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v O Z

.$300

A GAZE A
A

Número avulso $200 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

D O p O V O

I Número atrazado

Paraiso dos

ladrões
ante á inefficacia

Policia Civil, conlinúa pr�sa
fácil dosmeliantes -_ Só ôntem
á noite, verificaram-se tres
roubos e um arrombamento

Florianopolis,
da

------------�------------
Embora a imprensa não can - Assim fora:n visitados, pelos Esses são os gue, crentes ain-

se de resaltar a ineliiciencia do amigos do alh�io,.is casas do, nas providencias da Policia-Civil,
nos:o apparelhamento policial, ty- srs. Henrique Selincke, emprega- perdem o seu tempo, transmittin

po BrasilColonia, continúa tudo do da firma CHIos Hoepcke S. do-lhe as suas gueixas.
como dantes neste dulcíssimo A., residente á Avenida Rio A maior parte, porêm, assim

quartel' de Abrantes, isto é, os Branco n' 140, que foi roubado não procede, porque, desde ha

gatunos crescem em ousadia á em várias p::ças de roupa; Ger- muito descrêndo do departamento
jJroporção que decresce a efficá- noth Urban, tambem, empregado incumbido de manter a "segu
cia da entrosagem mantida, para naquella firma commercial, rece- rança pública.
assegurar a vida e propriedade beu a indesejavel visita, que lhe Comtudo, é evidente que isso
dos infelizes barrigas-verdes. Ca- <alliviou» em várias p::ça'l de rou- não póde continuar como está.
da dia que vamos á Policia Ci- pa e um relogio despertador; Urge:n provindencia, que ponham
vil, á cata de noticiario, temos Manoel Sebastião da Rosa, resi- teimo a esse estado de insegu
que deparar sempre com diversas dente á rua Franci,co Tolentino, nnça da ordeira população de
queixas de roubos e mais roubos. roubado em [ouças de barro. Florianopolis.

Aiuda hoje, verificamos no «li- Além disso, 1procederam os

vro de partes», nada menos de meliantes ao arrombamento do es-

tres roubos e um arrombamento.: tabelecimento de seccos e mo- •

lhados do sr. Alcides Bonatelli', á Sem um n 1-
rua M'ljor Costa, carregando gar- ·k I d

·

rafas de gazoza, cigarro" conser-I C e para 1-
vas etc. verti r-se, ten/-'

tou matar-se
Comidas aD

sr. Arthur
Costa

,

1., ° melhor sortimento de
j artigos para homens f-à na

casa A CAPITAL.
. RIO, 15 (C) - Realizou-se, :�oo��rS':����r=:�:

'r:J no dia 5, no Hotel Plaza, de � Nos �Nova York, um grande banquete,

�� �
offere<:ido p:la �o:ied�de P.ano � Bastidores �
Amencana a rmssao fmancelTa, � U
chefiada pelo ministro Arthur de ��oo�� OO����
Souza Costa.
O banquete, que teve a presen- em Caçador. Imtallação da

ça de trezentas personalidades do comarca. Discurseiras na 'Pt'efei
mundo fiRanceiro, industrial e com- tura: drs. Plácido Otympio, Os
mercial de Nova York, foi pre- mundo Wanderley, ajuiz, e Leo
sidido p€lo sr. John L. Merill, nidas Coelho, o prefeito. De re

tendo se realizado em uma im- pente quebrando a, monotonia da. tencia removeu-o para o Posto

mensa sala, ornamentada com as '·xaropada" ofjicial, diversos es- Centra.l, onde os medicos o sub

bandeiras do Brasil e dos Esta- tampidos seccus. 'lodos escutam: metteram a medic:tção de urgen-

dos Unidos. especlativa. cla.

Durante o agape, que decorreu Uns atlribuem a excessos de Nedel, cujo estado inspira cui-

em um ambiente da maior cordia- júbilo -caboclo. O dr. Plácido, dados, foi internaJo no Hospital
lidade, as orchestras executaram porém, mais prudente e um tan- d_�_Pr��_p_to Soccorr_o. ._

os hymnos brasileiro e norte-ame- to resabiado, manda verificar o Pro.curou fericano, sendo erguid03 brindes de occorrido.
honra aos presidentes Franklin Lá jóra, próximo, desenrola-, rir um me-
Roosevelt e Getulio Vargas. J se uma tremenda lucia de titans;

.

dI um policia do destacamento nOr CDm uma
Ronald e e um préso recolhido á cadeia 10- 'faca

"'arvalho cal
.. ?�rêso jére, de morle,�jac�,U o mrllctanO e esse, com os zntestl-

nos á mostra, mata o adversaria
com seis tiros e cáe, depois, para
morrer ta'mbem.

Consternacão. Vnltando á cal
ma, o dr. Plácido Olympio ra

ciocina em voz alta:
-Que peso, Osmundo! Quan

do ias inaugurar praticamente a

comarca com o teu primeiro jul
gamento, eis que morrem na lucia
os dois unicos réus. E, teatral. trei
nando para a Constituinte: Oh! po
der resurgir os mortos ... para ma

tá-los de novo, na cadeira elé-

RIO, 15 (G)
O commerciario Nedel Fran

cisco da Silva, com 19 annos, a

ctualmente desempregado, bastan
te desgostoso por não ter um ni
ckel para divertir-se na batalha de
confetti, ôntem realizada na A
venida Passos, ingeriu, pela ma

drugada de hoje, uma pastilha
de sublimado corrosivo, numa lei
teria onde permaneceu.

Sentiu-se mal e poz-se a ge
mer. Uma ambulancia da Assis-

)

Nicolau Alfredo Mlrcelino, sol
teiro, c!e côr branca, com 24 an

nos de idade e residente á rua

Visconde de Ouro Preto, lem

maus bofes.
E' mesmo um bamba na ex

pressão do nosso vulgo.
Ontem, na occasião que a Pra

ça I 5 regorgitva de povo, por
qualquer futilidade Nicolau, saccou
de uma faca, á rua Felippe Sch
roidt, e tentou ferir um menor.

A Policia, que não aprecia es

tes gestos brutaes, levou o nosso

homem para a Delegacia de Po
licia, onde o deixou detido.

Soffre nova transfu
são de sangue

.1 �

RIO, 15 (G) - Apezar de
ter passado tranquillamente a noi

te, assistido pelos drs. Alvaro
Bastos e Maurity Santos, que se

retiraram pela manhã de hoje, cer
ca das 10 horas, o escriptor Ro
nald de Carvalho foi submettido
a nova transfusão de sangue.

Foram-lhe cedidas 300 gram
mas pelo academico de medicina
Arnaldo Martella. Seu estado con

tinua inalteravel,
clrica!

Zé Calharlna

Mais, ainda!
Sempre

mais!

