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embolias muito moço

da, quebrou a fio da

iii Rio, 6 (C). O l'Diario Ca�
a In III rioca", lembra que o sr. Getulio

Vargas adquiriu tolerancia pano

V i. ramica da fraqueza humana, tor
nando-se um espirito suave e essen

cial harmonizador embora de pos
se de uma bÔ3 dóse de malicio
sa ironia. Conta um fato recen-

A's primei.as hor rs d..l manhã Talvez mesmo a idéa de um te, um verdadeiro instantaneo psi-
�.���������������m�w�����=����1����������_��-�������g�� de h�e, foi fn�ontraJo, por po- fu�ro risonho e kliz, que o�nha c�o�c� pass3d�na Policia Esp&

pulares, nas obras do edifício que perseguindo, mas por elle mesmo
cial, com a aS5i��encia do presi-

O Ôm a-l i II IIS está sendo COl13t! ,JiJ) para servir julgada irrealizavel, foi o motivo dente,. por occasião dos exercícios

....1 PI de quartel á Forç1 Federal, no do gesto que.o levou ao extermínio.
I esporhv03: ?

sr. Getu!io :'argas,
ua T fl"'i S1da IIe I districto de ilJcao PêS_:Ô:l,1l o cor- Em uma das mãos da victima tendo assistiio aos pnmeuos nu-

BERLIM, 5 (C) - Até hoje . po de u-n homem, aind i moço, e rcmtravam-se as gravadas as ini- meros, quiz retirar�s�. O com-

foram esterilizados cêrca de 200 f!�I' de e"" ....entro ao ,1 1 d 26 )-'J ciaes E e G, que parecem ser
mandante desta policia pediu-lhe_ ; I"" � ap:Hen :11,-,0 e{ � a ,,1:":05, _ �

mil homens, que, portanto, não nl LI ro já hirto pelo frio da morte. do seu proprio nome e do de sua que esperasse mais um pouco

Rio, 6.--(C)-«Q Globo» poderão mais deixar descendentes. In(ormach a Policia Central da noiva-Ennio e Genny. pois cueria exibir-se o campeão
.

f t b II s do rea Esse trabalho obedece a um O I d t t t
do �jro ao pombo, 1VI1'.l o cam-

in orrna que as a e a .

atem, rep eto e passageiros, occurrencia, es a p�om_p amen e
. d

-

t d d I d I -
'

I I I d d peão errou o tiro. Foi u.n d esa .-

justamente os vencimen os os gran e jJ ano e se ecçao raciar, seguia o seu destino, em sua via- compareceu no oca m: ica o, a- - '-'-

militares de terra e mar, elabo- posto em pratica na Allemanha,
gem das 17,30 horas, o ôrnni-l purando tratar-se de um envene-

tre. En l I etanto, cumprimentou
d I

.
- idid com o advento do nacional-se- I d

- 1 f'
- A fam" amavelmente ao atirador que, des-ra as pe a comrmssao presi I a w bus que faz a linha do vizinho namento, pro UZiÜO por orrmct- I9e-I 1 J

- G J d F cialismo. d d b culpando-se, disse: "O tiro não
pe o ga. oao ue es a on- districto de S. S. Trindade. 1, prepara o que tem por ase

dtoura, e entregues ao Iviinistro da
Roupas para homens e A'quella hora, descia pela rua o pot3ssio. Junto ao cadaver esta- ra a to'oi bom, sr. Ple3ide!1te". O sr.

Guerra, estão sendo alteradas por criança só na CASA A Alves de Britto o automovel do va uma lata desse veneno. I etulio Vargas, sorrindo, rsspon-

um ollicia] de confiança do gal. CAPITAL Consulado Allemão, quando, no i.Xlminando as vestes do sui- RIO, 5 (0)-0 sr. Costa
d eu: "Quai naja, r�paz, foi o

Gót:s, juntamente com alguns ol- :t������������� entroncamento dessa rua com a cida, que se chama Ennio Cesar Rego, escrevendo sobre a
pombo que voou mal.

liciaes de seu gabinete. @ N � Boc1yuva, na imninencia de um de: Oliveira, e é natural do Esta- Lei de Segurança Nacional
Esta commissão está realizando � OS � violento chouue cl= consequencias do do Paraná, foi encontrada, diz ser interessante Observa;' B i b I iothecas

d r.�
-

r.� •

o augme -to, na proporção el� I!t desastrosas, o chaulleur do ôrnni- alé:n d= vario; documentos que que, em principio, todos ou educaclonaas
150 b b 11 d I 91 O 'i Basi' -Idore� � id 'd d

.

d
- I

.1', so re as ta e as e .

1 " _ � bus torce lo J 1 a di eccção para provam a sua I enti a e, uma quasi to os acceitarn, r, sinão

Aposenta- t���� �:::���� o lad) da praia, não podendo, carta de mulher, que n03 pareceu � ,Lei, pelo menos a sua O Governo do Estdo desi-
corntcd i, impedir que o seu carro ser sua noiv-, pela linguagem i 1- idéa. quer-se geralmente que

,.gnou
as professoras Judith RIta'

dOriaS {A[aquella palradora roda em fÔ35e de encontro ao muro, junto Lima da missivista. ella seja m�nos extensiva ou lha da Silveira e Eo .alina de
que, entre outros, pontificavam I á resid mcia do sr, José Vaz So- A vida �e Ennio, ao que a- menos amblgua- contimÍa-- Oliveira, para se enClrrcparem

ires engenheiros, explicavam esses, brinho. p�r��,:», fOI toda de lutas e sa- donde se conclue que a for- das bibliothecas das e;cob_,
L>

Hor-

da alto de sua "sabenca" ora um O aulomovel do Consula::lo

I
cnf:clO�. mula em toda a Le�islação mais secundal-I-a e, . .,

d b' I d I
� supeuor vo-

ara ouiro, num Jespe;'dicio de ler- Allemão nada soffr.eu. O ômnibus
.

erea o no am .lente ca mo ,0 va e tanto quanto a subs- caciona! do Instituto de Educa-
mos téchnicos e difj;'ceis de mas teve dIversas avanas de: InCHar Asy�o d. S. LU.lz, no P�rana: ta:1C'a, hav�ndo. caso� em ção, respectivamente, d.;stJ. capi
ligar, a imprestabilidade das monta. Alguns passageiros soffre- Enmo, no re�emoInho da vI�a so �!&.v.�I;_<;.t�....�l�}t.9.-l!:��s..�·;, a",,� tal c de Lages.

II I' dI'
- I' d' encontrou d 'slIJu ões contraneda- ���D�jL��...�A������ar�'.��..--�":.q..'!I!.,..--.....�-:�...�T:::;.-�r:-�T �

actuaes insta ecões e elencas aram eves esconaçoes, a em e .. ,

'��
- ."..,.�"'��'-..""I-""'....�'_'!!M..".:;;s�...��

Caoital cortando já se vê fun gnndes sustos. A Policia não des e soffrim�ntos.
'1+'

A
lriJ

.' "

h' df � '-'IOAD ril.�1do e certo na pdle do honrado leve con eClmento o acto. � � �
J!_

Secretario da Fazenda, a quem

V
11

I I :ijl � ��se atlribuiam olhares pestanudos I'O ento R d I;" o 'I' d �

eg reSSD o 1 so e�ta pa�san o com ância de queimar a todos' �e ternamente amortecidos, á Mar-
. .

-

ti� de tudo. redUZIr a cinzas. Não chove, os manda-chuvas es
- �:

leine Dietrich. 9enera I 1.\ t �

d
CiJ II" ão qUIetos e emquanto, a canicula aí está, vento sul não ��

-A ineficienc!a da luz, dizia iJseu rsO .�,ít�� sopra... • r.�f:i�'�.:um, reside )'ustamente no amorte· iii Q I Ilr S D �
RiO, 6 (O) - Parece que ue ca or... anto cus.

