andar(Estas responsabiliàaàes referem-se: aóm erite aos ramos õe' '- "1'1 r, no pnmelro
rOBO e T�AN�PORTE5, que: são 05 DOi5 UN!('05 em qUF, l' E J E O D O R O F E R R A R Ia rompanhla opera) I

' n

Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos os RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàos ào Brasil, no Ur-uquo (5uc:-ursal) e nos p r lnclp o- s 1. ' RUA TRAJANO) T I h I 194

. praças I?xtrangelros

'I'
e ep .one .

Agen tes e rn f I o r iano p o I i s rA in PC- L [' se & n fI, �7d,-",""""",,;;:�m;;-;;;;;�;';;;;;;;C;;;;__""'IIõiiDa;;;�;;;;';;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;""õõiiiiiiiõ;;;;;;;iiiiiiiiia
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) raixa posto l .Ç)

Tcleqr, ALLlANÇA Telzph. 1.083 � ����������������������

Escriptorios em Laguna e lt.cllahy 5uh-f'gen1es 12m .' �I Jiilct;! r.;

& C I-a6Iumena���M"=--=-�� �I �ji i 10meno
Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Bainearia
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 VilIa Balneária é
o melhor t resenie de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
LinCla Vista Panoramic:a.

EsplenCliàa preto õe banhos.
Optima nascente

õ

e agua potnvel,
Terrenos complztnmcnte planos.

Fi VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Her-cllio Luz.
800 ào Branàe Quartel feàeral, em construcçõo.

600 õo Brupo Esc:olar Toaé 60iteux.
Na séõc ào Districto Tofio Peeeóc,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desd e 30$000
A 5oc:ieàaàl2 se encarrega àa conetrucçõo õe Pr éõloe

c s lótce cô qulr.óos. mediante o pagamento õz uma entraàa á
ur.sto e o resta1te em pagamentos rncnsuea.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper -

DEPOSll o E ESCRIPTORiO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Te/ephone n. 1632

A

ri

Chiquinho

•

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

End. Tel. FI LOM ENO

F L O [( i A )\1 O P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

-

TENÇAO
Yaurt daGraf1ja

. Zina
E' o melhor medicamento das eníermidades 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 buíga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

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

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

medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANjA ZlNA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

c
ARTIGO
CRIA 9A

r �

"

GRATI
Está doente? Quer saber o que tem ?

Mande nome, edade e protissão, com enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JM�EIRO

..

.

PASCHOAL SIMONE S, A.

LIVRARIA MODERNA

funClaõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa poslal1Z9 Tel. aut.. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

V das
casas na rua Conselheiro

en�' e-SeMafra n. 126, 130: e 71a e
.

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

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

fVPQ;)ra;lhia, Estereotypi
EncaClernação, Pautoção, Tra
bcthos em Alto Relevo etc.

SE QUERES A�:flAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V 8·20(11
Phone. 1.212

E NADp. MAI3!

IM dlll
-

I

I O lista
RUA 28 DE SETtJv1�

I

BRON.16 I

Pelleteria
Argentill'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
. agasalho.

RUA JER-ONYMO
COELHO, N. 38

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

cos. Almofadas, toalhas, pannr"l
de parede e todo e qualquer tra
balho de sse ramo, estão à ve",J1
na CASA "A INST LLA
DORA" á Rl2a Trajar:.o n. 11,
on:le V. Excia. poderá encorr+

rr endar fiSCOS espeCla,:s par i

quae. i uer fazendas ou trabalho",
os qu. e� serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

Rua Tra;ano n. II.
INSTA LLADORA DE

. FLORIANOPOLIS

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto <�oão Pessôa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA�REDACÇÃO.

l
,

E

-

}

I

,I

?

II

-�,'

PITA'L.'
PARA HOMENS

Rua Conselheir� M�'ra (�squina Trajano)

,

v'

�.
�

:\r;\r ;\�\j'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-�,,;;;;,�-,_"'_""-"';._';::_ .. �

Dr. César j:'k�ril·) ,II ii'.t1,�·r ....«
'�

.. j;:,)', l- i

( �
I t ,

Ex-assistente du I ii
.

