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Mil tecelões em grávelS E N T E Monarchistas
_--

S, PAULO, 8 (G)-Devido ao a��idente havido entre o"

proprietarios e os operarios da Tecelagem Parahyba de São José Idos Campos, estes abandonaram o trabalho. elevando-se a mil o

número de grévistas. Para estudar a situação "in loco" seguiu para .

•di o delegado da Ord<:m Social. I
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POF�.TO UNIAO, 7 (C) -- Pela Caravana Monar
foram installados centros em Saltinho e Pinhalzinho.

.

O chefe provincial dos monarchistas passou em revista 372
cavalleiros.

o eS�.·l10S0 ciumento ma-
� chista

ta� de um modo tf�á·

I����.l��_l������ gico, a campanlieira-
� Nos � ,�---.--
� • � S. PAULO, 7 (G)- No I prestar declarações disse que

Continúa o impasse do melho � Bastldores � -bungalow- da avenida 01- prohibira a esposa de sair em

nmento da luz na nossa Broa � � ga n 56, houve uma trage- companhia de Santinha, pois O pharrn. Edmundo
d I �

. .,.....""",,r.=o-;;;;;;:o "''''''''''''''''''''''''''':-;;;;......7.. "

b t I f" 1 4 t' I I' t
Vieira

way, que para no.sa vergonne ���.§e...�� ....�.",......�""""'u

I Ola rurar. "OI um rornem esta ln la proccc .men o que A
.

f' I I
'

mal dà para se lêr os grande
O I
,. B d .1 pertL.irbado pelo ciume; que deixava a desejar. d moEnrnd OI, pe a nterventoria Chegam-nos inlor.naçoes de que

d d· I n em a noite na roa wav , . , ' .
o sta o nomeado conserva- a p t d S It b 'I

l-treiros os cartazes e cinema: '

'.. _J
i praticou O crime que causou SOUl)ê J'] a polic.a C'JUC JT a-d' ,on e o a o, so re o no la-

G I 'i t U lia maca [ ar e preparador do" gabl et
"

h BI d'
Ha dias jà A 'azeta, pe" regorgt an e. ma uutmmai I) grande scllSJC5.0 no espirita COnlé el'a dado não Si) á d

"
.

c n es Ja y, em umenau, e intenso

d d dei pouco mai
> 'e sciencia do I·l"lIt,·tO de Ed trâ it dovi

.

d r

palavra autorizada e um e seus que nos etxa ouco mais que na publico. embriaguez conto ao vicio _ . 10.U ...

u-,
ransuo ro oviano, precisa e se-

d f } Penumbra. O zum-zum das gran- .' . , . caçao de Flonanopohs rios
. favorece ores ez uma ve iernent- Naquelle -bungalow- resi- da cocall1a. A família soffria

. reparos .

.� I -

t ridão que
dcs agglomerações. Rompe, ba- dia J

-

B ti j. I toda a rni
, . "#"r�..,."....__..

".-.,.....,......�,, ...""""
" rec amaçao con ra a escu I . I oao ap ista Jacome oe a a ITI1Sena. ij

... """"-"""";.,-..-"""..��������������:'.;;e.J:::.��.::�,:ii:...:"''lt;J::�:.�''!
reina na nossa principal arteria. rulhen�a, a massa popular a banda com sua esposa, d. Rosina b �
Até hoje nada, porêm! Furacao. O POViJ faz ond� e,can' [acorne. Esia havia sahido Porto Alegre � AO I O � �
Porque não attender aos rc ce?tra-se defronte ao Chlqu!� ..': em companhia de uma ir- varrida p:> r �,--- ----.

-------.- ,--_' �'. �� �
c1amos de toda a população? � nossa frente, o co.ronel G�, rnã, Santinha, Irr.tado, inter- U n"'1 cyc lone � ==- "mm ---,,,.,,,- '1.......... �

Porque não augmentar a il!u- oinho e o dr. Carmos n i, 0$ J,m roO'ou�á senhora por que ha- �
t :

Meu filho escreveu isto que achei interêssan- tij1

minação em todo o trecho 0jue inseparaoeis �migos, �ra a.tcnlam I vi� s�hiclo. A resposta não Barc�8 naufragados, trafego � - e ofereço aos leitores: �
vae entre a Soberana e os De- nos destemperos mustcaes d.1 tar-Ilhe satisfez. interrompido e casas des- � ,,,Era uma vez um cachorrinho, um cachorrinho ,81

positos Ho�pcke? Serà possivel ma, ora -pas�e,iam ollures interó:s-I Irritando-se ainda mais, telhadas �� vagaoyndo, dess�s sarnozos que cruzam as mas �
Cjue nestes dias buliçosos de car- sados pelos c[rcumt�llles. I Jacom� agarrou a esposa pe-

PORTO ALEGRE, 8 (G) � sem eira nem belr!, desses que não pJgam impos- �1

naval continuaremos nas trevas D.e noVo se mOVimenta a mul- los cabelJos e feroz seden- -Violento cyclone ,arreu esta! tos, desse_) que nao usam coleira c vivem vara- �
d€sintere;santes e ridiculas? li�ã_o. Pelos dois incorrig ·V.:Í;; 501- to de sa 'lglle,' com �Ima na- cap'tal. Naufragaram cinco barcc s. rl�

dos de fome. �
Por Deus que assim não S(.- fe/roes passa�, com )'eq�ebiOs d_n valha, desferiu-lhe varias e

houve int�uu?çÕ�S do trafego na r Era
_ ass�m de máu� bafes, rixento e provo- �

ja! gosos,duaslmd�s :!asc.m:mles mo seguidos golpes. Com ét ca- i �ade e numerosas casas foram lt cador, nao tInhl O se:1ÍII�lento nobre dJ FreI, que �
_____________________ renas. Uma sl�niflcaflVa troca de ró�ida seccionada, a senhora d st Ihad1S pelo vendaval, q'Je "IMI

O gra Lld� Guerra JunqueIra e3tereotipoll cm versos �)
Usar o «SABÃO INDIO" quer olhares, e os dOIS seguem na e,� cahiu. tidll uma velocidade de cem lá," n:_ag s ,;a.ls, mas «Era um cãJ ordinario, um pobre �)

dizer economia, sob todos teira dos «bergantins», que, pelas O san::rue formou logo lometros por hora. It cao vadIo». 'tr�
os pontos de vista. ruas.'Grajano e "G'enente Silv:ir�, uma grande poça. Mas, o

O circo Sarrasani soffreu pre- � Com fosse magro e fraquinho, não podia dis- �
deseJam, ao que tarece, attmgzr criminoso não se cont�ntou. jl!iz<,s, calculados em mais de cem � pJtar aos outros os ossos do nnnt'.lro, ol1cl� ia ��

Odette De- a &s,teve� foro Sempre presa da ira, abai- contos de réis, fiondo impossibi- � bJscar alimento. �
• La adiante, param os «bergan' xou-se e continuou a ferir a l�tado�:: func:ion�r. Por esse 'II�. rl� Então, raivoso, faminto, com a cóla entre as �

vralnne tins», intrigados coma persegui- fer:r!
'

tIVO. nao daramalsfu:1cçõe; aqU!. r pernas e as costelas á mostra, VIVIa latindo e �O sr. A�nibal Vaz da Silva, ção. Haviam assistido á trag;e- O temporal teria produzi�o � morJend) em tudo o que encontrava. �
nosw bnlhante collega da im- Os dois amigos p Issam lhes á dia tres filhinhos do casal. maior damno se tivess:: caido na � �ão sa')em03 se latia c mordia em CQ:lse- �J
prensa pranaense, q'.le exerce frente, cortejando rasgadamente. As crianças gritavam, tran- costa do Rio Grande, onde se- � qJe:lcIa da fome, aLI fazia isso p lI' prazer canino. �
sua actividade no vibrante diario Só então, os «bergantins», sidas de medo. riam colhidos varios navios,

pouco!tI.
Era mesmo um fraldiqueirinho inveterado em ��

curitybano • O Dia», visitou-nos dois adolescentes com a triste Acudiu Santinha, irmã da a:1tes d l'e desabar, chegou o ti l11comoj�r os tra:lseuntes. M�tia-se sempre em bri- �
hoje, pela manhã, acompanhado mania de aproveitar o Carnaval victima. avião «Gaivota», da «Air France»" gas! ga11111do mUlto, ladr?ndo sempre, mas não ar- �
de sua exma. esposa, d. Odttte para bancar o bello sexo, compre- Animosa, e para que o

o qual fez a viagem de Toulouse r ntnJan lo comida. �
Dc.vrainne, applaudida e festejada henderam o «ledo engano» e fu� cunhado não continuasse a

a Porto Alegre em tres dias e

!"
Er(i �3sim pequenino, magriço, bulhento e sem·

�1cantora, que deliciarà a culta riosos grilaram: ferir, a moça tentou desar- oito ho.ras. Ma,' entrou no hangar" sorte o dIabo dJ cachorrinho. �
platé:l desta cidade, demonstran- -Sáe, azai! mar o criminoso. Feriu-se na

esse aVIão, cahm o t mpora1. " Aq�eles modos irritadiços lhe vieram em co:-:- �
do o seu grande vólor artístico, Houve um eclypse dos insepa- mão. Até agora não se ten cOlhe- � sequel1c,��] sarna q:J.� o devorava. D�pilado pc- ��
na proxima segunda-feira, no aris- raveis. Nessa altura, porque visse cimento de n�nhum desastre pes- � lo mal; flca:a com a epiderm� núa e avcrmelha- ��
tocratico Clube 12 ,de Agosto. Zé Catharlna a esposa tentar soerguer-se,

s)al. � da, ve�o daI o al�unha de camarão por q uc era ��
A apreciada cantora patricia, elle da i Ih

.

I !11 conhecido esse dIabrete turbulento. r,�
. . f

' nc 0- e mais go p�s) "Hamou ros na jt1 Quan.do um o::.so llle sobl'a�va, o daIlado do
�

que ora nos VISIta, mereceu artos, arrastou-a para a rua, ]0'
-� ú

, ��
applausos quando de sua apre- Comprae para vosconven- gando-a sobre a calçada. Já costa" � cusco faZIa ILn barulhã), sacudia o rabo batía as �
sentação nas mais cultas capitaes cer O formidavel e economi- Rosina agonizava! RIO,8 CG) - A attitud� do � Ol elhas .e s� �ambí� todo, fazendo ml1l'i�qtlêta. t�
do paiz. De outro modo não po- CO SABÃO INDIO Vendo o quadro formida- general GÓêS Monteiro, recom- � Rala, rOla, rOla e nada arranjava o dcsO'ra- �
deria ser acolhida Odette De- vel que armára na sua bru- men?ando �� commandante da 7 a. � ç�do. Era mesmo �m animal sem sorte. Tiatlno, �
vr.ainne, pois po,;sue, invejavel-, 'S"I talidade, Jacome com a mes- RegIão MilItar, com séde no Re- � 11l!1guem !he dava unportancia, mas ele era embus- �
mente, uma vóz avelludada e en- a moda pega" ma arma golpeoll-se no pes- c�fe, �ue tom.e as necessarias pro, rl� telr.o, faZIa questão de ser visto e de aparecer 110 ijl

d d f d
. ij meIo dos outros. �.

canta ora. coço e nos pUlSOS. ,

VI enClélS, a Im e que seja asse- � �
A hora de fina arte, com que nos' Bogotá 7 (G)-Na sessão de Varias pessoas acudiram, gurada a ordêm Plíblica no Es- �

Mas u;n dia, aproveitanrlo uma briga. levou �
delelt.:\Tá a sra. Devrainne, serà hontem, do Senado, empatou por assim como a Assistenci?t, tado de Alagôas, m::rece comen- �I

para sua tOCd um osso com alguns nacos de car- �
dedicada á sociedade e a imprensa duas vezes, a 28 votos, a vota- Ao dar entrada no hospi- tarios. .!t ne. �
de Florianopolis. ção final do artigo segundo do tal, Rosina expirou. Seguo<:lo a propria palavra do I � Foi seu grande dia foi a sua apoteose de tw

t II d L··
.

d
.

M" d·G I � glorias.' �!I

O Ih t· t de pro oco o e etJCla, asslgna o O criminoso, detido, ao enunente 11l1stro a uerra, ta .� �
me ar sor Imen o d R' d J

. � Era d
�

.

h
. o anno passa o, no 10 e anel- perturbação em perspectiva se � 'um vence ar, possllia o troféu da bata- rw

artlgos para omens!'o na E f
.

I 'd N
.,

d I d �"It
lha dos outros f h 'd

'

.

A CAPITAL.
ro. _sse actoeqmvaea esap- ovas experi- ongma a exatação e ânimos, ' 111 aSI O um espertalhãoprojileur. �

casa
provaçao de accordo com o re- em torno da próxima eleição do I�so eH? toda a sua cachorra vida foi o mais �

D gimento interno daquella casa do enC ias de governo constitucional daquelle homenco feIto, a mais gloriosa vitória. �
esappa re- parlamento, o (,ue levou o sr.

M
. Estado. i!tj'

Desde então, encheu o pandulho tornou-se �
cido Olaya Herrera, titular do Exte-

.

arco n I � l�llportant� e adquiriu ares de valienfe,' pois já o �
rior, a lêr immediatamente o de- AG U A, 'I � tll1�a de 1I1s01ente e fermentador de brigas co n seus H

O chefe revo Iuciona- creto de fechamento do congres- ROMA, 8 (G) __ Marconi vae � latidos agudos. �
rio u ruguayo soo iniciar brevemente novas experien- Moradores. das ruas Aristides � Cacho!ripho pa!ife, tomou conta do OSS,), ai'- �

RIVERA, 7 (G) - No O governo annuncia que fará cias sobre ondas ultra-curtas, no Lobo, Duarte Schutel e Sjlva l!tl ra�tou-o ate a sua toca e lá ficou de atalaia, de- �
Departamento de Cerro Lalgo se do referido protocollo sua base rio Ligure, servindo-se das instai- Jardim, reclamam contra a falta" pOIS .de ter devorado a carne. Aquele osso era o �
produziram alguns choques entre para a campanha eleitoral, donde lações do rosto de emissão situa- de agua desde ha alguns mezes. �tI s�u Idolo, era o se� grande e fiel companheiro; �
revolucionarios e tropas legaes. sahirà o novo congresso, que de- do nas proximidades de Monteros, Dizem ainda os

preju'dicados"1
mnguem que por alt passasse deixaria de ser mo- �

Ha falta de noticias do chefe ve ser eleito em principios de a 700 mttros de altura. que o Thesouro do Estado está" lestado pelo fraldiq_ueiro impertinente e importuno. �
revolucionario Basilio Mufíoz, que maio, e que em seguida o apre' Entre as estações de emÍssãu encaminhando executivamente a r .

