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o deputado dr.Adherbal Ramos da!SiI
va, na sessão dehojeda.AssembléaCons
tituinte, em expressiva oração, congra
tulou-se comosjornalistasconterrêneos,
pela passagem, hoje, do dia da imprensaQ

11-
-

JORNAL PARTIDARIO

�r"
,�,
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Politicas ;Canstituinte
Faltando ao

iii!

•

compromissoRecente acto, assignado pelo
Governo da Republica, promoveu
o nosso distincto conterraneo e

presado amigo deputado sr. Alta-
A sessão de hoje PORTO ALEGRE 12 (G/

Correu hoje. pela cidade. com visos -. Emquanto os libertadores com as
de verdade. a noticia de que o r- A Assernbléa C?nstituir�te I suas renuncias, proporcionaramjornal "A Patría", dentro de poucos d�ste Estado, reuniu-se hoje. na Câmara Federal aos republicadias. passará a ser dirigida pelo sr. Lida e approvada. a acta dos nos, uma representação igual á suadr. Fulvio Aducci. -

trabalhos a.nterIores o sr. delles libertadores, os republicanos,
1�. secretario procedeu a até hoje, na Assernbléa Estadual,
leitura do exped,�nte. não cumpriram o accordo, man-

O deputado Cid Gonzaga tendo-se com oito cadeiras em

fez os elogios. funebres dos quanto que os libertadore� per
srs. José Rodngues Fernan- manecem apenas com tres!
des e josé Theodoroda Cos-
ta. '

.lheiros e major Lauro Linha
Os deputados drs. Renato res.

Barbosa e Ivens de Araujo, O deputado dr. A Iherba
em bellissimos d.scursos, fi- Ramos da Silva congratulou
zeram o necrologio, respecti- se com os jornalistas cathari
vamente, dos saudosos pa- nenses, pela passagem, h lJe
tricios jornalista Odilio Ma- do <dia da imprensa».

Prata
Do presidente
GetulioVargas

-------�-------
RIO 12 (C.) - Entre os elementos que constituirão a co

mitiva do sr. Getulio Vargas na SU'i proxirna viagem á Argentina .;

ao Uruguay. d-staca-se o contingente da Escola Militar, com 47')

homens constituido nl um batalh�} l! :::'l-:Lt��, con tr �s C'YU)1!1' :.;1' .

.' de loi alumnos Cl\ urna, 2 Z oihc.aes-alu 'fi103 1 j ') m rsci ,
; 1-

I
cluindo as bandas de cornetas e tambores. i

O Batalhão de Cadetes será commandado pelo tenente-co- I

Tonel Heitor Bustamanto, director do ensino do e�tabelecimento.1 �'.

Representando os instructores das diversas armas, s.egUlrão os .CâpIt�í.es i -.,.�
Flavio Duncan de Lima Rodrigues, da engenharia: �leu.teno Bru�n o'

Fertich de cavallaria; Ram;ro Berreta Junior, de artilharia: ManI -

nho Ca'nd'do dos Santos, de infantaria, e Braulio Guimarães, da a

viação. Como fiscal do batalhão seguíré o major Martinho Lamarti-
�

ne Peixoto Paes Leme. As companhias serão commandadas pelos
capitães Jayme N. da Graça, Jos� Alb.erto Bittenco�rt � Luiz Ca

margo. Além desses olíciiaes segUlrã?, ainda, no�e �nmelfos-tenentes
subaltemos, um primeiro-tenente medico e um pnrneiro-tenente conta-

.,J dor. A 'banda de musica terá a direcção do segundo tenente mestre

de musica Arsenio Fernandes Porto

CHARADA POLITICA

o jornal republicano blumenauense
"A Cidade". noticiando o acto do

i Governo do Estado. que mudou o no

., me e séde do município de Dalbergía
para Hamonía, finaliza com a se-

guinte phrase:
=Desapparece assim a. primeira

anomalia de Blumenau Unido."
Decifração: Acha ••A Cidade" que

Blumenau Unido. já está um

pouco satisfeito com a mudança do
nome e séde de um município,
Felicitamos o collega pelo seu es

pirite de renuncia. contentando-se
�-=-t��=_!����a�����compouco..., r

GRACEJOU COM E,*�SMO I A ( � II )AOE i
� �� �

miro Guimarães, aI' official da O jornal independente "O Correio

�f. Começa hoje a semana da Cruzada Nacional de

��.Directoria Regional dos Correios do Sul". que se edita em offi-.. Educação. Não resta dúvida que é uma obra de bene- ij'cínas próprias, na cidade de Laguna. ��
e Telegraphos deste Estado. dirigido pelo sr.João de Oliveira. pu-

ft merencia social, pelos fins que seus corifeus apregoam. Nós �
.l\ promoção foi justíssima e blícou em sua edição de 14 de abril ficamos na espectativa até hoje porque ainda não lhe co- �

recahiu num funccionario de ele- último. um artigo. do qual extrahí- i nhecemos todos os fins. Além disso vimos á frente do mo- �
vada competencia e zêlo, mos as seguintes phrases: � vimento pessôas que até pouco tempo foram apostolos des- �

!'1 G t b ff "Dois partidos se defrontam no l t mid d
.

I'
.

t' teri I' t h d 1:.\1J2 aze a a raça-o a ectuo- Estado: a Collígação e o Liberal. � e I os o ensino ergo, IS o e, ma ena IS a, c egan o mes- l!'tI
samente. Sr aquella, com 14 deputados. pu- r mo a se candidatarem á deputação para a Constituinte �

I der eleger Victor. Adolpho, Fulvio

I�
Federal, levando como bandeira o laicato do ensino. Nós, �COnstitu idO Aducci, Manoel Pedro, Luz Pinto.

"I
que quebramos todas as lanças pela defesa do ensino reli- �

Marcos. Alvaro Catão, Accacio Mo-lO gioso, íôsse ele do crédo ou confissão que fÔ3se, porque �
O b t d M··

reira ou qualquer outro correligiona-.. desejamos a escola espiritualisada, ficamos de atalaia e com 'Wga ine e o InIS- rio. todos igualmente dignos. que o ri.. d f di di' ��tro da guerra eleja. E nós a seguiremos com justo ro a esquer a em rente, iante e ta movimento. ��orgulho, Mas. si não o puder. levan- � Hoje estamos satisfeitos, porque' acabamos de vêr que I!?j
te-se então. serena e altiva. contra � aquellas pessôas evoluíram e compreenderam, ainda em �
a indicação do Catette; Evá buscar. i!t tempo, o alcance das nossas afirmativas, em pról do ensino ��nas fileiras do Liberal. a índividualí- fi religioso. E si assim dizemos é porque lemos no matutino �dade tantas vezes preterida de Ne- R bli. .

