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

,���rn��S�ã�O�'�R��a�u�l�o Cuba agi- 'Edificio dos Correios o

tada e Telegraphos

Góesgal.

o general Waldomiro Li·
ma tinha depósito de

armas

não prohíblu
RIO, 11 (G) -o general

Góes Monteiro, ministro da
Guerra, em declaração que fez á

imprensa, declarou categoricamen
te que, de fôrma alguma, pro
hibiu aos officiaes do Exército de
comparecerem á reunião do Clube
Militar.

Conforme noticiámos, realiza-se amanhã, ás 10 horas, a ce

rimonia do lançamentos da pedra fundamental do magestoso edifício
dos Correios e Telegraphos, que será construido nesta capital, á

praça I 5 de novembro.
A Gazeta agradece a gentileza do convite que lhe foi

dirigido.

HAVANA, 11 (G)-A gré-
-0- ve geral assume proporções

SÃO PAULO, 11 No Clube 5 de Julho pela poli- gigantescas. Foram presos
cia paulista foi apprenhendida grande quantidade de ma- mais de 40 pessôas. O chefe
terial béllico, como seja:m bombas, granadas, fuzis, rnetra- de policia ao examinar uma

Ihadoras, etc.
. "

bomba, essa explodiu, ma-

Preso o presidente do C'ube e interrogado pela tando.vo instantaneamente. Os
policia �e Or?em Politica e S�cial, respondeu que aquel- empregados dos correios te

le material a11 se achava por ordem do general Waldo- legraphos e vchiculos acham
miro Li,m,a, q.ue agora foi chamado ao Rio com urgencia se no firme propósito de não

pelo Mlnisterlo da Guerra. voltar ao trabalho.

A rebelião
-DE-

Roupas
criança só
CAPITAL

EMPRE
para homens e GADA! Precisa
na CASA A I se de uma á praça General 0-

sorio n. 38.

Alagôas
Mel�ora O chefe-de-IA esq�adra

policia
parte para o

______� BD__

Reajusta
lamentados
militares

o da
•

ensaio

orchestra MACEIO' 11 (G)- E' satis
fatorio o estado de saúde do sr.

Edgar Góes Monteiro, chefe de

policia do Estado, ferido por oc

casião do atague ao palacio do
Governo, quando tambem perdeu
a vida, entre muitos outros, o de
putado á Constituinte Estadual
sr. Rodolpho Lins.

RIC?, 11 (G) - Dentro de poucos dias, partirá deste por
to com destino ao norte do Palz a primeira d.visã» da esquadra
brasileira. '

'

.

A sua ida ao ,norte relaciona-se com os últimos e graves
acontecimentos em Manaus, Natal e Maceió,

Realizou-se, ôntem ás 20

horas, da séde social do Tiro

Allcmão, á rua José Veiga,
patrocinada pelo Nucleo Na

zista de Florianopolis, uma

festa de congratulações á rein

tegração do Sarre ao territo
rio Allernão, pelo plebiscito
de 13 de janeiro ultimo.
Estiveràm presentes á so

lemnidade as autoridades
consulares Allemães, elemen
tos do Partido Nazista, re

presentantes da imprensa e

grande número de convida
dos.

o

A Interventoria

Combale

. ,
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A GAZETA Florianopolis 11-3-1935
o

2

A's 20,30 horas, o Chefe Nacional, chegou' ao local do
Congresso onde foi recebido com a saudação integralista e se diri
giu para a meza, presidindo os trabalhos. Iniciando a sessão o Che
fe Nacional mandou proceder a chamada dos milicianos deleiSata
rios das 23 províncias, tendo em seguida leito a distribuição da;
condecorações aos veteranos presentes. Feita a cerirnonia da entrega
das condecorações, o chefe-nacional se dirigiu aos integralistas pre3ên
tes, pronunciando um discurso allusivo ao acto. Focalizando a mar

cha da doutrina que vem pregando, diz o dr. Plinio Salgado:
Dos 40 homens que formaram o nucleo inicial e que poderiam ter

succumbido ás mãos dos inimigos, são hoje 400.000 homens. prom
ptos a se esparramarem pelos 8.000.000 de k;lom�tr03 quadrados d)