Ate que. um dIa passuu por lá o carro da �
e�tá ferido e fôra Visto, pela últi- sentará ao legislativo para irnme- e recepção medeia a distancia cobrança da taxa d'agua devida 'I! h.mpeza .publIca, e levou o barulhento, havia 1110f- �
ma vez, nos arredores do Depar' diato exame. O novo parlam'ento de 170 kilometros e nã0 existe por alguns dos reclamantes � ndo, pOIS lhe tinham dado bola»... �lI
tamento de Durazno, na 10caJida- se deverá reunir pela pnmelTa entre ellas nenhum obstaculo ná- Urge uma providencia á res- � BIS B I LH O T A 1
de de Passo de los loros. vez em 20 de junho, tural. peito. � ��������ooOO�����T��������������A���

L._U_Z_! Regressou a Cornmissão Pró-Pantheon dos Imperadores,

Nomeação Ponte do
Salto

: í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grupo Escolar Archi
diocesano São

José
Levo ao conhecimento dos in

teressados que, a matricula para
os curso preliminares desse Grupo
abrir-se-á no dia 8 proximo (sex-

Pe Ias ta-feira), iniciando-se as aulas no

Provincias dia 16 do corrente para os men-

ALAGOAS cionados cursos.Ha dias atraz, quando 05 jornaes annunciaram ao povo
brasileiro o absoluto estado de insolvencia de nosso paiz, deram-se Realizou-se o Congresso Provincial de Alagôas com o com- Florianopolis, 6 de Fevereiro EMPRE-

A f b I perecimento de todos os chefes municipaes, de 1935. GO: Para trabalho ex-tres actos que astarn para caracterizar a situação de fal encia e de
D' d 1 b Concresso.xlestaca-se'[ P. Frei Evaristo Schürmann

.

d
.

decomposição do regimen que ainda seduz áquelles gue se illudem as muitas e i erações do ongresso, estaca-seça approva- terno, precrza-se e pessoas ach-

com o palavrorio vazio da ideologia liberal. ção do plano de se fundar um jornal diario «fi 'P,ovincia", que, Director vas, na Crédito Mútuo Predial.
Pela manhã desse dia, cuja significação historica não póde

será propriedade de uma sociedade anonyma.

����h����'i�I��l���1ser esquecida, reuniram-se os ministros de Estado para tratar da
AMAZONAS

u
II

u

. . . \
� CONVEN�.A -SE �

q ue t ío financeira. O encarregado da pasta da Fazenda foi franco, r,:...\, 'T" '-'i
declarando peremptoriamente que não encontrava solução para a crise.

B '1 C�as ��n�lnq�as plag�s da\cabeJas . d�. RIO .Negro, limite �� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
O ministro da Guerra protestou, com esse seu hábito de falia r

rasi - o

ohm. la, ex:steom .vanasdtn us e mdios nacionaes. O nos-

�
das todas as importantes conquistas da sciencia �i

b· d P
.

d d d
so compan erro Jose uiomar poz-se em contacto com cerca de do rad O razão porqlle recornrnend imo los ��50 ·te as cousas a atna com a crueza e um comman ante e
5 000 d

. .

h'
. , d

' , '- -.

�I - Q I da I A' _., E 'h d
. estes patncios que oJe ja sau am a Bandeira do Sigma M

pe otão: « ua na 3. situação e essa mesma. sta c cgan o

0j ib
'

1\ AGENTES:- COSTA & Ca.diluvio !» com seus VI rantes anaues. ��Pouco depois separaram-se os grandes dirigentes da Nação, �J Sad-o as v�zesl'dprdofundas da raça que estão bradando pelo�, RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �d f· d C bi
. cespertar a naciona 1 a e.sen nac a tear assenta o. .orn meu-se apenas, qae era necessano

E'
. .

consultar 03 téchnicos financeiros americanos e, com effeito, dessa a propna Patna, na sua força selvage n,fque se levanta ... ����������,������
consulta à sybilIa yankce. que dá as cartas na jogatina universal dos Pelos

· · · �.o@'t��@ ��o�u�
titules e do cambio, resultou a viagem do senhor Arthur Costa ao muniC I P IOS G 'I. •
norte do continente e á Europa. RIO DO SUL �j '!fII

II
n A [ rande [amilia Ínlegralisia, � �

A' tarde desse mesmo dia, reuniu-se a Commissão de es- 03 companheiros do nucleo de Tayo, tomaram a si o en- ii e
tudos do novo Código de processo pena]. cargo dos concertos da resideacia do companheiro Walter Schsen- � �

Ao se fazer uma allusão qualquer aos principios sactosantos felder, que foi damnificada pe'a quéda de um raio. • I �
da democracia, o ministro do Supremo Tribunal, dr. Bento de Uma grande llcção de Brasilidade � . é
Faria declarou: «O regimen liberal deTocratico está m rto. Nada se O NuJéO Municipal de Rio do Sul, ontem, mandou pedir e

.

o
póde esperar delle') fiinda discuto, disse o prof. Vicente Ráo, autorização á Chefia Provincial, para a creação de escolas, em va- Ilembrando-se com certeza de que havia sido chamado pelo piesidenle nos Íugares, esquecidos pelos governos. �
t.rooisotio para montar guarda á Constituição de Julhu, entregue á O núcleo pagará aos prolessore s todas as despezas. I
vig lancia de um homem de São Paulo, amar-ga ironia que requeima Nestas escolas ensinarão a nossa lingua, aos brasileiros que Io coração da luelleó que combateram por uma idéa. ainda nã,] a conhecem,

Não ha que discutir, retrucou o ministro Plínio Casado. Não a conhecem ainda, porque aliberal dem icracia, por de-
«Eu era pJo liberalismo; hoje sou pelo governo forte, consciente zenas Je annos, não soube ensina-la.
d� seus deveres paralcom a Patria, A autoridade no Brasil é hoje Foi necessario que os camisas-oerdes olessem agora dar esta
um bastão na mão de palhaços». nota eloquente de brasilidade.

Dtsse modo, depois do desespero dos estadistas, após a

confissão de impotencia do regimen liberal na defeza da soberania
economica da Nação, vinha a sentença dos supremos magistrados do

-

ACÇAO INTEGRALIS-]as dores da patria sacrificada. Não! Houve uma festan�a, um bota-
iA lEIRAS ILE I RA I/óra dos �ais escandalosos, como se e5ti�essem partindo emissarios

_ .
•

encarregaaos da compra de carros allegoncos para o Carnaval. Da
ProvInela de Sta.Catha rina I Amer.ica, um �x-ministro telegraphou, apressado, pedindo farinha de

(Departamento Provincial de Propaganda) ! mandioca e :hüharrão, porque es�ava com saudade...
.

" 11 ! Àbriu-se champagne e nu-se a valer. Era a orglél.

A i nd a ex istell I i be ra I ismo?
A liberal-democracia, depois do julgamento elouquecera! ...

Miguel Reale

Al-

-0-

DISTRICTO DE COQUEIROS Artigos Photographicos
P'lIz.

A installação do nucleo districtal
Sabbado próximo será feita a installação solemne do nucleo

districtal de Coqueiros.
Estará presente á solemnidade o Chefe Provincial.
Deverá ir da Capital um têrço
Os integralistas deverão tomar o omnibus ao lad

Iandega, ás 7 horas da tarde.
A solemnidade se realizará no Club local.

-0-

Vend�·te um armazem, bon
afreguezado, sito no Canto do E�.
treito, districto «João Pessoa».

Tratar com Jacintho Luz, no

ocal.

Garaga Americana
Rua Francisco Tolentino tr 1

TELEPHONE 1.577

Era a Justiça que cumpria a sua missão, exarando o seu

veridictum íulminante: «A liberal-democracia está morta. E' inutil
pensar em reerguel-a!» .

