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Número avulso ,$200\

A v O Z D O p O V O

Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

Rio, 8 (O) - Hoje serão
feitas novas expcrlencias da

electrificaçáo da Central do

Brasil, nas linhas entre as I
estacões PCdíO II e Cascadu-I

CO rrtln u" a..-v-'\ lr� edessa estação até a de
I I I I Engenho de Dentro,

GRE'VES, GRE'VES .. ,
terem partido os na-v-ío-s-d-o-L-lo-j-'d1-------------
Brásileiro, empr,' za pertencent� ae ReW!@! �;m� iio
Governo, Explicaram-nos que os Y

almadores, querem saber iu�tc qlle fracas
qual a majoração dns fretes, alin-
de não se an iscarevn a preju.zo: �!lHl�
movimentando seus navios igno
rando qual a receita ou qual a

despesa.
: Accrescenta que, si fôr tud,.

solucionado na reunião desta noi

te com o sr. Getulio Vargs, é

muito provavel que amanhã P03-
ari .sahir alguns cargueiros eseja
marcada a :\uhiJa de navios de -- ---

pas,ageuos que tiveram de ficar
retidos.

Rio, 9 (O) - O Superior
aU llfI Tribun�\1 Eleitoral decidiu que

� los hlllccionarios civis e mi-

gOS ' litares, inclusive os secreta

rias dos Estados, deverão

perman,-ccr nos cargos até
á posse das cadeiras para
que foram eleitos,

Reuniu-se ôntem, em sua séde,
no� altos da Confeitaria Chiqui
nho, a Uniãe do Commercio, ln-
dus'r'a e Lavoura, �(b a presiden- R:o 8 (G)- O Centro
cia do H. Miguel Malty. C 1,

I '
..

' ,

f
'

D
'

d 'd d
Oillmel clal envIou U111 o fl-

ep0IS e taem SI o tr(Jca as· ". I F ' d
'd b d d t CIO ao ll1lJ1lsil o' c a azell a
I eas so re o o augmcnto o

. � t-
,

d
.

d' r' - protest<lI1CtO C011 I a o au-

Imposto e lU mtnas e proilssoes, d 1 G
f' d J'b d rf'" F' gmento crea 0, pe O over-
leou e I era o, se 01 lelar a e- F b
d - dA' - d C

no ederal, so re o brulo
era�ao as s�oClaçoes e o�- d<ls vendas mercantis,

merclO, Industna e Lnvoura, soh- E l'd'
'

t'f' I
,

d Ih' d'
.

'd
ssa mec I a e JLlS 1 IcaL a

cJtan 0- e llDme lalas provI en- 1

G I
cias a respeito e a ida de uma com-

pe'o o-�el.rno" comCo , senrjo
'_ PI' f' d para aUXl.lar a alxa c e

mlSS10 ao a aclO, a-1m c se en-
A t d' d C

tendc:r com o sr. ceI. Interventor po�en, a Orla os 001-

F d d f,
, , merClanos,

e eral, para e mItlva solução
do caso.

o sr. Getul�o
rebate

a

IlXX

Um projecto de lei de se:;)

gurança �iacional
" "

II

RIO, 9 (G) - «O 0:ar10 Carioca» em manchetle

diz que o sr. Getulio Vargas, julgando chegdd(_1 o momel-:
to de breckar as conspirações do coronel Euclides Figuei
do Accurcio Torres e varios communistas. pedirá á Ca

lTl�ra dos Deputados um projecto de lei de segurança na-

cional.

As gréves�

Rio, 8.-(G)-Perman�cc-
inalteravel a gréve da Cantareirs
e dos condutores de bonds, estan

do o serviço sendo feito, delicien
temente, pelos marujos.
O Interventor ouvido pelos jor

nalistas, declarou que não inter-

Coniinúa em

fóco I)

glDento
impostos

virá no caso.

No mesmo pé se mantem (l

gréve das operarias da fabrica d,

sedas, de Campinas.
Acaba de se manifestar a

gréve do pessoal do posto de

Angra dos Reis, tendo seguido
para o local o contra-torpedeiro
«Alagoas», sob o commando do

-------------

capitão de corveta Christiano Fi

gueredo Aranha.

O ARRESTO DO «SIQUEI
RA CAMPOS»

Rio, 9.-(G)- Continuam os

entendimentos em torno da ques
Ião da m�joração dos fretes ma

ritimos, a que o se. Marques dos
Reis oppoz formal repulsa, so

bretudo na parte refelente ao

Lloyd, que seria inexequivel.
Falando a imprensa, disse o

sr. Mélrques dos Reis:
«A p o osta apresentada pe

los armadores não póde merecer

minha approvação, porquanto a

despesa attribuida ao Lloyd é de
dez mil contos annuaes e a em

preza não estaIÍa em condições
de arcar com tamanha responsabi
lidade, no momento mesmo em

que surgem novas diffículdades.
Ainda pela manhã recebi ccm

IOunicação de Ham�urgo sobre o

arresto do navio «Siqueira Cam

pos», que não poderá sahir da

quelle porto sem o pagamento de
150.000 marcós ouro e 3.000
libras» .

A REUNIÃO DE ONTEM
DA UN1Ãr) DO COMMER
CIO, INDUSTRIA E LA

VOURA

UM OFFICIO DA FEDERA
çÃONOVAMENTE, RETIDOS

OS NAVIOS
A Federação das Associações

Rio, 9.-(G)-Todos os na- do Commercio, Industria e La

vios GU� estavam promplos para voura, enviou ôntem, ás suas filia

sahir suspenderam a partida até das o seguinte oHício: «Illmo. Snrs,

a solução do caso dos fretes, que Esta Federação interes>ada que

será tratado ainda hoje na confe- está na solução de varios proble
reneia que os armadores terão mas que affectam as classes em

com o sr. Getulio Vargas. Ti- apreço, vem solicitar-vos informa

vemos confirmação de que os ar- ções seguras e, si possivel, docu

madores não estão propriamente mentadas com os respectivos avi

em gréve, o �Iue é ainda compro-I sos de lançamentos, s�bre- si estão

vado pelo facto de tambem não augmentando na reVIsão para o

Favoravel ao
•

cruzeiro

RIO 8 (G) - Na sessão
de hoje ri:] Câmara, o sr.

Paulo Filho, Iallou íavora
vel á modificação de nossa

moeda, proposta pelo' gover
no, C(il11 a crcação do «cru

zeiro,'>

---------------

REGULARIZADOS OS SER
VIÇOS POSTAES

Ri), 8.-(G)-Hoje é que
[.caram regulari zados todos os

serviços postaes.

* * I truccã 'd* ns rucçao e sau e

publicas são dois graves pro
blemas ad.. i .istrativos, a que
os governos devem montar

guarda permanente, jamais
descurando a vi�il'mcia pa 'a
urna contínua Sl'U "o, d -ter

minada, tempos alóra, pela
evolução nacional.

Instrucção e saúde são

questões que, par a par, im

plicam, directa e visceral
mente, no d -senvolvimento
da nacionalidade.

Por isso, a máxima bi
millenar de JlIvenal-lIalma
sã num corpo são", conse

cuiu manter o lulcor inten-
_ a

so da verdade que encerra,

reaílirmada passo a passo
pela experiencia quotidiana.
intangivel e consagrada pelos
povos, através de épocas
inteiras que passaram e se

perderam na névoa das dis
tancias, com os seus terre

motos e suas guerras, suas

epidemias e todo o borbo
rinho de vida estuante,

Pois, em Santa Cathari
na, a honrada Interventoria
Federal pretende - ao que
demonstra-obliterar na me

moo' ia dos homens a grande
e mconcusra verdade procla-
m. d pelo poeta. L tino.

Desmerecendo o seu no

bre intento de reformar o

ensino, refórma, aliás, que,
com a públicação do decre
to ôntem no «Diario OHi
cia]", espera a crítica, ae.

rena dos bem intenciona
dos, - o Governo estadual,
nos dois últimoi exercicios,
vem reduzindo, inexplica
velmente, a. dotação orça
mentaria para os serviços de
saíde pública.

Já para 1934. t ....shra a

verb" - llmaterial
.

sanitario"
e!ll I O contos de réis e--,

ag0ra, soífrem aquelles ser

visos uma reducção de quási
25 contos.

