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'J Amanhã, às 17 horas, oerninentemago Q;a�m,t,:�-
r-ellí sahirá, desta redacção, a procura deit1m'�':Vi-
dro do recornrnendado producto FRIXAL, que
será escondido no perímetro
urbano desta cidade.
------------------.-------------------------------------
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- �Nestes di.rs que estão correndo eu tenho colhido um I�� �aterial abundante e extraordinario para o ultimo capitulo do �
livreco ,que pretendo pública,r em P0rto Alegre:- "Santa �
Ct b R �:�:II a arma so o egime Revoiucionario_». Em ;

.. agosto vindouro os originaes serão entregues á Livraria
Globo, conforme já combinei. �Ha dias ainda enriqueci o meu arquivo com as decla- ��
rações do dr. Marinho Lobo, ex-Chefe de Polic:ia do Esta- �
do, e a entrevista do dr. Ivo d'Aquino. ex-secretario do �Interior e Justiça, ambos derrubados do Governo do Estado �
pela Revolução de Outubro de 1930. �

I
Lá diz o brocado: «Brigam as comadres e a �

,le, cumpria-lhe exonerar-se do roupa suja vem p'ra rua». �
cargo. Propunha, entretanto, co- : Eu espero, ainda, no estripamento desse saco de roupa,

��
mo reparação, que a assembláa vo-.., que v�nha a público essa hi5toria da governança desta terra ��
tasse uma moção de

sOlidarieda-l� de ntno. tramai, ij
� guem, com suas ramoias de bastidores, para en- �.

de aos srs. director e redactores" tão dar ao meu livreco um fecho de ouro. ��.le A Gazeta, pela affronta sol-
�, E' um pequeno anuncio do meu trabalho. Ele é (e �

frida, com a quebra do seu pla- � digo é porque falta apenas o ultimo capitulo) um livreco �
cardo � de fatos reaes, nús e crús, e, atravez de suas paginas passam, ��!��Devemos lrizar a invejavel cor- I' -

f dI"tM nao como as antasmas e bsen, atravez de seus dramas,recção e apreciavel attiude do [or- " d f
' .

d I h �tí''i on e o CIO anatomista a a ma umana, o notavel drama- !�na lista José Diniz, que assumindo ��
t f' 'I d l'I'� urgo e InO pSICO ogo norueguês isseca OS' caracteres de SU3.Paternidade de uma falta commet- �
é h f

' I I Iij

'iiI
poca, mas passam omens namente ana isados atravez de IW

tida por outro, ao invez de des- �
t' d fO ,

d [I
SOlllldar.·eda ....1e

' "A.' '1".azela" � seus gestos e atitu es irrnesç ou In ecisas e torturas de ver-
.,

II a ft WilI culpar o descaso com subterlu-
� dadeirosprofiteui s. �

.__, Teve inicio ontem, às 19,3:; o sr. presidente, que de facto, no [ermo, determinou ao pnrneiro gios e deselegancias, desvirtuando
� . .

E esses homens conhecidos de todos, da capital ou do �
horas, a sessão de assembléa ge- dia 30 de abril, o sr. lo. secreta secretario scientilicasse o OCCOrrI- a verdade. ,� mtenor, grandes ou peque�os, politicos ou não _politicos �]
ral da Associação Catharinense de rio lhe procurára afim de transmit- do ao sr. vice-presidente, tendo o Por proposta do intelligente jor- � passam atravez de suas paginas, num longo cordão, tanzid,is �J
Imprensa, sob a presidencia do tir-Ihe a solicitação do director sr. secretario cumprido a ordem. nalista João José Cabral a moção � pelos elogios quando delle3 se tornarem dignos, ou expostos ['1
director d' O Estado prof. Ahi- de A Gazeta, para que fosse ol- Com a palavra o sr. Jairo Cal- de solidariedade á A Gazeta � á execreção pública, ao ridículo quando disso forem me-

ri

no Flôres. liciado ao jornalista dr. João lado exooz o facto, affirmando foi approvada, unanimimente com

�I tecedores. ij
O sr. presidente com a pala- Bayer Filho, então Chefe de Po- ue e:ágia uma explicaçã-, pela uma salva de palmas. 'it ,

Tenho a vaidade de! ser réto e justo. E' a minha uni- ��
vra, disse que assembléa tinha si- licia, afim ds que o mesmo garanti - descortezia dJS me nbros directo- Foi tam,be� votada uma mo- � ca vaidade. �
Ido convocada, em vista do dis- se a aff;xlção de outro placard res, não inlorrna ido da solução ção de solidariedade, da mesma

I� Não ali.ncnto pretenções, estou livre de qualquer com- �curso pronunciado na Assembléa do referido jornal. Dech,rou o tornada. �aneira, ao p�esidente da Asso-
ft promisso politico, nunca fui Coligado, nem tão pouco Li- ��

Constituinte, pelo lider da maioria, prof. Altino Fiôres, que conside- O dr, Wanderley Junior, in- ciação Catharinense de lmpren- M bera!, fui somente Bvolucionista quando,este partido este- �Ja respeito do espatilamento do rava o caso meramente policial, diJnadamente, pronunciou um dis- sa, D
ve no apogeu e tambem quando esteve no seu ostracismo ��

A O b d ' doA assembléa approvou ainda, �
h' I D I ��placard ele azeta. Declarou entretanto como se encontrasse en- curso ver eran o não so os OIS

�I
eroico e e egante, e e afastei-me porque fui courrario ao f.�.últimos acontecimentos, como tam- por maioria, vot�s d� solidarieda-

� seu co!ígamelfio. t�
C C h·

bem os vereficados ha tempos. d� e louvor, respectivamente, ao

� Depois vi muita sordidez, fiquei a margem, para pF\::�
��

entro at I

ar Inense Falla a seguir o jornalista Fla- jornalista Tioto Carvalho, da ag- ij sear nas ruas com os sapatos limpos. �
vio Bortoluzzi, dizendo que sosi- gressão praticada pelo deputado � nN�s minh,as co�vicções sou �tolerante, �as intr:iOsÍgente. �

d E h
111 nho havia combatido ten3.zmente. dr. Agrippa de Castro Faria e

� lante disso sinto-me muito á vontade, para analizar ��
e ngen e I roS por diversas vezes, a Associação ao director do Correio do Sul,

iH
e comentar os quadros da comedia politica desta terra, com ��Catharinen�e de Imprensa, pelo o jornalista João de Oliveira, pe- ft suas cenas grotescas de degringolamento, mesmo na época �

-0- J'ornai que dirigiu, nesta capital. lo discurso pronunciado na As- r.. em que fui at r I f
.

