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IN úmero atrazado .$300$20°1, Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADONumero avulso

Não houve
vicIai-iao· RegionalPolitica &

Politicas TribunalUma en-
galeriasNa véspera de sua partida para o

Rio, o sr, coronel Interventor convo

cou uma reunião, em Palacío, de al
guns deputados á Constituinte, po
líticos Iíberaes no interior co Estado.

O dr. Adherbal é um espírito obser
vador e o que a muitos passará de
sapercebidos, a sua perspícacia ap
prehende e cataloga com maestria e

opportunídade.
Ontem, referindo-se a essa reu

•

N,o momento
..

t
níão, dizia-nos élle: Ápproxirnando-se a data da daquella parte as reuniões do Po-

ma Isim po r an.. ---O coronel Interventor teve uma convocação da Assembléa Com- der Legislativo Estadoal.

t d I t d C I
Iembranca feliz. Imagine que os tres .,

E d I dUma
e a pa es ra, o r. ,a r OS deputados convocados são tres gor-

titumte sta _oa era e prever q,ue Talvez que seja um facto iné-

G d
. duches, tres pesos-pesados -- o Tíetz- a translerencia, para outro prédio, dito em todo o Brasil - esse de I

Ome5 e Ixou -nos mann, o Gallotti e o Francisco AI- do Superior Tribunal Eleitoral, um Congresso sem galerias.

"esperando"
meída. Como vê. foi uma parada de I provisoriamente installado no sum- Estamos no caso de um circo

"pes,os", um,a r.eunião d,e "pes,ados", ptuoso edifício do Congresso do d
'

hib d
Conforme noticias particulares,

d 1
,_

d h d
� ou e não existem are I anca as

� �'!4 l[:ti;! por 1SS0. a 1 n2.O po ma sa 11' na a E d ff J' d
em di'as de t

___� (!_!;!J :r#'� de consistente. como não sahiu.
sta o, �e l. ectuasse, neixan o-o «a preços populares.»

s a semana, por mo-

O sr. dr. Carlos Gomes de ctoria nas urnas. E' que a trinca é "sabida" e
desobstruido para funccionar a pri- Será que o governo do Esta.

tivos que ainda ignoramos esti-

Oliveira, deputado federal por Não tenha dúvidas sobre esse disciplinada: somente dentro do Par- meira Câmara Estadoal, após o do ficou com a «l,;asa»?
veram em iminencia de grave com-

Santa Catharina, constituinte de resultado. Processam-se, neste mo- tido se resolverá o caso.v-eís a "lic- movimento outubrista.
flicto os sr. Pedro Nunes Tc-

33, é, [óra de dúvida, uma figu- mento, alguns reajustamentos preli- çã�' densinadal' a _to,�os nor'�. ,

E como em breves dias tere-
xeira e Domingues 1\:1::]10, arn-

t 'd ido l mi
,

d'
,

I
r. essa" rcçao sa l:ra o futuro .

-
' ,

b' 'd

ra marcan e no sero o parti o mmares em IspensavelS a so ução presidente catharínense.
mos a reuruao dos constitumtes.

os commerciantes e rcsi .ntes

situacioni�ta. do caso. Opportunamente os or- essa mudança se irnpoz, estando O ga I. F IÔreS no districito de Angelina, murn-

Dono de uma sólida cultura, gãos competentes dirão a última Que h averá? a realizar-se para o segundo pavi- vae a Europa cipio de São José,

posta brilhantemente à prova na palavra sobre o assumpto. I mento do mesmo predio e que
Trata-se de uma velha rmmi-

Câmara, quando, sob geraes ap. -E o de. não �oderia adian- Curityba _ -1) (O) Na em período normal occumpavam
Porto Alegre, 12, (O) O zade, sendo que o primeiro ar-

plausos, dissertou com firmeza e tar-n�s �)go sobre !:so a que cha- Repartição dos Telegraphos, ás galerias. ,

general Flôres da Cunha de- mado, desta vez, dirigiu-se para a

ílarnmancia, desenvolvendo uma ma reajustamentos"? hoje, era enorme o accumu- Uma vez passando a funccionar c1a�ou aos jornalistas que em residencia"de seu desafecto aban

these sobre instrucção,-o sr. dr. --Ora., ahi está o me� caro =: lo de telegrammas cifrados esta repartição da Justiça Eleito- maio proximo solicitarà uma don.mdo ·0 seu intento em Vir-

Carlos Gomes faz-se tambem no- go desejando saber coisas de mais. ás autoridades militares ral, não mais se poderá assistir, licença de quatro mezes, in- tud.e da intervenção de pessôas

tar pelo seu trato aHavel e cava- Tenha paciencia e espere, que
'

O I A'
'.

do ao Rio consultar o Dr. An- arrugas.

lheiresco. tudo virá á tona, Esperf', embo- ft
ce. rtstrliano nes Dias sobre se deverá Pela autoridade de p1licial do

Chamado ha dias a esta Capi- ra isso lhe CUStê muita impacien-,U sequestro no Rio fazer uma estação de aguas visinho município foi aberto in-

tal pela relevancia do momento cia: mas não ha outro .remédio.I. Rio - 12 Chegou a es- em Vichy ou em Baden. querito.

politico que vivemos, nossa repor- E despediu-se sorrir, lo, qUê_! De navios bras.letros ta capital o ceI. Aristiliano r����������":������:':.�:>.G�J����
tagem, logo que o soube entre brando para a lua Conselheiro NEW-YORK, J 2 (G)-O Ramos, .lntervernor Federal, �

��

nós, foi procurá-lo no luxuoso Mafra, de onde se dirigiu para sequestro dos navios Taubaté e que seguiu imrnediatamente �� A I � �;r.i'k:],'IJ �t�
Hotel La Porta, onde se achava o chamado "Club lVLlitar," da rua C�be�ello, do Lloyd Brasileiro, para Petropolis, onde pernoi- ti

....,
__ k:1I;:�1J_ ��

hospedado.
'

Deodoro, emquanto nós ficava- f�1 ellectuado pela empreza Rob- tou. 'it F
.......l&.:u� �

Atarefadissimo e preoccupado mos olhando- o "pelas costas," bins Dry Dock And Repair Cia. I
. � az�r jornal em Florianopolis, ou ao menos púLlicar ��

no momento, com sua costumeira com a impressão de termos com- em Nova Orleans, em cujos es- I�
um. pa�e�. I�presso que mereça este titulo, talvez seja, m�s;no, ��

lhaneza, pediu que o procurás,e- mido um sandwicH, cujas fatias taleiros t,em sido submettidas a re-l J
maIS dlfhcll do que aquelle camello bíblico passar bom �

mos mais tarde. eno'm" de pão não correspondes- paros Unidades daquella emp"za I Dec isoesjU
-

ii espre�?inho, pelo fundo de uma agulha.
' d

�,�

Ante-8ntem á noite fomos en- sem ao mmusculo naco de queijo". de transpo!tes mauritimos. d iC ia riaS �. que� em nossa .li?da �idadezinha, tudo é ali per- �,;.�
contrà-lo à porta de seu hotel, duro. A refenda empreza, para res-

