
A DO Sem quaesquer

Director Responsavel JAIRO

- '

�:' • r : �, •

r "\" c':' .!

r I
-

I • I' "
I

áA 6Qz�ít1
_____________

;;:.' t,
. -�--.-- -------- ----

t
.

-_..

:_�'." ... � -::--f. -":
p'

-

_�"r:T \ :!

Estiver-am hoje em visitat ,S,L·:ir.<?-�
daccão deste jornal os SíS. dr.
Nerêu RanJas, illustre Gover
nador do Estado e major Olivio
AmorirJ), cítgrvo FJrefeito Munici-
pal da CapitaL
"A Gazeta" cOi.fessa-lhee,.
gíatidão_. ��__

Acceitando O desafio
de Canlarelli

"
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sua,

VOZ: POVO ligações politicas.
CALLAC)(_:)Recebemos a seguinte carta: "Florianopolis, 15 de Maio Proprietario e

de 1935. Exmo. Snr, Director de A GAZETA. Florianopolis.
I I Florianopolis, Quarta-feira, 15 de Maio de 1935 I NUMERO 2.íJAmigo e Saro Com relerencia ao desafio lançado pelo magico Can- A_·_N_N_O �________ _ _

tarelli, presentemente actuando nesta cidade, desalio no qual o ma-

gico prom ette um premio d.! R,. 10:000$)0) a quem fôr
,

capaz II

d d justamento dos vencimentos, a-' Dip10m q cJOS
de esconder um obj ecto no perirn etro da cidade de tal maneira que O p reS R en 'te a companhados das razões do vé-
elle o �ão descubra, vimos pela presente pedir a V. S. o especial do parcial, chegaram, ôntern, ás RlO, 14 (C) - O Tribu:1iJ
obsequio de scientificar o Snr. Cantarelli, que acceitamos este desa-

R b I-
18, J 2 horas, na Câmara, envia- Superior EL:itora! d.plomou os

fio e que apostamos a importància de Rs. 2:000$000 contra os Rs, epU Ica dos pela secretaria do Palacio do deputadas classistas Anesio Bol'-
10:000$ do magico. Cattete. No expediente da ses- ges, Sebastião DQmi::g�l. s, Ab"j

Communicamos-lhe que ternos escondido um vidro do nos são de hoje deverà ser lido o im- José So11t1 e PediQ Perei:a Mdi)
'�so producto FRIXAL �entro do p,erimetro urba,no da cidade, pedi�- Vetou o P roiecto de rea] usta- portante documento firmado pelo e (IS I upplentes J ronymo rvlliJo .::

do-lh_,Q o lavor de autorizar o maoCJICO Cantarelli a procurar este VI- I senhor Getulio Varga�. Augusto Lind�nb=:rgh..: _ __
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As nossas cond.cões para esta busca são as seguintes: REUNIA-O MINI"TERIAL
..

d f
.

narios não po � l �oJ maiona os unccio ,
-

�If. 1 :.1
O Snr. Célntar�lli obriga -se a executar este experimento dendo por isso o governo ser �

P'psychico com os olhos vendados e sem contacto com "medium"
RIO 14 (G) - Sob a presi- contrario a uma iniciativa destina- � i�Cijle será posto a di�posição do mesmo,

dencial do sr. Getuli� Vargas, da a remediar ou corrigir a situa- � Camaradão amigo que nos traçou um perfil gosado, ['Ii.�.Na espectativa de uma breve resposta do afamado mago ap- realizou-se, no Cattete, uma reu- ção premente dos servidores da �� enviou-nos est., crónica sobre um assunto que não comen- t�-nroveitamos o ensejo para reiterar os nossos protestos de muita estima, ..,

I O tc nri M d t desse � te _. f t C ,... sso i irou o In .u
l(�J: mão mmistenaí. assump o prm- nação. as, mesmo en ro

':t�
emos porque nao vimos o ao. omo .. no ,0 um 1 e

l�,. distincta consideração. cipal foi o reajustamento dos ven- critério, não é possivel concordar � estilo e quer que seja públicado sob nossas respon-abilidod-, f;�De V. S. Amo. Atto. e Obrog. pelo Farmaco Lida. (aJ d'
. ,

f I I I Itr I'
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F I 1 li.cimentos 05 militares e CIVIS. com a ormu a pe a qua o pro- �
a vai. azemos esta resa va porque não gostamos ue me

I.�HERBERT LAUBMERYER.'
O presidente da República. ex- jecto foi approvado pela Camata � . vestir coma roupa alheia. H.pondo seu ponto de vista, fez um dos Deputados, que procura me-

�
«A cidade foi, ha dias, abalada por um sue, o ln2-

('11Ag itada a ses- �:�: h�;�;!C<di��r�u:�.o;e�::;; �r�vâ. si�·;:;d.-:i:�n���:: I ;�Ofr:nt�ut: é:�ord�s tL:�d�e��.ttabait �;� ����;�;t li

São de onte�,
anteriores. Tendo examinado o mento dos vencimentos dos íunc-

'ti
mano gigantesco, conhecido por Kali/a de Car- �I I I projecto que lhe enviou a Camara, cionarios civis precisa ser feito � naval.

��C chegou o sr. Getulio Varg�s á cuidadosamente, mediante uma se-

�
O jornalista foi o nosso confrade Tito Carvalho que �na êma ra- conclusão de que, diante da letra véra revisão dos quadros existen-

�
anda ã públicar, de vez em quando os mesmos contos ser-

��, expressa da Constituição, ,é ille- tes, de modo a que as

remune-I�.. tanejos na imprensa nacional.
�,

----v
" I gal o augmento de vencimentos rações correspondam ás cathego-

ri
O deputado foi o abalisado clínico dr. I\gripa de

fl�
'-F) RIO, 15 (G) - Na sessão se apopletico e, gfHa que seu p�eldos civis. Todavia, deixava q'le rias respectivas. De outro lado, Castro Farias. de S. Joaquim da Costa da Serra, onde é t.�de ontem da Camara a Mesa an- não lôra I\ssassmado pela poliCia os ministros debatessem a materia, não se póde corrigir o abuso de:w tido e temido não só na sua profissão, co:no ta:nbem pêlo Onunciára o requerim�nto. de urge�- Getulio, Vargas por que esta não

para dar as razões de sua atti- funccionarios contractados, inc.on' � seu espirito truculento e turbulento. �]cía para que o Legislativo aut�q- cons�gulU a?anha-Io. Os m. ,De' tude. trolados, sem formalidades, provem � Do dr. Agripa de Farias já se contaram, Ué\ Serra, c i- �zasse o presidente da RepublIca metno Xavier � A rn ':Ira I Peixoto O sr. Souza Costa expôz sua hab.litação obstruindo os quadros, � sas absolutomente tremendas, pois, qu:! o ilustre deputado- �Va ausentar-sde do Pdaiz. O
srl·

Ar- avançam furiosos, violentiôsimos, opinião longam�nte. Achava que em quanto, parallelarr.ente, os ef- � «nos seus ragos»-se celebcisou em vinzança, como a jl!í s,; �thur Bernar es pe e a pa avra e protestando para o sr. Bernardes
o presidente devia vetar integral- fectivos permlnecem inedutiveis, ij se ha r.elebrisadc como emulo de Calabar.