'" ��

sembléa Constitu:nte sobre a re- � .

o e o �eu pape OI pequenu, pOIS so aparecI "t1-i Estiveram no dia I 5 em Pa- como eminente jurista, Iconhe:eis Mas em virtude da directoria ter
" na nbalta, no s�gundo ato e este foi curto, durou apenas

I!'lo

Iacio os membros do Centro Ca- a psyr.ologia dos ho;nens e pode- protestado com vehemencia a ag' ferida aggressão. W cinco mezes e meio. �
tharinense de Engenhi"iros que reis�então avaliar-nos em n:mos gressão soHrida pelo jornalista Ti- Tambem foram approvados, 11 O fim do. primeiro ato foi engraçado, o pano c�iu �,�,

C Ih II
.,

por maioria, um protesto pelo fa- �
h'apresentaram ao sr. dr. Governa- sc�ntimentos de angustia, num mo- to arva o, e e se penitencIava.

d A blé
com a. cena v�sla porque. os atores desertaram. O segundo .. �I

dor do Estado, cumprimentos pela mento em que vemos derruir os FaHaram aindíl. outros jarnalis- cto d� �ecretaria a. ssem. a

111
ato fOi comphcado, depOiS caíu o pano no meio duma ba- �

sua eleição ao alto posto que oc- nossos esforço3, 05 n03SOS estudos tas, verificando-se animados de- ConstItuinte, não t:r lido o te1�- � gunça..
Eu caí tllbem, r.aí com meus companheiros, eu não I����.,',cupa e solicitaram amparo á de tanto tempo. bates. gramma da AssocIação CaLhan-

� sei traIr, eu nunca aprendi a trair. U

causa dos Engenheiros Geogra- Ousamos trazer o nosso grito a O dr. B.)ttini perguntou �i o dr, nense de Imprensa e, por unani- 'til Não mudo d:� idéas como quem muda de cuecas.
f d I d f d A d S·

,

E t midade, um voto de louvor ao

I V· ��phos e Agrimensores órma os essas aturas, p0rque e en emos rman o Imone era SOCIO, s e ri
•

leram os o�tros, os que nos derrubaram os gu..; d�- I.l�

pelo Instituto Pvlytechnico de um direito adquirido. A Escola exhibe um talão de mellsalidade jornalista ]<'sé Diniz, pela digna venam ser d? terceIrO ato. Mas os outros não gostarJ.:n da �
FI' I' f °d d' d f' I d d t d d t dloa em que pa� attituJe assumida, responsabilisan-

-I f dI' l A rwonanopo IS, en ,)5 em seus 1- on e nos ormamos no- o ell; a a a o � on em, ,,-
" nossa peça, Izeram a e es, e... calra'll tam�n n. ryora [0- ��!Ireitos relo decrdo federal que re- assiduidade ao trabalho de ann05, sou a ser associado. do-se pelo, deslei,xo de outro mem- i ram derrubados, como nós tiQhamos sido dc.TfubdcJS D'lr �

gulamentou a profissão de enge- as demonstrações de idoneidade Como �n�erpellassem, sobre o,�ro da duectona.
,

';:'
eles. «Quem com ferro fére, com ferro será feridà». �

nheiro. profissioJ:l4l e os serviços presta- talão da JOI1, declarou�o novo V·
•

t G 'it E esta sentença st"rve para todos. �
Apresentou o memorial em no� dos não só ao nosso Estado, co;no collega que pagára os 2$000 da IS I a ao o· � Depois vieram os outros qu..; d,mubara�n o que nos �

me de seus collegas o eng. Car- tarnbem, a �lUitos outros, nos são mensalidade, e, não fisséra 0_ mes-_ ve"nador � tinh.alfl d,erru,bados., «Ninguem se levanta sem primeiro �
los Büchele JuniOl, que pronun- a garantia desse direito. mo co;n a 101a, por falta d", tro

I E t
�

.

t
.

't � Cair», Ia diZ o nfão. ��
.

'I Em todo o Brasil alevantam-3e s eve on em em VISI a ao

'I
M ã" d ' f'

, 'WCIOU as segUInte� pl avras: C;)

'O" °

o da d 'r _
sr. dr. Nerêu Ramos, 00- r as eu n o cal, sal e pe, eu Iquel em pé, eu e3tou

��Sr. Governador. CalOS collegas. unisonos os clamores !daquelle, Slllc"ro e poa _ra o }o.na d d E t d ít de pé, eu me vou embora de ré. I.!"
Ih'd 1° J

' G d ,verna nr o s a o uma � N f' I '8Investido do espinhoso mister que se encontía!Il to I JS em I�ta sr. au ue, es, pronuncIou '-

d 'd � ão IZ ma a ninguem. Gosto de Guerra Junqueiro 11
fo d II 'f' b 11" comm�ssao e pessoas e

I d' A ide interpretar o �entiment.o de suas pro lssões esperan o

com,'
é)n- e oquente, magm Ica e e lSSlma

d t 'd t I

I�
porque e e IZ: « justiça dos bons consiste no. "�

meus collegas, ergo a minha vóz ciedade a resolução do parecer oração, demonstrando ser aCI;na des a1que resl etn eds em
.

n-
r. perdão". �

P d AI
°

b d d f" Id' aya, compos a os segum-
.

E �neste recinto. e ro eIXO, so ie o assumpto, e tu o pro ISSlOna a Imprensa, t F d
.

H dt IH u &OU cOll�rario ás vinganças, reza um br02:lrJo: �
d - d' I es srs: re enco as ,pre- � A'

/
,

�"Afigura-se-me um tanto íffi- A escola, donde viemos, in�ê- que nao se elxa evar por q1les- f't O B d A �
« vingança e propria dos corações mesquinhos». "-� do d I:

'

I elo; erma:1o ran es,

r-,.� U d i'Icil desobrigar-me a contento desta lizmente morreu ou, dizen::lo m�-
to_s

de.
or em po ltIca .ou pessoa, thurHardt, Alfredo Schroeder" .

m outro a agio dessa sàbia filosofia popular pre-incumbencia, por nãt' saber ma- Ihor, asfixiaram-na, quan o se trata de Interesse da
FI' II' � celtua: i�classe e onano so amo

,. � Nt fi ! tilnejar com perfeição a palavra. A figura inesguecivA do nosso ��
« ao qças ma ao teu visinho que o teu já �Engenheiros e ag:rimensores, vi- Declarou o talentoso jorn.alista Façamos do povo brasileiro" vem em caminho». �� mestre José Boiteux ergue-se á

J G d
• �mos a vossa presençaentregar-vos d d II,

aú ue é'S que não custana na- um grande povo, ensinando-o a

itl
Eu gORtO de dar tempo, isso n,ão é meu, é do, velho ��

nossa frete co:!· emnan o ague es � ijeste memorial, para que nos jul- I
da a directoria da Associação ter ler e escrever. Não negueis, POiS,�" Lamartine, diz ele: «A mellzor coisa que, Deus fiez fioi �.��que não souberam zelar pe o h d d d d dgueis nesta cumiada eminente de encamin a o o pe i o o irector o vosso apoio durante estes dias.. um dia depois do outro».fructo de seus esforços em pról A G ""�uma situação creada pela lei da de azeta communicando,lhe, de sadia vibração patriotica. .. Dentro de poucos dias a despedida. �da instrucção superior em nosso d J d d �� �regulamentação da profis,são. . em seguí a, te- o toma o em e-

S II Depois, como uma sa1Jdação à minha bôa gente b3riÍ- �
Vossa palavra será um oraculo

Estado. vida consideração. ocilitou ga-verde viràa m:!ulivr�co na m�sml simplicidad:! do m�u �
que dissipará as trevas qu� annu- Confiando em Deus e apeIlan- Suas serenas e sinceras palavras I-C a estílo, a5 vezes brutal como o meu feitio selvagem, só um �
viam nossos espiritos. do para o vosso sentimento de agraderam sobremaneria. I enç � pouco mais correto, porque foi es:.:rito com m:lÍs cuidado e �

Confiamos no vosso governo justiça e para o amor que dedi- A seguir falIou o brilhante jor- O pharmaceutico pratico-licen- � mais vagar. �
.

de justiça, porque vem coroado cais á nossa terra temos a certeza nalista José de Diniz, redactor d' ciado Jordão Crema solicitou li- i!
...

BIS B I L H O T A �de uma luta tijanic.a de tantos e de que o nosso caso não ficará O Estado, que declarou lhe cença á Directoria de Hygiene �I
NOTA: Na A CIdade de ôntem o típographlJ fez �

I sepúltado n03 escombros da ruina I hO!Od d d f lt b 'h
'

d"
.

C
' .