-0- Brasil, esmagando a liberal-democracia, apezar d05 ameaças dos seu

N B '1' h b coripheus e dos plutocratas que a sustentam. O movimento integra-o .rasn, SI se pro i isse '

e se cumprisse, que nenhum
cidadão, adepto ao communismo, fôsse Iunccionario do Estado, te-

lista não visava a tomada irnmediata do poder, mas sim a implanta-
. . cão nas massas de uma cultura brasileira feita aos poucos. No en-
namos, em muitas provincias, o interessante caso de repartições que

'

f" h f tanto, C0I!10 a libe .al-democrac.a esboca um plano de pe.seguiçãoIcanam sem c e e e sem empregados. � ó

I d! aos intezralis.no e como as perseguições fazem os movimentos 50'sto, porem, não se aria, é c aro, pois o communista é �

Hici t t d f
.

t r t
-

t
ciaes oppiimidos crescerem a .sustador i 'TI �nte, o integralism o estavasu

ICdlen ernden
�

ctovar
e par� abzer combo � In

egr,ad!S
a que, nao e-

fadado a se desenvolver tanto, que em breve estaria victorio:o, b ernmen o na a, ves e uma camisa em sym ouca, sau a aos compl- d II d esei P
.

dI h
.

d b 'd I anauê " como antes o que e e ta.it.i esejava. rosegumuo a SU1 oraçãon erros, e faço ergui o, com a pa avra « c» e, o que e mais r .

N' I f\'
.

.

t t ti h' _l 'lh-' I I
diz O Chefe aciona : -",l�r queiram. quer não qu eira-n 03 cau-

Impor an e, na o c apeo quan io palsa o pavi ao nu nonar. 1 l' h
.

I' I dO
.

t I' t - b d' di l' d b I d.Íhos ou os o iganc 1-, os Integra istas evasão a cante o seu pro-In egra IS a nao rece e mas a mneiro o reu o.so pa- .

-.
.

l'b dL - d t
.

'h d
I gramnal Q ler qrena-n, qr sr nao querr.i:n, 03 I eraes- emoc.atas, 03ra a constrücçao � uma nova pa (Ia, que e o iorror 03 nossos. .

-

.
- d. . .

h d d d b b 'f..' inteeralistas nao s e d esviarão .) ru 'ilJ a qu � se proinz,:ram, pararmrmgos e o son o oura o os ons raSIl'iI.ros. o.. . .

B '1·' ,
.

salvar o B.a'Il! Q.I::r qJelra n, qu�r nl') q le ra:n, 03 n03sos Intmlgo;,raSlelros.
3 C I I' I" 1 dFazei alguma coisa pela i Itegridade da nossa Patria; da o 0. .JniSresso nteJra Ista �e lea !Zafa em qua,qu�r j)onto o

vossa Familia e d.l vossa Religião. B;a il, se n), deixa'em em pE, e i! n)j p!r3'�61úe 11, te.·�rn)3 que

Não permitti que, sob d falsa capa de liberaes democratas, ir re:alizal-o no Rio de Janeiro.
de protectores dos operarios, de revolt:.d<?5, contra a desigualdade
social, vos impinjam, ou façam impingir (conforme o grau de covar

dia), idéas, desaggregadoras e anarchisadoras.
Não consenti que, dentro do vosso paiz, .só corra dinheiro

do extrangeiro quando se trata de subvencionar a agentes que, mui- O Integralismo é um movimento, que, pela S:.Ia grand..!za C P F··tas vezes braSIleiros, se prestam ao d{ gradante papel de lançar a constitue uma expre5são vibrante do valor da raça e empolga todo • • e ln I n I no
propria patria no abysmo do saque, da vingança e da bestialidade. o Brasil. Não o Brasil dos cabotino,. O Brasil. das M:ln.Jel Rabello; I 1 • •Vesti a camisa-verde, cerrai hleiras ao lado dos vossos com- dos Bernardes, dos João Neves. Mas o BrasIl dos novos. O BrasIl I A" aulas do Curso Pr0h,slO-
'panheiros e, com os olbos postos nos dias felizes que Plinio Sal- que pensa com o seculoe vive com o seculo. O Brasil dos ql.�e ainda I :lal Feminino tiveram i liclO hoje, '

I gado nos prornette e nos dará, march:e firmes para a victoria, ao não venderam a conscÍencia ao capitalismo europe:.! e amerÍca'lO, ás 14 horas, !fi umd das salas
rufar dos nossos tambores e aos anauês de todo I) Brasil que ainda \ que suga avaramente, a vitalidade da nação e que a acreditam na do Instituto dç Educação desta
cOlfia em seus filhos. grandeza futura da patria, ora retalhada pelos partidos politicas. Capital.