�, i
S. t

. II I Dr. Oswaldc Bulcão Vj;mna 1,1·Dr. Cesar ar on I I
.

II :
.

�

cu Oca círurgica-operaçõcs I.! Es�ríptorio R, Felippe IImi
: l Schrnidt n' 9 Phone 1483 �I, I i

Das 3 horas em diante dia- I �i
- i

riamemente á R, Arcypreste I ',=========
Paiva n: 1 -- Phone 1.6181' :

.
Dr. Fulvio Aducci

Residencla:-R. Esteves !u- I i Advogado
nior, 179-Phone. 1,285 I •

Rua João PInto, rr 18 '!.l:1�������������������I

I Das 10 ::o::a:�as 14

Dr. Antonio Botini I I 17 horas

I � Dr. Pedro de Moura Ferro
I

Consultorio e Residencia I

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas
,� .

Telephcme 1.658

q

I ��_'�-=��' �'��'__R�� ____

! Accaclo Mo- � �f��$�@:�tl��) ������
I I! �,,�"O';!>���, �� --------- �������
I •

'.

� e
II reira tem seu cscrio-: m T'

.

E·�.·. •
�

.

-� . .
I tório de ad vocacia á rua j ai e
I II sómente I Para facilitar no interior do Estado onde não temos j

Visco.nde de Ouro Preto i"i agencias, a quem deseje aprender este acreditado systerna de �

(TI
córte, o Instituto resolveu iniciar um curso, leccionado pN �

r n. 70. --- Phorv 1277. -- '! .... ;

...•..
"

...

'aynr I rr
correspondencia. Tão efficaz e proveitoso como leccionado

iII

i .

r_ � em nossas Academias.

i Caixa Postal, 110. J Este curso é tambem diplomado ...1 � Boonekamp -
'=======_==_-.=0=-i· e SENDO INTERESSADO ESCREVA E SOLICITE INFORMES A

I"

I
. � o apperitivo de maior farna • S O' te' t C t"Não ponha tora a sua armna���' • rs. Irec ores or e rea 10n

.

usada.
. ., r .1 f' $.����$--------- $•••••• ;;;_ciiiiiiiiiiiio_n_s_e_l_h_e_i_roiiiiiiiiiiiM_·_a_f_raiiiiiiiiiiii,_7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF_L_O_R;;;;;;;IA_N_O_P_O__LI_S_. �,.l__

--- Adqr.ira Já o a amano a la

�dor "51RANA" para laminas ty-
.

Nas grandes Ju�tas que di -do po Gdlt ue.
, bram no campo da actividade 50' Põlil excellent.: f" baraiissimo.

cial ou comrnercial, o espinto 11'10- INSTALLADORA DE

demo e bem equilibtado u1t!;,a n FLORIANOPOUS

telephone como a mais inp'< �L1n- Ru.:. Traj.mo n' 11

diveI das necessidades!

Médico'���

Medicina Interna- Syphilis

'Vias Urinaríc.:;

_�I���I���
� . �
� Attentae bem' g�
� _

m �
/

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis- �'calizada pelo Governo Federal e �.J.possue a carta patente n. 112 �J

��FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' por �.\lsemana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �."j
- o jornal mais moderno e lido da Capital. EXTRACÇÃO com globos de crystaI. ��j

Peçam informações. � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-

____________________ . � teios são presenciados pelo povo �:]
.���������

.r.'��<ln.cl!P'�.h���SJp,.,W'''1<�'i.iI���m�������A� �� �':':,:���J����$�"J.fi���(��������.����u� fi��l�ro���;����: ,

� anrlea de Moveis � � Transporie rapido �� . �� DE • Florianopolis Bom Retiro gj• Pedro Vilali O ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS r�l. . �
! ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER a Fett & Cia. Limitada �j� ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693 e AGENCIA-Fundos do Hotel Me�ropol I� .

!�����ftt..������r����������...! ,���������M�RCU:-S MOURA �\ J
���'����'0����Jt�����������.� a������WK����

I ) f
i\

'f', '�'
.

