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Campeonato Brasileiro de

t'ii'Wt�.. ..,..111 �''1
lfi��1õo:I M�r.J

a6iutr��
Os catharinenses Constituinte paráeu ..

no

impedida de BO�/i2AIl\t 4 (G) -05 hi •.,

dús adheriram á modernizaçã ')

geral dos meios de L al.spol te e

comrnunicações e pretendem ins-

reUn 1111 r se taliar um aeroporto em BadiÍnatL,
RIO,.5 (G) .-. Co;)t;n�am! A entrevista q ue o sr Walter

- localidade situada no Himalay:t
com murto proveito os tremos," em 3.300 metros de altura.
dos rowers catharinenses. Lang conced eu á im p rensa.-- . Badrinah é uma localidade con-

c�!.n!��a::oia:;ri�::iod:s :p!���� Os favoritos d� opinião pública R;'��_:-����AALOI6Q6'tR- �i::�:;as::n�:�g::�t:s�' pereg.i-

pu�cêorreiodaNoite do dia
I carioca PUTADOS Ao fundador

3, publica 6 seguinte:
'

f.t, ��LEM, 5 (c;.) - Conforme de graves acontecimentos resolveu

«Para o Campeonato Brasileiro áquelle tempo ainda não sabíamos. Machado. noticiamos dezeseis membros da fechar. d a Fiep li b � ica
do Remo, promovido pela C. B. Quando competimos em P JT- S�a5 aCfaz::r.:o3 prenÍera-n-no lá Constituinte do Esta�o, dizendo- Segundo essas mesmas noticias, RIO, 5 CG.) - DOlningo P'Q-

, D., aqui já se acham todas as
to Alegre, fazia um anno ape- e assim estou e.i desempenhando se �meaçadJ e coagidos a votar o intzrvertor Magalhães Bdrata ximo, realizar-se á a c-ii nonia ('O

delegações. Entre estas tarnbem nas que se remava em barcos de esta hmcções, Como membro da no interventor Milgalhàe� Barata �')str�-se conformando com a sua assentamento da peÍ.a fund ._

se acham a dos cstharinenses. braçadeira. delegação veiu o sr. E'TIllio Me- para governador, pediram um situação, lamenta?do apenas o que: I mental do r;�(�llUTr1 ''1'0 ao mar .-

Dada a brilhante figura que
-E o sport do remo é bastan- yer, e os remadores são os se- «habeas-corpus» á justiça cleit.o- cha�a?� t�ahlção de seus ex- chal Dnd,xo di F,lme:a ln

nos campeonatos anteriores têm te praticado em Santa Catharina? guintes: ral, bem como força federal afim partidxrios. DIZ que, agora, com-
praça Paris.

estes representado CORREIO -indagamos. Ski;j-Licinio Medeiros; out- de lhes serem asseguradas as ne- prehendeu finalmente os homens.
I

r

DA NOITE resolveu ouvi-lo. --Sim, nos contestou nosso en- rigger a 4-patrão Decio Couto, cessar.i�s garantias para o livro Um drama de intensa delicadeza!
------------

Inclusive o actual, é este o
trevistado. A capital de meu. Es- voga Walter Schlegel, seta-voga exercicio de seus mandatos. Um docê poema de amôr, que flo-

terceiro anno que 03 catharinen- tado fica localizada em uma ilha Joaquim Oliveira, sota-prôa Octa- Em seguida, se hornisiaram no rira no passado e se conserva intacto

ses disputam o certamen nautico Temos assim duas lindas bahias vio Aguiar, proa Orlando Cunha. Quartel-General e resolveram a- atravez dos annosl

da C. B. D. Nos dois anteriores para praticarmos o remo e, além Reserva/Adolpho Cordeiro. doptar como formula de pacifica- Romance Antigo
o valor da rapaziada «barriga- do mais, existem praias e lindos E com tal, após batidas as ção a candidatura do sr. Mario Amanhã no ROYAL

verde « ficou evidenciado de so-
recantos -nre levam os habitantes r,hotographia�, deixamos a

rapa-I Cher�ont ao governo do Estado.

bejo. Dos terceiros logares na
da ilha a terem no mar suas ziada catharinense entregue ao DIz-se, tambem que são

prova de out-riggers a 4 com pa-
maiores distracções. repouso, pois que haviam treinado esperadas outras adhesões dos res- P rem iO f" Obe I

.
trão, e por uma differença mi- Dahi o prestigio dos sports pela manhã. » tantes quatorze deputados libera].

nima dos 10. e 20. collocados. nauticos m minha terra Em todo A noticia da victeria da Frente
E d b· S PROV

-

U
.

id I OSLO, 4 (G) -- Annuncia-se
Suas impressões seriam pois inte- o sta o tam em existem espa- A AS SERAO mca correu rapl amente pe ii,

Ih d
.

1 b d IRRADIADAS'd d d t I fbI que o sr. Afranio de Mello Fran- rão p'lra ul.irnar a sua re snnsta
,ressantes de ouvir. Fomos procu-

a os muitos cus e regatas. CI a e, sen o no ave a a uen-

C
. '.

d d C
.

I
. ca, serà candidato ao Premio No- delinitiva 20 ','r.•rt .r V' ".,'[0,: ',"2, J>fal.

ral-os.
- orno veiu constitut a a c' om autorização da C. B.D., era popu ar nas ruas centraes, pnn-

., � .. _. .

Melhor será assim, darmos a legação? - perguntamos para fi- o Radio Clube do Bra,il irradia- cipalmente deante do edificio da bel da Paz para o anno vindou- Pro','", '2: '::.L� a:: :,t1:· ':t.' .!. se; z..

I W I L h nalizar nossa conversa. rá todo o desenrolar das prov:as «Folha do Norte». Iro. ella entregue.
Pa avra ao sr. a ter' ang, c e- '�"t"'"*"":"--=-sw'S'",,,,,,,,,,,,,,���'��,",",,,,,,,..._.• r-_.,. �-�-- �r. ""C'>r.ii'"

fe da embaixada, m ausencia do
- O presidente da embai- do Campeonato Brasileiro de Re- A Constituinte do Estado com- O

....."""'"'''''_,....�...,.,..,,.,.>.!l=�''''''''"'''"''''...__ ,_�... ...:I����-=�.>.c�_

-'-:..,--'.d....�lLl

��oO��:i�:::�a::: :�:s:::� ;�:;�se��·.:::��:S testemu- �:�ed::::�:��le::�:i�:��:s�: I AC IC QJ�� �
é este o 30. anno em que toma- Quutel-General, o Legislativo I� A CIDADE. passa, hoje, para a banda de lá. �
mos parte r.o Campeonato Bra- nhos de que "A Gazela" Paráense não terà numero legal � Isto é, vae a Joã'.) Pcssôa -

o «Estreito». para re,peitar �
sileiro do Remo. Nossa actuação para eleger o governador e os ��

a tradição. �
'nos dois anteriores, justifica ple- na-a mente

senadores federaes. � E' que esta secção tambem déve tomar um pouco- �
namente as espeIanças 'da rapa-

° commercio, na exp�ctativa � chinho de ares, esguecendo algum-:!s horas o mo;queiro ct �i
ziada em cumprir este anno U'na O melhor sortimento de ij

caterva... �Iactuação melhor ou pelo menos Em sua edição de ôntem A Wendhausen não saibl disso artigos para homens!'o na�' O «Estreito é uma aprazível adjacenci� da nossa ca-

��igual ás dos annos passados. Noticia de Joinville, o bem feito quando aqui qualquer creança o casa A CAPITAL. � pital c ligado hoje pela Ponte «Hercilio Luz» ---(1 rnaze;- '?J