��;dirige-se para a -tribuna a passos Filho. Emquanto a maioria grita mente o projecto, tanto com refen· quand(, não crescem indefinida- � Mirbeau, autor que sempre folheiamos, cansan Jo o n')3S0 �,jI t e os timpanos parecem querer es-· 'I' t' t b Ih 1l!,I., d Ih
' .

t d
'

t d su- .1
en os.

d d
renCla aos mi ltares como quan o mente, e esse um Ia a o que 'ti1 Ja consa ;) o ar mqUle o e seu OIS agmo, e3creveu t"iInicia o seu discurso com um e- tourar, alguns eputa os interpõ(;d

-

aos civis, dadas as condicções do deve ser feito ao mesmo que o�. plicios admiraveis, mas que ao lado d0s criad)3 pelo Pl! h- �Xame pessimista da situação do se entre aquelles e e�te, evitan o
Th�50uro, qu� não t>ode arcar reajustamento. e á commissão in- G mentar joaquinense são simples pintinhos. ijpaiz. Diz que nos. encon�ramos um pugilato iminente. "E' menti-
com novas responsabilidades. cumbe, tambem, completar o pro· ��� Vejamos alguns: ��em completa anarchIa e m'ran·· ra! E' mentira! E' uma infamia!fI Retorn:mdo a palavra, o sr. jecto, examinando, para isso, no- � A um certo Tião da Silva mmd.ju d�viJir a b.�ll:) �,�quilidade. A essa altura ouve-se berra, seguro por collegas, o de- Getulio Vargas disse que ia ve- vas fontes de receita capazes de � pelo meio, por c"usa das injurias que e3se cabo eh�,):d ��o primeiro aparte. Fa-Io o �r. Ca- putado Dcmetrio Xavier. Não pa- tar o artigo três do projecto ap- attender ao augmento de despezas, � anda.va assaçando contra 'sua pessôa, ms ruas a�faltadas de ��fé Filho que brada: nA SItuação cam 05 timpanos. O clamor é
provado pela Camara, isto é, a visto a cedistribui"ão de renda� � 'BomJ�tdim. �'jé mais tranquilla do qu�-em 1924" geral. As tribunas e galerias in-
parte referente aos civis. O v�to, estatuida na Constituição começará I ��

.

Cortou ele mesmo as orelhas dum molecotc que es- ÜO sr. Bernard_�s. fnamente sem tervém aos gritos : p:ll�as, d�m�n�- d.:ch:ou o presidente, é funda- a vigorar no proximo cmno. ri cuta-va: as suas palestras politicas, p'lra as ir c.mt::ll aos
l"i

'se alterar, respohd!: "Não parece, tr�ndo que a ass��t:�cla esta ,dlVl- mentado na inconstitucionalidade A medida, consubstanciada no r adversarios. �pelo que se vên. O� aparteds se dlbdal· P:-d caOlma dllfAlcllmhenteB e res- da iniciativa do Legislativo. O artigo 20., n. 30 da presente re- � Atirador emerito, diverte-se, ás tardes maLmdo andori- t�generalizam. O orador, passa a a ta e eCl a.. sr, rt ur

�rna:�l' assumpto não foi provocado pdo solução le?islativa não s: proce.s- � nhas em vôo, a revolver I! I , ..
_

, rajada, continua dizendo parece.r- des, em melO do te�poral, Im_pc-r Executivo, como manda a Cons-' sou na forma estabeleCIda pelo U E' um ferrabraz I
H':,J lhe estranho que o sr. GetulIo turbavel, aguarda huto ,na tnbu-

tituição de 16 de julho. paragrapho segundo do artigo 41 �� Na Serra do Pelotas o esculapio joaquinensc caça �Vargas pretenda ausentar-� do �a que serenassem os am�os. Con- da Constituição. �
.

tigres por um processo origin'!l, invenção sua, não usa ar- R,paiz estando este ainda incom- tmuou como se nada llves$e su A ME.NSAGEM O referido aItigo terceiro con- � mas, para não estragar o couro, atira-se sobre a féra só �j
p I e t amente reconstitucionalizado, cedi�o, com a mesma calma e so-

cede augrnento de vencimentos a �
.

com as mã(Js, quando o felino abre a bôca o cinegetir:o origi- �1Quando as crises politicas surgem lemmdade. RIO, 15 (G)- O vdo do sr. todo o funccionalismo civil da � nal mete o braço, segura as visceras e puxa, virando o ani- ��cada dia, aggravando á situação Getulio Vargas ao projecto de União, sob a formula de
.

abono r mal com o de dentr9 para fóra. Vai daí a sua especialidade �';ifinanceiri1 e economica.
C II· reajustamento começa historiando provisorio, não attendendo ao vul- r em viradas. . . f iA maioria assignala, quasi a antare I longamente todas as demarches

to da dt!speza, nem ás possibili- �'8 Solidarios, com collegas, com as bengaladas levadas �\'1.

I
.

realI'zadas, referindo-se detalhada- d d d Th ti I' I' T' C Ih 1 ti;uua voce, as VIO enCIas comme-
a es o esouro pe o Joma Ista ItO arva o, rogamos ao sr. ce. Chefe �tidas pelo sr. Bernardes no seu Realiza hoje suaestréa, no mente aos trabalhos procedidos O acto do Legislativo apenas r de Policia paraque tome as providencias necessarÍas no �

governo. Dominando ás demais Theatro Alvaro l�e Carvalho, desde que o plojecto foi encami-
subor.dina o, custt>�o

. das despezas r sentido do já ilustre, e perigosissimo deputado, não mais ��ouve·se uma voz tronitroanle: O ahmado magico Cantarelli, nbado ás commissõ;?s technicas autorizadas a r�ahzação de ope- � perturbar ordem da nossa já movimentada broadway.» �'V03S1 excelleacia devia respeitar apresentando o formidavel até a prese?te data.
,

_ rações de credIto até 111.000 � NOTA: O original confere com a copia exceto i11 ��. Um gOTerno que permitte com a numero "O mahi". Prossegumdo em suas razoes contos. Trata-se da uma

diSPO-I
grafía porque o autor usa a etimologica e nós usamos a �

sua liberaildade a presença nesta Do programma de hoje d.iz que a revi sã? ge,ral do� v�n- sição evidentemente inconstitucio-" ortofonica. �,.

casa do governante nefasto do si- constarão sens.acionaes t�a- clTI1e�tos do funcclOnahsmo pubh�o nal, condicção em que nãc é dado M O original está na gaveta da A � <\ZETA. ��tio permanente e da Clevelandia." balhos de ma�!ca, telepath!a, constitue a comtante preoccupaçao ao governo sancciona-la.
_ . � _ �.� Ha um grande reboliço. A sugge�ttãO e h!Pf�losed' Será u- do

hgoverno, condhecend?b'l. como I CHEGA A CAMARA � la I S B I L H O T A �Camara fJarece ter elouquecido. O ma no! e magm !ca e nume- con ecem os po eres pu ICOS as '. � _

.