Compre:;são de despesas?
Não, porgue, além do ac

créscimo de 767 contos para
a reforma pedagóllica, veri
ficaram-se muitos outros au

gmentos, inclusi ve"�nas ver

bas 1'Governo d;-" Estado"
e gabinetes dos dois Secre
tarios,
\
Dessarte, aQ mesmo tem-

po qqe a opilação, o impa
ludismo e as úlcecras tropi
caes ameaçam, em caracter

endêmico, o futuro da raça,
teima a Interventoria em re�

duzir, de anno para anno,

os recursos orçamentarios
destinados á saúde pública e

desdenha a prophylaxia ru·

ral. E, comO que para a ex

perimen\ar a paciencia do
povo barriga-verde, empa
vona a reforma do ensino
com umas sub-directorias de
Saúde e Hygiene �scolar,
Educação Physica, Musical e
Artistica, museus e rádio-dif
fusão.•.

INúmero atrazado $300

Lima 8 (G) - Fracassou
o movimento revolucionario
de LJ: llin:'C�, tendo morrido
no combate oito rebeldes,
pertencentes ao Partido Al

pista.

Os cívis e multares
eleitos

JOSE' BOIT EUX contra Alvaro Felisbino im-
Realizou-se ôntem, ás 17 putado como autor de' de

horas, uma romaria ao tú- sacato contra essa autori
mula do saudoso cathari- dade.
nense sr

..
des. José Boiteux. �o� tambem entregue á

Precedido da banda mu- Policia o rói das testernu
sical da Forçá Pública e de nhas que irão depôr no re

uma centuria da Acção In- ferido inquerito.
tegralista, o numeroso corte-
jo partiu da praça «José

---- --------

Boiteux- rumo ao cemiterio
da Irmandade do Senhor O T r i buna I
dos Passos.
Após ser depositada a

corôa do Centro Acaderni
co XI de Fevereiro sobre o

túmulo, usaram da p�lavra os
srs.: academicos Mario Ma

f,ra e Jorge Lacerda, iam'; ..
lista JOSé Diniz, pela im
prensa local; dr. Diniz Ju
nior e Carlos Sada, da Ac
ção Integralista.

menta

Eleitoral rves
,�

gou provi-

Reuniu-se, finalmente, hoje á
tarde, o collendo Tribunal Re

gional de Justiça Eleitoral, para

)ulg�r os recursos interpostos pela
Colligação Republicana, ped.r.d o

a annullação do pleito renovado

I
· a 16 de dezembro em João

nq ueríto Pessôa, Capivary, Gaspar e

Policial
Porto União.
Até á hora d� encerrarmos o

Pelo sub-delegado do dis- o nosso expediente, o Tribunal
tricto do Rio Vermelho, foi re .olvendo sobre (l caso de Ca
apresentado" � Poliei.a. Cen-· pivary ,e negou provi
Íl al, um officio solicitando I mento ao recurso, por unanimi
q ue fosse aberto inquerito dade de votos.
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en ,��o re a mesa varies livros para lêr: �

r.���
A Slhhs Nervosa, de Sézary; Memorias dum Patife �Aposentado, de Chrysantheme; Adolphe, de Benjamim Cons- �

tant, etc. r.��II P h e"i"d
on o�me a contemplar as meripozas, que deslumbra- li,

� as, esvoacam ao redor da I dasv As rnari
iif

:II S ampa as. s manpozas amam ij
� a luz até á loucura,. não têm medo. pois as vezes se dei- �'
� xam até queimar vivas com heroismo e extraordinaria co- rJ
'it ragem.

I!�

� .

E,tou neste P'. quando o Íocutor da Radio Dibw," �
, �auhsta anuncia que foi instalada com solenidade em Cu- �I� n�íba a .Assembléa Constituinte Paranaense, te�do sido �
li feIta a l:ltur� da.mensage� do Interventor Manoel Ribas. �

� ���n�j.'�a h�:�; dt8�t�9�S;onstitucional do E"'Jo. i
� ,Fiquei pensando sobre isso. com o queixo apoiado �
�

no

cdncavo da ,�ão. pude concluir, como nós andamos a- r..

��
traza os e os vlZlnhos da terra das araucárias d �

,�IiIl"1
apressados.

an' 1m

�
� '.

Fui á e5ta�te e de lá tirei «O horror da Responsa- �bdldade:>�, d� E mile Faguet. S.!nti uma vontade diabolica ��lI
de r:ler algumas paginas do autor do Culto da Incom)e- r.

II lencza.
' �

�
iii'

Mas o calor é um malandro perverso que deixa a �
.� gente se"! coragem para trabalhar; fico enervado, atiro o ��
� F,aguet. p rum lado, nKo é preciso lêr, ele já está relido �
�j p ra mim. E é melhor culpar esse caloe malandro por tudo... �
� E o .�eu Phelips está maravi h)so, não tem d�scar- �
� ga, uma mhdez extraordinaria: �il O Carnaval está aí, neste paiz carnavalesco isso até �.�

parece um paiadoxo, ma', é a pura realidade.
,

As estações emissoraras nacionais já nos estão deli-
ft clando com a bre�eirice das nossas musicas aleares ner- Ivosas e saltitantes, musicas carnavalescas como �Ó3,' tão

..

do nosso, agrado e tão do nosso gosto.

�I D'::I�(m)s o carnaval, ele chegará aqui lambem, vai �
� de�orar.e certo, mas em compensação vai apresentar fan- �
t tasblaslhPn�lorosas, pois as costureiras estão absorvidas num �
� tra a o SI �ncioso, monotono, de modos que quando ele

�

"

aparecer vai ser um estrondo assombroso de ba-ta-clan. i�.

Mas... volto aos meus livros. E como sempre, os �
ultImos serão os primeiros, tomo Adolphe.

�

�dolphe é .timido, indiciso, tib:o, cetico, incapaz du- �
ma atitude energlca e desassombrada, recei030 que sua !ati-

�

tude ?esgoste a mulher que lhe ama, se vai aniquila�do rJao.s pes dela, num silencio compla;cente e até certo ponto Icnmmoso, porpue é a capitalização da sua propria vontade :
ante 0_ med? que. o apavora. As obras de profunda ob�

11

servaçao pSlcologlca são imortais, elas revivem sempre e a
�

r. c.ada passo, «na Tua da Vida» encon:t'amos os perfis ana- �

� hzados... i�k BISBILHOTA n

t��31������ ......,��•• A _+ !!!.I�A..����

•

commerclo

protesta
o

corrente anno, o imposto de in
dustrias e proíissões a que se acham

obrigados todos os commerciantes
e indutriaes do Estado de Santa
Catharina

Esta enlid"de aguarda o VOâSO

pronunciamento a respeito do caso,

p'i-ra que Ih.; seja permittido en

caminhar as providencias que o

caso requer.
Aproveito o momento para apre

sentar-vos os meus protestos de
elevada estima e mui distincta con

sideração (a) arcar Cardo2:o,
presidente. )}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A �ALETA--Florlan0pons, ,,9-1-1935

O
Em joias, moe

U ro das, barras, etc.
Compra-se, le

galmente autorizdo pelo Banca
do Brasil, pagando-se os melho
res preços: Unica Joalheria auto

rizada pelo Banco do Brasil, Rio
berto Müiler-Rua Trajano, 4C.

NOMEAÇAO E .REMOÇÃO
Por decreto de 26 de de

zembro ultimo, foi nomeado
- o remador dos escaleres
da Alfandega de São Francis

co, Graciliano André de Sou
za, para o Jogar de patrão
dos escaleres da mesma Al

fandega e fOI removido o Es
crivão da collectoria federal
em La vras, no Estado do
Rio Grande do Sul, Telmo
Rodrigues, para identico .la

gar, na collectoria de rendas
federaes em Orleans, neste
Estado.

VENDE-SE finos mo

veis. Tratar no Lar-

go Benjamin Constant n. 2, das
10 ás 14 horas.

FOI INSPECCIONADO

Para effeiíos de aposenta
doria, foi inspeccionado an

te-ontem e julgado invalido

para o serviço publico, o se

gundo escripturario da Dele

gacia Fiscal, neste Estado,
19nacio josé de Oouvêa-

SE QUERES ANf'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8-200
Phone. 1.212

E NADA MA131

..
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.A G �:ZET_�1 UENI?E-SE u�a �onforta�el casa'Asita na rua prin Movimen'to estatistic d - N t- d;r-.:.:!!f_ .