Baseio-me, para tanto, em da- jornal que a tenacidade de Auri- sabe.
�� tosa, a qual estão arrancando o colbr de .,e·'ob; de Lzc:-- �

dos ;concretos. ° anno pssado no Soares fez vencer, e que, na ° sr. Wendhausen é quem Ho.rnenage rn � o «Estreito» é querido portode>, os d� cá, por todos os �
em Santos, chegámos a meio bar- última campanha eleitoral expres- anda n:> mundo da lua a respeito aO dr. A Ic e - � qt.e vivem insulados no Desterro tradicionali5simo de inolvi- �
co mais ou menos da guarnição sou o p�n:ammto colligado, assim da politica joinviUense. b iades de I �

davel Dias Velho. �
carioca, a collocada e que é a

se e�pnmlU. sobre duas notas que Damos-lhe um doce si nos SOUza �
E assim sendo, é procurado por nós todos que !�e �

mesma deste anno. Em Porto Ale- ha dias vehlculamos uma sobre 3. provar o contrario.
LAGUNA, (G) -Por motivo �

admiramos as bellezas Piaieiras e o seu aI rw�. �
gre, no anno a�razado, perdemos, declaração do sr.. ,dr. Marin.ho d d .� Mas, infelizmente, ha no aprazive! 'b�i:ro d, J'.Jê',o ij'

L b d d C 11 Musica! Luxo! Idilio! Emo� e sua espedida, visto ter sido � .�

tambem para os gaúchos e cario- ,o 0, e q.u.e ao) mv.es e o I.5a� r.- Pessôa o respeito a uma velhissima trad;cão mi � L:.:0 e '14."
- I d R bl ção! removido para comarca de Bi- a �. I'�

cas por uma differenlra minima. çao so ex�sh� art! o "pu. Ica· R guassú, ao sr. juiz de direito dr.

:�I
tanto prejudica os seus e;1canta'11entos: os bois; a inCei1';:'- �JDahi para cá, a fórma dos nos-

no em JomvIlle e outra conslgna- omance Antigo AI b d SI d
niente diversão, que é quasl diaria, é a pa?".'l',,;.':::n,t')or rn,'lc,!b d'

d
" Amanhã no ROYAL

I
ce ia es i veira e Souza, �� �",...�lsos rapazes melhorou muito e J' á o o reparo a respeito que ouvI' • zona, do gado abatido no Matadouro P{:bFco. !ff

d R b W dh _
foi oHerecido um almoço de se- �pod"'mos nos consl'derar I'ntel'ra-- ramos o sr. O' erto en au- A E-I r.� Ontem I"'mos "l'nda 11ma re�l-ma�"o fl'd�dl' �l· J

' �.�
'-

UIucaçaO tenta talheres, .comparecendo re- �.�.�
,L U • \..ú i. ':ta • � ",' L.IJa ��.'"mente senhores da téchnica de fi Gazeta, nossa confreira de

�
veracidade nós bem reconhecemos. 'I"

remar {m out-rigger COIsa, que Florianopolis, brilhantemente re- no Brasil presentações de todas as classes � Agora, o inconven;ent.:: da pasõüge'll dos hoi" é":...: �i
dactoriada pelo sr. Jairo Callado, soclaes. .� ., "

c', �\
Um exquisito de1dte para o cora- I Durante o almoro predominou :-.W pIOres consequenclas, pOIS qlle o «cstr:;ll);> j 1 t-:íll o sr:u �pub icou ha dias que o Dr. Ma- :t � G E I'

.
- b d d'

.

1 �

ção e para a intelligenda. RIO, 4 (G) -Foi constatado um ambiente de elevada intimi- � rupo sco ar, aspuaçao no re o povo o vlzmao arra- i,:,�.
ROMANCE ANTIGO rinho Lobo e outros políticos jo- dade. � balde e que o digno Departamedto da Instrucção tornou

'

A h- ROYAL invillenses timbram em affI'rmar pela contabilidade do Ministerio �f!, I'd _) �;
man a no da Educação um desfalque na ° homenageado fallou elo- �

rea I aQe. (j
não exislir Colligação Republica- "" A continuação do Matadouro, com to,_b o S::Ll cúctêJ:o r)

J. 'lI extincta thesouraria da Faculdade quentemente e visivelmente emo-.ffi d
- �''J

na em omvl e.
deMedicina no valor de noven- cionado. �

e inconveniencias, é, pois, metila qee Jcstàa por comphto [1
Nínguem aqui, accentuamos, ta e cinco contos. Ao embarque do dr. Alcebia- �

do progresso do Estreito, com o seu beBo Grupo e com o �
vive a alardear tal facto, aliás, A r.� seu grande quartel federal em construcção. 'í)té agora não se conhecem I des compareceu elevado número de � �.,'�\.',incontestavel, porquanto todo o r.� A reclamação sobre os bois é, desse modo, iu-ti 'sima r,

os responsavels. admiradores de sua personalidade. Jt J � :; ", ["i

mundo sabe que em nosso nlu. � para o bem dos qUe: mandam seus filhinhos á escola c, ��nicipio apenas existe como parti- � mesmo, para o bom nome da insLucção. . . ��
do pOl:tiRco orbg,anisadoCde hoPposi- De7ena do coe Iho ri"

Mas, ,nes;e palrdticular, �e assalta �I�a id)éa [:io pessi- ��
ção, o epu ícano ai arinen- E. r mista que e ate ma osa: ten"o a preVl5;}O oe jue o ca�o 1'\
se. t 'do horario da passagem dos bois não será re"oIvido com f:.�.J,E' o unico. Nem um, outro

-
r a mudança do horario de tai serviço; antes pelo cortrario, ��

mais. Em Joinville não ha um RIO, 5 (G) - O sr. Getulio Vargas sanccionou hoje a r a Instrucção terá que mudar o horario do Grupo, porque a ��
I·· I

.

I I' d f � tradição dos bois no «Estreito, é tão reol,Jeitada como a �.�,.eglOnano nem um e eltor evo u- el que e.ine os crimes contra a segurança politica e social, tambem r.
�'j

cionista. A unanimidad:: dos op- chamada a lei de Segurança Né1,cional. ° decreto tomou o numero
� dos touros na... Hcspanha.

•

l�
posicionistas, decahidos em 1930, trinta e oito, que, no popular «jogo do bicho» corresponde a uma � I�
é republicana. dezena do coelho. ;'l SI S B Il�i or A II �
Admira que R � �o sr. oberto Não ha dúvida que a coíncidencia do animal é expressiva....����'������OO������������

se
emo

A pac.f.cação da po�
httca dos pampas
PORTO !'\LEGRE, J (G)

-Com o d sempenl.o da r<SSf,,0
d') dr. João Soa;' ;.', junto aos

próceres da Frente Unica, act,i

alrnente no Lio L::: Jan"!iro, com

a ch�gé\dc� Loje, nr;u;, desse pé.-
� " ) h' ,

reoro, ia: vez. ainua 0jG, os pro-
ceres da Fr�nte U.ü; a se reun: ...

Viagem do
sr. Getulio

Vargas ao

Prata
RIO, 4 (G) - Sabe-se que

se comporá de da apparelhos da
aviação militar :1 esquadriiha de
aviões que dcompanhará o presi
dente Getulio Vargas ao Prata.
° official superior que terá o

commando da esquadrilha serà

designado no despacho de hoje
do sr. Góes Monteiro com o

presidente.
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[iahia
Tcl:':�CS em mãos o último re

lataria, referente ao anno de
1934 da poderosa e conhecida

Companhia de SelSUIOS Terrestres
e M:lfitim03 Alliança da Bahia,
qlle lia longos annos vem exer

cendo ás suas actividades cornmer

ciaes em nosco Estaria, e, com

eqJcc:al:cbde nesta Capital, tendo
solvido, sempre, com proverbial
presteza, as suas obrigações.