�--

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 154R

Fecharn·t::7nto de rnalas

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

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, ]OINVILLE, CURYTIBP,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO .

Agência no

Edifi"'-io La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com e�mdero todos lOS _ trabóal�os e
photographicos, garantín o-vos reve açao, c pias �
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ��duraveis. �

�
�:.:_;

a!C""t---W Ma � �,:.!CC'=-rnriS"Íad""'"_1IIiIIIIiEI""""'''
------

CASA MATRIZ:
.JOINVILLE

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «INOUS»
Caixa Postal, 75 Tel. :) 14 e 507

FILIAES: .

hMafra - CanOlnl ,as
(SANTA CATHARINA)

rtio Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

�
e
o
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS

G NA CASA

. �

....._ --------�.Ge��:
RÇ#&S&

Dr. MigLle!
Boabaid

Clínica Geral -- Vias Ilrnarías

HemoTrlwidas: - Tratamento
.•

sem operação e sem dôr

Resid.>Praça Pereira � Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consult,:--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 15 ás 18 horas

H.

efínecãe ceeseucar
.;,

___.---------------- -------------------

Córte CreatiOtl
Conselheiro Mafra n. 7 Ed. LA PORTA

Florianopolis

---_.-
....�,.

�------------------------------------------------------------------------�---------=�.�------�----��'.�'�--

=da=1

João Selva==
Tclephone 1441 Caixa Postal 105

F'abric�: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

A GAZETA

Valiosos brindes

distribue

La. ROSA
RUA DEODORO 33
FLORIANOPOLIS.

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

Preferir o de (Curitiba) fabricado com iUein.l'
bom, é ecanomico e rendÔSD
E v E Fi A Q UE É S'U'PERtOR

"

ao que e

TE
é dar valor

EXPERIME

II
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AIOR v
para o inverno, nlodernissimos e /

inegualaveis, por preços excepcionaes, encon
trarn-se na casa O PA!RAIZO, á Rua Fellippe
Schmidt N. 21 -- _jOS E' ELIAS.'

G��e'ravA vi
--------�------�����.�_�-m==��_.ce&·�=��?W2mre���am�=� �

Prata

Artigos

o
No Chiquinho feito refugio

nocturno de crescida parte de uma
das alas da minoria. um íll-stre pro- ,-"f;":
W' não sabemos bem de que partido.
esclarecia. ôntem, á noite a cinco
velhos politicosr

---O Superior Tribunal. em não an
nullando a eleição do Nerêu, descon
tentou grande parte da Assembléa
Constituinte. Não que essa parte des
goste o nome do íllustre Presidente
do Partido Liberal. O que para ella
tinha valôr era a ratificação daquella
eleição. Annullada que fosse. 110 ou
tro dia o Nerêu seda eleito de novo

por já não digo 31. mas. no mínimo
presidente G�tulio Varg 10, ficará 25 votos. Essa, podem estar certos.
alojado, durante a sua permanen-

I a fínalídade do recurso. Vocês não
cia na capital Arg -ntin �

•

se .lembram.� por exemplo. daquelle
E

.

d
. , .

d artlgo do João de Oliveira?
m vista i comcruenc.a a ---Eu não dizia ? =-cochíraram en-

passagem da festa nacional argen tre s1 cinco bocas e dez olhos.
tina, realizar-se-á a 25 de Msio Para que os cinco políticos não
na Avenida Álvear, zrande na- transmitissem a nova. em segredo.
ra.Ía , em 'lll"� tomarão"'parle .. : .. a deze�ls de pessôas, o auto� da i�-
7 O 000 h d t b Iormacão resolveu despersuadi-Ios dí-
_. om�ns ,.

rapas êm '� ..

d f"'�
, zeudo qae nao passava de gracero.