Preso quan
do vendia

Não quer ou
tra vida

Reclamações
.do povo

a
•

rapina Insistem os moradores dar, rua"

Rio, 15.-(G)-Pelo Banco Ruy Barbosa e Aristides Lobo,
do Brasil foram remettidas, ho- na Pedra Grande, Sivla Jardim
je, para Londres 527.000 libras I (prainha) e José Mendes, em pe

para pagamento do serviço da direm o interê.se de A Gazela
divida externa. junto a r.ossa Prefeitura Munici

pal, no sentido de ser revogada
a ordem do sr. prefeito interino,
para que seja annullado o

lançamento que vem sendo feito
Rio, 15.--(G)-0 coronel dos pequenC's proprietários da-

Pantaleão Trindade, caudilho quelles arrabaldes, para pagamen-
brasileiro, mais conhecido por to da taxa sanitaria.
Panta, que, ao declarar-se o mo- AlIegam os reclamantes que,

Quando os v�men�o
_

subversivo, se puzera á não tendo siquer agua em suas

disposição do governo uruguayo, casas, acham demasiada a pre-

pO I i t. iCOs
I
apresentando-se ác; autoridades de tensão da edilidade em querer

t d
Rivera, e fôra acceito, nF-ga-se, cobrar a taxa de lixo, o qual

se en en em como se sabe, a dispersar a sua por elles é aproveitado para o a-

gente e entregar as armas. dubo de seus terrenos,

6,....�..........F40..,..........<f"-...,r-��'�.,...-_...,....�.-.a ........�..,...'....-..,........__....,� ......
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� Hontem pela manhã, o dia estava lindo, apezar de

.

�
� quente, �
� Brincava no ar uma alegria bregeira, E o nosso mun- H
� do politico dilatava as pupilas, pelo horizonte sem fim do �
� céu escampo e limpo, á procura do avião. �
� O passarinh,o de a!umillio, que corta a amplidão do ��

IHI
espaço com o ruído trepidante dos motores,. quando vem ��

.. do norte é sempre aguardado aqui como a pomba dd sal- �'!J
II vação. @�

O
· ti O avião traz sempre uma esperança radiosa ou uma de- �S vencImen- � silusão desconcertante. CO"110 é interessante a vida, cheia �-�

tos dos m i li - ��
de contrastes e cheia de paradoxosl! [rl]

I!' Aliás, o Virgílio Moura, o nosso bom amigo Vin i'io, �
tares � tinha razão, quando, ha dias abordado por nós, co:n esta [�

F.�� pergunta: �
RIO, 15 (G)-Com o gene- �� -Como vamos? Que h.'\ de novo? Respond�u: ��

ral Góes Monteiro e almirante � -Por emquanto nada, mas o avião vem por ai alóra; ��
Protogenes conferenciaram ôntem, � não deve demorar. O avião sempre traz uma fichinha de �
o general Clledes de Fontoura e � consolação, sempre traz um pouco de conforto, uma espécie t\;J
demais membros da commissão de i de oleo

.
canforado que reanima e estimula. Ha como que ��

reajustamento dos vencimentos dos � uma especie de ressureição depois que é distribuida a corres- ��
milite r es. ij pondencia do Correio aéreo. E deu uma gostosa gargalha- ��

Nessa reunião, ficou resolvido � da daquelas que elle sabe dar. �
que o projecto soffrerá algumas � Desde então, puzemo-nos a observar as caras poli ti- �
alterações, pelo que s6 receberá

�I
cas, depois da chegada do avião, e verificamos a exatidão ��

as assignatura3 dos ministros das � dos conceit05 virgilianos. �
pastas militares depois de feitos � De fato, si o avião traz uma noticia favoravel aos �
esses retoques. � liberaes, estes andam de cabeça erguida, olhos alegres, o t�
_______________ � riso a lhes brincar na mimica da face. Os coligados, en- rM�

Ha
•

de H tão, baixam a cabeça, andam soturnos, macambuzios, �,
ma Is 'ii trombas caidas, lima desolação apavorante. tt�

um século••• � Si a missiva é favoravel aos coligados invertem-se os �'� papeis e... a comedia continua. �'?
RIO, 15 (G) - Deram en- � Mas hontem, parece que o avião fez como a porta �

trada no ltamaraty os restos mor- ij do SQneto de Alberto de Oliveira--vingou-se-empurrou �taes dos inconfidentes mineiros � lableau nos dois blocos. Perdão pela heresia, mas agora �
Domingos Vidal Barbosa e José i é carn ivaI. �
Rezende da Costa, fallecidos na ".� d Ih f '

'�;'Í'Í'.�'.'.I'! Pois, à tar e percorremos �om nossos o os os ca es e �'
Africa ha mais de um século. � as ruas movimentadas. Andavam todos, de ambos os lados,

Segundo o sr. Max Fleiu6s, ha � cabisbundos e meditabaixos, musculatura da nuca flascida, ��
Perto de cem annos o Instituto t .

d ) I' d d t f'
.

r.··�.I·� um esconso o pena Isa or; por to a a par e a mesma 1SIO- I'"

�storico e Geogra�hico vem so- � nomia de carpideira. �
liCitando essa repatnção. � Pelas mesas do Rio Branco, corria uma carta gue ague- �

� le cidadão respeitavel, homonimo do personagem que Eça �
para homens e � creou em O 'Primo Basilio, mostrava ped:ndo segredo. �na CASA A � Não li a carta. mas a3 coisas não eram boas, porque m

r um cidadão risonho, apenas corria os olhos pelo papel fica- (t;l
va logo com cara de quem está num velorio. �

I" . No Gloria tambem reinava a tristeza e a cOMpunção �Outro que vem H dorida. �

d
· � Vai c1aí a conclusão que as noticias não foram agra- �escobrl r o H daveis para nenhum dos doi� cordões que estão na folia. �I

B ras 1"1 � Alguem, na rua, nos disse algo dessa carta que foi �
�� d d l t I d t' 1i."...1. mostra a em segre o a ou e mon e e san pere. �J

VALENCIA, 15 (G) - Nb � Pelo que, ouvi .iS duas colunas do monumento ficarão ��
sabbado proximo, com a assis- � da mesma altura, e formar-se-á o arco ligando-as: uml c.amisa- �
tencia do presidente da Hepúbli- � verde. �
ca, sr. Alcalá Zamora, será lan- fi Anauê!!! �
çado ao mar o «Artabro», na-' �
vio em que o capitão Jimenez "'LIL E3 I S B I LH O T A ��
Igle�ias fará a sua annunciada ex- � �
pedlção ao Amazonas. Ijd..;.�1:a:a��*"ã'!!c.�����r�m�������

Pelo commissario de serviço
sr. Juvenal Farias, foi rreso, ho
je pela ma, hã, quando vendia o

producto das suas rapinas ao ne

gociante João Niederrnoser, esta

belecido com casa de seccos e

molhados á rua Francisco Tolen
tino, o meliante Argemiro João
Cardoso, vulgo Triba.

RIO, 15 (G) -- Ouvido pe
la imprensa, o velho deputado
Antonio Covello assim se referiu
á «lei de segurança nacional:»

«Vejo na lei de segurança não

um problema de competições pac
tidarias, mas um assumpto de in
teresse nacional, para cujo perfei
to esclarecimento devem concor

rer todas as forças politicas par
tidarias do paiz.>

Roupas
criança ..
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA Florianopolis 15-2-1935 2

Da secretaria da U. B. dos Acary, (R. Gr. doNorte) 14 (G)
A estação"allemã DJA, onda Carroceiros de Florianopolis re- -Na occasião em que se proce-

31,38mm. irradiará amanhã o cebenosum officio, communican- dia á, eleições supplementaresna de enriquecer
projrarnma abaixo, para a Ame- do-nos a posse da sua nova di- cidade de Acary, foi assassinado
rica do sul. rectoria, que ficou -assim consti- o dr. Octavio Lamartine, filho

23 I 5 d 7 1 5 S. PAULO, 1 5 (J) -- A
As , correspon e às, tuida: do ec-oresid t L t· A

h R· d J 3 I 5
o e {-preSI en e amar me, s- D,�legacia de Falsificações realizou

s. no 10 e aneiro e, às Presidente:-Hyppolito Perei" severa-se que os assassinos forem .

d
I I 1 5 h u na feliz diligencia, aprehenden o

Não será devolvido o original ' s.
ra; Vice-presidente:-Arão Boni- milicianos da policia estadual. diversos apparelhos destinados

nuhlicado ou não. 23.15 Annuncio VIA (all€mão, facio de Sena', lo. Secretario:- As eleições passaram a ser garan- d f I,.
II ) C l l á fabricação de moe a asa.