Constituida de capitaes, na

sua totalidade de nacionaes essa

g! and.osa Companhia, ap.esenta
em transações realizadas durante
o anno findo, o montante de

:�3.974:561�251 rs. e como

fundos de reserva a aprecivel
quantia de 47.034:799$894 rs.

Pro3eguindo na leitura, do mes

mo relatorio, verilcamos que
a receita alcan5ada durante o an

no findo attingiu a importancia de
4.180:637.622 rs.

A Companhia Alliança da Ba
hia man'en succursaes em Reci

fe e Rio de Janeiro e agen, ia; e

sub-a�enciae, em progressiva acti

vidao�, em todas as cidades irn

p orlai. ts do Paíz.

Qua'1t) as SU<lS responsabili
dades assumidas durante o exer

c i c i o s pa s ido e I e v a m -5 e a

2.485,044:063$157 rs.

Como patrm nio social irnmo
v,l essa CompaLhi), disoõe innu

��:'iJ.:' prop.ie 'ede!:, n:'�rec(r;do
C:�siGgJe ás gig'l. t .stas cons.ruçõ
es em cim.nto r rrnado, por ella
t !kctulJ.da, na capital paulista, que
vêm avoh.m 'f a son ma do acer

vo patrimonial
('orn( s .t, a cs a Qer,;leza dos

S7 .'-'Cm?;s Lobo & C a., acti

'V�), c dc.li"er-t('s representantes da

Al'im,« d� Bahia, resta capital
por nos offereceram um exemplar
daquelle substancioso relataria.

l «Estava esc' ipto nas paginas em

poó,'a6"s do velho diário, a perenni
dade alra.véz dos secu10s. --- daqtielle
nobre e intenso amôl' 1 t'

Romance Antigo
Amanhã no ROYAL

Mais um ca ..

t!�arinense
que se

distingue
Par notícias particulares, esta

mos informados que como premio
de seu valor e esforços, acaba de

ingressar na Escola Naval, o no.s-
so intelligente conterra?:o Dano

Tavares, grumete, classIficado, en-
tre innumeros candidatos, em l'

lagar nos últimos exames verifica-
I'dos na Es<:ola de Grumetes da

Marinha de Guerra, Dario Ta- ,

vares foi alumno da Escola de

Aprendizes Marinheiros, desta ca

pital, daqui se trar:sfcnndo, para

a Escola de Grumetes, aflln de

prosseguir nos seus estudos.
,

Acontece, porém, que n _sse m

terim um decreto, do ChJe da

Nação, v�iu p:rrr:itlir a �ramferen
cia de alumnos da refenda fscola

para a Escola Naval, mediante

approvação em, 1· ,Iog:u, sendo,

pois, o nosso Hit:..:lhgente conta

raüeo o pri nciro a gozar deste

previlegio.
Quem quizer se trajar bem,

forçosamente,terá que usar as

maravilhas do �.t'�
!V:� .. Ct;� t.1 =:y p;=<;" rua Fe
��! &,,�,,�... 11 &.��

lir t e � chm, II n' 2 i
•

V. Excia. gosta de bordar? A GAZETA
Não se preoccupe com 50 ris-

cos. Almofadas, toalhas, pannos
DIARIO INDEPENDENTE

de parede e todo e qualquer tra- Redactor-chefe
balho desse ramo, estão à venda Martinho Callado Junior
na CASA "A INSTr-\LLA- REDACTORES DIVERSOS
DORA" á Rua Trajano n. 11, vgentes-correspondentes em
onde V. Excia. poderá encom-

quasi todas as localidades
mendar riscos especiaes para do Estado. O Integralismo reclama para a F,.milia, devido á sua nobre

(S CD Ltd) quaesquer fazendas ou trabalhos,
C II b ã e dedicadissima [unccão social, os direitos que lhe confere a institui-oco oop. r-esp. a. . f id O a oraç o :t

os quaeli serão orneci os a seu

ção do bem de familia e do salario familiar na ordem econo-inteiro conten.o. Não será devolvido o original mica, e do voto familiar na ordem politica, como justo reconhe-
Rua Trajano n. 11. publicado ou não. cimento de sua alta benemerencia social e nacional.

O conceito expresso etr arli- Na defesa dos direitos d� família. o Integralismo não pódeINSTALLADORA DE go de collaboração, mestn« soli: esquecer a grande família indigena, os nossos indios, que, então, de-
FLORIANOPOLIS citada, não implica em respon- verão ser integrados na civilizarão pela accão dos missionarios sob-�......rs-..rz·r._'WauS'"'Z'"r-s"""'='"��·� :r :r

��......"...." "'��..""..,.,..�..,,�� sabilidade ou endõssc por parte a protecção do Estado.

'"I
D. Palmira Cunha � da Redacção.

� -

e � Assignatu ras OPERARIO!

� Orlando Cunha � ANNO 44$000 O lntegralismo visa o teu interesse e o bem-estar de todos

�I
participam, aos seus amigos

r.!1
SEMESTRE 24$000 por isso combate:

� e pessôas de suas relações, fRIMESTRE 12$000 lo.

IM o nascimento de seu filhinho, MEZ 4$000 Os partidos politicos, que provocaram a divisão do Brasil
I lfJ ORLANDO CARLOS. � A correspondencia, bem como em grupos de homens que só querem e procuram o interesse próprio

Prefiram sempre o ínegua- li
. " I� JS va_lores re�ativos aos an- e o do seu partido, alheiando-se dos interesses geraes da Patria.

I SA�A-O � Flonanopohs, 24-3-35. � rzuncLOs. e asslgnat�ras dve�m 20.
vave ..... ij .!t ser enviados ao Director-Ge- A grande burguezia gozadora e materialista, que vive es-
D ND I <:) de Cuntyba ������ .�� rente Jairo Callado quecida dos destinos do Brasil e dos teus d.reitos, preoccupando-se
�.�.�.G>$� .Gil. Caixa Pos;tal·37 unicamente com 05 sem próprios int-resses. E' a grande alliada dos
� e ---- partidos políticos.
e TOME I' Garaga Americana Rua 3'
�J -

.
Francisco Tolentino n' 1 O grande capitalismo judaico internacional, que esciavisa o

e SO' t""'Y""'\ente· TELEPHONE 1.5',7 Brasil por intermedio dos juros dos emprestinos Iederaes, estaduaes
I I I e mun.cpaes e ainda por intermedi- dos dividendos e juros de muitaslnstallações de luz e força, etc'

emprezas particulares.Venda de lustros, abat-jours e to-

dos os demais accessorios do ra- O co nmunismo, que quer o Homem sem religião, sem pa-mo de electricidade. f I btria, e sem arni Íd, a sorvi.lo na ma .sa, sem esperança e sem ideaes,O mais bello e variado sorti-
�

03 Integralistas combatem o communismo. Opelario brasileiro, por-
rã., menta - Os melhores preços

que o comrnunismo é inimigo do Rasil, da tua família, d.l teu lar," Orçamentos, consultas, etc. da lua mulaer e dos t .us filhos, da tua religião -seja dia cathol.ca
O apperitivo de maior fama � Rua Trajano n. 11

ou pr.f estante, dando-te em tro:a de tudo isso, a escravidão á" INSTALLADORA DE FLO- materia. O communismo tudo destróe e nada constróe, chegando a
--------- G��•••D RIANOPOLIS ,

negar a existencia de DeUS.
eo------------,•••�0810••

•

Predial SIA.= I
o

I
•
•
�
�Pontos G

465 ii

Integral ismoBanco de
Credito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharína

A Farnilia no Estado
Integral

Rua Trajano n, 16

(Edificio proprio)
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498 ,

RECEBE DEPOSITOS
IPA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
n "
*

CJC Limitada 5'(. ala.
CJCAviso Previa 6'(. ala.
Prazo Fixo 9·1. ala.

ffloverle
Boonekamp

5·
Toda especie de parasitas da Nação e do Trabalho.

n n-

Auxiliadora
- Pelas

u

Provincias
Guanabara
(DISTRICTO FEDERAL)

P L A N O "A"
9a. Distribuição no Estado de Santa Catharina em 28 de março de 1935,

realisada de accôrdo com o Decreto N. 24.503, de 26-9-34.