A Côrte de Appellação assi-

i�
b�ho e, �or ISSO, as noticias divulgam-se com a rapidez do ��

prompto para sahir. ga�e daquellas unidades do Lloyd, gno� accordãos que dec�dira� �s �
raIO. ASSim, quando á tardinha ou pela manhã, a garotada �,�

_ Bôa noite, dr. Poder-nos-à eXige O pagamento immediato de segumtes autos: appellaçao cnml-
�

esperta. ,corre as ru�s apreg?ando, esganiçada, as folhas da �

conceder a entrevista, agora? Comprae para vos conven- 63.000 dollars, ou sejam 1.000 na,l �. 5.035, da comarca de V
terra, Ja o pacato cldadào Ilhéu está tartissimo e inteirado ��

---Entrevista propriamente, não. cer O formidavel e economi- e poucos contos em moeda brasi- Jomvtlle, �ue é appellante Adol- �I doshdetdalhes �ínimfos d'dde cada caso) ás vezes Q_té, delle �

Comtudo, e�tou prompto a atten- co SABÃO INDIO leira, devidos pelos concertos que
pho Bub,htz e appellado João da � �on ec� or, Ja re un i o e augmentado com os muitos ��

der o meu bom amiguinho ...de fizeram agosto em.
Costa CIdral- «reduzir a pena a � pontos que cada contista lhe vae accre5centando. -�

vez que não seja muito longa a
A Robbins Dry Dock And

um mez, de prisã?, ,� multa de � Isso por um lado.· H

"inquirição", rematou sorrindo. Condemna .... Repair Co, ameaça estender o centollec�ncoe�t�mlllrels5(1050$);» �I'
P?r outro, convem notar os pedidos insistentes, quasl �

_ Então, o que pensa da [-0- d
sequestro aos demais navios do appe açao cnmma n. ,38, da � Imperativos, que frequentemente ao jornalista fazem os ami- ��

litica em geral? a a 45 an. Lloyd Brasileiro que se encontram
comarca de Orleans, em que é �� gos, para qu� não se divulgue esse caso policial, il']uelle �

-O novo regimen està, pou-
no Porto de Nova York. appeIlante Berto Ghisi e appella- � rrhtro daconbt;clmfen�l�' l�rque. o '''Fulano, nelle envolvido, é �

co a pouco, se consolidando. Os
nOS O Taubaté, quando foi se-

da a Justiç.a por seu Promotor- � 1)0H
e

.oad
aml la

I'
e amigo do seu amigo-ou, o que sei ��

casos politicos nos Estados do Porto Alegre, 12 (O) O ju- questrado, já havia recebido em
«dar provImento a appellação, � eu. a amo a as �ec amações, ora porq'le o jornal não no· �

Norte, e a agitação decorrente ry condemr.ou Estamslá0 Nova Orleans carregamento com-
para reformar a sentença, con- � �:CI.O� o anmversano �o João, ora porque não qualificou de �

n�o têm servido sinão para fir- �ittmann a 45 annos de pri- pleto e devia partir dentro de al-
demnando o ap.pellante Ghisi a ti�

dlstmcto conterrâneo I
o Antonio, ora porque co;'tou, pela �

luar o prestigio da justiça eleito- sao cellular por ter assassi- gumas horas para o Brasil. um anno, de pnsão, pena que se- �
falta de espaço,

.

a collaboração do Joaquim. �

rai e a confiança, portanto, como
nado sua ex-nl)iva e o pae O sequestro surprehendeu gran-

rá cumpllda na Penitenciária do �. ,Mas, tudo ISSO nada será para a tor.71entada vjda elo ��

conseauencia, numa nova órdem desta. O jury foi movimen- demente a tripulação dos dois
Estado». �

JornalIsta, comparado com o imprevisto de cer!as situacõ�s ��

de coisas politicas. tado, causando sensação o navios, que se encontra á espera, Aggr�vo n. 761, da comarca �
em que lhe p,õe por. vezes o mais innocente noticiaria.:t ��

-E sobre a politica de San-
(I veredictun1». de decisão final. de Canomhas, em que é 8ggra- r Dessa f�rma, SI elle tem a má idéia de fa-.:er um re- ��

ta Catharina?

A
vante Maria Pinheiro e aggrava- r �aro sereno a calçada destroçada de tal rua ou tal praça �

-Quanto à politica de fi{Jsso C 1111
AI

-

da Southern Brasil Lumber & r e um Deus-nos-accuda! (ijJ

Estado, não serà precisodizer-lO' Igaçao
Colonization Corr.pany- «negar JJ Abespinha-se o proprietario do médio Z8M"-O,C> o [�

lhe que ella atravessa agora a
I -, fProvimento ao aggravo para con- t amigo do proprietario, irritam-se seus pa;êntes-�."c�nd:p:�'�:s � l�

sua phase aguda de agitação na- irma� a decisão de' fls. 88, que !I des(:e�dentes até o 4' gráú. Cortam-se annunc:ios, devolvem- t�

tural. Talvez dentro de vinte dias, R bM! III
aprecIOu e resolvell o caso ajui- r se asslgnaturas. ��

porêm, teremos a Constit'linte reu- e'pU Icana
zado de inteiro accôrdo com o � E' uma bôa e santa terrinha em que 05 cinemas sus- �,.,�,'

nida, para solucionar a pretensa

' 'direito e a prova dos aut05; Em· r �endem as entradas permanentes da imprensa, ante uma crí- [,

crise politica. Nel!a jà se con,�en-
bargos civeis n. 1,685, da co- r tlca serena a determinado filmo �

tra, desde agora, a attenção dos
-- marca de Lages, em que são em- r 'd P�is fali, nestadbôa terrinha que um bisonho jernalista, t�1

catharinenses. II.
bargantes D. Maria Amalia Fer- r am a nao .acdlmata o ,co� o provmcianismo local, guiz fazer G�

-E o que nos diz sobre as re II n I use o'" n t'
reira, de Macedo e outros e em- r ' graça, COnla? o ao p�bhco a historia de um maravilhoso jns- ��

divergencias no seio do Partido
D:I em ba:bados Cirillio Borges de Oli- r trumento, C:UJos celeshaes accordes tiveram o condão de en- ��

Liberal? O
veua e sua mulher-confirmar a \!t cantar o mundo oHicial. ��

nte� á noite e,stiveram reunidos em uma das salas, da d
' �" N d·

. . IS�

-A unidade só existe na va- se'de d P d R bl
eCIsão embargada. attentos os ? Ia segumte, surgIU a inevitavel tempestade e gua'sl' il,�

o arlI o epu Icano á rua Padre M' I' h d· f d
Li cldad b

�"lI

riedade. ctorios d
-

" Igue In o, os Ire- seus un amentos, que são rigo-" que a e sosso rou, numa onda de raiva, num mar de r�1

D h
?S tres parh�o_s, qU,e constituem a AlIiança Opposicionista, rosam t "d" " d descompusturas. E em vez dos sons dulcl's"l-mo" d" t

�lj

a i, divergencias. pontos-de- para OUVirem a exposlçao feita pelo �r dr R J' d
en e )un ICOS e accor es .

I' 'd' d
" o e"per ou ao rtf

vistas vàrios mas perfeitamente ex- d f d'
- .