O conceito extsresso etr arli- caste ano; anção popu ar a - Montpoliciano Ramos da Silva,· tida) por Força Federal. Fr
I

oram presos os responsáveis
go de collaboração, mesmr sol» emã. 20. Secretano:-Nestor Vieira da Luiz Alves Magan e Eugenio
cilada, não implica em respotr

23.20 Cançõe� da nooa geração. Costa; 10. Thesoureiro:-Paulo Behrmin0, seu cunhado, ambos
sabilidade ou endõssc tior parte Direcção: Oeorg Blumensaat. de Aguiar', 20. Thesoureiro:- .

d d R d J. d
23 45 UI Prefiram sempre o ínegua VI I os o io e aneiro on e

da Redaccêio. . limas noticias e noticias J010 Arceno Antero', 10. Procu-
-

, d.J111 h ( II ) ..- ch �ga�am a fabricar algumas cen-

Assignatu ras a eman � em a �mão. rador:-Bento Theodoro Pereira; vavel SABAO tenas de pratinhas de dois mil

ANNO 44$006 24C·OOI �o. tr��s�lIssor .nacdlOnal de 20. Procurad?r:--L�:li hu Jos� IND IOde Curityba ; réis.
SEMESTRE <if

oiorua: tvoue oartega a. Alves; Commissão FIscal:-JJse ------------

241P000 I 15 UIt' ti
.

li
.

T
'

TRIMESTRE 12$000'
tmas no ICIOS e no tetas Be,-nardQ Vieira, Edmundo Mar- revas Insultou a IMEZ $

da Allemanha (castellano). celino Mafra e Domicio Pacheco. I
4 000 1 30 "R l" 'd d d t

-
I

...
•

I FLEMINGTON, 15 (C)-
A correspondencia, bem como

.

11 Ue
ICI a e, ..

o ma r

md�- I a -rtes do Carnaval um pU ICla A defesa de Hauptmann esta' ul-nia. ma comeora para ra 10

os valores relativos aos an- segundo Nestroy p o r Claus ti nando os preparativos para in-
. .

t de e C I h G' t NATAL, 14 - Os emprega- C �

t
' P I' " II d "

nuncios e assigna uras v m Gurr e Walter Tappe. oe os Igan 8S ompareceu, on em, a 01- terpor appe ação a sentença on-

e e
.

I o D', ector O· 1 d03 da Força I! L'Jz desta Cap.- .

C t I ld d d F .

d O d ds r I1VWC os a tr - t- 2.15 .%[usica ligeira. Branco de era cn ra, o so a o a orça tem pronuncia a. a voga o

e te Ja' o Callado tal declararam-.e em gréve, es- P bl· Ed dOI·' R ·11 Ir n Ir , 2.30 �elodias de dansas. Flan·dres
u rca, son e iverra, ei y prepara numerosas cone u-

t indo a cidade ás escuras e sem d
-

d dCaixa postal 37 3.00 Leitura do programma (ai- apresentan o queixa contra a rm- sões contra as recommen ações i-

lemão, cast.]: Despedida DjA
Com idade de 3 mezes tráfego. lher de Marc�lino Margarida, rigidas pelo juiz Trenchard, pre-
vende O casal a 20$000 Os grévistas qu-rern a retirada id t 'P C I O

.

id d Trib I
"

(allemão, castellano].
- resi en e a raça enera .0.10, SI ente o n una, ao )ury, e

rRIADOR d:! um médico dos serviços da por quem fôra insultado. accusa aquelle magistrado de ter
EWALDO BAASCH Força e Luz e augme ito de sa- A Policia registrou a occor- manifestado parcialidade evidente

Pl'lLHOÇA lario, rencia no livro das partes, contra Hauptmann. Observa-se a

Em Florianopolis pode cliri- 11-- II proposito da appellação da sen-

gir-se a RaphaelVigiacomo
.

tença que ninguem até hoje teve

R. Conselheiro Mafra, 76 A «GARAGE AMERICA- AI COO I ganho de causa contra um julga-
NA» attende a qualquer hora do mento pronunciado pelo juiz Tren- �\

������l��,�����@l�. dia (lU da noite. Phone 1.577.
Atacadistas Ulysséa �::��'a���h:i;��e e7�nen����sqd:

� � & Sobrinho idade.

� Attentae bem , � VãG!��tÍ-fÃ�1 ..

I
mo sitío em Capo- FRA N. 7O

�� eiras á margem da estrada

�
.

II��
A Agen·cia Moderna gcral.> Terras prp.vilegi��as FLORIANOPOLIS

�.� de Publicaçoes, com séde e agua corrente Magnifico --. -_

I\� em São Paulo, é autorizada e tis- rtJ para criação. Clima saluber-
.J calizada pelo Governo Federal e l� rimo. Possue uma bôa ca- �l���"��f���f����t.'@l�
� possue a carta patente n. 112 � sa com todo conforto tendo � CONVEN�A-SE fJJ

rtJ r� agua encanada. Uma casa [� "T' l�
� OR DAVEI'

..

I
l� para enpregados. - Engenho �� que nos receptores PHILIPS são aproveita-

r�1 F MI :::> sorteios propnos, tres vezes por �1 f).�,
1"1] semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �j para fabricação de farinha �1 das todas as importantes conquistas d� sciencia

�� r� Dois bons pastos para

anima-I·'
do radIO, razão porque recommendamo-Ios. �

ll� EXTRACÇAO com globos de crystal. l\� es e mais bemfeitorias - Dis- �
� A MAXIMA lisura e honestid(lde, pois, o� sor- � tanfe df f Capit,:l cinco �10-

AOENTES:-· COSTA & Ca. �
ríJ teios são pr�senciados pelo povo rr:_e rods n °ArmOaçaot na re abc- �� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
ll't4 çao a« aze_a» poro - '�l� �,
tI�����i������. sequio. 1.���i�I��=l��é{i�I����,�����

Vida prole: Ouando falta 01Maneiralarla apoio popular
fácil

Irradiação
da Allema

nha
DIAWO INDEPENDENTE

Redactor-chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração

Pagan1ento
de juros de

�F;Hn;lices

R. CONSELHEIRO

Querendo reparar, engraxar e la
var seu automovel procure a «GA
RAGE AMERICANA» ruao Thcsouro do Estado,

durante o corrente mês, pa
g.lrd os juros de apólices c

bonus da divida pública do

Estado, relativos ao segundo
semestre do exercio de 1934.

Hoje, serão attendidos os

portadores de títulos da letra

fi. Amanhã letra B e segun
da-feira C.

Francisco Tolentino n' 1.

doCartazes
Dia

CE�TRAL- Cavalheiro do

Poe,1te, ás 7,30 horas.

ODEON-Os desapparecidos
e O rastro invisivel, ás 7 horas.

IMPERIAL-A conquista da
belleza, ás 7,30 horas.

ROYAL-Casanova, ás 7,30
horas.

NUVEM

o último-acta
de um

drama

A exeoução

FLEMINCTON. 14 (C) -
A execução de Richard B1 uno
Hauptmann, o accusado como au

tor da morte do filho de Lin
denberg, ellectuar-se-á na Peni
tenciana de Trenton, antes de
48 horas.