Antiguidade I

A cerimonia do juramer.to á Acção Integralista Brasileira,
na qual tomaram parte o di. Souza Dantas e mais 21 luncciona
rios dos diversos Bancos da Capital da República, foi realizada no

Nucleos dos Bancários, estando presentes o Chefe Provin:ial, dr.
Madeira de Freitas, o comte. Nacional da Milicía, dr. Gustavo
Barroso, o deputado integralista cap. Jeoval da Motta e cérca de
2,000 camisas-verdes.

Foi uma sessão solemnissima, tendo falado, na occasião, o
dr. Madeira de Freitas, dr. Barroso, cap. Jeoval e o dr. Souza
Dantes.

Contracto N.

Cartazes do
Dia

11 Hans Lenz, Blumenau, 20:000$000

2. Emprestimo1) sem Juros
496 Willy Schwertweger, Blumenau, 5:000$000
782 August Weiss,

.

Rio do Sul, 15:000$000
122 WilIy Schwertweger, Blumenau, 12:500$000
351 Erico Bianchini, Brusque, 10:000$000
239 Alfredo Fruet, JoinvilIe, 12:500$000
772 Antonio A. Abdu, Florianopolis, 20:000$000
603 Oswaldo Krieger, Itajahy, 5:000$000
737 Arnoldo Schiphorst, Blumenau, 3:500$000
745 Otto Huber, Blumenau, 5:000$000
289 Vva. Annita Bacellar Porto União, 15:000$000

3. Emprestimos a Juros de 6·1'. p.a.

2.835
2.802
2.658
2.653
2.617
2612
2.599
2.593
2.588
2.579

o mais perfeito romance de amôr
de todos os tempos: passado, presen
te e futuro.

Romance Antigo
Amanhã no ROYAL IMPERIAL-Enlre Seccos e

Molhados, às 7,30 horas.

ROYAL-Dr. Bull, às 7,30
horas.Rancho carna

valesco "Ban
do da noite"

673 Urbano Gern,
1008 Wolfgang Ammon,
201 Carlos Dignart,
467 João Testa,
346 Max Mayr Sobr.,

p

4G:ooo$000
25:000$000
15:000$000
25:000$000
5:000$000

2.486
2.468
2.466
2.462
2.457

JoinvilIe,
,
São Bento,
Indayal,
Florianopolis,
Rio do Sul,

CENTRAL-Cuidado! Gs
piões, às 7 e 8,30 horas.

ODEON-E' assim que eu

Foi-nos enviado; da Secretaria goslo e Cinco minulos de amor,

do Rancho Carnavalesco Bando às 7 horas.
------------------------ta Noite, um officio communi- Comprae para vos conven-

cando-nos que, em assembléa geral, cer O formidavel e economi
foi eleita e empossada a nova di- co SABÃO INDIO
• rectoria, para periodo de 1935

640 • a 36, assim constituída: presiden- ACanslituin
� te: Emilio Car.doso Junior; I' Vi- t ..• ce-presidente: Orlando Fernandes; e mine Ira

624 ., 2' dito: Albano de Souza Lucio;
e secretario geral: Ary Pereira e

• Oliveira; 1· secretario: Henrique
936 • Moritz Junior. I'thesoureiro: João

<O Pinto da Luz; 2· dito: Léo Pe
G reira e Oliveira; orador: Zury282 ., Cunha; director de Ensaios; A-

i
gapito Velloso Rodrigues; director
de Orchestras: Domingo Perei
ral do E. Santos Conselho Fis-
cal: Osny Souza, Haroldo Gla

®e.�,' van e Walmor Solomé Pereira.
c ,

"a "N oL A
2. Distribuição

.

l' Antigui_dade
4021 Raul Deecke, Blumenau, 6:000$000

2, Sorteio
4029 Francisco Reuter, 20:000$000Rio do Sul,

3. Maioria de Pontos BELLO HORIZONTE, 4
(G)-A Constituinte installou-se
8ntem ás 13 horas.
A primeira sessão, constou a

penas da entrega dos diple>mas e
foi presidida pelo desembargador
Horacio Andrade.

H:>je proceder-Je-á á eleiçãO'
da mesa e depois de amanhã éIl

dos senadores e do gm'e'nador
do Estado.

SERIE I
4022 Raul Deecke,

SERIE "
5020 Boehm & Cia.,

5:000$000Blumenau,

Blumenau, 25:000$000

Livanius Bt Cia.
CORRESPONDENTES

ATTE (eI-lA' CO BRASIL.) E'
OE TOCO BOM aRASI.L.EIRO�,

';o ..... ,J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------

CIDADE DOVATICAl\40,
4 (G) - Pela primeira vez serão

No. do Regs. 1426 Correspondeu a espectati- irradiadas para todo o mundo
Data" t( 2-3-935 va, O 4' treino do corn- as bençãos de Pa;choa que

De Guilherme Schramm, bra- b inado o Papa enviará das sacadas da
sileiro, casado, commerciante e d. -0- Basilica de S. Pedro. Liga-se
Paula Augusta Hedwig Schramm grande signíficação politica a esta

Schmalz, viuva do finado Paulo Affluiu um numeroso povo ao I o vimos treinar melhor. cerimoniá, que terá certa

Ernesto Schmalz, e successora nos campo Adolpho Konder, ant-ontem Lins ace-ntua o seu jogo de dia afinidade com a actual situação
direitos e deveres sociaes de seu para assistir o treino que ali se para dia. Precisa entrar mais m européa.

- O jornal mais moderno e lide da Capital. mari.do na filma óra dist�actada, realizava entre o combinado e ai- delesa com d .csão. Seccura, re- O----f--e--m---I·-n--I·s--m---o---. _ I "Guilherme Schramm & Cia Lta", guns elementos dos l: e 2' qua- serva, satisfez bem. Combinou
Peçam informações. da praça de JoinvilIe", resolvem dros do Figueirense F. C. Foi pouco com Ca'ico porém mante-

I dissolver a sociedade, pela maneio' bom o treino. O.; directores do ve j060 firl1e com o centro; e
avança

�����(������������. ra seguinte: 1') A socia d. Pau- aivi-negro se mu'tiplicararn em es- Calic s o melhor elemento em cam

�
� la Augusta. Hedwig S�hramm brços para hem atte�der á solici- po. Ca'i ;o decididamente é um RIO, 4 (G) - A senhorita

�

A t b ,
�� Schmalz retira-se da sociedade, tação da F.C.D. As 17 horas óptimo ala esqu rda. E'll conjun- Zulmira Leite de Castro foi no-

.

