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Anno Florianopolis,Terça-feíra, 19 de Fevereiro de 152

Número avulso $200 Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO I Número atrazado $300

Castigado pela publi·A
�
cação de um soneto, do "Homem Invisivel"

entrevista �N�a�v�i�s�in�h�a�-�z�o�-:.
na continental,

o popular poeta Trajano
Embora ní,o seja de ROSSO bi

tio. publicarmos cartas anonymas,
porque' julgamos que o homem ja
mais deve despir-s€ de sua perso
nalidade (mesmo no Carnaval!...),
abrimos hoje espaço em nossa.

columnas para uma «entrev.sta»
que nos veio �s mãos. dactylo
graphada e incluída em sobrecar
ta carimbada pelo Correio desta
Capital. E' que desta vez. f.:.s .i
nou- nos a actualidade do assum

pto nelIa tratado e a pontinha de
mysterio que responde de sua re

dacção. Ei-Ia:
Flpolís. 19-2-935 Exmo. Snr.

�edactor d' A Gazeta - nesta.
- Saudações. - Em virtude das
entrevistas que tendes obtido. de
politicos que tudo dizem em nome

de S. Catharina, que o; acolheu
generosamente. sem distincção,
dando-lhes os mesmo direitos que
lOS seus filhos. direitos que. tal-

,

- Sómente posso dizer-vos
muito laconicamente que S. Ca
tharina, continúa ser muito ama

da pelos seus extremosos filhos,
que tudo íate.n p:U'l engrandece-la,
porem. forças superiores, marty-

A
•

raiva continúa a dizimar

Margarida.
os rebanhos

Jã elestas columnas tivemos en- riamente, continuam a chegar-nos
sejo de salientarmos a solicitude e as mais desoladoras noticias. Lá.
a decisão, com que a honrada a situação piora, dia por dia. á
Interventoria Federal acorreu em mingua de recursos. O gado vem

defesa do interesse collectivo, de- sendo dizimado com intensidade
terminando providencias enérgicas crescente, Já são innúmeros os

de combate, na Ilha, á epizootia pastos de «porteira aberta» , o

da raiva. que representa a maior desolação
Por isso mesmo. sentimo-nos na vida dos czmpos, poís, «por

agora á vontade para respigarmos teira aberta» quer dizer que ao

Um Catharinense Anony- o nosso reparo, quanto á ampli- lavrador ou ao estancieiro morreu
). � tude da medida adoptada. a última rez. E. assim. pela

Realmente, si na Ilha. ao que «porteira aberta». que já não ser

se diz, são alentadores os resulta- ve mais para obstar a fuga dos
dos obtidos, conseguindo-se, con- animaes que não exi.tem, agora
soante se dffirma. interceptar a entrou a miseria na ca-a do) la

propagação do mal. outro tanto vrador, ainda ha pouco farta,
Roubado em já não poderiamos dizer da zona próspera, feliz.

500S000 continental vizinha, de onde, dia- Continua natia.pagina
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mente. desejo também, como ca-j Compareceu, ôntem, á � C::; A
'

�
tharinense dar a minha pequena Policia Central, o sr. Delflno �i

-- ._-y

t�,!,i'Ie inexpressiva entrevista a V. S .• Conte residente á rua Gene- � A cidade anda amodorrada na tristeza de si mesma. �
h

. embora mesmo não tenha elIa araI Bittencourt, n. 89. que i- � r:"Pois bem, esse soneto. c eio sátira é a poesia em que o au- .

do f
A

f t d � Ontem a melancolia andava retratada em todas. as Iisiono- �1J
de, verve a assignalado de sauda- tor ataca os VIClOS e os ridiculos acolhida das outras públicadas em xan ú-se que ora ur a o, l� mias. Nem o borborinho carnavalesco teve animação. Ape- �'�
vel humorismo. valeu ao poeta. do seu tempo, Assim, classificar o VOSS? popular vespert�no. ,

por ��a emp,regada de nome � zar do calor sufocante, talvez, um dos dias mais cal1dos �ll
que é 10. oííicial da Directoria como satirico o soneto de Tra- ASSIm V. S. me tena pergUl' j(,-:Y�\ Daura, em uma nota � desta estação. a t\k!idez era completa. �\1

I' ' " . ,
. ;-00$000 �1J � .J

do Interior e Justiça, uma suspen- jano é reconhecer a existencia tado, apos os nossos cumpnmentos ,_;�J. '8 Um contraste, um paradoxo. mas é verdade, I'j
são por oito dias: «por motivo dá desses vicies e desses ridiculoso usuaes. Presa Lydia, foi enbcontra- � Os politicos de ambos os ·lados. trombas caídas. d,,- ��O V S do em seu poder os o jectos r.

�

publicação de um soneto satirico, Mas. não ha nada disso. - que pensa . . a res-
� salentados, tristes. soturnos e pensativos cruzavam-se nas U

visando seus superiores hierarchi- O soneto de Trajano é tão peito do nosso Estado? seguintes: um relogio de

PUI-1ft ruas fechados e sinistros como um caixão de defunto. ��
cos e o governo.» rezava a por- inoilenaivo, que o proprio orgão seira, um anel de ouro, tres

ft Aqui em Florianopolis é assim. tudo depend€ dos me- ��
taria, publicada, no Diario Of- do P. L. o acceitou á publicação. Comprae para vos conven- pregadores de pouco valor, � xericos 011 das torcidas. Eu já vi um poste de ferro todo ��

d 1 um par de sapatos brancos. .'il1 '

ficiat» de ôntem. dando-lhe o destaque e co um-
cer O íormidavel e econorni- '!,j desverticalizado e dobrado. Um observador profundo dos �.�'1 I b uma bolsa de couro, um co- � �,1.

Indagando das razões que e- na a erta,
'$ � fenomenos politicos disse-me que. aquele tanto se torcera �

varam aquelIa repartição. a cuja E nós não podemos compre- co SABÃO INDIO Id�r hd� prata e 19 500 em

�� sobre si mesmo. até perder a fórma erecta. para se adotar �
1 '11 f d h 'd - , - d id In erro. r. d

.

f' d d f d
••

testa se ac la o lustre con ra e. en er que. num orgao e parti o. � a to as as Situações, ican o e orma o.
• ll'l)

sr. Gwtavo Neves, soubemos

n�o.
passem os origina�s pelo .ca-l.oo.._��:;!Cr������'l1O bando I�

As paredes daqui tambem são como as dessas velhas ��
que. ha tempos. aberta a vaga d�ho da longa expenencia )or- � N � • I!t e multiseculares cidades que o tempo devastou: Cartago, �.,

�

de Director do I terior e Justiça. nalistica do re�a�tor-secretario. ,� OS h precataria r Herculanum. Pompeia, Memphis. Thebas. Babilonia. etc �1
com o fallecÍmento do nosso pran- cqmo não adml!hmOS que esse

re-llt
• �I Londres, 19.-(G) _ Os � cujas ossadas brancas, lavadas pelo tempo eu escavados pe- [*1

teado conterrâneo sr, José Ro' d�t�r�iecretano. lendo? sone-", Bastidores r membros da missão brasilei- � la mão dos homens, falam aos entendid05 em dicifração de ��
drigues Fernandes. pleitou-a o to. nao tivesse comprehendldo a H � ra presidida pelo Ministro �I hieroglí�os. As paredes de Florianopolis são vivas, dizem �

.

d d' f'di' II =',"*'''S"''S" 'Z""S""S"'S'":1l r. •

d d Ih b h d I r.�[:oéta. arnma o. ao que se IZ. per 1 a que por ventura ne e se ..,.".='"�""" r=o:.o.,....."".�.

