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Assumiu, ontem, ás 14 hor,as::�':,ai:presiden-
daRepublica o preside�tê i�a Cêrna-

-. d; .. !t! .�
j

'".M! /"�:;:�

sr. Antonio Carlos.
""i:, "�';#léj'j�

Laguna �.�

on ::���s r����!aâ�Spor:�'�� I c::::;:7
Laguna, cujos serviços ob-
decem a orientação do enge- _A__V__O_Z C_O P

__

O
__
V
__O-=-

nheiro Leonardo PetreJIi.

Sem quaesquer ligações

Proprietario e Director Responsavel JAIRO CALLADO
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Fataillld d
10 mil aviões marque a Allernanha CId s'"

, .1 a e LONDRES, 16 (G) _ o punha actualmente de 10.000

____õliiiiiõ....;;;;;;;õõiiiiD..iiiiiiiiiiiiâiiiiiiiiiP,_ visconde Rothermere decla-
aviões de bombardeio" e que

,
os apparelhos poderiam levar

Um omnibus da Auto-Viação rou,atar�e,na C::âm�ra dos a bordo um carregamento de
Lords, .s.oo sua Inteira res- explosivos de cerca de urna

Catha r i nense matou, ôn tem, ponsabílidade, que, de accor- tonelada com grande raio d �

,. • �o com os resultados dejum ac ão
a noite, no d istricto de João inquerito pessoal, podia affir- ç .

Pessôa, uma c-lança r'3,=*#)��*JrC:�����OO��(�
A cidade conservava bem viva forte indignação dos populares � AC IOA ..... r�as impressões da pavorosa expio- contra o autor da morte. � -----" ------- LrJ ��

são, occorrida neste porto,em·�
1

uma lancha do Ltoyd, victimando PO I i t iCa & � Era uma vez um enxame de marimbondos. lt j

tres pobres homens do trabalho, P I- tl
� Os marimbondos são vespas terriveis e venenosas que ��

quando novo e lamentavel inciden- O I JCOS �� habitam todos os cantos deste pobre, degringolado e des- ��
. ' ,

d
rtt norteado Brasil. �

te veio constristar, am a mais, a
"QUEM NNO " �� I!?,j

-elma popular.
A TRABALHA •••

r�
Não caiam na tolice de mexer com os marimbondos �

M
' r 1 8 L d � porque são muito perigosos. ij

ais ou menos, as noras e Ontem, quando o líder Marcos Kon- , ��
ontem, approximava-se desta der, justificava a reducção dos sub-

��
Certa vez, num «jardim á beira mar plantado», ��

capital um dos possantes omnibu.s ��di?S,. i?;,ocava � terrível disp�sítivo lt como dizia em D. Jayme, o Thomaz Ribeiro, um marirn- �
da Empreza Auto- Viação Catha- bíblíco: quem nao trabalha nao de- ti bondo foi maltratado, outro teve sua fachada espatifada. [(5!

,

f I' h d
ve comer". os seus collegas de mi- " Os deuses do olimpo marimbondino não tomaram na �

nnense, que azern a. rn 3 e noría deputados João Gualberto Bit- ':.ii d
��

tr ansportes de p�ssageIros e caro, tencoert, Henrique Voigt e Domingos ��
evida consideração os protestos pelos ultrajes sofrido, por �

g3.S entre esta cidade e a de Rocha, fizeram menção de protestar. � seus subditos. �

Jo:nville. 'entretanto não levaram a effeíto esse Jtl Havia no olimpo varias vespas que tinham sido ma- �!
COilloletamente lotado o vehi- intento, porquanto já houvessem almo- � rimbondos e estavam agora promovidas a deuses. Nes�e �

I
' LI 1 5 O kil çado. Ficou assim refutada silencio- � edem mitologico existiam trinta e uma figuras entre deuses �ti1cu o vmna-:o.'TI marc la a I 0- samente a asserção biblica lembrada � semi-deuses. J

metros horanos. pelo cel, flIarcos: �� .'1J

Antes do o M,üado. ro Pú- � Aquelles deuses que haviam sido marimbondos e [i?J
hlico encontra-se com outro omni- AS ACTIVIDADES DO NOVO � vinham fabricando o nectar com carne de defunto, se abe-- �J
bus que corria em sentido contra- JORNALISTA � pinharam por causa do desacato e dos desleixos, rondo o �
rio, quando inopinadamente, SUl-

� olimpo em folvorosa. O deus-chefe: do olimpo, ve.ido qu..:: 3. �
,

Oe sr, dr. Armando Simone Pereira.·�· f b d b Ih 'd I I «,,,,i
ge de traz do mesmo) uma cnança. I redactor esportivo da "PATRIA. se- i�

cOisa pegava ogo a an onou os tra a. os, recclOso ;lS <FI -

l;j

Embora procura-se, o con- gundo nos informam, está tambem.H. burdia e da ferroadas. Por causa desta balburdia [�l

ductor

.

evitar o choque não foi incumbido de escrever nos placards. 'Iii
lá nos deuses, 03 marimbondos cà da terra s;." reuni - ��

mais �ossivel. d�quelle jorn�l. as noticias mais pal- r ram em assembléa geral, pois existia uma as,ocinçào de �
C lh'd I d 'b pdanti5 do dia. � classe de caracter coletivista que zelosamente cuidava 1''1
'o 1 a pe o pesa o omm, us De alguns dias para cá temos apre- .",�

.

b
��

" com caTlnho e a negação dos outros marimbondos a1
a cnança tevé" morte repentma, ciado bastante. os placards da "PA- �
sendo retirada por populares de- TRIA". Por isso felicitamos ao talen- � associados. �
baixo do carroceria, toso advogado pela sua bôa letra.

1ft
Agrípina, mãe de Nero, que morava tambem no �

Verificado o triste acontet:i- r olimpo, e, vivia sem entranhas porque seu filho a devorára, �
I

"O MAIS ENGRAÇADO" . '" vendo fechar o tempo no c'u s b d d -
.

b�mento, popu ares que se encon-
" e e a en o a sessao manm- Ir'

travam nas imediações investiram O deputado caricaturista Pladdo � bondeira, desapareceu da circulação. �
contra o vehiculo, aos gritos, pro- O1YIi1pio de Oliveira. foi na sessão � Iniciados os trabalhos, Cf meçaram 0S zumbidos' de �
cumndo aggredir o moto:ista, que de ôntem d� Ass.embléa. elev�do. p�lo n lamentações, uns após os outros. ��
consi'guiu es-:apar á sanha daq'Jeles. prof. Barr�1r�s Fdho� a!> culrnmancias � A sessão foi numerosa, seleta e barulhenta, pois até i!I
N- ' d d 1 h f

do "conshtumte maiS engraçado". 'ij alguns deuses descetam do olimpo e vieram tomar parte n:;)a. t.',�
ao po en o a.cançar o c au -

�Ifeur, entraram os referidos popu- DERROTADO NA PROPRIA r O zangão-chefe, marimbondo prudente e precavid,), �

lares, já com a. ajuda de outros, CANCHA �
receioso dum movimento envolvente, associára, naquele dia, �

a depredar () carro, qu? teve o
O d t d d d J

� d �I at' udltifma hora, muitos novos m:uimbondos, num g"sL> de au- �
motor completamente desmantela- ..