d N r.�
rêa Ramos. que nunca foi presidente. � epu tca que a comissão a Cruzada 1 acionai de Edu- �
nem ministro. e tem todas as qualí- r cação procurou S. Excia. Rvma. o Sr. Arcebispo Metropo- �
dades exepcionaes para ser ministro r litanc D. Joaquim Domingues de Oliveira, nosso muito �
ou presidente. Siga a Colligação tal

ttl amado chefe espiritual e solicitou o seu apoio. �directriz. e nós. do mesmo modo. lhe i Diante disso a Cruzada definiu-se, e, nós lhe damos �daremos integral apoio." � ��O endiabrado e brincalhão deputado

ri
os parabens, pois ela para ser coerente não pôde pregar ��João de Oliveira.-- que gosta de gra- r -aqllilo que fére diretamente os principios dos quaes S. Excia. �

cejar e ironisar com os seus pares. � Revma. é a sentinela avançada e intransigente, e, nós os �
quando estes pronunciam elogios fu-; espiritualistas estamos prontos a dar até o nosso sangue em �nebres---durante o desenrolar dos

Úl-," defesa. �'�de 500 contos timos acontecimentos políticos discor- J E a Cruzada Nacional de Educação vai convir con).;co Gdou de si proprio. demonstrando. i ��
assim. seu excesso em brincadeiras. lt que não lhe cabe a primazia no movimento de alfabetização, �
rindo delle mesmo. numa ironia finis- � aqui nesta terra, pois aí está aquela obra fecunda, daguele �
sima e elegante. � grande amigo dos pobresinhos que foi o venerano e saud030 �

� padre Aloisio Schulrr. �

ii
Nada mais justo e mais digno para a Cruzada Na- �

dD t cional de Educaçã<:>, em Santa Catharina, d:J que tributar �� uma homenagem de reconhecida gratidão ao benemerito �
� fundador do hoje grupo escolar Arquidiocesano S. Jo:é. �
� Qual seria essa homenagem? �
� Nada mais simples, pedindo desculpas por nos intro- �
� metermos em coisas de economia interna do movimento, �
r lembrariamos á digna comissão a idéa de ser dada a pri- ij" meira escola de alfabetização que se fundar na capital, sob [ii� o patrocinio da Cruzada, o nome de escola Padre Schuler. �
� �
� BISBILHOTA �
1*i##9*�D13e� rl�

Desfile militar
BUENOS AYRES, 12 (G) - Tanto no Exercito como

na Marinha estão sendo activados 05 preparativos para os diversos
actos em que as forças arm3.das, tomarão parte, por .occasião da pro

xima visita do presidente Getulio V�rgas. No�-, dlverso� corpos do

Exercito, que deverão participar do grande d�shle do d�a.'t.25, te:'ll
sido intensificada a instrucção dos recrutas, cuja data de mcorporaçao

é recente. Já foram designados, na Marin�a, os destacamentos que

tomarão parte naquelle desfile militar.
RIO, 11 (G)-Foram no

meados, para completar o

gabinete do general João Go-

seuos commemorativos mes, os seguintes officiaes:
II

no dia tenente-coronel Silvio Louren-
BUENOS AYRES, 12 - Começarão a circular

ço Scheleder, major Teodo-
1 5 do corrente os sellos postaes cornmemorativos da proxima visita
'. . reo Barbosa, capitão Joaquimdo presidente GetulIo Vargas. Alves Bastos e capitão in-

Ordem severa damillistra tendente Paunero Pedra.

da Guerra I Desfalque
:":'?"� RIO, 12 C... ) - Por ordem do ministro ?a Gue�ra todos os

officiaes que se acham nesta capital .com o transito termmado devem

seguir aos seus destinos com urgencla.
Em consequencia dessa ordem o chefe do Departamento do

Pessoal tornou sem effeito todas as prorogações de transito e dispen-
s 1S do serviço.

RIO 12 (O) Causou péssi
ma impressão nos meios mi
litares, o desapparecimento do
20. tenente reformado Teo� Arrendafilo Ottoni Jacond, da Policia
M.llitar, api)r:tado como auctor menta
do desfalque verificado na LI dthesouraria da Associação DY
Beneficente dos Sargentos. RIO, 12 (G)-Realizou-se,
daquella corporação. O movi- ôntem á tarde, na séde da Ca
mento geral da receita da As- mara de Commercio e Industria,
sociação attingiu quasi a im- uma sessão ordinaria do Conse
portancia de 2.000:000$, no lho daquella organização, para
period'J de 1928 á 1934, cal- discutir o parecer que suggere ao

culando.-se que o desfalque governo a venda do Lloyd Bra
alcance a ':!levada quantin de sileiro a um grupo de interessa-
500:000$000. dos.

pa p a_P_i_o_X_1
Sahirá de Roma pela

primeira v.e� .

ROMA. t I (G)-Segundo os meIOs lIgados ao Vaticano,
O P Pl'O Xl visitará na r,rimavera: ou no verão, Lorette ou Pom

apa , ['
.

- d V' S'peia, onde teve logar, ha 50 annos, a appançao
,

a ugem: era

a primeira viagem emprehendida por um. �ap.a for� da regIão ro

mana, depois de 1870, pelo que transmIttImos as Informações sob

fcserva.

o
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aguas
A �Camara Federal está em

>,

vésperas de encerrar os seus tra-

balhos. Calcula-se mesmo que nos

limitados dias que ainda tem pa
ra funccionar muito poucas reso

luções poderá votar, pois será fre
g .iente a falta de numero para as

c! -liberacões, com ausencia de
muitos deputados que se dirigem
a is seus Estados para assistir á

posse dos respectivos governado
res.

A commissão, nomeada, em

virtude de uma indicação do de

p irado Barros Penteado, para es-

. tudar a revisão do Codigo das

Aguas promulgado pelo governo

p.ovisorio, não concluiu o seu tra

balho a tudo, pois, leva a crêr

q ue só pelo proximo legislativo
P )dcrá essa materia vir a se tor

nar assumpto de deliberações,
No meio tempo, portanto, Ii

cam todos os serviços publico:
que dependem da utilização da

energia hydraulica sujeitos ao, dis

P:UtiVl'3 do Codigo na fórma pe·
la. qual estão redigidos, com gra
v- ''''Qil'iz0 tanto das empresa
concessionarias de taes serviço
()!la, uo do tylliJlIC\). t:. isto cm COi!

sequencia não só d.! serem v v \'\
dos releri.Ios dls?;J�;;nvin pratica
mente inexequiveis, como da Sl

t ração de incerteza criada pela
i .terrupção e paralysaçan dos e,

tudos para a reforma do Co..:hgo
Facil é demonstrar por exem

plos directos o que estamos affir
mando e tornar patentes os pre·

juizos a que alludimos. Desses
exemplos, que são numerosos, es

colheremos, por hoje, apenas um,

que passamos a esplanar,
O artigo 202 do Codigo das

Águas, impõe ás emprezas que ex

ploram a producção e commercio
de energia hydro-electrica a revi

são, dentro do prazo de um anno,

dos contractos de concessão de
que gosam, para pêl-os de ac-

côrdo com as normas de regula- NOVA YORK, 11 (G)-O
rnentação pelo mesmo Codigo. E O promotor do Districto de Jus
a) mesmo tempo prohibe que as tiça de Nova 'York annunciou que

I· I I' vae ser movido pr ocesso-crimec.tana: tm�lezas rea izem �uaes-
,

n-r-r mo.l.hcações ou amplIações contra Frededck Gross, de

das respectivas installações, bem 49 annos de idade, guarda-livros
com> a cd. br<'lção d"! novos con- de uma firma importadora de

tractos de fornecimento de ener- productos pharmaceuticos, accusa·

gia, emquanto não fôr procedida do de haver envenenado a mulher

alue'la revisão. e quatro filhos m�nores.