como um es ile aereo com o con-

c .irso de todas as força, d.i avia
ç1.o.
A cornmissão receptora lirigill

ás organizações e gran::!.::; est.rbe
lecimen'os co umerciaes convites

para que illuminim brJ\"a'1k:nente
as fachadas, assirn cooperando pa
ra maior brilhantis-no dos festejos.
A agencia Havas foi informa- Sob a presidencia do sr. de-

da, dé! outro parte, que os princi - putado Altarniro .Guimarã:s rea

paes orgãos da imprensa prepa- Íizou-se hoje mais uma sessão da
ram edições espcciaes dedicadas Assernbléa Constituinte deste Es
ao Brasil. tado. Aberta a sessão, lida e

approvada a acta, o I' secretario
sr. Barreiros Filho. procedeu a

leitura do expediente.
O deputado sr. Cid Campos 'lO

MONTEVIDE'U, 7 (G) - SJlieitou que a Mesa tomasse pro-
O governo resolveu que durante a videncias no sentido de ser dj�
Visita do presidênte Getulio Var- tribuido, diariam:nte, a�s srs. de
gas, os edificios naeionaes e mu- putados o "Diario OHicial, I' vis- \.
nicipaes sejam ornamentados. Se- to que o mesmo public.a a resenha
rá dirigido um appello à popula- dos trabalhos.
ção nacional e e:itrangeira paía Com a palavra o sr. deputa
que as caô3S sejam embandeiradas. do Renélto Barbosa, pronunciou

AS HOMENAGENS NA O deoLlc militar marcado pa- cammovedora e empolgante ora-

ARGENTINA ra o dia da chegada do presiden- ção, fez o elogio funebre do illus-
BUENOS AYRES, 7 (G)! t� do Biasil será realizado no bou- tre e saudoso conterraneo sr. dr.

- Continuam a ser activados Ilevi1rd Artiga,. Amad�u Luz, pedindo que fosse
os preparativos d� recepção do O governo convid JU os repre- inserido em act8 um voto de pe
presidente do Brasil; sr. G:.:tulio sentaJteô d t im?íenSa urusuaya e zar pelo seu fallecimento.
Vai·gas. d.); gov"rn::J3 estrangeiros a se Associou·se áqudla junta ho-
A commissão presidida pelo r\�u]ir�m aman:1ã nJ MinisterÍl) menagem posthuma, �m nome di

almirante�Domecq G1rcia) tem re- dJ Exterior, afim d� q'l� pJ.;�am bililcada opposicionista, o dr. João
cebido nos ultimas dias nova3 <i- organizar S2U3 serviçoJ dJrilnte de Oliveira.
dhesões de entid:.des e instituiçÕ<:3 03 Lstejos. Fallaram ainda os srs. prof,
que cooperam nos b;tejos do p;o- --il.---------�-- Barreiros Filho, drs. Ivens de
gfé\mma Jfficial, que será publl- H posse Araujo e Adherbal Ramos da
cado d2ntro em bre·,re. Si! 'Ia.

Já está resolvido que o chefe OO d epu tad o A seguir usou da palavra o

de Estado brasileiro será recebido BO rges ss. deputado Placido Olympio
pelo apresidente general, Agustin que em magnifica oração propoz
ju�to, todos os membros do gover- RIO) 7 (G)-Segundo co-m que se prestasse a mesma home-

O Sr. alívio januario de lO, senadores, deputados, inten- mL1l1lcação feita aos mem- nagsm ao saudoso deeâno da ma·

Amorim, digno prefeito da ca- dentes, altas patentes do Exerci- brl)s da minoria parlamentar, gistratura catharinense sr. Morei
pital, assignou ontem o termo to e da Armada, membros da O sr. Burg';s de Medeiros, ra Gomes, ha pouco fallsciJo na

de compromisso do cargo ce commissãlJ de recepção e

num':'1 eleit,o
deputado federal, só to- Capital da Republica.

presidente da junta de Alista- rosas personalidades do mundo mara posse do mandato no Ambas 'os preitos de saudade
mento Militar. politico e socsal, mez de junho vindouro. foram approvados unanimemente

......................................................... I � #ga ��.�.•I5�e.g..me�44.'E��Em..mi&FgsDi ..