�cimento daqudle olhar. .., E b' d ' . �hoje o sr. gal. Flores da Cu- ';,� o Ip� e mSlg.ne, .suarento e esbofaclo, procura a I!'A prova? Querem aprova?
D"" .....Iepulado nha irá a Petropolis, afim de � sombra grand103a da figueIra, naqueles polídos bancos da fI;,1E passou pelos circunstantes '" U M' PIS d N b O

['

despedir-se do sr. Oetu!:o � raça e I ov.em r,o. ver_d_e-escuro da folhagem, o �,
um olhar de triumpho, para arre- I

I!I JL rH d b �.

matar convicto: C aSSIS 1.8 ca- Vargas, partindo para o R:o � sopro am.!no. a ma, 50 tcanqmhza:n O bip.'!d; que e"bra- �
Grande do Sul na proxima '"

galado, se atirou num bane>. Aliviado, co:n�:;'l a e;,Draiar ri-l1
-Já repararam quando .falta thar.Bnense 1.\ Ih I f d d

� 8
JC sexta-feira." os o ares pe arou ; co;n a d.> arvoredJ, f'j�luz? Precisamente, quando o 1.\ MI' . Il'!.

SÃO PAULO, 5 (C)- Na " as ogo se unta, surge ante a mlgeslade grandiosa ij
sessão de hoje á tarde o Tribunal Juca se entrega a uma febriL RIO, 6 (C)-- Na sess.ão � da natureza, a mão do ho:nem ruinosa e preJ-udiciill. ��

actividade na Secretaría. &nlão, rjt O d' S'�.de Justiça Eleitoral acceitou o pe- de ôntem da Câmara o sr. Volt a � en�anto gran 10;0 do arvoredo bravio é maculado �
dido de demissão do dr. Plinio aqu�lle ol�ar a;nortecido, iorna-

Alvaro Ventura proferiu vi0-
a � pela mald:!Ge humana; lá estão penduracbs pelos ram03 �.-�Barreto e proclamou os candidatos ;eJwaz, lrTáqUleto, vendo tudo e

lento discurso contra a Lei ca Ima! ri
das arv�res, reclames berrantes e in'!stétic03 de fitas cin�- rJ

eleitos á Assembléa Leg i�laliva e
u

CO pro�en o," d de Segurança Nacional, com- � �atograhcas. Todas aquelas revelações artística, negativas �
Camara Federal.

t oml,'ss�, �orem, �o a

� cr- batendo-a, dentro do ponto � la estão exp:Btas aos 0lh3r.!s curios03 d::> povo. ��
:�:t�rí: e��lcF:z�a:l:.ll:e:sa e: de vista do Partido Commu- do�I3ó �o\��á �o�I���fi��� I�

Ha francamente um desejo de abusar. O abuso faz t�
nista do qual é represen

mesmo parte da indumentaria do bunmês. Mas é p' r.�

C ·0 trabalho nas fábricas e n j'
-

de. O disponivel, entretanto, '" A d-
D reClSO I!'!J

Ommerc I os or-
tante na Câmara. á � por um lque a e3sa série de abusos inestéticos da r.�

naes... não funcc'onou, devido gran- � dos reclamistas de filrns.
- parte �

de OUro A roda estour,m. -- de assembléia cle interessados d P f d b �
h- � ara usan o sô re um meio de coibir esses abusos r.�que se reuniu esta man a, rü1 d- f

. �
Zé Catharina C d.ro que ao um aspecto tão elO á nossa mais linda fi

no edificio do entro

o�" chegamos á seguinte conclusão: prdça, �

Querendo reparar, engraxar e la-J Commercio. do Café e q�e 1.\ A pr f 't ' ��
h-

" e el ura creara uma taxa para reclamos r.1!
var seu automové'l procure a «CA- durou quasl toda a man

a'l" ças publicas, estabelecendo uma base em tantos ;or nd:cr�:� l�
RAGE AMERICANA» rua No mercado a termo, o M tro quadrado. �
Francisco Tolentino n' 1. primeiro pregão funccionou " M I d 100$000 5 �

d d· � u ta e ou 0$000 para quem
A

��normalmente, sen o ven 1- � cartazes pendurados nas árvores.' expor �
das 2.500 saccas. A posi- L� P'" �" OIS e precIso convir que tais carta7es 1)��J'ud' ��ção é estaveL 1.\' I' d'

� .1'-' lcam as

�I$" arVOies à �m e enfelarem a estética da praça.

Designacões. Infe�I.zhe?te, o burguez só concébe estética, onde es- t
A Interventoria Federal assl-

corra

T
lU elro, .é a estética utilitarista da pança cheia. �

gnou as seguintes designações: o
em

ih�refelt�ra umba nova fonte de rendas; então, �
director do grupo escolar de agora, a co elta vaI ser a undante, pois a praça está abar- rw

D 1 Brotada de cartazes. ��
Campos Novos, sr. ja ma ento, 'ij
para se encarregar da direcção Mãos á obra, sr. Prefeito, dinheiro do burguês p'ra ��

dentro do cofre. ll!I
do grupo de Indapara professora rjil
lista Ignez Silva,yal e a norma- Ia I S B I L H O T A �
do grupo escolar de Lages. �TT�:&,!r�fl�"""'r:õi"'� ij.""... .. .,.... ��...��..&.��::-:�!";&"!"t"....�.,.....- -��

--=-r.:!!!�����

daJonvenenando-seRIO, 5 (O) - Os jornaes daqui publicam noticias d , Matto Grosso, dizendo
que o «Cavalieiro da Esperança» Luiz Carlos Prestes, am .aça chefiar um movimento

civil em todo o paiz.

200 milReajusta
mento dos
militares

Retornaram

O Governo do Estado assl

gnou actos apo�entando o promo
tor público de Chapecó, sr. Jor
ge Knoll e o amaunensé' da Di
redolÍa do Interior e Justiça sr.

Rodolpho Baptista Araujo.

SÃO PAULO, 5 (C)-Re-
tornaram, hoje, incondicionalmen
te, ao trabalho os grevistas dos

frigorificos.

Proclamação
dos eleitos

RIO, 5 (C) -- O director da
Fazenda Nacional, respondendo
a uma consulta, declarou que o

commercio de ouro está sujeito aos

impostos federaes em vigôr.

Não
,

e ver-

dade

Nomeações Rio, 6 (O) - ° gel.
Oóes Monteiro declarou á
Noite ser inveridica a noti.,.
cia vehiculada de que pre·
tenda incluir no decreto de

reajustamento dispositivos re

ferentes á "lei de seguran
ça", criando um quadro E,
para onde seriam transferi
dos todos os militares sus

peitos á segurança nacional.

o "Deseja
do" ainda
não chegou

° sr. ceI. Interventor FederaI
nomeou o sr. Theodolindo Pereira,
para membro do Conselho Con
sultivo de Blumenau; Thiago Viei
ra de Castro, secretario do Ins
tituto de Educação de Lages e

Dilermando Schmidt para amanu

ense da Directoria do Interior e

Justiça.

S. PAULO, 5 (0)-0 se

cretario da Alliança Liberta
dora desmente a noticia da
estadia do sr. Luiz Carlos
Prestes no Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA FlorianopbJis 6-2-1935 2

Henrique Laurentino Cordeiro, residente em Lagôa, contempla
do com o premio métior no valor de Rs· 5:165$."0 no sorteio de 18 de
Dezembro de 1934.