. tIen ae em � recebendo. a quota ?a capita� que I formaram 0S, qu�dros, s�nd� en- elo todos j -s dores procuraram jo- meada tachygrapha da Câmara

�
......... _ !!. r.? o seu mando pOSSUl:1 na socieda- xertado o Figueirense nao 50 com gar sem esforço máximo, tratan dos D�putados, sendo a primeira

� r, de, no valor de rs. 11 :683$945; el�mentos do 2' quadro como I'e- do somente do jOJo de passes, representan'c do sexo fraco que

�.� A Agenc i a Moderna 12a.)
O socio Guilherme Schram-n los eslorçadissimos sporlmen Cam Assim ter erno : .lo! [acto um com

exerce o referido cargo no

�� de Publicaçoes, com séde fica com o Activo e Passivo da po', Numas. e o.itros. Formado binado. Si o co.nbinado camisa Brasil.

t� em São Paulo, é autorizada e fis- sociedade em seu nome individual contra um team arranca-toco, o [ris fizer o -ne-mo, estaremos com Um homem do Presente, vivendo
I� nada reclamando de futuro, da so- combinado obed eceu á seguinte todas as d.fJi :ul 1a .!es san ad is. o Passado., •

.

r�\,\\1
cal izada pelo Governo Federal e

�.
cia retirante. organização. Bôo3; Carlos e Pa- Uma jovem do passa Io, olhando o

t':1� possue a carta. patente o. 112 'i.l vão; Borba, Chocolate e Gato; MAIS U\1 CO\1MENTARIO Presente.••
fíl t<; No. do' Regs. 1428 Gallego, Paraná, Lins, Seccura e Romance Antigo
� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezeS: por

�
Data" "9-3-935 Calico, Como vimos, somente fal- Mais uma vez, a imprensa pau- Amanhã 'no ROYAL

��J semana, todas as segundas) terças e sextas-feiras:' De Jorge A. Fiates, brasileiro, taram ao treino os jogado:'es An listi fallou sobre o sport em Sta. COllt.·nUam�;'�1 � commerciante, Alfredo Pigatto, tt nor de [ris, Nizeta do [ris, este Catharim, reieri ido-se ás quali-
r1.� EXTRACÇAO com globos de crystal. � '1'

.

d
.

I
.

d d
.

d A hleti d�1 �'
orasi erro, In ustna, SOCIOS com-

por motivo de doença e Piepper a es especiaes o t etrco c

�% A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-
, pone?tes da firma lIJorge Fiates do Avahy, aliás pela 2a. vez.

São Francisco e os seus jogos aqui

�� .teíos são presenciados pelo povo & Cia", da praça de Mafra, re- Como os rapazes se portaram:
C1m combinados por occasião dos

��(�����::::?'::l���������e solvem de commum accordo, e Bôos sempre firme e decidido: lest ejos corn-nemorativos da F.
��(��J�N'J���(�N<\J� :... ���" na melhor Iórrna de direito, dis- Ca-los como de costume óptimo e

PúSI;ca Jo. E tado. A mesma, im- PARIS, 4 (G) - Foi amun-
solver a referida sccie lade retiran- P - b h' b d prensa I' t J ff 1-(�'�����Wii�������l� d _

.

Alf d P'
avao

_

so resa lU-S � a .tante as
sa lenl� os prepara lVOS, c a 10 o icia mente, que provável-

I
� �� �k:=--c =-

�
(J se o SOCl.O re o igatto, actuações passadas. Forrnou com q�er do Athleh�o, que.r dos com- mente, no dia 21 do corrente, o

� Trans�orte rapido ,�om a quantia.de rs. 29:250$ Carlos uma bôa parelha; Borba binados de Fbnanopoh�, c�mpa- sr. Pierre L!lval embarcarà pa'a

� Iii- � hc�ndo � Activo e Pas,lvo �é mais treinado; está em fórma, Cho. lavras d� ved.adeira satisfação Mos o I, afim de proseguir nas

tJ\ Florianopolis - Sonl Retiro

�
extmcta fm�a a cargo do. SOCI� olate em franc� progresso, opti-I pelo. engrandeCimento do spart conver�ações encetadas par s:r

� Jorge A. Flates, que contmuare<
mo cen�ro-médlO e Gato bom barnga-verde. Eden.

� ACElTAM-SEPASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS a e.xplora o mes�o ra�o.d: ne distribuiJor e bem melhor �ue �o

�
Fett & Cia. Limitada ��

goCIO sob a sua fIrma mdlVldual. treino passa�o. Achamos que a QUASI RESOLVIDO!
�� AGENCIA-Fundos do Hotel lVIetropol Querendo repuar, e engraxar t linhamédia em c mjunc'o p�ocurou As negociaçõ�s entre paredros� O encarregado MARCUS MOURA � lavar automovel procure a «GA- agir �uito na d�fesa, �o principio paulistas e cariC'cas para as pazt's
��t������������,��,�. GAG.E AME�ICANA» rua d? tremo: e m�lto umda. Deve- entre as entidade, «brigadeiras»,FrancIsco Tolentmo n' l' ra dia nao ceder terreno procu- e3tão quasi concluidas com êxito.

�f�l���:��������� Como som ..

rando sempre auxiliar o ataque, Assim, pois, é de se esperar que

�- �
abrindo os dois halves de ala, em

CO ,.".".. � com mais algumas horas, teremos
� NVEN.._..A-___,E nâmbulos vez de unir-se ao centro. Gallego resolvido uma das maiores aspira-� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �

nos pare:eu duv;doso; nãe> se cos- ções do verdadeiro brasileiro.
rÀ\l das todas as importantes conquistas d::!. sciencia RIO, 4 (G)-Ao ser sub- tunou ainda com o jogo d� Pa-
�j d d

--

d I mettida a votos na Camara a raná. Com o decorrer dos treinos Continua na 6a. pagirwo ra 10, razao pOfque recoml1len amo- os.

� � emenda autorizando a renovar se- .marão alg ln) s�nÕe3. Pa.'aná vem Usar o «SABÃO INDIO» querf� AGENTES:- COSTA & Ca. �1 us exames em segunda época os melhor.llldo o seu jogo, prenden- dizer economia, sl)b todos
l� ., . . �j abmnos que tenham obtido mé- do me lOS o couro; entretanto, jà JS pO:1tos de vista.
� RUA CONSELHE1RO lv1AFRA 54 - Flonanopohs � dia 4 [12, verificou-se que, ape- �••$•••O-------_,*---------
�lJ��(��@�����,���!N� z�r �o parecer co�trario da C.om- I � .......1
.[�

..
" ..��m�;"�� ������

mlssao de Educaçao, o plenano a"

1 8 D E A B R I L
������� 1@i' ������� approvou por 95 votos contra 39. � •

! \. ! Deante desse resultado, pedIU • !
� .. a palavra, pela ordem o sr. Ra- • ..-

! 'I: ui Bitten�ourt, protestan�o com q •
�

i v<!hemencla contra a deCisão do O ,.
! plenario, uti�izando�se d� expres-" Collossa I S'ortel1o

•
�� sões aggresslvas, dizendo que os I •
! G deputados que haviam approvado
� • a referida emenda votaram como

e e "somnâmbulos." A maioria protes-
O tou investindo aos gritos contra

o orador. A agitacão tornou-se

dentro em pouco tumultuaria, a

ponto do sr. Pedro Rache quasi
chegar a vias de fado com o sr.

Costa Fernandes.
Submettida a votos a I"mendar :!de autoria do sr. Raul Bittencourt, �

a s s e g urando aos vestibulandos U
approvados nos recentes exames

I a possibilidade de se matricula
rem nas escolas superiores, inde
pendente d� haver ou não vagas,
foi approvada a referida emen�a.

Valiosos brindes

distribue

o. aSA
RUA DEODORO 33

FLORIANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA

Artigos Photograph icos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO
.

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

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

o
�
�
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS

� NA CASA

• •

6.�$Oe-.O -------,�...

.

; \.