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

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

Só o profissional competente e criterroso
• póde executar com esmero todos os trabalhos •G h t h' t' d I

- ,. •
na U p O ograp ICOS, garan ln O-VOS reve açao, copIas �_.foÍÍ e ampliações irrepreensiveis e absolutamente �

� duraveis. O
� G
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS •
� NA CASA "
• •".�O.G.------••�"O_

A' noite, depois da scena do julgamento, deu-se a partida
da commissãu Arthur Costa. ElIe ia combinar com os governos ex

trangeiros um negocio humilhante. Ia propôr á Inglaterra a compra,
na baixa, dos títulos brasileiros em poder dos credores; e ao gover
no americano que acceitasse da Inglaterra esses Mesmos titulos em

Fâgamento da divida de guerra da nação britannica. Ia, propor, em
summa, a nicaraguização de nossa terra com a transferencia de nos

sas dividas das mãos de particulares para as de um 'governo, de um

governo que nunca escondeu as suas intenções imperialistas, em re

lação á America do Sul ...
E, no entretanto, os brasileiros que partiram com tão dolo

nsa incumbencia, não partiram em silencio, carregando no coração

Séde

JOÃO PESSOA
Dentro de poucos dias será inaugurado

districtal o retrato do Chefe Nacional.
-0-

so!emne!llente

Amanhã teremos notic:as de São Francisco e de Brusljue.
-0-

CAPITAL
Hoje á noite haverá instrucção aos milicianos.

MECICA QUE
A humanidade marcha. Não!

A humanidade cambaleia, inde
cisa, ante a encruzilhada symbo
lica dos seu" destinos ...

Desarvorada, empurrad I, im

pellida, toma variados rumos, pa

ra retroceder, após, exhausta e

tremente, ao ponto de partida.
Vae e volta. Pàra e anda. Se

gue e retrocede no labyrinlho de
sombrüs dos seus eternos cami
nhos.

Humanidade, fràgil veleiro

perdido no oceano tempestuoso
da vida ...

E assim é, quasi ao bruxolear
deste anno que finda tão célere,
que levantaremos uma campanha
despida de todo e qualquer
preconceito. Uma campanha sere�

na por um principio que acredi
tamos ser vital para a collectivi
dade. Uma campanha que visa
somente a segurança eugénica de
uma classe. Frisaremos agui, ain

da, deixando a criterio dos que
n03 conhecem, que não nos anima
o desejo cabotino de fazermos no

toried�de em torno do nosso no"

me. Que não nos anima-repe
timos serenos e confiantes-o de

sejo de dividir uma classe, e sim
o desejo sensato de seleccionaI-a.

Abor .laremos agon o assum

pto qu � nos faz, pl'e,entemente,
escrev;r este artigo:-
A' classe medic.a, maIs que

nenhuma outra- -é sempre bom

SE
-.i

IMPOE
RUV Escoe+R

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

estas ps)'choses nos individuos
portadores destes mesmos males,
só encontram válvula de escape
n:) soffrimento dos seus seme

lhantes.
A titulo da chrón:ca e d'! pas

sagem, relataremos aqui dois ca

sos, por si só tão typicos, como

dignos de um estudo freudiano:
Em Londres, e ha pouco tem

po, a policia descobriu um estu

dante de medicina que fazia ex

periencias de dissecação em um

veiho e popular mendigo, muito
conhecido em toda a cidade, que
se achava fortemente amarrado e

amordaçado sobre uma mesa. De
outra feita, e em Nova York, foi
conduzido para o manicomio, um

doutor em medicina f<trmado em

Yale, que fazia «curiosas expe
riencias sobre a reproducção da
especie» entre um gorilla macho e

uma adolescente de 15 annos,

que ·foi encontrada, presa, na jaula
do alludido animal.
Ainda poderiamos citar innu-

repetir-está confiado o dever
moral e material de 5alvaguardar
a saúde dos povos. Os grandes
e horrendos phantasmas das epi
demias que tão de repente sur

gem, a,so)am e matam, só encon

tram barreiras, as erguidas pelos
médicos na hygiene systematica
das populações. Porem, esse pon�
to, como muitos outros, estamos

cansados e fartos de �aber, porque
não mais constituem noviclade.
Al;m disso, não nos tornaremos

em demasia prolixos, gastando a

pacicncia dos que, com tanta bon
dade e fácil interêssJ, nos leem.

Entretanto, «a medida que se

impõe», é apenas de SEr obri-,
gatorio um exame de sanidade
mental, sem distincção de cursos,

dos que, nos prin'cipios de cada
anno ledivo, procuram as facul
dades, ávidos de se doutorarem
nas carreiras das suas inclinações
e pendores.
A' galeria lombrosiana, ond�

ha typos cuja tala se accentua de

timos livros, onde ha tambem uma

curiosa theoria anthropologica, os

pendores excessi vos dos anormaes

e supra normaes para o exerci
cio da medicina. Parece até
diz Freud. textualmente-que

modo tão vago e impenetravel,
que desafiam a acuidad� do
mais hábil psycho-analysta. Freud,
o genio que deu á psychologia
uma feição toda nova, toda dif
ferente, explica. num dos seus úl-

."

meros casos deste gênero de neu

roses. Poderiamos tambem cita
outros. Porém, e nesse sentido.
devem haver innúmeros casos que
permanecem, e permanererão sem

pre, envoltos no mais sombrio
mysterio, e nunca chegarão á luz
da publicidade.

Os grandes
.

problemas huma
nos continuam com o seu resulta
do em X. Todavia, _esse e>tado
de coisas poderia mudar, num

verdadeiro changez de placées si
entre os homens da SClenCla e

governantes-referimo-nos de mo

:.lo geral-houvesse um maior
intercambio d� pontos de vista.

�

E ao finalizarmos, concitare
mos, mais uma vez, aos collegas
de todo o Brasil para que façam
côro á campanha hoje esboçada
de ser executado em todo lo ensi
no superior do paíz, um rigoroso
exame de sanidade mental nos

candidatos a um futuro doutora
mento. E este exame, suggerimos,
deveria ser feito de anno par a

ar1OO, progressivam�nte á série
realizada pelo estudante.

Urge, portanto, gue se solucio
ne o problema de que a(irna
tratamos. E seja solucionado de
modo prático, razoave!, para que
amanha, numa continua selecção
de valores, possamos dar á Patria
e á hum:midade uma classe de
scientistas que nos honrem e inter

gralmente façam jús ao adjectiV( c

\#�:;.'
1'�·(,
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Commercio, Indus-I��' Cart�i�s do

t
·

A· It � Florianopolis - Bom Retiro I CENTR Lr Ia e gr Icu u ra � ACEITAM-SE PASSAGEI�OS, CAR�AS E ENCOMENDAS � rigo, á, 7 ,3� ho<a�'lrodo do Pe-

p � Fett & ela. LIt-nltada �, ODEON-O Conselheiro ásre(oSCOrre�t6s na praça de L�mpos leves leilo. 1$000 Junta Com- �'$J AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol � 7,30 horas.
'

F'lonanopolls Limpos refugos kilo 1$000
• l\� O encarregado MARCUS MOURA �F�RI'-JHA. DE TRIGO Cedanho kilo 2$000 mercial do �,��l�!��l�fGh!����G IMPERIAL-Castigo do

Cruzeiro 44 kJlos 35$500 �
Céu, ás 7,30 horas.

Surpreza 41 kilos 33$500 PELES Estado
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Gatos do matto uma 4$000
Indiana 28$000 Lontras média uma 30$000 MÊS DE JANEIRO DE 1935

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000
68$000 G�axaim do campo uma 4$500
68$000 Catetos médios uma 4$000
55$000 Porco do matto uma 4$000
62$000 Largatos grandes uma 3$000
48$000 Veados mateiros kilo 8$000 Foram archivados, em sessão

SAL DE CABO FRIO O
de 5-1-935, 03 seguintes doeu-

MA EIRA DE LEI - PRI- mentos de Sociedade CooperativaMEIRA .QUALIDADE .

de Responsabilidade Ltda., "Bôa
Taboas de lei est.- (3x23) duzia EsperançaI!, em Filadelha, muni-

.