A GAZETA.
DIARIO

-0-

Segundo Congresso
Integral ista �Integral ismo

O Chefe Nacional dr. Plinio Salgado chegou a Petro
polis às 19 horas, tendo viajado d� automovel acompanhado de seu

zstado maior, sendo recebido á entrada por um piquete de caval
laria da milicia local, que o escoltou até o grande Hotel, onde se hos
i'edou.

INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

Ygentes-correspondcntes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboraçao
-=-

.

Realizado em Petropolis a 7 de
março de 1935

Em marcha para a victoria
A Provincia de Santa Catharina conta actualmente com os

seguintes núcleos municipaes organizado, e em plena actividade:
Araranguá, Blumenau, Brusque, Biguassú, Bom Retiro (Salto Gran
de), Campo Alegre, Canoinhas, Campos Novos (Capinzal). Cru
zeiro (Herval), Camboriú, Curitybanos, Dalbergia, Florianopolis,
Gaspar, ltajahy, Imbituba, Indayal, Jaraguá, Joi!lville, Lages, La
guna, Paraty, Rio do Sul, São José, São Francisco, São Bento,
São Joaquim, Timbó, Tijucas e Tubarão.

Nos municipios restantes já existem coordenadores que tra
balham activamente para que a palavra civica e s.ncera de Plin:o
Salgado seja ouvida em todo o territorio catharinense.

n n

)\T_ 'do r'l •• 1L v ao seta eoot tna o o origina L

(1;,hfíCíf.do CI1 não,

o conceito expresso en arti

go de collaboração, tnesmr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc tior parle
dr> Redacção. u

A marcha do Integral ismo
nos municipios

o rnunicipio de Palhoça se tem destacado como um dos
que mais se esforçou para a propagação do nOS30 movimento.

Sendo um dos municipios integralistas mais novos, Palhoça
accusa a inscripção de 66 companheiros, sendo 42 na séde muni
cipal e 24 no nucleo districtal de Santo Amaro, installodo no dia
l : do corrente.

Asslgnatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
Tl�IMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos al1-

nuncios e assigtiaturas derem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

raixa Postal 37

Banco de
Credito Po
pular e Agri
colade San
ta Catharina
(Soe. Coop. :?esp. Ltda.)

Rua Trajano il. 16

(Edificio proprio)

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada

CJCAviso Previa 6'[. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

Informação
Commercial
Em palestra com o nosso

collega A. Montenegro de Olí,
veira, Director-proprietário da
Informação Commercial, em
suas phases periodicas, fo
mos informados de que essa
públicação passou a ser de
uma sociedade comrnerciaj
sob a denominação de Infor
mação Commercial Limitada,
que a fará circular em fórma
de jornal diar io, com o mes
mo programma ampliado a
varios outros sectores das
actividades csmmercíal, eco-

�

nomicas e financeiras que se
não camportaram dentro dos
limites de suas edições pc
riodicas.

Segundo essa informações
o novJ diario manter-se-á
completamente alheio ás lu
tas politicas, dentro de rigo
rosa imparcialidade e inde
pendencia, visando unicamen
te os interesses das classes
conservadoras, como em suas

phases periodicas.
A redacção e olíicinas di

Informação Comnercial estã ')

send i installadas na parte
ter.e i do prédio n. 1 da rua

Nunes Machado, esquina d i
rua Tiradentes.
A -Iníor.nação Cr.TI TI2r- -k:

cial, tem CO:TI0 seus directo
res os 110S303 collegas Dr.
Achille3 Balsíni e A. M) üe
negro de Oliveira, S:LlS pr:)
prietarios, que a farão c;r\:'.I�
lar d::ntro de breves dias.
A' I. C., desejam)3 CJ:1ti�

nue em franca prosper:dlde.