Souza Costa foram recebi- r COIsas, o arco a ve a. mas ôntem o ec orna as pe o ca- �
no critério' de promoçf'o. estatui- contivesse. dos no Foreign Office pelo" lor nem elas quizeram falar. �
do para o caso e por ser o 1 O. [)�ante do que expomos. pa- Sala de despachos do Palacia titular dos NegociCls Estran- Por isso nos foi impossivel bisbilhotar sobre o por- �
oHicial mas antigo da Repartição, rece-nos injusta a punição de do Governo. Palestram com o co- geiros, Sir John Simoll, que � que dessa tristeza, nesta epoca trepidante e carnavalesca, �
O governo. entretanto. por mo- Trajano Margarida;. por isso. vi- r�nel Aristiliano os dois �ecrelarios exprimiu pessoalmente a sa- 81

.

Puzemo-nos então a parafuzar sobre o porque dessa �
tivos que não vêm a pello esmiu- mos dessas columnas appelIar pa- d Gstado. tisração do governo britani- II tristeza e desse desalento. �
çar, nomeou para o exercicio do ra o brilhante confrade Gustavo .Jlssumpto: o pedido do Go- co pela decissão do Brasil 8 -Será a ausencia de oleo camforado que os aViões �
cargo o nosso confrade Gustavo Neves. director do Interior e Jus- verno Federal á Câmara de um de enviar' uma missão che- �I

vindos do norte trazem aos litigantes? �
Neves. tiça para que reconsidere o seu crédito de '80 contos para a com- fiada pelo Ministro d�s Fi- �. -Será o parecer que ministro Linhares alinhou p' ra �
Dahi, o resentimento de Tra- acto. e, assim. não perdure a pra de um aulomovel de luxo e nanças. Em resposta o sr. � cima deles? �jano despertando-lhe a useira ver- dúvida d� que o governo do o desassombro da altitude do de- Souza Costa resumiu o pro- � Esse parecer. pelo que se comenta. teve o condão �

ve garôta. inoffensiva e brinca- honrado coronel Aristiliano Ra- putado catharinense Arão Rebello. gramma da missão. � maravilhoso de desagradar. desgostar e entristecer os dois �
lhona, como a sua propria alma. mos tenha .realmente praticadG' votando contra. ° dr. Moellmann. � blócos que nesse farrancho carnavalesco disputam as poltro- ��
simples e humilde de poeta do um acto' injusto. ou pelo menos. ao saber do caso. levanta-se da

.
Roupas para homens e � nas para o grande baile masqué a realizar-se ali no pa- �

povo. irregular, nomeando S, S. para o poltrona, empolga-se: criança só. na CASA A � lacio da praça, onde por algum tempo o 5r. Getulio Var- �
elevado cargo que exerce CO'll -Altitude de homem! AUi- CAPITAL � gas, sorridente e insensivel substituiu o respeitavel e vene" �
brilho e proficiencia. E a nós tudes q�e �u admiro. dos que. pelo LIGAÇÃO. ATRAVEtS DA � rando ancião CeI. Pereira e Oliveira que afinal voltou a ��
outros admiradores do seu talen- be,!, publICO: es�u�cem as pro- ESTRATOSPHERA. EN� � ocupar o seu [Iogar primitivo. ��
to. repugna p:nsa! siquer em se- prtas convemenctas.

TRE A GRÃ-BRE- n Et provavel que pelo avião de hoje alguma coisa ��
melhante aleIVOSIa. -:-,Ora. Juca!- ata�ha � .dr, TANHA E A ITALIA

... venha pelos ares. ��I
O ASSASSINATO DO DR. PlaCldo. com a sua rncorrrglvet L d 19 (G) _ O· I �, Os politicos aguardam aflitos um consolo. tambem �
OCTAVIO LAMARTINE familiaridade. que tão bem lhe

S °dn res'E 'f
)orna ij pudera, nest� incerteza. nesta indecisão. todos preCIsam 'irI�

t v:" l d
« un ay xpress» In orma que r..., d d f t d b

. !.�
NATAL. 18 (O) - Foram assten a[.- t oce aptp au_ e. foCre{hue varios grupos interessados belgds � um pouco e con or o € e esperança. em ora ISSO seja l!!J

C ., d
.

I' na ura men e o au (i) nao e e- .

l' ." . � o fogo-fatuo das ilusões de concertantes. no futuro. Nesse ��
Presos em aico to os os Imp}- l t e Ita lanos. )a termmaram pratIca- Iii! b d

'

I'
"

"�Vro e I!fj am iente e casmurnsmo po ItlcO. as COIsas não pódem tt)cados provaveis no barbaro assas- O· d M II ,mente os pro)'ectos de uma liga- Il:�
�.

L r oe emann mastIgou l" continuar, porque isso iria esfriar o negocio. mormente ago.- �1
sinat? do pengenheirll Octa�io a-

(m sécc� .

e o coronel Aristiliano ção. entre a ,Grã Bretanha e a

r.�8� ra que os coroneis do interior estão chegando desconfiados ��
martme. ara aque a segUIU. no-

cofiou embaracado o big de curto ltaha. atraves da estratosphera. H e matreiros. com as narinas dilatadas. fareJ'ando as coisas �.�
meado delegado especial, o sr. 1 r t'

'

d' ,Uh d
.

mediante grandes apparelhos que �
I��

um con muo a 10m an o a ,., para acertarem na caçada ... não perderem os tiros... e... �
Nequias Pegado. com a missão

t' l h' h' voarão a uma altitude de perto � I���d
..,

b ca as rop e. acorreu com uma c z-
d' 'lh I I

matarem,.. o bicho, ali na certa. �
e prossegUir o mquento a erto

cara de café forte. .e CInCO mi as, com uJ:?a ve o- � BIS B I LH O T A �
por ordem do Interventor Fede- . Cidade de duzentas milhas por � �ralo Zé Calharlna hora, ._, r;er*•........,..,..."""'�..,....'S'..,....�....,. "'�""""'''''''''''''''''''''''''''''�''''''''"'"'.''-U!!!I!rAn_ ......�S!!r'4 .._._..........���..� ..� l'J!I�Io.'!!!'A�L'!!!:.I���L��;.I

Não commentaremos aqui a

justiça ou regularidade do acto

interventorial. nomeandc o nosso

distincto collega de imprensa-sr.
Gustavo Neves. Si elle o· fez.

risam-na constantemente ....

E. apõs alguns momentos de
meu e vosso silencio. nos entreo

lhamos com olhos marejados de
lagrimas e teria eu concluido.
- D.! resto. S, Catharina é

Santa e co.no tal tem de: ser

Domingo último. «Republi
Cü>, orgão do partido situacio
) ista publicou um soneto da auto

ria do festejado poet 1 barriga
verde Trajano Margarida. Aliás.
reportando-se a outro soneto. so

bre assumpto idêntico. que publi
cára na mesma ccnlreira, por oc-

Á casião do carnaval de 1934. No

� seu último soneto. o popular poe
ta, dizia que, agora. o seu blóco
não era o mesmo do anno passa
do, arrematando com esses dois
tercetos:

terá. por certo. as suas razões. e

Iortes razões.

Com o que. porêm, não po
demos concordar, em absoluto. é
com a recente punição soffrida
pelo poeta-funccionario, porque,

martyc .•.....

em caso contrario. teriamos que
acceitar a preterição como verda
de incontestavel, de vez que-

Agora. o leitor que reflita e

tire suas deduções. si o «Homem
invisivel» não é o mesmo que vo

tou em Ganchos.