_ .:.... cipal do d tstricto «]oao Pessoa>, com undos
_

I
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I O a es cvo IPo e

DIAI-<IO lNDEPENDt:N 1 t j para o mar. taçao telegraph Ica de Floria- hydraaviões
Redactor-chefe j . TRAT�R NE�T� REDACÇ.�� I· d t

A.

d d C
Martinho Callad!) Junior

l������������i�l����
nopo IS, uran e, � mes e a" andor"

REDACTORES DIVERSOS· CONVENÇA-SE � dezembro ultimo.
Age�tes-correspondent�s em � que nos receptores PHILIPS são aproveita-

A firma Carlos Huepcke
quasi t�das as localidades � das todas as importantes conquistas da seieneia � ��do�genttd�O Sr�������
do Esta o.

__
�J do rad.o, razão porque recommendamo-Ios. � ESDeele N. de lalegrl. N. de palavras nos que a CONDOR acaba

Conaboraç� �1,� .�� AGr.NTES:- COSTA & Ca.

�
de introduzir um importante

Não será devolvido o origina] '�J Locaes taxados 6.267 87.931 melhoramento na linha Rio-

publicado ou não. :� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis t� Loca� entregues 8.777 123.012 Natal e vice-versa, que mui-

O conceito expresso etr arti ��������������� � Recebidos da Western 1.739 23.908 to vem contribuir para o

go de collaboração, vzesmr soli ����"-""l ������. , ��� Entregues á Western 2.749 38.422 conforto e a segurança dos

cilada, não implica ("11 respon ��l����,!)]����Wfc�l�� Em transito 64.202 899.661 seus. passageiros, ao pa: �
sabilidade ou endôssr tior pari. �: � de uma redução considera�J.
da Redacciio. � F' '�'

vel no tempo da viagem.
Asslgnaturas � lnanclarnentos sem Juros � TOTAL GERAL 83.734 1.172.934 E' que dóravante, a linha

ANNO 44$00(

'�
P E L A '�1

norte da Condor será feita
SEMESTRE 24$00C C P �j exclusivamente pelos famo-

TRIN1ESTRE 12$00C � arteira revI isora do Lar ['tJ1@ '--e
sos aviões [unkers typolu-

MEZ 4$OOC ��� v 52 (Anhangá, Caiçara, e

A correspondencia, bem comi � - O O - � Chegou
Curupira). Trata-se de gi-

os valores relativos aos an � ��. gantescos aviões trimotores
núncios e assignaturas deven.

�
BS,:lCO de Cred ito Com- �� que, desenvolvendo uma ve-

ser enviados ao Director-Ge -;, � A VO'Z DE OURO locidade horaria acima de

rente Jairo Callada. � mercial e Constructor SIA [� 200 km., por hora, permitem
Caixa Postal 37

�
��� O Radio de Qualidade realizar a viagem de Rio de

í�, SueceS5 r da Casa Bancaria Econom1saIlora do Lar �'i, janeiro a Natal e vice-versa
AUXILIOS A'S INSTITUI- de A. M. La Porta & Cia. e da Ec�nomlladora At t K t

em um só dia. O serviço
ÇÕES PIAS �1

do Lar Organização de Angelo M. La Porta & Cia.
rs"

I
wa er en Aéreo Condor actualmente é

1� �
a unica empreza em condi-

Na pasta do Ministerio d: :\,��,.
Esta organisação da Carteira Previsora do Lar

[to O mundo em sua casa ções de manter este recorde

Educação e Saude Publica
>

se rege por lei especial do GJVEj�NO FEDE- ��'lG
em serviço regular. �

foi assignado decreto, conce RAL, que fiscaliza as socidades de economia

�
DEMONSTRAÇÕES SEM C01\1PROMISSOS Os aviões lu-52 compor��'

dendo os seguintes auxilias \l�� coJlectiva para? bem publico, garantindo em- ,
COM tam, além de 3 tripulantes

relativos ao segundo se me- 1{Â prezas e particulares. Jovita Gandra e Casa M iscellanea 16 passageiros, que pode�
tre de 1934. � �

m ,�
ser acomodados com todo o

Ao Asylo de Orphãs S ,� PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO-
�

� � conforto, além de regular
Vicente de Paula, 5.000$000 � MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA quantidade de carga, baga-
Ao Hospital de Caridad ���

EM PRESTAÇuES MENSAES MENORES QUE

'!�, Pellarl·a Argentl-na gem e malas postas. Os tri-

S. Bom Jesus dos Passos

i
O ALU�UEL, E SEM JUROS � motores lu-52 representam a

em Laguna, 2:500$000; I
ultima palavra no trafego

A' Maternidade, a carg: � Agencia de FLORIANOPOLIS-EDIFICIO LA PORTA t� aéreo' moderno, sob todos

da Associação Irmão [na Séde: Rio de janeiro _ Rua do Rosario N. 109
� COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHAIM, os pontos de vista.

quim,5:000$000; ,\,.�� (Entrz Quitanda e, Avenida) � GATO DO MATTO ETC. O serviço Condor na linha

Ao Instituto Polytechnic:
�

t]'!1 Curte-se, Lava-se e Reforma�se pelles para agasalho Norte, dest'arte foi conside-

de Florianopolis, 5:000$000 f1.] -Rua Geronymo Coelho 38 - ravelmente melhorado e re-

e á Veneravel Ordem Ter i���l���������h��. presenta ma.s um passo para
ceira de S. Francisco da Pe Q.

avante na Aviação Commer-

��t:,��i:co edo��tP��oo��o2 _w�Â.� t:re:::rm..,!:- C�?���!.�a. _--_

MUTUo i ceslau_
•

Bra;IA��g�::: c!om grano

I,'
Bello !"lo I�zonte, 9 (O! _, de intensidade nos vizinhos

,
Sob a dl�eçao de um de,e&a- mU�lclplOS de Palhoça, São
do e�pe�lal, prosegue o �n- jose e Biguassú, a febre
qneríto instaurado em Itaju- aphtosa, victimando cresck' 1 +-'

bá, pam. apu�ar .�s graves número de rezes.
, ocurrencias alt venh,cad.as, na Ha premente necessidade
semana passada. �� fOI apu- de medidas mais promptas e
rada a responsabllIdad�. �o efficazes, por parte da Inspesargento Moura, que dlr�gla ctoria do Serviço d � Defeza
� «Vanguarda Proletaria-, Sanitaria Animal, para debe
jo�nal em 9u� se prega�a, lar essa grande epedemia,alem das ld�I�S cornrnums- que dia a dia se alastra as

t�s, o assassuuo do ex-pre- sustadoramente, causando sé
sidente Weuceslau Braz. rios prejuizos aos proprieta-Além desse sargento, �o- rios de rezes, dos municipiosram afastados do Exercito acima citados
quatro praças e 23 soldados.

.

o
s...

I
"

....

O
o,

O
O

_
O

11th
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CftOO
aI!?
-LO
o
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r��;:����S���ll� �ãO com�rem carteiras, luvas-

�
� meias, sombrinhas, sem primeira

ROVAL 18 mente examinar o novo sorliment�
11 DE JAi'�EIRO , recebido pela CASA ROMA

� 4
ttJ

I NOS,
á rua C. Mafra 26.

'! ?
ii

l-�--"�.JIIT I h""�..,....�..-�.-.....-���� e ep alie
Prefiram sempre o in�gua-! .,

vavel (SABÃO i A C. Telephonica Cathari-

�r'
"

I ND10) de Curityba. nense acaba de instalJar um .

apparelho automatico na re
----------, sidencia da sn. Iracema Va-

Ohegaram a lente Cardoso, que tomou o
n.1 389.

um accordo

,

r

Roma, 8 (O) _ «O srs.

,Mussolini e Pierre LavaI

conclui.ran:t as neg�ciações .
Deseja-se adquirir um pre

fra�co-ltalIana�, asslgn�ndo dlO no perimetro urbano, de
accordos relatIvos aos mte- construcção nova até .

resses dos dois paizes da 20:000$000.
. ..•...

Africa e actas registrando a Cartas sem compromissos
comunhão de vistas dos seus para o abvogado dr. Pedro J
govern?s sobre as questões de Moura Ferro, á rua Tra.. � ,

européias.» iano sobr IO,.uado. �:,.�
)"

,

;",,'

PRÉDIO
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TEL.EFU
Typo "Super-Bayreuth"

o �:iS bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A u irna creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianopolis
FlLIAES EM :-Blumenau-]oinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruaria permanente em Cruzeiro do Sul

1.'
..

r , "

rr
,

Quem afiança
o seu Refrigerador?

u ,vt r(!riaer.,�or é �,m grsndÇl cenícrte pGra o lav, , tamb<efi'l �1I2I

empr�íiO c.� C4Ip,tllJ que precisa de estudo.