�pil a o, e a voga o oao e r o- e esa. � b
d b• d ,. d '. 1- Ol�vetra, que mcontestavelmente tem � Tinha isso por fim mostrar aos deuses baixado� do 'fi1
o; car ura or arran�a o, lU.ta brrlhado na Assembléa teve na ses- I I

��

lação electrica damnificada, etc. são de ôntem, a sua primdr� eclipse � o ympo o volume e o tamanho do cortiço coletivo. Al6uns �
Os proprios passageiros foram pardal. r foram até associados pelo telefone. Com uma vespa volumo- �

impedidos de desembarcar, o que Assim o sr. prof. Barreiros Filho r sa grande, nossa conhecida, deu-se isso, ela mesma zurr,biu �
só o fizeram depois da chegada ao "levou-,o. a parede"., em a�su,mptos � tal coisa em nossos ouvidos. �
I I d

. J
- C' que eXigiam conhecImentos 1Ufidicos. � O outro fim. talvez fosse o de arranjar número para ��oca ° sr. cap. oao anclO. Como se vê o professar de pOl tu- ,iü •

d fI d" garantIa os ancos, ada a eventualidade dum posslvJ ata- �
guez deu-lhe uma licção de Direito. � �

Nossospezames ao meetingueiro � que. ���Parlam"ntar � A' porta do cortiro-mór, os novos da ultimJ. hora re- W
- •

� cebiam a senha de as:;oci�dos. �
DISSIDIO NA DESSI DEN- � Depois começou a inana. Zumbiu o zangão-chefe, de- �

CIA? � pois os outros marimbondos-chefes zumbiram por seus enxa- �
O deputado Placido Olympio, ado � mes. �

ptou ultimamente. como modo de a-
A uma advertencia do zangão que, na sess8.O, :;0 zum-

1ftprovação nas votação da Assembléa. biria quem tivesse senha, um marimbondo fez experiencia II

o cumprimento fascista. ou melhor. para descobrir o jogo do zangão-chefe. A experiencia deu ffI
um corruptelo do gesto que vê nos resultado: ele fabricava marimbondos paré) a sessão. le+l

S���a��:et�:�fr��!�/dep���dn:i:��: Depois os debates decorreram enhe ferroadas veneno- �
peuo seu captiveiro Olympico na des- sas e zumbidas agudas. �
sidencia. e passou a cortejar o fascis- Um marimhondo-chefe receiando ser mordido pelos �
mo ou os pharmaceuticos? outros, pediu licença, saiu para comprar amoniaco ou aleool l'�

canfórado, medicanentos usados contra taes picadas. ��
Por fim... por fim... não temos certeza si os marim- �.�

. i

bondos leem Machado de Assis, em todo caso là vae como ��
remate desta croniqueta, a frase do grande mestre da literatu- �

�
d

..Ao vencedor as batatas.» Iii'
O primeiro dever CIVICO al� iH �

brasileiro instruido é ajOudar a -
� ��

� ". BISBILHOTA r�
phabetizar o brasileir9 Ignoran" �

�

te. �:fiI_���Tn"ã;���&l�������g

O caso catharinense teve o seu

desfecho logico, inevitavel. Ati
rando-se contra os seus compa
nheiros das cruzadas liberaes, o

sr. Aristiliano Ramos estava fa

dado ao mais [ragoro fracasso

politico. Desaliando-se dos que o

ajudaram nas eleições de 14 de
outubro, para se alliar a um gru

po de que faziam parte algu lias
individualidade, do regimen pas
sado, o ex-interventor barriga-ver
de não teve, siquer, o cuidado
comesinho de disfarçar as suas ex

temporaneas preferencias, no mo

mento exacto em que mais preci ..

sava da solidariedade e de apoio
forte dos seus correligionarios.

� O resultado foi o que se viu:
collocada a questão no terreno da
mesma politica revolucionaria que
o sr. Aristiliano Ramos dizia de
fender com unhas e dentes, cons

t a t o u -s e que s. exaia. de
senvolvendo. nos bastidores uma

acção incondizente com a lealda

,de partidaria, a ponto de á ulti
ma hora, appellar para os pro

prios elementos pouco antes com

batidos como indesejaves ao situa
cionismo catharinense.

Primo do sr. Nerêu Ramos, o

"ex-interyentor de Santa Catharina

procurou fugir aos compromiss05
assumidos com o Partido de que

, ambos eram chefes, vendo-:e o

primeiro na desagradavel conti·,

gencia de appellal para os m�s-'
Da Gazeta do Povo, de

9-5-35.
mos prcceSS0S de que ia lançan-

,d do mão o parente e companhei- Justa
ro politico.

D;r-se,á que o sr. Nerfu Ra
mos incorreu na mesmi�sima fal
ta imputada ao seu antigo alia .. AO DEPUTADO ALTAMIRO

do. Em termos. Que o sr. Ne- GUIMARÃES 5'J:':
rêu Ramos agiu de conformidade

co� a opinião liberal do Estado,
a rr.elhor prova t"dos a tiveram

com o alarido que se vai notan

do nos arraia:; do passadismo ca

tarinense.
Observe-se a impaciencia, a fo

gosa verbosidade do :;r. Adolfo
Konder. O simpatico e- inegavel
mente prestigiow líder catarinen
se mal póde dissimular a sua ir

reprimi vel contrariedade.
Num telegram:na pa5sado a

um ccmpanheiro no Rio, o con

hecido chefe catarinense alude a

haição de quem? Dos seus par-
\

tidarios? Não póde ser. E não

póde ser porque, dos elementos
da Coligação, aderiram ao sr.

Nerêu Ramos apenas tres Jepu
tadados. E, esses mesmo, ve

lhos liberaes-revolucionarios, bri

gados Com os correligionarios de'
29 e de 30.

Si houve traição, ela não

partiu certamente, dos que se

juntaram ao sr. Nerêu Ramos, reito do Estado offerecem ao

para o contra-golpe ao sr. Aristi· seu collega e nosso disÍincto
liano. conterraneo deputado sr. AI-

Si houve traição, os traido- tamiro Lobo Guimarães, pre
res devem andar em outras ban- sidente da Assembléa 'Cons-

J das. tituinte. collega5, que assim mannes-

Traição existiIia, e compun- Intelligente e sincero, o ho- tam o jubilo áqJelle 'que aci-

gentissima, si se verificasse a e- menageado bem merece essa ma de tudo coltoca o caracter

leição do sr. Aristiliano, com um prova de distincção dos seus e a lealdade ..
<r-

.

•

ela

ra
IPorto de

DUPLO
. --Freàerico Faria de Oliveira

conluio de que participassem os

politicos que ainda atacam, ve

ladarnente embora, a revolução
q.u� .05 despojou de glorias e in-

slgmas.
O caso catharinense, em últi

ma analise, foi mais uma liç ío.
Viu o sr. Aristiliano Ra nos que
a opinião publica é justa e não

eSluece as cousas assimtã o facil
mente.

Fragmentando Blumenau, cujo
territo rio sofreu a falta da sua

poda, o ex-interventor de Saota
Catarina teve contra si o causti
co da desaprovação popular. O,

politicos do passado tiraram par
ndo dessa grita contra o mutila
dor de Blumenau. O caso blurne
nauense foi transformado numa

questão politica.
Como é, pois, que o sr. Aris

tiliano, mezes depois, Se:: alia aos

que fizeram daquele incid.ri'e um

dos maiores cavalos de batalha
contra a interventoria catarinen-
se?

"

O castigo veiu, e duplo, As

eleições constitucionaes, na As
sembléa de Santa Catarina, cas

tigaram ao sr. Aristiliano Ramos
e castigara�, ainda, .

aos pa�sadis
tas, estes, sóbretudo;" pela pressu
rosa solidariedade levada ao ex-

interventor contra o qual, pouco
antes, diziam cobras e laaartos.