«Seremos da folia os extra-numerarias.
E. para não vestir a fantasia de urso,
Iremos de roupão de simples funccionarios,

o Blàco é da pontinha. Um grupo de escolhidos,
Que. sem ter pretenção á Taça do Concurso.
Contente ha de gritar:-Blóco dos Preteridos»

Reajusta
mento dos
militares

RIO, 19 (G)-Afim de tra
tar de assumptos que se

prendem ao reajustamento
dos vencimentos dos milita
res conferenciaram ôntem,
no 'Cattete com o Presiden
te da Republica, o almirante

Protogenes Guimarães, e os

generaes Góes Monteiro e

, JOãO Guedes da Fontoura.

�'-'_ •. -'. "! ,"
" ., ...........

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

)
Não será devolvido o original

p1.1Micado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de colloboração, mesmr soli:
citada, não implica ",�}n respon
sabilidade ou endõssc por parte
da Redaccdo.

Assignatu ras
ANNO 44$000
SEM.ESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspotidencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Cal!ado.

O" maior jogador do gueza e o F!rir;zavera F. c.,

Brasil, e talvez do vencendo o primeiro por 5 a I.

mundo, é, Catharl-
Portugaeza de Santos X Hes-

nense ! panha

Box

CRIADOR
EWALDO BAASCH

Pagando Os
seus pre.

•

mias

íJIARIO INDEPENDENTE

Polo Aquatíco

Italia X França

Em disputa do Campeonato
Paulista de Polo Aquatico, o Es

Feria venceu a Associação Allemã
por 1 Ox I, continuando assim á
frente da tabella.

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

A GAZETA
�",!I

[

Redactor-cheíe
Ma.L"�inho Canada Junior

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

j
COllab-oraçao
. .

procurar para as suas hostes spor
tivas, uma sensacional noticia pa
ra os 110530S sportmen. Não foi
tão difficil a tarefa porque, atra- Em Campinas, Estado de São
vês de uma entrevista de Friede: Paulo, realizou-se o ultimo encon

reich pudemos !deséobrir qual o tro do campeonato de 1934, no

Estado que serviu de berço para qual se sagrou campeão o Cam-
o completo sportmen: Santa Ca-' F Cpmas . .

tharina!
Fried nasceu em Palhoça e,

nos seus primeiros annos de infancia,
veio a perder seu progenitor. Ou
tros parentes do grande jogador,

����
=="'------------

.então, o levaram para São Paulo,

donde foi registrado por certo, e

O por isso Arthur o mais completo
jogador de todos os tempos diz

que ê paulista.
E agora caros sportmen de

Santa Catharina devemos tudo fa
zer para sermos um bom alumno

daquelle mestre.

o Campinas é campeão

quererem que os seus patricios
chegassem domingo á Capital da
Republica e no mesmo dia jo
gassem. Tratava-se de um cam

peonato brasileiro de box. , .

O acreditado clube de sorteio!
Credito Mutuo Predial vem pa,
gando os seus premios com uma
honestidade e pontualidad€ no!!).
nas.

Centenas de contos de réis j�
foram distribuidos, nesta cidade
a felizardos, associados daqueU'
clube.

Ainda hoje, ás 10,30, func
EMPRE_

cionarios do Credito cJ«.utuo el

GO: Para trabalho ex-
fectuaram o pagamento á cader

terno, preciza-se de pessoas acti- neta, n' 2650, contemplada'�
vas, na Crédito Mútuo Predial. sorteio de ontem, com o prem

maior e pertencente a prestami,

���l���!!�fY�l�������� s�nhorinha Hilda Ramos Silv

I
(� hlha do dezembargador Pedr

OONVEN9A. -SE �}� Silva, residente em Florianopolú
que nos receptores PHILIPS são aproveita- á rua Blumenau.

��1
das todas as importantes conquistas da sciencia

�� do radio, razão porque recornmendamo-los.

� AGENTES:- COSTA & Ca. �
Garaga Americana

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
Rua Francisco Tolentino n')

G�����,��,�(�� TELEPHONE (.571

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000CYPRIANO JOSE'

Era de A Gazeta

Creou-se uma desintelligencia
entre os amadores de box de S,
Paulo e do Rio, €mvirtude destes

PMLHOÇA
Em Florianopolis pode diri

gir-se aRaphael1Jigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

e a

Arthur Friedereich

)a
ia
>(JI :

desejo

Em Santos encontraram-se os

2 quadros acima vencendo a Por
tugueza de Santos por 4 x 2.

Portugueza X Primavera
TAMANDARE' e

ZEIRO
CRU-

Combinações
inteiramente
novas e muito
interessantes
de titules de
capitalização,
quer saldados
quer de pa
gamento frac

cionano.

I '

1

",I1

I ;

� ii,
.....
\

-�

Caixa Postal 37 Em Rona. realizou-se o gran
de jogo entre a ltalia e a França,
no qual foi vencendora a Italia
por 2 x I.Cartazes

Dia S CHRISTOVÃO x BAl\lGU'

Foot-balt

Realizou-se esse jogo domingo
ultimo, tendo vencido, 'n'um jogo
falho, o S, Christovão por 6x4.
Este jogo foi organizado para fa
zer concurrencia á partida Ame
rica x Fluminense. Como dles an

dam .. ,

Sortei?s men-Isaes de amor-

tização, com
J

reembolso >

mensal, ao I'
numero sor

teado. do
O U P L O
do capital
nominal.

CENTRAL-fi hora do co

chllil, �s 7,30 horas.

menso lmperio, vi .... cndo uma vi- de parte, graças á nobilissima a

da de privações e de esforços he- ctividade dessas heroinas da edu
roicos. educando, instrutndo, en- cação moral.
sinando,-s€m remuneração, pres- C t ib

. .

f t
d "on n ue mais outro ac o, a

tan o soccorro aos miseras, mtro- f Td d r
dúzindo,- uanto bastava á sua! aCI,1 a e_ com que, se rea IZ�� a

id d
q

I I eqUlparaçao econormca e politica
c:pacI a e

pessoda '-ha �umas no- í na Russia, mas este facto tem ca-
çoes e costumes e yglene nos I , ,

I d d d 'f
racter menos propiCIO ao progres-

areds
os

esa,mpa�da os, sacn 1- j so cultural: exc€pto no estreito cir-
can o a propna VI a a este puro 1 I d "j'dR''d I d

.

d
cu o os pnVl egia os na ussla

I ea, e trazer aos mais es- I '
.