O prazo de um anno, estabe- Preso, depois de se haver re-

lecido pelo artigo mencionado, gistado o fallecimento mysterioso
está prestes a e3gotar-se, terminan-

da senhora e das creanças, no

do em julho proximo. Entretanto espaço de seis semanas, foi Gross

nenhuma revisão de contractos se submettido a longo interrogatorio.
oderá fazer emquanto não fo- Os toxicologistas da policia

;em precisados em lei os pontos descobriram traços de talium

sobre os quaes o meSl1a revisão! �os cadaveres e sulphat? de tal

deverá versar. Isso até hoje não 1 hum numa l�ta �e ;cafe encon

foi feito e poucas são as proba- trada na resIdencIa de Gross,.

bilidades de que venha a ser fei
to em tempo util.

Prolongando-se esta situação,
que já dura quasi um anno e

que provavelmente se estenderá

por mais tempo ainda, estão as

emprezas conceõsionarias submetti
á fl:stricção de amplifir e modifi·
car as suas installações, de de
senvolver os seus serviços para
attender ás necessidades das zo

nas a que servem de cçlebrar no

vos contractos que Jotem das
conveniencias do abastecimento
çJe energia distridos que ainda
delle se acham privados.

Não é preciso desenvolver
commentarios em torno desse mero
enunciado de factos, para tornar

pltentes os prejuizos que decor
rem de semelhante situação, clia-

Hjji:!'1
da pelo Codigo das Aguas.

U�,

Grandes são os pre]UlZOS que
dahi advêm para as emprêzas, to

lhidas a paralysadas que ficam em

seu desenvolvimento, impedidas
de reformar as suas installações
para acompanhar os progressos
technicos e torna-las mais effici
entes, prohíbidas d.� estender (!S

suas rêdes a mais vasto campo
de utilização da energia.

Maiores, por certo, são os pre

juizos da economia nacional e

do publico, quando o augmento
le consumo, as solicitações de no

Ias necessidades de energia, a�

exigencias da expansão normal da

população e das actividades eco

nomicas não encontram prompta
e immediata resposta por parte das

de Expresso
Nordeste

Convite

A Commissão Executiva de Santa Catharina da Cruzada
Nacional de Educação dirige um convite cardeal a todos os membros

do Club 12 de Agosto ou de outras associações recreativas, beneficen
tes e de classe, aos socios mantenedores e contribuintes da Cruzada

e todos quantos se interessam pela obra educativa que a CNE está

emprehendendo neste Estado, a assitsir á solemne abertura e lança
mento da Semana de Alphabetização, que será levada a elleito hoje,
segunda-feira, 13 do corrente, ás 20 horas, com a presença do Ex·

ma. Governador do Estado e Presidente de Honra da Cruzada em

Santa Catharina, no salão nobre da Club 1 2 de Agosto.
Deverá proferir o discurso official a Exma. Prof. Beatriz de

Souza Britto, digna D:tectora d) Grupo Escolar Silveira de Souza, e

vice-presidente da Commissão Executiva.

Deixem
de lado a politica

o codigo das Cruzada. Nacional
Educação

Abertura da campanha finan
ceira da semana de alphabe

tização

emprezas concessionanas, em

consequencia da prohibição im

_Josta pelo Codigo. de amplição
� modernização das installações
e da realização de novos" contra -

RIO, I 3 (G)-0 deputa. do
ctos. .

C·· B. . perrepista mcinato raga, na

Estes são pre]UIZOS patentes, - d '"

t d C'" f
.

di
... sessao e on em, a amara, ez

im.ne latos visrveis. t 11 d 1o, deri
venemente ape o a to os seus co �

utros, e não poucos envam 1 d
.

- 1
1 d disoositi egas a OppOSlçao par amentar,
<JS mesmos e e outros ISpOSlh' ti d d "lt

1 C d· d
no sen I o e que vo assem a

\lOS consagrados p� o o IgO as .

I'
.

A C·
.

! pagma po inca e passassem a tra-

I
guas.

_ Itamo: umd'fu1co
exem-

tar exclusivamente dos altos pro-
p o� nao sera I

IC.ld apontar blemas económicos nacionaes.>
muitos outros que evi enciam a

rrna revisão completa do Codigo Comprae para vos conven

das Águas para tomar applicaveis cer O formidavel e economi
e exequrveis os prmCIpIOS que o co SABÃO INDIO.

msprraram. -- tDo Gsiado de São Paulo 4.....'a r azes

10-4-935, cji�

Artigos para homens po
dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Parai·
%0 á rua Felippe Schmidt
no 21.

Envenenou
a esoosa e quatro

filhos

Limousine

PRECISANDO
de automovel

chame a elegante, lu
xuosa e confortavel li

mousine n. 192, pelo tele
phone n. 1.212

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCH
PALHO('A

Em Florianopolis pode diri
gir-se aRaphael 'Digiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

ASBURY PARK, 11 (O) O
Campeão mundial de peso'
pesado, Max Baer, assim des
creve o accidente de ôntem,
em que se feriu no peito com

um tiro de polvora sêcca,
quando ensaiava revolver em

punho, para uma scêna que
representará e na qual deve
rà cantar ante um microfone:
-Preparavamo-nos para

um ensaio completo. Tudo
fôra organizado para que se

produzisse um excellente ef
feito. O pessoal estava promp
to. Foi, então, que AI Sintv,
do serviço de engenharia do
mdio, deu varios tiros com

um fJzil utilizado no «broa
dcast» .

Eu declarei: -- Essa espin
garda não fa� barulho suffi-
ciente. Jerry Casale disse en-

'A •

tão:-Esperimente esta.-· E . No logo reallzado sabba-

poz-se a mostrar-me a arma.! do último,. entre a'3_ equipes
Subitamente deflagrou a es- d.o Athle.tlco, de Sa? Fran

poleta. Não sei como acon- CISCO e Ins, ?�sta capItal, ven
teceu isso. ceram os VISItantes pela ele·

Hoffman duvída que o feri· vada contagem de 7 x �.
mento recebido possa preju- Ontem, numa

.

peleja e�
dicar a realização da partida polgante, o combmado da CI

de box contra James Braddo- d�de enfre�tou o Athletic.o, d.e
ck, marcada para o dia 13 do Sao FrancI�co, tendo .fInal.l
mês vindouro. zado a partIda com a vIctona

dos locaes pelo expressivo
score de 6 X 2.
Devido a angustia de es

paço, só poderemos publicar
em nossa edição de amanl1ã,
circunstanciado relato daquel
las lides.

do

IMPERIAL - Quadrilha do
lobo, às 6. 7 e 8,30 horas.

ROYAL--Conselhos de amõr,
às 7,30 horas.

ODEON - O Phantasma e

Visão FataZ, às 6,30 e 8,30
horas.

No mundo
Da téla

Max Baer

FERIDO A BALA!