05 r�.frig2r"d ;n;:s G, E., 51ém de possuire m tude O qu_' �. ��
m3'� mo�'!rno � pufeilo em refrigeração eledriclI trnem n.. iii

G I ,-, '

I I ,arca

enZU<i. c ",ctn" "ma suprema 9<:ranti .. d. qUillj'd.d d -

!�, unç4o. V. 1)1.

Ao comprar '1� ,drigerad()v, es"�gilr.-!Q d" C1jll. ii "'.:o1chil"ul 6 �
II o f"bri.:.nf.. c:oLheddo , de confi4nç. - ui;' • r.lrlc�r.d� G. �

'cora inf:;1maçÕ�!I 49 uma dcmOnS�,'IIiio/. ", .. :l","iU' 'tI�,
"."."'" .,,,,,iIl ....u _ ..,J"'P!;ê"" �" " CI��'l!.-d..> �

PROCURE LER
o

"Calendario Blu-
menauense para

193411

Organizado por .f. Fer
reira ela Silva

1_ - ==_»10'_"'.-_ 'm'

I
g

.

u'1l trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercíal

I,�.� Pf<EÇO 2$000

� na L.IVRARIA
� CENT1V\L
J
- fi'"

-

)

A
�

G t\ZETA �Florianopolis, 1- 193.5

Companhia Bahia',

MA,TAI ,
13

Fechamento de
malas

Com .-500 podereis comprar um
frasco de RODAX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
..

Destribuidores para o
Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blurnenau.

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentín.i

Chile-Perú-Bolívia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S, Paulo
Rio-- Víctória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

,Preferir o Sabão
"
I N 0·10"

é dar valor o que é bom, é conornice e

I GJoi1feitaria CI1iquinho
I Especialidades em cararncllos, bonbons, empadas,

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca

sarnentos, .bapíisados e bailes,

RESTAllRANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephonc 1,194

Alliança da
._- funàaàa em 1870 _ ••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARlTIm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I rrpital realisaào 9.00(J;000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita �m 1933 17 762'703$3�Jmmovels

• .

Resp sme
13.472:299$34

(
orrs o I 1 aàes ossumiàas em 1933 2 369 938'432$&318

Estas re"'pon bTà
. . ,

f060
::l so 1 I aàes referem-se sómentz aos ramos ôz (.

a rompe Th�AH�PO)RTE5, que são 05 DOl5 ui-ncoe em que
an Ia opera

EAgtenàtes'à5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toõos 051
5 a as o Bra-·I U ( 1::>1 ,no ruquc- 5uccursol) e nas principaes •

praças .extrcriqctrna
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & rIA

Rua r. mafra n' 35 (sobraào) raixa postai 19
•

Telegr. ALLIAHÇA Teleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

Fabrica de Moveis Catharinense
.

o E

Paulo Schlemper
otrosn o E ESCRIPTORIO

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

Sociedade Immobiliaria Catlwrinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:'J1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Plant� de urba�i�mo 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 Balneária é
'o melhor presente de Natal que V. S, oode brindar seus filhos.
ILinàa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terrenos, completamente planos.

fi VILLA BALNEARIA Dl5TA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feàeral, em construcção.

600 õo 6rupo Escolar José Boiteux.
Na séõe ào Districto João Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se I2ncarrega àa construcção àe Préàios

nOê lótes aàquiriàos,meàionte o pagamento àe uma entraàa á

_

vista e o restante em pagamentos mensaes.
-

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Syriaco TMAtherino& Irmão
COMM1SSÕES-REPRESEl'·rri\CÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Inâustrios RCllnidas F. Matarazza--S, Paulo
Standard Oil Cornpany Of Brasil (Kcfozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTi\No")-Panair do Brasil

S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de Rua Felippe Schmidt n' 8

5D$000 até 1:00€1$000 raixa postallZ9 Tel. auto 1004

Gnrdura Selecta (côco) Codigo Ribeiro End. TcIg.
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 I SIM O N E

End. Tel.: IIA therino" ---Caixa Postal, 102---Teleph. 1026

=--
- iiiiI:*i----.:;;;

I
T\lpographia. Estereotypia.

.. _""" Enraàernação, Pcutnçõc, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

I
=- --- --

------ ---

Filomeno & Cia.Café e Restaul'&\ant
"E S T R E L L A"

..- D E -_.

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. Iamilias

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

'aça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

r GARANTIDO j�:�,

<�� E CUSTA 6 $ .���
a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E ,POROS ABERTOS •

�.....

RUA
___

CIDADe E�TAOO �

trr r 1 r-e '5',.:,$

Senhoras e Senhorinhas!':
I

Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes}
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do !,osto, espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirilico Orva

lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera,
VENDE: - PHARMj\rIA E DROGARIA DA FE' ;

Rua Trajano n. 8 I. Florianopolis

PASCHOAL SiMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA Para o Natal e Armo bo",)
votos de bôas festas e feliz entr,i\Ói'
de anno novo, já não obedec
aquelle systema antiquado e ser

formulados em cartões. Hoj
feito pelo telephone ou por ph<
gramma: E' mais chie, mais p
co, social e moderno!

funàaàn em 1886

End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L ISS A O J O S E' I

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SIA.

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

de (Curityba) fabricado com Oleina

rendôso. Experimente e verá que é superí�!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOCAO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Catharina
(OepariamBnto Provincial da Propaganda)'N. s

Quaes são os firls da A I. B.!
A Acção Integralista Brasileira tem a finaiidade de:
a)-func�ionar (O o cenlr J de estu Íos de cultura sociolo- no.

gtca e politica;
b) -desenvolver uma grande propaganda de elevação mo-

ral e civica do povo brasileiro;
c) -implantar no Brasil o ESTADO INTEGRAL.
Comprehende-se por Estado Integral o Estado que realisa:
1') -na ordem politica um regímen politico-social baseado

na doutrina integralista, ou nacional corporativista;
2')-na ordem econom'ca o regimen da Economia Diri-

1 Passara rommum nos ro- gida do predominio do social sobre o individual;
chcõos elo Brasil

3') -na ordem moral a cooperação espiritual de todas as2 Arremessa
I I3 rastanhola forças que defendem as id�as de Deus, Pat�i� e Familia; Festival4 Argola ele metal

4') -na ordem miellectual a participação de todas as for-I5 ROlão
6 Tumor na trachéia Ç1S cultu.aes e artísticas na vida do Estedo.
8 Que

ô

eriotn força (A 2' d E d A I B)9 B -bíõo nas lnõtce

ori-I
rt. os statutos a . . .

entoes II
U

II

�� 1������r��5�aóo clima "Uma Nação que se deixou dominar pelo maierialismo deixa
12 ES.J.

ô

e sapo ÓO Amazo de ser uma Nação, para se tornar um agglornerado de vaidosos,
19n��p. ô

e ran qrunõe de incapazes de disciplina, de individualistas ridiculos, de egoistas
21 Preposição feiOzes, de scepticos amarellos como leprosos, de usurarios sem co-
23 6ranje lago ôu Asia cento d f

..

d d' I24 Igual a 17 horizontal ração, e unccionanos sem pu ar, e negociantes sem escrupu os,
25 (>eóir de soldados sem hierarchia, de pensadores desordenados, de escri-
�� ��I.camontanha óa ôre- criptores vendidos ou despeitados, de miles e esposas animalizadas
cio, a:J H. ao Thessalia. no luxo e na ostentação, de doutores incultos e opportunistas, de

charlatães a se acotovelarem com fumaças de talentos, e, finalmente,
de uma massa trabalhadora opprirnida, angustiada, mas sem consci
encia de sua dignidade moral, oscillando aos ventos da demagogia

������������� soprados por todos os revoltados e vencidos."

Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

QUARTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 1934

ENIGMA N. 2.

PALAVRAS

HORIZONTAES

CRUZADAS

CHAVES:

� III 211 jl\_IJ,j1 511 61'1ii Iii __r 81 II II I
')111 011 II ··1-1 II II II II III 1111 2
Ijnl=ll li II II 111411 li II I
1 511 II' II

.-=-->

IfItI[TII
_111711 II � �Ibll II II
'T9,1 II II -I rIO 1 I----uz-T
2.211j[JrErI_J24il. 112511 II 1_
l(LIU ::. I-I112811 ii !I II
---

1129[[-_11II-II II_IIII
130[1--11-1-[3111 II �

1 Antiga capital õc Fl n l an
Dia
4 O mesmo que trens (in
vertióo)
7 Pretextar
9 Inconstante (feminino)
13 Atrevimento
14 Azeuume
J5 O mesmo que arára
16 ramo
17 Espr(Íz ÓZ mrçrr u zr-mz-

lha
18 Hovo (invertiào)
19 Igual a 17
20 Planta brasileira
22 Rio ela 5iber'ia
25 manórice
26 Passaras ôo Brasil, cór

ô

e ouro

29 matrimonial,
õ

e corij u-

36e�erra óe Portugal URANO (A. C. L. 8.)
31 Culfiue mm granóe ea-

Diccionarios: - Simões daforço
Bastos.