-
"

E d
d

.. czallsta, nao eXistIa nesse sta o

graça os dos seus compatnclOS, 't - d Tb d I
quanto podiam,-umas particuIas

a

shl uaçao t eseqtUldl
ra a na

qUt
a

d I
' o amem em o as as oppor u-

os va ores moraes e matenaes, 'd d d - l't'
,

I,

h
' m a es e acçao po I Ica-socla ,

que o mesqum o egolsmo e a
Ih d '

,

'd poderosos
ao passo que a mu er po e, S0-

fuga Ignorancla os
mente, nos casos excepcionaes du-

eSs negaram.
d b

ma personalidade extraodinaria,
e, entre as cama as po res, '

fI
'

d
" ,

I' I"
1Il Ulf eClslvamente nos negocIOs

pro etanas e revo UClOnanas, que
subiram a lagartos melhores pela geraes.

levolução, já se encontravam ele- Numa autocracia tão rigorosa
mentos femininos. moralmente pre- como a do antigo czarismo, o ho
parados para entrarem quanto an- mem do povo tinha tão., pouco
tes numa acção conciliaàora e ci- poder politico-social como a mu

vilizadora, - aconteceu, em gran- lher.

o passo: da subordinação ab
soluta até ao direito de tomar

parte na discussão dos negocios
publicos, era tão grande para o

homem do povo como para a

mulher.
-

Não diremos que, entrando su

bitamente na arena da vida pu
blica, as novas camadas domi
nantes da Russia realizassem im
mediatamente n ideal da perfeição,
nem é tarefa nossa estudar o va

lor dos experimentos feitos em

outros Estados para construir ou

descobrir o futuro regimen de to

das as felicidades. Mas a mulher
tem tambem na Russia nova cer

tas tarefas de conciliação que,
apezar de todos os receios dos
«feminiphobos-", são privilegio da
Mulher. A sua influencia nos ne

gocias publicos pode se desenvol
ver I segundo as capacidades das
novas actoras politica�; e segundo
as linhas que dominam num Te-

gimem absolutista, pois que tam

bem a dictadura sobre o proleta
riado, ou «dictadura dos soviete'
-é sempre absolutismo dictato
riaI.

Durante as épocas -do regi
roem pre-revolucionario, com

absolutismo dos czares, distingui
ram-se tres grandes roonarchas D

Russia e com a sua actividad
tres periodos de grande progr
so: dois, destes tres monarchas b
nemeritos, eram mulheres: Katha
rina I, «a grande», e Katharin
II, «a mais poderosa», e só
homem, Pedro, o grande.
absolutismo czarista desapparece
o czar; mas ficou o absolutislll

E nesta sit lação cabe á mu

uma dupla tarefa: de crear e ma

ter uma forte disciplina ethica
dignidade mesmo dentro do nof

regimen, que dimiuue até a

minimum minusculo as pre!cn
ções juridicas para a estabilida
dos laços de familia e, ulém dis5
desenvolver a sua influencia P

viela publica de tal fôrma, q
a acção feminina contribua á

mmUlção das hostilid�des
dentro e por fora; e ao de�e
volvimento dum idealismo pratl
humano que é' o verdadeiro f

da�ento da civilização e cultur

[
I

ft

ODEON - O homem
vel, ás 7,30 horas,

IMPERIAL - Pugilista
Favorita, ás 7,30 horas,

inoisi-

ROYAL---ldylio da fronteira,
I

Em �ãO Pau,lo, encontraram-se

ás 7,30 horas, em partida amistosa, a Portu-

Companhia Brositei,'o(J p o r o ;'ice""�.�·G' c di:J.
en\lo: .... i�H'�l1tc de [(0(1 ;rn:o

«:apltILI subsc rtpto . 2,OOO:OOOSOOO-c...pit",j ec ..J,,,',,0.o: !'>DO:v.iC!!=C

Sede 60<>131: 3.,�j"

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor
Sociedade de Capitalização»

I
J

(�&�l�WJ��l������i$l���.
� �
� ttentae bem' �
K�._ II �
� A Agenci;:; Moderna �
�� de Publicaçoes, com séde

�r��, em São Paulo, é autorizada e fis- �
t'jJ calizada pelo Governo Federal e 1

� possue a carta patente n. 112
. 11

r�. Realizou-se domingo o jogo de
f"1.J foot-baIl entre esses dois Estados,
��j FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes] por em disputa do Campeonato Bra-
�l� � semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

sileiro de Foot-BaIl. Venceram

� �X:������iS��� :1���:s�:"�:st;�iS, os sor_
. :�a�:r�e�:r��a�::ttr :x:�gU�:

ftJ para S. Salvador, aonde jogarão
�� , teios são presenciados pelo povo � com o campeão da peleja Bahia

����������I���x�S�er�gi�pe�. � �������������������������������

E' intenso o trabalho dos di
rectores dos clubes acirra, para
a immedíata constituição dos seus

quadros. Pelas novidades que nos

chegam ao conhecimento, ambas
as equipes se apresentarão como

phantasmas no proxímo campeo-

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do I O' anno em diante, TODOS OS ANHOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
30 DE JANEIRO DE 1935:

Titulo N'
16.919 Sr. Julius Balt:lzar-Rio de Janeiro-contemplado com

PERNAMBUCANOS x PA
RAENSES

14.366
5.7,72
5.772
5.772
5.772
18.497

14.931

Abel Francisco Salgado-Rio de Janeiro-contemplado com Rs.
Sr. Luiz Gonzaga Flavio da Silva-Fortaleza-contemplado em TRES
3 X 6:000$000

o CAPITAL DUPLO
Rs. 12:000$000

6:000$000
TITULOS
18:000$000

nato.

D. Maria Cortez-Rio de Janeiro-contemplada com Rs.
Sr. Aloysio Guilherme Ferreira Costa-Belém do Pará - contemplado
com um titulo liberado de Rs.
Sr, Pedro Teixeira de Araujo-Pelotas-contemplado com titulo libera-

do de Rs. 6:000$00(\
INFORMAÇõES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES

Campos Lobo & Cia.
Floríanopol is -- Laguna Itajahy

6:000$000

6:000$000

ENTRE as numerosas in

novações que muitos admiram mas

não conhecem de perto, distin

guem-se hoje em primeira linha:
a mechanização e technização do
trabalho na Russia e a estatística
das autocracias dictatoriaes. To-
davia' o caso especial que nos in-
teressa para os nosso esboços
das regiões da Mulher,-;-não se

refere á politica internacional, nem tarefa no Estado e á capacidade
aos experimentos financeiros e té- de cumprir estes deveres.
chnico�, P(>rguntamos simplesmen- A sociedade do antigo regimen
te: como podia acontecer que a desappareceu; com ena desappa
mulher russa, conseguisse

.

depois receu tambem toda a classe de
de tão terriveis catastrophes, .oc- senhoras cultas e activas, qU€ sen

cupar immediatamente um lugar do membros da aristocracia, e

de importantissima influencia po- caracteres fortes e independentes,
litica, social, econornica e civiliza- ousavam, muitos annos antes da
dora, no Estado no'v'O que diante revolução, falar e luctar por ideaes
dos nossos olhos se está de�en- progressistas. Muitas dellas morre

volvendo sobre o tl.imulo dum ram banidas,-na Siberia.
mundo desapparecido? Existia, porém, na ultima épo-

Repet:m03 que a ta�efa deixa ca do czarismo, mais outra cate

da por L(nio.e á suã e;pCSl e ar.- 'goria de nobres caracteres femi

tiga collaboradora, não é atSJm- ninos na Rus�ia. Ainda não foi

pto dos nossos estudos; de outro escripta a Epopeia das mulheres
lado porém, sabemos que, por IU3sas,-sobretudo moçrs profes
exemplo Alexandre Xalentay não soras, fórmadas nas escolas e uni
é excepção completa, mas r ;pre- versidades de outros Estados,
sentante dum tipo, O problema que abandonando toda vantagem
psychologlco educacional é antes: e felicidade duma bôa vida segura
verificar os factores pelos quaes a nos bril.hantes centros da Socie.ç1a
no,va mulher russa chegou tão su- d� privilegiada, foram aos mais
bitamente á comprehensão da sua dist�ntes e nobres logares do im-

o FEMINISMO RUSSO
ANTES 00 SOVIE:r:

Lina Hirch

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

I, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Commercio, Industria i���:�i Integral ismo� Florianopolis - Bom Retiro I .