"
o

home
nagem

Realiza-se hoje, ás 20 ho
ras, no R�staurante "Cruzei
ro do Sul" o jantar que os

alumnos da Faculdade de Di-

politicas.

ra:

E' chauffeur d,) vehiculo que
causou a morte da infeliz criança
Horacio Pedro da Silva, que fu

gindo da sanha do povo apresen
a Chefatura de Policia,

tonde relatou o acontecimento,
sendo solto em virtude de não ha
ver flagrante.
A malograda criança e filha

do sr. José Laus, morador n:> Es

treito, pessoa muito relacionada
e bemquista, naquella localidade,
justamente, o que deu motivou á

O homem instruido manda; o

analphabeto escraviza-se. Contri
buir para a libertação do anal

phabeto e a maior obra que se

possá emprenhender no Brasil.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

\
i

r·
!�

"
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A GAZETA Flcrlanopolís 17-5-1935

Conflrcto �� um co-IAmlClO

2

Refere-se este mCiSO á encarn

pação das empresas ainda na ple
na vigencia do prazo contractual

d C d
·

d Aguas da concessão e determina queO O Igo as aquella se falá pelo pagamento
---O ápenas das quantias elíectivamen-

Nunca será demais insistir 50- Entretanto, a revisão ou relór-
te invertidas, sem qualquer indern-

bre a necessidade urgente de ser ma radical daquelle Codigo é ne-
nisação pelos lucros cessantes.

promovida a revisão do Codigo cessidade imperiosa para o pro- Este dispositivo clamoroso irn
das Águas, trabalho que a anti- gresso do paiz e par� o se� d�- põe, portanto, taxativamente, com
ga Camata dos Deputados iniciou senvolvimento econormco prejudi- uma generalisação arrasadora, a

mas que, como outros, não levou cados e entravados emquanto per- todos os contractos para a explo
a termo. E dados os precedeu- manecem em vigor os dispositivos ração da energia hydro-electrica a

Ies que são conhecidos sobretudo consagrados por um decreto do
contingencia de concessão a titulo

em relação a esta materia, nin- Governo Provisorio em seus úl
precário. E' a traducção literal eComprae para vos conven-

guem poderá prevêr quando a no- timos dias, insophismal do artigo 167, nãocer O formidavel e econorni-
va legislatura retomará a tarefa E' facil respigar nos artigos do sendo possivel em bôa razão dar-CO SABÃO INDIO.
que a passada não concluiu. Codigo das Águas e�emplosque lhe interpretação diversa.

�:���������,�.�. demons�ram o, que allirmamos. E
Conc�ssões a titulo peecario P,o-

��,v
-

_

�
a colheita sera abundante e farta, dem muitas vezes conforme as cir-��: PARA ACQUlSIÇAO DE UM BOM RADIO N"te r�pido cornmentario vamo' cumstancia, convir a capitaes llu--� São necessa rio J S qlidades I
nos restnngir a, apontar f'

um cas� �tuante.s que dell�s aufira.m lucr�s
�� que se refere as gatannas oHere immediatos e tao consideraveis\.. SELECTIVIDADE-SONl E MATERIA PRIMA � id aos canitaes que busquem f lt d t bi'l� _

CI as
.

_ que compensem a a a r. es a 1-

�iJ Essas. somente sao enconatrads
emprego na pr�ducça0 e com�er- [idade. Esse emprego financeiro

��. nos novos typos de radio

�
cio da energia hydro-ele�tnca. tem sempre certo caracter aventu-

ll"� P H I L I P S (! Ninguem desconhece as contmgen- roso. Não se pode admittir que os�
.

I
cias peculi�res d� que se reveste

capitaes que procuram appl.c ição

��i PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. � o aspecto hna?celro de semelhal�- tranquilla e estavel, quaes os que�] ,
. tes emprehendimentos. Estes eX.I- são norinalmente canalisados para\� COSTA & Cla.-RUA CONS. MAFRA 54

'gem capitaes de g ande vul�o c�Ja a indmtria electrjca, sejam seduzi-l����l�����i!!}J��� remuneração raras vezes e im- dos por essa perspectiva.�)!J�c.:,,�-.� �__�1� =- -

mediata e em que a segurança Muito ao contrario, ella só
'" r lU d t', do emprego deve compensar' a poderà concorrer para afugentai-os.I:.Xp reSSD ...Or . es e taxa relativamente modesta dessa O artigo 167 annulla assim, Os communistas e seus alliados de todo genero, no intuito

Porto Alegre remuneração. Sã� empresas, por- de fórma radical, todas as garan- de captivar as massas, não se cansam de .falar em imperialismo
tanto, que attrahem o capital que tias constituidas pelo prazo con- e massacres guerreiros, apontando os «Estados burguezes como

procura applicação segura e a tractuaI da concessão. Não é este incitadores das guerrdS. Vejamos, porem, o que dizia Lenine á cêrca
longo termo, ollerecendo a seduc-

porém, o único aspecto iníquo de da Paz: liA Paz é o meio de accumular lorças"
- d t b·ll'dade aos seus pos- A historia demonstra qUe a Paz não é mais que urna tregnaçao a esai. ,que se reveste. u

suidores. Estas condições são im- A encampação pelo ra;jamen- para a gu�rra, e que a guerra não é mais que um meio de obter
prescindiveis para que as e:upre- to das quantias effectivamente in- uma Paz melho�. . . --...suas, de energia hydro-electnca se vertidas, dispositivos que tambem Aproveitae-vos de trecua que se nos tem concedido, ainda
possam desenvolver e. desernpe- se applica á reversão mediante I gue seja de uma hora, para crear exercites novos."

f I" "nhar a uncção econormca e so- indemnisação, ignora as possibi- II

cial que lhes compete. lidades de variações no valor da

I
A LiberalrO.;mocracia abal�dom o pro.letari",do a �ago do

Ora, são just�me�t� essas con- moeda em que foi constituido o c�pi�alismo dos gwpos. O C.o:nmumsmo escravisa o proletano. ao ca

dições que os dlSPOSltJV�S do Co- capital da empresa. Em épocas I pitalisrno do Estado e subordina as massas trabalhadoras aos mteres

digo das Águas .destroem, res-; de instabilidade cambial, quan- ses do governo.

tringin.do e quasi annu�la?do a� I do o pa�rão oU,ro é abandonado
.

"'O Integralismo, a. contrario, colloca o Trab�lho acima d��garantIas capazes de .attr�hlr ca pela quasl totahdade das nações Capital e eleva o proLtanado, a�rW<éZ dos seu; syndlcatos e de suas

Pitaes para essa apphca.çao. .
e as moedas exercitam uma vcr- corporações, ao Poder do Estado, identificando-o com a Nação.