, ,. upp umor, eputa- com as provas existentes nos autos Jorna Ista a e,stn encla. ,as trombetas do J'uizo final. ��
o e eral eleIto, sobre o moment( politico th' d C h h

�':4

plicaveis. O Partido Liberal eu- I _,
.,

d
"

) ca armense, com re- r :ojeitan o assim os embargos que

Li�
omo es p�q.uemnm a, o ! minha amada Flori3.nopoli� ! rn;�,

d
,al;a� as actlVI ,ades partldanas, desenvolvidas na Capital da Re- lhes foram oppostos a fls.-, por se I"

Oh! pobre tuguno do Irmão Joaquim! ti

t�etanto, entro de sua lei orgâ- publica, por dJversos proceres colligados. .. ��J
mca" saberá cOllsolidar na próxi- O dr R J.

. "

limitarem a reproduzir < materia 1/."

. upp umor reassumIU ontem d h f d' d .. Z
�

ma Con t't
.

t l'·d· C II' R bl'
o cargo e c e e a Improce ente, J'á aprecii\da e devI'- ��

E' C A T H A R I N A ��

S I um e a sua Impl a VI- o Igação epu Icana. W
,., I�,�

damente julgada. � F&.�
�*=a!#*:ti";!f.i'z;*�«:&'����"&,�"",, ' Il'�

����������....

nas
trevista VICTORIA, (G)-Realizou-3.c

ôntem a eleição para presidente do
Estado, finaliZando com o ;empak
de 12 votos para o atual interventor

capitão Plunaro Bley e J 2 votos

para o deputado Asdruba Soart's.

o pOVO impossibilitado de as
sistir as sessões da Consti

tuinte?que ficou por acabar
..

rixa

tiga
an ..

. ,"

<
.....
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DIARIO INDEPENDEN I L'
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original

publicado ou não.
O conceito expresso etr arti-

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc ror Parte
da Redacção. 1 montar

, 6 Choche

Assignatu ras 111 Pan� de.arn:ar c:a.sas
ANNO 44citOOO

12 PaC:lenc::a (invertido)
fP 15 mostrava se alegre·

SEMESTRE 24$000 16 Vara c:om que se re-

fRIMESTRE 12$000
mexe o borraI7�r��

MEZ 4$000 k� ��;geiro (invertido)
A correspondencia, bem como 21 Argolas
OS valores relativos aos an- 22 Quasi alallcõo

23 Desbravamentos
nuncios e assignaturas âveem 28 Emboc:adura de rio

ser enviados ao Director-Ge- 29 Tomar uma c:ousa pe
la a outra

rente Jairo Callado. 30 Her õoõe dividida por
marc:os

31 Rio da ouyana Bra
sileira

Edipo
Direcção

ENIGMA N. 4

HORIZONTAES

2

de Rodolpho Rosa (URANO)

CRUZADAS

URANO (A. C. L. B.)

Logogripho
Dizia antigo anexim:
nA gordura é formosura," I,

6,4,5, 2
E embora não seja assim
Nada tenho com a loucura, -4,

6,4,2, 3
De quem usa lalisman,-6, 4,

2,3,6
p'ra mante-Ía, por ventura

e a Esp.hinge Integralismo
z=nr

.

*&_. ri. 'N��

3' Torneio

(Offerecido ao Tte. Pinto da Luz)

CHAVES:
VERTICAES:

1 11 2 II 3 ii II 4 � 5 li.l! 6 li 7 li � _�JL�J!_-º I
11 ii 1\ 110:11211 � 1311 II 141)�� 1511 ri

_1611 II 111711 il II I� -�lIT8rTT
(f�!2]_� \1 1I���lrorI20� � [I IIG
O·�···u"12_�111_[�1�11_lt�I)_�II.rr221! -íl-fTo
231\ ii II ;\ 1124IJ�� 11 II � I!Ô
2811 II Ile1129!l II II II 11'�IJ3011 �_.
31[] II II II 1-la1l32 u U n=I\-

.1 'Julga
2 Lagar de quar-õur lan

ças
3 5ahir se mm õzspro

posito
4 Reàuzir a rnls ar!c
5 oranàe qucntlôuôz
6 Hão bz rn, apenas
7 Historiador, philosopho

e uiu'unte orego
8 mui irritaveis
9 Patriarc:ha de Alexan

dria

PALAVRAS

ro Rio (la 5uissa
13 Hota musical
17 Hcõu
18 Pintor franc:ez
23 5apo do Amazonas
24 Tempo
25 A terra natal
26 Diffic:uldaàe
27 5em auxilio-

Caixa Postal 37

os torneios õe palavras cruzn
(las c:on�tarão de quatro enigmas,
que aerco publlccõoa todas as

quartas-teiras.
Hs soluções dos enigmas àeverão
ser remettidas ao õlrector õestc
secção 15 dias õepols ao public:a
çãa de ccõc uma.

fica lnetltulõo um premio que
constará de·'um ôlrçloricr-lo 5imões
da fonsec:a, que nos foi gentil
mente offerec:ido pela "Livraria
Ccthor-lnenae», para nquelle que
apresentar, ôznn-o ao prazo aci
ma, todas as soluções certas dos
mericlonnôoa enigmas.
Havendo empate de conrurren

tes, nos premias, far-se-á sorteios
pela lotertc ao rapital federal em

No. do Regs. 1452 dia previamente designado.
'

Data : "2-3-935 A secção charadistic:a constará
de 10gogrV,Jhos e chcrcõas de to
àas as especies; o prazo será o

mesmo da secçãn de palavras
cruzcôns-
Para esta secção, ottereço um Charadasõlccloncrto ae 'J. Roquet. a quem

apresentar todas as soluções cer-
tas de todos os trabalhos. O animal escorregou na pedra,

No. do Regs. 1453
URANO

mas ficou preso á corda, 2, I.
Data " "2-3-935

�EHt D. Branca, offerece um capa-
Usar o «SABAO INDlO» quer ceie a quem diciírar está chara

dizer economia, sob todos da, 2, I
os pontJs de vista. T. LABACA

� �_
. ;A.' WC ,4 ..;.." 3'S!

:������=-�a1!"S:�2;lf#A.a!:-zl��Jt_��.:';'=��""_��3�

� i
'it r

N°D:�,!?�r;_i��� � D E S P O R TOS �
De Wilhelm Weege, para a ��

Iexploração do commercio de sec- � 1lhd ( . � A"C JS, mo a os, rumo manteIga, F.� Redactor CYPRI NO JOSE'
c :reaes, e outros productos do I �-t"s"a'���"S""Z'� �"fe S"��,,*,"Z'·s.s.!
paiz, com o capital de rs 1

4."�_....,,,.�""''''''""''''' ''''''''" �." � ��"""""""'�".�'I!I

25:000$000, em Jaraguá. I Figueirense, Iris, Avahy, A
thletico e Tamandaré pele
jarao na mais notavel tar
de sportiva da temporada

de 1935

Amanhã, finalmente, a Fede
ração C. de Desportos fará rea

liza.r o torneio initium da tempo
rada sportiva de I 935, participan
do cinco quadro:; bem fortes e

Deputados' tre;nad�s imos. Ad�antar-�e qual o
,

I campeao do torneIO, sena Impos-
RIO II (G)-Esta em anda- sivel, dada a constituiçã0 especial

mento, ll'l Can'il.:a dos D�p�ltad?s, das equipes que, frente á frente,
ti� plano auda�loso de. mflacclO- iudarão pelo cubiçado titulo de
lllsmo do �r. Lesar. 1 moco, qu: campeã do torneio initium de
apre<;entou um projecto de lei 1935. Os jogos:
autorisando o governo a emittir
o dinh"!iro necessano para res-

. gatar toda a divid3. publica in-
terna. Partida bem disputada e igual.
O Ministro Souza Costa, in- Tanto o Iris como o Figueirense

terrogado a respeito d�sse projeto tem qualidades para descollo:ar

negou a procedencia governa- um ao outro. O Iris apresentará
m �ntal do m smo, a(:c 'esentando SU!l artilharia reforçada de Seccu-

qu'
- '._O�� ,':0'; :n ti � r;l, ex·d ,fensor do Fi,su:'Oirenu e'o- TAMt-\NDARE'

e 4�.· .