.. ;-o-

I '

Re�ursos
extremos

MA-

Comprae para vos CO;1Ve: -

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO

SERGIO, no seu «atelier»,
procurava u:na ne,ga de idéa, que
sempre lhe v:nha escorregadia ao

cerebro e e3capolia c' mo m�nina
Iravêssa. Ha dUé:s horas esforça-
va -se por veí.C _r a s _a p:Ojt: ação
moral, reagindo c mtra a scena

q j�. prejenciava dia e noi'e em

casa.

Pincel na mão, tela limpa co

m") alguem que espera uma bel

Ia e imponente vcstimc:nta, plra
t ·ajar-se com apuro e arte, Sergio mtuna, extravasando, sem ser vi

olhava para todos os lados e giado, o ânago dos sentím�ntos

contemplava os seus apetrechos, da sua alm:! de artista, revvltada

pobres apetrechos de um pobre contra a existencia, quando um

artista baru'ho surdo da m3çan ;ta o bz

Do quarto ao lado sahia um levantar· ljgeiro, aprumando-se na

gemi:lo d � p.iss: ro chum- e _do i que cadeira dura. Olhou para a por

entrava pelas uuv.do3 do pintor, ta e viu a figura frágil e e,belta

d�ixando-o numa tremenda luta de su). espOSl. Vinha dar noticias

anterior ontra sua d�sgra;a. De- do filhinho, -com um olhar de

pois de muito olhar para a tela tristeza m physionomid clnsada.

núa, Sergio, como Ull individuo Sergio interrogou, com um gesto
embasbacado ante as imagens de- de cabeça, aquelles 0lh03 ligei�
:;c;:c');:ltradas que surgem d 'ntro ramente ennegre :idos por olheiras

de sua im,gillação, num gesto brus- de vigilia.
co, emp�rrou o pincel na tiati\ molle. - Na m�sma ... foi a simple3
E, co n um desespero, d� �,uem na- resposta que echoou pelo aposento.
da e'p::ra d� suas cogitações, iam- Anna Maria poz a -vist nr ohlos

bu iOU o panno b�aaco, plssando de Serg\o e perguntou:
a tinta fresca pelo quadro virgem. -E v)Cê, nada?

Numa atitude d� desanifIlo, dci- -Tambem na me3ma...
,

xou '3e cahir no chão, ata-::ado por S�rgio e Anu Mária abra�a-
li n choro since.o d creal1ça q!l' "'TI-se, num a�r�ç') tri,te d� so-

11 ° COds:Sue 03 seus objcctin". lidarieda h '1.. d.or Pas,earam até

Esteild,do no assoalho, balbuciava, á- janella, juntinho" a pcnsa( na

!'em n�xo, batend:l com força na filho que continuava padeceado,
cabeça! í 1Vddido pelos �er�ens hhes do
_- Nada 1. .. Nada!... Nad3!. .. sarampo. 03 dOIS tInham o me�-

Da1ui não 'éahe nada L.. ,1"' � ''1<;'1'11 'nto: pro-:uravam !;aber

Estava nesta scena puramente 1 a quem po hriam pedir mais au-

tinamente. Todos os objectos pal
os quaes olhara com raiva eram
lhe, agora, agradaveis ao senti"
mento.

Lembrou-se das dividas que
havia contrahido para a doença
do filho e um sorriso raiou-lhe no

rosto. Tinha um plano gigantesco,
um projecto de composição de
quadro, que iria assombrar a to·

dos! E aquillo, que procurava em

vão na noite anterior, surgia-lhe
da cr�ança f�z os dois esposos se agora, com todos os detalhes e

levantar cm, como automatos. O as CÔles vivas dfl realidade! Iria
gi..lry descerrou os olhos, a:nda compor o quadro de seus soffri
numa somnolencia pe;ada. Olhou mentos! E chamou Anna Maria.
para os paes e esboçou, como Anna Maria veio e elle con·

um 'botão -qu:: se abre em rosa, tou, com a visão da realidade, a

um sorriso espontan�o e f,esco, sua proxima e grande obra. E
A'.)uella manifestaçã'J de ale- pediu-lhe que o dtúxasse sozinho,

gria do p�tiz era a prova da me para que ninguem o interrompes·
lhora. Anna Maria jogou -se nos I se.
braço; d� Sergio, que a estreitou Logo que Anna Muia esca'

com.m:JVido. O casal, de rosto col- puliu pela porta, tomou do pin'
lado, fitava o filhinho. Neste mo- ceI, e iniciou a rabiscar os tra·

mento o m�nino soltou umas PI- ços que jà estavam escriptos a

lavras sunidls, e3tcndendo os fogo dentro do seu ser...

-

bracinh)5 pua cima: A obra fôra vendida a um

-\1amã ! ... Papá! . . . millionario aman�e das bellas pin-
U.n raio de luz illuminou-lhes turas. S�rgio e A'ma Miria en

a alma é fi,;aram a brincar com o tretêm-se n 1 sala de janhr com o

filho até o dia amanhecer. filho çonvale.scente. 0& doi; e5-

Sergio. e3tà no m�sm:> logar de p050S transparec!m uma alegria
ôntem. Tudo n�lle é differente, saudaveI. Tudo passou. Sergio
dede os menores gestos até aos vira-se satisfeito para A'lni..l M3.'
mais alto; pensamentos que lhe ria e diz, consolado:
aõsaltlm a imaginação. -A vidl é isso mesmo ...

Aguelie aspecto bisonho, me-· Elh senta no collo do esposo,
lancholico que o seu atelIer de ar- emquanto o pequenito se divert�
tista apresentava, com una dôr C')ffi um automovel de corda. E
negra em todas as cousas, pare- um beijo estala, �rin:::alhão, pela
cia lhe que se-transfórmara repen-I espaso ..•

QUEUMA

PASSO lJ
-

ALUIZIO
..-

NAPOLEAO

Serviço da F. B. 1., especial para A GAZETA
---------0---------

xilio... tud:> era bello, sabor03o, alegre!
Anna Maria foi a uma secre- Huje, aquelle espectaculo desola

taria no C'lnto da sala e tirou da dor lhes feria os pO:1tos mais re

gaveta um caderninho ró,eo. Con- conditos d o ser, tira:1do-lhes o

sultou 05 nomes: a todos já hl' prazer d3. vidl! E tinha'TI ainda
via s:Dlicitado dinheiro. E, vol- de ficar quietos, consblados! QJe
tando-se para @ marido: tortura!..,
-Exgotou-se a lista. A quem São quatro horas dl manhã.

mais poJeremos pedir? O relogio da igreja proxima pin-
Sergio, mudo, deixou a vista gou no espaço as badaladas so

cahir sobre o chão. Anna Maria noras de todos dias.
abriu a janeIla. Debruçados no Sergio e Anna Muia, es:ira

parapeito, podiam ver as luzes ao dos Dl caml de ..:asal, CJntinuam
büge e chegavam-lhes aos ouvi- d:! olhos abertos. No· á["lbienL:
dJS umas notas longinguas de do quarto, não se oUVe um único
ia�z-band. rumor. No emta!lto, é enorme o

A alegril que partia d;l casa pro- contraste entre o ar puado do
xima, fez-lhes tanto mal que tran- aposento e o espirito da1uelle,
caram a janella. dois seres que se estendem no lei-