II "São numerosos os artigos cUJO� dadeira dansa macabra, rompre" II

eHeítos praticos serão afugentar hende-se facilmente a seíic de pe- Amanhã, na sede á praça l:-i de Novembro, 24, 20. andar,
o capital, embora por certo o 'e�- rigos e mesmo de immoralidades haverá uma reunião dos secrctario� provinciaes e municipaes, bem
pirito que os ditou não tenha 51-

que podem derivar da applica� como de todos os Chefes de D-:!p;lftam:::ntos. O expediente começa-
do esse. Não os analysaremos, ção deste artigo do Codigo. rá ás 14 horas,
nem siquer os enumeraremos, para São evidentes esses inconveni- ---------------P-r-e-f-ir-a-n-1-s-e-m-p-r-e-o-in-e-g-u-a--não alongar esta nota. Vamos

entes e é desnecessario analysal- \O���r1��� li.' Ii\
_, tI �t.�'lJ���[1,.1(. U laveI e!!A�AOmencionar apenas, como exemp o

os. O unico criterio equitativo � liiiiiIII

flagrante a confirmar o que av�n- e honesto que o Codigo poderia f!GADO SEM TOMAR IND IOde Curityba.
çamos, o disposto pelo artigo ccnsagrar para as hypotheses de

toAU1MELANOS 'VIyste rio ,

--------------------:---:------ 167 do Codigo. encampação e indemnisação seria ü -

Se tendes sido até hoj e )-tl��?J.�1"'4"'if'i�i)l,��ftÂ---------��'---------�O.O".� o do justo valor das installôçõ..'& 'l'nfell'z e dp"'protegl'do da sor-
�'�;.'���\<�'4���� �

� d E Saltará da Cama Sentindo-se _u!.'ê'� �)!J no momento a operação.
te, vivendo sempre em dif-

'(;.,,�,
L�

B d Bem e Cheio de Vida"� lfttttI � asta um exame attento o ar-

ficuldades, ou sem poder�.;l�
M AN HA

• tigo 167 e das consequencias de Seeslútristeesema:1imoparaviver,não
(·eall·zar os vossos deseJ'os,

�. �';J
� recorra aos sa,," l"xRntes, etc" na espe-':',:.·.t,� � sua applicação para patentear> de ran�a de um aiJivio milagroso. Haua con-

11a-O deSanl' n1eI's. Escrevei' ho.
1." _.....

�
d scgu:r:l. Taes remedios estimulam os intes-� � maneira inilludivel, a necessi ade tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.

]'e mesmo para a CAIXA
-�

e . .

d
.

Elle dGve cestil1ar diariamente quasi um� � Imperativa e promover a revls-
litro de bi!es nos intestinos. Se a biles não POSTAL 49, NICTHEROY,(� e - d C d" d A flue normalmente, 0$ alimentos não são� �

sao O O,lgO as ..guas. . digerillos, apodrecendo nos intestinos e for- Estado do Rio, enviando um� .rlil O L L O S S A L S O R T E I O � E não e este o umco dlspo- ��:;��eg�z::uq�=!:��;ofi����c�:s::��:���� enveloppe sellad,) e subscrip-..,
sitivo e,n taes condições. São a- sUl'g'irão manchas pela pelle e uma dôr de to, para a respl)sta, que re-II d cabeca imI)ertinente o atormentará. Todobundantes aque es que con uzem o se'; organismo ficm'i envenenado, metteremos gratis O meio fa-, I -

A. pilula. de CARTER são infalliveiS'1 d 8 d
a mesma conc usao.

para activar o funccionamento do ligado. CI e seguro e eln ias,Contêm propriedades vegetaes notaveÍs. •

d d'Experimente um vidro, Custa pouco. Peça consegUir es o que esejar-pilulas CARTER em qualquer pharmacia, des, seja o que fôr.

revisão IntegralismoRIO, 14 (G)-Em frente á
gare Pedro Segundo, quando
se realizava um comicio im
provisado, passou um auto
móvel, do interior do qual
foram dirigidos varios tiros
contra o povo, occasionando
panico e resultando ferimen
tos em cinco pessoas, entre
as quaesjalgurnas crianças.

I r"
,

'

A Patria não é uma ficção, mas uma realidade e imperativa.
A grande guerra constituiu a fragorosa decepção dos anar

chistas e socialistas de todo o mundo.
Quando troam os canhões, sua tremenda carni�icina-obse�.

vou com muita exactidão Miguel Reale-debalde se fizeram ouyu �
os écos dos orandes apostoles internacionaes que diziam: »operarios
de todo o ;wndo, uni-vos"; o operaria, não tem Patria.

05 eleitores de todos os Partidos socialistas do mundo e

os adeptos de todos os anarchisrnos, as massas proletarias syndicali- idàs-tudo, partiu para a fronteira.
A voz da Patria foi uma realidade historica muito mais

forte do que a luta de classe.

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, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Serviço Perfeito-Garantia Absoluta

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

Locálidades já servidas regularmente pelos novos e conforta
veis Omnibus numero um e Jois:

"

PORTO ALEGRE--S. ANTONIO-OSORIO--TRAMANDAHY
CAPÃO DA CANOA-TORRES--ARARANGUA, S. Catharina

PUNIO SALGADO

Partidas de Porto Alegre-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Sabbados

Partidas de Araranguá-Omnibus, todas as quartas-feiras
e Domingo�

j\UTO:VlOVEiS E CAMINHOES A QUALQUER HORA-Via-
gens Expressas

Ag::nte em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Tubarão LAPOU & MARTINS

"
II II

O Chefe Nacional em
Santos

...."2.
r: -.Perante uma concurrencia Iorrnidavel, o Chefe Nacional

proferiu uma noiavel conferencia no Theatro Guarany, em Santos.
Não obstante os boletim dos communistas e da Alliança

Libertadora concitando a massa popular a impedir a reunião, o Chefe
Nacional recebeu do povo da grande cidade uma das mais calorosas
ovações já feitas a um homem público.

Até os próprios commurustas, que haviam ido ao Theatro
para aparteiar o Chefe dos camisas-verdes, foram dominados pela sua

palavra quente e fascinadôra.
II U

O velho chavao

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL" Limousine

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

mousine n. 192, pelo tele-

• phone n. 1.212
��'�

I Transferen-
cia de Apoill

lices

Premios em mercadorias

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDAIL!

A CREDITO MU-:rUQ PRE-
DIAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas SOCiedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

Durante o mês vindouro, se

gundo aviso expedido pelo The
souro, ficarão suspensas as trans

ferencias de apolices nominativas
da divida pública do Estado, para
o fim de serem calculados os iuros

G e preparar-se o expediente para� Exige apenas a contribuição de
I t:' t

.
o

sE
eu pagamen O.

d1$000 para cada sor elo.
. ntretanto, a compra e ven a

m O daquel:as apolices poderão ser fei-�
.

, Ia
tas no referido mês, pcn escriptu-I.,�� H���b;l;tail&vos.' Inscrevei-vos II

.�. raspúblicas ou parliculares, de-
@� DP li III liJ

� vendo estas serem apresentadas !;lO
�5 • Thesouro para a lavratura do ter-�.""'�-------.·-------.O•••••�rno de transferencia.

Paraná Mercantil

__ ._ """" .r_
.,_

Tiragef"Y'\ 8.000 Exemplares
Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

Estados de Espirita Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matto
Grosso, Parar:à, Santa Catharina e Rio G. do Sul. I,.��
Circulará no proximo mez a 2a. Edição dedicada ao Esta- rdo de Santa Catharina.

I'

;

o mais barato dos alimentos
o ALIMENTO QUE MAIS NUTRE E QUE MAIS BA

RATO SE VENDE E' o
-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

e trabalhado com as melhores farinhas.
ESTA APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A

Padaria Cruzeiro
de Emilio Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias urinarias

Hemorrhoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira € Oli

veira, 14-Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13
,

Teleph. t 595

Consultas:
das 1 5 ás t 8 horas

".:t
, I

de (Curitiba) fabricado
rendôso

H.