�om Ui"SdO ele F l!1t..rjç.l� o li! q�allio o F'gueirense Xi�líá .�Je� I .

O Ta:r,andare, o .beniamin da

fulmInana. mentos novos. Essa f)arhda sera cIdadê. hcara na bOlG. emquanto

Junta Com
mercial do

Estado

32 finarias

Torneios de pala
vras cruzadas

Mês de março

DECLARAÇÃO DE FIRMAS
INDUSTRIAES E COL

LECTIVAS

No. do Regs. 1451
Data" "2-3·935

De FeLcjo Elias & Irmão, pa
ra a exploração do commercio de
fazendas. armarinho, etc, com o

capita] de rs. 2:000$000, nesta.

De José Elias, para a explo
ração do commercio de fazendas,
armarinho, etc, com o capital de
rs. 5 :000$000, nesta.

Werner & Wormsbecker, para
a exploração do commercio de
armarinho, ferragens, louças, etc,
com o capital de rs. 20:000$,
em \I!;"k,

Um plano
audacioso
tE�'n anda!!JI
menta

Camara
na

das

FIGUEIRENSExIRIS

Proverbio não se comenta

E neste caso aqui fICO,
A ver si alguem intenta
Com a gorda um namorico,
A' quem darei de presente,
Um dõce de grão de bico,

O seu apparelho de rádio
funccionamal?

Incertezas da corrente eleetrica
por certo.

Adquirindo o Estabilizador
de Corrente terá o seu rádio
sempre com o volume proprio e

regulado perfeitamente.
Resultado, em algumas zonas

da cidade: 200 '1.
Funccionamento garantido

Preço módico
"INSTALLADORA DE

TREINOS DA SEMANA OS CARIOCAS jA' EM�.· FLORIANOPOLIsn
VINDOURA PAULO [Rua Trajano n' II

Para conhecimento dO$ clubs

publicamos a relação dos dias de
treinos para a proxima semana:

2aJeira, leis; 5aAeira, Athletico;
6a.-feira, Avahy e o combinado
da cidade e sabbado o Taman

daré F. C.

- wt*

Religiao
�\

-0-

iniciada, ás 14,30 hs. em ponto
Servirá de juiz o sr. ten. Emilio
lio Bilbau.

AVAHYxATHLETICO

E' uma lide em que o Avahy
levará vantagem, p()r certo, sobre
o seu leal advelsario; mas no foot
ball não ha logica, especialmente
em torneio. A equ:p� do Avahy
serà a mesma. QL1anto o Athleti
co, estamos informados, apresen
tarà uma ala esquerda de respei
to, que dará muito trabalho a Ti
co tico. Sua equipe, em conjun
eto, està bôa. Essa peleja serà,
às 15 horas. O juiz designado
foi o sr. Alfredo Richter.

os outros se collocam e se des

classificam. E' um team que se

reergueu ha poucos tempos, mas

se ercontra bem organizado e obe
dece à direcção· téchnica d �

Numas. Com as ultimas acquisi

ções, ficaram sanadas as difficul
dades do club de Sody. O seu

quadro está assim constituído:
Villain; Pinheiro e Bruno; Pi�ga
Parafuse' e Numas; Magrinho
Vieira-Sabbas- Pernambuco e

Bonatelli. Reservas: Á'pheu -

Theodoro e Narciso. O� juizes
p:ua as partidas finaes serão es

colhidos no momento. A semi-fi
nal terá inicio, ás 15,30 hrs., e a

fiDal ás 16 hrs. O horario será
alterado em caso de empate. Após
os jogos, o Iris F. c., q:le deve
rá representar a Capital, a I 2 de
maio, juntamente com um combi
nado da cidade, disputara um

rnatch-treino com o combinado da
cidade, que terá a seguinte cons

tituição: Bôos; Arnaldo e Carlos;
Borba-Chocolate e Gato; Galle

go- Paraná - Lins - Calico e

Piepper. Reservas: Medeiros, Nery
e Cestinha. Servirà como JUIZ
deste treino o sr. Campos.

O Íntegralismo se propõe respeitar integralmente a Íiberda
de de consciencia e garantir a liberdade de cultos desde que não com

tituam ameaça à paz e á harmonia social.
Manterá todas as reinvidicações da Igreja co isubst mciadas

na Constituiçã� Federal d� 1 6 d � J unho d� 1934 e posteriormente
fará respeitar integralmente os são; principio: christi.os da sociedade.

O principio do lntegralisrno, em materra de cooperação re

ligiosa, e o do reg::nJ d� concordata, sem perda do! autonomia das
partes e visando sempre a grandez 1 nacional dentro do ideal christão
da sociedade.

CONVITES OFFICIAES

Estamos informados de que o

sr. Interventor do Estado, bem
como outras altas autoridades fô
ram convidadas para assistir <) tor

neio que se realizarà amanhã, às
14 horas, no campo «A. Konder».

REPRESENTANTES DA
F. C.D.

Representarà a F. C. D., o

sr. Nelson Nunes e servirão como

supplentes os srs. Nelson Ma
chado e dr. AffOll3O Veiga.

PATESCO IMPOSSIBILITA
DO DEjOOAR

Durante o treino do scratch ca

rioca, 5a.feira ultima, o ponta es

querda do combinado Patesco,
foi victima de fractura numa per
na que, por certo, o impossibilita-

A
n II
II

Lei de S"�gurança e
l\liilicias do Sigmd

as

Camisas-verdes! Se mandarem cessar o clamor do'! vossos

tambores e de vossos clarins, com�çae a rufar as caixas surdas. E'
a musica dos hmeraes. Mas, ficae .certos de que, na vida universal,
quando alguma coisa está morrendo outra está nascendo.

E as caixas surdas que marcarão o compasso tragico do en

terramento de um regime, saberão despertar as cargas supremas e lu
minosas que arrancarão o B:asil da miséria moral e o conduzirão no

carro da Victoria.
"

u

A salvação
u

do Brasil
!'Ja decomposição da liberal-democracia, que se apoia no

cornmunismo para obter as Leis de Segurança, o Integralismo é a

unica força moral, anti-cornmunista a anti-burgueza, de quem se pó
de esperar o grande milagre da resurreição de uma Patria.