Foram ao qua�to do filho, ven- to indormido. As d'la� cabeças
cen::lo o tem:>r que se apoderava jovens, illuminadas pela lev..! ela
dos seus corações sôff,eg03 e ir- rid'lde qu� o dia vem espalhando
requietos. Olharam o berço mi- sobre a terra, são co:no dois vul
'TI030 da crêança, que ailda e,- cõ�s d� d:!sesp�ro. Tud0 é �aru"
pargil pelo aposento os :.e:.l5 gri- lho no interior de suas almls.
tinhos de dôr. Ambos pensam na desgraça de

Como elles eram felizes an'e; sua vid 1, ambos choram baixinho,
e como e�am infor.unad05 agora' ... para que um não descubrd a in

No> primeir)5 te:npos de casa- felicidade do O'ltro.. ,

do;, tudo lhes sorria com encanto, ! Um leve movimento no berço

;

______________________________________________________________---'�_:_:__:..:..._"_._"_-_-_-. ' -.:._::- li! "'\.. �

"
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lain ille

Domingo ultimo a Juventude Integralista e innumeros rnili
cianos excursionaram para o kilometro 1 3 da Estrada da Ilha, onde
realizaram uma sessão no Salão Báchtold, de propriedade do com

panheiro Leopoldo Báchtúld.
Usaram da palavra o commandante da Juventude [ntegra

lista, o sr, Sylvio Prodosh e o cornmandante da milicia Anterior
Baptista.

Ainda usou da palavra o companheiro Waldem'3f Cercai,
coordenador do movimento local.

I: -Póde o lntegrdismo ser classificado como extremismo? Os camisas verdes ffgre3saram ás 6 horas, da tarde, depois
-l'Tão comprehendo como se pOS5a ou se pretenda classi- de sabarear uma excellente churascada. que lhe fOI oHerecida,

ficar de extremismo uma doutrina que préga os principies mais -0-

d· d "'h1' I
No proximo domingo, haverá um excursão em trem espe-

sãos, que estão e semprlZ estiveram ra .ca os na consciencia pu ica .

I S- Bd'· d f - d d
brasileira e que invariavelmente foram consagrados, em suas linhas doutrir �o �nl,to, on � os camIsas ou es arao propagan a a

. , '- " id desti outnna mtezra ista,
geraes, nas vanas constituições que tem regi o nossos estmos. o

2' -Póde o Integralismo ser tratado em igualdade de con-
dicões com' o communismo ?

�

-Em si consciencia l,�rá d;lfid hoje dlHirir o que seja communis
Uh): c, por isso d"do'o que antes alhrmei será verdadei a temeridade

querer tratar em ;guaidade eh condições U cornmunismo e o Inte
l'gra.lsmo.

3' -Póde o lntevralismo ser combatido como doutrina
<'>

perniciosa á Nação Brasileira?
-Ao invés de ser combatido como uma doutrina pernicio

sa á Nação BrasiLeira, deve, ao contrario, o "Integralismo ser

apoiado e amparado por todos aquelles que respeitam os principies
que elle préga e que s,�mpre constituirarn a estructura geral em que
se firmou e se desenvolveu a nossa Patriall• Não faço parte do lnte

gralismo, Mas não négo, nem posso negar a pureza de seus princi
i,ios cardeaes,

A palavra aL�tol11iizada de
U�d j�rista sobre a Lei
de Segurança e o ln

ieg,"alismo

FalIa o dr . .Joao D�nte juris
ta notavel de Sao Paulo

� I

n n
11

Eis a opiniao de um jurista
brilhante, que r)ao é in

tegralista

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N D

3

Hoje, os integralistas, devem comparecer á Séde do Nucleo
Municipal, ás 20 horas. para os exercícios da Milicia

-0-
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Só O profissional competente e criterioso
� póde executar com esmero todos os trabalhos .,� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias •! e ampliações irrepreensiveis e absolutamente G
e duraveis. •
• •
• REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS •....� NA CASA •
� G
IG••�••------.�••:4.0

Grupo Escolar Archi-
diocesano São

José

Pelos municipios

-0-

FLOHIANOPOLIS

Levo ao conhecimento dos in
teressados que, a matricula para
os curso preliminares desse Grupo
abrir-se-á no dia 8 proximo (sex
ta-feira), iniciando-se as aulas no

dia 1 6 do corrente para os men

cionados cursos.

Florianopolis, 6 de Fevereiro
de 1935.

U,ma ,tarde o Ché.re avis�-:ne qu�, no Clube Portuguez, a A'II. B. realisaria uma nova reunião.

Si não me engano a segunda franqueada ao publico, de

pois de sua installação. Marcada a noite, Paranhos toma-me na

residencia do Dr. Arnaldo Amado Ferreira, alli pelas immediações
da Avenida Paulista, onde me achava hospedado. Ao entrar para
o automovel, nelle se achava um oulro passageiro, Tratava-ce do
Dr. Arthur Motta, historiador residente na Capital. Ia tambem, a

convite te Pcranhos, assistir á reunião. No Clube, cepois que fiz a

leitura de um trabalho meu-Paranhos saúda, na pessôa de Aithur
Iviotte , o sociologo e o matliernatico. E este agradecenc.'o, num im

proviso feliz, affirma: "que, elle, mathematico, L en compre
hcndia que somente seria num sigma politico. formado por
todos os valores differenciaes de Nação que o Brasil ael a·
ria salvamento». Terminada a sessão espalhamo-nos, aos grupos,

pelas redo idezas da Séde daquelle Clul e. E mais Iar Íe, quasi a

uma hora da manhã, ao entrar eu com Leães n rm café da rua Li
bero Eadató-depararam-se-nos Cazalli, Reale e Igayara, de lapis
em punho, a desenhar, numa folha de papsl a actual letr i symbo
Í.ca do Integralismo. Discricionariamente jà haviam abandonado
o modelo de distinctivo que estavamos estudando nD.S nossas reuniões
na rua Brigadeiro Luiz Antonio e, inspirados na phrase de Arthur

i·Motta, fixaram esta lettra grega como a expressão integral do nosso -.

pensamento doutrinario. Na.sceu assim, noite alta, m?desta, e simples- �.

mente numa mesa e no mélO barulhento de um calé paulistano -, '.

o Sígma :Brasileiro. •
G

�����:;g���1t���}]����@l��ª, I
� Traws.p@rte raphl!� � i� Florianopohs - Bom Retiro

I_�� ACEITAM.SE PASSAGEIROS, CAR�AS E�'NCOMENDAS
'f, :

� Fett & Cia. Limitada � O

� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol rti •
�� O encarregado MARCUS MOURA ��
�t���l@����������.

Pelas provincias

f
�.
i

SERGIPE
Deante do pedido de exoneração do Commandante da Po

licia e de um oííicial da Policia, o Secretario de Interior e Jus
tiça baixou um decreto, prohibindo a inscripção dos officiaes da
Policia nas fileiras integralistas.

Sempre foi assim. Todos os grandes movimentos soffrem
oppressões. Mas sempre acabam vi ztoriosos.

A verdade, qu:.n o ma', opprimid , mais se levanta esplen-
dorosa.

DECLARAÇÃO

Pessoa habilitada, comgran
de pratica de hospitaes e sa

natorios oferece seus servi
ços em casas particulares.

Fala Alemão.

Rua Esteves Junior, 28.

Para o Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartõe. Hoje é
feito pelo telephone ou por phoao
gramma: E mais chie, mais pra·
tico, social e moderno!

Concertas
de Radi.a

Concerta. se radio com a
maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE·

GARIO BONSON.
Rua Jer'mimo n. C0elho 18

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Deter a marcha do Integralismo é deter a marcha do Ama-
Declaro que de hoje em dian

te deixo de ser cobrador do s{.