38$000 cipio deConcordia, a saber: os esta-
Taboas Íei larg. 3x� I dz. 54$000 tutos, a acta de insta Ilação e a
Pernas de serra lei dz. 28$000 lista nominativa dos soci{}s.
Fôrro de pinho 14$000SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.Sacco de 60 kilos 9$500 16dfOOOSacco de 45 kiJos 7$"500 1P
S f 1 x5 a dz. 6dfOOOMoido de 45 kilos 9$000
arra os , 1P Foram archivados, em sessão

SABÃO JOINVILLE Mercado do Rio de 5-1-935, os seguintes doeu-

C
.

4$000 fEIJAO mentos da Sociedade Cooperativaaixas pequenas d R JCaixas grandes 5$000 (Por saCCll de 60 kilos) e esponsabili ade Lida. ,"Tres
Preto novo 13$000 Palmeiras", em Alto Bella Vista,
Branco especial 25$000 -nunicipio de Concor?ia, a saber:
Vermelho 20$000 os �statutos, a acta installação e

Mulatinho 23$000 a lista nominativa dos socias.

IMeRCADO FROUXO No. do Arqto. 273
Data 5-1-935

6$000 OECLARAÇAO
I $500 Declaro que de hoje em dian-
I $�OO te deixo de ser cobrador do se-

1$500 nhor Paulo Schlemper, por minha
CAMBIO livre e expontane�ontade.

Praças 90 d] ,. Florianopolis, 6 de fevereiro
v a vista d I 93 5SI Londres 58$563 58$963

e .

T - L1 Ih a» '11
« Paris $785 joao �T ur ._yrl o

«Hamburgo 4$790 ParaoNlltaleAnnobom,os 1 Premio de Rs. 5�180$000
« ItaIia 1$020 votos de bôas festas e Ieliz entrada 10 Frern ias de R.s. 30$000« Portugal $530 d� anno novo, já não obedecem
« Nova York 1 1$870 aquelle systema antiquado e s�ren: i

10 " ""
\ 1O$OOO« Hespanha I $620 formulados em cartõe , HOJe e

.

E·« Suissa 3$880 feito pelo telephone ou por phoao- . multas isenções o
« Belgica 2$780 gramma: E mais chie, mais pra-

'

r •
« B. Ayres 3$450 tico, social e modernQ! • Illscrevam-se! Habilitem-se '. i.'Limpos pesados kilo 1$800« Uruguay 6$200 .,

Hefugos pesados kilo 1$200« Hollanda 8$065 PASCHOAL SIMONE S. A. '.
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO LIVRARIA MODERNA

i·
Premios entregues até hoje por esta Filial no valor de O

5TOCK em 19-11 Entro.)ose 50hiôas
. !1.OOS:633$OOO ,.

( 5
24 o 29-12

Rua FE'eulnl·apapdeosl!cmhmlBI·BdElt n: 8 •

��i r:o,} \�H�� li:��; I�:m ���;C9;i��;:�nd�t';:�g� i AV�AMOS�, :,o�,ti�o, �'ta�t,,�ue:am:'pagando o reembolso iBanha (caixas) 22.51 I 8. I 10 5.863 SIMONE • das cadernetas que venceram o praso em Dezembro, e de IOde Fevereiro em deante as •Milho (saccos) 25.496 O de Janein, e assim successivamente procederemos com os meses seguintes. �

X líf d ) 13 50 Tvpographla, Esterl!otyplq, �
arque \ I ar os . �O Encadernação. Pcutcção, Tra- � O>Faltam as sahidas dos depositas particulares, balhos em Alto Relevo etc. •• ........ .

,••�••••••

Extra
Diamante
Christa]
Moido

No. do Arqto. 271
Data 5-1-935

Henrique Laurentino Cordeiro, .residente em Lagôa, contempla
do com o premio maior no valor de Rs. 5:165$0:10 no sorteio de 18 de
Dezembro de 1934.

(o(npCí\h�'"J a�u, '0:::"',(,) ,:,r1ro ;,. -"r�lrC: I.) dt:
e n ...;l�·,f' �'��r\:; c>, �,.) r.

3

ROYAL - Carne, ás 7,30
horas.

Arch ivamento

Terceira

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

No. do Arqto. 272
Data 5-1-935

"O Melhor Titulo dentro do
Melhor Plano pelaMelhor
Sociedade de Capita

lização

AMORTIZAÇÃO DO MEZ DE JANEIRO DE 1935

Foram os seguintes os numeros contemplados
do sorteio de de amortizçaão realizado a 30 de
janeiro de 1935, na Capital do Estado da Bahia:

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 titulos de Rs.

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

INFORMAÇOES COM OS CORRESPONDENTES
REGIONAES

Prefiram sempre o inegua
vavel SABÃO
I ND IOde Curityba.

Concertos
de Radia

Concerta. se radio com a
maxirna perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE�

GARIO BONSON.
Rua [eronimo n. Coelho 18.

Enfermeira

Pessoa habilitada, com grande
pratica de hospitaes e sanatorios o

I �ferece seus serviços em casas par
iculares. Fala Alemão.

Rua Esteves Junior, 28

VENDE··SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

Collossal Sorteio
Premios em Mercadorias

.. " -'.. _" -'.� .. -\.. ....... -.--.---" .•... -_' .. ---- ....._ .. _ -_.-_:_�- ---_ .. -�

IS DE FEVEREIRO

•

1 .� ;.:,' , C

,.'

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

oivsnsos

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000

Xarque coxões arroba 30$000
Xarglle sortidos arroba 27$000 Foi archivada em sessão de

19- I -935, a lista nominativa dos
2$000 socios accionistas da Cooperativa
I $900 Beneficente do Syndicato Ferro-
1$800 viario Catharinense, com sé le em

FIRME Mafra, bem como à alteração de
seus estatutos, art. 28.

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

XARQUE
(por kilo)

Mercado de Florlai'lopolls Mantas Gordas
Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta
Feijão branco sacco 20$000

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO
Milho sacco 12$000.
Batata sacco I 0$000 I DIVEROSS
Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra
Farinha Barreiros sacco I 3$000 Cebo
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho
Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo I $600
Assucar grosso arroba 6$000
Polvilho sacco I 5$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 500$0
Cêra kilo I $1 000
Mél de abelhaslata 1$30
Nozes kilo 8$000

COUROS

I

Campos Lobo & Cía.
Fio r-lanopol!s, Itajahy, Lagu na,

I ,

I
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000 Eunôcõc em 1870 000

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

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!"l ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linda Vista Psnoramira e .

Esplen�ida praia de banhos.
Optima nascente de agua potouel,

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

IODO metros õo Ponte Hercllto Luz.
800 do 6ranàe Quartel feàeral, em construcção.

500 õn 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séàe ào Dlstricto 10ão Pzeeóu.

��rvida pelas Linhas de Omnibus de FlorianopoIis á João
Pessôa e Florianopolis _. Biguassú.

Prestações _mensaes desde 30$000
A 50riedaàe se enc ... rrega õo ronstrurção õe Préài05

n03 lótes cõqulrtõoe.rneõlcnte o pagamento de urncentrcõc á
vista e o restante em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

A

e

Chiquinl10

�:PA�F..6.VA�������������:�����f�!.t�J�R;l����������������*:,�
C I

�

� a s � �
� M�t�iz: Fi..-ORIANOPOL..IS

-

�
� Flll11aeS em li'

Blurnenau - .Joinville Sao Francisco - Laguna Lages m,� Mostr�..Jario permar.ente em Cruzeiro do Sul
��,,�

� Secçao de Secçao de Secção de �'���
FAZENDAS:

FERRAGENS'. ����f.:j..� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos MACHINAS : ��(�
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira

��J
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas f�

� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latociros �\,,�
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��J
Linha para coser e scrgir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, Motores ��

� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �, Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �J
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona ��

I
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes tÀ\l
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para lodos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ���

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras ele ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Emprez.a Nacional c?e Nav�gação. "Hoepcke'.'--vapor.es "Carl HC?epcke", "Anna" e "1\1axH �
� .