A voz DO POVO

Pol itica &
Politicas

o ULTIMO "RECURSO

Cruzada Naclonal
de Edúcação

Do presidente Getulio
O ministro da Guerra já deu

instrucções aos conmandantes das
unidades, que deverão transportar
se á capita] pa a prestar honras
,1.0 ill'lstre visitante, desde o caes

de desembarque até a r-sid-ncia
do dr. Ce:idonio Pereta. onde o

1
.

Assembléa
Constituinte
s·essão

de hoje

Exijam o SabãO

"Virgem Especialiaaàe"
de Welzel & Cla••• Joínville (MARe:A REGISTRADA

1 QUARTA-FEIR�I

A PARTIDA
RIO, 7 (C) -O couraçado

São Paulo, que ccnduzrá o pre
sidente da R"publica e sua co.niti
va ao Rio da Prata, pm L�. J. no

proximo dia I 7, devendo ehe�âr
a Buenos Ayres no dia 22, ás
14 horas.

os FESTEJOS NO
URUGUAY

.fi pproxima-se a semana- de al
phabetizaçãl..l· -1)ias de intensa

olbracão cívica.
,

=--=.�������

1128 MAIO 2371
* *-CONSERVAS DE*

FRUTAS COSIDAS- Para Mais alguns dias, e estará lan
çada em Flcrianopolis a semana

de Alphabetização da CNB. A
I 3 do corrente incia-se a mar

cha dos Cruzados da nova era

para essa luta incruenta contra

e incultura em nossa terra. AS ESQUADRILHAS QUE
Vamos iniciar essa arrancada IRÃO A' ARGENTI:--JA

glorioso; que de 13 a 20 decor- Uma esquadrilha da forç'i aé-
rente n03 ?�rão dias de intensa vi-l re� naval, comPlost� de 8 a.?pa
bração civica. : relhos, acompannara o encouro-

Vamos pedir a c ida ci- çado São Paulo na sua viagem
dadão, a cada homein, a cada ao fr ita, conduzindo o ore.ídent

industrial, senhora, a cada creanja, não um da Republica. Apparelhos e pilo
obulo pedido de mãos extendi-

I

tos estão sendo aprestados p:ua
das e de cabeça baixa, mas um esse vôo. Cornmandaré a esqua
tributo de amor á nacionalida- drilha o capitão do! �fra�ati avia
de, pedindo em nome do Brasil, dor Antonio Appe],
em nome de Santa Catharina, Hoje esteve no gabinete do mi-

Na residencia do sr. Edgar da em nome dos altos interesse soei- nistro da Marinha o zenera] M�i
Cunha Carneiro, digno Inspector aes do municipio de Floria- ra de Vasconcellos, .com.nendao
Re5ional do Trabalhu, nesta Ca- nopolis. te da Escola Mrlitar, combmando
pital, realizou-se sabbado ultimo, Ha tanto dinheiro que diari- detalhes da ida dos cadetes. Fi
o enlace matrimonial de sua dile- amente desapparece no sorvedo- cou resolvido que, em vez da ban
eta filha, gentil senhorinha Eure-

uro das coisas inuteis e superflu· da de musica do Corpo dos Fu
,i e Greenhalg Carneiro, com o

as, e não haverá dinheiro para zileiros Navaes, irá a d"l Escola
sr. Arthur Tietzmanll, industrial, libertar os nossos pobres'" patricios Militar.
residente em Bwsque. dos grilhões do analphabetismo? - A esquadrilha de aviões do
" O acto civil teve como para- Temos sido interpelados sobre Exercito composta de 10 ap-nynphos. por parte da noiva, I t- d II. d d' do a vo ao pequeno c .•.••. , pare 110S, s�n o eSIgna o para
.r. Breno Eugenio Mülbr e exma. 3:000$000. E' sómente te ta a- commandill-a, o tenente-coronel
sra. d. Amelia G. Carneiro �ül- quantia de que a Cruzada neces- Gervasio Nucan.
ler, e por parte do nOIVO, sita? Não é: ella precisa de ...
sr. deputado Rodolpho Victor 30:000$000, de 300:000$000,
Tietzmann e senhorinha Judith ou mais. Mas estabelecido este

Gre�nhaly Carnei�o. No reli�ioso alvo inicial a ver quantas vcltas
fAZEm ANH05 !-lOjE: servuam de padrInho d� nOIva o dará o ponteiro do relogio, que

_ d IV'
.