..' �sr. Athur Bernardes Filho ergue- ros esplendidos. difhculdades que assoberbam a Os autographos da leI de rea· fiCW!l!!i!!.����������������Â
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GAZETA Forlanopolís, Quara-feira, 15 de Maio de 1935'
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.-Collabaração Literaria-
Direcção de L. Romanovvski

'--11'odalisca
Agita-se o vellario ás bronzeas armaduras ...
Mas, do triste Vesir o olhar sem luz vacilla
Sobre pannos da Persia, esbelta e linda, AI-nhuras,
Entre coxins, estende os Membros nús, tranguilla.

I
Dorme. Velam em torno, immoveis, duplas filIas
De escravas nes harens nascidas ... --cem figuras
Compradas à Anatolia; egypcias; dez sibylIas
De Rhodes e da Jonia!-e explendem formas, pura� ...

E sonha que um pastor, um só!- lhe vem abrir
Os elos de ouro. E' livre! ... (em tripodes occulto,
O sandalo quebranta o olhar do ennucho, a rir ... )

Revivendo!
Para o Sebastião Vieira

Pelo caminho estreito, ermo, escabroso.
Que vai ter ao antigo povoado
Onde nasci, nostalgico, saudoso,
Volvo agora, revendo o meu passado!

Eil-a, agora, na Thracia ...-IIO céo da patria, anigo!>
-"Como eu te quero, amôr!. .. Mas subito, em tumulto
Arfa-lhe o seio. Accôrda ...-AlIah seja comtigo!

JOÃO

CRESP�__IIL_

Inda me lembro, o bosque verde e umbroso,
Da casa de meus pais, ficava ao lado
Onde com meus irmãos ia, medroso,
Buscar a lenha sêcca do roçado.

E' que á noite falIavam na lareira
Em bruxa, em lobishomem, em feiticeira,
E'TI mula sem cabeça, em boi-tátá,

Que moravam nos bosques, encantadas
Juntá gruta dos sylpho se das fadas
Que nunca alguem, jámais, soube onde está

GERALDINO AZEVEDO.

e s l l l u s
ã

o

A desdita minando meu viver,
Veio encher o meu peito de saudade...
Vejo então minha crença fenecer
Sem achar uma prova de amizade I

Sem prazer, condemnada, sem razão:
Grande Deus, vem ouvir os meus lamentos
Valei-me n'esta negra punição,
Vem sanar meus constanses soffrimentos,

-Aqui n'esta desterro de minh'alma
Mereço da justiça santa palma
Mandada pelas mãos do «Salvador»-

Vou deixar este mundo de illusão,
Onde só encontrei ingratidão,
Onde não encontrei a paz do amor...

MARIETTA BARRETO C. SIMÕES

�
______ .�l.

\ I

)
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- ...... _1_ -" ..
_'''j' 1'"'_,--;?
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A g�ração intellectual paranaene, dos es- mas são desprovidos de vontade.
.

Ainda no seu trabalho «Academia de Letras
Plrlto� bnlha�tes de Cyro Silva, SP_rafim França, Podiam com os seus dotes de artistas, ele- Paranaenses- estudo rapido sobre Moysés Mar-
Francisco Leite, Ildeffonso Ser�o-azul e outros var, lá fóra, o nome do Paraná-letrado. Mas condes! se percebe _isso. No entanto a influencia
� r ;

_.
.

n
'

.

n entr_ada no r"cenaculo 'das letras, são falidos. Oelles muito pouco, ou nada, póde- do meto o perseguiu. Formou-se, então no seu
a i:,;;, d\-if,_í uova de i q_SSQ da Silveira Alceu Chi se esperar. espirito uma luta:-Devia párar ou prosseguir?
charro, Od�lon Negr�Q., Dulcidio Co;rêa Junior, " Não; era preferivel 'prosseguir.
Coelho Ju.mor, Wal!f' .do PilIoto, Andrade Muri- II II EIle moço, cheio de talento e cultura não
cy_:_ Octavío de Sá Barreto e muitos outros. Pois bem: A essa geração de talentos em- podia ficar inérte como a esta tua de sal d� rnu-

N�o houve entre essas duas gerações do Paraná- buçados no caçula da inercia, pertence Leónidas Iher que olhou para traz ...
lmellectual, a r

guerra que costuma surgir, quando de Loyola. Prosseguiu, desnorteado.
se vae forp'.Jando um novo exercito de pensa- Elle no entanto, apezar de estar contarni- Começou a escrever livros didacticos. Fi-

�endto, ?l'_.m meio onde ha um exercito organiza- nado c.Q� a ambíencia em que surgiu, tem-se cou integrado na sua profissão de educador bri-
o e "doutos, por si diplomados ...São aquarte- apoiado na força de vontade e tem prosseguido. lhante.

lamer.Jtos que, quasí sempre, recebem com indef- E' verdade que está desviado da estrada A instrucção ganhou um pedagogo e as lc-

� ferf'_;nça, ou aggressividade, os recrutas que se -por onde devia seguir. tt�as perderam um escriptor que ficou na inicia- �
� p�ppr()ximam delles. Elle nasceu critico. O seu panfleto, sobre iva, �
� . No Paraná, no entanto, o transporte dos jéca- Tatú, refutando os desageros literario? de Mas póde ser que elle mude; ou se des- �
� moços á porta do quartel, foi facil e com sue- .Monteiro Lobato, é uma prova patente dISSO. dobre e fique util á instrucção e ás letras. ij�J cesso. Não houve o bombardeio do costume. O modo destemido e a sua analyse psycho- Tem talento para isso e não lhe falta cu1- �
�� E sabem porque? loglca revelaram, nesse trabalho, um talento ta- tura.

�Iiii K E' que a geração precedente a actual, é uma Ihado para um critico de mento, que sabe en- Esperemos, apenas, que o tempo mate em � �
; � geração de comrnodístas. Não lhes falta talento; carar a obra alheia á Brunetieré. si a influencia que recebeu da sua geração.

i �IJ�:--------- -rn....-.-=F·=·�
..=>_=""'="·='-.;;..--......--.------- �

,

------------�---�----�.----------------r_�-�------------------------------------------.----------------------------------------=

Por L. ROMANOWSKI

L.,)

I11I
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Gazeta Indíca:

Ex-assistente do

Vias UrinariúJ

_.----�--
�

Dr Mig,,,)el
B�ab'aid

, 'V'· z···� r!'�
Clínica Gelai kS fi ,,�.

h 'd ,', '\Hem-ir 01.J ':.'" 1

Adrr
sem opcrn ào e gl"i11 u.

l� R 'd '-Prar;i PP, "i, a e Oli-
11' eSl.. >

o' , 53veira, 14--1,1[-'110 13

Consult.:--R. .loao PlD'O, 13

Teleph. í 595

Jordatl
CASA MATRIZ:

..JOlr""VILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Tclegraphico
Ca x 1 Postal, 75

FILfAES:
lV!af'ra - C;anoinhas

(SANTA CA rHARíNA)
�io Negro -_ S. Ma·theus

(PARANA)
Herva áft'ie
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Ifr�dllS

I'
i'

�
t

kl
, '

Fechamento de rnalas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Azência ás 19 horas
No C'arreio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
'

SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifir:io La Porta Hotel

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos !,�photographicos, garantindo-vos revelação, cópias Wffi
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �
duraveis. �

�
�
�

.�������
�
Attentae bem' �

L.. ROSA
A Agencia Mo:erna �

RUA DEODORO 33 de Publicayões, com séde �
FL.ORIANOPOLIS. em São Paulo, e autorizada e tis- ��callzada pelo Governo Federal e li�

possue a carta patente n. 112 �
�
�
��
f)�A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �'I

teios são presenciados pelo povo �
.�_f@i����i�J��'

GS�.e.�I"••"G••••••"O ' ���[����� i

�� .-.' ,�-'
,

.... - - '.' ,-' -'- � fJ .n<� •.•

i Fabrica de Moveis I· Transporie··--rapido �
• DE • Florianopolis Bom Retiro ��
e Pedro Vitali -o ACElTAM-SEPASSAGEIROS,CARGASEENCOMENDAS I• •

= ACEITA EN!=O�MENDAS EM QUALQUER. Fett & Cia. Limitada

1�,'� ESTYLO-ua Joao Pinto, : I B-Telephone, 1693 ! AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol ��j
�5' _ o encarregado MARCUS MOURA lM
i$••�O••GOG••�G•••"O._. '��������O

Telephone 1441 Caixa Postal 105

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

Fabrica: Rua Bocayuya, 154

Dep<lslto: Mercado, 38
--�--

Valiosos brindes

distribue

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

Dr. Cesar Sartori ]
I

..
.

.

. ca-oppraeõesll, Escriptorio R. Felippe I ICl1mea cu urgi

,c.,'., II , S�hmidt n- 9 Pllo"e 1483! .

Das 3 hora� c� C1ianle,dl�-11 I I
riamemente a R, Arcypr es/e:1

..1Paiva tr 1 -- Phone 1.6131", io-, Fulvio Aducci li
Resid.encla:-R. ,Esteves }u- !I Advogado I:mor, 179-Pbo.ne,_'�,_1.2��,11

i

_

_

__ �
Rua João Pinto, rI" 18 li ,;.,._ _

--=--=--�_:= -�

Das 10 �:o��a:�as 14 ás I--�e�':�f�i��'V�,��o��d�e�a�.�s�s�'�U�C�'1�:'r
Dr. Antonio Botíni i I 17 horas

� �, _

Medicina íntema-> Syph!l1s I
.

_

. _..--

= de=I

I Dr. Pedro d� Moura Ferro João Selva==

Consultorio t Residência I Advogado
Rua Tr�I�H[!, 21 I I

Consultas ás 17 horas

I
r Rua Trajano, n: 1 sobrado

Tf#lepnone i b53
\ Telephone n: 1548

.1

_. ,

� I FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

. I -=w""",n

I: Accacio Mo ..

� �O���------.._••
li M�. •
li rerra tem seu cscrip-] �� ME 8,!I � t4l�
� � i�

!i tório de advocacia á rua � t$ sómente.
I Visconde de Ouro Preto I
jit1• 70.---Phonp· 1277·-1 m····

,.

cverleI La'," !'ustal, 1 io i � �
! I BOOnekamp1o:..Consultas: �"" '.

das 15 ás 18 Lora� N- 1 f' I' f,,� O apperitivo de mator fama
ao pon la ora a sua arnina &":1ê�>

maAdad, , " r d f' ��OeOG� ._•••
q' Ira Ja ° arama o aria-

dor IISl!�,ANA" para laminas ty- ... _

Nas grandes [ucl as que d, sdo-
po Gilltue. Id ('r1,rlp<0- P 'I b"bram no campo.:1 ac ,VI . J U

_

ara exceltent> fC aratissimo.

-,cial ou commerciel. o e,ç' 'c', mo INSTALLADORA DE I
'7 demo e bem eqUlhb��d� \ '��!;'� � FLORIANOPOUS

Itelephone como a mais mprescin RU2. Trajano n' II
divel das necessidades!

I

cu: __...

•

I
Di:,' REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS

NA CASA

fi
........ --------����O� 'Z1

Ultima semana

cursos populares
.CREATION

Termina a I'S do corrente mês

Curso de, Cárie
Inclusive diploma
50 MIL FiE'IS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma

50 MIL RE'IS

Preferir o
.

anão I O IOde (Curit��a),:fabricado com Oleina
e dar valor ao que é bom, é ecanomica e rendôsa

!� EXPERI NTE E v E R A QUE It S'UPERIOR
,
,

FORMIDAVEIS sorteios propríos, tres vezes-por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇÃO com globos de crystal.

.' �,',
... �";;: _

,;'
..��)n'�:· '_".' ';1

_________________________________,'���Wt�II'·?...._�� '_/_';;"'_''''�r�� f ...... _,�;; ..__Y
_
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CAZETA
3

)1_',_ .��
.� ':'J t_-,,!! i I

I-N��io!il�!i�m�. Combale ao "Marxis'1:olf negador da Na�

ção Brasileira. Combate a tcdo regionalismo enlraquecedor da !'.Ja

ção. Combate ao capitalismo sem Patria dos judeus' internacionaes.
H-Anti -Íiberalismo. Co",Late ao regime burguês de explo

ração do trabalho pelo capital. Combate ao sentido materialista da
vida.

IIl--,Campanha por um Brasil Corporativo.
IV-Unidade Syndical. Combate a toda tentativa de plu-

___
�������������������������!:���������r; ridade syndical.

V - Creaçào da Federação dos Syndicatos de Bancarios do

O sr. Guido Zecchini. illustre
vice consul da ltalia nesta capital,
teve a gentileza de offerecer-nos A h
dois interessantes folhetos, sendo m�n ã treinarà o Iris F. C.,

sexta-feira o Athletico e sabbado
um sobre o grande conselho do A h

Viuva Julia Bonetti, filhos e fascismo e o outro: "O Suldado
o va y F. C.

nóra, agradecem de coração a to- itaEano na" heroÍcas batalh JS do

das as pessoas que enviaram tde- Isonzo (1 91 5), I� de au�oria do

I gra.mx:na"s, .cartas, ctactões � côroas_,gcn�ral,,:A_.mbroglO Bollah. " Maio: 19-Fig. x Iris - 26:
.§O-�� I 't;}n R" �:"","

A tllfTéUlua.C ,,! _,- A '- T 1

Ii'IOl"lanOpOI
iii --agüíi-- fi! aril l,clvelesposo,IJâêt't:'Sàls�D"An&,a P f

V:H1V .--

L-
I I� - L. na ;. hu.J I - UII.t:: au - Brusque Boneui, bem como os que acor�� re lram sempre o inegua- vago; 9 Tamandaré x A;hi�;· .