Fabrica de Pontas "Rita Marlan � Fabrica de Gelo "Rita !\llarla" - Estaleiro "Arataca" �
���WL��A���Qg�������i@�����I���l�@l��������������*
Companhia Alliança da Bahia

- -

-I l,;onfeilariaEspecialidades em cararnellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELlPp· SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

(',pital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000'
Receita em 1933 17.752:703$351'11mmoveis 13.472:299$·349
Respon'labiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$2J61
(Estas responsabiliàaàes referem-se eórnente aos ramos

Delif060 e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHlr05 em que
a ('ompanhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos os,
Estaõos ào Brasil, no Llr'uqun: (5uccursal) 12' nas pr-lncípcvs] ,

A t f
praças extrangeiras

,
I

gen cs em lorianopolis rAmp05 LOBO & ('(A.
Rua ('. mafra n' 35 (sobraào) I'clxo postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Tcleph. 1.083 I����������������������
Esrriptorios em Laguna 12' Itajahy 5ub-Agente;; em

Blumenau e Lages

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina
oE' 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 apparelno digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins ê 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-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais ex i-

D E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

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

,Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores�============================�======���ta�I,�C�af�é�d�a�ll:ha�e�H�o�t�el�M�et�ro�p�o�l.__ __ �
..

������������������,���.

CAPITAL.
A R T I G O S 'I=' A R A t-I O M E N
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Filomeno & eia.
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 SjA.

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

-

r GARANTIDO N&:}
:/t E. CUSTA 6 s *��

o DISSOLVENTE NATAL ;

ACABA COM AS MANCHAS. CRA.VOS.
RUGAS E POROS ABERTOS

RUA
_

CIOAO( I�TAOO__ ,

SE QUERES ANflAR DE.
AUTO comrnodamente e com

segurança chama o

FOJ)'md V 8.200
Phone. 1.212

E NADA MAI3!

I Mod lsta I

I' RUA 28 DE SETEM-
BRO N. 16

--=n v

Carnaval! Carnaval! I
Momo vem ahi e se hospederá
"Casa das Meias"

de Feris Boabaid

na

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRAS!LEIRA

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

e os mais baixos preços

Aprove item foPoes!
CASA DAS MEIAS

RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

E
f

)\_ '\

, 1
.1
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TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua "Crajano /8.

TELEPHONE 1284

A GAZETA

A GAZETA
Médicos
.......-===��=-;:;f. Advogados

AvilaDr. Cesar

Ex-assistente do

Dr. Ricardo Gl)t�lmann

Médico - Operador. E�

pecialista em altaCirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves fumor. 26r:

Dr. Antonio Botini

Dr .....Henrique Rupp Jor.

ADVOGADOS

Dr. GH Costa

Chegou
A 'VO'Z DE OURO

•

Ouro t:�E:::::·mt: I�F��a��b'�r'��a���d'l�Ji�eW�3���::::��s'�1galmenle autorizdo relo Banco- @ I \\P " U V t;'i! �)�•

ii>
do Brasil, pagando-se os melho- � ; DE @
res preços: Unica Joalheria auto- • Pedro VitaB� �
rizada pelo Banco do Brasil, Rio � ill �
berto Müller-Rua Trajano, 4C. e," ACEITA ENCOMMENDA" 171\1 "U \ LQUER �:�

e - J. ,;::' J.:::l� "<, 14..
$�

�
ESTYLO-ua Joao Pmto, I IB- r clephonc, 1693 @
•• tl.�O����t1�f��'�@>���S,��������
� -._-

..

-;",'s'f!iP'J -----------96.,

E

Dr. Cid Campos:
'I �scritorio: Rua Trajanoj
r 11. I

DE

Antonio ti'Acampara
Praça 15 d� Novembro 27

TELEPHONE 1170
Medicina Interna- Syphill.

, 1 .,..,.".==""""""�==�=

Vias Urinarias I ')r. Pedro de Moura F'lifn

Preferir o Sabão IN [) lO de (Curitiba) fabricado com melna
n

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôso

EXPERI-MENTE E VERA

ConsuHorio e Re�dencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

CLINICA MEDICO-CIRURGIA
DO I

Dr. Aurelio RotolOr
Com pratica nos hospitais'

�a Europa I
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOSJ

IiDiagnostico õce molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhos-Completo Gabinete de
EI( C ricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar-t
tificial contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raàiologico

Consultorío: R. felippe�
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs ...Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

AV isa a distincta 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 JOAO PINTO N. 21
------

Almanak LaemmertAdvogado

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa iViiscellanea

fUt-'lDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32}000 COLLECÇõES

; :�ua Trajano, rr 1 sobradc
I
I Telephone rr 1548

Adrni-

Pelleteria
Argentill'a

Radio de Qualidadeo
Escriptorio a'� Advocacia I
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

Atwater ent• volume -- Districto feàeral
z' -- 5ão Paulo. minas e Paranó
3' -- Demais E5taào5 õo Brasil

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

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

Volume Dspecial doEstado de Santa Calharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de iniormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R�d�ctor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
I Director-proprietario da «Informação Cornmercial>

�����������I II Rua Esteves Junior, 16

H
FLORIANOPOLIS

Accacio Mo-
--.----

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3 0-------- ------�
Telephcnzs:

Escriptorio
Residencia

�*

1.620
1.274 Florisbelo Silva

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

•

re Ira tem seu escrlp- Refinação de Assucar
de

-

..JOAO SEL.VA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

tório de advocacia á rua Novidades
literariasVisconde de Ouro Preto

Façam seus pedidos ele assucar de 3a. qualidade, su
n. 70. - Phon-: 1277.-! perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105

I Para maior commodidade dos srs. consumidores man-

l tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, lia

�========= Casa Savas em frente ao Mercado

A Educação na Russia Sov:é
lica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco .flnalyse-Por Gastão Pc.
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro' de
;)ptUPUv
Edicões de Adersen -. Editores,

Edificio d'A NOITE - /4'
andar RIO

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

Caixa Postal, \"O.

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

U
ENDE-SE uma coníortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessõa», com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO
•

QUE É SUPERIOR

-' .- .... -:" . , "

.

-'r'

f
I.

I
1

,
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NOVO COLLECTOR
DE S. JOSE'

Foi transferido para a Collec
toria de São José o colledor do

municipio de Campo Alegre sr.

Altino Pereira.
�""''''''''Y'';;:';"""",'_�_�_�--=-:t �."....r """""�""''''''�

�1r�","",,���,,:,",,",--_H-n-,,-��-ft-=_.����-=- It

�DESPORTO�i
L .sr: :=�!����I

ma».

Avahy e lris sempre que se

encontram proporcionam ao nosso

público jogadas de verdãdeiros
mestres.