As bencãos serão
irradiadas

o Papa e a

Paschaa

DISTRACTOS

as canver.
-

saçoes

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
l'RIADOR

EWALDO BAASCH
PALHO�A

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

N A

"CREDITO MUTUO PREDIAL"
Premias etll mercadorias

5:575$000
Por 1$000

,

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos lá felicidade naCREDITO MUTUO PREDIAL!
Adquira uma bomba para pu- A CREDIT.O.MUTUO �RE-xar agua de poço! D IAL de t d é .--

.' .
,s aca-se as maiS S nas e vantaj'osas sociedades porque'.-Ideal para conSUMO domiciliar. d

Eleva a agua a uma altura até
a j01a e entrada é accessivel á todos-a$000

I 5 metros, funccionando conjuga- • •

• da com um ,motorzinh.o de I(� • EXige apenas:; a rcontribu:ção de •• HP., que pode ser lIgado ate. 1$000 para cada sorteio. I::I num simples pendente de luz. •

: ca��1�1�:::�-R:a��
a�

I Habilitai-vos! Inscrevei-vos! ;
FLORIANOPOLIS" • ;;
Rua Trajano n. 11 �••_O-------�_- -_-_-_- ---,-_-_- --=-,

•. .......�\
.

.
...
-'

"',Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I c a .1 ���r�\n !:�
CD "2R* 3'HffiSMtBSt5'-wsrb*�_.__ =_,�=��i.������

Chiquinho
Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,

fr.pltal renllacôo 9.000:000$000 conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais êle 36.000:000$0001 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933 17.762:703$:161 sarnentos, baptisados e bailes.1mmoveis 13.472:299$:;49
Respon"iabiliêlaêles assumiôas em 1933 2.369.938:432$8151

I
(Estas responsabiliêlaêles referem-se sómente aos ramos ce' RESTAUf<ANT A LA' CARTE no primeiro andar
f060 e TRAHSPORTES, que são os- DOIS UNIraS em que l' H E O D O R O F E R R A R Ia fompanhia opéra)

t·-Agentes, Sub-Agentes e Regulaêlores
õ

e Avarias em toõcs 05 RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaôos C)O Brasil, no Llruquc: (Succursal) e nas prtriclpcce R' IA TRAIANO\ 'T' I h 1 194

praças exlrangeiras

,
i . �u

J
1 ) 1 e ep one .

Agen tes em f I o r ia n o p o li s rA m (?aS LO [3a & ri A. ........;;;;;n..�'..W'_,=-...""';;;;;;"";;;;,;;;;;_;;;:;;;�.....;m;;,;__;;;,;;c;.m;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiõõIiii__-.;;;;;;;;;;;;; I
Rua r. marra n' 35 (sobraêlo) raixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Teleph. 1.083
j

5,
Escriptorios em Laguna e Itaiahy Sub-Agentes em � IIBlumenau e Lages

.._,-,r .,!J

PASCHOAl S'MOME S. A· ...

I��I

L1��:o:l� :��:::IA I ���.-

Rua Felippe Schmidt n: 8 Ir
faixa postal129 Tel. auto 1004 �
Codigo Ribeiro End. Telg. I

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto- SIMONE I �
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TV�J;Jra;Jhia, Estereotypi i I :das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno

Enccô er-n cçêío, Pautação, Tra i
.

.

balhos em Alto Relevo etc, ;
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- --- ..

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

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U lysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais ex i- & Sobrinho I

�.

P��b�1��:rc�Tr�Jfoe r ::::;iadeY���:ia��p�;i�nj��:�a i;l��?;�����dalr����es�s� �A C�N;�RO MA- li I L-.';,!,:� L1gi i io'J C : Ó
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: ORANJA ZINA.

G
.

Telephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Olaria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS I� �arC�a"'huayjf'�-
��:::===========================:::::::=======:�t:a�I,�C�a�f:é_:d:::a�Il�h�a�e�H�o�te�I�M�e�t�r02P:o�l.� � den tes n. 1O-rlcri�ii, r 'ia

CAPITAL

Blurrlenau - ..Joinville Sao Francisco Laguna L_ages
Mostrt.lario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secç80 de

MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira
Machinas para officinas mechanicas
Machinas para latoeiros

_

Machinarios em geral para a lavoura: arados,
grades, cultivadores, moinl o etc.

Locomoveis, Motores de esp osao, j\ otores
eléctricos

Material em geral para transmissões: eixos,
mancaes, correias de couro e lona
Oleos e graxas lubrificantes
Automóveis e. Caminhões FORD :\;..;a·, acc s

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e carnaras de ar �OODYER
Material electrico em geral

------------------------------------------------------�-----------

"Carl Hospcke", "Anna" e '�I\�úx'�
- Estaleiro "Ai·�ataca"

Navegaç_ão. "Hoepcke"--vapores
Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria"

GAZETA

Filiaes
Matriz:
em:

Secçao de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos

Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para cosere sergir
Lã em nove Jlos e meadas
.Sabcnetes e Pe rf u arias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinel!os, meias

Depositarias dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

Ernpreza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

.-- Funõcõc em 1870 - ••

5E6UROS TERRESTRES E rnersmrnos
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

FL.ORR NOP

Sociedade Immobiliaria 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!"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 Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. eode brindar seus filhos.
Llnt1a Vista Panoramica.

Eaplenõlõc praia ôe banhos.
Optima nascente c)e agua potnuel,

Terrenos completamente planos.
fi VILLA B�LHEARIA Dl5TA a:

1000 metros õo Ponte Hzr-cllio Luz.
800 õo 6ranêle Quartel feôeral, em canstrucção.

flOO õo 6rupo Escolar José Boiteux.
Hc séêle 00 Districto Todo Pessôa.

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras, forragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de

-

jantar - talhe-
1'(2S

Louça sanitaria - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os fins
Productos chimicos e pharmaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

iS'

·��rvida

A Socieôaô� se encarrega õc construcçõo êle Préêlios
05 lótes cõquírõos, rne õlcnt e o pagamento êle uma:entraêla á
ur.etc e o resta1te em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fllcmeno I: ela.
End. Tel. FI LOM ENO

A

FLORIANOPOLIS - S A o J o S E'.
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R EL L I

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

._.;a....,. .......

SE QUER2S Af\'llAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford �� $��O@
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

Modista 'IRUA 28 DE SETEM-

IBRO N. 16

""1Aleeol !

----- ---_.-

"

\
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A GAZETA·

• volume -- Districto federal
2' " -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' " -- Demais Estados do Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios. Capi
taes e Estados do Brasil

Volume vspecial doEstado de Santa Catharina

'R,. Felíppe Schmídt. 9-sala 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá uma compjeta
ti elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-

I ustria, Comerciaes e Proficionaes.
1.620
1'.274 Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

I Director-propTietario da «Informação Commercial>

!=����������ll F L O"R_" {;{'UNS i)nWo'6L I S

�ccacio Mo-
Refinação de Assucar

relra tem seu escnp- .

_.
_

Nas grandes luctas que desde-
bram no campo da actividade so-

-Uiiiiiiiiiiiiii�iiiIiii!!E!iiiN--D�Eiiiii-s!i!i!E!!iiiIiiuiiiiimiiiiiiiiiiiaiiiiiiciiiiioiiiiiniiii!!fo-riiiiit-avãiiieiii!iliiiiiciiiiiiaiiiiisiiiiiaiiiii,iiiiis�itiiiiiaiiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiiiiriiiiiu�a�piiiiiiri!iiiiniiiii
cial ou commercial, o espirito mo-

cipal do districto «[oão Pessôa», com fundos
demo e bem equilibrado utilisa o

para o mar.
_

telephone como a mais inprescin- TRATAR NESTA REDACÇAO Idivel das necessidades!