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935.

João .flrthur {Britto

Funôcõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypi
Encaaernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

r
�

ti !
( I
, i

zonas.

"

Henrique Lauren-ino Cordeiro, residente em Lagôa, comtempla
do com o prermo maior no valor de Rs 5:165$oDo no sorteio de 18 de
Dezembro de 1934.

18 DE FEVEREIRO
Callassal Sorteia

Premios em Mercadorias

Premio de Rs.
Fremíos de Rs.

5:180$000
30$000
10$000

1
10
10 " "

E muitas isenções

AVISAMOS aos nossos estimados prestamistas que estamos pagando o reembolso
das cadernetas que venceram o praso em Dezembro, e de la de Fevereiro em deante as

de Janeio, e assim successivamente procederemos com os meses seguintes.

.,;,",'
.

, ..�.' .
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G\�-;:T\

Cario
Matriz: FL.ORIANOPOLwI�

� Filiaes em:
� Secçao de

m�
FAZENDAS:

� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tem os FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
�i� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, Ierragens para portas Machinas para latoeiros

� Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �,j
� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��

���
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores r,��1Í

�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada- apparelhos de jantar - talhe- electricos �j

l_.$;· Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmissões: eixos, ��l� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona � 1

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e .esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �j
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ��Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico

R�� Depositarios dos afamados Conservas nacibnal e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER � .

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
�� Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
,�Fl���ÂV�����Qij� �����J���I�I�������VA������
-C o m p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i ai

Blurr't1enau - ...Joinville Sao Francisco Laguna
Mostruario perrnarlente em Cruzeiro do Sul

Secção d e Secção de

••• Funõcõo I!m 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Crpital realisac)o

9.000:000$0001Reservas mais dI! 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
lmmoveis 13.472:299$3491Respon<õabilic)ac)es casurnlõca em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabilidades referem-se sómente aos ramos c)e!

fOBO e TRAH5PORTE5, que são 05 0015 UHlr05 em quela Companhia opéra)
Agentes, 5ub·Agentes e Regulaàores de Avarias em toõos 05,
Estaàos õo Brasil, no Uruquc- (5uccursal) e nas prindpaesi.

praças extrangeiras
'

Agentes em florianopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua C. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAH'A Teleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em
Blumenau e Lages

-1- Vonfeitaria Chiquinho
I Especialidades e� cararnellos, bonbons, empadas,

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

samentos, baptisados e baües.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

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.
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina
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 agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-
� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

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

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

-

Llnõc Vista Panoramica.
Esplenõlõc praia c)e banhos.

Optima nascente c)e agua potavel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros da Ponte Hercilio Luz.
800 ào Branoe Quartel federal, em construcção.

600 õo Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Na séàe ào Districto loão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciedade se enc ... rrega da construcção c)e Prédios

nos lótes adquiriàos,meàiantv. o pagamento c)e umc.entrcõc á
vista e o restante em pagamentos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

A CAPITAL.

f GARANTIDO
E CUSTA 6 $ :�';1!:;'

a DISSOLVENTE NATAl

____ I�TAOQ__ �

---- SE QUERES A�l'AR De

M Od
·

s t I AUTO cornmo damente e com

I a

I
segurança chama o

RUA 28 DE SETEM- Ford V 8ml20t�
BRO N. 16 Phone. 1.212

'"- --'-'____ E NADJ>. MAI3i

I������������������ 1
II

Carnaval! Carl�avai! i�
Momo vem ahi e se hospedará na I
"Casa das Meias" ij

d� Feri� Boabaid �
UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN

ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Aproveitem folioes!

CASA DAS MEIAS

Já chegou a grande remessa para o proximo Car
naval,. afim de ser vendida por preços excepcionaes u

�
1
j
�
J

II
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2 'j

IlOptimasvan�agens par_a revendedores 1
..�H ,j?õt::'ffi -,·i.-:-�.�....�,�l ...

Serpentinas e confeti também grandes stocks
e os mais baixos preços

1-10 E D3
Rua Çonselheiro Mafra (esquina Trajano)

_.
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A GAZETA

GAZETA

Ex-assistente do

Accacio Mo-

Dr. Cesar Sartori

Advogado

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe I

I Schrnidt rr 9 Phone 1483

I - I
Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste I
Paiva no 1 -- Phone 1.618

Residencra:-R. Esteves .Ju
nior,179-Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci IAdvogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
•

Das 10 ás 12 e das 14 ás I17 horas
Dr. Ricardo Gottsmann

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

Res. Rua Esteves [umor, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua "Crajano /8.

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis
'Vias Urinarias

Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

i

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I)Telephone n: 1548
\ :

============�==�

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Escriptorio de Àdvocacia II
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOSJ

1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3
IIDiagnostico õcs molestias

Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos--Completo Gabinete de
Elt e'ricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul
monar, com controle raôiologico

Consultoria: R. Felippe:
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 ha--Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Telephones:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrip-

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-Ex-as
sistera, com olessor Reynal
do Viente do prtechnica a

mericana=- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi
ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-Ines. a ouro e Denta
duras-Preços razoaveis.

1{ua Trajano, 7 (sobrado
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das J 4 ás 20 horas

Pharmacias

Pharmacia
POPULAR

DE
AntonIo d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Ouro t�:.:�:.·me� il·F�'�aoob·oor'
.

i'c·-Ga�··dx��e·'�et�eo·�v��e'�I��s�!galmente autorizdo pelo Banco- .

�
do Brasil, pagando-se os melho- '

'DE �
; r�s preços: Unica Joalheri,a aut?-

'

Pedro Vitali G
I rizada pelo Banco do Br,asll, RIO " cD
berto Müller-Rua Trajano, 4C. G ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER'

ESTYLO-ua João Pinto, li B-Telephone 1693 $, O
O.....OI.G-{��ee.��.

,-------_-_=--_._ _._-�
Almanak Laemmert

E'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, se Estatistica 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 COLL_ECÇOES

• volume _. Districto E'eôeral
z' .. .- 5ão Paulo. minas IZ Pcrcné
3' .. Demais Estoôos 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.

R�d��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commerciel>

,

Rua Esteves 1unlor, 16
FLORIANOPOLIS

Ch�gou
A VO'Z DE OURO

O Radio de Qualidade

Atwaler Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa Miscellanea

o--------------------------------@

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIl�A na mais a1ta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de

Refinação de Assucar _s_eu_s_a_mi_go_sR_�__�e_1�_�_�_·P-=-!N_T_O_N_T._21 _

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

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

'de
.JOÃO SELVA

Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLIS

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phcn= 1277.

Caixa Postal, \ �O.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clínica Medica

Nas grandes luctas que desdo
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!

TIJUCAS

Novidades
literarias

Pelleteria
Argentili"a

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

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

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco finalyse-Por Gastão r e
reira e Silva

I
Cassacos - Por Cordeiro de
gptUPUv
Edições de Adersen - Ediiore:
Edificio d'A NOITE-/4.

andar RIO
VENDE-SE

uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto -joão Pessõa», com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO
.