De bom graóo acceitarzmos
qualquer collaboração.
a Toóos os enigmas óeverQo ser GALGANDO O

óesenhaóos a tinta ncmklrn. em
CORCOVADODuas vias, scnõo uma com a nu-

meração
ô

ce chaves e outra com

as r cs pcctluce soluções. R' 8 (G) F' I idb) A relação õcs chaves, com 10,.-
- OI cone UI a

as sol,'ções ÓOS enigmas a

pUbli-1
uma estrada no morro do Cerco-

car,oeuem inDicar na frente os
'

d '

õf cclon cr-loe óe onõe foram extra- vado, por on e sera agora pos-
iô o s , sivel subir-se, a cavallo, até ás pro-c) Hão são aómitióos conceitos: . ,

da ] d Chricapciosos, nem palavras partióas,l ximidades a Imlgem o nsto
anagrommaóas, etc.

. '1 Redemptor.õ) Quanào os conceitos se refi-
ram a termos geographicos ou

histol'icos óeverão àizer: cióaóe -------------
00 Brasil, serra óe Portugual, rei
00 Dinamarca, escriptor francês,
etc.
e) Quanto aos termos óa gil'Ía I?

09 I?strangeiros, são permittióos
sómente os que se possam verifi
car r.os óiccionarios aooptaóos.
f) Toàos 05 enigmas óeverão

tel' os cruzamentos ligaó05 entre
si, ali 11 óe evitar que um enigma
se transforme em óois ou mais.
g) Hão sã:J permittiàas 'mais ÓI2

óuas casas mortas.
11) Os enigmas a pvblicar, ou óe

cifraóos, óeverão trazer o nome

ou pseuàonymo, se usar, ÓO autor
ou óecifraóor, com a resióencia.

Charadas
Novissimas

o

quando

(Para a insigne cha
radista Da. Maria
L. O. Sommer).
a

corcunda lógo «nota»
o caminho é curvo 3-1.

li

{_
I
(\ �

� '\o-

( �.
'

iS ::t '�f( w
.j��----------����--�----------==�����--------------���----------------�--------------------�----�-------

9
Quando o mal é oeneri-

co o médico têm pena porque o

«homem» não escapa-2-1.
10

Toda «mulher» têm um

signo! para saber-se o paiz
onde nasceu-2-2.

II
Aqui na capital reina per-

feito socêgo, pois o Delegado é

uma habil autoridade-l-I.
R2

O patrão «nota» que o

«animal- é bem tratado pela
mulher que serpe como cria
da-I-2.

MA't'fDUCA

13
6 E' comprida a peça da

arma vista pelo oClzlo-2-2.
ILg.

Com grande trabalho,
mas por uma bagatela, foi ad

quirida a peça naval-2-2.
IS

Isolado o homem vigia
para caçar a ave pernalta 1-2.

16
A formosa mulher num

apice, elevou a sua fama até a

constelação do O[ion-2-1.
SYNCOPADA
17

3 -Ha um obstaculo á
entrada do porto -_ 2.

CYRUS

Casaes
IS

Tem muita sortt! quem fôr

possuidor de um instrumento de
metal SOI101'0-2.

19
Este instrumento cortan-

te vale uma riqueza-3.
20

E' de metcJ precio!b O

vazo em que se serve a co

mida-2.
2.
dI'Rogo a to os que me C&l-

gam o nome que se dá a uma

porção de panno-2.
MANDUCA

ás 7 horas.
CINE CENTRAL-fi ve;- UVl ACCORDO COM

dade Simi-nLÍa, ás 8 horas. O BRASIL
CINE IMPERIAL - Luzes

da Cidade, às 7 e 8,30 horas.

Fonseca e Silva

CORRESPONDENC l �:

Gêpê,-Recebi diversos tra

balhos de sua autoria, os quaes
não foram publicados por não

trazerem as soluções.
CYRUS. - Publicamos na

secção de hoje.
URANO

Palavras
cruzadas

Regulamento

Torneio
05 torneios óe "Palavras ·Crl..

zaóos" abrangerão óois nume'

ros óe "A 6azeta", que publica
rá a secção toóas ás quartas-fei
ras.

fica instituióo um prêmio para
os óecifraóores. Havenóo empate
óe concurrentes, nos premias,
far-se-á sorteio pela Loteria óa

rapital feóeral em óia previauen
te óesignaóo.
Toóa a corresponóencia relativa

a esta secção óeverá ser enóere-

çaóa a "URANO".
P,-aça /5 de Novembro n' 6.

Cartazesdodia
CINE ODEON- Tú és mt:

fher e A HumanidadeMarcha,

CINE ROYAL - Tira
salpicada,' ás 7,30 ho, as.

Municípios

Casas para
• • •

CIVIS e mi-

litares

n
II II

Pelos

Promovida pelos estudantes florianopolitanos, tendo á frente
os academicos Mauricio da C03ta Lima, Luiz d� Souza e Rubens
Ramos, realizou-se, ôntem, á tarde, a romaria ao túmulo de J.1sé
Boitcux.

Foi uma demonstração imponentissima de reconhecimento, a

homenagem prestada ao grande brasileiro que viu a luz do dia em

-erras catharinenses, José Boit aux-s-o semeador de estatuas, o crea

d ir de escolas superiores, o divulgador dos grandes feitos e vultos
lU! honram a contribuição da Provincia de Santa Catharina na

listaria Patria-bem n'a mereceu.

Os camisas-verdes da Captal, que con' an nas suas ftle:ras
grande núm. ro de estudantes, co.itribuirarn com brilhantismo para
essa solemnidade.

A' hora marcada, organisou-se o cortejo em demanda do
cemiterio: precedidas da banda de musica da Força Pública, for
maram duas decurias de integralistas cornmandadas pelo bandeirante
Pompilio Cunha. A seguir, uma enorme e preciosa corôa de flôres
naturaes era transportada por seis academicos; fechavam o cortejo
autoridades, o director e lentes da Faculdade, estudantes, amigos e

admiradores do homenageado.
No cemiterio, faliou o sr, MC1rio Mafra, em nomei 'dos aca

demicos da Faculdade de Direito de Sta. Catharina. Disse, em pa
lavras repassadas de saudades, da gratidão dos e,tudantes de Fio
rianopolis ao insigne mestre e amigo.

Seguiu-s:!-lhe José de Diniz, da Acad�mia Catharineme de
Letras, num magnifico discurso.

Chega a vez du reprcsentlnte dus estuda'1tes catharinenses
que frequentam escolas sup:!riores ea) outra� provincias. O -compa
nheiro acade nico JorJe L'lc�rda, fc.i ad.niravel n:> seu improviso.
Com a sua pahvra flu�n':e e enthuli 13ta, fez d�,filar, a.1te o tumJlo
de José Boiteux, todos 05 grand�s vu1tos nascidos nesta Provincia e

qU€ glorifioram a Pateia Brasileira - A'nita Garibaldi, Cru'? e

Souza, Luiz Delfina, Victor M�reilles e o regim�nto dos Barrigas
V r les.

Por ultimo falIou o dr. Diniz Jr. deputado eleito pelo Par
tido Liberal, orador consagrado, que, de uma maneira extraordina
ria, traçou a vida de José BJiteux, salientando o seu acendrado
amor á juventude estudantil. Enalteceu num hymno grandioso a mo

cidade integralista, alli representado por um phalange de «camisas
verdes» .

«Antigamente, disse o illustre orador os velhos orientavam
os moços, agóra são os moços que estão apontando o caminho aos

velhos». E, continuando, disse mais: «José Boiteux, a mocidade a

quem estimulaste para as grandes campanhas, está attendendo ao teu

appello, está vestindo a camisa-verde»!
Terminados os discursos o companheiro Carlos Sada, chefe

Municipal, lembrando aos presentes que José Boiteux foi um apos
tolo da cultura nacional. que amou o Brasil como o quer o Intergra
lismo, que, por isso, se estivesse entre nós, vestiria a «camisa-verde»,
considerou-o inscripto na Milicia do além, e, de accôn.lo com o ri
tual. após o minuto de silencio fez a chamada, a que os integra
listas responderam: Presente.