Ex-assistente do

Telephones :

Escriptorio
Residencia

E

Dr. Cesar Sartori
Dr. Oswaldc Bulcão Vianna

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt Ir 9 Phone 1483
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n' 1 - Phone 1.618

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

Dr. Fulvio Aducci IIIAdvogado
I

Rua João Pintq, rr 181
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Ricardo GoUamann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta CiI u f

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves [umor, 26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua 'l;rajano 18.

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos

I Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllla
Vias Urinarias Dr. Pedro de Moura-Ferro

--------- --- I J __

Advogado IRua Trajano, n' 1 sobrado
I

Telephone rr 1548
;

=====-===== I:

Consultorio (;; Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

DireitoCom pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

ArADEmlrD
jõãõJOsé�C""_'ab""'r-a'":"l, provi-
sionado.

Diagnostico õcs moll2stias
Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radios U. Vicleta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
EI(ctricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar

tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle radiologico

Consultorio: R. Felippe
Schmidt n' 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hS.--Telef.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon> 1277.

Caixa Postal, \ 10.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Pharmacias]
Pharmacia

POPULAR
DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

o mundo em sua casa

DEMONSTr�AçÕES SEM COlvlPROMISSOS
CONl

Jovita Gandra e Casa �,;1is':;GI:anea

-.>-

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

( Guia Geral do Brasil
UNI C O

(Guia Ceral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

�-------------=======-------------

--------_

FlorisiJe�o 5�� ;:;�) I

AV isa a dístincta freguezia que acaba ",; re- IIceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais a'ta

novidade., espera, sem compromisso, a visita oe
seus amigos e freguezes. I

RUA JOÃO PINTO N. 21 I
--------------------------- i

=de--I

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Pelleteria
Argenti,�a

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

r
, Furumdungo - rur Souza c.,:
I! raarzo

I:· .'-Ysg�o jl:wlyse--Por Gastão -:

I' feira e Silva
.'

Cassacos -- Por Cordeiro <:;

I �pB.IpUV
i Edições de Adersen -- Edite ':

! Edifício d'A NOITE-14.
andar RIO

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36

---,00;---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina . Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba)�!�.!& c���Çl�!!.;
é dar valar ao que é bom, é economiCD e rendis�

-,EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPER�OR

--
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Retumbante! formiàauel! Incriuel!

A voz DO POVO

"O Paraizo", a preferida da nossa ']eunes
se-dorée" está vendendoSedas e mais
lindissimas, que dão encanto e belleza.

Para a presente estação todos os arti
gos os mais elegantes chegados recentemen
te de São Paulo e Rio. - No PARAIZO, á Rua
Fellippe Schmidt N. 21 -- .JOS E' ELIAS.

A GAZ IS:TA Romance Antigo
e seu horario

1M.....--.,,.,..,.·-w-w----.,,..
....�,,....,_.......,.--.,r-......,.....,.�'Z'��·s··-·"'Z'·s"#'"'llI

rN�;���vid·;-��"""'"r_--...-_-, -"y_,.,_...........,..,..,....,-""" ._••� ........�.......,�...�..._........�...:�..__ ��._���� ���..A�_..Jo...-���...._��.....-l.

ABRil

SEXTA-FEIRA

'�}-' --;

i<'-:'-',}�
.

t�tfflzEm FlHH05 �iO]E:

:', ti o sr. Jtro:1ymo Medeiros da
Rocha;

o jovem Osnelli Mal tinelli;
o sr. José Santos, Iunccicnario

da Contadoria Ceral do Estado.

,o,

,

CHE6F1m �H5-"
� A"

_

,

,��:... ".-r-"cha-3e nesta Capital o nosso

r.:!� c�,I�terraneo e prcs,tigioso
��.çJ poutico no vale do ltajahy, � r _

::" ceI. José Eugenio MülleI, depu
I tado federal eleito pelo Partido

Liberal.

Encontra-se nesta Capital II

sr. Tte. Leonidas Herbster, de

legado de policia em Blumenau.

Encontra-Se em Florianopu
lis, o sr. Benjamin Glalotti,
operoso prefeito municipal de
Tijucas .

Está nesta cidade
Erico Klein, prefeito
paI de lndayal.

Acha-se nesta . capital o

sr. Jacy Campos, escrivão em

Timbó.
Está entre nós o sr. Jacy

Rocha, fiscal do consumo em

Indayal.

o

munici-

Retornou ante-ôntem de
sua viagem a B!umenau, o

nosso presado cO:1frade sr.

Augusto Montenegro, dire
ctor datlnformação Commer�
cial".

OUTR05 PFlRTEm".

Para o sul do Estado seguiu.
é>atem, via terrestre, o dr. B1\s·
tos ValIadares, funccionario do
Ministerio de Agricultura.

Regressou ôntem a T tlbarão, o

sr. J. Gualberto Bittencourt, defu
tado á Assembléa Estadual.

Para o sul do Estado, viajou
o dr. Arminio Tavares, abalisado
facultati, o.

�,
\ •

•
I

�egv;u, umem, Via aerea, para
a C�iúal da Republica, o nosso

COf:temmeo Oswó.ldo Machado,
Prestdente da Embaixada Catha

rinense do Remo.

D t
Devido a procissão de Passos, que se realiza á noi-

espor OS te, a Empreza Imperial resolveu, mui acertadamente, fi-

R d t -Cyprlano Jaaé r x�r O horario para "RO_MANCE ANTIGO", que será exhi-
c! ac or bido pelo Royal amanha, para ás 5 e 8112 horas. -- Tem

assim os _"f�ns" opportunidade para apreciarem aquella
película tao Immensamente grande quão delicada.F. C. D.

São convidados os jogadores
abaixo a comparecerem, sabbado

próximo, no Campo «A. Konder»,
ás 16, 30 horas afim de treina
rem contra o Tamandaré F. C.:
Metralha, Pavão e Antenor; Car-
1-:>s- Zé e Moacyr; Miri Iho-Da
mata-c-Áp-igio=-Medeiros e Pitp
per; Seccura, Aquino, 36, Tico,
Carioca, Betinho.

*** - ACUA FERVIDA
POTAVEL-Muitas vezes tor

na-se necessarlo, no tempo de
epidemia, ferver a agua que se

bebe. Gm geral, adquire com a

fervura um sabor desagradavel e
torna-se indigesta. Corrige-se, are'
[ando-a passando, muitas vezes de

uTr} jarro para outro jarro.

o Reich
vai

quer a paridade Na
com a França

� �"tJ, .--�.,
----�� � �1----

do que provavel, que se coi.v.de
a Allemanha pé ra a Conferencia
Na\al de 1936.

"Os meios úfficiaes dos E.sta
dos Unidos, Japão e Inglaterra
assim desejam. accrescenta o jor
nal, porque está irnmincnte o re

erguimento marítimo da Allema
nha em amplas proporções. O
Re'ch exige, pelo menos, a pari
dade com a França, o qu � qua
druplicaria a sua frota actual, que
tem ser sivelmente menos de ........
100.000 toneladas contra as

650.000 toneladas da Franca,
O novo programma allemão, �ue
será revelado de um momento pa
ra outro, comprehenderia COUl a

çados e cruzadores de grandes
dimensões, além de porta-aviões
e submarinos".

II FAU.3TO OU 0000

Os cariocas continuam indeci
sos quanto á escalação do centro

médio do scralch que deverá en

frentar os paulistas domingo pró
ximo.; Podô . s,!! _ ªFr�senta como

mais téchnico, emquanto Fausto I
faz-se necessario pelo seu jogo
pesado e resistente.