'I �tantos annas como estre!IlO .

pa a- Ciloer a resp:msa 11 a e a a a para a nr p armacla no lstncto II IstO: omo o nosso Imitou o m:!u esh 0, etc., em vez de:

���dino da liberdade. que ° ameaça. de attencção á A Gazeta, por de Rio Uruguay. municipio de � Como o autor imitou o nosso estílo etc. �.Como homem de vida 'pública, Tenho dito. isso ao assumir a responsabilida- Campos Novos. • __ ��:ãl8�:.t;�����:.J:I!tl���������

POVO ligações politicas.
CALLADO

Sem quaesquer

Proprietario e Director Responsavel .JAIRO
------�-------------------------------------------- ------------------------------------------
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A sessão de ontem
da Associação Catharinense de

Imprensa
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c:4. Ga��'a �C�::O�!í:S Inte
Holtm

1
PELOTAS, 15 (G)-O ca-

1O
pitão Moesias Rolim, preso no 9'
R. I. declarou á imprensa local o
seguinte:

Nu seu grande livro BRL\SIL, COLONIA DE BAN-

"No Rio Iui preso quando de- QUEIROS, Gustavo Barroso, ha muito tempo fixou a situação
nunciei com um punhado de com- em que se enc?ntra o Brasil em r�laçã� ás suas dividas externas.

panheiros como agora o faz num E5cravlsado pelos banquem S Judeus de Londres, Nova

gesto dig�ô e numa attitude de- Yor� � Pari� estrangu�ado pelo capi.talismo internacionalista, o

sassombrada o genp.ral Góes Brasil amda nao c�ns�gUlo . � sua emancipação e�o:JOmlca.
Monteiro as intenções diabolicas O Chefe NacIOnal ja demonstrou que, SI e certo que nos

de alguns politicos, querendo esla- livràmos da tutela politica dê Portuaal e� 1922, cahimos, de rest?,
celar a unidade do exercito, de- nas garras aduncas dos bau9uelros s�mltas, pouco. tempo depois,
sorganizando 'os quadros e amea-

atravez do celebre �mprestlT�l� de independencia.
.

çando a paz' da Nação. ..

E d�sde (,�I, temos vivido de sacola á mão, mendingando
Em bôa hora. o general Góes dinheiro �os Ju�e�s Ingleses, france;;.es e norte-americanos, humilha

Monteiro, com sua intelligencia dos por ImpOSlçOêS que se transmitem, desgraçadamente, de gera-

I id id d
.. ções a gerac�ões!

UCl a e sua auton a e prestigia- ,,�
.

da de chefe, acaba de mostrar Mas, a marcha dos camisas-verdes é irresistivel e nada o

deterá.
ao paiz que os seus camaradas
do Club Militar tinham ellectiva
mente procurado rasgar o véu,
debaixo do qual a mentira da po
litica havia escondido a verdade".

O sr. Plinio Salgado, chefe
nacional, do movimento inte

gralista, visitará o norte de S. Ca
tharina, em fins deste mez e em

principies de julho, acompanhado
dos srs. drs. Miguel Reale e Gus
tava Barroso.
A viagem do sr. Plinio Sal

gado e de seus companheiros se

rá feita pm via aerea, devendo,
após percorrer os municipios de

Joinville, Jaraguá, Blumenau, Rio
. . do Sul e Brusque, eHectuar o

Defrontar-se-ão domingo proxl- b d
.

mo, em prelio de campeonato os sdeud emd arIqt�eh
e regresso na CI-

Cl\ntinúa offerecendo optim05 d
.

E" I a e e aja y.
cO"I(Üer.tarios a maneira com que qua ro� aema. mais um encon-

o nosso público apreciou as 3 pu-I tr� ophmo 9ue o nosso povo te

gnas ultimas, ou rr.e:hOi, já o vem
ra .de aprecIar dado o estado de

Lz ndo m s:e campeonato. Na ar- t��lllO em que. se �ncontrar_n os

tLibéiriCad", especialmente para as lltIganter. O Figueirense dIsputa
.

1
- o primeiro J'ogo na presente tem-

6(:'nli'; sen ,or,las, notamos a pre-
,er,çl d..: um grupo de torcedora' porada, entretanto os seus joga

dores tem tomado parte em di-
versos prelios. O Iris não soube
se aproveitar os treinos, pois só

jogou completo sabbado ultimo;
entretanto no foot-ball não ha 10-
gica. Só nas sessões de hoje e de
amanhã da F.C.O. é que serão

designados os )UIZeS e auxiliares.

Desportiva ':

Redactor CYPRIANO JOSE'
""

Depois de duas demenstra
çoes honrosas, o Athletico
de Sao Francisco, dernons
tr'ou na tarde de terça-feira
de que desconhece �duça-

ção sportiva
�.[�rJ

----���"-----

Realizou-se, terça-feira, FIO carn- I quasi senhor do nosso conjuncto;
FO da F.C.O. o terceiro e último é um elemento de valor. Freed e

encontro -do Athletico de São Calico no mesmo nivel da ala
Francisco contra um combinado direita. Em conjuncto só os halfs
dos clubs Avaliy e Figueiren- de ala prejudicaram a technica.
se. Os nossos visitantes que dis- Os nossos visitantes com o mes

scrarn que se iriam rehabilitar fo- mo jogo posto em pratica sabba
r arn infelizes, porque mancharam, do e domingo. Seus backs pre
tanto quanto o Iris F.C.,-em- ferem estorar a todo momento

bera de modo differente,-o loot- que ceder a bola a um compa
ba!l barriga-verde. Presenciamos nheiro, Marinheiro ainda esforça
esse club jogar sabbado contra o do. O extrema esquerda é nuIlo
lris e o methodo do seu jogo, foi e pesado. A combinação usada
sempre o mesmo até terça-feira, é sem avanço, (uso inglez) [azen
cm nada se modificando. Nno vi- do pinhão no corpo em alguns
mos rapidez, permanecendo no momentos, em vez de ser usada
mesmo jego moroso. O score de I

para frente, em ganho de terreno,
3x2 e depois modificado para 4x2 e com o controle do couro na

pda marcação de uma penalidade mesma velocidade do ataque. A

n.axirr.a, seria ainda modificado combinação feita de jogador pa

Fara mais se os nossos visitantes rado para outro, não tem valor,
não é. b .ndonassem o campo da pois a utilidade está e no avanço
Juta, c,uando ainda faltavam 17 rapido com o controle da pelota,
rr.inut s d� jogo. O penalty, que cujo schoot deve partir de um

o ju z disse haver marcado por dos dianteiros, tambem sem agei
equivoco,-n'um gesto não louva- tar o couro. Torna uma partida
vel aos juizes cu � em tempo al- bonita e cheia de lances importan
gum de' e n desfazer, perante pú- teso Ahi estão as nossas impres
blic», Dr S SC.lS p.opr.os actos,- sões.

existiu de facto e d. sses qu,� não

s : póde deixar d_; ma caro

A ASS STENCIA

FIGCEIRENSExIRIS

in.:.a:r a"cis, as quaes por certo sa

b<.r�_o ç'lmnosco incentivar para o

cC::lparr::cimento do maior numero

d, :la"" para ali comparecerem nos

proximos jog( r. de campeonato. A
camar8.dagem reinante entre os tor

ce::l.ores nos satisfaz bastante.
Senhoritas! Mais do que nun

Ci), precisamos da vossa presença

para entbusiasmar ainda mais. as

lios:óas te.rdes de lides futebolistas,
estimulando os nosws jogadores.

F.C.O.