Preferir o

�':-echarn'� nto de rnalas
.o:-���·'l

TERÇA(3 e C_UINTAc -FEIRAS
.",

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,10 horas

PARA:-ITAJAHY, BI.UNl.ENAU, JOINVILLF. CURYTI3fl.
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edifir--io La Porta Hotel

!
,

i
I
I

I i
, I
II

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E' R U H L-A N D

'Artigos Photographicos

I
I

I I
! ISó o profissional competente e criterioso I I

póde executar com esmero todos os trabalhos �
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �,��� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �i�• duraveis. g,':P'

I(�. %a;,'�t',�,� �':�
REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS "'�

• NA CASA

� �
Ge.ee••• --------@���.�)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

i i I �

Ex-assistente do 'i III !

O C Sartori II, ;1r. esar
\
,

',I \ ..,'

f I

CI"
.

,

"
-" t: I

. r.scrtptono 1(. -eup,«,
mica clrurglcó "i) -'<':;'

i I
Schmidt n: 9 Phone 14831

Das 3 horas em diante di�-II !,'"' I
riamemente á R. Arcypresíe II ' I,.Paiva ti: 1 �� Phonc 1.61 S li I I

I:
I

I
Dr. Fulvio Aducci

I
Residencla:-R. Esteves ,lU-li' I Advogado !

nior, 179-Phone. 1.285 ! 18!
� I !

Rua JO(�Ob����)' ri

� -��,������������������:

--====-==--"""-""IIIOas IOás12edas14 ásl eflnaçãu de assucar
Dr. Antonio Botini li!, ii 17 horas

I; ......- _

=de=1Medicina Interna- Syphm� 'i "' �

Via, Urina';", I
�
nr. Pedro d. Moura rerrol João Selva==

P id
'

I Telephone 1441 Caixa Postal 105
Consultorio t .,CSl enCla

. Advogado
Rua Tralano, 21 I

Consultas ás 17 horas \ I
Rua Trajano, rr 1 sobrado

i
Telephone 1.658

,li II
Te1ephone n' 1548

)' I

II --====--=======-

'=========

I, A.ccaciO Mo-I u�-j)'�iõãi���R;--G;;w;;'��-;;;;;;;�-.-J!liiõiiii�_=
iiii

""'�"'!W::::_'-_ OiiiiiiiSiiiiiii'G-�.iiiiiiimiiiiiii",.�,-.-a-,S'
r: �� e

li rerra tem seu escrip-] � TOME.I � �� O.

,.
. �fti� �

'I tono de ad vocacia á rua

Ü,II f) O
I: sómente

li Visconde de Ouro Preto �

� �ai:: �::\�n:l01277.
-, mayer Ie

======= ii Boonekamp :
T f' I

. � O apperitivo de maior farna !.•�.:Não ponha ora a sua armna �
usada. .��·�}O�I.--------OGO•••�

Adquira já o afamado afia-
dor "SlRANA" para laminas ty-

Nas grandes ludas que desde- po Gillette. -I
cd bram no campo da actividade so- Para excellente e baratissimo. Valiosos bridues .�+!)J����@'��t���f�cial ou commercial, o espirita mo- INSTALLADORA DE

I
r;'>·demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS d·lstr=bue � ��

%��h�: ��:�sid::;::� inpresCin__:==� 10 L.. �OSA � Attenlae bem 1 �
---I

· � A Agencia Moderna ��
Jordan & Cia RUA DEODORO 33 � de Publicações, com séde t��1.

II I

FLORIANOPOLIS.�.
em São Paulo, é autorizada e fis� ��1calizada pelo Governo Federal e b.J

CASA MATRIZ: a todas as pessõas que, por seu intermédio, tomarem
possue a carta patente n. 112 ��

..JO I NVILLE assignaturas ou annunciarem na ' � ��Estado de Santa Catharina A GAZETA [� FORMIDAVdEIS sorteiosdProprios, tres vezespor t�",':\'.',\1�}� semana, to as as segun as, terças e sextas-feiras t1�

Endereta�elle�1:it�i�075 _ ��r1JR 'd7s» - o jornal mais moderno e lido da Capital. I EXTRACÇÃO com globos de crystal. �
FIL'AES: Peçam informações.

I'
A MAXIJYlA l�sura e ho�estidode, pois, os sor- �.�,�,llViafra - Canoinhas ' tetos sao presenciados pelo povo ��

(SANTA CATHARINA) .�(�ÊG�l����������1�0
�io Negro -_ S. Matheus

(PARANÁ)
HerV8 Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paiz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

������O��lH;Jt)��H(G���.G.t).O.� .���f<th��I�W�&�Wt

; fabrica de Moveis" Transporte rapido �:: DE : Florianopolis - Bom Retiro �:: Pedro Vilali =
�

ACEITAM�SEPASSAGEI�OS.CAR�ASE:NCOMENDAS ��
� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER! Fett & ela. LIf"Y1r�ada �:�t� ESTYLO-ua João Pinto : I B-TeIephone, 1693 I! AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �i��� I G � O encarregado MARCUS MOURA ll':J

Ilt������J»�í�������'W��������.���� ����1�{���';"]j���(����f.1���..jfo"<;if������'?jft��.��,����������w� �� A�����<I."'" � _�� 00,,�N.\:�

c t:t:m;;;;.;;;AZ;;;;;;U;;;;.....;;;;"";;:;;II:!'.'W"l;;;;""';;;;;;�

abãe '1
i

é dar valor ao qlle é bom, é economiCD e-

lEXPERI ENTE E VERA QUE-

Fabrica: Rua Bóceyuv3, 1 54

Dsposíto: Mercado, 36
---�J--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES �l
dos I

I
i

Ultima semaSia

cursos populares
CREATION

Termina a 18 do corrente mês

Cilrso de Cárie
Inclusive d;plon-13
50 MIL F�E'iS

Curso de Chapéos
Inclusive diploma

50 MIL RE'IS

,

E SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Os Estados
Unidos A viagem ao Prata

Festa da Cruz

Combinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titules de l
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento frac
cionano.

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l:
numero sor

teado, do
DUPLO
do capital
nominal.

Do presidente Getulio Vargaso melhor freguez
do Brasil

RIO, 15 CG) -O sr. Ànto- senhora Macedo Soares: secreta

Apesar das noticias que rece- n.io Carlos, na qualidade de prc- rio do presidente da Republica;
bemos das grave situação econo- SIdente da Camara dos D�puta- embaixada! Araujo Jorw!; senhora
mica dos Estados Unidos e da dos, to�ará .posse, interinaI_llente, Araujo Jorge; sub-chefe capitão
continuação da crise naquelIe paiz, da presidencia da RepublIca, a de Mar e Guerra Americo Arau
o Brasil continua a desfructar dizesete do corrente. jo Pimentel; dois ajudantes de or

saldos altamente lavoraveis nas A posse será solenne, com a dens; capitão-tenente Raul Reis

"1 relações commerciaes entre estas presença de todos os ministros, e capitão Ubirajava Santos Lima.
duas nações americanas. �assando o governo o sr. Getu- O ministro da Marinha segui-

Já em 1934 os Estados Uni- IIo Vi'lrgas que, em seguida em- rá a bordo do encouraçado "S.
dos compraram produetos brasilei- barcará para Buenos Ayres. Paulo," mas não fará parte da
ros num total igual ao que nos Como o sr. Getulio Vargas comitiva presidencial.
compraram as 19 nações da Eu- será acompanhado nessa viagem
ropa, inclusive a Turquia européa. pelos ollicia es de sua casa civil
Especifiquemos: nossa exportação e militar, o sr. Antonio Carlos
total para esses 1 9 paizes euro- nomeará um secretario interino

peus foi de 17.529.259 Íibsas es- da presidencia e uma casa civil e
terlinas, em 1934, ao passo que a militar tambem interina.
exportação para os Estados Unidos

. .

attingiu 14.000. i 90 libras ester- .