Fett & Cla. Limitada ,�,
p

1$000 AGENCIA-Fundos do Ho�el Metropol � (Do artigo O Problema de Ordem)
1 $000 O encarregado MARCUS MOURA L\�
2$000 �t���l������������� Plinio Salgado

Como se póde obtes a ordem espiritual? Pela doutrina
ção, pela propaganda, pela educação constante, paciente, das massas

populares.
O governo está providenciando nesse sentido? Não.

nha I'
Perguntamos: no chaos da vida brasileira, na confusão que

__
assignala estes dolorosos dias da nossa historia, onde estão os dou-

A estação allemã DJA, onda trinadores, os propagandistas, os educadores das massas? E podemos
31,38mm. irradiará amanhã o responder com segurança: estão no Integralismo. O governo mantém

Para o Natal e Anna bom, os programma abaixo, para a Ame- cursos populares de doutrina, em que se ensine o amor da Patria,
votos de bôas fes!as e feliz entrada fica do sul. o respeito á Pamilia, o culto de D�U5, em que se combatam os

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- de anno novo, já não obedecem As 23,15 corresponde às 7,15 vici.os, o cowmodismo, o opportunismo, o indifferentismo de uma

MEIRA QUALIDADE aquelle systema antiquado e serem hs. no Rio de ]aaeiro e 3,15 às sociedade que apodrece a olhos vistos ? Não.
Sacco de 60 kilos 9$000) I 1 5 P' b I I" dTaboas d€ lei est. (3x23 duzia formulados em cartõe. Hoje é 1, hs. OIS em: o ntegra ismo ma lt::!m esses cursos em ca a um

Sacco de 45 kilos 7$500 38$000 f
.

1 t I h h 23.15 Annuncio DjA (allemão, de seus nucleos, arrancando a massa popular dos erros com que a

Moido de 45 kilos 8$000
eito pe o e ep one ou por p oao- r

E d 2 k'l 20$000
Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 gra'llma: E mais chie, mais pra- castellano}: Canção popular al- envenenam aquelles que recebem dinheiro do judaismo internacio-

nc spa os IaS Pernas de serra lei dz. 28$000 tico, social e moderno! lemã. nal para preparar o operaria brasileiro á escravidão do I'soviet
-

(' ,
Fôrro de pinho 14$000 23.20 Concerto. Niels Kallmann Quer dizer que hoje, no Brasil, a imica força coordenadora das

SAL DE �O,)SORO r:
Taboas de qualidade 2x23 dz. Cance rios (baritono) canta composições consciencias no sentido da ordem espiritual e moral é o Íntezralis-

�acco de 60 k:los ��)OO 16$000 ' de Hugo Wolf. mo. I?e5afiamos quem nos aponte outra organização semelhante� que
oacco de 45 kilos 1$500 Sarrafos 1 x5 a dz 6$000 deRad 10 23.45 Ultimas noticias (em alle- abranja toda a extensão territorial da Patria e congregue maior nú-
Moido de 45 kilos 9$000

I.. •

Concerta. se radio com a mão). mero de brasileiros, pois somos hJje 40Q.OOO.

Mercado do Rio maxima perfeição e garant!a. 24.00 Do transmissor "Deutsch- Essa ordem espiritual e moral nós a 'conseguimos pela
FEIJAO Tratar com o sr. LEODE landsender": No encanto de bel- creação de uma extraordinaria unidade de pensa-nento e de senti-

(Por sueco de 60 leilos) GARIO BONSON. las vozes. menta, que se exprime pelo mesmo rythmo de atlitudes

Preto novo 13$000 Rua Jer.mimo n. Coelho 18 00.45 v4nnunciamos a delermi- desde o Amazonas ao R;o Grande. E:ngu1U�o 03 governos estadu.ies

Branco especial 25$000 ._".<
nacão da nooa nacão. O di- divi?em os ?rasile;r03, nós unimos nu na prodigiosa comrnunhão, que

Vermelho 20$000 �!!�-li":-:J�- I re�tor do districto'Cerff falia. realiza o milagre estupe do de uma unica aspiração nacional. E'

Mulatinho 23$000 • 11.15 Ultimas noticias (castella- isso o que se chamma ordem espirllua] e moral, conlrate.nização
MERCADO FROUXO I'_�II no). de todos os que, acreditando num D�UJ, fazem dell� o fundamin-

.
. 1.30 O experimento foi bem sue-

lo indestructioel de Ioda ordem social, conlórme diz a E icyclica de

cedido. Opera comica de Oito Pio XI, cujo texto foi cornprehendido pelos Integralistas tanto ca

� Krauss. tholicos, como lutheranos, presbyterianos ou espiritistas, pois hoje Iór-

;'r

12.15
Carola Hoehn falia e ccn-

mamas a frente única epiritual, arrebatada pela bande.ra de OeJ5,
la. da Patria e da Familia, disposta a tod rs os sacrilicios para S3.1 var

2.30 �u-sica recreativa. a Nação das garras d.) materialismo do se zulo. Vrvendo uma éooca

� 13.00 Leitura do programma (aI� semelhante á da invasão mahometana contra o Occidente, re1x:ti
lemão, cast.]; Despedida DiA mos, como no tempo das cruzadas, o episódio m:uavilhé);� da

(allemão, castellano]. união e do bom combate em que se empenham todos os que se es

forçam para salvar os valores legit.mos da ci vilização christã, aper�
[eiçoando-os ainda mais.

A essa campanha doutrinaria e mobilização das forças moraes

PASCHOAL SIMONE S. A. da Patria juntamos a obra educacional, que realizamos através de
nossas milícias de camisas-verdes. .

(Por caixa l de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 125$000

V
-

-I-
,

Em latas de 5 kilos 130$000 I rg I 10 Jose
Em latas de 2 kilos 130$000 Garcla-au, Tira-

MERCADO FIRME dentes n.10-Florlanopolls
••••-------••0••••

� I
"

.
•
•

I
e

CAMBIO
Praças 90 d(v á vista

51 Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« !taIia 1 $020
« Portugal $530
« Nova York 11$870
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880
« Belgjca 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 1 $800 « Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $200 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO •

5TOCK em 19·11 En-tral)ase 5ahiôas ,@,
Z4 a Z9·IZ �

Feijão (saccos) 105.878 7.555 5.444 G
Arroz ( ») 1 08.280 15.306 15.519 .,
Farinha ( ») 27.395 3.274 8.259 •
Banha (caixas) 22.511 8.110 5.863. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
Milho (saccos) 25.496 • NA CASA

Xii1rque (fardos) 13.5�0 •
Faltam as sahidas dos depositos patticulares. •....00--------00...

rA GAZETA Florianopolis 19-2-1935

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preços correntes na praça de
Florianopolls

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

PELES
4$000

30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

ASSUCAR
Extra 68$000

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SABAO ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

orvtnsos
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 44$300 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 3 5�090 Fina com pó 11 $000
Zé'Ji. Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Fat..llo SilCCO 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
l�arinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7 $1 00 Agulha EspeCIal 55$000

Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom
.

49$000

C· t M ' II $500 Japonez EspeCIal 44$000
imen o aua sacco

J B 40$000
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000 B'pone� ?; 34$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500

ica orn a

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO ESTAVEL

BANHA
VINHO DO RIO
Em quintos
Em decimos

GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

J

Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xaq te coxões arroba
Xarq-Je sortidos arroba

XARQUE
(por kilo)

Mercado da F'loria�opo!ls Mantas Gordas 2$000
Feijão preto sacco 1 5 $000 Patos e Manta 1 $900

Feijão branco sacco 20$000

I
Sortida regular 1 $800 ..