Ramon Novarro vai volver ao

Rio. A noticia circulou, ôntern,
na cidade, despertando o jubilo
de seus [ons E' que o interprete

QAMON NOVI\PDO

fiel de (Ben Hur, .f/mor de Man
darim, O Pagão, que crearam

o prestigio de sua personalidade
no mundo das sombras, deixou
se enfeitiçar, como todo o mun

do pela cidade que é nossa, a res

peito de cujas bellezas ao chegar
aos Estados Unidos, teceu elle
um verdadeiro livro de exalta-

ção,
Ramon Novarro prometeu vol

tar; muito embreve, ao sahir daqui.
Annuncia�se a sua volta. E a

sua presença, em breve, dentro
de dois mesês no Rio, é um sig
nal evidente de que o querido ar

tista descena muda cumprirá a

sua palavra, porque, em verdade,
tornou-se ::arioca pelo coração,

Durante a sua permanencia
nesta cidade, possivelmente, em

julho, Roman Novarro cantará
em uma de nossas mais importan
tes estações de radio.

Roupas para homens e II'criança só na CASA A
CAPITAL

Futebol

Empreza de Transportes de Passageiros, Cargas, Encomen
d3.S e valores entre Porto Alegre e Araranguá.

Como viagem de experiencia, encontra-se, nesta Capital, um

dos omnibus da Empre7a que parte amanhã, terça-feira, às 4 ho
ras da manhã, sa'iindo da Pensão Machado, a rua João Pinto n.

29, chegando em Porto Alegre, quarta-leira, á tarde. Acceita-se pas'
sageiros, Informações com o encarregado da Empreza na Pensão
Machado.

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

maravilhas do PA
RAIZO rua Fe

lippe Schmidt. n. 21

Superinlenm
dente dasfa
bricas

Renaux

Hospital
HAMONIA-Il (O) Realiza

se amanhã, o lançamento do
marco principal do novo Hospi
tal desta cidade, estando orga
nizado um brilhante prograrri
ma para festejar o aconteci
mento.

L\ elelcão do sr. dr.
Victor Konder

Desempregados na

Allemanha
Em assernbléa geral rea

lizada em Brusque, foi eleito
Superintendente das Fabri
cas Renaux Reunidas, o BERLIM-ll(O) O numero
s�. dr.Victo� �onder, ex-mi- de desempregados na Alle
nlstro da Vlaçao. I manha, em Abril último, bai-

xou a 2.234.000, incluindo-se

RU; ram nesta cifra 53.000 desernpre-
(I do Sarre.

Cobrança.de
impostos

Setenta e

duas casas

Terminará a 31 do corren- --+>
te o prazo para o pagamen-
to, sem multa, na municipa
lidade de Florianopolis, do
imposto predial urbano e ta-
xa sanitaria respectiva.

BAHIA, II (G)_· O tem-

po amanheceu melhor, não tendo
chovido durante o dia. Entretan
to, a Prefeitura Municipal recebeu
comrnunicação de que no arrai
al do Parafuso ruiram 72 casas,

em consequencia ainda da inu-

dação do rio Joannes. O pre· Estão sendo recebidos du-
feito determnou a partida para

rante este mês, na Delegacia .�

aquelle local de um engenheiro ne sta Capital e nas collectori
da Prefeitura, o qual será o pro'

as federaes,no interior do Es

prio distribuidor dos generos a- tacto, as declarações do Im
limenticios e outros ás victimas. P .isto sobre a Renda.
A Prefeitura ainda tomou a1-----------

providencia de mandar demolir Querendo reparar, e engraxar e

irnmediatamente alguns prcdios a-
lavar automovel procure a «GA�

meaçado de accordos com o pare. GAG_E AME�ICANA» rua

cer do serviço de engenharia FranCISco Tolentino n' l'
��������������

mu�cip�. W �
�� João C. Paiva �

d � �
�A-t�iiiiíãiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiii- � Rosa de Faria Paiva � lo...aqueS v10- � participam aos parentes e pes- � r

Ientos � sôas de. suas relações. que sua �
ij filha Iracema contractou ca- �-

� sarnento com o sr. João

IMPORTO ALEGRE II �C?) ij.
Francisco de Campos...

-A Federação, orgão offICial �� I �

J
�do go�erno gaúcho, ptJblica hoje � JOAO

e ij
um artIgo em que ,ataca fo�te- � I I RACEMA �mente o gener�l Goes M�nt(,lro, i apresentam-se noivos �fazendo-lhe varias accusaçoes, en- � � A 'it�tre as qUles a de ter ensanguen-

"� Joao Pessoa. 5- 5--1935. �

� �
lado a terra alagoana. i �"&"rs''*''t'''''Z'''''S''''S''''&'�S1�
,

-...::�:r..::!��!'!.I�""'����w.::!!!�' ��

r

SantaConcurso Paraná
Catharinn
DO

Dizer com 20 palavras no maximo a effica-'
cia do afamado AMARO OAMBAROTTA, o ap
peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangup.

Os concurrentes deverão dirigir�se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

O l' dos classificados receberá uma caixa
com 12 litros sortidos, de productos «OAMBAROT
TA», o 2' receberLi meia caixa e todos os concur
rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «OAMBAROTTA» .

..
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A GAZETA 3

TELEGRAMMAS
RECEBIDOS

Pelo

.������������ Pelos municipios� PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO �
São necessarios 3 qualidades � Bom Retiro

�, No dia 3 de maio, ás 10 ho-
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA � ras da manhã, realizou-se na éS-

Essas somente são enconatrads

� cola feminina desta vila, regida
nos novos typos de radio pela prof. d. Ceci la de Macedo

P H I L I P S Simões, uma festa commemorativa

� á data, que obedeceu o seguinte
PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. � programma:

� COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 �
.i����r�����,�����
As despezas do exer- de Contas.

cicio de 1934 As despezas por Ministe-
RIO- 10 (G) O ministro da rios são as seguintes:

Fazenda transmittiu, em offi Fazenda 831.310:663$100
cio,

á Cãmara a mensagem do Justiça , 95,130:805$600
presidente da Republica, sub - Exterior 41.991 :930$300
mettendo á apreciação do Le Educação 100.303:392$300
gislativo o balanço geral e Trabalho 17.474:381$280
conta do exercicio de 1934, Agricultura v.a7.349:086$100
organizados pela Contadoria Viação. ,. ,394.26 +:925$000
Central da Republicá, com pa- Guerra ..

1=
.• 410.962:635$800

rccer favoravel do Tribunal Marinha .... 160.457:475$200

Jaracy Silva.
9'-A Patria para Christo-

poesia-Hilda Ekmann.
1 O'-Terra brasileira - poe�

sia-Amelia Debetir.
11 '-05 estudos brasileiros

apotheose por algumas
.

alumnas.
lZ'-Hymno da Proclama

ção-canto-por todas as al-im-

1 '-Hymno Nacional-canta- No dia 5 do corrente reali-
do por todas as alurnnas.

zou-se, 1 a. communhão das cre-
2.-3 de maio-s-poesia-c-Vi-

anças, tendo tomado parte no
dalvina Baeres.

banquete eucharistico 30 crean-
3'-Brasil- poesia -- Neusa

ç�s, entre meninos e meninas. Foi
Carreirão.

uma solemnidade que a todos
4'-Para escola - poesia -

agradou, pois, apezar de não
Otilia Videso.

termos ainda parochia os verda-
5 '-13 de maio -poesia -- deiros catholicos Isabem cumprirYvonne Wagner. com seu dever mandando os filhos a
6'-Hymno ao (;Qllegio- -poe- doutrina afim de preparem-se parasia-Doracy Souza. receber a Santa Communhão.