Preferir o Sabão- IN I:) lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar valor ao que é bClm, é eCDnamicD e rendôso

EXPERIMENTE E- VERA QUE É SUPERa R

/

f
1
ii
I

,
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Hasta pública �J����OO���OOOO�PfiÇ] .�-:ra:��
Será levada en hasta pública, � D E S P O R TOS I'dia 27, ás 11 horas, na Collecto-

�ria Estadual de Florianopolis, uma I

'�caixa contendo 790 metros de ar- � J"minho, �� -"

���oo�����*-:r��� A A ,._� A � Redactor CYPRIANO JOSE' II

�c r I ,�
o o o oo��������:.� OO!S-:S:���� z

II

� a nava •�C����OO�OO��ls"",-,����������� arnava.� Em S. Paulo está o PARAENSES x PERNAM�

L��.-...,�,,",,_..,I exP�;�:� ���!�f, do Enconrr:�::���mingO pr�
ximo, em Recife, em disputa do
100. campeonato brasileiro de foot.
baU, os dois quadros representati
vos daquelIes Estados.

ZETA
..
A VOZ

= =-'W-it
DO
-
POVO

Ir;; FEVEREIRO 31 9 II

15
.�SEXTA-FEmA_JI

*/-Para pregar na parede
prégos grandes convém molha los
primeira com azeite ou unia-los
com sabão. Desia fórma, elles
peneiram nas paredes com a ma

ior facilidade.

o bebê é um Rei no lar. Mas
é vassalo de Mamãe ...

A data de hoje assignala a BAPTl5AOU5

pas,a�em do a n n i v e r s a r i o
do dr. Oswaldo B ulcão Vianna,
pro ec o advogado nos auditc
rios desta cidade.

Nem co.n a retreta da S. M.
«Am lr a Arte», nem com aquel
la anrnação estupenda, a quinta
prestou. N.er ecia apanhar mesmo

dos outros d as e apanhou.
Transitou por «Puerta del Sol»

ôntem apenas o

Eu vou chorips
Amanhã o veterano Clube 12 que pela segunda vez vem a rua

homenagear Deus Momo.
Foi � successo da noite. Mi

lhares de louras e morenas forma
ram alas para deixar passar o ani
mado bk co. E depois de Eu
vou chorips, nós ficamos mes

mo chorando a ausencia dos ou

tros blocos, que brincaram de es

conder no dia de ôntem,
.

Movimento, como sempre, de
susado.

Illuminação feérica !
Vontade d� íarrear em todos

os semblantes. Mas infelizmente
foi o que se viu.

Para hoje, porêm, teremos a

valente rapaziada da
Minha embaixada

chegou
Desta vez ve'll mesmo. Não é

conversa fiada. Depois de tantos

lôgros, a «Embaixada» tem de
chegar sinão «Embaixada» fica
rebaixada ...
A proposito, Lord Caveiriaha

recebeu o seguinte telegramma:
RIO, 14. Mande «Embaixa

da» sahir. Avise macacada ama

nhã. Impossivel protellar mais.
Rei Momo
Sendo assim parece que elles

virão de facto ou sem «facto».
Que vtmha a "Embaixada" e

(�������;;�r��,����l����� que seja a sua presenç� coroad.a
r�\\l . ��, do, succe�so, como o fOI nas pn-

��j Agencia .Moderna de � meIras nOItes.

�)_�_��,. p.ub I iCa�õ.es ��,I� "Minha Embaixada chegou.
r'�.J T I':} Quanta menina babada!

[{l AUdtorlZdda e flscaliza- � Chegou mesmo ou não chegou?
r�1 a pelo Governo Fe- � Que saiba esta "macacada"!

�I� deral -- Carta Patente, 112 �
x x x X

l\� r� Dizem que consta e segundo
� RESULTADO DO SORTEIO DE HOJE: � affirmam que o "boi" vem"aspear"
r,,\,

I'
�, o incauto povo da Praça Verde

�E1� Premio BSS7 �[1.�j e de "Puerta deI Sol". Dilem
!:), "

7724
4":

_ que vem ou

� 3· "

9081 �
��: :: .���� �
� �
fj�����������l��)é��.

Festeja ho;e o seu anniversa
ri) natalício a exma. sra d. Ce

c/ Lobato Ramos, esp03a do sr.

dr. Oscar Ramos, funccionario da
D;rcctoria da Obras Publicas.

fAZEm AHH05 [-llJJE

o jovem ac idemico Àtaliba
Nevés, filho do sr. Atalib a N�
v .s, guarda-livros;

o menino João Vieira Junior
filho do sr. João FiLno Vieira'

a senhorinhaMarietta de Frei;
tas Cardoso; lilha do sr. Manoel
d� Freitas Cardoso;

o sr. Enéas Gonçalves, Iur.c
cic nario publico aposentado;

o sr. Manoel de Freitas Car
doso Junior.

Dr. Henrique da Silva Fontes

Registra-3e hoje a passagem
da data anniversaria do nosso

prezado conte rraneo sr. di. Hen

rique da Silva Fontes, Procura
dor-geral doEstado e Director da
Faculdade de Direito de Santa
Catharina.
O illustre anniversariante, que é

senhor de caracter illibado em é
uma das altas expressões da cul
tura barriga-verde, por vezes exer

ceu altos cargos na administra
ção publ.ca do nosso Estado.
A (;azefaJelicita-o

6EHTE HOVA

Està �m festa o b do sr. Ma
rio Bott e de sua exma esposa
d. Ottilia Carvalho Bou, com o

nascimento de uma interessante

garota, que receberá o no:ne de
Doris-The:êsa.

Na residencia do seu avô, sr.

Alpheu Tolentino, nasceu ontem,
a menina Stellin<l., filha do sr. ca

pitão Paulo Vieira da Rosa, actu
almente servindo na guarnição
mi tar do Estado d� S. Paulo.

I�a Igreja' de Santo Antonio"
foi ante-ontem levada á pia bap
tismal a menina Rita, filhinha do
sr. industrial Egon Tietzmann e

de d. Maria da Conceição Tava
res Tietzmann. Serviram de pa
drinhos o sr. dr. Mileto Tava
res, juiz de direito da 2' vara

desta comarca, e s. exma. esposa.

»postolado do Oymnasio
Catharinense

Domingo proximo, o aposte
lado Gymnasio Catharinense, rea

liza a sua cornmunhão mensal, na

missa das 7 horas, na capella
do Gymnasio.

Pelos Clubes

Clube �2 de
Agosto

de Agosto abrirá seus salões, rc
cepcionando a sociedade de Flo

rianopolis com um baile carnava

lesco, de marcar épocha.
Para esta reunião social existe

grande enthusiasmo, por parte dos
associados daquelle clube, estan

do mesmo em preparati vos muitos
blócos carnavalescos. Tudo nos

leva a crer que a noitadalde ama

nhã terá bastante successo.

o TEMPO

Isto aqui não é

Garaga Americana
Francisco Tolentino n: 1

TELEPi-lONE J .577 f1�-::-s:.rz:��:íIt---:OO��!"ã:.r.;ai M
-

� Estilhaços...
.!t�'ii�
�����

vem sendo tratado com carinho Para justificarmos o valor d�

pelos "rnoristas", São Paulo. onde está o ti.ulo

Que venha este "boi" duma de campeões de foot-ball do Bra
vez, porque nós aqui não pode- sil, damos o resultado dos jogos
mos mais aguentar as saudades da realizados ali e no Rio contra os

"bernuncia'! e daquella caracte- argentinos: No Rio: Botafogo O
risca batucada do "entra meu boi" .I-Boca Jnnior 4; Vasco 3-Bo-

X X X X ca Junior 3; Boca Junior 6-S.
Já amanhã teremos, si os íadas Christovão 1: River 2. Em 5

permittirem e a policia consentir, Paulo: Boca l-Palestra 1; Co
o "grande desfile' I organizado pe- rinthians 3-Boca O; S. Paulo
lo "Centro Catharinense dos Chro- 2-River J.
nistas Carnavalescos" (C.c.C.C.)! As possantes equipes do Boca

Ontem, pelo microphone do Ja- e do River não são nada mais do
;'a-Jornal, aliás onde está instal- qu� um America, um Flamego
lada a séde do "Centro", por ni- ou um Bangú b ern constituidos.
mia gentileza do sr. Willy Gri- As victorias alcançadas no Rio,
ner, o progressista proprietario do dizem da decad encia do foot-ball

[requentadissimo Café Java, o nos- carioca.

so "speaker" Lourival Camara Vejamos: no turno elo camp�o
annunciou varras vezes o que se- nato extra o Flamego venceu,

rá a "The big Para :le"! dominando, o Vasco por 2XO.