��::���:��_������������������������� h J I
� 16'A�hyxI' 23 Ahlx�o,

�� ,

pan aram.o seu sepultamento.. ave .sABA. iP""là F" .
m;: t etico x

�����l�����t�� , Aprove�tam a opportumdade DNO li €.':) de Curity'b": Tlg'leIrenS�; 30 vago; Julho: 7

�
C I h d

amandare x lris e I 4 A e h
PARA ACQUrSlçÃO DE U1M BOM RADl'O

,

oe osG,'gantes p.ara convI ar aos parentes e pes- p.. h' b·d F' . v" y x

"d I ,o I I O O usf"I de 19uelrense. Falta o J'og F' .

8 d
soas e suas re ações, para asústÍ- 'V

T
o Iguel-

São nece ssa :,) i C' J idades
ra nCO e .

d' 7 d' bom bas
rense e amandaré que foi adiado

vI' Flandres
rem a missa e o. Ia, que será I

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �".'1
rezada em intenção a sua alma

�J Com idade de 3 mezes na proxima sexta-feira d;;. J 7 .!s
Essas somente são enconatrads I vende o casal a 20$000 6,30 horas, na capelÍa d·-o Gy'ma_nos novos typos de radio

� "CRIADOR naslO CatharÍnense .

..��L I I=lm!S ,�EWA;��Ho��ASCH Lin1Ír3ruJ!:�[�1:'��
PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. r.e.�1 Em Florianopolis pode diri�

COSTA & C i'a �j giNe aRaphae[1)igiacomo.-RUA CONS. MAFRA 54

����,��I R Conselheiro Mafra, 76

1 DE
COLLOSSAL SORT,EIO

"C ITO
NA

UT O PREDIAL"

Prem-es em mercadorias

:5 5$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDiTO MUTUO PREDIAL!

A CREDITO, MUTUQ PRE-
II:) �ÂL, destaca-se das, mais sérias e vantajosas sociedades porque:-

a joia ele entrada é accessível ,á todos- 2,$000

Exige �penas a contribuiçao de

1$000· para cada sorteio.

Inscrevei-vos!

do capital
nominal.

II '

'

Combinações 1I int c- irament�
Ifl?vas e muito

I lnter�ssante� IlJe titulas oe I
capitalização,

\
�uer saldados
quer de pa�

\Igam:nto .

frac
cionano.

U-----I

1/(Jc#dkr7Jlub�4uc#dJar��
otk AdJor�d.c&.���
I

Sorteios men-
.

saes de amor-

tização, com
reembolso

mensal, ao l :

numero sor

teado, do
DUPLOc.omponn\t1 Srosíieir-o poro :r,c�;"ti'fCJ C �t!_i

en ....olvirnento do Eccr-,,,::-mio

cií/lt",1 !1ub�crIDto' �.OOO:()(}ottr,O - ·Ccpit&l r e ...11,,,:,,,,0.; aoocoosooc

Se<1e 8c,ctal.: e ..Wa t

))

CG'li:�1'ANTE participação de 50 010 nos lucros da Socieda�e,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

sl�.o 03 SECUINTES OS RESULTADOS DO SORTEIO REALIZADO A

29 DE ABRIL DE 1935:

09.253 Cenesio Santos-São Paulo-contemplado com o C�PITAL
DUpLO '

'

08.499 Ivlenor José Candido Fortes Brito--Piauhy-contemplado com

08.499 Dona Braulia Lobo-Ria-contemplada com

09.000 Tenente Alltonio Tavares da Silva-Juiz de Fóra -contempla-
do com

' 6:000$000

02.657 Armando Leite Costa Uma-Fortaleza - contemplado com

um titulo liberado de
02.657 Dona Carmelína Perez Ferreira-Ria-contemplado com um

titulo liberado de �
16.641 Aíir{�do rav��ata··Porto Alegre···contemplado com um titulo li-

beradn de

16.641) Vva. Adelaide Schaum-Ilhéos--portadora de 2 titulas, con-

16.641) temp'at.:a com 2 titulas liberados num total de 12:000$000

i nformações com os Correspondentes Regionaes

12:000$000
6:000$000,
6:000$000 ,

6:000$000

6:000$000

6:000$;00

RIO, 13 l J)- .:\ Ur-' ll cl

Corte tratou, hoje, do "habeas
corpus" impetrado pelomajor
Ma.galhães Barata. Em pri
metro lugar, o ex interventor
do Parà quer retomar q no
der, por ,;!e'U de um «hab;
as co pus», em segundo, p.to
mesmo mero, annular a deci
são do governo que o cha
mou ao serviço activ . d .

Exercito. � Suprema Côrte
decidiu ir.delerir o pedido
qua.ito á primeira parte, por
entender que não é liquido
e certo o pedido do paciente.
Quanto á segunda parre, não
foi j LI Igada.

I m

usmoInt r RIO 13 (G)-:e;:;unda aí
firma o -Diario da ',faite» o

sr. Pedro Ernesto é candida
to á presidencia da R .publica.

�T�
��
�

= Nacional Sf""r10 cornrnunis·ta
� , Vale a pena regi,tral o nacionalismo que sacode os

O communistas filiado; á Allianca Nacional Lbertadora.
Todos esses cavalheiros condemnaram, até ha pouco o

integralismo por ser um movimento nacionalista e, assim, despertar no
povo sentimentos xenophobos, rivalidades de raças e pruridos im

perialistas !
O integralismo cOiubatewb o capitalii'lJo avassajad,» d,),;

judeus de Nova -York, Lnd,es e Paris e atvcan.Ío a b:l,guczía sem

patriotismo que só cuida de si es ]u.:cida da Patria, encontrará

nesses cavalheiros adversarics intransigentes e qJe não podiam ad.nittir

se afog<:.sse a pulsação de fraternidade inter.iacioaalista sob o per

nicioso sentimento de um pesado nacionalismo.

� Essa reviravolta repentina, brusc s. é o re u'tado da nova

@iJ� téchnica de bolchcvisa�,ão assentada fi') ultimo Congresso Comnu-
�.tl· dB A� msta e uenos yres.

A exaltação sem Íimites do n icio-ialis-no excita as massa,

populares, leva-as a hipertrophia do patnotismo, provoca-ido, dessa

maneira, as gu�rras, as reb2];Õ':S colon.aes, a, aJit3.çÕC3 chaninistas

que atiram os pJ:OS uns contra os outros,

Com a desorgansação de Estad03, com a derrota, como

succedeu na RLlss:a, os C0:11 nmistas colhem. e lt.'iél, o; sem resultados.
E' a tadica de Lu,ine.

I e

r'""lj � f.J ç' i:;.t �� �,:;.0'--

pus
EM FAVOR DO MAJOR

BARATA

Premiada-
uma fabrica [oinvít

lense

II
U II

São 05 seguintes os pontos lun.Íamcntaes orientadores de nos-

sas actividades, para os quaes pedimos o assentimento e o apoio de
todos os bancarios do Brasil: Aritgos para homens po

dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Parai.
10 á rua Felippe Schmidt
rr 21.
--------

Brasil.