, 7�-3 de maio-poesia-So- Encarregou-se de preparar as
ma

.
orges.,

, . creanças e organizar a festa a
8 -Patnohsmo-poesla- Ir- exma. sra. d. Cecilia de Macedo

da ma Warner.

IS' ões
9 A

.

I
Imo .

'- mentira-mono ogo- _

Helena Lisboa.
10-Brasil-Eny Menezes.

A noticia da posse do dr.
Nerêu Ramos ao Governo do
Estado, causou óptima impressão
nesta villa.

Em signal de alêgria foram
disparados muitos foguetes e fo�
guetões.

deputado
Barbosa
--os--

Além do grande número de telegrammas de solidariedade
que já publicamos, o deputado Renato Barbosa, recebeu mais os

seguintes:
De Tubarão:--Viterbo Gomes de Carvalho, Raul Lino,

Affonso Ghizzo, D. Antonina Corbetta, família Roberto Zumblick,
Francisco Corbetta, Seraphim Motta Junior, Antonino Duarte. ltalico
Ghizi, Cecilio Miguel da Costa Junior, João Julio de Medeiros,
José Mauricio, Francisco B�nto, Herculano Antunes Teixeira, Al
fredo Labes, Alvaro Avila, André Victoretti, Abel Victoretti, Fio
ravante Maniero, Elvsio Esmeraldiuo, Fabio Maximo Pereira, José
Marcondes de Oliveira, José Juvenal do Amaral, José Casimira,
Seraphim Manoel da Motta, Pedro Costa Junior, Alfredo Thomaz
Machado, Prof. Guiminha do Amaral, Zodico Orige, Luiz An
tonio Collaço, Boaventura Barreto, Manoel Avelino e correligiona
rios de Gravatá e Carlos AUeluia de Aguiar.

De Capivary:-Elisiario Rodrigues e companheiros, Gui·
lherme Rieken e demais correligionarios.

De Cachoeira Feia:-Jaconio Dal Pont e filhos e

guinho Martins.
De Araranguá,-: Oscar Raupp, Angelo Pereira, Manoel --Estiveram, ôntem, em VIsita ao Dr. Manoel Pedro da

Larroyd, Fra icisco Contendo, Orlando ESpindola, Luiz Alves da Silveira e aos deputados Renato Barbosa e Sylvio Ferraro, os srs.
2a. ParteSil N

.

t S D I M tt J ' B ti t d S t Cincinato Naspolini, ex-prefeito municipal e prestigioso chefe politico,I va, ascimen o oares, urva a os, ose ap IS a os a11 os, � 1'-Hymno do descobrimentoA l- F d d SAI" T" d S z Manoel Angelo Viero e José Batistot, conceituados industriaes, todos resi-C.,�,O ernan es e, ouza, rpio eixeira e ou a, ,'fi do BI asil-cantado por todas asSoares, Manoel Hilbernou Bento, Leoncio Mattos, Luiz Costa, Ce- dentes em Cresciurna,
alumnas.E t d A· J

.

B t' t d C Ih O r Mar Esses politicos em nome de seus amigos e coneligionarioszai s eves e guiar, oaquim ap IS a e arva o, sca •

2'-Hymno a escola-poesiatins, Bento Martins, .Miguel Baptista, Padre Antonio Luiz Dias, desse município, hypothecaram irrestricta solidariedade politica ao sr.
Dilma Souza.Ab I E t J' M 'I M L it E t L h" A t

.

dr. Nerêu Ramos, illustre Governador do Estado. Recebidos noe s eves, ose aciei, ax ei e, rnes o uc ln, n omo
3'-3 de maio-poesia -ElyLel)doro, Aristides Fernandes, João Raupp, Antonio Machadó, salão de despachos do Palacio, os politicos sulinos, elementos que 1\ 'ID'

,

P' F
'

El' M 'I' A I P
.

J - contribuiram, decisivamente, no animador resultado eleitoral, obtido ' VI a.
Jglacomo agam, rancisco las, aun 10 mara ereira, oao 4'-Patria- poesia- Ywaldade Souza, Bernardino Mattos, Francisco Ferreira, Domicio Pereira, pelas chapas colligadas em sua comm .ma, mantiveram cordial pales- \lL:mtenegro.J - UI' M I B ti t M I G S t B t' t Cid tra com o chefe do Governo, e se fizeram acompanhar dos drs.

.
oao iano, anoe ap IS a, anoe omes, an o') ap IS a, I

S'-Hymno a Patria-poesiaB tista e Glll'lh rme H hn Sylvio Ferraro e Renato Barbosa.ajJ. v e a. Emilia Vargas.De Lages:-Senador Candido Rarr.os. 6'-3 de maio-poesia-De Palmeiras:-Rf'ginaldo Freitas, Padre Antonio, R(,- -Esteve em visita ao deputado Renato Barbosa e rev. Pe.
I acy Neves.I S d 1·

,

M ximili no Zan'nl' Franc' Silva Frederico Zappe Nicolau Gesing. secretario' do Arcebispado, que em nome de S.mil o an r m, a la 1, ISCO I ,
-

7 '-Brasil e a Cruz -poesialini, Apparicio Freitas, Joaquim Campos, Antonio Luiz Fernandes, Exa. Revma. D. Joaquim Domigues de Oliveira, arcebispo metro-
Antonieta Vieira,Lauro Luciano, Quintino Fernandes, Alfredo Mafra, Paulino Bar- politano, manifestou o especial agrado com que o i!lustre antistite
8'-Festa escolar-monologobosa, Octacilio Costa, Antonio Mendes, Ágenôr Andrade, Affonso receberia a visita do jovem parlamentar catharinense, para lhe ma-

p' Aluga-se um
SI'

,

J - L C' 'I GI H'I' M z u Manoel Pau niíestar, de viva voz, a impressão que lhe causàra a oração prole- Iano Pleyel em per-anuurn, oao uppe, mo uze, nano a z co,
-

" Prefiram sempre o ínegua- .Íino, Euclides Campos, Irineu Rabello, Vanteiro Catani, João AI- rida pelo brilhante advogado, por occasiãe da recente enthronização _ feito estado.
Vim, Theodoro Zan'ini e Alvim Nunes. da imagem de Jesus Crucificado, na sala do Tribunal de Jury da lavei SiAElAO Vêr e u atar arua Conselheiro Ma-

De Melleiro:-Arnaldo e Felippe Napoli e amigos. comarca de Tubarão. IND IOde Curityba ta n' 122.
O .�o�e•••eo_oo..:::::=================---_....:::-���----------�---- .

$ •
� .

I � MAXIMA GARANTIA EM I

· E .

I

Renato

I
I,
li

Com a gentil senhorinha Dalva,
filha do sr. Edelberto de Oli�
veira, contractou casamento o sr.