Ambas as equipes se apresen
talão desfalcadas de alguns ele
mentes: entretanto, os dois con

junctos poderão supprir taes faltas
com jogadores estranhos, por se

tratar de um jogo amistoso.
O Aoalu: apresentar-se-á sem

Consorcia-se, hoje, civil e re- o concurso de Chocolate e Pie
ligiosamente o sr. Jacob MedeIros, per, emquanto o rubro-negro não

Iunccionario da Guarda Maria contará com o comur e de Sara
da Alfandega desta capital, com rá e Nizetta. Mas, tra a ido-se de
a senhorinha Irene Cunha. um convite por parte dos briosos

Servirão de paranimphos, no inferiores da Armada, os dois valo
acto civil por parte da noiva, o rosas quadros não medirão eslor- R EM O
sr. João Ramos e sua exma. es- os para satisfazer o desejo daç "

-

O H. Nazareno Simas acaba

�:s:01�0��:5r�' D�;�als, �1a���� que��so �:fed�o��sa �� �:��:��ar�se de nos informar ter o seu clube,

d S I
I (l glorioso Xarlinelli, se ernpe-

no a i va e sua exma. esposa d. o modo como são acatados 05
h d d

F'l C' - d S'! did f' di d
n a o em apresentar entro em

1 amena onceiçao a I va, e pe· I 03 eitos a03 isputan' 03 e .
- d

no acto religioso, por parte da domingo, os quaes jamais ne7a-1 P?�cO a

°lrgand,zaçao .e suas

gufar-.

F
.

B b d f f
o

mçoes a em o convite que ez

Anniversaria-se hoje o nosso es- noiva o .r. ens oanai e sua ram, assem quaes assem as suas' I'
d C I B B para uma visita especia às ruas

timado conterraneo sr. João da exma. esposa . ar ata . oa- condições technicas, o seu auxi- II
b d E

insta ações.
Malta Noronha, digno chefe da aí, e pela do noivo o sr. duar- lia imprescindível á grandeza do

4a. secção, da Directoria Regio-' do Rosa e a senhorinha Elsa nosso sport. Que todos sigam tão
-

\1
Em Março próximo, teremos o

nal dos Correios e Telegraphos. argas. nobre licção, Campeonato Brasileiro de Remo.
/1 Gazela apresenta cumpri- Pa,ra referir essa partida foi C

1

JI remos que os nossos remado-

menlos.
rH E6Am UH5... convidado o sr. Agapito Velloso, .

res jà conhecem bem a ,,'1 ( espe-
Decorre hOJ'e o natalicio da que de prompto attendeu. I b dAcha-se nesta cidade o sr. te- cia cotação, astan o iS50 para

exma, sra.' d. Adelia Moritz La Leonid C H b d
A Federação cobrará a impor- .,

nente eom as . er ster, e- que entrem em ngorosos tremas,
Porta e'po"a do sr Felll'ppe La tancia minima de 500 réis, por d' ,,�.

legado de policia de Blumenau pois, só assim, hão de trazer as

Porta, capitalista.
.

ingresso, cujo total será revertido
em beneficio dos melhoramentos plagas cariocas a victoria que, por

do seu stadio. Senhoras não pa-
pouco, jà não se ach� inscripta
nos nossos annaes sporhvos.

garão entrada.

A GAZETA
A DO POVO

Domingo proxirno, realizar-se-á
a partida de Ioot-ball entre esses

dois quadros, em disputa da taça
<Áthleta Hilario de Lemos Li-

-��.����������

I 39 FEVEREIRO 326 I

zes, que não se apagam
paralqsia das pernas. &'

*
**Os sapos apresentam sobre

a pelle do dõrso, uma série de
glândulas, cuja secreção provoca

intoxicações de relativa gravida
de. Gstes venenos atacam os ner

vos e o coracão. E' conhecida a
,

crença sertaneja de curar "cobrei
T('.S" por meio de sapos, fazendo
com elles applicação sobre a par-
le enferma.

Surge uma inflamação e a

cura após, mas deixando cicalri
mais. Ha casos de prostração completa e

um perigo locar um sapo.

8
Futeból

IRISX AVAHY

II SEXTA-FEIRA

��

Dr. Fulvio Aducci 1 :�cha-se em festas o lar do su�
j olhcial da Armada sr. Antonio

A data de hoje assignala o Lisbôa da Costa e de sua exma.

anniversario natalicio do nosso il- esposa sra. d. Waldomira Costa,
lustre conterraneo sr. dr . Fuivia com o nascimento de uma galante
Coriolano Aducci, provecto advo- menma.

gado e ex-presidente do Estado. EHLArE

A Gazeta associa-se, prazeiro
samente, ás demonstrações de
apreço e estima que serão tribu
tadas hoje ao talentoso advogado
conterraneo.

A ephemeride de hoje regista
a data natalícia do distincto pa
tricia sr. José Naraes, diligente e

activo gerente da conceituada fi
lial, nesta cidade das poderosas
«Casas Pernambucanas».
A Gazeta felicita-o.

II

OUTROS PARTEm ...

NERY AINDA INDECISO

Festeja amanhã seu natalício o

galante m�nino Walter Jorge, es

tremoso filho do sr. Jacob Jorge
José, socio da importante firma
desta praça Jorge Salum & Cia.

Acompanhado de sua exma.

esposa seguirà, hoje, para a Ca

pital Federal o se. José dos San
tos Silva, escripturvrio da Conta
doria Geral do Estado.

BOOS FIRME NO AVAHY

Adolpho Boos, o festejado e

antigo k,eeper do fivahy F. c.,
vem de reaffirmar sua inscripção
pelo club de Walter, declaran
do que se afastou das lideS spor
tivas unicamente para um necessa

rio -descanso, e, agora, mais do

que nunca, defenderá o arco do
seu querido club. Com estas de

clarações, desappare toda e qual
quer dúvida que se tenha com

relação iao extraordinario e ex

cellente k,eeper.

fAZEm FlHHOS (--JO,)E:

Viajará hoje de avião para
C'lrityba o 20. Tte. JOlge de
Arruda Proença, destacado des
portista c:' actualmente presidente
eleito da Federação Catharinense
de Desportos.

o sr. Eponino Macuco, empre
zario theatal;

a senhorinha Francisca Luz
Paiva, filha do sr. João Paiva,
lunccionario estadual;

a exma. sra. d. CeJia Luz
Simões, esposa do sr. Manoel Si
mães, radio-telegraphista;

o jovem João da Malta Ferrei-
Querendo reparar, engraxar e la
var seu automovê'l procure a «GA
RAGE AMERICANA» rua

ra;

a senhorinha Nadira da Ro- Francisco Tolentino n' 1.

cha Paiva;
a exma. sra. d. Flora Pereira,

esposa do sr. Donato Pereira, dig
no funccionario do L10yd Bra
iileiro;

a menina Maria de Lo udes
dos Santos, filha do sr. Thomaz

João dos Santos, funccionaôo da
Directoria de Higyene.

Apesar das negociações com o

Figueirense, esse athleta nos de
clarou nada estar ainda resolvi
do, quanto ao club pelo qual
disputarà o campeonato deste an

no. Porêm, ha quem affirme que

Nery ficará mesmo no Figueiren-

BEt-HE HOVA

VENDE-SE um opti-
mo sitío em Capo-

eiras á margem da estrada
geral. - Terras previlegiadas
e agua corrente Magnifico
para criação. Clima saluber
rimo. Possue uma bôa ca-

se.

sa com todo conforto tendo ,

agua encanada. Uma casa MOSQUITO DEIXARA O

para enpregados. - Engenho FIGUEIRENSE

para fabricação de farinha
Dois bons pastos para anima
es e mais bemfeitorias - Dis
tante da Capital cinco kilo
metros Informação na reçlac
ção da «A Gazeta» por ob
sequio.

Está em festas o lar do nosso

distindo conterraneo sr. cap. Ri
saleta Barata de Azevedo e de sua

exma. e;posa d.lVlarilia Ferro Aze

vedo, pelo nascimento de um in-
. .

memno, que na pIa
receberá o nome de

O notavel meia-esquerda do

Figueirense ç pertencente á Avia·

ção {A{_aval, pediu-aos declarás
semos que, no campeonato de ....
1935, disputará pelo Tamanda
ré, deixando p seu antigo clube.