Haverá reunião hoje do Con
selho Technico, ás 19,30 hrs.,
amanhã, às 20 horas, da directo
ria da F.C.D.o JUIZ

O sr. Carlos de Campos vem

firmando como um optimo )UIZ;
tnlrdanto, achamo!-o incerto ter

ça-feira, quando, depois de mar

car um penalty contra o Ahtle
tico, confessara amplamente se ter

equivocado, e que havia autoriza
do ao jogador Chocolate para
sC/1Ootar fóra a dita penalidade.
Um juiz nunca reconsidera seus

actos deste modo. A outra incer
teza do sr. Campos foi a de não

ter mandado bater o penafty
mesmo com o goal vasio, para
então dar attençáo aos reclama
dores.

Os nossos bravos companheiros dos oitocentos Nucleos dI)
Brasil; os 400 mil milicianos do SI"':'MA em breve arrancarão nossa

Patria da gavêta do judêu imperialista.
Os nossos credôres serão forçados a nos ou vir. Com elles

trataremos de igual a igua', de cabeça erguida e não curvados e

------------ tremendo como os governos [iberaes-democratas.
Vi rá á Sa rã ta As dividas cujos juros tiveram ultrapassado em mais do
Ca t �"'\a rina o dobro o capital emprestado, essas serão dadas como liqui-
chefe inte- dadas.

gralista

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO INOIO.

AAlliança Na
olendl Lib�r'"

tadora

BAHIA, 14 (G) A Alliança
Nacional Libertadora fez rea
lizar, hontem, dois comicios
monstros nos suburbios des
ta capital, onde fizeram uso

da palavra diversos orado
res.

,-. noite, no Theatro Janda
ia, teve lagar, em sessão so

lemne, a installação daquel
la nova entidade politica.

"Expresso Nordeste"
Porto Alegre

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

SERVIÇO BEM CUIDADO DE PASSAGEIROS E
BAGAGENS-GARANTIA ABSOLUTA NOS SER

VIÇOS DE CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-

BUS E CAMINHOES
PASSAGEIROS, CARGi\S, ENCOMENDAS E VALORES

Serviço Perfeito-Garantia Absoluta

Ponto Central: RUA ANDRADE NEVES, 159
(Antiga Rua Nova)

Loc"lidades já servidas regularmente pelos novos e conforta
veis Omnibus numero- um -e dois:

PORTO ALEGI�E·-S. ANTONIO-OSORIO--TRAMANDAHY
CAPÃO DA CANOA-TORRES--ARARANGUA, S. Catharina

Partidas de Porto Alegre-Om'nibus, todas as quartas-feiras
e Sabbados

Partidas de Araranguá-Omnibus. todas as quartas-feiras
e Domingos

AUTOMOVEIS E CAMINHÕES A QUALQIJER HORA-Via
gens Expressas

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Tubarão LAPOLI & MARTINS

OS JOG.AOORES
O combinado Avahy-Figu(!i

rense estava melhorando, quando
o jogo foi interrompido. Bôos pa
receu-nos indeciso, carecendo trei
nar bastante para efl1ciencia do
seu jogo. Carlos II regular. Cho
colate o mesmo p�vot de sempre
e Ticc-tico fraco. Galego e Pa
raná não produziram o seu jogo
habitual. Procopio. embora sem o

conhCClmento do jogo dos seus

compauheuos, para o .fim, estava

ralisrno Sociedade Ca
tharinense Ex
positora de
Canarios

f

Integt�alismo e �s dividasl
ex·ternas do Brasil

Prj meira assembléa
ordinaria

Rtunem-se no proximo dia
19 do corrente, ás 10 horas, na

séde provisoria. á rua Alvaro de
Carvalho n. 7, em assembléa
ordinaria, os membros que com

põem a Sociedade Catharinense
Expositora de Canarios, para e

eleição da directoria, commissão
de Estatutos e deliberação sobre
a proxima exposição de canarios
reproductores a realizar-se em 9
de junho proximo futuro.

Para essa assembléa ficam con

vocados os sm s. socios inscriptos
e convidados os demais interes
.ados em criação de canarios.

Pelos munic'
PiOS

Camboriu

Falleceu, ante ôntem, nestaAs outras, serão revistas e cancelladas todas as cla-isulas villa tendo, ao seue nterrarnen-
que attentam contra a nossa economia, o bem do nosso povo, os to, comparecido crescido nu
nossos brios e a nossa condição de Nação livre. mero de pessoas, '0 veneran-

Pagaremos os nossos credores dentro, porém, do honesto, do sr. Antonio Marcos de
do justo de economicamente possível.

.

A ••

Souza Mafra, ex-substituto
Já.é t.emp� de sa�udirm05 o jugo do .Judeu capitalista, do do supcritendente municipalgrande capitalista internacional, gLt� os cornmumstas não têm cora- no período de 1920.

gem de combater porque, segundo o velho rifão, LOBO NAO Ao baixar o corpo a sepul-COME LOBO. . . tura fallou cornmovido o sr.
n

u u Heitor Santos que enaltecen-
O Integralismo na Provincia do as qualidades do fallecido

disse interpretar o pensamen
to da população que ah esta
va prestando merecida ho
menagem a quem em vida
soube conduzir os destinos do
municipio.

..,

Attingern a noventa os Nucleos, sub-Nudeos e Postos de
Coordenação em Santa Catharina, com um total de cêrca de 1 2 mil
camisas-verdes inseriptos.

Providencias
Da deiegaciaauxiliar

"
u u

Combatemos o liberalismo democratico porque abando-
nou o p:oletariado á oppcessiío da Capital � á usura da burguesia
e fuctamos contra o commui1ismo porque pretende submetter
o operario ao dominio do Estado, transjornando-o numa peca de
machina, tomando-o um escravo dos interesse3 exclusivos do gove:-
no capitalista, patrão, proprietario e industrii\l.

n n
n

Desafiamos ao doutrinador communista, «nacionalista» ou

não, que explique: porque falliram tod::>s os planos quinquenaes vos

sos?

porque Litvinoff, Commissario do Povo para os Nucleos Exteriores
possue C8sas de campo, si a propriedade privada foi abolida na

Russia sovietica?

porque reina a fome e a mi�eria na Ukr .lnia e porque ('S sovlei s

acabaram pagaodo as dividas externas e cJn!rahem emprestimos aos

paizes burgueses e imperialistas?

(Do correspondente)

Limousille

PRECISANDO de automovel
chame a elegante, lu
xuosa e confortavel li

mousine n. 192, pelo tele
phune n. ..212

O delegado Auxiliar da
Capital, sr. capitão João Can
cio Siqueira, fez publicar,
pelo «Diario Official.» edital
determinando que os proprie
tarios de hoteis, pensões hos
pedarias etc ... forneçam' dia
ria'!lente, áquella Delegacia,
a lista do movimento ue en
trada e sahida de hospedes
e pensionistas.

O edital recommenda mais
que os livros de escriptura
ções relativos a esse movi
mento sejam mantidas rigo
rosamente em dia.
Aos infractores será appli�

cada a multa de 200$000.,

"
n n

Téchnica revoiucionaria
Na Russia os «defensores» do povo, na época da propa

gdnda socialista tudo promcttiam.
Depois, quando os rc;sin:ent03 filand�zes derrubaram os. men

chevistas e levaram ao Poder 03 bolchevistas o povo soffreu aquel
les dias que abalaram o mundo!