Foi premiada com mcda
lha de ouro e Diploma de
Honra, na Feira de Amostras
da Capital Federal, a conhe
cidissirna fabrica de moveis
de vime Guilherme Schulz
uma das mais conhecidas d�
Estado, installada em Join
ville.

VI -Manutenção do Instituto de Aposentadcrias e Pensões
dos Bancarios.

VII-Fiscalizas-ão das Leis Trabalhistas.
VIII-Justiça do Trabalho rapida, efficiente e liberta de

� influencias extranhas,
IX-Fixação de Salario Minimo que a! tenda ás necessida

des decorrentes do actua] custo da vida.

X-.Creação de Cursos de Cultura e de Aperfeiçoamento
Téchnico-Prolissional para os Bancarios.

Quanto devo cuntribuir para
a Companha da Cruzada? No mi
nimo 1 $000.

Não ha máximo. Não contri
buas,-porém, por um mero de
sencargo de consciencia, como

quem dá um tostão ao pobre
mendigo. Mas contribue Íarca eo

generosamente, segundo os dieta-
rnes do teu coração.

do Regimento
Interno

IMPERIAL-.fl companhei
ra de "Carzan, às 7,30 horas. Recebemos hoje o folheto do

projecto do Regimento Interno,
para a Assembléa Constituinte
deste Estado, do qua] foi relator
o deputado dr. Ivens de Araujo.

ROYAL - Caniarelli, às 8

horas. Desportos
Redactor-Cypriano J\1BéODEON - Fascinação, às

7,30 horas.
IRIS x FIGUEIRENSE

Folhe,'
tos iJca�
!ianos

Domingo proximo se de(ronta�
rão em prosseguimento do cam�

peon�to ?e foot-ball os quadros
do FigueIrense e do Iris F. C.
Amanhã faremos comentarios so

bre essa peleja.

Agradecimena
to e missa

TREINOS

JOGOS FUTUROS

"

E�l edital qu e está sendo
p;;?hcado no ."Diario Offici
ai , a I?elegacJa Auxiliar tor
na publIco que fica expressa
;rente prohibfdo estourar
bJlilbas, foguetes e outros
fogos rasteiros nas ruas e
praças da cidade, especial
mente nas de maior movi
mento e nas zonas commer
ciaes,

F"abrica de
quetjos

A importante firma I -

r �b b h
- rmaos

" ar enc, on, de T.b -

6 d
.

U ara0, a-
ca a e l11auaurar no b Idd P

" arra a e
a 'assagem, naguelle m

'"

.

f' .
UnIC!p !OmaIS uma 'abnca de I t'"

'

.

I
ac ICI010S

Igua a que tem B
'

N '
em raço do

orte. E seu geremte ' MI B· 'd
o �r. a-noe ngI o Costa,

REC'JSANDO de automovel
chame a elegante, lu

xuosa e confortavel li
mousine n. 192, pelv tele

----_:_ phune n. a.212

'''':

• �._..>{
'.{
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GAZETA

Secçao de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
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-nap(ls
Sapatos, chinel!os, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

Empreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

••• fundada em 1870 --.

5E6UR05 TERRE5TRE5 E rnFlRITlm05
Incontestavelmente A Primeira nOJ.q,Brasil

repltal rznllenôo 9.000:000$0001
.- Reseruas mais de 36.000:000$000:

Receita em 1933 17.762:703$36111mmoueis 13.472:299$3491Respono;abilidades assumidas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes rl2ferem-se aórnerite aos ramos à�!
f060 e TRFlH5PORTE5, que sõo as 0015 UHir05 em quella rompanhia opérn)
Flgentes, 5ub-Flgentes e Regulaàor129 de FlIJarlas em toõos 051
Estados ao Brasil, no Llruqucr (5uccursal) e nas prlnclpces]

praças -extrcriqalrue

IFlgentl2s em florianopolis cnrnroe LOBO & rlFl.
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) raixa postal 19

'

Teleqr , FlLLIFlHÇR Tzleph. 1.083

Escrlptorios em Laguna e Il,ajahy 5ub-Agentes em

I�Blumenau e Lages &

Sociedade Immobiliaria Catharirzense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYl 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 dI!. terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnaa Vista Panoramica.

Eaplenõlõc preto à� banhos.
Optlmc nascente à� agua potovel,

Terrenos completamente planos.
A VILLFl BALt-IEFlRIFl DISTFl a:

1000 metros àa Ponte Harclllo Luz.
800 ào 6ranc)e Quartel feàeral, em ronetrucção.
600 õo 6rupo Escolar 10s� Boiteux.

Hc s�de ào Distrirto 10ão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
Fl 50("ieàaà� se encarrega õo ccnetrucção �12. Préõloe

cs lótes cõqutr.õoe, mcõlo nt e o pagamento àe uma entrcõo á
ur.atc e o re:=.;olte em pagamentos mensuea.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

FERRAGENS:

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

ATTENç�º ._&...�...��
....

lg
...�a_��....�_�...êÍo....A""I;...F_�...:�....f�..._�....�Y

....

f
....i�_. ..;

Yaurt daGranja
Zina

E' o melhor'imedícamento das enfermidades do esto
mago, intestinos," rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricàdo 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 agradável ao paladar mais exi
gente.

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

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

tal, Café da Ilha e Hotel MetropoI.

G �doe�Qu:!er � que tem? J
Mande nome, edade e protissão, com enveloppe ! �
sellado para resposta, á �
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO �

�--------------------�-I

r::-=

.�'.' V'e d s
as casas na rua Conselheiro

>,"'," n e- el\J\afra�. 126, 13?� e 71a �

ê�f,;�� rua Felippe Schmidt 41, nu
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt com

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

hi2iri • ii

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar
THEODORO FERRARI

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

I r�
"

FI-I·laes eMrna..t��t�,e��2�!A�9r�i2,L.I�una Lages' �
Mostruario perr'Y'anente em Cruzeiro do Sul �

Secçao de Secção de �
MACHINAS : �j

Machinas de beneficiar madeira
'

�
�����_f���oge:�1 b��:a���:,:;�����s�ara portas �:����:� ��r� ��:���:�smechanicas �j

e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura:" 'arados, t�iiCanos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Fogões e Camas LoroemleOcvterl!cSo' Q Motores ..

de esplosão, Motores Y�.�'S11.Louça Esmaltada - apparelhos de jantar- talhe- .::J ��1rE?S Material em geral para transmissões: eixos, �{.'��Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �\.:.l
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 mechanico l�'!�
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER t�
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral t1i

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

������tl(i�J������t��:P'AV�Vâ�������

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.