(Da «A Cffensiva-í;
n "
*

SE!'v1 LEI OU COM LEI DE SEGURANÇA, NÓS FAREMOS O
8RASIL INTEGRAL, POIS NÃO HA OBSTAC JLO QUE DETE;"JHA)

A MARCHA DO INTEGRALISMO
-0-

Provincias

I

Pelas
RIO GRANDE DO SUL

A Provincia do extremo sul brasileiro assistiu, no dia 24
do mês passado, uma tocante cerimonia. Foi a homenagem da Mi
licia Integralista de Porto Alegre ao bravo companheiro morto em

S. Sabastião do Cahy. Luiz Schroeder, sepultado na necroR�le de
São Leopoldo. .

.

'

Organizou-se para isto uma romaria áquella cidade, na

qual tomaram parte o Chefe Provincial e outras autoridades integra
listas.

Em São Leopoldo os "camisas-verdes" locaes uniram-se aos

companheiros da capital g:lUcha, encaminhando-se todos para o ce

miterio onde, precisamente ás 10 e meia, teve inicio a cerimonia.
Foi feito um minuto d_� silencio e em seguida procedeu-se á cha
mada de Luiz Schroeder,

Usou depois da palavra o Chefe Provincial que salientou
a importancia e a alta significação daquella homenagem, terminan
do a sua commovida oração affirmando que no Integralismo ninguem
morre, porque o integralista que deixa o convivio dos companheir03
na terra, continúa a viver eternam�nte no coração dos Camisas
Verdes.

rá de jogar durante varios mêses.

70 CONTOS PARA U,\1
JOGADOR

Leonidas, notavel meia cario
ca, actualmente em leilão, foi
arrematado por um c1ub de Bar
celona pelo elevado preço de
7 O contos de réis, devendo em·'

barcar ainda este mê:; para Hes

panha.

ARGENTINOS X BRASILEI
ROS

Para tomar p:ute na segunda
prova da melhor das tres, já se

acha em S. Paulo a representa-

Garaga AmerIcana Rua
Francisco Tolentino n· 1

TELEPHONE 1.577
ção canoca, com a mesma cons- I
tituição que jogou domingo ultimo. Fa ta de

nickeis

Porto Alegre 12 (O) Ulti
mam?nte tem-se accentuado

Por <,ccasião da VISIta do a falta de nickeis nesta praça.
sr. Présidente da. Republica Bra- Alguns estabelecimentos com
sileira á Argentina, será disputa- merciaes chegam a dar cer

da uma partida de foot-ball entre tos objectos para arredondar
Argentinos e Brasileiros. O jogo O valor da compra, visto não

Continua na 6a. pagina haver troco mÍúdo.

e

um

homens scientistas .Ião devem se descuidar o uso do MATTE vis
conservador e rest_orador das fOI-'laças ph)'sicas e intellectuaes

.Literatos
to queé

r,

tt:�'0
"'J�tAi:lJ:

-""
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--- fundada em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no, Brasil

.li:...,

rc:pital renllsuõo 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$:161
Trnmcuele 13.472:299$:3<).9
Respono;abiliôaôes casumlôca em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliôaôes referem-se sórnente aos ramos ô"

fOBO e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UH!r05 em qUE
a rompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em todos 05
Estados õo Brasil, no Urugua" (Bucrur-sul) e nas pr lncípuesl]'

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & rIA.

Rua r. mafra n' 35 (sobraào) raixa postal 19
TlZlegr. ALLIAHÇA Tcleph. 1.083

Escriptorios em Laguna II: Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

... .",...

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso
.

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

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. tJode brindar seus filhos.
Linda Vista Punnrurnlcc,

Esplenàida praia de banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terrenos completamente planos.
FI VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 da Brande Quartel feàeral, em construcção.
600 do Brupo Esc:olar José Boiteux.

Ha séde do Districto 10ão Pessôa.

�"!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàade se encarrega da construrção àe Préàios

05 16tes cõqutrõos, mcõtc nte o pagamento àe uma;lZntraàa á
ur.stn e o restctte IZm pcqcmentcs rnensoce.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

A

\
�th\.i',-("'" • -.:.'.; :.'-'_' ..

' .... "_'-;'" ..! ..
' ".'
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t-IOMEN
Rua Conselheira Mafra (esquina Trajano)

Chiquinho

m;z.,..,qFAVAV.Â.V��������� �VAV.Â.VÂV'A.'q��

IC I pcke I �i
� Matriz: FLORIANOPOLIS �
� Filiaes em: Blurne��str��i;;�iI�rm����-:��SC�uze��gd�SUI Lages ��
� �
r)1 Secção de Secçao de Secção de �1
E! FAZENDAS: �

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��
Morins e Algodões Machinas de beneficiar imadeira �)
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas �mechanicas t��
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �1�

Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a 'lavoura: arados, �j
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �1\J

''''1 Lã em novellos em ead as Louça esmaltada - apparelhos de
�

jantar - talhe- electricos ��
� Sabonetes e Pe rfu arias rQS Material em geral para transmissões: eixos, �!l�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l�

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD1Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar

.

GOODYER �J� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Ma:erial electrico em geral .�

� Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" :�
��P.A��AVAV���� �������t������������VÂ������';�
-Companhia Alliança da Bahi-a'-����������������

'I&.:onfeitariaEspecialidades em cararnellos, bonbons, empadas.
conservas, vinhos finos etc .

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-
mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvpo qrcphlc, Esterrwtypi
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno E���g��n��oAI;�u�����b ���
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 Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente.
'

Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA-
DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no FRA N. 7O

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-II FLORIANOPOUS I��==========================�======�t�a�I,�C�a�fe�'�d�a�I�lh�a�e�H�o�te�I�M�e�tr�o�po�I�.__ .--- ---

CAPITAL.
ARTIGO,S PARA
.ORIANÇAS

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N o P O L I S - S A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

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

f GARANTIDO
,:����,; E CUSTA 6 $

O DISSOLVENTE NATÁ15

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

AUA.
_

ClOADE 1JUDG- �

SE QUERES Ar'--T"AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8.200
Phone. 1.�12

E NADA MAISl
BRO N. 16

PASCHOAL SIMONE S. A· �
LIVRARIA MODERNA

PunOaôn IZm 1885

Rua Felippe Schmidt rr 8
l'aixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End, Telg.
SIMONE

Alcool

.,::"
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A azets Indíca:
"

� v li �:,;' (�,� ii ....... ",• ..;;,

Dr. Cesar Avlla II Dr. Henrique Rupp Jor.
'I

Ex-assistente do I

S
. I Dr. Oswalda Bulcão ViannaDr. Cesar .. artorl II L

I i �I

Clínica cirurgica-operações
' Escriptorio R. Felippe

Schmidt rr 9 Phone 1483

E

;;;;:.