Mario Abreu, auxiliar da Inspec
toria de Terras .

Contractou núpcias com a srta.

Lily, filha do sr. J. Lima, o sr.

Victorio Graippel.

I a. Parte nas.

I

I:
; �

�_·_,_,�__� � "_.. -_.c_,._��.� �.�,·� � �__� � �_

De Nova Veneza:-Dionysio Mondardo.
De Nova Bellul1o:-Antonio Remôr, administrador

Chi- Campanhia Metropolitana.
n n
li

"SulAmericaTerrestres, Maritimos,
,

e Accidentes"
Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janei.-o. Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAF'IC

Agentes em Itajahy:Bornhausen & Cia.· R.

Em

. ,

I
� 1

Pedro Ferreira, 26 - c. rostal,17
Laguna: AI�rio Alcantara

Age ..cias em todos os Estados do Brasil

O....�O.CM�..... ·�------------------�'.........._.
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A Ga'zeta Indíca: .

Médicos Advogados
�.-------=�==-===- -'-�'

� Dr. Cesar Avita iI ii Dr. Henr\lw;e :1upp ",vor,
" ,

" .!
; I

I
E.

Ex-assistente do

C S.g.· I Dr. Oswaldo Bulcão Viann; .

Dr. esar arton I

. .'
,. 1'1 Escriptorio R. FelippeClimca clrurglca-operaçoes

i i Schmidt n' 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia- i i
riamemente á R. Arcypreste '==-=<=======

Paiva n: 1 __ Phone 1.618
I

Dr. 'Fulvio Aducci
Residencla:-R. Esteves ]u- Advogado

nior, 179-Phone, 1.285:
1 Rua João Pinto, ri' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Não ponha fóra a sua lamina
usada.

-

Adquira já o afamado afia-

I dor "SIRANA" para laminas ty- � _

Nas grandes luctas que desde- po Gillette. .

bram no campo da actividade so- Para excellente e baratissirno,
cial ou commercial, o espirita mo- INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS
telephone como a mais inprescin- Rua. Trajano n' 11
divel das necessidades I

Consultorio t: Residencia
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphills
Vias Urinariús

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias, Urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira € Oli

veira, 14-Teleph. 1 353

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

Consultas:
das 1 5 ás 18 horas

r

A
·

M 1-ccaclo 0- �.e�.------.._"
reira tem seuescriP-·! TOME i
tório de advocacia á rua • O

sómente

Ifloverle
1======. Boonekamp e

o ,apperitivo de maior fama, .

i
••G�.... •__

! Dr. Pedro de Moura Ferra
1 __

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

I!
}:

Fecham,pnto de malas

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

Registrados ás 19,30 horas

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

Agência no

,Edificio La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

��l��t��l,�,���.

gj
Attentae bem' �j
�������. �

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

r��1possue a carta patente n. 112 �
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes" por �,;�lsemana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �J

E,XTRACÇAO com globos de crystal. ���
�;1A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os S01'- r::l,�

teios são presenciados pelo povo �
.�'::"�""--�-�---��---��l������h�

.e•••••I...e{��••••••O _l������!�

'�it Fabric-a de Moveis I Transporte rapido �� DE..: Florianopolis • Bom Retiro �
, Pedro V.tal. :. ACEITAM-SEPASSAGEI�OS,CAR�ASE�NCOMENDAS �
G ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. F"ett & ela. Llrnr�ada ��! EST,YLO-ua João Pinto : r B-TeIephone 1693. AGENCIA-Fundos do Hotel lVIetropol l't,;" ' '" O encarregado MARCUS MOURA ll�
�ooe.o�ee�o.�· . , ' . , . ,., " :_����

H. Jordan

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Caixa Postal, 110.

& Cia.
CASA MATRIZ:

,

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

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

FILIAES:
Mafra - Canoinhas

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

(PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

.

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Refinação de assucar
------------------ --------------,___

=de=l

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

,---�:---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

I Peçam informações.

Valiosos brindes

distribue

o. 1... ROSA
RUA DEODORO 3�
FLORIANOPOLIS.

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

-

-. Preferir o Sabão IN lO de (Curitiba) fabricado com

é dar valor ao, que é bom, é econamico,.� rendôso
'

EXPERIMENTE
...

s ,,' .,.
.

" ........ _i

E VERA QU'E É SUPERIOR

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos ��
.. photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �
� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente [."-"

2,' duraveis. ;:
i REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ��
• NA CASA �
• e
G••••••• -----·a��••�

Ultima semana dos
cursas populares

CREATION
Termina a 18 do corrente mês

Curso de CárIe
Inclusive diploma
50 MIL FIE'IS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma,

50 MIL RE'IS

Olelna

, ",
• l,-1
I

I

I
I

I
I

.oí

- \ v

""i.
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GAZETA

BlurJ'lenau .Joinvilie São Francisco Laguna
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secção de

ar o
Matriz:

Filiaes em:
Secç80 de

FAZENDAS:
FERRAGENS:Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern os

Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarias dos afamados

Charutos «DANNEMANN»

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

MACHINAS:
Machinas de beneficiar �madeira

�

Material em geral para construcções: Machinas para officinas �mechanicas
Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

e janellas, tinta Machinarios em geral para a °lavoura::!arados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Fogões e Camas Locomoveis, Motores tde esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar'- talhe- electrlcos

res Material em geral para transmissões:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanice]
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca"

Companhia Alliança da Bahia

t;onfeilaria Chiquinho••• fundada em ]870 ---

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital recllsuõo 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
Rereita IZm ]933 17.762:703$36]
1mmoveis ]3.472:299$349
ResponsabilidadlZs assumidas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas rlZsponsabilidades reflZrem-se sórnente aos ramos diZ'
f060 e TRANSPORTE5, que são os DOl5 UNlr05 em que
a Companhia opéru)
Agentes, 5ub-AgentlZs IZ RIZguladorlZ5 dIZ Avarias em todos 05
Estados do Brasil, no Ur-uquc- (5urrursal) IZ nas pr-lncípcesl

praças extrnn qelroe
AglZntes IZm florianopolis rAmp05 LOBO & riA.

Rua r. mafra n' 35 (sobrado) raixa postal ]9
Telegr. ALLIAHÇA Tzteph. 1.083

Escriptorios em Laguna IZ Itaiahy 5ub·AglZntes IZm
Blumencu IZ Lages

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

I RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia
End. Tel. FILOMENO

F L o R I A N 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.

•

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira 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 Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. fJode brindar seus filhos.

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

-

ATTENQAe
Yaurt daGranja

Zina .

Linda Vista Panoramira.
Esplendida praia dIZ banhos.

Optima ncscenre dIZ agua potcuel.
Terrenos cornpletcmente planos.

A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros da Ponte Herclllo Luz.
800 do Brande QuartlZl flZé}lZral, IZm ccnstrucção.