Com.)anheiro José Boiteux! No Integralismo não se morre.

Quem ingres lOU nesse movimento immortalisou-se no coração dos
camisas-verdes.

Anauê! Anauê! Aaauê!

Florianoool1s
Rio, 8.-(G)-Aclba de ser

publicado o Regulamento da
Caixa Ben .íicíente pai a a cons

trucção de casas para militares e

[unccionerios civis [ederaes.
S10 tres 05 typos das casas,

cujas prestações serão pagas as

sim: c sas de Ia. cathegcria--
150$OUO, de 2a.-75$000, e

de 3a.-50$000, mensaes.

em

Nucleo de Florianopolis
Fará a conferencia doutrinaria, hoje, ás vinte horas, na séde,

sessão pública, o academico companheiro Jorge Lacerda.

FRE'TE3 MARITIMOS

Rio, 8.-(G)--Pc:lo sr. Se
bastião Sampaio foi fornecida a

imprensa nota de que teve o vo

to unanime do Conselho de Com
mercio Fece.al, sobre o problema
da liberdade dos frétes maritimos.

MANUFACTURAS DE
ALGODÃO

LO:1dre�, 8.-(G)-Algumas
firmas inglezas vão construir, em

diversos Estados do Brasil. 15
usinas, pena manufactUIa de algo
dão, a titulo de experiencia.

VÃO REPOUSAR

Inicicu�se ôntem, as ferias re

gulamentar�s da Marinha de
Guerra. E'll consequencia disso,
parte (o pessoal do Centro de
Aviação deste Estiido, embarca
rá nos proximos navios, rumo a

s �us Estados, onde irão repousar.

Madrid, 8.-(G)-Corre a

noticia de que, em poucos dias,
serà firmado o acc;rdo commer

cial entre a Hesp ...nha .:: o Brasi).

PARA A rscot.x
DE GRUMETES

Embarcarà pelo «Cte. Caf el
Ia» ,com destino ao Rio de Janeiro,
a turma «reforço» da Esco
la de Aprendizes Marinheiros, cu
jos alumnos deverão cursar à Es
cola de Grumetes no corrente an-

ARGENTINA---BRASIL

Rio, 8.- (G) -Foi concluido
o accôrdo de vigilancia vegetal
entre a Argentina e o Brasil

Realizar-se-á sexta-feira, II do
corrente, no Theatro Alvaro de
Carvalho, o festival organizado
em beneficio da União dos Em
pregados de Hoteis, Restaurantes
e Congeneres, desta capital.
Ao que sabemos, é uma festa

oue agradará muitíssimo, pois que,
além da exhibição de um bello
film fallado, será apresentado um

excellente acto variado de que
constarão varias numeros de rnu

,icas classicas e tambem de can

ções deliciosas, para deleite dos
que sabem apreciar as cousas da
divina arte!
A parte principal do referido

acto variado será feita pelo con

juncto musical <Chiquinho-jazz»,
composto de modestos e simples
musicistas d � nossa terra, que tudo
farão, prazeirosamente, para o êxi
to da festinha dos rapazes tão ca

maradas da União dos Emprega
dos de Hoteis e Restaurantes.

Dada a finalidade desse inte
ressante espectaculo e tendo em

conta a sympathia de que gozam
todos os modestos, mas dignos
co:nponentes da União em apre
ço, é de esperar-se saiba o nosso

publico corresponder á t'!�trema
bondade daquelles que, seja nas

horas das releiçõe-, nos ho' eis ou

mesmo á horinha sagrada do ca

fé, nos servem com tanta presteza
e solicitude,

Aguardemos, pois, a realiza
ção da festa, sexta-feira vindoura.

Usar o «SABÃO INDIO» quer
�dizer economia, sl)b todos
os pontos de vista.

, \

1

Augmento
dos frétes

Rio, 8 (G)-Esteve hontem,
no Ministerio da Viação. acom

panhado do Almirante Protoge
nes Guimarães, uma commissão
de armadores, conferenciando com

o sr. Marqul!s do .. Reis, antes de
assentar as resoluções que serão
tomadas sobre a questão do aug
menta dos fretes maritimos, solu
ção encontrada para o rea�usta
menta dos empregados das empre
sas de navegação. A commissã()
é composta dos srs. Frederico La
ge, Mario de Almeida, Amanti
no Camara, Cesario de Mello e

Napoleão Alencastro. Hoje, a re

ferida commissão reunir-se-á ou

lra vez, no gabinete do sr. Minis
tro, para a continuação do estudo
do referido assumpto.

)

n

!-

.-

o

Por 700Sooo
VENDE-SE um apparelho

de radio Philips, modelo
830A, completamente no�

voo

Informaçõe� por obsequio,
n3sta Redacçao.
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PINTO N. 21

Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMII<A na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes

RUA JOÃO
A Educacão na Russia Sooié
tica - P�r S. Fridmann

I

Drs. Nerêu Ramos'
i

e i1 I

Aderbal R. da Silva

I Advogados . i
Rua Trajano, 11" 33. Tele-
fone -1631. Ij

-
'

I Dr. Henrique Rupp Jor.
I

I E I
, I

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

1 Escriptorio R. Felippe i
Schmidt n: 9 Phone 1483
i====================

:Dr. Fulvio Aducci!
i Advogado
iRua João Pinto, n' 18

I (sobrado)
:Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

/: ADVOGADOS

li Dr. Gil Costa

1:1 E

I: Dr. Cid Campos

l'IEscritorio: Rua Trajano, I

rr 11.

1�===
,jOr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

eflnaçãc
Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

I i'rcf!:uezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores
R .cayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - /4·

phone n. 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.·

.Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

e Zorrilhas.

1{_ua Trajano, 7 (sobrado I

Consultas--Zas., 4as.,5as.
I

e sabbados-das 7 ás 12 I

e das 1 4 ás 20 horas I
Hemosedímentação

r :Rua Trajano, n: 1 sobrado -�=============��!

Consultorio:-Arcypreste Pai-'

I I] Telephone n: 1548 Phar-maclas
va, 1. Consultas: - Das 1 5. "

ás 18 hor� Plione. /6/8. 11;1=--=.='i''''''',====C-=.=.
=

Iii II
,-

'J?.esidencia:-Visconde de Ou-III,
Dr. Salgado de Oliveira i I

Pharrnacia e Dro-
ro Preto, 57- Photie, /524' I

Ad d I�!:. garla t\1oderna
I voga o
I.

, I
'iRUA FELIPPE SCI-IMIDT N' 9 i I Pr;lça 15 d�Ni)yembrl),:n' 27

Dr. Antonio Botini I !

I'iMedicina Interna- Syphills ii
II Escriptorio de Advocacia

Vias Urinarias
�

Consultorio e Residencia!
Rua Trajano, 21 I

Consultas ás 17 horas i
r...

Telephone 1.658

ESPECIALIDAbE, em

.ern colchões para camas

de solteiros e casaes, tra-:
vesseiros de primeira qua
lidade, pastas commerciaes
e escolares. Arreios de to
da especie e todos arteía-

I ctos de couros.

=�"'"""__�"""""'=="""""== ,
Rua . �iradentes, 3 -Fpo/ts.

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

Dr. Cesar Avila

--

JOAO

literarias

Furumdungo - For Souza Ca-

de Assucar margo
-

Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe�
de reira e Silva

SiELVA Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Gravatas em lindos pa
drões. Variadlssimo sorti
mento CASA PARAIZO

Ex-assistente do

Dr..Casar Sartori
Clínica cirurgica-operações
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. Ricardo Galtsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [umor, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Arthur Pereira
e, Oliveira

CLlNICA MEDICA

Doenças de Crianças

Systhema Nervoso

Anályses
- clinicas I

!
Bacteriologia, sorologia, I

chimica I
I

RiSERVA ALCALINA

Telephone n: 1375

Accacio Mo ..

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'AcampDra

.

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170 Compra-se pelles

Fabrica de Massas
.
elles

crúas de Gato do Mat-

Conv�nça-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
OIV NA--OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

CUNICA Mt01CO-CIRURGIA!DO ,Dr. Au�elio Rot?l?f
Com pratica nos hospitais

da Europa I
MOLESTIAS DE SENHORAS

,
-PARTOS f

Diagnostico àas molestias !
Internas pelos RAI05 X !