Tambem os liberae5 democraticos tudo promettem :ás ve�

peras dos pleitos! e depois?
O Integralismo nada promette: aponta os erros do

regime e explica a maneira de os corregir.
Fallamos a linguagem dos homens sinceros e que collocam,

acima do estomago, a belleza de um idcalismo.

o Paraná será governado
pela Constitui9t�o da Para

hyba
RIO, 14 (G)-Tendo-se esgotado, domingo último, li" pra

zo para o Estado do Paraná promulgar sua Constituição,
e não tendo sido esta ainda promulgada, terá o Estado, de
accôrdo com a Constituição da Republica, de adoptar a

Constituição da Parahyba, que foi o primeiro Estado que se

consti tucionàl izou.
O sr. Simões Lopes, falando a respeito, declarou que

resta ao Senado applicar o remedia previsto nos :disposi
tivos constitucionaes e, assim sendo, é Jogico que o Para-,
ná se submeterá á lei organica da Parahyba.

Só a instrucção faz o ho���;
digno da liberdade. Uma vez

alphabetizado, o cidadão pode
rá ter assento nos conselhos elei�
toraes e opinar sobre os desti
nos administrativos da Naço.
Promover a sua alphabetizção é
um dever.

Prorogada aParaná Mercantil
N. �. A.

Tirage� 8.000 Exemplares
Revista-jornal de actualidade, com circulação nos WASHINGTON J 4 (G)�-Estados de. E�pir�to _

Santo, Mipas, R!o, S. Paulo, Matto � Senado votou a'prolonga
Gro?so, Pa} ana, ;)a.uta Cathanna e RIO G

..
do Sul. çao, por 6 mezes, do "Na-

Circulara no prox�mo mez a 2a. Edição dedicada ao Esta- tional Recovery Act" ao in-
do de Santa Cathanna. vés de dois annos.

'

.'I:: ....__ '!., •.<t--:�
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cionano.

Agradecimen
to e missaAUiança acionai

libertadora
Combinações Iinteiramente'
novas e muito
interessantes
de titules de l
capitalização,
Iquer saldados
quer de pa

gamento lrac-

Companhia Srosileir>O para incentivai o des
envolvimento do ;Economio

caj'1 tal .ubsci'lpto I e.ooo:ooo�OQO - Capl tt-.) realll,.wo; soO;OOCeO()D
Sede 6oc!cl; B ..b.Ja t.

Sorteios men

saes de amor

tização, com

reembolso
mensal, ao l
numero sor

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

o commandante Cascardo

I faz declaraçô:s a im prensa
Viu," Julio Bonetti, filhos -e

I RIO, 14 (G)--O comman- o Íntegralismo e a A. N. L. um nóra, agradecem de coração a to

D d�lJte Hercolino Cascardo, entre- á direita e o outro em Moscou. das as pessoas que enviaram" tele
� vistado pelo O Jornal, declara: Mas, a A. N. L. não é um grammas, cartas, cartões e coroas,

Ü I
- <:0 Intê6rali�smo Plrocurou f�aitido u.iico. Isso seria conh:a-j �elo fallê�imento de seu inesque

� arrasta. as massas trabalnadoras no ao seu programma, CUjas
civel espo�o, pae e sogro Andre

� do Brasil para a mais odiosa das realização exige a collaboração de Bonetti, bem como os que acom-

I oppressões>. toclo o povo». panharam o seu sepultamento.
i Refuta, depois, a accusação dê .."."._.__,.... -litrO Aproveitam a opportunidade
I que A. N. L. seria um partido p:ra convidar aos parentes e �e�.

I
de extrema esquerda. i\ C r ise no soas de suas relações, para assish-

-«A A. N. L. é uma or Lloyd rem a missa de 70. dia, que será
ganização que se bate pelas Íiber- rezada em intenção a sua alma,
dades democraticas, coordenan- RIO, 14 (O) - O Comité na proxima sexta-feira, dia 1 7, ás
do todas as aspirações contra a dos Advogados do L10yd no- 6,30 horas, na cape lia do Gym�
exp.loração imperialista e 1,.1t:flln-1 tificou á imprensa dizendo nasio CatharÍnense.
dana. Seu programma é Ci:.:ro e que apenas querem receber
delinido. Para sua raelização, ac- os 15 mil contos de dividas, Ca rtazes do
ceitamos apoio de quantos quei- não se interessando, em ab- d ia
ram lutar, sejam quais forem suas soluto, pelo arrendamento do

'convicções politicas, rclegiosas e Lloyd, não tendo nenhuma IAM\ERIAL-Granadeiros do
filosoficas. i\ Aliança desmascá- ligação com os grupos que

amor, as 7 e 8,30 horas.

ra os propositos dos integralistas querem arrendar a imprensa. ROYAL -- Caniarelli, às 8
e dahi parecer sua adversaria O sr. Carlos Maximiliano horas.

I
antagonica da extrema esquer- confirmou a censura feita ao ODEON-filla Roda às 7
da». depositaria judicial. e 8,30 horas.

'

. o.iZ a. seguir: que os in:�gra. �����-����������hsta�. copiam do estrangeiro, a

;.�[� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM R O O �doutrina, os gestos, as frases, a

��.�
A I

.'

lucta contra os judeus, etc. Diz �- São nece ssa rios € qlidades Iainda que são cada vez mais ela- �7�J SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA "
ras as ligações d.os i?tegfé)lis�as �� !
com o clero reaccionano, com :05 �j Essas somente são enconatrads

latifundarios, com os agiotas, co- �t� nos novos typos de radio

�mo o conde Modesto Leal, com �� P H I L I P S
Quem quizer se trajar bem R d'

Vende-se uma Aritgos para homens po- os industriais, como Tristão de ��
Iorçosamente.terá que usaras a 10 vista, marca dem ser adquiridos, por pre- Atahayde. � PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. �1
maravilhas do PA- Cacique.ô val- ços excepcionaes no Parai· Termina dizendo: � COSTA & C' �j
�;:;;r ,AIZO rua Fe- vulas em perfeito estado por .... 10 á rua FeJippe Schmidt -«O sr. Assis Chateaubrian- ��., la.-RUA CONS. MAFRA 54 �
lippe Schmidt. n. 21 1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38 n: 21. já classificou de partid0 unico, ,,�����, �. _:..���.
I .�e�OG••••••� .•��} �OGO•.�

�
�"4l.���j'

*
G
�
�
e
•
�

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

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DO SORTEIO REALIZADO A
29 DE ABRIL DE 1935:

I 09.253 Genésio Santos-São Paulo-contemplado com o CAPITAL
DUPLO

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

08.499 Dona Braulia Lobo-Ria-contemplada com

09.000 Tenente Antonio Tavares da Silva-Juiz de Fóra +conternpla
do com

02.657 Armando Leite Costa Lima-Fortaleza - contemplado com

um titulo liberado de
02.657 Dona Carrnelína Perez Ferreira-Rio--contemplado com um

titulo liberado de

'I�. 16.641 Alfredo Faveret···Porto Alegre··-conte,nplado com um titulo li
berado de

16.641) Vva. Adelaide Schaum-Ilhéos--portadora de 2 titulos, con-
I 16.641) templada com 2 titulas liberados num total de 12:000$000

I nformações com os Correspondentes Regionaes

Cam pos Lobo & Cia.
Florianopolis - Laguna - Itajahy - Blumenau - Brusque,I

AIUnla';:1 .I�! It:lhia
.�al.if&Biiz�iÇiit1. s, 4-10

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

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$ ...00

A MAXIMA

E
G

U
I

O
EM

"SulAmericaTerrestres, Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transpoete
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes'
Automoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega n. 41

Agentes em Itajahy:Bornhausen " Cia.· R.
Em

End. Teleg.: ASAFIC
Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17

Laguna: AI�rio Alcantara

I Agencias em todas os Estados�,:do Brasil
- ..........._----------_._-----

---------------- �•••�oo .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

A Gazeta Indíca:
Médicos

pp _'TC' =r .. --

Advogados
��=�.=-_.�.=;..:o.-��

" ;
-'-'. '-'�,-' " "----�-=--->---=-\i

Dr. Cesar .b..v ii a 11.i Or, �i�r!rlque Hu�nJ .rer. 11:....li .,

I
Ex-assistente do

- II Escriptorio R, FelippeClinica cirurgica-operaçoes ,

i Schrnidt n: 9 Phone 1483 �II i
_

Das 3 horas em diante dia- I i Iriamemente á R. Arcypreste I
i
"""""""'�=====-=--=

Paiva n: 1 .- Phone 1.618

Dr. Cesar Sartori

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Antonio Botini

Fulvio Aducci
Advogado

I
João Pinto, Ti' 18!