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME •
Milho sacco\_ I 2$000 . •
Batata sacco i t 0$000 DIVEROSS O
Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 1 2$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 13$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco I 4$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $600
Assucar grosso arroba 6$000
Polvilho sacco 1 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 500$0
Cêra kilo 1 $1 000
Mél de abelhaslata I $30
Nozes kilo 8$000

6$000
1$500
1$�00
1$500

COUROS

.__._ . _. �� -- -.�""

3

Enfermeira
Pessoa habilitada, corngran

de pratica de hospitaes e sa

natorios oferece seus servi]
ços em casas particulares.

Fala Alemão.
Rua Esteves Junior, 28.

Irradiação
da Allema-

LIVRARIA MODERNA -o--

O Chefe Provincial visite
Brusque

Daremos amanhã, amplo noticiaria sobre a viagem Rue o

Chefe Provincial vêm realizando pelo interior da Provincia.
O dr. Othon D'Eça, viaja em companhia do universitario

Jorge Lacerda, foi enthusiasticamente recebido em Brusque.
-0-

Cid Martin<:i\ Te'xelra
Para o Rio de janeiro partiu ôntem, pelo <Commandante

Ripper» o bacharelando Cid Mutils Teixeira, estudante de Di-
reito da Universidade do Rio di: Janeiro, e que esteve entre nós em

gozo de férias.
-0-

A marcha do Integralismo
nos municipios
Florianopolis

Na sessão pública de amanhã, ás 20 horas, falará o UnI�

vcrsitario Salvino da Fonseca.

E'unc)ac)n em 1886

Rua Felippe Schmidt n· 8

Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypi
Encoõernoção, Pautação, Tra
bolhas em fllto Relevo etc.

nas

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis. -

Vende-se um armazem, bem
afreguezado, sito no Canto do Es
treito, districto «João Pessoa».

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

II "
u

Estreito
Realiza-se hoje, mais uma sessão pública na sédé do nucleo

local, falando o companheiro Carlos Sada. rhefe municipal. de Flo
rianopolis.

\

Artigos Photograph icos
A marcha do I ntegral'ismo

provincias
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

JOSE' RUHLAND

RIO DE JANEIRO
S:gundo estatisticas recentemente publicadas, a Provincia

do Rio de Janeiro, que està dividida em 9 regiões conta actualmen
te com 104 nucleos.

. .Esse fo�mid�vel desenvolvimento do Integralismo na provin-
Cla flumm�nse e maIS uma prova de que nada mais pode perturbar
o rithmo de nossa marcha.

I O Brasil està comprehendendo a profunda significação do

II nosso movimento.

O

·VENDE--SEI
ters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA�

VIER.
, Rua Conselheiro Mafra n. 100

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Matriz: -FL.ORIANOPOL.IS
Blurrlenau - ..Joinville' Sao Francisco Laguna

Mostrt,Jario permanente em Cruzeiro do Sul

Secçao de Secção de

Filiaes em:"
Secçao de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chineI!os, meias
Depositarios dos afamados

Charutos "DANNEMANN»

Ernpreza l'Jacional de
Fabrica de Pontas "Rita

FERRAGENS: MACHINAS:
Machinas de beneficiar jnadeira
Machinas para officinas mechanicas
Machinas para latoeiros �
Machinarios em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.

Locomoveis, Motores de esplosão, Motores
electricos

-

rss Material em geral para transmissões:
Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODVER
Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

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

Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
Maria" - Fabrica de Gelo "Ri"ta Maria" - Estaleiro "Arataca"

r,pital r�alisaaa 9.000:000$000
Re3�rvas mais a� 36.000:000$00011R�ceita em 1933 17.762:703$361
Trnmcvele 13.472:299$349
R�spon<;abiliaaa�s ceeurnlõcs zrn 1933 2.369.938:432$816!
(Estas responsabiliaaà�s ref�r�m-5� sórnente aos ramos a�ifOBO e TRAN5PORTE5. quz são 05 DOl5 UN!r05 ern que

a rompanbia opéru) IFlqzntca, 5ub-Agentes e Regulaàores àlZ Avarias em toõcs 05
Estcõos ào Brasil, no Uruguo-' (5uccursal) 12' nas pr-lnrlpccs

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 L0130 & fiA.

Rua r. mafra n
'

35 (sobroõo) faixa postal 19
Telegr. ALLIANÇA Taleph, 1.083

Esrriptorios em Laguna e Itaiaby Sub-Agentes em
Blumenau e Lages

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

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

Esplenaiaa praia ae banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terrenos completamente planos.
A VILLA BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Herclllo Luz.
800 ao Branàe Quartel feàeral, em construcção.

600 õn Brupo Escolar "los� Boiteux.
Na séae ào Districto João Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50ciedaae 512' cnc .... rrega ao construcção àe Pr�ôios

nos lótes uôqulr lôoe.meôlonte a pagamento de urncentrcõc á
vista 12' o restante em pagamentos meneces.

-

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Material em geral para construcções:
Cimento-ferro em barras. fsrragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

Uonfeilaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno- & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

elA. 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 fígado, 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.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

f GARANTIDO
,{-(;:, E CUSTA 6 $"'}'::."-

a DISSOLVENTE NATAL.

>
RUA ..

_

ClDADl _ ._-"

SE QUERES ANf'AR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford VS-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

Mod ista
RUA 28 DE SETEM

BRO N. 16

Carnaval! Carnaval!
Momo vem ahi e se hospederá na

"Casa das Meias"
de Feris Boabaid

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALlCO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

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

e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!

CASA DAS MEIAS
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagens para revendedores

, ...

A CAPITAL.
iA R T I G OSPA R A 1-1 O M E N S
C R I A N ç A S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
_------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------=----------------

_
de

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

A GAZETA

Ex-assistente do

Accacio Mo-

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt n: 9 Phone 1483Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618 I

I
,

Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n: 18
(sobrado)

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

Dr. Ricardo GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [untor. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua '0rajano /8.

TELEPHONE 1284
==�

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

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

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphilis
'Vias Urinarias

Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado , IIt,
Rua Trajano, O' 1 sobrado\

Telephone n' 1548 I
I Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ArADEmlro
João José Cabral, provi
sionado.

1?,. Felíppe Schmidt, 9-sala 3

Telephenes: EII'lIJ

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS�

IlDiagr.lOstico õca molestias
Internas pelos RAl05 X

Tratamentos com as Radio -

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

melhos--Completo Gabinete de
Ek cricidade Medica

Applica O t?neumo·Thorax Ar·
tificial contra a Tuberculose Pul

manar, com controle raàiologico

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

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

OUro
Em joias, moe- !�."OG�••&��5�$���e

...das, barras, etc. �

F
· «�

Compra-se, le-I' ahrlca de oveis $
galmente. autorizdo pelo Banco-

,

U � II ��
do Brasil, pagando-se os melho- '.

: D E �
r�s preços: Unica Joalheri.a aut?- • Pedro Vitali ��nzada pelo Banco do Brasil, RIO • �
berto Müller-Rua Trajano. 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER'

,
I ESTYLO-ua João Pinto, : I B-TeIephone, 1693 ;:
I·�·e"o��tt�fie�e���
Chegou

A VO'Z DE OURO

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-Ex-as
sistera, com oiessor 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-i-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 I 4 ás 20 horas

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 1 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

Admi-

I
.------------------------�-,�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

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

é dar valar ao que é bc,m, é ecanomico e rendÔSD

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

• volume·· Districto feaeral
Z' •• 5ão Puulo, minas e t?aranó
3' •• Demais Estaôos ao 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.

���tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Ínlermação Commercial>

Rua Esteves 1unior, 15
FLORIANOPOLIS

Refinação de Assucar

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

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «[oão Pessõa-, com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Novidades
literarias

Pelleteria
A�gentil�a

A Educação na Russía Sovié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca"
margo
Psyco finalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;:}plHpUy
Edições de Adersen - Edilore�
Edifício d'A NOITE - /4.
,-..', andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

-

�--,
. ....._.�: . .:..

'. ,�� ........

,

II
II
II

. I
, i

li
,
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ZETA
VOZ DO POVO

A 'iWRnrrs 1'- .. rn:_

I�smm '''''''''''''''''''_1.150 FEVEREIRO 315\

TERçA-FEmA

Faz annos hoje, a graciosa me

nina Zenaide, filha do sr. enge
nheiro Theodoro Brüggmann.

fAZEm At--lt--1051:-10JE:

o sr. João Conrado Peixoto,
empregado no commercio:

a senhorinha Olindina Garcez,
fjjl1<l do sr. José Garc:ez.

. i
�. ('[-) '::ôAm Ut--l5 ...

1 2.ncontra-se nesta cidade o sr.

AI pio de Miranda, jornalista pa
ranaense e um dos directores da
revista Paraná Mercantil.

De Curityba, chegou o sr. Jair
C'�cb, jornalista militante na

imprensa do Paraná.

Afim de matricular-se na Es
cola Militar, seguiu para o Rio
de Janeiro, o Jovem Domingos
Valente.

Para São Paulo segue hoje o

jovem Francisco Gotuardi, acadê
mico de Direito.

PEL05 ('LUBE5

Lyra CC':ennis Clube

Temos em mãos o programma

para as Festas do Carnaval, que
a dístincta directoria do victorioso IInLyra Tennis Clube", primorosa
mente organizou para homenagear
o Rei Momo.

O "Lyra" dará quatro bailes
á phantasia nos seguintes dias:

sabbado, dia 2, ás 22 horas;
domingo, dia 3, uma vesperal car
navalesca infantil, das 1 5 ás 21

Usar o «SABÃO INDIO» quer

dizer economia, sob todos

os pontos de vista.

"Grau zero"

Amanhã daremos noticia de
talhada deste novo arranco do Da Policia um commissario
C.C.C.C. Deu tambem o seu quinhão,

Vae ser uma farra dos dia- Pois um ladrão salalrario
bos! Levou-lhe o carro de mão .. ,

O Rei Momo virà de alto
mar em lancha especial. Muitos
fogos! Muita alegria. Todos os

blócos que serão convidados pelo
C.C.c.c.
A' postos, poisl Aguenta firme

no farrancho, macacada!

compareceram com os respectivos
"chôros". A' última hora não foi gia e a mesma presteza, seja a

• l' epizootia combatida no continen-
posslvel orgamzar novamente a or-

chestra, tendo então o blóco de- te, em todo o E.stado,��
sistido de comparecer.

Este o único motivo.
De nossa parte, grande

:-JO melhor sortimento de
artigos para homens f-à nafoi o
casa A CAPITAL.

pezar que nos causou a ausencia

na "parada" de sabbado dos OS
FILHOS DA LUA!

Promette porêm o valoroso bloco

0t timo realce, está tambem en

Sa;á:1.J:) com afinco variadas mar

cações, evoluções, passos. compas
sos, danças, contra danças e tuti

quanti.

A marinha vem ahi!

Vae ser um bombardeio [orrni
davel nos arraiaes da Folia!

O Pery, agôra bugre manso,

conseguiu entrar na .%larinha e

vae nôs deslumbrar com o seu arco,

flexa, tacape, assobios de beiço
furado, etc ...

Os filhos da Lua!

Pede-nos a directoria do va

loroso e enthusiasta blóco de mes

tre Feijó e demais "bambas" da
Prainha, que tornemos público
que Os filhos da Lua não com

pareceram á grandiosa "parada"
do C.C.C.c., em vista de um

mal-entendido que redundou na

dispensa do Ilchôroll do "blóco",
quando todos os outros cordões

*
*
*Para se concertar os cou

ros das cadeiras, começa-se por li
rar a poeira, escooando-se bem;
em seguida, lava-se com agua
morna, na qual se desfez um

pouco de sabão; depois, deixa-se
seccar.

Isso feito, retocam-se todos os

pontos arranhados ou descoloridos
com um pouco de tinia do tom,
empregando-se um pincel de pel·1
lo macio. I

'Deixa-se seccar e passa-se em seguida um pouco de colla
muito liquida e clara, só sobre {$3GS partes retocadas.

Passa-se depois encausto e depois esfrega-se vigorosa
mente C0117; uma flanella,

OUTR05 PARTEm... Querendo reparar, engraxar e la
var seu autornovel procure a «GA-

Segue hoje para a Capital da r RAGE AMERICANA» rua

Republica o nosso prezado cem- [Francisco Tolentino n' 1.
terraneo sr. engenheiro Raul Bas-l
los, director da Inspectoria de
Estradas de Rodagem.

devidamente fantasiados à la bu
gre manso tanga, penachos

R. CONSELHEIRO MA- quejandos !
FRA N. 7O Muita gente vae sahir com a

Prefiram sempre o ínegua. I
.

II
Lugrada, cujos «caciques» mais

__

FLORIANOPOLIS evidentes são: Orlando Carioni,
vavel SABAO I

Orlando Vichietti, José Guedes,
I NO lO de Curityba Enéas Noronha, Thomaz Marmita

���f;$l���l����. Renato Pinto, Mario Vieira Adhe

g� � mar Mello, Jonas Gevaerd, Ne

li ii Anellli'llc=. Moderna de �� rêu Perei.ra,. Oswaldo. Carioni,�� ::II li iii II
�}� João Canom, Oscar PlOto, Al-

rA1 Publicações �1 cides Stuart e Eleodoro Caetano

ill Autorizclda e fiscaliza- III da Silva.

I\�:� da pelo Governo Fe- �l� Arreda que ahi vem <bugrada»

� deral -- Carta Patente, 112 ��,'
minha gente!

n
II

II

� Como todo mundosabe, está
':11:" RESULTADO DO SORTEIO DO DIA '18-2-935

rÃ\l lançado o desafio entre os Mi·

� I' Premio 6390 rlJ nervas e os Tenentes!

�� 2 " 5864 � Vae ser um «match» brabo e

l\'{4

�{1
cujos «teams» estão «cavando»,

�\1 3 . , , 6229 �j treinando, burnindo, pregando�� 4 " 4600 I
'

��
5' " B69.7

pintando, fa ando .. ,

L��
�\1 O mais garganta de todos, A Marinha vem ahi

� t':f.J porêm, é o João Lopes, postal.
@�R��.������. Quando abre a bocca, nem a que além de sua phantasia,' de

horas: segunda-feira, dia 4, a's
22 horas, baile à phantasia e dia
5, terça-feira, a's 22 horas, baile
de despedida do Carnaval de .....
1935 ..

Fiscalização
RIO, 19 CG) -O sr. director

de Rendas Internas designou para
se incumbir, no Estado de Santa
Catharina, da fisc:,.Iízação nos

bancos, cartorios, casas bancarias,
estabelecimentos fabris e commer

ciaes, o agente fiscal Pedro Eloy
Callado.