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypresfe
Paiva n: 1 -� Phone 1.618

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

Dr. Fulvio Aduccl
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
: (sobrado)
I

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horasDr. Antonio Botini

Medicina lnterna-> Syphilia
Vias Urinarias Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultoria (:: Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Fechamento de malas

TERÇAS e C.UINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

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

Agência no

Edificio La Porta Hotel

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

ciaI ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Accacio MO:II ••OHH------G.eee��
. 'e �

rerra tem seu escrip- I TOME I
tório de advocacia á rua • 5

sómente
o Instituto CREATION

maY r» r'I" Rua Conselheiro Mafra n. 7-(Edif. La Porta)
� � SOLICITE A SUA MATRICULA

O Boonekam p e Esse curso conta comos aparelhamentos neccessarios
�========

� S para executar as exigencias da moda, e é lecciona-
a o apperitivo de maior fama -m do de modo que a alumna, possa sempre executar

Não ponha fóra a sua lamina ( G seus caprichosjdíspensando machinismos e dísposi-usada. .�HJ.OD 00••••$1 tivos que não sempre estão ao seu alcance
Adquira já o afamado afia-

�iiiiiiMii__iõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiõíiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiIiidor nSIRANAn
para laminas ty-

po Gillette.
Para excellente e baratíssimo.
INSTALLADORA DE

FLORIANOPOLlS

Visconde de Ouro Preto

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

Rua Trajano n' 11

n. 70. - Phone- 1277.-Pelleleria
Argenti�'�a Caixa Postal, 110.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Jordan & Cia.H.
CASA MATRIZ:

.JOINVILLE
Estado'de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «INDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel, 514 e 507

FILIAE$:
Mafra - Canoinhas

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

(PARANÁ)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

r�há de Matte Inclus
61

_

1���1I Attentae bem , �
o. L.. ROSA

�)J d·� A Agencia Mo erna
RUA DEODORO 33 � de Publicações, com séde
FLORIANOPOL'S. �� em São Paulo, é autorizada e fis

�l� calizada pelo Governo Federal e

�a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem � possue a carta patente n. 112
assignaturas ou annunciarem na �

A ETA r� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por

�.A G Z �� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras \1
- o jornal mais moderno e lido da Capital. � EXTRACÇÃO com globos de crystaI. �

Peçam informações. � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �
� teias são presenciados pelo povo �
er�l�����������}��

I'

Refinação de Assucar
-,------- ._--------

=de=1

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposíto: Mercado, 36

--�--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos G

� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �
(?,jW' e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �

� duraveis.
'Wi&1'

� O
�� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS •
� NA CASA e
� �!
�eG••��. -------e.�.��

CURSOS DE

Chapéos e Flôres
(ESPECIALMENTE DE ARTE)-pARA A MODA FE

MININA-ENFEITES PARA CHAPÉUS

Valiosas brindes

distribue

e...o"eG"�.G�••••••e� 8���f{i�h�������W�O

Fabrica de·Moveis ; � Transporte rapido �
IDE : �

Florianopolis - Bom Retiro �
I Pedro Vitali : ACEITAM.SEPASSAGEI�OS,CAR�ASE�NCOMENDAS �
• ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER. Fett & Cla. Limitada �• ESTYLO-ua João Pinto : I B-TeIephone, 1693 � AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol ��
• ' O O encarregado MARCUS MOURA l�
...........O��fi__G.� .��é�i����������

" ,.�ferh� O Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleina
é dar valar ao que é bani, é economiCD e rendôso

'.-

E PERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

I'
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Nylza Viegas Moura Queda do café \--�---_ .. -

RIO 11 (0)- As estatisti- \cas,:agora publicadas, dernons- CoelhosGigantes
tram a formidavel quéda na ex- Branco de
portação do café. Flandres

Assim. nos dois primeiros me- Com idade de 3 mezes
zes, do corrente, anno, foram em- vende o casal a 20$000
barcados 2 milhões de saccas, quan-

Joaquim Moura Junior, Zoê do em igual periodo do anno

Viegas de Moura Nery Viega passado exportamos 3 milhões
Moura e José Viegas de Amorim, e 400 mil saccas.

agradecem a todas as pessôas 1 t II - d I f t
'f

ns a açoes e uz e orça, e c.

que mam estaram o seu pesar, V d d 1 t b t
.

t.

d 1
en a e us ros, a a -Jours e 0-

envian o cartas e cartões; te c- d demai
.

d. os os emais acceSSOBOS o ra-

grammas e flores, pelo Iallecimeuto d I tricid d. mo e e ec BCI a e.
de sua sempre lembrada filha, O

.

b II
.

d r timais e o e vana o so
irmã e neta.

mento - Os melhores preços

Nylza Viegas Moura Orçamentos, consultas, etc.
.

Rua Trajano n. 11
e c�nvJdam a.

- seus pa�e�tes : INSTALLADORA DE FLO IND IOde Curityba.
pessoas de amizade a assrstirern a RIANO?OLIS
mis�a que p�r alma da sa�dosa ���...���;l��l���t����
extincta, farao rezar na Igreja de

I;
�,�

São Fransisco, ás 7,30 horas de CONVENÇA-SE t��
�a' fe�ra, 17 do �orrente, se-

1 que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
timo dia do seu lalecimento. ,; das todas as importantes conquistas da sciencia �
---------- � do radio, razão porque recornmendamo-los. �I Quem quizer se trajar bem,�. r'i]

Iforços�mente,teráque usaras � AOENTES.- COSTA & Ca. �
iR�l:ZdO a:a�: � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
; lippe §mchmidt. n. 21 �J�_��������

Combinações Iinteiramente
novas e muito
interessantes

!
de titulos de I

capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento Irac-

& ':'

AIIi:mç;) .In l�nhi3

� � �,'��'I.if.. liznçii.� S. ti.·
..

........__
', > Companhia Brosileiroo poro incentivaI o des-
� envolvimenTo do Economia

capital .ubscrlpto: e.OOO:OOO�ooo - Capl\&l raallna.:1o: 600;0004000

'''L" . Sede Socla.l.: a ..Wa �"

cionano.

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l
numero sor

teado, do
DUPLO
do capital
nominal.

li----

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

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A

27 DE MARÇO DE 1935:

Titulo N·

19899 Samuel Camara Góes para seu filho José - Natal-Rio Crande I
do Norte-contemplado com o CAPITAL DUPLO Rs 12:000$m\0

3000 Orlandino Klotz-f�ezel1de-Estado do Rio-contemplado com Rs. 6:000$000
19050 Francisco Costa Ribeiro, para a menor julia-fortaleza-Esta-

do do Ceará-contemplado com Rs. 6:000$000
14027 [oão Rodrigues Germano+São Salvador-Estado da Bahia-

contemplado com um titulo liberado de Rs.
.

6:000$000
14027 -Saul da fonseca-Rio de janeiro-contemplada com um titu-

lo liberado de Rs. 6:000$000
293 josé Campos Menezes-São Salvador-Estado da Bahia -- con-

i i

templado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000
293 Laudares de Carvalhu=Rio de janeiro-· contemplado com um

titulo liberado de Rs.

II�ViiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiE�Niiii!D�E�-�S�E�'iiiiiiu-m-aiiiiiiiiliiico-n�f-or�ta�viiiiie�l�c�a�sa�,-s�i�ta�na�r�ua�p�riI;0:""Querendo reparar, e engraxar e

cipal do districto <�oão Pessõa>, com fundos lavar automovel procure a «CA-

para o mar. ,
_ GAG_E AME�ICA\lA» rua

TRATAR NESTA REDACÇAO. FranCISco Tolentmo n' l: �iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiil

Informações com os

Campos

6:000$000

Correspondentes Regionaes
Cia.