������������������I
(sobrado)

.

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr.

f Rua

Fechamento de rnalas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
,\ ",;,,'-.:1..1 ás 19 horas
\0 i_'orreio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

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

Agência no

Edifã,::io La Porta J-Iotel

tefínaçãc de assucar
._------, -.

-
-

Medicina Interna- Syphm. I

I - r

Vias Urinari<is II Dr. Pedro de Moura Ferro I
�

Consultorto t Residencia
Advogado

Rua TraJano, 21

Consultas ás 17 horas Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone 1.658
, Telephone n' 1548
\

I�
_.

I Accacio Mo.1 �-�-0fJ-���;�:------ .O....�� I� G
I reira tem seu escrip-] � O E . II �

.'

I tório de advocacia á rua I G e
I I, sómente
li Visconde de Ouro Preto I

ln. 70.-Phonp, 1277.-, fflcverle[Caixa Postal, 110. I � Boonekamp e
==========

I o apperitivo de maíor fama I
Não ponha fóra a sua lamina;;. •usada. �.G."O.-------G��.U
Adquira já o afamado afia-

dor "SIRANA" para laminas ty-
Nas grandes luctas que desde-

po Gillette.
bram no campo da actividade so° Para excellente e baratíssimo.
cial ou commercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE
demo. e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS
telephone corno a mais inprescin- Rua Trajano n' 11
divel das necessidades!

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral·- Vias firinarías

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

-de=1

João Selva==
TeIephone 1441 Caixa Postal 105

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRÓ MAFRA N. 124

Fabrica: Rua Bocaycva, 154

Deposito: Mercado, 36
'--�'--

FLORIANOPOLIS Est. dt Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

Peçam informações.

Só o profissional competente e criterioso

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

�
�fI�
��'t
ff>'i<'�
�

G
�
"
O REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS

� NA CASA

�
�.'l;"*"�����."�.'�� ,:5i��,�.�.��.������'��� 'lij� �fJ>!1� �� 'i�,

Ultima sem�na
cursos populares

CREATION
Termina a 18 do corrente mês

Curso de Cúrle
Inclusive d1plorn '3

50 MIL F�E'iS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma

50 MIL RE'IS

Valiosos brindes .�, � ������t�
� �

��st;:;;SA � Attentae bem I �.1L� A AgenciA Moderna �j
RUA DEODORO 33 � de Publicações, com séce �d
FLORIANOPOLIS.

�.-
em São Paulo, é autorizada e fis- h,j

tomarem
calizada pelo Governo Federal e �1\{4

a todas as pessoas que, por seu intermedio,
possue a carta patente n. 112 �j

assignaturas ou annunciarem na � �(�
A GAZETA [fJ FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes- por r;�1

�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras t':H

I EXTRACÇÃO com globos de crystaI. �01
g A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- ��'1"

teios são prese�ciados pelo povo �•.�
Qr������������:,?

e��OO���$��""O.O•••(D� O����������' '<

Florianopolls Bom Retiro
• Pedro Vita I i • ACEITAM·SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS :tY
I ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER: Fet.t & Cia. Limitada @1, ESTYLO-ua João Pinto : I B-TeIephone 1693. AGENCIA-Fu�dos do Hotel Metropol r ..',�.l<8 " O encarregado MARCUS MOURA ll\;;�
G.��oe.o.l.e� . ��i�@í����������

H. Jordan & ela.
CASA MATRIZ:

JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço TeIegraphico « INDUSi»
Cax i Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAES:
Mafra - (;anoinhas

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

(PARANÁ)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

o.

- o jornal mais moderno e lido da Capital.

"E

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) fabricado com OIein�
é dar valor ao que é bom, é economicD_e rendôsD

-

EXPERIMENTE E VERÁ QUE:·É SUPERIOR

'. �.
-

"'f' \

)-

�-
•

, r
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Matriz:

'Companhia Al l l a n c a da B ah i ai
o•• Funõcõc Ilm 1870 "0

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!�: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

J( 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 Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. t>ode brindar seus filhos.
Llnõc Vista Panoramica.

Esplllnàioa praia De banhos.
Optima ncecen+e àe agua potcuel,

T'errzrioe completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Herdlio Luz.
800 00 6ranàe Quartel feDeral, em construcção.

flOO õo 6rupo Escolar "José Boiteux.
Ha séàlZ ÔO Districto "João Pessóa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis . Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 50cip.ôaôe se enrarrega õc construrção õe Préàíos
os lótea aôc;ulr.ôos, meõlurnz o pagamento ôe uma entraàa á
vr.stc e ° resta1tlZ em pagamentos rnenscee,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

ARTIG
CRIA

•

I UOi�i'feitaria
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELíPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAjANO) Telephone 1.194

Chiquinho
;��H��������������_�__

. -���

I�
I�
I�

Está doente? Quer saber o que tem?
I

�
Mande nome, edade e protissão, com enveloppe �
sellado para resposta, á i
CAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO §

--I�

-

GRATI

PASCHOA� SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

PunOacQ IZm 1886

Rua Felippe Schrnidt rr 8
Caixa postallZ9 Tal, auto 1004

Codigo Ribeiro End .. Telg.
SIMONE

.�����������í���l��l����E��h!)��f���t�I�:P".A.V2������
� ��

---

IANOPOL.IS
� FI'I'laes ernll

BlurllenaU ..Joinville Seo Francisco L9gL..lna Lages gj
� Mostruario perrnanente en. Cruzeiro do Sul �:��

..

� Secção de Secçao de Secção de ��� FAZENDAS: g:-'l)� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS: 6J
� Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madelra

'

t}�l
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas :mcchanlcas ��,�Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

r';'�
Roupas feitas e janelías, tinta Machinarios em geral para a "lavoura:' 'arados, �(,\\�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores �de esplosão, Motores

f��1Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar- talhe- electricos �J.1j
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��AIcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras maneaes, correias de couro e lona 6\,,1.Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �1
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveís e. Caminhões FORD Peças, acces- r-fl
Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico I\.\:1
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER B�Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral f�
Ernpreza r'..Jacional de Navegação. "HoepckeP--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" ���;�

Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo IIRita Maria" ._ Estaleiro "Arataca" �1
l"�:í

���������:��l���i�����f���UÂV�V'.r6..V.6,����

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no��BrasiJ

� rc:pital reullacôo 9.000:000$000
Reservas mais ôe 36.000:000$0001
Receita em 1933 17.762:703$361:
"Jmmoveis 13.472:299$349
Respon<;abiliôaôes oaaumlõca em 1933 Z.369.938:432$8151
(Estas reeponsobtttõoões referem-se sómente aos ramos àel

E'060 e TRAH5C?ORTE5, que são os DOIS UNlr05 em quella rompanhia opérc)
Agentes, 5ub'Agentes e Regulaàores àe Avarias em tOÔ05 oe:
Estacas õo Brasil, no Llr-uquc-: (5uccurscl) e nas pr-lnr lp ceeí r

praças extrangeiras e
Agentes em florianopolis rAmpaS LOBO & ('JA.