REDACTORES DIVERSOS

vgentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

C?,ollaboração
Não será devolvido o ortginal,

Assim, tambem. o homem na ve:
publicado ou não.

lhice, O conceito expresso en arti

E'
. J • go de collaboração, mesmc soli.

amua esteio mestre necessa+f :

cilada, não implica em tesprmno, b ldcompaixão ou
$O i i ade ou endôssc tsot 'parle
da Redaccão,estultice,- 1 '

em piedoso dispen- Assignatu ras
sano. ANNO 44$000

CoelhosGigantes T. Labaça SEMESTRE 24$000
Branco de TRIMESTRE 12$000
Flandres MEZ 4$000

�������������� Com idade de 3 mezes ������������ !��b��
� CONVENÇA-SE vende o casal a 20$000 � Transporle rapido � nuncios.e assigi1at�ras dev�m
� que nos receptores PHILIPS são aproveita- EWC:L�OORBAASCH � � ser enviados ao Director-Ge-

� das todas as importantes conquistas da sciencia � pr-1LHOrA g��
Florianopolis - Bom Retiro rente Jai;;x::I!:!�'37

r,��
do rad:o, razão porque recommendamo-los.!� Em Florianopolis pode diri-

�
ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS �

�� G S COSTA & C gir-se a Raphael 1Jigiacomo
r� A JENTE :- a. � Fett & Cia. Limitada

�l\� R. Conselheiro Mafra, 76 � G C�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis II �tJ A ENCIA-Fundos do Hotel Metropol omprae para vos conven-

l�J �
, �,,� O encarregado MARCUS MOURA � cer O formidavel e economi-

����������� �É@r����r!����. co SABÃO INDIO
----------------

NO scenario da moderna cine

matographia, nota-se um pheno
meno curioso: apesar das grandes
conquistas do cinema inglt:z, russo,
allemão ou francez, e mesmo de
,certas iniciativas sem caracter na

ci mal, levadas a eHeito por syn
diotos judeus, o cinema ameri
cai:O mantem inabalavel a sua pre

ponderancia nos mercados do
mundo. Que o segredo dessa pri
mazia não está na téchnica, pro
"a-o o adeantamento do cinema
nos paizes que mencionei. Pode
dizer-se mesmo C]ue certos estu

dios europeus attingiram a uma

grande perfeição no que diz res

peito á photographia, superior á
dos americanos, como se com

prova na SYMPHONIA INA
CABADA (da Alliança Film).

Procurando melhor, não encon

trariamos a verdad,�ira causa dessa

perfeição no cuidado que têm os

yanl(ees em formar as ESTREL
LAS? O progresso d0 cinema
americano é facil de acompanhar
pela historia dos seus artistas
mais fa!11osos. Tudo é feito em

lôrno d?lles. Os lucros são medi
dos pelo favor que merecem do

público. Podem milhares de ope�
radores, scenographos ,escriptores,

18 DE FEVEREIRO
Collossal Sorteio

Premios em Mercadorias

Premio de
Frernios

5:180$000
30$000
10$000

1
'10
10

Rs.
de Rs.

" " "

E muitas
. -

isençoes

Habilitem-se!IBlscrevarn-se!
Premias entregues até hoje por e�ta Filial no valor de

0.005:633$000

REEMBOLSO
AVISAMOS aos !l)SSOS estimados prestamistas que estamos pagando o reembolso

das cadernetas qu� venceram o praso em Dezembro, e de IOde Fevereiro em deante as

de Janein, e assim successivam ante procederemos com os meses seguintes.

EMPRE
A «GARAGE AMERICA- GO: Para trabalho ex

NA» attende a qualquer hora do terno, preciza-se de pessoas acti
día ou da noite. Phone 1.577. vas, na Crédito Mútuo Predial.

2" Torneio

VERTICAES

1 Ponta no Est. da Bahia
2 I'or-cqcm
3 Hota musical
4 ric)ac)e principal do lmper lo

do rapão .

5 Peixe c)e agua salgada
6 lorta do baralho
7 Advrzrbio
8 T'r-oriepor-tnôo
11 Perver:,ic)ac)e
[4 Ruim
]5 Pref. c)esigna �opp05ição
]7 5arar
18 Vic)as
20 Aliza
23 Vogaes
27 Preaente
28 rhefe brrztão no VI sec.
31 O
32 Acto drz õor-mlr
34 Resumo (Inverrtôo)
36 Infortunio
38 Eleuterio Anc)rac)rz
'l.0 Letra (g)

1 II 21/ �_� [511-rITI�
� II /10111°111111 11_111211 II
131i II.� 1411' II II IJl5hd16JI I

110111711 I_III li !1�111811011 _ _c11�@_011 11�112111 II 22112311 I�411 II II 116:1 11ft 25 _II_l_I
.

11261-1·" 1!�lInll 1128 2911 -li-

II =1ij[3bVTII-I! -11-111211-'-133JD41iGIIJ511 II II li 11.11"611
-

_j 711 1136rr�11 $9Ü II 1;01J40II
41 II II II II 11�114211_D_li

1 A religião c)e mahomét
5 rasquinha
9 Ave de Angola
10 O mrzsmo que batoto c)e pulga
12 malicia rzsplrituosa
13 Przso
14 Porco novo

16 Rio õu 5iberla
17 Eapzcle c)e ccnôletro preso o

um pau
19 R.io na Est. da Bahia
21 Ovaria dos peixes
22 ríc)ac)e ôu frança
24 Respiração
25 Ter amor
26 Ilho grego das ryclac)as
27 t+orne c)e mulher
29 Povoação c)e Portugal
3D Presentrzs
33 monte do minha
35 Loto, heruc
36 Uma dos mulheres õc co

mitiva c)e Rhêa

I'

ii

IJ

URANO (A. C. L. B.)

Torneios de pala
vras cruzadas

os tornliios de palavras cruza
àas constarão c)e quatro rznigmas
qurz serão pubtlccõoa toôcs a�
quor+cs-tetrcs.
• Hs soluções

ô

cs enigmas deverão

4,. ser r-ernettlôus 00 õtr-ector c)eo:ta
W secção 15 C)ias ôzpcla do publica
o çãa de cada uma.

� Flcc lnstltulôo um przmio que
� constará delum dicçionario 5imões

• ôo Fonserc, que nos foi gentil-

!.
mente offercclõo pela "Livraria

,

I'othor-lnen se», para cqueltz que
apresentar, õzntr-o do prazo ccl

.' mo, tcõns os soluçõrzs certas ôns
:'" menctorioõos enigmas.

I,r.;
Havrzndo empate oe ronrurr-zn-

, tcs, nos premias, fur-ae-ú sorteios
� przla loteria do rapital fec)eral, em
G dia preulurnente àesignac)o.
� I

A secção chctr-cõ+sticc constará
'Ylti#} ô

z logogryphos e chcrcôce de to

• I das as esperies; o prazo será o
�

mesmo da secção oe palavras
cruzados-
Para esta secção, offereço um

ôlcclorior-lo c)e 1. Roquet. a quem
apresentar toõoa as soluções cer
tas c)e toõcs os trabalhos.

URANO

�'7i?1'Z375'iSY73'F?37?"?"....;;;a wa

CHARADA A GAZETA
OIARIO INDEPENDENTE
'(edactor-chefe
Martinho Cailado Junior

A estaca que segura uma

latada,--2
No pomar do meu amiga Zé

das Pêras,
l'\OJtros tempos já serviu de

paliçada
E bons serviços já prestou

doutras maneiras.