APROXIMAMO-NOS lOda ,antiga terra das maravilhas: a

. India mysteriosa,agitada e fasci
nante, acolhe os viajantes com a

tradicional cortezia do Oriente,- nae com certa reserva: «Entra nes-

ta tua casa, dorme até á madru
gada e, cedo de manhã, estarei
prompto a te mostrar o caminho
para outros logares.»
O progrssso cultural e social

da Mulher na India pode-se di
zer antes esperança que realida
de, em comparação com as reali
zações alcançadas pela Mulher
no Egypto, no Extremo Oriente,
na Turquia e nas regiões asiaticas
da Russia.
'Aqui, onde as lutas entre os

colonisadores europeus, os impe- ração de costumes e relações so

rialistas asiaticos, os conquistado- ciaes que vigoravam ha mais de
res commerciaes de todos os con- quinhentos annos.

tinentes e o autonomismo dos na- Não se póde realizar ao me3-
cionalistas hindús se encontram mo tempo a volta ao passado e

num conflicto de )eJementos exa- a construcção duma futura situa
cerbados, os esforços culturaes se ção nova, differente do passado, e

confundem no labyrinto de pro- muita màis adiantada.'
blemas politicas e sociaes, de Não é a mulher, mas o homem
mod? que as ideias e aspiraçõ�s que, de confórmidade om o re

da Mulher hindú não se desli- gimen da lucta nacionalista, deve
gam das tendencias representadas fiar em casa, á antiga, sem ma

p�los grupos combatentes da gran- chinas modernas e
.

mesmo tecer
de politica e só raras vezes ap- ded:cando uma parte de cada <:lia
parecem f6ra desse complexo. Es- a essas industrias. Em certas par
tas lutas, por�m, tr�zem dentro

I
ticularidades, a India poderia apren

dos seus propnos motIvos e alvos, der alguma coisa do seu proprio
certas contradicções irreconcilia-

, passado; tambem para o progresso
veis, factos que influem tambem no

I da mulher pois que havia à!cança
desenvolvimento das aspirações do um alto gráo de progre3so cui
da Mulher. tural em épocas anteriores ao

O nacionalismo hindú aspira á desenvolvimento das téchnicas eu

autonomia e perfeita soberania na- ropéac•
cional; mas procura ao mesmo Já em 264 antes de Christo,
tempo restaurar a integridade dos subiu ao throno da India um rei
caracteres nacionaes pela re3tau- p�ogressista, Aseka, homem de

rido ou «guarda», mas-«tudO
quanto dIa adquire pelo trabalho'
ou Iccebe de outra maneira, é

propúdade do homem de cuja
COStumeS propriedade dia faz parte» (Ma

nu VIII, 416, traducção do dr.
Gourd, «Hindú Code)
E' verdade que entre os gru

pos ploglessistas da !ndia de ho'
je exis�em tambem elementos fa
voraveis a uma revisão e moder
nização das leis Hindús para a

posição da mulher e estes home-
ns tatam suas mulheres (resp.
sua mulher) de maneira menos

barbara. Mas, a venda de crean-

ças,- que se adorna sem justifi
cação nenhuma, com o titulo de
«casamento» -existe ainda hoje

do homem. A «Associação I na India. D0 vez em quando sahe
Arya da India», que se diz um grito de irdígnação da India,
interessada em ideias culturaes um pdido d� socorro que uma

não acha necessario luctar contri) s�nhl)ra hindúj m a i s e n e r g i c a

a escravização das proprias filhas e feliz d0 que a maioria de suas

do seu paiz. A mulher mahome- irmãs, cons�g(,le levar a03 foros
tana na India occupa uma posi- dJ grand:: mU"ldo internacional,
ção relativamente mais digna do a�é m�smo ha quem espere que
que a da mulher hind6. Esta não o progresso geral da lndia ou a

tem direito, nem privilegio ne- pressão da opinião pública em to

nhum, excepto o de se suicidar dos os Estados civilizados, possa
Jepois da morte de seu marido. apressar amodernilação das leis
O homem pode casar quantas ve- hindús para a mulher.
zes quizer, e, abandonar ou re- Pelo momento a situação ins
pudiar a mulher sem processo, pira pouca sympathia pelos "pro
se ella não lhe agrada mais. A gressistas" que negam ásua mãe,
mulher póde ser vendida, offere" à sua esposa, á sua filha, rega
cida como presente e dada em lias e honras que elles concedem
C:lsamento pelo pae, tio, avô ou ao seu servente Ou moço de Je