II"'�"'"""" "'''''''V'A*N

Rua r. mafra n' 35 (aobrcõo) raixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Talcph, 1.083 � ':__"��""0�'''''''':':'-�1i�'W����������������

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em ií I F
!li

Blumenau e Lages
___"s t '.. 110meno

FL

- )j

Ve n' {,'�e seas
casas na rua Conselheiro

lu. Mafra n. 126, 130) e 71a c

rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt cor.i

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

Pelleteria
Argentil�a

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

SE QUERES ANilAR Dr::
AUTO commodamente e co n

segurança chama o

Ford VS.20(J
Phone. 1.212

E NADA MAl31

E' o melhor'trnedicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,

'"

rins e fígado. 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 ali via 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-
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-

D E gente.
Pau loSch Ie rn pe r Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

orrosn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

\J ENI?E-SE u�a �onforta:,el casal sita na rua priu-
Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro Ivo invoJucro a marca: GRANJA ZINA. ctpal do. districto «Joao Pessoa», com fund('s

Telephone n. 1632 VENDE-SE:�Café Gloria, Café Commercio, Café Na- para o mar.
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

_

TRATAR·NESTA REDACÇAO.

CA PI ToA. L.

TENÇAO rvpO:;lra;lhia, Estereotypl�

Encaàernação, Pautação, Tra
.

.

.

,>,
.• 1:. .,./._....

b
...a""'lh"""O_S....1Z...m""'A....I""'to........R...el....ev"""o....e...te........;

Yaurt daGranja
Zina

'& '

Mfte-! Ist� i
uU � �� IRUA 28 DE SETEM- I
BRO N. 16 I

_I
V. Excia: gosta de bordai?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tr ..,·

balho d-sse ramo, estão à vend 1

na CASA "A INST LLA
DORA" á Rua Trajano n. 11,
onde V. Excia. poderá encom
mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a SeU

inteiro conten.o.

Cia

Rua Trajano n. I I.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

End. Tel. FI LOM ENO

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_I
I

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

RA H-O'�MENS
Rua Conselheiro, Mafra.n.(esquina Trajano)

J
,

-
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A voz POVO

t
DO WGstupenda prova

ama51hã
---���'l.l' 1703 - A Hollanda, Ing'ra----!��iSi''' E h PRecebemos a seguinte c�irt�:··liF!orianopo!is, 16-5-35. Exmo. terra e span a, garantem a or-

S O d ZET tugal a passe perpetua e exclusivar. irector e A GA A. Estimado Sr. Pela presente, referiu- das terras situadas entre os riosdo-me á carta que os productores do FRIXAL publicaram nas co-
'

Amazonas e Oyapock.lumnas do seu estimado jornal, tenho o prazer de comrnunicar mi- 1822 -- Fallece em Coimbranha conformidade e acceitação em seus termos geraes. Somente irn- ' ,

o bispo dessa diocese; d. Franponho como condição que me seja facilitado mais de um mediam,
f

.

d
'

b d d d
cisco de Lemos de Faria Pereirapre enn o que estes lassem mern rcs as rec acções os jornaes

locaes, como tamb ern que ao ser escondido o vi Íro de FRiXAL Coutinho, conde de Argar:il, natu
ral do Bra<il, tendo sido eleitocaso ainda não tenha sido, se eílectue sob o controle de algum jor-

I li d d d deputado pelo Rio de Janeiro ásnar: tudo �iS50 para ar mais serie a e e segurança á experiencia Côrtes Constituintes de Lisbôa.que proponho se realize amanhã, sexta-feira, ás I 7 horas sahilLdo 1866da redacção de A GAZETA. -- Depois do bombar-
d d bl d ,. l' . deio das posições inimigas sobreAgia ecen o a pu licação as inuas acuna e na espectatr- P

va das suas informações e detalhes a respeito fico alt. e obrigado
o rio araná, pela esquadra do

(a) F. L. Cal1t:!r�m". Almirante Tama'rd':lré, opera-se o

desembarque do Exercito Brasilei
ro, em territorio Paraguayo sendo
o general Osorio, o primeiro a

saltar em terra, entre Itapirú e

P3SS0 da Patria.

136 MAIO 292

16
I t;QUINTA-FEIR�1

Ánniversaria-se hoje o nosso

pn-zado conterraneo Monsenhor
Manfrer:lo Leite.

O digno anniversariante é um

sacerdote illustre, culto e um dos
mais brilhantes e eloquentes orado
res do clero brasileiro. Embora
F;S: ::lindo na capital paulista, ha
muitos annos, o insigne servo de
Dc:us, tem em nosso Estado, largo
circulo de amigos e admiradores.
fi Gazeta envia-lhe effusivos

cumprimentos,

10m. Lourival Câmara

f"l armes hoje a graciosa me

nina i\1ariua. filha do sr. dep.
AltaiLiro Guimarães, presidente
da Assernbléa Constituinte Esta
doa!.

fAzem fl:-�t"HJ5 HOJE:

a menina Cenita Maria, alum�
n'-1 J'J G. E. Arquidioceso «S.
Jcsé,>' c L!La do sr. Lindolpho
:J_;uz.u, cbLcado paginador do
{( Diari<) ()ffic�al. i)

T " •

h'o sr. J0:10 vfumlC e, constru-

rêa;
o menino Ogê, filho do sr.

Ulysses Cunha.

S\\\)M VIRGf;t� DE c;,._, "I

*W[Tln&(�
�OINVILLE

I I
de

Realisar-se-á, no Hotel de Ca
beçudas, no proxirno sabbado, um
grande banquete em homenagem
-ao deputado Francisco de AI·
rneida, prestigioso pohtico itajahy-

de

Politica &
Politicos

NOVO REDACTOR D'''A PA
TRIA"

-*
**CONTRA AS FOR

MIGAS-QuaTldo estes inseclos
invadem um armaria colloca-se
neste uma esponja hum ida em

calda de assucar. No fim de
algumas horas as formigas en

chem a esponja Peneirando-se por
todos os orificios. enche-se então,
uma vasilha com agua fervendo
e metgugulha-se a esponja,

1?,epelindo-se este processo al
gumas Vezes os formigas acaba-

o 'sr. dr. Armando Simone Pereira
talentoso advogado e destacado prc
cer do ajuntamento politico opposi
cíonísta, segundo elle próprio nos de
clarou. desde ôntem faz parte da nos
sa confreira HA PATRIA". que de
sapparecerá em breves dias.

Ao novo collega foi confiada a

parte esportiva daquelle vespertino.
Felicitamos HA PATRIA" pela ma

gnifica acquislção, pois, o dr. Arman
do é conhecedor profundo de iodos os

esportes terrestres, "aquaticos" e
aereos,

Exijam o SabãO
,

"Virgem Especialiàaàe"
. de Wetzel & Cia. lDiIII Joínville (MARCA REGISTRADA

n
U II

Ássim realiza-se amanhã a maravi'hosa e admirave] prova
consagrado mago Canlarelli.

Convidamos o povo para acompanha-]o nessa estupenda de
monstração. Cantarelli deverá sahir desta redacção amanhã, às 1 7
horas, a procura do vidro,-que serà escondido no perímetro urbano
da cidade,--do poderoso preparado FRIXAL, da conceituada Far
maco Limitada, de que é activo e diligente representante neste Estado
o sr. HeI bert Laubmeyer.

Desse grande acontecimento serão batidas diversas photogra
phia.

Acompanharão o insigne artista, na qualidade de tnediuns
representantes dos jornaes Íocaes.