600 do 6rupo Escolar 10sé Bolteux,
Ha séõe do Distrirto 10ão PlZssOa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50riedadlZ SIZ enccrr-eqc da ronstrurção dIZ Prédios

03 lótes nõqulr.õos, rncõtcnte o pagamento àe uma entrcõc á
ur.sta e o restc'te IZm pcqcmentca merssces.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

E' o rnelhor'fnedicamento 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 c demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

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

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

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

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

GRATI .. I
Está doente? Quer saber o que. tem? ,IMande nome, edade e protissão, com enveloppe "J

sellado para resposta, á

I'CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO •

._,

V de
as casas na rua Conselheiro

,,:,. _. Mafra n. 126, 130, e 71a een e se
rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmic1t com

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

SE QUERES ANJlAR DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

Ford V8-200
Phone. 1.212

.

E NADA MAI3!

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Punõcõn em t886

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

.

I
Modista I

,

BRO N. 16
__ I

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

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA liA INSTf-\LLA
DORA" á Rua Trajano n. I 1 .

onde V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten O.

Tvpographia, Estereotypl
Encadernação, Pautação, Tro
bolhas em Alto Relevo etc.

Pelleteria
Argenti.1'.

Compra-se pelIes
crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «[oão Pessõa-, com fundos
para o mar. .

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

A CAPITAL.
ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

HOMENS
Rua Conselheira Mafra (esquina Trajano)

E
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� � f!!!!!!!ii!!ff! de pliUCOS dias o sr. Julio -
_

Frcstes, fará sua "reenlrée,
����.�������������-������I���������������lna politica paulista, e em

A. V O Z D O P O V O consequencia na politica na

cional.

r

n-ieenm !-JUS
,O Intrepido remador Licinio

...

I
Medeiros, campeão catha-

Acha-se, nesta capital, vindo rinense em skiff

do sul do E�tado, o nos.so con- competições nauticas revestiram-se
terraneo �( ..Ricarte de Freitas; pro- do melhor resultado previsivel em

motor publico em Ararangua. face da perfeita fôrma e bom trei
namento que as guarnições con

correntes se apresentaram á rala.

BELEM, 12 (G)-A Folha
do :J\{orte diz saber que os pro
motores das manifestações, que
;;eliam prestadas ao major Bara
ta, estariam dispostos a assaltar
as casas de commercio cujos pro
prietarios tenham adherido á ho
menagem qu� será prestada ao go
vernador José Gama Malcher.

O jornal conclue aflirmando que
durante as manifestações, já rea- RIO, 12 (G) -O sr. João

Delegaçao Espor-tiva lizadas, têm sido ouvidos�lgritos Mangabeira, advogado da Com-
Em nossa redacção esteve hoje, em companhia do sr. depu- contra as altas autoridade�. panhia de Estradas de Ferro São

Por telegramma particular sa- tado Rogerio Vieira, uma commissão de desportistas da Delegação Paulo-Rio Grande esteve, Bntem,
bemos haver falIecido, e� Porto Esportiva de São Francisco, que aqui veiu realizar com os clubs de BELE'M, 12 (G)-Afim de no juizo federal na 1 a. vara, pe- �

União, o menino Haroldo Calla- foot-ball, varias pelejas. Agradecendo-nos as referencias feitas pela A repri.nir excessos, o chefe delPo- dindo para depositar a quantia '

do Caldeira, filho 9P sr. Alcindo GAZETA, a Delegação, informou-nos que amanhã, a's 16 horas, licia baixou uma portaria prol- de 10 contos, afim de illidir a

Caldeira, juiz de direito naquella no campo da F.C.D. o Athletico enfrentarà um combinado Avahy bindo a realização de comicios fallencia e requere tres dias para
Anna Vieira; comarca. -Figueirense. e passeatas de natureza politica. defesa.

��""""""" m __

Exijam o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "eis.· .. Joínville

I�"""""'�""j�
..........,...-_...,r....,......".,..,.�.......-,r-_.._.. .._.�.__�......,.••

:1�'N�;-�-�víd�;-1� �
!�����-:���� :s:S:����1��

*
**-COUROS ENDURE

CIDOS-Para devolver a [lexi
bilidade e brandura ao couro en

durecido, deve-se applicar com

um pincel a seguinte mistura: Sebo,
40 grammas, oleo de linhaça 2

grammas; alumen, / gramma;
agua 40 grammas. Agitar a

emulsão cada vez que a usar.

Tambem dá bons resultados o

creme preparado com 5 O parles
,

de azeite de olivas ao qual se ag-

grega uma solução de 25 parles de sabão branco, dissolvido em/50
parles de agua qaenle. Applica-se com um esfregão de mousseline,
ou com urna esponja suave, em fina camada sobra a peça, e deixa-se

232· \
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SEGUNDA-FEIRA

seccar.

E:3eti3
a distincta senhorinha Aleida

da Costa Me lIo, filha do nosso

'conterraneo Luiz Mello, alta Iunc
cionario do Estado.

ANNIVER5ARI05

Conforme estava annunciado

Dr. José Ferreira Bastos
Annive-saria-se, hoje, o sr,

dr. Jo�é Ferreira Bastos, procura
dor geral do Estado e lente ca

Ó edratico da Faculdade de Di- NOIVADO
reito de Santa Catharina.

Festeja hoíe o 2·
.

anniversario
o intcres.ante menino Ronald, fi
IL'nLo do sr. Haroldo Luz, func
conario da sessão do Imposto
sobre a Renda.

,

Com a gentillissima senhorinha
Maria de Lourdes, filha do sr.

João Abraham e de sua exma.

esposa d, Amelia Abraham, con

tractou casamento o sr. dr. João
Thomaz Marcondes de Matlos,
promotor publico da comarca de

Biguassú.Festejou, ôntem, o seu anniver
sario natalício o sr. professor Ma
rio Mafra, lente do Gmynasio
Catharinense e academico de Di
reito da faculdade de Santa Ca
tharim.
O distincto anniversariante fi

pura marcante no nosso meio ju
;'idico é, ainda, um apaixonado
I .

desportista. Encontra-se, nesta cidade, o

sr. Antonio Luz, agente fiscal do
imposto do consumo neste Estado.fAZEm AdN05 HOJE:

o acadernico Gastão Simone de
Assis.

o acadcrnico Wilson Schmidt;
o jovem Porporato Nunes Pi-

PEL05 CLUBE5

Ciub 12 de Agosto

res; eHectuou-se, ôntem, á noite no
o sr. Antenor Borges, Iunccio- Cl b 12 d

.

A'
.

d.

d C' T - L F u e gosto, em meto a
nano a la. rançao uz e or-I·

. _. bail ff·· ImaIOr ammaçao, o aI e o ICla

ça;
.... I d G· d f que a Força Publica do Estado

o sr. i.'_omun o nsar, unc-
ff' d P. .. l' : d E t

() ereceu as representações as o
ClOn::lllO ca inspectoria e s ra-

I·· E d
.

d
d R d

IClaes sta uaes ao centenano a
as

ed. � agem;
h

.

h A Força Publica Catharin<!nse.
a ist! neta spn onn a men-

ca Vieira Rvsa;
o menino Edio, filho do nos- I

so amigo Eduardo Nicolich. acti
vo representante commercIal.

Lyra Tennis

Revestiu-se de grande brilhan
tismo o chá dansante oHerecido
sabbado, à noite, nos salões do
Lyra Tennis pelos representantes
da policia paulista a sociedade
de Florianopolis.

As dansas prolongaram-se até
alta madrugada.