•

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

-

PASCHOAl SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funõailn em 188a

Rua Felippe Schmidt rr 8
l'aIxa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

SE QUERES ANJlAR D:�
AUTO commodamente e cem

segurança chama o

Ford V8.200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

IModistal
RUA 28 DE SETEM- 'IBRO N. 16

Pelleteria
Argentil�a

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to. Graxairn, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

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

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer trc
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INST.-,LLI-\
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiacs par.i
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORI1-\NOPOLIS

V"·
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua priu
cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar.

.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

E

IT A L.
ARTIG. PARA I-IOMEN
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Limitadao srs Herbe'rt Laubmeyer, represerltante da FarmacD
neste Estado, acceitou o desafio do eminente mago Cantare!li, lançado
commercio local, por inlermedio de "A Gaze'ta". I) sr. Laubmeye� apostou
a imporiancia de 2 contos cDntra 10 CDJltos, psra8 que CaniaraJli encon

tre DJn vidro do poderoso preparado Frixal, que será escondido em lugar si
tuado no parimeiro urbano nesta c21:'italil

ao

DO POVOvoz::

11135
-I

MAIO 230 II

5.

iicos e conserva·se por muito tem so .

�A��� ...�

Anniversariase hoje, o sr. Ma- P':;:L05 t'LU3E5

rio J.�5uino da Silveira [uncciona- Gremio Crisânthema
rio da administração da Imprensa
O:ficinl.

rn;
o j0vem Antonio Gomes Soa-

res;

o jOYeiTI Isidro Costa.

CI-lE6:-1m UHS ...

Acha-�e entre nós o sr. José
Freit<H, nosso coll�ga de imprensa
e secretario da P!efeitura da La-

guna.

Acha-se entre nós plocedente
de Gaspar de cujo mumClplO é

prefeito, o sr. Leopoldo Schra�
mamo

Regressou ôntem de Tijucas, o

sr. cei Gallotti Junior, deputado
á Constit12inte Estadual.

OUTR05 PARTEm ...

Cav. Guida Zecchin
Em visita ás colonias italianas

viajou para o sul do Estado acom

panhado do sr. Biagio d'Alascio,
o sr. cavo Guida Zecchin, illustre
consui da Italia neste Estado.

Com destino a Timbó, viajará
hoje o sr. tte. -Alberto Meyer,
prefeito daquelle muaicipio.

Para o 'norte do Estddo segui
rá hoje o sr. cap. Antonio Mar�
tins dos Santos, da Força Publi
ca do 1: stado.

ml5SA

Realizou-se hoje mais u-

ma sessão da Assembléa
: Constituinte. Lida e approva
da a acta dos trabalhos da ses
são anterior o sr. lo' secretario
procedeu a leitura do expe
diente. A seguir usaram da

Politica &
Politicos

UMA CARTA

it ntristadora

o MORTO

Antonio Barbosa e Antonio
Freitas, estão recolhidos ao Hos
pital de Caridade, gravemente fe
ridos.

O primeiro apresenta [ortes
queirraduras, emquanto, Antonio
Freita3. tem a perna esquerda fra
ct irada.

E'll� o.a quzessem relatar o a

contecido não lhes foi possível,
dada a rapidez com que se veri
fi .ou, deixando-os em completa
. .

NO LOCAL
Auzusto SJvano era ainda bem

P· d"
.

'R' I
�

ara ISSO nos ingunos a ita
moço. Trabalhava, ha muito; an-

M:uia, local escolhido pela lata-
iidctde para theatro de tão hor- Amigo e patriota, coneentra a

roroso accidente, onde colhemos tua attenção, durante a Semana

0S primeiros inlormes e depara- de Alphabetização, no grande
mos com os escombros do lasti- movimento que CNE leva a d- Estão em plena march i os Cru

mavel desastre. feito para livrar esta querida tel" zados da n - va éra. Re:ebei-os
ra do opprobrio do analphabe- povo barriga-v. r Íe, co n sympa

thia e com os cordões de vossas

belsas desapertados.

igno.ancia.

Recebemos hoje a seguinte carta.
assignada pelo sr. dr. Braz Límongi,
deputado estadual:
"FlorianopoHs,13 de Maio de 1935.
I11mo. Snr. Jairo Callado.
Director de "A GAZEIAti -Nesta,
De muito bom agrado desejo satís-

fazer -á insinuação de seu vespertino,
de 7 e renovada em 11 do corrente,
mas. aguardando. em resposta, á uma
carta minha. registrada nesta cida
de. em 8. sob o n. 35761. a per
missão de públicar a carta confiden
cial qu� do Dr. Nerêu Ramos. re:'bi,
em prlacípíos de l'vla.rço. deste anua,

peço aos interessados no caso do con

vite, a paciencla de mais alguns dias.
Não quero, seja meu sílencto to

mado como índefferentrsmo peccami
noso, ou como receio cobarde de qual
quer critica á minha attitude fran
camente solldaria á candidatura do
Cel. ARISTI L1ANO RAMOS.
Respeitosas saudações. Do patrício
agradecido. (a) dr. BRAZ LIMONGI". C h RDesculpamos o sr. dr. Braz Límon- Seriam, talvez, 23 horas g'Jan-

onsel O egionat
gi de não ter comprehendído o senti- do, grande labareda, seguida de de Engenharia e Al-
do do nosso kcnvíte, porque, S. s. é ;orte explosão partiram da chata C h itetu ra Nomeaça-o

"t

myope, afftrmando-se mesmo que nas

lides nautícas, sempre confundio as 'Cornrnandante S0uzall, do Lloyd
víctorías, exergando a raia do outro que se achava desatracada, pro- O Conselho Regional de
lado. ximo ao deposito da firma Hoe- Engenharia e Architetura da

Pedimos a s. s. para públicar a pcke, com grande quantidade d_o 8á. Região, em reunião rea
carta de sua autoria e elle nos pro- zazolina para apparelhos aéreos, iizada a' 6 do corrente d :
mette enviar a carta que recebeu do J

1 ,_u

dr. Nerêu Ramos. pertencente parte a Compa lhia O seguinte despacho ao re-

Que inocente desentendido 1 Standart e parte a B3se Naval des- qu :rimento do sr. constructor
Será celebrada missa amanhã, Tinha graça qt1e não procedesse. ta cidade. [:;'r:l'lg0lt Tom Wildi:

ás 7,30 horas, na Igreja do Se� assim pOÍs s. s. é recordista em mu- --Expeça se a Carteira Pro-
nhor Jos Passos (menino Deus) dança de Partido. OS TRIPULANTES fissional, de accon.lo com o

por alma de finada dona Maria CAMARA ARDENTE
. , I Art. 30. do Dxreto da Regu-

Candida de Campos. A Assembléa Estadual vem prestan- _

Eram tn.puiantês da embarca-, lamentação e nos termos do
_� iiiiii do, consecutivamente homenagenspos- ç.ao, que hc�u grandemente ava-

parecer.
Comprae para vos conven- thumas a diversos catharínenses il- nada, AntonIo B3.rbosa, mestre;

cer O formidavel e economi- lustres. Entretanto como nenhum de- Augusto Silvano, marinheiro, e

co SABÃO INDIO. putado quizesse pronunciar algum Anton'o Freitas, moços, todos bra�
----------�- elogio funebre. na sessão de ôntem, sileiros e marinheiros do Lloyd.
A b I

' o deputado João de 01ív�ira. resolveu dssem ea Achavam-se Iecolhi os, quan�transforma-la em Camara ARDEN- RIO, 14 (0)-0 sr. Souza
TE do verificou-se á explosão.