Si não é, por

Arrimado

,A "E S T R
__E L L A" OE

�_O_L. LY_WO_O C

Primeiro-o cinema prefére as um adolescente.
. [que representa ó espirito .d� .

aven

louras, devido aos maravilhosos E, por outro lado, apphcação' tura, esmagado pala CIVIlIzação
eHeitos da photographia, que per- a exercícios physicos não corrige da máchina; nem Greta Garbo,
minem. Segundo: os homens das defeitos hereditarios que recairem

.

cuja fascinação vem do perpetuo
metropolis, de nérvos cansados e sobre gerações modernas, resulta-

I

mysterio, nem Sylvia Sidney, com
de ouvidos insensibilizados na in- do da vida anti-sportiva que le-' o encanto inc\sgotavel da ternma

sistencia dos ruidos constantes e varam os nossos avós e bisavós ... humana; nem Norma Shearer,
e dispares, precisam de emoções Nessa altura, só o cirurgião ou qU,e é, tocla sensibilidade.
intensas para se commover. Tam- as applicações mechânicas canse- E' a e5�es que o publi::o' se

bem o amor exige fôrmas intensas guem resultados satisfatorios. habituou a amar, e nisso não es·

para lllsmUdf-se nas cogitações Marlene representa, assim, es- tá enganado. Cada uma dessa,;
do homem moderno-sex apeaI. sas tres correntes, e muitas mais, figuras tem a sua pequena côrte
Terceiro: a nossa época mudou os que o cinema absorveu ou pôz em HOLLYWOOD, que nel
valores da belleza feminina, qu� em voga e sena OCIOSO as enu- Ias se inspira pala as suas tarefas;
não é apenas uma belleza de merar, para concluir pela justifi- seus scenaristas, ql1e lhes eS<-Tcvem

laboratorio, adquirida á custa de cação das ESTRELLAS no ci- argumentos adequad03, e assim
cosméticos, operações, massagens, nema, como syfltheses de uma por deante. A' s vezes não acer

banhos de luz, etc. O sport rude: época_ A essa lei não escaparam tam, mas as ESTRELLAS
garantma a suplesse de uma nem Carlitos, symbolo da inada- acertam sempre. Máus films não

Diana e tambem os músculos de ptação; nem Douglas Fairbanks, conseguiram arrebatar a gloria de

aperfeiçoar-se aos mistéres e os

dire.::tores infatigaveis, esgotar-se
na descob�rta de ângulos impre
vistos. Elles não trabalham para
sua gloria, mas para a celebridade
da ESTRELLA. E o mais in
teressante é que isso não impede
que aperfeiçoem cada dia mais a

téchn:ca.
Ha, nesse sacdicio diario ano

nymo de numerosas massas huma
nas, em favor de alguns dfeitos
da arte, um destino tocí;lnte, que
commove as platéas do mundo
moderno, amigas das syntheses,
dos symbolos cheios de suggestões.
Uma ESTRELLA é sempre uma

uma soma de valores. Por exemplo.
Marlene Dietrich significa por si
mesma varias phases do cinema.

-

G:eta Garbo. Grandes directores
porem, enterraram obras de mé
rito, por falta de ESTRELLAS.
Essa é a verda.de, cheia de gran
de belleza, que os outros cine
mas não querem comprl':hender,
ou não conseguiram advinhar.

E' inuhl nivellar os comparsas,
como se tenta fazer em outros

logares. Os russos conseguiram-no
por vezt!s, mas não poderão in
sistir indefinidamente, sob pena
de esgotar o thema.
O que encontramos de estupen�

do em POTENKIM, repetido
em varios films, dissolveria, na

monotonia, a suggestão. O segre
do do seu prestigio é o mesmo

que augmenta a fa�cinação de
Chaplin produ,dr pouco. Sómen
te produzir pouco é uma garan
tia da originalidade e o esponta-

Rachel Crotman

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA

neo.

O film, em que tantos traba�
lhadores anonymos fazem a sua

parte, é como a cathedral gótt i
ca, um esforço de centenas de
artistas obscuros, cujos pontos d�
referencia são os santos, padroei
ros e inspiradores.
As ESTRELLAS sã) outros

tantos idolos modernos•.•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� eM�.lt�!��,e��gn�!A�9!!iS!,L.I::una Lages �
� Filiaes I I I MostnJario permanente em Cruzeiro do Sul �

��,._� Secção de Secçao de Secção de �
FAZENDAS: ��

��,'
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos fERRAGENS: MACI-UNAS :

�'1
('jj Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira t1J
fí;! Lonas e lmperrneaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas �t-j
�}� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas' Machinas para latoeiros �*1
�� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a Iavoira: arados, �j
r.\,� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. r��
l� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �jJ

�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos' �.� Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, I�'$,j

f1 Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ���

��
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 FORD Peças, acces- �í-J,�� Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �\�
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNE1\1ANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"�-vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e 'JMax" �
� Fabrica de Pontas "Rita MariaH - Fabrica de Gelo HRita Maria" ,_ Estaleiro "Arataca" ����WZ�A�������l����l��l��h!�.i�l���������������������
Companhia Alliança da Bahia __ '7m= _m_

I I,;onfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

. RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP 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
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt 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
xilas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais exi-

. gente.
Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicas de ' Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

,involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores

�I, Ca� da Ilha e Ho�lMetropol.
����__ ���������������������

CAPITAL.

--- funàaàa em 1B70 --

SE6UROS TERRESTRES E rnnmnrnos
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I'rplto] realisaào 9.000:000$000
Reserveis mais õe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoueis 13.472:299$349
Respon'Jabiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$g-15'
(Estas responsabii'iàaàes referem-se eórncnte aos ramos àel
f060 e TRAN5PORTES, que são 05 DOIS u-nroe em

quel'a Companhia opéru) .

Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores àl? Avarias em toàos 05
Estaàos õo Brasil, no tlruquo (5urc!Jr�i{ll) I? n05 principaesl

praças extrangl2iras
Agente:; 12m florianopolis CAmpos L060 & rIA.

Rua C. mefro ri' 35 (sournõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLlANÇA I'eleph. 1.083

Esrr-lptor-lcs em Laquna e Itajahy Sub-Agentes' em
B!umenau e l.ages

Chiquinho

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

�

,

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANC�5 • GRA.VaS.

RUGAS E POROS ABERTOS

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!"i ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

-

mmaWE5YMEt

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 S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

RUA
_

CIDAD� I�TADO__ �

I Modista I

ti RUA 28 DE SETEM- IIBRO N. 16

SE QUERES ANilAR DE
AUTO commodamenle e com

segurança chama o

Ford \18-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!
.

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

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

I.
w_= .-

Carnaval! CarnavaulUm contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. 1JOde brindar seus filhos.
Linàa Vi5ta Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Tarr-enoe completamente planos.
A VILLA BALNEARIA DISTA a:

laDO metros àa Ponte Hercilio Luz,
. BOO ào 6ranàe Quartel feàerol, em ccnetrucção.

600 ao 6rupo Escolar 1os� Boiteux.
Na séõe ào Oistricto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 50rieàaae se enr ...rrega àa construrção ae Pr�àios
r.cs lótes cõqutrtõce.rneõlcntz o pagamento àe uma�entraàa á
vista e o restante em pagamentos rncnanee.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

Momo vem ahi e se hcspederá
"Casa das Meias"

de Feris Boabaid

na

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

A

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN�
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambem grandes stocks

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!
.

CASA DAS MEIAS •
I'

I

ii
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

ARTIGOS PARA HOMENS E
C R • A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

, I

1
'

i

I:
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Commercio, tndustrla
Agriculturae

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

FRIO

9$000
7$500
8$000
20$000

Mercado de Florlanopolls
Feijão preto saeco 15$000
Feijão branco sacco 20$000
Feijão vermelho sacco 15$000
Milho sacco 12$000
Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 12$000
Farinha Barreiros sacco 13$000
Farinha commum sacco 9$000
Farinha de milho sacco 1 4$000
Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $600
Assucar grosso arroba 6$000
Polvilho sacco 1 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 500$0
Cêra kilo 1 $1 000
Mél de abelhaslata 1$30
Nozes kilo 8$000

COUROS

Pre�DS correntes na prlç3 de
florianopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 33$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves hlo

Limpos refugos kilo
Cedanho -kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

ASSUCAR

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Enopados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4:J;OOO
Caixas grandes 5$000

Mercado do Rio
VINHO DO RIO GRANDE FEIJAO

110$000 (Por saccoJ de 60 kilos)
55$000 Preto novo ] 3$000
20$000 Branco especia] 25$000
22$000 Vermelho 20$000
20$000 Mulatinho 23$000

Xarque coxões arroba 30$000 I MERCADO FROUXO

Xarque sortidos arroba 27$000

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Artigos Pho'tographicos
Revelação a_ Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Só o profissional competente e criterioso
'i'if!r póde executar com esmero todos os trabalhos G
� photographicos, garantindo:-vos revelação, cópias •
f� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente O
� duraveis. O
� O
� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS 0.� NA CASA $
� .
�����3------_,.O...e"

Junta Com
mercial do

Estado
MÊS DE JANEIRO DE 1935

Alterações
No. do Regs 1406

Data 12-1-935

De Newton CapelIa e Leode

gario Bonson, brasileiros, residentes
nesta cidade, SOCIOS da firma,
"Newton Capella & Bouson Lta."
desta praça, resolveu, de commum

accordo, fazer as seguintes alte
rações:

a) O socio Leodegario Bonson
retira-se da sociedade com a quan
tia de rs. 2:500$000, proveniente
de seu capital:

b) O SCCIO Newton Capella
continúa na so iedade com o mes

mo capital ele r . 2:500$000;
c) E' adm ttida corr o socia quo

tista a srita, Maria de Lourdes
Capella, que entrará pata a socie-
dade com 1 quota de réis .