Tratamentos com as Radio -'

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radios U. Violeta e Infra-Ver
melhos-Completo Gabinete de

Electricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

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

�Ouro Preto, 75-Telef. 1450�======�==�====...-

to, Graxairn, Raposas
Nas grandes Juctas que desde-

�����������. bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo-

derno e bem equilibrado utilisa o RUA JERONYMO
telephone como a mais inprescin- COELHO; N. 3R

.. divel das 'necessidades I I
_____________________

=========0=============-

•

re I ra tem seu escrip-

II tório de advocacia á rua

'Visconde de Ouro Preto

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ...Joalh'aria MUller
Unico estabelecimento capaz 'àe soti5ta�li:r o mais exigente

profissional, mcnteriõo sempre compléto 5tOCR ôz proàuctos
õ

en

tarios ncctonces e extrcnqetros. -- Executa-se quclqucr traba-
.

,

'

lho 12m ouro, tRl2finaqem, lorníncçãea.. etc.)
Esta "Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões õenttstcs que

. resolveu àesta àota em àiante fazer qrcnõz r-eõucção De preço
n estes artigos. , ,

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RQBERTP MULLER-Rua Trajano, 4 C

Dr. Sizenandô:'
Teixeira Netto

n. 70. - Phorv- 1277.-

Caixa Postal, II.O.

Almanak Laemmert
•

Clinica Medica

TIJUCAS '

Casa 'Beira0'

·OOMP'RE--OS· rr\elhoes calçados das

melho,r�s· maC,a!? No '

-

"SAPATO CHIO
PELUSO F. Schmldt,

fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo ° Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
. ( GUla Geral do Estado de Santa Catnarina
90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem

32.000 COLLECÇõES
• vol ume -- Districto feàeral
2· -- 5ão Paulo. minas 12 Paraná
3· _. Demais Estaàos ào 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 especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma com pIeta

fonte de inlormações sobre o Estado e todas as suas acti vi da,
des Industriaes, Cornmer ciaes e Profissionaes.
Redactor neste Est,ado:-A. Montenegro de Oliveira

. Director-proprietario da «Informação Commercial»
Rua Esteves "Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Brinquedos e artigos para presentes M iscela
néa! Sóe sempre NAMiscelanea!

2 onde a variedade e os preços são admlraveísl

Adrni-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MINtSTERIO DA FAZENDA r:OO�:a:.a'��'il
�i?,'. 8 (O)-�aso resolva ;rcarnava I '��t#_;:'���OOOO:1ilOO�OOOOWl

�eflmnvamente Ir a Ing,later- � •

C I , �la o sr. .'�rthur de Souza

���������L� arnava
H

Costa, mtnl�tro da Fazen.da, r
iii

ti

será escolhido seu substitu- ,Wj'_',"*,,�""��,,��==�m"
to o sr. João Sirnplicio.

...._.." .._,.,..,_ -_",�",������

Ha mais de uma mez, a

partida entre as equipes dos

campeões da cidade vem

sendo adiada, sem um mo-

tivo claro e uma satisfacto- Rio 8 (O) - A Liga Ca-
ria justificati va. rioca de Foot-ball só respon-
Estando o Athletico F. C. derá á Liga de Sport da

de posse do titulo de campeão Marinha, depois das entida
da cidade e o lrís o de vi- des pau.istas lhe responde
ce-campeão, e a exemplo rem a proposta de paz.
do que se faz nas grandes
cidades, a Federação Catha
rinense de Foot-ball, deveria
determinar a realização dessa
partida, que conferirá o va

lor sportivo a um dos dois
clubes. Estiveram hoje em nossa redac-

Essa lucta,' de accor.Io com .ão diversas pessôas, que nos vie
a pujança dos dois quadros, um solicitar a inserção dê uma

seria sensacional, e a sua n .ta, reclamando contra a existen
renda poderia ser revertida 'cia de um «chiqueiro», em quintal
em beneficio dos melhora- que dá frente para a rua "'isconde
men tos do campo «Ado Ipho d! Ouro Preto, contrariando desse

Konder», que pouco falta pa .nódo, o seu proprietario, as pos-
ra a sua conclusão, turas municipaes.
Fica pois ao criterio dos Ahi f.ca a recl unação esperan-

dirigentes da entidafe e dos do, dos srs. risca, s uma providen
clubes alludidos, essa ini- cia immediata para o caso.

ciati va. -Por determin ição da Dele-
gacia de Policia os proprietarios dos
omnibus, empregados nos serviços
de transportes de passageiros, si:o

obrigados a manter dent o dos ve

hiculos, um qusd o com o hororio
das partidas dos referidos vehi
culos.

EI t 'etanto essa disposição poli- .

Mas 03 rapazes do Blóco Tod

cial está sendo desobedecida, por' dlano apre�oaram o Toddy mas ...

alguns, que estão a merecer uma para despIstar, come�a� 24 gar

advertencia da nossa Policia Civil. rafas de Brahma, Nao e Brahma
-Toddy, não. E' Brahma-
Brahma, mesmo E lhes ali-
mentou muito a cabeça!

O Tira-a·Mão já deu um gran-
de ar-e-sua�graça !

,

Sahiu a aua com o seu Zé
Pere:ra íormidavel, como uma pe

quena d emonstração de que em a

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� nossa Força Pública reina, ainda,

Rec I amaçoas a alegria sã que sempre dominou
a bôa rapaziada affeita á3 p:oe-

do povo zas de Momo.
E o Brinca � Qua se diz do

Bnnca-quem-póde.... � Pula, lo

go, o Pe Irinho e me diz nas

bochechas: - .flhn, gracinha, tú
bem sabes que, o Brinca é do
Cio. Quem é da minha zona ou

é do :Brinca ou é trahidor.
Calculem vocês, meus leitores,

uma phrase dessas num dia de
terça-feira � ! !

Emfim, vá lá....

A voz DO POVO
Florianopolis, Quarta-feira 9 de Janeiro de 1935

rl�����������OOOO����������r Nossa Vida �
�_-. ".,_-."""".-�.,..,. .......... 7.'.' i.'''�� r.;;"'�r.=i"""'��....,,""""'....;;;:u:'....J
L��......_�.lrr.�A�� _._.o... �....�_.� �L�_._*��...ALa:....#_....__�A.at�

rHESAm UH5 ...

Da Capital da Republica che-

IRIS X AVAHY

Desportos
Reâ icto Sporfivo CYP.lIANO JOSE'

--·O,__.__-
QUANDO TEREMOS A Rio 8 (O) - Um doeu-

PARTIDA IRIS X ATHLE- meto assígnado por U!111

TICO ? commissão composta de al
tas auctoridades do Exercito,
da Marinha e Civis, diz que
dentro de 8 dias estará pa
c.ficado o sport do Brasil.

Faz annos hoje a exrna. srita.
MarLha Mansur, dilecta filha do
snr. Salim Mmsur, conceituado
cornmerciante desta praça.

digna professora do Grupo Esco
lar "Joséde Anchieta", com o snr.

Candido Freitas, antigo e com

petente hmccionario do Barc) de
Credito Popular e Agricola de
Santa Catharim.

Paranympharão o acto religioso,
por parte do noivo o snr. Arman
do Ferraz, digno Director-Geren
te do Banco acima alludido, e

sua exma, esposa, e por parte da
noiva o snr. Tte. João Eloy Men
:1es e exrna, esposa.
No act . c;' J servirão de para

nymphos, por parte do noivo, o

snr. J o r g e Vieira, competente
Contador do Banco Agricola, e

sua exma. consorte, e por parte
da noiva o snr, João Vieira de
Oliveira e exma. sra. d. Doralice
Frc:tas.
A Gazela apresenta aos nuben

tes as suas respeitosas felicitações.

fAZEm AHH05 HOJE:

a exma. sra. d. Argentina Li
nhares da Silva, viuva do sr. Jo
ão Candido da Silva;

o sr. dr. Olavo Freire;
a exma. sra. d. Iracema Neves

Reis, esposa do sr. Haroldo Reis,
comrnissario da nossa Policia Ci
vil;

Do norte do Estado chegaram
ontem, pelo omnibus da empresa
Darius: Frei Rodolpho, Antonio
V. Oliveira, irmã Carmen Frieda,
Amaro de Quadra, João Araujo,
Heraclito Alvo e Enzeu Bochrn.

a senhorinha Lucinda Grumi·
ché, filha do sr. João Grumiché;

a senhorinha IVlilfia da Gloria,
filha do sr. René MaLtos;

o menino Mario Ribas Camar

go, filho do sr. João Camargo;
o jovem Julio Lobo, filho do

sr. Octaviano Lobo, inspector de
vehiculo ;

o sr. Julião Ro�ue, prof. apo
sentado da E'cola de Aprendizes
Artilices:

as sras: Maria de A. Dutra,
Althair R. de Jesus e Julieta'G.
Rodrigues;

as sritas: Ínah Soares, Hilda
S. Livramento e R.�nevenuta Sou-

gou ontem via terrestre,
Francisco Treska Junior.

o eng.

za;

os srs. João Pedro Reis e Ha
roldo Souza.