RIO, .1? CC ) -FOI co��h-
linas. I tUld� of.hc,almente: a cominva I Realizar-se-á no proximo sab-

Entretanto, nossa importação I presld�ncl�1 de acco:do ,�om a b�do, no districtro do Sacco dos
procedente dos 19 paizes .da Eu- nota segUlnt�, fornecIda .a .Impren- Limões, as festividades da Vera
ropa foi o dobro da nossa impor-

sa pelo gabinete do rmmstro da Cruz.
- d EdU'd

. Mmnha: N domi , 9 h htação os sta os OI ')5. pOIS o o ommgo, as oras ave-

Brasil importou mercadorias na
"Comitiva do excellentissimo rá missa e sermão com Evangellio.

valor de 13.686.671 libras da senhor presidente da Republica Por occassião das festividades se

Europa, ao passo que dos Esta- que seguirá a bordo do encoura- rão queimados lindos fogos de
dos Unidos importou apenas ....

çado "São Paulo:" artificioso
6.027.001 libras. Temos que o

Excellentissima senhora Getu- 03 festejos serão abrilhantados
saldo total favoravel ao Brasil em lio Vdrgas; senhorita Alzira Var- pela banda de musica Amo, a
1934 foi de 10.244.344 libras gas; Repre3entante do Exercito .Jlrte.
esterlinas, e o saldo favoravel ao

Brasileiro; chefe da Casa Militar

Brasil em suas relações commer-
do presidente, general Pantaleão

ciaes somente com os EsLldos U- Pessôa; ministro das Relações
id f' d 7 973 189 I J Exteriores, sr. Macedo Soares,'Oi JS OI e. . ioras es- Manhã e depois de amanhã,

terlinas. Vê-se, portanto, que o sal-
. ,

serão r�la?aS novenas, na ca pe-
do que tivemos em nossa balan- ciaes entre este paiz e os Esta- Ia do distrito do Estreito em lou
ça commercial com os Estados los Unidos, em 1934, foi o do- I

vor da Santa Cruz.
Unidos attingiu a approxirnada- br� do que tivemos com os 19 Essas festividades religiosas se

Quem quizer se trajar bem R d'
Vende-se uma Aritgos para homens po- mente dois terços do total do nos- paizes da Europa. prolongarão até no proximo do-

Iorçosamente.terã que usar as a Io vi�ta, marca dem ser adquiridos, por pre- 50 saldo com todos os paizes du- Assim, conclue-se facil e prom- mingo com a celebração de mis-
maravilhas do PAr. - Cacique, 6 vai- ços excepcionaes no Parai- rante o anno de 1934. ptamente que os Estados Unidos sa solemne é venda e sorteios de
R ..._L'\.I z:O rua Fe- vulas em perfeito estado por .... 10 á rua Felippe Schmidt O saldo favoravel ao Brasil, conti�uam. a ser o nosso melhor prendas á noite, abrilhantada por"
l'ppe Schmidt. n. 21 I :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38 n' 21. resultante das relações commer-I e maiS valIOSO freguez. I excellente banda de musica.

Geeeo.oe••••••'------------------ ----.�eGGeo.GeOG .
•
O
•
"
•
•
O
•
O

dllinuç&1 .I�I IB:llaia
t�;IIDifnli.z:lçàG. �. ".

':\

Companhia Brosüeieo poro i"ce,,�j ...a, O des
envolvimento do Ecooomlo

c..plt&1 .ubscrlpto I 8.000:000tooo - Caplt&l realisMo: 800;oootOOO
Sede Social: a.h!a t.

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DO SORTEIO REALIZADO A

29 DE ABRIL DE 1935:

Religião

"09.253 Genesio Santos-São Paulo-contemplado com o CAPITAL
DUPLO

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

08.499 Dona Braulia Lobo-Rio-contemplada com

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

do com
I 02.657 Armando Leite Costa Lima-Fortaleza - contemplado com

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

I,'
titulo liberado de

16.641 Alfredo Favell'et··�Porto Alegre···conte .nplado com um titulo li
berado de

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

I nformações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia.
Florianopolis - Laguna - Itajahy - SIumenau - Brusque

Festiv·dades da Ve
ra Cruz no Sacco

dos Limões

CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

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

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$ ...00

)-

MAXIMA

SE
GARAN'TIA EM

UR S

"

�)

"SulAmerica Terrestres, Maritimos
e vccidentes"

Fogo e Transpoete
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro

Itajahy:Bornhausen Bt
Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Oia.· R. Pedro Ferreira, 26 .. C. rostal,17Agentes em

Em Laguna: Alyrio Alcantara

Agencias em todos os Estados�-da Brasil
_j

______________
4_,, _

; �- _.

.
'o.

-..._, ...........-;;-;-:-,..�- "'u...

.

.. �...;...#.�.,._. �
,
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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 noveIlos e meadas

�\� Sabonetes e Perfumarias

I�
AIcoIchoados e Colchas

� Cortinas e Cortinados
� Toalhas e guarda-napos

Sapatos, chineI!os, meias
� Depositarios dos afamados

� Charutos «DANNEMANN»

� Empreza r<..Jacionai de

� Fabrica de Pontas "Rita

��Nl�vÂV�

e

MACHINAS:
Machinas de beneficiar jnadeira

'

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

e janellas, tinta Machinarios em geral para a
.

lavoura:' :arados,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Fogões e Camas Locomoveis, Motores

_

de esplosão, Motores
Louça esmaltada - apparelhos de jantar- talhe- electricos

res Material em geral para transmissões:
Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a aleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

Nav€�gaçâo "I-Ioepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" �"" Estaleiro "Arataca"

Companhia Alliança da Bah ia
••• Funõcõc em 1870 -_.

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira nO,i:;.Brasil

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnea-ria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"í ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhot presente de Natal que V. S. Mdc brindar seus filhos.
Llnõa Vista Panoramica.

Esplenaiôa praia De banhos.
Optlmn nascente oe agua potnuel,

Terrenos completamente planos.
A VlttA BAtNEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 00 Branae Quartel feôeral. em ronstrurção.
600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.

Na séõe 00 Distrirlo 10ão Pesaóc,

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieoaôe se encarrega õc construcção õe Préàios

03 lótes cõqutr.õoe, me õtcrite o pagamento De uma entruõc á
ur.stc e o restu'te em pagamentos rnensuea.

ln/ormações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

A CAPITAL.
ARTIGOS
CRIA

FERRAGENS:

GRATI
Está doente? Quer saber o que tem ?

Mande nome, edade e protissão, com enveloppe fi
seIlado para resposta, á

ICAIXA POSTAL, 509 RIO DE JANEIRO
_I

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funõaõn IZm 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

repltal renllecõo 9.000:000$0001Reseruos mais De 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361i1mmoueis 13.472:299$349
Responeablliôaões csaumlêos em 1933 2.369.938:432$8161
...
(Estas reeponacbütõcões referem-se sórnente aos ramas àel

['060 e TRAN5PORTE5, que são as DOl5 UNIr05 em qr rz
a Companhia opéra)

I' Agentes. 5ub-Agentes e Regula�ores ôe Avarias em tcõoe Of.