Gra njgi�a�te���b�7;;':;;;;;';a;;;;;;;;;;;n�_
=�-

quete

Telegramma
de protesto

o melhor sortimento de I Prefiram sempre o inegua-
artig_os para homens só na laveI SABÃO
casa a CAPITAL. INC IOde Curityba T. M.

i'9@$N��;.".t����'���RPPR��'�*&��mB"""a. *&�mew.

Dr. Rupp Junior

A aggressão soffrída pelo jornalli
ta Tito Carvalho merece e mereceu

geral reprovado. O estracalhamento
de um cartaz d'''A GAZEtA" idem,
idem. l\>Ias. ambos tiveram seus bons
effeítos, pois que. carregaram para o
seio augusto da Associação Catharí
nense de Imprensa. uma leva de col
legas íllustres, antes despercebidos da
exístencía da sua aggremíação de
classe. Mais alguns desses casos. con
demnaveís e condemnados, farão da
A. C. I.. uma sociedade financeira
mente admiravel, Necessário se torna.
no entanto, para que o progresso mo
netarío da A. C. 1.. não soffra so

lução de continuidade. que os colle
gas de última hora. continuem pa
gando pontualmente as suas mensa

salidades, não esquecendo saldar os

debitos provenient� das respzctívas
ioías,

'

tão for desapparecer,
do

, Formigas de doce cu amarellinhas; collocar no armaria MELHOROU DE FINANÇASlimão gallej{o e deixa/ta até começar a apodrecer. As formlgas
fogem e não voltam por muito tempo,

.�.
Monsenhor Manfredo Leite

Fe�kja hoje a data do seu an- Acha-se em �estas o lar do sr.

niv.rsa.io natalicio o nosso distin- João Duarte JUnIor e de sua exma

, eto e idcll;gente conterraneo jorna- �sposa, com o nascimento de ,um
I 5 a Lourival Camara, redactor se- interessante garot� que tomara o

c rr-tario do jornal A Patria, des- nome de GeofraglO. João
la C,oital.
A Gazeta, envia-lhe felicitações.

ctor;
o sr. Epamir.ondas dos Santos;
a r,enhorinha Elza Lopes;
o jovern Rubens Leimk'lhl;
a exma. sra. d. N áfi. Amalia

Cunha, esposa do sr. Uly�ses Cu-
_nha; A V I S Oo menino

/

HelIo, f.ilho do sr.

'

Adolpho Jose dos ReiS; ,

-

o jovem Hamilton Guilherme
Corrêa Leite;

a menina Nizia, filha do sr.

Bruno Spoganitz;
o menino Osny Ubaldo Cor�

rHE6A,fT1 UH5 ...

Chegou ôntem a esta capital o
sr. Flavio de Souza Vieira, pre-

fÍjf.piõto_d.o.m_u.ni.c.ip.io_d.e_Cllalllr.nb.o.r.iu.'. �Gomes de Oliveira

Via aerea chegou hoje, a

esta capital, o sr. dr. Henri
que Rupp Junior, deputado
á Assembléa Federal pela
opposição catharinense.

Chegou de Joinville O sr. phar
maceutico Arno Ravache.

Está nesta capital o sr. Her
beri Laubmeyer. activo represen
tante dos laboratarias cFarrnaco>
Ltda.

ISEHTE HOVA-

Ministro da
Austria

Sessão

O sr. Altino Flores, presí
dente da Associação Cathari
nense de Imprensa, passou

Ao deputado os seguintes telegrammas:
«Fpolis, 11-5-935.

Francisco de -Exrno. Sr. Presidente da

A Ime; da
Assembléa Constituinte. Nes-

I ta. Levo ao conhecimento de
vossa excellencia deputado
Agrippa de Farias aggrediu
ôntem de tarde o jornalista.
Tito Carvalho. Ante tão in-

.I.

solito procedimento quer esta
Associação significar vossa

excia, e essa digna Assem-
, _..

bléa sua integral reprovaçãoA e$s� �e;nonstracçao p.ohtlca e seu vehernente protesto
que c�nstJtulfa u:n verdadeiro a- r contra lamentavel violencia».
contccrmento SOCIal, comparece-
rão varias politicos de destague
desta Capital e de outras cidades
de interior.

«O Povo, sabendo ler e es

crever, se á o germen de uma vi
da nova, de unta vida vivida dentro
do seculo que atravessamos», diz
Pestalozzi. Se assim é, vale a

pena contribuir para que a CNE
abra escolas por toda a parte'

Centro Acade- t

mico XI de Fe-
vereiro

Reunem-se, hoje, ás 18 horas ...."
em sua séde, na Faculdade de
Direito, o� associados do Centro
Academico XI de Fevereiro.

o Barbosa, Agrippa e o Ivens,
Commentavám, com amigos.

Sobre tudo o que supportam
Dos seus crueis inimigos

E do modo insuportavel,
Demonstrado todo o dia,

Pelo po\'inho que invade
Do Congresso as galerias,

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Está marcada p=ra amanhã,
ás 1 J horas, a abertura da 2a.
sessão do Jury desta comarca.

Têm de servir na referida ses

Pelo avião da «Condor», são, que funccionará no Palacio

passou ôntem por Floriano- da Justiça, os seguintes jurado>:
polis, C'Jm destino a Buenos Affonso Wanderley Jor., Anas

Aires, onde assistirá aos gran- tacio Katicipes, Berlamino Corrêa
des festejos por occasião da Gomes, Bartholom:-u Lazaro, Car
visita do sr. Getulio V.1rgas, los Reinisch, CdrlOS Victor Wen
O exmo sr. dr. Antonio Retsche dhausen, Cosmos Apostulos, Cus

ck, ministro da Austria no totlio Bándeira, Donato Barbi,
nosso paiz. David Candido da Silva, Eucli-
O illustre dIplomata foi des Vieira Meira, Ely3eu Di Ber

cumprimentado a bordo da nardi, JOIge Garr.ido Por�ella, João
unidade da ('Condor» pelo sr. Cupertino Mdeuos, LUIz Freyes
Bertholdo Hauer, consul da leben, Oo'waldo Bulcão Víanna,
Austria no Sul do paiz,

'

por Orlandl) Goeldner, Raymundo
auctoridades e por varios Santos, José do Valle Pereira e

compatricios. Nelson de Almeida Maclndo.

-0-

Tendo o sr. <'r. Moura Fer·
ro se licenciado da cadeira
de Introdução de Sciencia do
Direito no 10. anno da Fa
culdade de Direito, su')stitLli-o
sr. dr. Ivens de Aralljo,
livre docente daquella disci

plina.
O talentoso advogado sr.

dr. Ivells de Araujo, assuI1:iu
aquellas funcções, set:do sau

dado pelo academico Vicen
te Souza, que, em be!lo dis
curso disse da satisfação co

mo que os seus col!egas o re

cebiam.
Ao final da aula o dr.

Ivens de Araujo agradeceu
em magnifica oração.

Quando um garçon perguntou,
Em voz alta, forte e sã:

-Senhores, qual o defunto,
Para a $essão de amanhã?

o ideal para consinha, lavanderia e lavadera.
____________�"M!ii 2WJí!fM#.·fii1i!WÚ.i:n!i ..�...Iji1l:m'!:;f��Gi'·�iM"*-

.I. -,
_

�-'
- .• _.

.. '�.

Faculdade

LUZ E FORÇA CATARINENSE

Como ainda não nos foi possivel proceder o levantamento
estatistico dos medidores alugados e em serviço, faço ciente á popu

lação desta Cap:tal e respetivo municipio que, no proximo faturamento
de consumo de luz e energia elétrica, serão os alu6ueis dos mesmos

devidamente contados consoante contrato e restituidas as importancias,
fJor ventura, cobradas a mais.

Para qualquer informação ou reclamação, queiram discar pa
ra 1.661.

" :.
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