2:500$000;
.

d) A firma que era «Newton
Capella & Bonzon Ltda.», pas
sará a ser «Newton Capella &
Cia. Ltda.> :

e) O capital e demais clausulas
do primitivo contracto continuam
inalterados.

-

ACQAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

Pelas
repartições � �

No. do �egs. 1407
Data 12-1-935

Provincia de Sta.Catharina
MINISTERIO DA FAZENDA

A

raneos» .

II
li II

«A Revolução Integralista se proce3sa em dois planos
simultaneamente:

1 )-0 plano espiritual, mediato.

2)-0 plano cultural, immediato.
No plano espiritual, o objectivo é mediato, porqt.:e para

attingil-o teremos de levar muitos annos de doutrinação, de educa

ção consLante da massa, de esforço individual de cada um.

No plano cultural, o objectivo é immediato, porque o

Brasil necessita, desde logo, de uma transformação do Esta

do, mediante a qual poderemos, CO:1l0 queria Alberto Torres, as

sumir nova attitude em face dQS problemas».
PUNIO SALGADO

11 n
II

Pelas Provinclas
Rio de ..Janeiro

Para festejar o acto do Chefe Naciona], honrando a Fri

burgo com o tituto de Cidade Intcgralista, realizou-se um gran
dioso desfile de 800 camisas-verdes lriburguen-es, nos ultimo
dias do mês próximo passado.

n
II "

Districto Federal

orvsnsos
Arroz sacco 44$000

PELES
I

Gatos do matto uma 4$000
Kerozene caixa 35$000

L 'd' 30$000
Gazolina caixa 55$000 ontr�s me la uma

Vélas de cebo caixa 1 6000- Graxa�m do matto uma 3$000

Soda Pyramide caixa 58$000 Graxmm �o _

campo uma 4$500

Cebolas caixa 44$300
Catetos médios uma 4$000

V I
. .

35$OOD
Porco do matto uma 4$000 De lrineu Bornhausen, brasilei-

é as steanna caixas '

Z M F· J
.

30$000 L,argatos gran.des um.a 3$000 ro, e Nestor Evaldo de Souza
éa ays r' ISC ler caixa

Côco sacco 50$000
\ eados mateiros �kIlo 8$000 Schiefler, tambem brasileiro, am-

FarF.llo sacco 6$500 MADj�:rRA DE LEI - PRI- bos residentes na CIdade de Ita

Farellinho sacco 8$500
MEIRA .QUALIDADE .

jahy, socios da fie-ma "B rn'iausen

F
.

I d ·11 1\1
.

I'
. Taboas de lei est, (3x23) duzia & Cia.", resolvem pro:oJar o con-

.

arm la e mi 10 IV ana ma. c.31xa 38$0002 1$000
tracto social para mais 3 annos,

Vélas de cêra kilo ;� 100. Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 a contar d� 1 de Janeiro de 1935

Grampos p. cêra kilo i $400 Pernas de serra lei dz. 28$000 a 1 de [aieiro de 1938, subsis-

C· M' 11 $500
Fôrro de pinho 14$000 tindo as outras condições exaradas

.unento aua sacco . - .

PI h P· h' I t 21 0$000 Taboas de qualidade 2x23 dz no primitivo contracto, que para
lOSp oras 111 CITO a a

16d1-000 a.l f' id
. .

11' t irn consi eram em Inteiro VI-
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 S f 1 5 d 6$000arra os I._ x a z gorArame farpado n. 13 rôlo 35$000

..

No. do Rrgs. 1408
Data 19-1-935

Concerta.se radio com a

maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jercmimo n. Coelho 18.

(Departamento Provincial de Propaganda)
A Revoluçãn Integralista Ao sr. delegado no Estado

o

«A Acção Integralista Brasileira é um movimento revolu- de Sant aCatharina, foi offi- �
cionario, não no sentido commum que se empresta a esta expressão, ciado communicando que o

porém num sentido mais alto e profundo. senhor director geral da Fa- li
Quando falamos em revolução integrallsta não nos rele- zenda Nacional, a quem foi

o
rimos á arregimentação de forças heterogen ias e confusas, tangidas presente o processo fichado
unicamente pelos descontentes collectivos e objectivando exclusiva- sob n. 82.300, de 1934 em �
mente o assalto ao poder. Este movimento, que é o maior do mun- que Alvaro Tolentino junior
do em extensão geographica, abrangendo um território igual ao da, pede a troca de 27 sellos a-

)
Europa. e que é o mais impressionante da Historia Patria, desde o dhesivos, da taxa de 4$, do
descobrimento, é, tambem, como phenorneno espiritual, o mais ex- biennio de 1932- 1933, por

r

pressivo d03 tempos modernos, assim como € o mais typicamente outors, de igual valor, da e

cultural de todos os movimentos sociaes e nacionalistas conternpo- missão em vigor, deferiu, por
despacho de 16 do fluente,

.

a alludida solicitação, de vez

que a Casa da Moeda re

putou legítimos os citados
sellos.

o THESOURO CONCOR
DA CO,V\. UMA PROPOS
TA DA CONTABILIDADE

DA GUERRA

O ministro da Fazenda
cornrnunicou ao da Guerra
que o ThewJI'D concorda
com a descentralização das

despesas orçamentárias de
«Mate ria}" e «pessoal» re

ferentes ao primeiro trimes
tre do exercicio ora irucia
do, para o fim de serem di
rectamente rei: lizadas pela
Contabilidade da Guerra, me

diante previa distribuição dos
referidos créditos.

O projecto de lei de Segurança Nacional tem sido urr.a

formidavel propaganda para o lntcgralismo, provocando gr inde nu-I DIRECTORIA DO 00_\11-
mero de adhesões. NIO DA UNIÂ')

Affirmou o dr. Madeira de Freitas, Chefe Provir.cial, que,
na Capital do Paiz, o movimento é assombros). O numero de ca

misas-verdes foi accrescido d! mais de mil n lVOS co npanheiros, e,

entre estes, muitos militares, muitos officiaes.

Perguntado, a c,ue attribuia essa ani nação, o Chefe Na
cional respondeu:

-"Attribuo á minha attitude combaeado a lei Ráo, lei

impopular e contraria ás asp:rr çõ. 5 do nosso povo.!'
n II
"

Pelos· municioios
SÃO JOSE'

Com grande assistencia, realizou-se ôntem, mais uma con

ferencia no Nucleo Districtól de João Pessôa. Foi orador o nosso

dedicado e enthusiasta cornp. Jorge Lacerda que. com sua palavra
de fé, arrancou muitos applausos aos ouvintes.

n II
II

FLOmANOPOLIS
Na sessão pública, de hoje, no séde do Nucleo Munici

pal, falará o incansavel comp. Jorge Lacerda.

-

dllin ..ç;) .I�. alullia
t�;aI.it;lliz:lçã•• S. A."