Constitui nte . �v't;llo, director da Carteira Cam�
O ALGOZ APANHOU PELOS ARES bial do Banco do Brasil fallando Abastecimento du-

A sessão de hoje Commentava-se. ôntem. numa roda. '

aos jornaes asseverou qUe "o mil rante a noite
na Confeitaria Chiquinho. a maneira: Antonio Freitas e Augusto Sil- réis" reagirá, sendo exagerado o

interessante· do desfecho do incidente vano dormiam na escotilha, sendo pessimismo de algumas pessi)as.
entn o jO{,1a1ista Tito Carvalho e o

deputado Agrippa. Faria.
Dizia então destacado político:
---Ora. o Agrippa. segunfo disse

"O Estado". !e'rou uma "tunda" do
redador daquelle vespertino sr. T t)
Carvalho, e ainda os jornaes querem
qualificar o deputado sanjoaq:1inense

E '
.

I W ld palavra os deputados drs. de algoz E' a primeira vez qu" veiosta nesta caplta ,o sr. a e- Cid Campos e Renato Barbo�

I
um ho�em surrar outro e �inda

mar Grubba, do alto commercio Vsa e Rogerio ieira, que fi- ser considerado victíma.
de Jarrrguá e elemento de desta�

zeram os elogiosfunebre, res� OS LEADERS DERROTADOS
que na politica daquelle mumCI� pectivamente dos srs. prof.
rIO. Flodoardo Cabral ce!. JOSé

Na sessão de hoje. da Assembléa.
.

Cb' quando era votada uma proposta do
�artms arai e. c�!. Proco- deputado João de Oliveira. os leaders
pIO Gomes de OlIveira. tanto da maioria como da minoria.

O sr. deputado João de i foram derrotados. o que vem com

Oliveira, propoz a restricção· provar o prestigio de ambos, para. �om
do tempo que mediar entre

os seus c?�I�landados. Em vista diSSO
. 't d'

-

d'
o cel. Anstíl1ano vae hypothecar-lhes

uma e ou ra Iscussao, IS- sua solidariedade.
cardando desse ponto de vis-

. _ •

ta os deputados drs. Ivens Assoc'açao Cathan
de Araujo e Placido Olympio nense de Imprensa
de Oliveira.

Posta a v·)tos foí approva
da a proposta do sr. dr.1João
de Oliveira, por 14 votos con

tra 13.
Tambem foi approvada a

proposta de votação global
do Regimento Interno.

***-CREME PARA CAL�
ÇADO DE CÕR-'0oma-se:
Parafina, 50 grammas; esieari

na, 10 gramm IS; cêra virgem,
10 gramma; colofonia, 2 Igram
mas; ierebenlhina, 100 gramo
mas. Levam -se estes ingredientes
ao banho-marta e quando a mis

tura estiver perfeitamente homo-

II genea retira-se do fogo, agiian
_

do até esfriar coriplelamenie.
fiddiciena-se depois a metade

da solucão seguinte: Anilina vermelha da melhot qualidade e da cô1

d;:.sejad�, 5 gratntnas; agua disulada, 25 gta n7l13; alcool di?
40. 25 grammas. - - Dissolve-se a anilina n' agua e ajunta-se o

alcool, O liquido excedente servirá para novos operações.
&s[e creme além de ser economieo dá bons resultados prc-

Paia assistirmos o grandioso
baile das flores promovido por

fAZEm AHH05 H01E: es e prestigioso centro de diver-
a exma, sra. d. Elgidira Car- sõ es, para a noite de 18 de Ou-

reirão; lubro, recebemos amavel convite
a cxma. sra, d. Natalina Sar-

que muitos sensibilizou.
tOl"éllo Alves;

o jovem Ivan Natividade;
o sr. pharm:l,::eutico Renato

Ferreira !VI !llo;
o sr. M \lll.:!1 IsidiO d:l Sil vei-

Reune-se hoje, às 19 h0-
ras, na séde da Federação
do Commercio, Industria e

Lavoura de Florianopolis,em
assembléa geral extraordi
naria, a Associação Catha
rinense de Imprensa.

IViolel,ta explosao ern u-na chatd-trans
por;:e do Lloyd Bf�asileiro, neste porto, vi
ctima toda a tripulaçao--Um morto e

dois feridos gravern�nte
-----------��--------------

Hoje pela manhã bem cedo, arrerneçados pelos ares a uma al- nos, no mar. Deixa esposa e fi-
quando nos dirigíamos para o tra- tum de 10 metros, cahindo em lhos na orphandade,
balho, comrnentava-se em toda a seguida n'agu J.

cidade, com grande alarme, pavo- Antonio Freitas, bom nadador, AS OUTRAS VICTIMAS
rosa desastre occorrido durante á conseguiu alcançar a embarcação,
noite, em uma chata -transpo: te do porem, seu companheiro não po
L10yd Brasileiro, ancorada em dendo realizar o mesmo, sossobrou
n03SO porto, IH Rlta Maricl. mor rendo afogado, sendo o seu

Pr0curamos, immediatarnente, cada ver encontrado, hoje pela ma

nos inteirar, co:n precisão, do a- nhã, nas proximidades do local.
contecido.

O DESASTRE tismo.

Por noticia particulares sabe
mos que foi, ôntem, assignado o

decre'o pelo sr. G. Var�a" Presi
dente da R"publ!ca, na Pasta
da Edúca;ão e Saúde Pública,
que nome:a o dr. Antonio Bot� 'f

t"n', clinico aqui residente, e nos-

so companheiro d<! trabalho, pata
professor na Faculdade de Me�
dicina da Universidade de Por- "t
to Alegre.

A situação do "mil
réis" .0 melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

O sr. major Olivio Januario
de Amorim, digno prefeito do
municipio da capital assignou ôn
tem a resolução n. 2, pela qual
fica'" es!abelecido, que as bom
bas de gasolina da praça Quinze,
sómente poderão ser abastecidas
durante a noite, no periodo en

tre ás 22 horas e ás 7 horas
da manhã seguinte.
A resolução municipal prevê

a milita de 50$000 aos infra�
tores e do dobro, em caso de
reincidencia.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Homenagem
pol itica

Grande número de am:gos e

correligionario5 do distincto depu�
tado sr. Francisco Almeida vae

offerecer�lhe no dia I 8 do cor�

rente, ás 20 horas, um banquete
no Hotel Cabeçudas, por motivo
de sua posse no Congresso Esta�
dual.

t- ..
,

Concurso Paraná
Catharina

Santa

DO
--

- ..

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

Os concurrentes deverão dirigir�se á Caixa
Postal 11. 3605, São Paulo.

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