Já prestaram suas adhesões os Esse mesmo Vasco perdeu por

seguintes blócos: 2 X 1 para o River e empatou,
num jogo tão duro como aquelle,
com o Boca,
O Botaf050 vencido é aquelle

com excepção de dois jogadores,
que perdeu na Bahia para o Iri
ranga por 3XO, para o Bangú
por 3x 1, etc. etc.

Ainda bem que, em entrevis
ta, os jogadores arg -ntinos disse
ra-n que só do.s homens teem

classe na equipe do Botafogo.
Waldemar e Martins.

Em São Paulo está o expoen

E os Clubs Recreativos Dan- te máximo do loot-ball brasileiro.
S6 ali é q ue os argentinos en

contraram adversarios de fibra.
Pena é que os dois clubes argen

tinos não queiram ir até as Al-

do Diabo terosas, Bahia e Rio G. do Sul,
ou mesmo Pernambuco, que tal-

fI'stão do outro vec o placard mudasse de score ...

Mocotó vem abaixo,
Filhos da lua,

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, para o periodo das 24
horas d� hoje:
TEMPO: - Instavel, a(1(1ra-

""

vando-se com chuvas possivelmente
fortes e trovo"ldas.
TEMPERATURA:-Entra-

rá em declinio accentuado.
VENTOS: - Rondarão para

o quadrante Sul, com rajadas
f0rtes_

As temperaturas extremas de
hoje, foram: máxima 29,5 e mi
lúma 22, I registradas, respecti
vamente às J 2,05 e 6,30 horas.

SAMBA

lsto aqui não é
Bahia
P' ra homem apanhar de mulher

Minha embaixada
chegou,

Chupa, mas não
engole,

Tira a mão,
Brinca quem pôde.

çantes:
"Club 12 de Agosto"
"Lyra Tennis Clul.".
E a Sociedade Carnavalesca:

Tenentes

F .C. D.

Eu não sei porque razão

Você diz que vae me dar
Mas si tal acontecer
Você tambem vae apanhar

(porque ...

Vae ser um

mundo!
Amanhã! Amanhã! Amanhã!
Çrande parada carnavalesca I
�odos os blócos !
Todas as sociedades!
Todos os Clubes!
Não deixem de oêr !
O C. C. C. C. está

Rua

Tomarão, hoje, posse dos car�

gos vagos da Federação C. d�
Desportos, os recem-eleitos para
elles. O presidente interino convo
ca a todos os membros da Fede
ração e presidentes dos clubes, para
assistirem essa cerimonia, que rea

lizar-se-á ás 20 horas. A seguir,
será communicada a posse ao pre
sidente Jorge Proença, presente
mente em Curityba, e cujo carg i
será occupado interinamente pelo
vice-presidente.

Carioca dei diploma
Com bahiano no sophismo
Na Bahia só mulher
E' quem pratica o pugilismo

,

porque ...

Quinta magra.
Depois de domingo, quinta-fei

ra, tem sido sempre o melhor dia
de ft lia.
A quinta, ôntern, apanhou. A

panhou da segunda, da terça, da
quarta e vae apanh: r hoje, si
Deus quizer da sexta:

B�m feito.

traba- Rell·gl·a-olhando com afinco.
*
*
*

. I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Para o grande concurso que

haverá nos três dias de folia o N. S. dos Navegantes
Califa Boabaid já imtituiu uma

iinda taça «Casa das Meias» .

A' postos todos!
" "

Terá logar na Igreja de S. B.
Je3us d03 Amictos, no visinho
di�tricto de João Pessôa, domin
go próximo, a festividade de N.
S. dos Navegantes.

u

O C. C. C. C. está tambem
incentivando o tourismo fóra de
nossas fronteiras e lambem pelo
Estado todo.

Para o Carnaval o La Porta
Hotel não tem mais cômmodos.
Innum�ro5 pdidos vem de toda
a parte.
O C. C. C. C. espera al

cançar completamente os seus fins
e fazer este anno um Carnaval
p'ra lá de bom! Conta, porêm,
com a bôa vontade de todo os

que desejam a alegria e progresso
para a nossa terra!
E' amanhã!
A's 19,30!
A grande -parada!
Que ninguem falte, porque si

não muita coisa ruim póde acon

tecer.

co de sabbado proximo.
A inscripção serà feita na re

sidencia do Secretario do C. C.
C. C" à rua Alvaro de Carva
lho numero 9, até ás 18 horas
de sexta feira.

Far-se-à concentração prepa
ratoria do desfile, sabbado áli
19,30 horas na Praça P�reira
de Oliveira.

De todos, para maior brilhan
tismo e animação do Carnaval de
nossa tena, o C. C. C. C. espe
ra decidido aroio.

Lord Tubarão

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

Vae, mas não garan
te a volta.

Afinal o "boill já dev€star
gordinho da silva, pelos dias que

A poeira
dos cafés'

o :deal izador dos
"tapetes"

RIO, 15 (C) - Esteve em

visita á Associação Brasileira de
Imprensa, o sr. Charles Herbert,
o famoso idealizador dos «tape
.tes mágicos» do cinema.

Não são poucas as pessôas
que nos reclamam, com msisten
cia, contra o hàbito inveterado e

anti-hygiênico dos garçons de nos.

sos cafés e restaurantes, de prece
derem á limpeza dos recintos,
sem a menor consideração para
com aquelles que ali permanecem.

Alem de uma poeira densa e

grandemante prejudicial á saúde
do povo, os srs. garçons chegam
a «varrer» os pés dos incautos,
que, assim, consoante a crendice
popular, ficam sujeitos a não se

casare n mais, o que ainda aggra·
va o caso num paiz despovoado
c )mo o nosso ...

Não sería possi vel uma o?P )1-

tuna fiscalização da Directoria de
Hygiene)

c. c. c. C.
O Centro Catharinense de

Chronista Carnavalescos convida
a todos os blocos e cordões, quer.
de Florianopolis, quer de locali
dades proximas, a tomarem parte
no grandioso desfile carnavales-

Querem resfabelecer o

cargo de vice-governa
dor.

O passado já passou;
E' melhor nem mais fallar.
Quem morreu já se enterrou;
As comidas vão voltar.

Seria onfem julgado o

jornalista Hamilfon
Barafa.

Seria ôntem julgado
«Seu» Barata-jornalista ...
E se elle fôr condemuado�
Todo o mundo baixa a crista

Esse caso é mesmo feio
Me disse ha pouco o Izidro:
--E já deve ter receio
Quem tem telhado de vidrol

)

Gréves annunciadas.

Lá no Rio, (que massada!
Que Cousa descommunaI!)
A gréve está preparada
p'r'os dias de Carnaval!

Cá em Santa Catharina,
Todo a gente assim descréve:
-Por sorte negra e ferina,
Carnaval já está fim gréve!

Saraplão

_.,"';J .....
,.. o

••
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