Prefiram sempre o ínegua-
--

vavel SABAO

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe cem so ris'

coso Almofadas, toalhar. pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda.
na CASA "A INSTALLA·

IDORA" á Rua Trajm:o n. 11,
[onde V. Excia. poderá cncom

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

inteiro conten.o,

-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

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

Padaria Cruzeiro
de

Lobo &
Florianopol;s - Laguna - Itajahy - Bturnenau - Brusque

rRIADOR
EWALDO BAASCH

PALHOÇA
Em Florianopolis pode diri

gir-se aRapbael Dtgtacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

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

RATO SE VENDE � O

Emilia Schroeder
RUA BOCAYUVA N. 197

TELEPHONE N. 1.382

Rua Trajano n. 11.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

"SulAmerica Terrestres, Maritimos
e Accidentes"

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Re.sponsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Automoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Agentes em Itajahy: Bornhausen & Cia.· R. Pedro Ferreira, 26 .. c. rostal,17
Em Laguna: Alyrio Alcantara

I
G
ii
•

! _I A_g_e_n_C_i_a__s_e_m__t_o_d_O_S_D_S__E_s_t_a_d_D_s_d_D__B_r_a_s_i_I 1
o

�OGOO•••••••••••O. ------------------I..O�..OO••GG. I------

'f- ,,'

, ;. ",,'
.e". 'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Retumbante! formiàauel! lncrível!
"O Paraízo", a preferida da nossa 'Jeunes

se-dorée" está vendendoSedas e naais
lindissimas, que dão encanto e belleza.

Para a presente estação todos Os arti
gos os mais elegantes chegados recentemen
J(� de São Paulo e Rio. - No PARAIZO, á Rua
FeUippe Sch�idt N. 21 -- JOS E' ELIAS.

GAZETAI MiS:e!�gi::mos
na Capella de N. S.

do Conceição
*"",mw,a

A
M "'

I'JOSSA VIDA Desp�rJl.os Com o mesmo brilhantismo dos
A estação allemã DJA, onda A Fiscalização Bancaria no..., .. 31,38 ms, irradiara' amanha- o R' d Jt

.

I' dorni 10 e aneiro acaba de publicarRedactor-CypriantJ Jusé annos an eriores rea rza-se orrun- 1 .

A*
**-Conta-nos Pythagoras go, ás 7 horas, nessa capella, progra nma aOoIXO, para a me- o seguinte edital, transmitido a

d N T M d R
rica do Sul. a todos as agencias do Banco doque nas margens o rio iio, Continuação da 2a. pagina issa e amos.

no EgYPlo, era tal a abundancia Os irmãos revestidos com seus
As 23,15 corresponde às 7,15 Brasil, em telegramma de IOdo

de crocodilos que os cães ma- deverá ser eHectuado no dia 26 balandraus, comparecerão águelle
hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às corrente, para conhecimento de

tacam a sêde a mêdo, de corrida, de Maio. acto, dando assim maior realce á-
1 1 ,1 5 hs. todos os interessados: «Para elei-

com receio de serem prêsos do quella festividade.
23.15 Annuneio D/A (alle:não. to apuração quantia exata a-

terrioel saorio, consideradonaquel- TREINO castellano); Canção popular al- trasados commercio com Esta.dos
les tempos animal sagrado pelos Semama Santa lemã. Unidos America do Norte, deve-
egypcios. l A direcção téchnica da F.C.O. 23.20 1?,epresentação infantil pa- dores brasileiros a firmas

. nortea-
convidam os elementos do gua-

Com a Benção de Ramos, ra. radio de Hermann Wein- mericanas deve prestar a �sta Fis-
dro combinado da cidade para ::ompçam amanhã as grandes so- reich, calização Bancaria esclarecirnen-
o treino que será realizado sexta- I

!emnidades da Semama, Santa. ? 23.45 Ultimas noticias (em alle-
I tos por carta de todos sem com

feira proxima, contra a eleven da I Exa. Revl"?a '.
d. Jo�gU1m DOffim mão). premisses até 11 de fevereiro

Avahy F. C. Os elementos do «�es de Oliveira, emInente, Ar�e- 24,00 Para o crepusculo do Do- e que sejam resultantes :impor-
Avahy treinarão pelo combinado. blsp� Metropohtano" fara, quin- ningo. tação mercadorias.
cabendo a direcção spoitiva da- ta;fclra Sa�ta, apos o lava- 00.15 O nosso concerto para o Praso para apresentação des-
quelle club preencher as lacunas. p�s o Serma,o do ��(lndato e na 1Jo:71ingo. Musica popular para sas declarações será 30 (trinta)
Após o treino em conjuncto, ha- mlssa_ da Sexta-Fel:a Santa-:- orchestra. dias a contar desta data, deveu-

I verá treino individual. S:rmao Commemorativo da Pai- 1. J 5 ULtimas noticias (castella- do constar das mesmas sezuintes
sr. Heri-I - xao... 0:». informações: a) se ha saque em

estadual',CAMPEONATO SUL AME- -C0mmlssões da Írrnandad � do 1.30 Uma visão de Paschoa de poder de um banco, em caso Ia-
iRICANO DE ATHLE'TISMO S. S. Sacramento e de N. S::::- redempção, Letra e musica de firmativo citar nnmero, nome Ban-

nhora �as Dores'Aque promo:em as I Gert ,Ról.lldolf-Schmalnquer. \ co, vencirneto e importancia, b)
fAltErtmEHTO: Realizou-se ôntem, na Capital solemnidades, tem percorrido as 2 15 E co do Sporl. se foi feito deposito em moeda

Em sua residencia, à rua Fel- do Chile, as primeiras provas do ruas da nossa capital, solicitando, 2.30 Concerto de musica ligeira. brasileira em que data e de que
lippe Schmidt, falleceu ante-ôn- campeonato sul americano de athlé- como nos annos passados, dona- 3.00 Leitura do programma (al- importancia, c) se foi liquidada
tem, a exma. sra. d. Renata Car- tisrno. Os resultados foram os se-

tivos para o custeio das Iestas. le�., cast.): Despedida Dffi parte de algum saque com cober-
doso .

t 100 t 1 (a!'emão, castellano ), tura adquirida cambio livre CI'-.

gum es: me ros rasos-c- a. Congregação deo seu. se.pultam,.ento ellectua-se SE'RIE: Chile com o tempo de tando saque beneficiado com
C P b

. N. Senhora do I' 'd Ino emiteno u lIco. 10'518; 20.-Brasil, 3o.--Brasil; essa rqut ação pareia e banco

Artigos para homens po- 2a
..
SE'RIE: 10.-Chile, 20.- Desterro A co rrfee ren- portador d) não havendo saque

d B I 30 U 1500 C I'a de Stresa em poder de um banco, inlor-em ser adquiridos, por pre- rasu, .- !'ugu�y.; mé'� A Congregação de Nossa Se-·
.