G 'lh
sr. dr. Leonardo Antomo Lobato será installado na janella do Cur-aexma, sra. . lana UI on, I d C

.
-

TE' I.

d 1 d B" G'
e exma. sra. . oncelçao ava-

50 Milton cm Flonanopo is\"lIl\"il o sauuoso r. nClo UI- T' d·' ".'l' res letzmann e o nOIVO o sr. ha firmas e estabeleCimentos capa-Ihm;
N II f I'

.

h d
Breno Eugenio Muller e exma.

zes de, sósinhos, dar uma ou maisa menina le y, i nm a o sr.

Euripedcs Schmidt; esposa. voltas ao ponteiro. Mas não nos

o sr. Cant�licio Victor de SOU- esqueçamos, tambem, de que as

zéll
EHfERmQ humildes contribuições doslmenos

e menino João Mario, filho do Acha-se enfermo, ha dias, favorecidos de recursos serão ca-

sr. João Zommer; guardando o leito, o nosso distin- pazes de operar o milagre de re,

o menino Maury, filho do sr. cto conterraneo sr. Euclydes Pe- petida� rotações do ponteiro.
An�tnor Borges; re:ra, p�oprietario do conceitua- E' com esta fé na vibração

o sr. dr. 1 h norio Dr.Albuquer- do Café Rio Branco, desta ci- generalizada do povo catharinese

qu', engenheiro mlhtar, resid':nte dade. que nos lançamos nesta campan-
no R,o de Jantiro. ha sadia de grandes compensa-

fALLEnmEHTO: ções,· de ordem moral.

conservar damascos, cortam-se em

dois pedaços tirando-se os caro

cos dos quaes se liran as cznen

doas que se põem em agua 'quen
te para pellar.

As frutas, saparadamenie, são

postas num fraco juntamente com

as amendoas.
'{;apa-se bem, deixando um es

tsago entre o liquido e a rolha
e deixa-se [eroer durante uns quatro minutos em banho-maria.

�,ft'S'
���

fiZERAm ANN05 ONTEm Felddersen, importante
a'i residente.Passou ôntem a data natalicia

da galante menina Dulcéa, filha
do SI". Agapito Velloso, destaca
do desportista.

Foi designado o command:mte
Romeu Braga para representar a

marinha mercante na comitiva do
sr. Getulio Vargas, nJ sua proxi
ma viagem á Argentina.

COH50FWO

Carneiro Tietzmann

AHNIVER5ARI05
.

f: anscorre hoje a data do an

i�; vercario natalicio da exma. se

nl ora d. ,l:.. deiaide Paladino de
�. CU7a, c: Dosa do n.· major Mar

t 'Souza, cht-te ela casa

militar do Governo do Eslado.

A '!1lverS3.ria-Sê hoje o nosso

�.r�z do cont:::flaneo sr. Octavio
d<.: OliVc.T'l. Dnector do Thezou-
10 é;U Lstiido.

FectejJ. hoje o seu anniversario
nalD!icio o sr. Ary Capella, func
cionario postal.

Está nesta capital o sr. Paulo
Grossenbacher, negocianie residen
le em Blumenau.

Junta de alistamento
militar

CH E6Am Ut--ls ....

Vindo de Blumenau, chegou
ôntem a esta capital o sr. Fre
derico Fischer.

A rua Padre Miguelinho, n,
33 falleceu, ôntem o menino José
filho do sr. Manoel Gonçalves,
escripturario da Escola de Apren
dizes Artifices desta capital.

P,ucedente de Blumenau, está
ne,' a c;d;de o sr. coronel Ptdro

P
· Aluga-se um

Iano P�eyel em per-
feIto estado.

Vêr e tratar arua Conselheiro Ma
fra 1\' 122.
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