EHE'ERm05

Acha-se recolhida ao Hospital
de Caridade, em quarto particu
lar onde foi submettida a interven

ção cirurgica, a f'�f!!::!.. �Cl1. ;,:. 8i
ga Pd!üso Cardoso, dilecta espo
sa do sr. Jobel Cardoso, íunccio
nario da Companhia de Nave
gação Costeira. OS PAULISTAS DE.

SISTIRAM
Te n apresentado sensiveis me

lhoras da enfermidade que a re

tem no leito a exma. esposa do
nosso distincto conterraneo sr. Jo
ão Maria Ferreira da Silva. che
fe do trafego postal neste Estado.

Os paulistas desistiram de pro
seguir no campeonato de polo LONDRES, 4 (C)-O ?la i
aquatico que ora se realiza no ly Telegraph informou ser mais
Rio, allegando o pouco cavalhei- _ ----------------_

rismo dos cariocas. Artigos para homens po-

Graça, ironia. ás vezes uma ponti-I
dem ser adguiridos, por pre

nha de sarcasmo aliados a uma de- ços excepcionaes no Para-
lídadeza sentimental inegualave1: 110 á rua Felippe Schmidt,

ROMANCE ANTIGO n: 21.
Amanhã no ROYAL

A Allema
nha

E'A LLEClm EHTO:

criouFalleceu, ante-ôntern, nesta ci
dade, o sr. Bertholdo Rodrigues
Fernandes. antigo commerciante.
O seu enterramento realizou-se

ôntem, no Cemiterio Público de
Itacoroby,

sr.

A
. -

reunlao Quinze na-
de Stresa vas bases

aereaa

Dissipando
apprehensões

. WASHINGTON,5 (C)- SlRESA,5 (C) - Vão
O sr. Swanson, secretario da Ma- adiantados os preparativos para

rinha, declarou que a A'Íemanha a importante reunião internacio

devia tomar parte na proxima nal que se realizará proxima-
enterramento realizou-se no Ce- 'd dconferencia naval, tendo �accres- mente nesta CI a e, qu_! se pre-
miterio Publico. l:J

b dicentado que a intenção da Alle- para para rece er con Ignmamen-

manha de possuir uma marinha te os seus. illustres hospedes. Já
de guerra com 450.000 tonela- estão terr:llnldas as installações
das não aHectava os Estados U- do PalaclO Borromeo, na Isola

nidos. Belh, que seráoccupado pelo sr

O sr. Swanson annunciou igual- Mussolini e servirá de séde para

Rec I amações mente que o almirante Frank U - as negociações.

d pham, commadante da E�quadra O hotel da ilha Borromeo será

O pOVO da Asia, visitará Yokohama a reservado ás delegações dd Fran-

Moradores do districto de Sacco bordo do novo cruzador de . . .. ça e da Inglaterra e na «Villa»

dos Limões, pedem solicitemos á I 0.000 toneladas «Augusta», no Azelea será installado o serviço de

attenção da Inspectoria de Vehi- proximo dia 3 de Maio, no mes- publicidade da presidencia do

culos, para um facto bastante la�lmo dia em que a frota do Pa- Conselho.
Actos

mentavel, que se vêm verificando cifico iniciaIá as suas grandes ma- Um desenrolar magnífico de cou- Off"consecutivamente ha varios annos nobras. sas do passado. vividas no presente. I C Iaes

e que jamais mereceu providen- O sr. Swanson mostrou-se con-

cia alguma. vencido de que e�ta visita de ami-
Como é praxe, todos os armas zade dessipará tod"s as appt e

se procede nesta capital, a festi- hensões que estas manobras pos- __A_m_a_n_h_ã__n_o_R_O_Y_A_L__
vidade da veneranda imagem do sam causar ao Japão,
nosso Senhor -:los Passos, da
qual participam grando número Lavai em pe-
de romeiros. .-

Acontece que, em virtude da regrlnaçao
grande aHluencia de povo, as VARSOVIA, 5 (C) - A

emprezas de omllibus, sem a noticia de uma proxima visita do

menor fiscalização, desprezam os sr. Pierre Lavai, ministro dos Ne�

ltInerarios, prejudicando assim_ gocios Estrangeir?s da França. a

muitissimo áquelIes que se utili- esta capital. causou aqui viva sa-

zam deste mt'io de transporte. tisfacção.

Ante-ôutem no districto do
Sacco dos Limões, faIleceu, a sra.

d. Paulina Maria Caetana. O seu
BERLIM 4 (0)- Foi pu

blicada a nova lei tjüe- cria no

territorio dJ Reich quinze novas

bases aereas, que serão localiza
das nas seguintes cidades: Koe
nigsberg, Kiel, Breslau. Berlim,
Sltetin, Magdeburg, Dres .Íen,
Weimar, Mue ist r, Hiln:lOver, Co
lona Munich, S tut a 't, Nürem
b erg, FTiln:fut sur vMeine.

Uma pellicula immensa
mente grande.
Romance
Amanhã no

Antigo
ROYAL

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Pelo sr. ceI Interventor Fede
raI, nes'e Estado, foram as�inga
dos, na Pasta da Educação, os

ac�os seguintes: removendo An
tonio Epiphanio Sa:ltcs, di:ector
do G. E. cLebon Regis» e Escola
Normal Pámaria, de Campo A
legre, paIa o C. E. «Conoelhei
ro Mafra» e Escola Normal Pri
maria, de Joinville;
de,dobran- do o curso da es:o

la mixta d� Rio Tavares di;
trito da Lagôa, municipio de
Florianopolis:

Romance Antigo

Scisão
RIO, 4 (G) - Annuncia-se

o proximo embarque do sr. Felin
to Müller, para Matto Grosso.
afim de harmonizar a situação da

queUe Estado, que està se aggra
vando \em consequenci� de um

desentendimento surgido no selO

do partido situacionista.

lNão mais
J haverá

Sedas,

guerra
WASHINGTON, 5 (G)-

Em tempo de guerra, os m3gila�
tas industriaes serão mobilisado i
e deverão, como toda a gente,
sacrificar os seus interesses pela
salvação nacional e serão envia
dos ás trincheiras» - tal é o

sentido geral do projecto de lei
cuja redacção a cornmissão sena

torial de inqu('rito sobre os

armamentos terminou e que Se

rá apresentado na próxima se

m ina.

O projecto deve perrnittir «pa
gar a guerra á m xlida que ella
se fizer» ao contrario d 1 ultima,
que as geraç to d! O,); gu!rca
continua apagar.

Mais 99
milhões

RIO, 4 (G)-Os jornaes des
tacaram telegrammas da Parahyba
ao Presidente da Republica, in
formando que os açudes daquelle
Estado armazenam mais de cem

milhões de metros cubicos de
agua. Antes de 1930 esses açu
des não armazenavam mais de I
milhão.

Um perigo para os

Collegiaes do «Es
treito»

(De A Gazeta, de ontem)

Que perigo, realmente,
Esse tal já reclamado
Dos bois soltos ... (Deus louvado!)
Lá no Estreito tão somente....

E as creanças escolares
Para gozar da instrucção
Deixam, todo dia, os lares
Sob medonha impressão!

Para calcular a di
vida brasileira

O jovem Manoel Moreira,
Scientista de Lisbé>a,
Para elle (brincadeira !)
Qualquer conta é.... cousa átôa

Mas a divida brasílea
Acho que elle assim, portento,
-Diz sorrindo Dona Emilia
Não calcula num momento ...

Ouro naufragado
(Sobre um telegra71ma
de Londres) _

Ouro,.. O!lro naufragado.
No Brasil - diz o Thomaz
Ha muito, mas .... congelado,
Ninguem póde tirar mais .....

Sarapl...
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