Merece especial lefe.encia o

cocktail de ôntem, no Lyra Ten

nis, durante a& regatas, ao qual
affluiu grande número de associa-

fiZERAm ANN05 ONTEm

fALLEClmENTO:

o sr. José Licinío Lopes, fune·
cionario fiscal;

o sr. Ue. Mario Guedes, dis
tincto official da nossa Força Pu
blica;

o sr. João Matia Ferreira da
Silva, chefe da sessã0 dos Cor
reios e Telegraphos;

o sr. João de Deus Macha
do, funccíonario federal;

a exma. senhora. Thomazia
Fem�ira Sell, esp05a do sr. Leo

poldo Sell, do alto commercio de
S. Amaro;

a exma. sra. d.

� c;a��Jf§
Desportiva

Redactor CYPRIÁNO JOSE'

Nas
clubs

regatas de
Riachuelo

alcançaram a

gem em

ôntem os

e Mart i ne II i
conamesma

pontos
Conforme estavam marcadas I Remador-skiff em 2.000 ints.

realizaram-se, ôntem, as 9 horas, Vencedor-Martinelli.
na bahia sul de Flonanopoli5 as 4' pareo-Junior-yoles a 4

regatas officiaes promovidas pela remos em 1.000 mts.

Liga Nautica Santa Catharina e Vencedor-Riachuelo.
em hr menagem ao 1· centenário 5· pareo-Juniors-yoles a 2
d� nossa valorosa milicia Esta- remo 2 em 1.000 mts.

dual. Vencedor - Martinelli (sem
Concorreram à lides, sómente, concu rente].

os clubs Riachuelo e Martinelli, 6· pareo -Honra Liga Nauti
desta cidade, que alcançaram ca de Santa Catharina-yoles a

igual contagem em pontos. As 4 remos em 1.000 mts.

Vencedor Riachuelo (sem con

currente).
Temos a salientar pela sua

destacada importancia os pareos
do Campeonato do Rel",ador e

Honra a Liga Nautica de Santa
Catharina e o de Juniors a 4 re

mos.

No primeiro participou o

c1ub Martinelli, por inttrmedio
do valoroso remador Licinio Me
deiros. li

No pareo Honra a Liga con

correu tambem sosinho o Clube
Nautico Riachuelo, com o seu

valoroso [our, o mesmo que re

presentou o nosso Estado no ul,
timo Campeonato Brasileiro do
Remo, e, que tem p r.r a:lecido

o "four" riachuelino que se tem mantido invicto em

Santa Catharina

o resultado do prelio foi I) se- invicto em Santa Catharina.
Quanto a competição entre Ju

nior merece especial referencia em

virtude de tratar-se de um tro

phéo disputado, em ultimo a�no,

por um dos concunentes.

Tendo vencido o pareo o club
Riachuelo, tornOU-50, pois, pos
suidor definitivo da linda Taça
Matarazzo.

guinte;
l' pareo-classe de novissi

mos-yoles a 2 remos em 1.000
metros.

Vencedor-Martinelli.
Z·-pareo - Principiantes

yoles a 4 remos em 1 .000 mts.

Vencedor-Riachuelo.
3· pareo - Campeonato do

Iascphc itinerante.

Guilherme de Almeida, da Academia Brasileira de Letras �
escrevendo acê.ca d3.S co.ilerencias do philosopho hindú Krishna:
murti, que se encontra em nosso paiz, ernitte certos conceitos criticos,
que se tornaram tambem philosophicos, na analyse das idéias do pre
gador Itinerante. O escriptor brasileiro, assevéra, que o filho adopti
vo de Anie Besaut nada disse de novo, expondo suas theorias. Ver
dadeiramente assim é. ° que ha de novo e virginal em Krishnamurti
é o seu individualismo. Isto, muito mais que, propriamente, o seu

personalismo. Philosoph<>, a psicologia, a moral e a logica com o

estudo da metapsiquica, nelle se completam. Educado na escola theo
sophica e vivendo em um ambiente de isolamento e meditação reli
giosas, o jovem hindú, estava sendo preparado para surgir .entre os_
povos como o novo Messias. Intelligente, porém, cedo cornprehen
deu que a força persuasiva de sua conductora espiritual já se havia
transformado numa verdadeira corrente de suggestão, tolhendo e

coat tando as suas tendencias. Vendo-se anichado num estreito e res

tricto circulo de acção, quiz libertar-se. E libertou-se, fazendo crer

a todos quanto o procuravam, que elle era simplesmente isto: um
homem. E assim, de uma figura lendaria que se estava tornando
desligou -se �� todo o sectarismo e sahiu, o novo seareiro á prega
ção dos gentIOS modernos. Sua doutrina é a da renuncia. A renuncia
como condição essencial para a conquista suprema do céo interior.

Desprendimento e suppressão do sentimento de possibili
dade. Nisto consiste a doutrina de Krishnamurti.

A satisfação, a alegria de viver, a paz e a felicidade, se
.

" hconquistam, com o contentar-se o amem com aquillo que lhe é
dado ter"- afUrma o jovem philosopho hindú. .

Nôda de novo como theoria, pregação ou directriz religiosa.
O Christo de Deus jà o havia dito ha quasi dois mil annos. Mas,
o nazareno não só pregava. Ia muito além. Exempiicava, asseveran
cio que "não tinha onde reclinar a cabeça" e o philosopho hindú
como o�;ros tantos c�nselheiros de renuncia, tem hoteis de graça �
dos m�lhores e uma hnda vivenda na Hollanda. Para mim, que não

....
20U philosopho e não sou santo, penso que o homem só pôde con

seguir a perfeição, trabalhando em si mesmo. Artifice de sua ferc;
dade elle conseguirà conchecê-la e gozà-la, quando se tornar relat
vamente perfeito. Tal perfeição, porém, requer merilo e o merito
vem do trabalho. A escola é o mundo. Modelo, o mestre unico: Je
sus. E ent ío entre dôres e alegrias, luzes e trevas, bem e mal, sor

risos e lagrimas, o homem se assenhoreia de si mesmo e caminha o

seu calvario e venci'. Nada de isolamento nem de sectarismo. E' nrt
aprendizag-rn da vida, que o homem se faz vencedor.

Oswaldo Mello

\II SI T A PASTORAL
Domingues
Arcebispo

de
r

Me-
Embarcou, ôntern, no Max sr. D. Joaquim

para o sul do Estado, em VISita Oliveira, D. D.
Pastoral s. excia Rev.ma, o tropolitano.

S. excia Revma. foi a- \,.
companhado desde o palacio E- (

piscopaI pelos srs. representen-
te do Governador do Estado,
vigario geral, cura da Cathe
dral, directol do Gymnasio Ca
tharinenss e '\·lembros do Clero;
commissões de Associações da
Congregação N. S. do Desterro,
Irmandade do S. Sacramento,
Conselho Central Metropolitano
e das Conferencias de S. Vi
cente de Paulo.

A Gazeta apresenta-lhe vo

tos de feliz viajem.

Manifesta-
ções

Com intuitos
subversivos

Fallencia

(MARCA REGISTRADA

a ideal para casinha, lavander;,. e lavadeira.
-
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