De Gustavo Adolpho Richlin
e Adolpho Richlin, socios com

ponentes da fírma «Richlin &

Cia.», da praça de Joinville, re

solvem alterar o mesmo contracto,

pela seguinte maneira: I') capi
tal social da firma fica reduzido
em 10:000$000, por ter deixa.

�$$�.���.--------- �O�G��O do a mesma de negociar com cer-

�� O> tos artigos; importando assim o

� I capital social, que era de ...... "',,
� � 100:000$000 para 90 contos de

�
/ e reis; 2') Cada socio retirará Je

�� � sua parte do capital a quantia de
�� I · 5:000$000, continuando as de-
� O mais clausulas inalteradas.

ê ,
G
Concertas
de Radio

YENDE--SEtrse peneus aro 20.
. Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

I PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Companhia Brasileiro poro incentivaI o des
envolvimento do Economia

c::aplt�l 8ub!!lcrlpto: 2.000:000tooo - CapltaJ rllallllAdo; 8.00;000&000

"O Melhor TItulo dentro do

Melhor Plano pelaMelhOr
Sociedade de Capita

lizaçao

AMORTIZAÇÃO DO MEZ DE JANEIRO DE 1935

Foram os seguirltes os numeras contemplados
do sorteio de de amortizçaão realizado a 30 de

janeiro de 1935, na Capital do Estado da Bllhia:

l'-CAPITAL DUPLO Rio 16.919

2' _ Rs. 6:00$0000 Rio 14.366

3' - Rs. 6:000$000 Rio e Fortaleza 05.772

4' Rs. 6:000$000 Belem 18.497

5' Rs. 6:000$000 Pelotas 14.934

O n. 05.772 refere-se a quatro titulas de Rs.

6:000$000 cada um, sendo três do mesmo portador
em Fortaleza e um no Rio de janeiro.

INFORMAÇõES COM OS CORRESPONDENTES
REGlONAES

CampOS Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

,

,.

fundado em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

Caixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Riboiro E'ld. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Encadernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Officios.
Ao sr. delegado fiscal do

Thesouro Nacional no Esta
do de Santa Catharina:

N. 4 - Solicitando seja en

viado a esta Directoria o

processo relativo á recons

trucção de uma lancha nau

fragada na praia da Mata,
pertencente á Alíandega de
São Francisco.

- Ao sr. delegado fiscal
do Thesouro Nacional no

Estado de Santa Catharina:
N. 4 Remettendo o pro- -)

cesso relativo a terrenos de
marinha sitos á rua Conse
lheiro Mafra, nesta capital,
afim de que a adminisiração
local do Dominío se pronun-
cie a respeito. (Pnx:. 85:989-
934.)
Prefiram sempre o inegua-

-

vavel SABAO
IND IOde Curityba,

Cartazes do
Dia

CENTRAL-estrada do Pe-
rigo, ás 7,30 horas.

-

ODEON - Voando tara o

Rio, ás 7,30 horas.

IMPERIAL-Beau Genia, ás
7,30 horas.

ROYAL - Carne, ás 7 e�
8,30 horas.

DECLARAÇÃO
Declaro que de hoje em dian"

te deixo de ser cobrador do SE

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro,
de 1935.

João firlhur :Britto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr.

Clinica Medica

TIJUCAS,

Ex-assistente do

Dr. Cesar 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-Phon,�. 1.285

Dr. Rlcar do' G�Uimann

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

Res. Rua Esteves [untor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua �rajano 18.

TELEPHONE 1284

CLINICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais lida Europa !
! I

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS I

I Diagnostico õcs molestias
,

Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -,
Ondas Curtas e Ultra Curtas I
Radias U. Violeta e Infra-Ver-t
melhos••C��pleto Gabi.nete delEl. c ricidade Medica .

t
Applica O Pneumo-Thorax Ar-i I
tificial contra a Tuberculose

pUI-1"
manar. com controle raàiologico

Consultoria: R. Felippe;
Schmidt n: 18, das 9 ás 12-
c das 14ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

'I i Dili h�!i!'ilmec;a E
.. ���!��m������_��fo'.1(,l,��".1f1-r.'f:'-""'�'.{F",(,,�<!(P�

I, Dr. Cid Ecampos I Po·PD�LÃR· Ouro ��!�:::.me�: i"'F-�a��b·q.r'�:a��:;:'"'�"""·:::�;i9:àlmenle autorizdo pelo Banco- e E \D li� u V � � � �

Dr. Antonio Botini i Escritorio: Rua Trajano, I Ant�r:lo d'Acampora do Brasil, pagando-se os melho- O DE @

I ln: 11 i 'I' Praça 15 de Novembro 27 i r�s preços: Unica Joalheri.a aut?- e
.,

Ped irO Vitlol� � i fi�',==='=======
! I TELEPHONE 1170 I nzada pelo Banco do BrasIl, RIO � ,

itW!Ii] �
Medicina Intel'na- SYPhilia; I :

-

�._
_

i berto Müller-Rua Trajano. 4C. � ACEITA ENCOMivIENDAS EM QUALQUER �l
'Vias Urinarias I· Dr. Pedro de MOl:ra Ferro I I: ESTYLO--ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 �:

.! I---------! Alrnanak Laemmert
,� ���������&�)'ll'm�.f�!SD!i'I}>(�Q)�Ir2(io'J>i!�)..t$r.j'"<SIr,,

Consultoria e Residencia i i
�����)iJ);>�,��i@'�����'I����'0.;,.�i}'���({,�i'

Rua Tra)anO, 21 i Advogado II fUHDADO Em 184/1,

------

--'*1

Consultas ás 17 horas! ,Rua Trajano, n: 1 sobrado i Aunuario Comrnerclal, Industrial, Profissional, Adrni- Chegou
Telephone 1.658 Telephone n: 1548 : r nistrativo, de Estatistica e Informações

'ii gcraes sobre todo o Brasil A VO,7 D� 6lftHHHf·,oRn,.
""'�""""="""'-"'_"--==�="""""�"""""'·I _============-,:' ( Guia Geral do Brasil

&.. l:&oB uunu

.......===="""""="""""'===
UNI C O

(Guia Geral do Estado de Santa Catnarina
Escriptorio de Advocacia

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

. volume -- Distrido feôeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos õo Brasil

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

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

'Volume vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da

ustria, Comerciaes e Proficionaes.
P·�l�-·

-.-

Redactor neste Estado:--A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Comrnercial »
-

�
Rua Esteves Junior, 16

'.

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
.

--

-----

�---=
_---------------------

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba)
é dar valor ao que é b'om, é econom'ico, e

EXPE:RIMENTE

E

Dr. Otwaldc Bulcão Vianna
ij

ii
1 Escriptorio R. Felippe

'ISchmidt n: 9 Phone 1483

====;====== I
1 IIj I .

liOr. Fulvio Aducci 1'11Advogado ,

,i
�RlIa
)

João Pinto, rr 18

(sobrado)

I' Das 10 ás 12 e das 14 ás

I; 17 horas

I: =-=--==========
I'
:1

li =-�-""==-

II ADVOGADOS

li Dr. -Gil Costa
I ,

1.

:1 Pharrnacias
I
I "",_.�.��"=,,,,,,,=======

-

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones : �

Radio de QL!alidadeo

Atwaler ent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COIV1PROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea
�--==================-----------------------�-�-------��

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274 Florisbelo Silva

Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso a visita de
seus amigos e freguezes.

'

RUA JOÃO PINTO N. 21
------------

•

re I ra tem seu escrlp-

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

Refinação de Assucar
de

-

.JOAO SELVA
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

I Novidades
I -

tório de advocacia á rua

Pellel_eria
Ar'gentil�a literarias

Caixa Postal, í �O.

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su-t.

perior, pelo TELEPHONE, 1.4iJ.1 - CAIXA POSTAL, 105
Para maior comrnodidade dos srs. consumidores man-

, tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

n. 70. - Phon-: 1277.- A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Fuwmdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco .Jlnalyse--Por Gastão Pc'
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dp'C1PU\{
Edições de Adersen - Editores
Edificio d'A NOITE - 14'

andar RIO

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial. o espirita mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

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

VENDE-SE
uma confortável casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessõa-, com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO
RUAJERONYMO

COELHO, N. 3R

fabricado com Oleina

E
.