. tIo Ch I t 4 mar total divida a favor credor,ços excepcronaes no Para· ro� rasos: '-. 1 e- empo, nhora do Desterro fará amanhã,
,

F l' S h id 44 20 Ch I 3 B I' Str esa 11 (O) O c desde que trate importação mer-iZi) a rua e Ippe c mi t ; .- I e, o. - rasu, na Cathedral Metropolitana, na c
-

ommu- :t

5 000 1 A
. .

d ff I bf d cadorias».n' 21. . metros 0._ rgentma- missa de seis horas, a sua com- nica o, o tlcla , pu lca o pe-
tempo 15'4"; 2o.-Chile; 30. munhão geral relativa a este mfs. la imprensa, diz que na pri-

Associaçao --Chile. Arremesso do disco: Opportunidade para confessar- meirareunião O ministrobri-
Anniversaria-se hoje o menino COmme rc ia I Chile-alcance: 40 metros 40 cm.; se têm'na, os congregado�, hoje tannico Mac Donald expoz os

João Baptista de Amorim, appli-I 400 metros rasos-l a. SE'RtE: á noite na referida igreja. pr;ncip: 03 fundamentaes da
cado a!umno do Gymnasio Catha- Segunda-feira, 1 9,30 horas, 1 o.�Chile-tempo 52'20 Perú; politica externa da Ingla-
rinense e filho do nosso digno realizar-se-á a reunIão de 2a. SE'RIE: 10. - Argentina; . Roupa,s para homens e terra em face da situa!'ão A I

'

F d I dCASA A
:f nterventona e era ecre-

contenan�o sr. deputado Olivio assembléa geral da Associa- 20.-Uruguay; 30.-BrasiJ; Sal-I criança so na actual. Sir John Simon refe- tau feriado o dia 15 do corrente,Amorim. ção Commercíal de Floria-I to em altura: 10.- Brasil com a CAPtTAL riu-se á sua viagem a Ber- para todo o municipio de Itajahy,nonruis afim de se proceder perfomance de 1 m86. 20.-Chile. Ilime á attitude da Allemanha, d .

dY-"

P I
ata commemoratIva o centena-fAZEm ANH05 HOJE: á eleição da sua nova di- Collocação dos concorrentes: e os lembrando as q1lestões acer- rio da installação da sua primei-a exma. Sla. Hildô. Magano rectoria. Chile 26 pontos; Brasil 8 pontos; • 81. ca do Pacto Oriental, do Pact0 ra escola pública.Pires; Argentina 5 pontos; Perú e Uru- mUnDelplOS Danubiano, do Pacto do Ar e

d. Zelia Mar- O melhor' sortimento de
guay 2 pontos cada' da Liga das Nações . Ficou

sr. Godofredo artigos para homens só na Canoinhas assentado que estas questõescasa A CAPital.
entrarão em discussão duran-

A renda estadual apurada de te a conferencia. As discu
janeiro a março do corrente exer- ssões foram interrompidas ás
cicio eI.�vo:.!-se a 91:313$800, 13,30 horas e terminadas ás

Compareceu, ôntem, á Policia, qua..,ndo :m. igual perio�o de 1 9 h?�as. Na sess�o nocturna,
Central, o sr. Fr.ancisco da Silva /19.:>4 attlllgI,u a 64:48')$000, O 1111ll1S!1'O frances deu uma

Cardoso, telegraphista e residente havendo a dlfferença de..... e�pos çao detalhada das ra

á rua Frei Caneca, declarando 26:828$800 a favor de 1935. zoes que levaram a França
não ter fundamento a queixa apre- P�ra. tão, elevado aug�en�o ao appello á Ligá das Nações.
sentada contra seu pae Evaristo contnbUlu efhc'l.zmente a hscah- Em seguida, a sessão foi en-

cance pratico. Cardoso, p o r p e I o visinho zação empregada pelo �peroso c�rrada ás 19,30 horas pre-
Acha-se entre nós o sr. dr. "INSTALLADORA DE Heitor Napoleão, referente ao �ol!ector :stad?�J, sr. Gentil �e- clsa':l1ente, ?e.v�ndo a confe-

. Cam3.ra Martins, funccionario do FLORIANOPOLIsn pirão envenen�do e que motivou I
lIn, � cUJa actlvlda?� s,e associam

re:.n�ía ser rp�1!11C�ada na manhã
Mini�terjo de AQricu1lura. Rua Trajano n. 11 a morte de dOIs gallos de combate. os seus dIgnos auxllIaLS. d,._ ::>cxta,L li a, as 9,30 horas .

••llc......IIi &&IIIEIIill·......._mfllill IÍI... ++,
.

e 'Mf.t" ••.:t..@,..".",..'iw....�a__------ ._

-Para esfriar mais rapida
mente uma comida, colloca-se a

mesma num recipiente com agua bem salgada.
*

II II

Dr. Miguel Boabaid I De Joinville chegou ôntem. o

Festeja amanhã o seu anniver- sr. dr. Gil Fausto de Souza, en
sarro natalicio o distincto e ta- genheiro residente da Directoria
lentos') medico patrício sr. dr. M:� I de Estradas de Rodagem.
guel Boabaid, que pela sua re-

conhecida cornpetecia e dedica- Está nesta capital o

São prohssionaes goza de grande I berto Hülse, deputado
syrnpathia e estima neste Estaco. colligado
O jovem facuhativo terá ama

nhã ensejo de certificar-se o quan
to é bemquisto, pelas inequivo
ca provas de consideração, que
1 h) serão tributadas.

� ABRIL -;62�

1_:::_jJ

./1 Gazela, associa-se prazei
rosamente á essas manifestações
de apreço.

FCl annos ôntem, o sr. dr.
Agripa de Faria, conceituado cli
nico em São Joaquim e deputa
do á Assembléa Estadual, pelos
p:ntidos colligados.

a exma. sra.

gues, esposa do
Marques;

a �enhorinha Luíza
fiiha do sr. Alexandre

Moysés,
Moysés,

corr:merciante;
o Jovem DinÍz

Filho.
de Oliveira

n-IE6nm UNS ...

Encontra-se nesta cidad; o sr.

Ermcmbergo Pdlizzetti, industria
lista no municipio do Rio do Sul.

l

voz

II�ratl�ação
da AI�ema.

nllaDO POVO

Sedas,

Fiscaliza
ção banca-

..

ria

Decreto
deferiado

pu- Queixa sel11

fundamento
Adquira uma bomba para

xar agua de poço!
Ideal para comurlO domiciliar.

Eleva a agua a uma altura até
I 5 metros, fenccionando conjuga
da com um motorzinho de 1 {4
HP., que póde ser ligado até
num simples pendente de luz.

Preço baratissimo-Grande al-

Lavando-se com o SabãO

J(Ji�gem Especialiàaàe"
de Wetzel li 'Ciall _III Joínville (MARCA REGISTRADA

e

Bens arreca
dados

Pelo juizo de direito da co

marca de Jaraguá foram arrecada
dos. arrolados e postos em ad
ministração os bens deixados por
Augusto Schlidt, natural da Al
lemanha, que falJec u sem herdei'
ros presentes, ficando, entretanto,
os herdeiros succeswres com direi
to a habilitar-se no prazo de nc

velta difl.s.

poupa-se tempo, dinheiro
j�..�*�u r #Q.. " au tr.77Z7Y&B�.z.5'Z'.e..a* m.m.D.4b..4�, � 4-*@h Hei I'

; �t
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