PEL05 rt.U6E5

C. R. "Annita Garibakii'' OUTR05 PARTEm •.

Os presidentes dos clubes
Pelo omnibus da empresa Da- acima estão entrado nu.n

rius . seguiram ontem para o nor- accordo, para uma partida
te do ,Estado: . .

amistosa de foot-ball, domin
Jose Morena, FelICIano Valen-

go proximo no campo «A
tirn, Manoel Anselmo, Olinda

I dolpho Konder.»
Lemos, Ludwig Paul, dr. Bayer E' pois uma optima ideia
e Emilio Ruderling. dos dirigentes desses clubes.

Firmada pelo sr. Mario Dias,
1 . secretario do Clube: Recreati
vo .J/nnila Garibaldl, recebemos

gentil communicação de ter sido
eleita a nova directoria, para o

anno social de 1935136, que fi·
cou assim constituida:

Presidente: CeI. Pedro Lopes
Vieira; vice-pr,�sidente: professor
Luiz Trindade; 2' dito: capitão
Antonio de Lara Ribas; l' secre

tario: Mario J. Dias; 2' dito:
Othilio Lisbôa; l' thesoureiro: Jo
ão Silveira de Souza; 2' dito:
Octavio Müller; orador: Cle'11en
tino Britto; syndicancia: Anacle
to Damiani, Davino Arantes e

Martiniano Tavares.

TREINO

Soirée camavalesca

•
Fazendo ligeira alteração no

seu programma de Janeiro, o LY
RA cancella a vesperal do dia
1 3, para oHerecer sabbado proxi
mo, ás 21 to.'a5, uma s o i r é e

d, nsant� aos seus BLO'COS car

navalescos que no anno passado e

inicIO dtst:-, tanto brilham empres
taram ás suas festas. Tratando·s�
de um acto de inteira justiça e

requintada elegancia, prevemos pa- SEHTE HOVA

ra o proximo dia 12 uma noita-
Acha-se em festa o lar do O melhor sortimento de

da daquellas de doce e indizivel
dr. Candido Chaves e de artigos para homens!'o na

rccord[çi.o. sua exma. sra. d. Zulma casa A CAPITAL.
Esta nova, como era natural, F I b Ch

.

foi recebi1a com grande enthusi- d reres e enS L �ve�, r�sl- Assemercio
asmo no meio dos torcedores des- 1 enh:s em. . UI:. o

t da-.

. ran ao com o nasclmen o e
se conceItuado Clube, os quaes se I '

I t
.

.

,

Preparam com o;ig'me, phanta- umba ga an e medmnNa, que re- Reforma de seus
.

.. ce eu o nome e ara. Estatuto
.

ZIas para, naquella nOIte, maIS
. S

firmarem o prestigio de que go
zam de inc(\nsav�is e distinctos
foliões.

S. Paulo 8 (O) - O jo
gador( s Herculos e David, do
S. Paulo F. C. serão em bre
ve operados.

Aqui estou, novamente, no meu

carnavalesco cantinho, para dizer
alguma cousa sobre a maior das
festas do anno-o Carnaval!

Rei-Momo vem ahi, e a ra

paziada que têm uma verdadeira
adoração por esse illustre titular
da alegria, es'á louquinha para pe
gar no I i:o, dotdinha para 'cha
leirar.•.
E quem é por ahi que não

zosta de agarrar? ! ElIe é Rei...
e é o Rei da Folia....
Até o Zé-Florencio me disse:

pois eu chaléro elle sem vergonha
nenhuma, tá ahi!

Vocês viram o blóco do Toddy ?
O Tcddy é um alimento por ex
cellencia,
O Cebolla, si fosse fazer re

clame desse artigo, dava de
marcha-a-ré e dizia convencido:
Pessoar, o Toddy é um alimen
to de premera ..... G' petciso tomá
?;'oJdy....

Sarapião

A esperada mensagem do
Governo. A dictadura

financeira

Rio, 9 (G)--O sr. Cincinato
Braga, falando ao Viario da
Neite sobre a annunciada mensa

gem do governo á Camara, soli
citando amplos poderes para en

frefitar a crise financeira, disse
que a situação financeira se re

solve d sde qU! o governo queira
Está em festa o lar do sr. Consoante disposiçãO de Lei, hzer politica financeira, sem a

Fre�erico Bavasso, fun�c�o- n05 proximos dias deverá se reunir p eoceupaç�o d: agradar a esse

nano da 1I7!prensa OfflCW/, a entidade syndical representativa ou aquelle. Accrescenta que uma

�om O nas�lmento de uma do empregado De eommercio, desta, e�onomia rigorosa, e firmeza na

linda menma que �omou o capitil, p lTa a retorma de seus execução de um programma e a

n Jme de Juracy ReiS. I Estatutos. compressão despesas, como fez
Dev�-se salientar que sómen- Campos Salles, bastam para sal

te serão considerados associados var o paIZ, que atraveSlia uma

do syndicato dos commerciarios a séria crise. Tudo isso I ó le se'

partir de 14 do corrente os por� realizado dentro dos principio�
tadores da carteira PI o�issional. constitucionaes.

EtiLACE

Sedas, e outras novidades para
verão, apresenta por preços nunca

vistos, a CASA ROM.<\NOS.

Vulra-Freitas

Na residencia da familia da
noiva, á rua Ruy Barbosa n. 20'
realiza-se hoj�, ás 18,30 horas,
o enlact! matrimonial da exma. se

nhorinha Jmephina Vieira Dutra,

O governo acceitou o pedido
de exoneração do sr. Marcos Sou
Z 1 Dantas da direcção da Car-
teira Cambial. I

O Jornal defende a implanta
ção da dictadura financeira, com

a concessão de plenos poderes
ao Governo, em materia de fi
r alças.

Bibliotheca Pública

Completa hoje o seu 80' an

ni versario· de fundacção a nossa

iSliotheca Púb!ic8, que actual
nenle é di. i (ida p !lo nosso ta

lentoso cont. rran!o sr. prof. Fer
landoMa.:hado.

a)
,

+.

"Toddy em

acção
\

Causou grande successo o apa
recimento ante-ôntem á noite do
enthusiasta e alegre Blóco do
Toddy, que com as suas diabru
ras revolucionou a nossa broad-
way. .

Constituido de (,'ud n'es da
Faculdade de Direito o espalha
toso grupo percorreu as principaes
ruas, da nossa capital abrindo com

chave de ouro os folguedus car

navalesco deste anno e prestando
assim uma retubante homenagem
ao Reí da Folia.
A' par desse jubilo carnava

lesco das rapazes 'da nossa Facul
dade de Direito, o reclame foi for
midavel, interessante e com grau
d� eHiciencia para o conhecidissi
mo e acatado producto Toddy.

E toda essa folia e proveitosa
propaganda se deve ao seu intel
ligente e activo representante sr.

Ladislau Romanowski, que home
nageou os componentes do bl5co,
com uma cervejada,

"{;iroteio em Porio
União, de «A Ga
zeta», de 8-/-35.

O elemento communista
E a facção patrianovista
Se tiroteiam sem pena
Como os gallos numa arena ...

Monarchistas!
(Que mysterio)
Communistas!
(Caso serio)

E tambem patrianovistas
E mais ainda: extremistas
Fizeram um medonho e feio
E cerrado... tiroteio!

Com <I..J/ Cidade»,
do Bisbilhota

E' preciso «dar transporte»
Precisa guarda-civil
Preci!a salvar da morte
O nosso grande Brasil

Precisa salvar o povo
E dar carne p'ra canhão
(Eu preciso um terno novo

Bisbílhota, não tens Ião?)
. E' preciso os extremístas
Com vontade combateI
(Se fizermos umas listas
Todo o mundo vae soffrer ... )
E' preciso, (dil um pobre),
Nessa grande confusão
Que haja alguem que nos dê

-

(cobre
P'ca comprar o nosso Pão ...

Sarapllo

Resurge Hermes
Cossio

Rio, 9 (O) - Falando
longamente ao «Diario da
Noite», Hermes Cossio, pre
so na Casa de Detenção
disse, entre outras cousas;
«Só falarei sobre o meu ca
so mais tarde. E ltão os
homens justos verão' que
nelle sou a única victima .•

{ J
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