.,-

VERA-QUE

rendôso

É SUPERIOR

_� 7"..... � .•
lo

i �
!

J

�
]i
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AZETA
voz DO POVO

De 9 à I 4 do corrente, estará
aberta a matricula no grupo es

colar �Silveira de Souza», desta

capital.

,N���;��vida� rõEsPõRTõSl
���� ���#_��__.�_...�����.....�.......A�=_�""", .. �

Seguiu ôntem, a bordo do pa
quete «Commandante Alcidio»,
para Curityba, uma delegação de
athletas pertencentes ao 14 B. C.,
sob o commando do sr. Tte. Ema-
'ni Valgas Neves, que naquella

Concurso de 'cidade vai participar do Campeo'
adjuncto de nato Regional de Athletismo.

professor

..= ....
-

72E

FEVEREIRO 328

6
QUARTA-fEiRA

vontade pr:ude vencer!

Faz ann is hoje o m enino Aldo
filho do sr. Haroldo Reis, activo
cornmissario de Policia.

fAZEm AH!-105 HOJE:

a exrna. sra. d. Dorothéa Gan
dra, esposa do sr. Argemiro
Grandra;

o rev. padre Dominoni;
a senhorinha Emilia Navarro

Lins;
a senhorinha Candida Macha

do;
a senhorinha Yolanda Di Con

cilio;

CHE6Am UN5 ...

Em companhia de sua exma.

família, acha-se nesta cidade o

sr. dr. Hercilio Medeirm, Juiz
de Direito da comarca de Mafra.

OUTR05 PARTEm ...

Para Mifra seguiu hoje, o sr.

professor Lauro Ramos.

Seguiu hoje para Porto União,
onde vai assumir a direcção da
Escola Normal Primaria, o nosso

prendo contei raneo professor 01'
lando Figueiró.

Via;ou para Lazes a exma
J o

sra. d. Cecilia Gallon da Silva.

6Et-lTE NOVA

Está de parabena o lar do sr.

F rancisco Martins da S;Iva, ío

guista do paquete Max e de sua

exma. esposa, com o nascimento
de uma galante menina que toma

rá o nome de Ecila Alba.

-Com o nascimento d� um

filhinho, que recebeu o nome de
Boris, está em festa o lar do sr.

en.senheiro I�azareno O a v i d o f f

Lessa, actualmente residindo em

Bello Horizonte.

REtI61ÃO

Posse da nova Cura

Domingo ultimo, realizou-se
solemnemente, na missa das I O
horas, a posse da novo Cura da
Cathedral Metropolitana, rev�mo

padre João Reitz, recentemer,te

Usar o «SABAO INDIO» quer
dizer economia, sob todos
os pontos de vista.

Realizou-se, na Escola d�

Aprendizes de Artifices, conrurso
para preenchimento do cargo de
adjuncto de professor do curse;> de
leltras, que finalizou com o se

guinte resultado: Gilberto Geva
erd Ferreira-7.40; Ermezilia
Gualberto-5,3 5 e Oswaldo SiI
veira-3,90.

Uma direcção desastrosa
leva o nosso sport pa

ra o abysmo
dro que, em mais de I 5 parti
das no extrangeiro, somente sol
freu uma derrota contra o com

binado Celte, na França. E es

te mesmo Cette foi vencido na

revanche por 7xO!!1

Que São Paulo mantenha a

sua independencia sportiva, pJ'-'• 'hque o nos, os ca: a·

rinenses, o saberemos auxiliar. E
tomarem parte quarenta e seis na-

como nós.: certamente, todos os
ções,

demais filhos do Brasil.Qualquer garoto de 9 annos

Estamos na iminencia de manconhece bem a nossa situação corn

I darmos para o extrangeiro ho-relação a sport em gera.
h d mens sem ccnhecirnentos perfeitosNuma époc a esta, em que

b I d d do association, athletas duvidosos,tamanha responsa i i a e nos pé-
sa sobre os hornbros, os princi- tennistas iniciantes, etc. porque

paes dirigentes do sport no Brasil assim o querem os cabeçudos
d· mandões do C. R. do Vasco d.l

entregam-se a issenções que a-

ctualrnente destró m todos 05 ra- Gama, porque não mandam logo
.

C it I d o Vasco com a sua reconhecida
pazes sportrvos, na apI a d

Republica e em São Paulo, para ,sociedade nos representar ?

saciar paixões e mágoas.
Verdadeiros perversos, são a

quelles homens que $(;" intitularam
donos do Brasil, em materia d,

-port, ridicularizando-nos até pe
rante ás nações do mundo!

Agarrados pelos cafés daquel
las duas capitaes, que serviram d .

séd.: e de ring para a lamentaveis
occc rrencias, vi vem 03 doutores

que se dizem paredros dos sports,
com uma m .ntalidade de víbora,

E:n audiencia especial foram d imninha e traiçoeira. Que civi
recebidos pelo sr. ceI. Inter- lização possuimo; e o que de nós
ventar Federal, em sua resi- dirão paizes amigos?
dencia de verão, na Pedra Visando tão somente vingan
Grande, os membros do di-

�as pessoaes, prejudicam a todo
rectorio districtal do Partido instante os clubs, para encherem
Liberal da Trindade. os seus bolsos e depois brincarem
Acompanhava-os o chefe no carnaval. ..

politico naquelle districto sr. Cedo se esquecem de que a

Eduardo Victor Cabral. [undação da AMEA, veteran-
Esse visita se prende a entidade sporti Ia, teve nos clubs:

. .

d J segUlr osantiga aspiração o povo a I
Flamengo, A'nerica, Fluminense,

Trindade, que deseja o pro- S. Christovão, Botafogo é Bangú
longamente da illuminação o seguro penhor do successo da
pública, até o kilometro 9, iniciativa.
no Carrego Grande. ES--juecem de que o C. R. d.:; Já, está, definitivamente resol-

O sr. ceI. Interventor prl)- Vasco da Gama, só em 1923 vido o reapparecimento do Ta

metteu attende-Ios em breve.
passou para a primeira divisão da mandaré F. C., que dispu�ará o

-- AMEA, lá encontrando aquellas campeonato de 1935. E' mais
-------------

seis equipes representativas da for- um club qu� vem prestigiar a

Garaga Amarlcana
ça máxima do foot-ball carioc�- Federação Catharinense de Oes-

Rua Francisco Tolenlino n' 1 A ignorancia era tanta no sela portos.
TELEPHONE J .577 desse club que os seus torcedo·

res, na maior parte portuguezes,
ao verem entrar em campo essa

equipe, entoavam o hymno de
I

.

P I' U
.

t
.

d C R O half e�querdo da AViaçãoartuga . ma VIC ofla o . .
. .

1Vasco da Gama provocava até o Naval-Ohvelras, reso ve� acom'

se-
h t d 'lh- d� Por- panhar o seu companheIro de
asteamen o o paVI ao" . .

.' . .

g IIem para tugal em certas casas commerciaes! Idlnha mTedIa-dGe�vFsIOCmbes�;.n-
• I Ho'e, é esse clube administra- o no aman are . .

.

a-

CUrltyba )
I'

. . . ... mandaré, com tanto mlru)O dado por po lhquelros mcornglvels
dI d d aviação, vai terminar Voan o

que, preva ecen o·se os seus re-

cursos e do grande stádio que muito.

possuem, destróem tudo o que se

fez durante 20 e poucos alillOS

na Capital da Republica, justa�
mente quando eIle não existia.