As lourinhas já estão despeitadas No outro dia
Só por ver as pretinhas cotadas. Me metti numa enras�ada:
E a morena quer dizer mas não A velha ficou damnada

(diz: E me arrancou a caradura
Cahi na asneira
De dizer uma besteira
E ella não achando nada
Me tirou a dentadura.

<bernuncia» do «Vae» o ganha
em tamanho. Maior que a bocca
ca noite! E o João garganteando,
conta novidade.

«Sabes, Lord Tubarão, que o

"match" vae ser apurado».
O pessôal é «bamba» na pelota

e eu por mim penso ser um

O dia de ôntern não deu baga. «Fausto» no campo da Folia!

Magro como cabra solta em ter-
Os <teams» estão assim organi

reno arenoso. Segunda-feira chata. s-dos para o grande embate nos

E sensacionaes dias da folia:
, no entanto, a noite estava tão

linda! A IUIl tão clara. E o calôr
tão patife!

Nada de novo no [roni car

navalesco! Somente ofooting bôbo
dos dias comrnuns !

MUSICA DO (,GRAU 10»
LETRA DE PARANA'

A victoria não é tua,
tua .

tua .

Moreninha prósa!
A pretinha lá na rua,

rua,

rua,

Anda mais formosa!
A tua derrota eu espero;
Morena, eu te dou grau zéro.

!\
�

Rio, 19 CG)-O deputado
Domingos Velasco apresen
tou ao Código Eleitoral as

seguintes emendas:
-Parag, 1 O-E' vedadaMocotó vem abaixo! aos jornaes officiaes da Uni-

ão dos Estados e dos Mu
nicipios a publicação de no

ticias e commentarios de na
tureza politico-partidaria ou

que revelem preferencia ou

animosidade dos governan
tes por qualquer candidato
ou partido.
Parag. II-E' prohibido

ás autoridades admlnistratí-
Lopes MOCOTO' VEM ABAIXO. vas, judiciarias ou policiaes

Cabral Schmidt, e especialmente aos gover-
Vichettir Colombo Mello E uma homenagem dos nos- nadores prefeitos. cornman-

Eduardo Bittencourt Crespo sos amigos do �ocotó ao novel dantes de força)
.

collectores
Britto Zimmer. C.c.c.c. que tant? vefl_l se es- de rendas publicas e delega-
VERSUS forçando para o brilhantismo do I dos de policia, que se rnani-

Carnaval deste anno! testem a favor de qualquerS. C. "Tenentes do X X X candidato ou partido e que
Diabo" ! Domingo então, outra "bamba- distribuam ou mandem dis-

da" do C.C.C.C.: a chegada tribuir boletins, cartazes de
triumphal de Rei-Momo, S. M. propaganda eleitoral ou ce
desembarcarà no Trapiche Muni- dulas aos eleitores».

�iS:! :ntr;a�:ar�P��:�:: :� �l�: Ir�EZ"'=ts-"!:='tt·I.�1h�ar�ç�O�S�.�.:Z.'�I�cos que estarão formados em sua
" �

honra. ti �
ti �

DOMINGO! ����r� ����
Nem são poupades

GRANDIOSA CHEGADA aos roubos os, proprios
DE REI-MOMO!!! commissarios de poli

lia ...

Idem
MARCHA

Eu quero que vocês
todas se suicidem
E a minha sogra?
Idem.

A minha sogra
E' uma vellha amarella,
Se plantou de sentinel'a
Para vêr se eu ando bem;
Vai vigiar
Toda vida sem horario
E sem extraordinario
Um dia assim e outro tambem.

Os Filhos da Lua
o seu concurso em outros emba
tes camavalescos !

XXX
Já amanhã teremos novamente

o valente

A valorosa turma de Lord
Capellinha, Enéas, Ary e demais
«bambas» e «barnbinhas», pro
mette uma Ilentradall sensacional.

S. IV!. a Rainha virá à tua em

carro especial, visitando �fficial
mente á séde do C.C.C.C. de
onde mais tarde sahirà para assu

mir o cornmando doReeleito o

gal, Carmona
LISBOA, 19 CG) - Pelos re

sultados das eleições chegados á
tarde ao Ministerio do Interior,
verifica-se que 653.350 eleitores
votaram a favor da reeleição do
general Carmona á presidencia da
Republica. Faltam ainda os resul
tados de certo numero de secções
eleitoraes.

Alcool
Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

Sou infeliz!
Sou infeliz!
Sou infeliz!

A branquinha que està vendo o

(desastre,
Está calada, esperando o contras

{te
E a pretinha desde a cabeça aos

(pés,
Tem grau dez,
Tem grau dez,
Tem gl au dez.

S. C;. "Filhos
Minerva"

de

Lord Tubarão

DECLARAÇÃO
Declaro que de hoje em dian

te deixo de ser cobrador do se

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade,

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935. i

João .flrthur [J3ritlo

n
u

Brevemente virá á cidade, sur-

gindo do silencioso districto da
Trindade o valente blóco

Quem fala de nós
tem paixão

A turma é bôa, tendo á frente
Saul Lessa, Juvencio Cioffi e se

nhorinha Amelia Silva. Promet
tem fazer uma «entrada» sen

sacional na Capital, só para moer
as morenas e os morenos "bam
bas» daqui da zona!

Anda por ahi em organisação
um furioso e selvagem blóco dos

Os Aymorés

Galliani
Margarida Gevaerd

Dionísio Clausen Munari

Porphirio Aristides Acary Mario
Diniz.

Juiz: J uca do Lloyd !

Veja só si o pessoal não é mes

mo p'ra lá de bom I E quem pen

sa você que vae ganhar a maior

pugna carnavalesca destes últimos
e tempos?

E o João segredando em meu

ouvido lançou sem palpite .. , fu-

rado!
João! JoãO! O peixe morre

pela boca! Ainda mais quando a

boca é do tamanho da tua, maior

(.ue a da bernuncia!

Tendo feito successo esplendi
do o animada bloco

Arreda lou ra, que
ah i vem morena !

Bloco de salão, é com vivo en-

thmiasmo que penetra nos recin

tos festivos onde se comprimem
os subi tos i requietos de Rei Momo.

Para os grandes bailes do Ly
ra Tennis Clube, está sendo pre

parado o numeroso blóco,

Na vizinha
zona conti

nental
Continuação da I a. pagina
Dizem os entendidos dessa nos

sa complicadissima organização
burocrática que, conforme de ha
muito se estipulou, o combate ás
•• •• l'

epizootias no mtenor catl annens-
é incurnbencia attribuida ao ser

viço federal de defesa san'taris
animal.

Não obsta isso, porem, que a

honrada lnterventoria complete
suas próprias providencias, solici
tando e encarecendo a adopção
de outras pelo Ministerio da
Agricultura.
O que não póde continuar é '.�

esse desbarato da r ossa riqueza
agricola, somente p la indficacia
das medidas administractivas,
partam ellas de onde partirem.

Dcssarte, appellamos para o

sr. coron .. l Interventor Federal,
afim de que, com a mesma ener-

Uma violeu.
..

cla e uma

tolice

o ladrão, por certo, sabe
Que ao tal commissario amigo
O processo já não cabe
Desse carro tão antigo .. ,

O c. c. c. C. em'

acção ...

Oh! C. C. C. C.! parabens
Pelo brilhante successo,

Poi5, assim, somente vens

Ao Carnaval dar progresso.

Foi linda, foi mesmo lindl
A festa que organizaste
E que teve gloria infinda
Bem maior do que pen5astel

Saraplão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