In�errogado dos motivos, que o

levaram a esse gesto, Mosquito
declarou que tem desejo d� acom

�nhlT os seus companheiros que
se fizeram no 100m da Aviação.

t<"1 F;ssante

baptismal
Ayrton.

O lar do sr. Florisbello Silva e

de sua exma. esposa d. Gilber
tina L. Sil va foi eni i :juecido com A

o nascimento de um lindo meni- NA» attende a qualquer hora do

no, qu� ie áamará Fernando. dia ou da noite. Phone 1_577.

«GARAGE AMERICA-

O kei boys l

Cheguei. Ontem. Deposto
horas. E nem bem havia' saltado
do auto omnibus, maleta na mão,

empoeirado, moido, já o Jairo
veiu ao meu encontro, defronte ao

Zanini,
- Você por aqur?
-- Acabo de chegai!
- Então veiu para ficar?
- Vim ver o Carnaval que

dizem está do outro mundo.
- Então você vae nós ajudar Estou seguramente informado

na nosso missão de chronistas car- d t bl' <1\-'1

1 L d T b - A que o es emeroso oco (/o\,oco-
nava escos, or u arao. -

t' b .

tará h'.

)
o vem a atxo es ara ale 110

celta. f I.

E h
.

I
«tront> carnava escoo

- Aceito! oJe mesmo vou
A f

.

'

b l'd

I
turma vem eita e re Ola.

começar. O S I d D
_ Até logo. Obrigado!

3U vae ançar � ança

Ad ., I do leque! E os outros virão Ian-
-- eus jairo l .

d '

D f fui A .

tasia os a portugueza, typo verão
� acto ontem UI ver a nossa, I f d d d

B d h
a a rescata, esacatan o a-

roa way que a tantos mezes II
.

rque e geltq..
não via, Arre que ahi vem elles!

Que transformação!
E dizem que a terrinha não tem

augmentado !

Que movimento estupendo !

Quantas pequenas graciosas e

quantas "rnarmanjadas" Iolientas !
Como dia genuirnamente cama

valesco o dia de ontem não foi
d03 melhores. Verdade que cor

riam muitos boatos animadores,
mas o facto é que pouco appare
ceu no "[ront" do barulho!

Nas duas horas que caminhei
na "Broadway" luminosa apenas

consegui vêr bloco S. M. Fura
cão que veu á rua mal articula
da com um choro que no en

tanto não era dos peiores. Ligeira
visagem na "frente carnavalesca"
e lá se foi Tiradentes á fóra.

Mais tarde appareceu o infan
til bloco Tira-teima composto
de vinte e poucos gury _; mais ou

menos phantasiados. No meio do
bloco um boi dançando e espa
lhando os assistentes. Como coisa
de gurys não estava de todo

máo, faltava ensaio e mais ani

mação.
Em alguns bairros da cidade

cordões de sujos como indefecti

I vel chor(), andaram sambando. E
------------- até altas horas da noite a batu

'cada campeou ruidosa' Para mim
Roupas para homens e foi uma decepção o dia de ôn

criança só na CASA A tem!
CAPITAL

Box

QUEM QUi.R LUTAR
COM NUMAS?

Logo no primeiro dia ...

_____________ ,
Emfim vamos esperar, que a

tro,'Ja promettd

�I�����Alcoot

Numas Cardoso, o sympathico
boxeur que ha pouco deveria ter

lutado com Licinio Fonseca, pe
diu-nos Íançassemos um desafio
aos boxeurs desta Capital, da sua

cathegoria-peso leve-para uma

luta em 5 rounds.

Licinio Fonseca nos procurou

p:ua declarar ter-lhe faltado certa

explicação co.n relerencia á sua

luta com Numas Cud030, dizen
do que não quiz ser aproprio
emprezario, e sim o interessado

p lo andamento do proces,o, pa
ra a realz ação do combate. Di,se
mais que lutarà com Numas, em

qualquer condição, para o maior
de.en vai virnento da arte de Dem

psey nesta Capital.

taças.
Por hoje fico por aqui. Vou

vêr o que ha nos arraiaes, pa
ra voltar à carga.

Dizem que o João Lopes (do
Correio) vae apresentar um car

ro futurista, como o balão de
Piccard. Serà verdade?
Outra vez balão?
Até amanhã.

Sempre o Lyra
Não ha dúvida que o bai-

le cama valesco do proximo
sabbado, no querido Lyra,
está prornettendo ser para
lá de optímo.

Os preparativos e a ansie
dade com que está sendo es- ,"'w

perada a noite de 12, no

Lyra, faz-nos crêr que o bai
le decorrerá num ambiente
de grande alegria.
A Rainha da Primavera, a

encantadora lourinha do Ly
ra, está organizando um

bloco que é um desacato.
Lord Tubarão

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO
FRA N. 70

FLORIANOPOLlS

MA-

u

c

q
g
á

q

Deixa essa gente
'falrá

VENDE
..SE

ters peneus aro 20_
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

SAMBA

Quando te vejo estremeço ...
Cáe tudo da minha mão,
Não sei até porque,
Este meu padecer,
Si meu prazer é te ver

Deixa essa gente fallá,
Faliá de nós,
Quem já não pode brincar.) bis
Vamos fazer
A nossa dupla forte,
Sempre alli no duro, dando sorte ...

Por causa do nosso amor

Faliam ass:m mal de nós ...
Mocotó vem abaixo Ha de chegar o dia,

C h- d f' d B d
De toda a gente calar, )b'

.

a 10 o ora. a roa way, Quando comtigo morar. )
IS

fUi dar um glTO na zona de ':&" ..... '*'....·s....":.if''*'�...._'Z''..... ".,.�

gUE�.".n"o no b.irro dos C.- rÊ�illh;��;�]:pellas fique� surprezo. coma ani- �
mação que la no ensaIO do valen- I
te bloco. Coisa bôal &l���.:?!I!?l �����

Cheguei a sambar' tambem no

sereno, apreciando "o Ary se re

qubeando todo, tal qual Dolores
deI Rio em

' 'Voando para o

Rio".
Cuidado, minha gente, que o

Mocoló vae desacatar feio e o

p�sso:il é bamba m�smo' e não

teme concurrentes!

-Carnaval-

Carnaval muito animado,
Muito cheio de alegria .. ,
Tado o mundo tem gozado
Sambando, já, todo dia.

d
p.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade d� 3 mezes

vende o casal a 20$000
rR1ADOR

EWALDO BAASCH
Pi'1LHOÇA

Em Florianopolis pode diri
gir-se aRaphael1Jigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

, Filhos da lua

c

O Rei Momo, desta vez,
Muito cedo aqui chegou.
E entre nós já está ha um mez ...

Por certo daqui gostou!
Segundo um componente do

apreciado cordão,· os Filhos da
LUa virão amanhã à rua sob a

a regencia de mestre Feijó. A tur

ma promette brincar de fact() só

para moer as morenaj do Brinca
quem póde!

Amanhã sómente virão à rua

os marmanjos do fórte cordão.
Mais tarde, nos dias da Falta,
Os filhos da lua terão tambem
"filhas"� aliàs lindas morenas da

quelles pittoresco bú(o da Pra
inha. Musicas plOprias, cancõe-.

Commlgo mesmo

Sarapião está doente
CE. a do�nça faz ursada)
Por iS50 a penna desmente
E não produz quasi nada.

As! im ·deste geito, (é duro!)
:arapião perde 0/ p sro

E fica num grand� apClro
Pra fazer u u estilhaço ...

Sar.pllo
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