Admiramo nos de que os ad
ministradores do Botafogo, São
Christovão e Bangú, tambem se

esqueçam desse pas�ado risonho,
que hoje se apaga Jeante do car

rancismo e da ignorancia de um

c1ub nocivo a grandeza da Pa- R EMO

Matricula

mIs5A

Ainda no ultimo dia 31 de Ja
neiro, o Departamento de Turis
mo do Reich annunciou que o

Brasil, Honduras, Portugal e o

Egypto acceitaram o convite para

participarem das Olympiadas de
1936, devendo portanto nellas

Só contigo eu serei feliz ...
Mil castellos até jà fiz
De vivermos juntinhas
Corno dois bons passarinhos ...
Eu já Iiz minha phantazia,
Com a côr da realidade ...
Para no Carnaval
Gozaemos a vida de verdade ...

Mocotó--vem
abaixo

*
**José Verdi, o grande com

positor das óperas "Rigoletlo",
"Il Trooatoi e," "Traviafa," "Ai
da," "alheio" e outras, estudou
muito e escreoeu muitas músicas
antes de alcancar a celebridade,

Aos /9 an�os,foram-lhe abo
nados 25 francos mensaes para
os estudos. Apresentando-se, po
rém, no Conseroatorio de Milão
foi considerado sem aptidões para
a musical Só sua grande força de

Futeból

nomeado em substituição ao rev-mo

padre Láureano Garcia.

Luz paraa
Trindad�

CAFE' ESPORTIVO

Lembramos daqui dessas co

lumnas, a necessidade da installa
ção de um café sportivo na nossa

Capital, aonde os n03SOS athletas
e sportmen possam reunir-se e tro

car novidades. No Rio de Janeiro
é o Rio Branco o quartel-geral,
dos jOgé dores; em São Paulo é o

café Sport: e n P. Alegre é o

Café Colombo; em Recife é o

Café Santa Cruz, e as im por de
ante. E aqui q'lem homenageará?

Nesse: cafés sempre são col
locadas tabellas (uma ou duas) com
os no nes d)s clubs que jogarão
no domingo, ou em outro dia

qualquer, e após o terminar das

partidas logo o seore ali é colloca
do para conhecimento de todos. A

Imprensa muito lucrará para con

cochilo,••.

O TAMANDARE' VEM
MESMO

MAIS UM NO TAMAN
DARE'

VOO SERENO

Adalberto Cardoso (Bellinho),
notavel corredor universal e cam

peão sul-americano de 50.000
metros, com o seu habitual silencio.
resolveu inaressar no Figueirense,"

.

clube, como disse, da sua paixão.

Por causa da tua
phantasia

SAMBA

Modas
de 1935

Amanhã, ás 7 horas, na cap
pella do Divino Espirita Santo,
será celebrada á missa de 7 dia
em sulragio da alma dê Moacyr
Bonnassis Silva.

Na Capella da Írmaadade do
S. J. dos Passos, serà celebrada
amanhã, ás 7 horas, á missa do
7 dia pelo faIlecimento de João
Benjamim Wendhausen.

O melhor sortimento de
artigos para homens sõ na

casa A CAPITAL.

Athletas do
14 B. C.,

Até o dia 24 do corrente serão

recebida:;, na Alfandega desta ca

pital, propostas para fornecimento
de material de consumo e de ex

pediente necessario áquella repar�
tição.

tria.
Em São Paulo, naquelle nosso CONTINUANDO A ESPE-

querido São Paulo, chegaram até RAR

á destruição de quadros de foot-
S P I F C Ha poucos solicitamos dos clú-ball como o . au o . ., o

.

nua- bes nauticos relações de remadores.antigo Paulistano, o umco "J_

O gracioso blóco «.:J({.odas de
I 935», com a sua presença ani
mou bastante a nossa broaduxui,
causando magnifico successo.

O povo o recebeu com applau
sos.

Por causa da tua phanrasia
Houve lá no meu chateau
Pancadaria .. ,

Mas si tu quizeres
p' ra longe contigo eu vou

E só teu será
O meu amor ...

Ontem á noite, encontrando
nos co-n o incansavel folião Saul
Cape lia, balisa e organizador do
«%[ocotó-vem-abaixo», pergunta
mos-lhe como iam as actividades
de sua turma sapéca.

.

-Ensaiamos diariamente, dis
se-nos elle. A nossa teenlrée de
pende apenas de últimarmos a

Chupa mas gravebunda indumentaria com que
nao engo Ie 1 nos apresentaremos. Talvez, sab

I bado; talvez, domingo... Não é
Sahirá amanhã, á rua, sob a va- certo. Contudo, declare pela A

lente direcção do Lord Curruira, Gazeta que não temos preoccu
coadjuvado pelo folião Ary, que pações de concorrer a qualquer
é mesmo do barulho, a impetuo- concurso, Queremos é brincar,
sa turma carnavalesca-Chupa brincar até cansar ...

mas não engole. E só brinca quem é da trin-
O bom exito obtido na últi- ca.» -�

ma exhibição [éita por este blóco
na Praça IS, animou, sobejamen-
te, a galharda rapaziada que vem

amanh" I disposta a sambar
loucamente.

Concurrencia

Enfermeira

Custa mais
Pessoa h"bilitada. com grande

pratica de hospitaes e sanatorios 0-
fferece seus serviços em casas par-
ticulares. Fala Alemão.

.

Rua Esteves Junior, 28

vae

Appareceu ôntern, à noite, na

no ssa broadioau o interessante e

al �gre blóco «Custa mais vae»,

qr e . stava acompanhado de um

e .cell ente chôro.

Venda-se um armazem, bem

alreguezado, sito no Canto do Es·
treito, districto «João Pessoa».
Tratar com Jacintho Luz, no

local.

Magistrado no banco
dos réos!

Mas, então, um fabricante
n':lda(Jor�s etc., roas até a presente De Justiça, entra na dansa
data, infelizmente, não fomos at- Para ser (que edificante!)
tendidos. Como querem os no.sos Julgado sem mais tardança?
homens peixes, assim, a grandeza
de tão importantes e necessários

sportes? Oxála, que ainda sejamos
attendidos. Particularmente, fomos
informados de que algum clube pro
cederá na fórma solicitada quan
do approximar-s� a epoca do cam

peonato d= remo. Achamos um

pouco incerta tal resolução por

que, para colhermol a fruda, deve
anteceder a plantação da semente

e a preservação da planta ...

Si um Juiz vae ser julgado
E' que o caso, em seu horror,
Nos diz que esse tal togado
Talvez não seja... do amôrl

A proxima viagem
do Dr. Getulio ...

Argentina, Brasil, Chile!
Formando o grande A. B. C.
Organizam um de:;file
Só de «Chefes», já se vêl

Tennis

COPA DAVIS DE 1935
A. e C. jà se encontraram
E conforme o que se lê,
O nosso Chefe chamaram:
Têm. portanto, assim, o B.Foi eHectuado o sorteio na séde

do Departamento da India •. toman

do a China part� nos matches da
zona norte-americana, enfrentando
os E3tados Unidos, emquanto o

Mexico medirá forças em Cuba.
Nos jogos do primeiro round na

zona Europea, a Polonia, Africa
do Sul, França, AJ\emanha e lta

lia, aguardarão os resultados �o
matches entre a Tcheco·Slovaqma
e a Yugo Slavia, JapL.o e Hol
landa, Nova Zelandia e Austra
lia antes de intervirem no certa

mim.

O Brasil, com a sua politica,
vêr �fastado os tennistas Pernam
buco e Humberto, os melhores do

paiz, contando apenas com 2 re

gulares tennÍstas de S. Paulo:
Nelson Cruz e Ivo Simoni. Saraplão

Com o amigo FLavio ...

Flavio, Flavio, a Sociedade
Com o «dls meias» deixei.
Agóra (fallo a verdade)
Comtigo acamaradei ...

Adheri, não négo, não;
(Não penses ser isto historia)
Mas exijo condição:
Tens que entrar p'ra Banda

(Ororia.

Poderás tocar chocalho
Ou mesmo tocar pistão
Na banda terás trabalho
Pois tu és do coração!
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