I Ealaôos õo Brasil, no Llruquc- (Buccurnct) IZ nas prtnclpces
praças extrunqetrca

"

Agentes em E'lorionopolis rAmp05 t050 & riA.
Rua C. mafra n' 35 (sobrado) raixa postal 19

E:':�:��;i�5L�:7!���,�,i�Di�hrQg" 5::�;:;:::m-=I--'-rn�meno & C ia

TT NÇAO
Tvpographia. Estereotypl
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balhos em Alto Releuo etc.

Yaurt daGranja
Zina

E' o melhor'tmedicamento 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
pepslas e demais enfermidades do apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual'
está fermentado com culturas extraídas 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.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO médicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina-Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE::Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

_===============-====�a tal, Café da Ilha e Hotel MetropoI.
"

V das
casas na rua Conselheiro

ell· e-SeMafra n. 126, 130; e 71a t�

rua Felippe Schmidt 41, rua

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'ern
per.

������������&�����������

-I &;onfeilariaI Especialidades 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 SCHM!OT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

SE QUERES ANJ'AR DE
AUTO commodamente e cem

segurança chama o

Ford VS-200
Phone. 1.212

E NADA MAI3!

Pelleteria
Argentilfla

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

.

IModistai
RUA 28 DE SETEM- 1\BRON.16

'

"

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

•

End. Tel. FILOMENO

F L O R J 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.

-

V. E�cia. gosta de bordar?
Não se preoc.cupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tr i
balho desse ramo, estão à vencL\
na CASA "A INST r..-\LL/\·
DORA" á Rua Trajano n. i I,
onde V. Excia. poderá encor..>

mendar riscos especiaes par.,
quaesquer fazendas ou trabalho"
os quaell serão fornecidos a seu

inteiro conten.o.

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

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

U
ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prin-
cipal do districto «[oão Pessôa-, com fundos '

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

PARA HOMENS
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

_ ....-. ,.,
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;.::::a IMPERIAL-Granadeiros do

f':!!1!iil1/ff! amõr, às 7,30 horas.
ROYAL - Canlarelli, às 8

����������������������������������� I horas.
ODEON-Esposas do aba

lho, às 7,30 horas.
POVO

Pela historia

A voz DO

���oo�oo��������c������oo,
� Nossa Vida ��r=::���������� . �����

/*-CONTRA A QUE-
DA DOS CABELOS-,São
as .orligas um e�cellenle preser-, Figueirense e i ris disputa rã ooartioo conlra a q.ueda dos ca.bellos. CO IIOCaçao r1 a t a be IIa doProcuram-se raizes de orligas e

e

se corlam em pedaços mui/a pe- carnpeonat<:> de foo'c,-ball
quenos, fervendo-se '200 gram- d e I 93 5
mas num litro d'ogua e meio Pelf.:jarã'J domingo proxirno em

I
da com o mesmo impulso da sua

de vinagre. disputa do �ampeonato de Foot- deleza feita do tiro maximo, será
Acondiccione-se com esmero o BaIl, os alvi-negros e rubro-ne- I goat'.

preparado e se tiver. cuidado gros. Será mais uma batalha em- SR. ERNANI
de friccionar a cabeça com elle polgante que o nosso público terá "Pergunta o que -é free-kick,

lodos os dias se evitará a queda dos cabellos. de apreciar. Dos rubros destaca- e como deve ser batido-Resp.
�O� mos em todo plano o centro avan- Free-kick é uma penalidade mar-

.. ,

Anniversaria-se hoje o sr. dr. serviço de inspecção. S, excia te Nizeta, quer pela sua rapidez. cada, quando um goal-keeper ao
Felix Malburg, engenheiro civil. deverá regresar hoje via ter- quer pela sua educação e res.s deter a bola der mais de 4 pas

restre, para Curityba, séde do tencia, Mirinho se vem firmando sos com ella, sem local-a ao chão.
Consulado. e Slrará se jogar bem completa- Quando o keeper assim proceder

Agradecemos a gentil visita. rá o trio da disciplina. Castiçal, cornmete um carryng, que tem
menino ainda é dotado de gran- como penalidade o free-kick,
de cavalheirismo. No alve negro Esta penalidade: não tem fim de
temos em primeiro plano. Calico tiro livre e si o tiver não será
o «trem expresso» , e Paranà opti- considerado o tento obtido. No
mo, si não estiver nos seus dias logar, onde foi ultrapassada a

de driblings e jogo pessoal. Seu contagem de passos pelo keeper,
triangulo é esplendido, Uma linha será collocada a bola e o jogador
média capaz de tudo. O ponto, que bater esta penalidade passará
fraco é o centro avante. Não sa- o couro a um dos seus campa
bemos o quadro. do Figueirense, nheiros, não schootando : a goal
que entrará em campo, mas damos, directamente, fazendo o outro a

ás escuras, o nosso prognostico: jogada que convier. As regras dê:
Vencerá o Figueirense. Os segun- um dos melhores arb.tros univer
dos quac'ros tambem farão um saes, Chart, que ainda aconselha
optimo prélic, levando o Iris a que as aggressões feitas dentro da
desvantagem de dois pontos per- area, pelos jogadores atacados,

sortimento de didos. uma vez que a victirna esteja sem

MAIS UM... o couro, sejam punidas com free-
Zazur o centro médio que vinha kick, além da expulsão de cam

nivelando ás qualidade de Faus- po do faltoso, e não com pena/
to, embarca hoje para Buenos ty, nem bola a0 alto.
Ayres, abrindo mais um claro no

foot-ball brasileiro,

137 MAIO

�EXTA-FEIRd

fAZEm AHH05 HOJE:

o jovem Jo,é Carcez:
a exma. sra. d. Raphael Mayer,

e!'posa do sr. Ernest::; Mayes.
fALLErlmEHTO:

nossa

(Compilação de L. Nazaretn)
Dia 17 de Maio-S. Possidonio.

'if�1f---���.�I---
1848-Rebenta em Sorocaba a revolução promovida pelos I

liberaes, sendo acclamado presidente da provincia o coronel Raphael
Tobias de Aguiar.

1903-Fallece o escriptor brasileiro Antonio Valentim da
Costa Magalhães, nascido no Rio de Janeiro, a 16 de Janeiro de
1859. Formára-se na Faculdade de Direito de São Paulo, e, como
o seu collega e amigo Silva Jardim. acompanhou com enthusiasmo a

.}

propaganda republicana. Perknceu á Academia Brasileira de Letras
e escreveu: Cantos e lutas, Colombo e Nenê, poesias: Vinte
Contos, Flôr de Sangue e Alma, em prosa".

1895 -No dia de hoje, morreu o grande politico, escriptor
i

e jornalista, homem de destaque na politica brasileira, Joaquim de
Saldanha Marinho, que foi uma das glorias do segundo lmperio,
ainda depois di) advento da Republica.

Nasceu na cidade de Olinda, em 4 de maio de 1816,
tendo d� empenhado cargos salientes, tanto no Imperio como na

Republica, onde occupou a cadeira de senador, na Constituinte Fe
deral.

Possuia o titulo de conselheiro, foi presidente da provia
cia e senador p i]o L\ nazonas, não tomando assento por terem sido
annulladas as eleições respectivas.
�'Z5 TTF2!CCOT?

c;rIt Ga abe--ra
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'
�����.,����������.----��

Assembléa
Constitu i nte

A sessão de hoje

Casa
ntllitar

Realizou-se hoje, ás 13 horas
mais uma sessão da Assembléa
Constituinte. Lida e approvada a

acta dos trabalhos da sessão ante
rior o sr. I o. secretario procedeu
a leitura do expediente.
Lida a emenda do artO• 20.

da RegÍmento Interno, foi appro
vado por unanimidade.
A referida emenda que é de

autoria do lider Marcos Konder ""�
manda elevar para 9 o número de
membros da comrrnssão constitu
cional.
IICom a palavra o deputado
Thiago de Castro, pede que as

emendas e pareceres sejam públi
cados e distribuidos aos srs. de
putados, para urna analyse mais=
segura e acertada.
O deputado João de Oliveira

contrarÍa esse ponto de vista, pro
nunciando-se pela urgencia da
discussão e votação das emendas,
pedindo a votação nominal. Essa
se verifica com a approvação cJe
ordem levantada pelo deputado
Thiago de Castro. t

Na batalha do dsetino, o instrui-
do vence, o analphabeto sue

cumbe. Contribuamos para que este '.
venha veilcer nessa batalha. r

Do
•

novo presi-
dente

RIO, 17 (G)--O Cattde
está sendo preparado para receber
o novo presidente da Republica
tendo sido desalojada do terceiro
andar a secretaria do Conselho de
Delesa Nacional, que ali vinha
funccionando desde a sua installa
ção,
O sr. Antonio Carlos j a esco

lheu a sua casa militar, que é a

seguinte: chefe -coronel Newton
Cavalcanti; sub-chefe, cornman

dante Adalberto Landin; ajudan
te de ordens, capitão Alexandre
Pereira da Motta, devendo ser

escolhido. h,')je, o segundo ajudan
te.

Na residencia de seu genro,
sr. Angelo Silva, á rua FeIlipe
Schmidt, falleceu ante-ôntem o sr.

Henrique Mafra, íunccionario es

tadual aposentado.
O extincto gozava de muitas

relações de amizade, motivo por
que a sua morte foi grandemente
sentida.

Viajou ôntem para S. Joaquim A exrna, viuva e demais pa-
da Costa da Serra, o sr. dr. Agri- reetes, ,,4. Gazela apresenta since

pa de Castro Farias, deputado ras condolencias.
ú Assernbléa Constituinte do

ES'jtado.
O 11

_
me.l{)r

Para Blum"nau, seguirá hoje artigos para homens só na

o H. -Ír. Peàro de Moura Ferro casa a CAPITAL.
conceituado advogado no nosso

Inaugurou-se, ôntem, o

panno de bocca da conceitu-
VISiTA ada casa de diversões Cine

Vi'lio:-n;)3, ôntern o s. exci a Theatro Royal. O referido

dr. Perthddo Herner, Consul ge- panno .foi organizado ��l.o
I d da Áustria, com jurisdicção conhecido agen�e. de p�blICl
no Estados do Paraná, Sta. Ca- dade G. Schettiní e pintado
tharina c Rio Grande do Sul, pelo consagrado artista con

e que se a(hl nesta Capital, em terraneo A. Dias

OUTR05 PARTEm ...

Sr. Irineu Bornhausen

Via aerea seguiu ôntem para
a Cacital Federal, o sr. Irineu
13om!;1usen, abastado capitalista
e inlluente politico em ltajahy.

[ôro,

Seguiu hoje para Blumenau o

sr. Victor Busch" do commercio
desta praça.

Oi-ne Thea
tra Royal Aerolloyd Iguassú S.A.CORINTHIANS x HESPA

NHA PALESTRA x POR- ! IIILJstres passageiros que,
GUEZA DE SANTOS na prirneira qUinZend do
São os pr!meirosjogos do cam-lmês de Maio, viajaram de

peonat.o.�auhsta. de foot-b�I1j que Ii Florianopolis para differen ...

terão micro domingo proximo. O tes de tiprimeiro em S. Paulo e o segundo , S nos

em Santos. D;;;sde que se inaugurou no Bnsil o transporte aereo de
passageiros, a confiança inspirada pela segurança e regularidade
dos transportes mereceu do povo brasileiro a symiHthia e prefe

RESPOSTAS E PERGUN- rencia sôbre os demais meios de locomoção.
TAS Dentre as diversas companhias que exploram no paiz tal

genero de actividade, fierolloyd Iguassú S. fi. é sem dúvida
a que mai;; se i'l1poZ dentro do curlo esp3ço de tempo, em que
está em acção.

Encontra-se, porêm, facil explicação para a preferencia
de que vem gozando a referida comparthia, não só por s;;r uma

iniciativa nacional. que por altJ3 e louvaveis intuitos irrJpede o

exodo da nossa moeda, como tambem pela commodiJade, segu
rança, rapidez e regularidade que a têm caracterizado.

I
Para demonstrar o movimento de preferencia de que a

npergu'lt� si ao ser batido um compamhia nacional tem sido alvo, damos a seguir a relação de
corner e o apito soar o fim da passageiros, que, na primeira quinzena do corrente mês, se uti
partida, e esse corner resultar lizaram dos seus serviços como attestado in�ophismavel de sua

goal si é valido-Resp. no jogo garantia e segurança:
é terminado ao som do apito do Para Itajahy: Df. Rodolpho Weigang;
juiz da partida. Uma vez a bola Para JoinvilIe: Srs. Alfredo Koehler, Wener Metz, Theo-
não tenha chegado ao ponto vi- doro Huminnunk e OUo Urbano
sado, e o juiz apite o final do jo- Para Curitiba: SiSo Atilio Poli, Tenente Breno Perneta,
go, eIla terá, mesmo no ar, a sua Joaquim Wolf, A. M. Laescn, Tenente Affons� Trompow.sky,
nullidade. A unica penalidade que Helmut A5cgerLLI, Antonio Ant0niaconi, Wanda A!ltoniaconi,
é retardada é o penalty, mesmo Hermelina Antoniaconi e Augusto Hauser KWéisinski.
assim logo ao ser rebatido pelo Para são Paulo: Srs. João Buckup e Carlos de Campos
keeper o jogo é terminado, não Ramos.
sendo considerado ponto, se o Do exposto, evidencia- se a conveniencia de se preferir
schoot fôr occasionado por outro para as viagens de negócio ou recreio e remC33a de encommendas,
atacante, qual o que bateu a pe- cargas e correspondencias-o Aerolloyd Iguassú S. fi., ° Ex
nalidade. Entretanto, se o keeper presso do Ar.
rebater e a bola fôr as redes ain-

Limousine

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

mousine n. 192, pelo tele
phune n. 1.212
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� Tres por dia
�k��T�

Concurso Paraná
Catharina

DO

Dizer com 20 palavras no maximo a effica-
ela do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap

peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue.
Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa

Postal n. 3605, São Paulo.
O l' dos classificados receberá uma caixa

com 12 litros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA», o 2' receberá meia caixa e todos os concur

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

f f�
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,
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Santa
E' com o maximo praler que

respondo as perguntas que me fo
ram feitas por escripto, por esfor
çados e competentes desportistas.
Esse acto diz bem do nosso pro-
gresso sportivo.

SR. E. SILVA

Depois das festas que a Força
Festejou seu Centenario,
Bem variado tem sido,
O gigante commentario.

Com que o povo, a todo o instante
Por si mesmo ás vem julgando,
Dando a Cesar o que e de Cesar,
Applaudindo ou criticando_

Assim é, ':jue enthusiasmado,
O major Regis dizía:
-Os discursos de Idelfonso
Foram os encantos do dia.

Do O Estado de I 7 -5-935. T. M.
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