irm'io, sem que o vendedor fique cados como privilegio inalienavel
obrigado a perguntar se ella quer do individuo honesto. A India hin
ou a informal-a antes da «entre- dú está lutando conira as ideias
ga». Segundo as leis Manu" a mu- do Occidente; mas ainda �ãO
lher hindú não pode ser proprie" revelou as idéias melhores que
taria de coisa alguma; ella está ella pretende rea\:zar em vez do

obriga�a' a trabalhar para o ml- progresso oi:cidental,

hindú.nacionalismo irnporta
restauração de

de'ha 50 A escravidãoannos.

da,,'rnulheu hindu
Lina Hirsch

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

volucionaria.
A posição da mulher hindú

não é igual em todas �s zonas dos
Estados da India. Existem circu-

extraordínaria cultura in!ellectual e' do Japão e de outros povo) que
moral, que não somente creou sacudiram o somno de séculos e

um ministeriu especial para cuidar estão progredindo, felizes na sua

do bem-estar dos povos vencidos consciencia da res5ureição nacional.
e das raças sujeitas ao predominio Sê a disciplina británnica não

do Imperio hindú, mas tambem ensinasse aos proprios hindús os

estabeleceu escolas em todas as principios da ordem e do pro
regiõês do seu Estado para dar á gresso social na organização do

populaçã@ feminina uma edu�ação Estado, e em outros campos, a

intellectual, téchnica e moral tão India de hoje soffreria talvez
perfeita como a dos homens. males identicos aos da China re-

Os vestígios daquellas grandes
épocas passadas apagaram-se em

grande parte nas luctas, invasõe;
e guerras civis de seculos mais
novos. A tÍltroducção de crenças
e seitas contraria, ao progre3SO
intellectual do povo e a obstina
ção dos pequenos tyrannos locaes,
rasgaram a unidade cultural do
paiz e apropria cohesão politica.
Por causa das; hostilidades entre

os proprios naturaes da SUl terra

é que a India hindú de hoje não

está num ponto de cultur4 tão

avançado como o do Egypto ou

los progressistas que se esforçam
por espalhar a cultura intellectual
e moral e a obter a abolição com

pleta ela escravização da mulher
em toda a India, conhecemos se

nhoras hindú de alta cultura e

de admiravel actividade em prol
do seu povo. Para a maioria,
porém, valem ainda as l�;s e re

gras qu� registam 11 mulher en"

tre os «objectos de propriedade»

" .�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GA ETA

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro ,27
TELEPHONE 1170

Ex-assistente do

Accacio Mo-

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNQS de de publicação ininterrupta -Tiragem
·32.000 COLLECÇõES

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

,

i

ResidencYa:-R. Esteves Ju-'
nior, 179-Phone, 1.285

I

i
==================1
""""",����==�=t;

t
Dr. Ricardo Gottsmann r

Médico - Operador. Es-l
pccialista em alta Cirur- [
gia e Ginecologia

Re«. Rua Esteves [utuor. 26

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

• volume -- Distric:to federal
Z· •• 5ão Paulo. minas e Paraná
3' •• Demais Estaôos 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 ,lJspecial doEstado de Senta Cathsrina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de iníormaçõeso 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 Commercial>

I
Rua Esteves 1unior, 15

FLORIANOPOLIS
--�----

Refinação de Assucar
=de=

==João Selva==

o Radio de Qualidade

Atwater Kent
O mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua '0rajano 18. :

TELEPHONE 1284

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa í
, I

i

!

Telephone 1441 Caixa . Postal 105

0----------------- --------------0

Florisbela Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re-

.

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

RUA JOAO PINTO N. 21

E

Dr. Cid Campos

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

•

re I ra tem seu escrip- --------------------- --------------------- -------------------------------

Novidades
liie.'Barias

VENDE-SE
uma confortavel casa, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessõa-; com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Pelleteria
Argentil�a

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

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - For Souza Ca
margo
Psyco .}1nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassaces - Por Cordeiro de
;)P1UPU\{
Edições de Adersen - Editores
Edificio d'A NOITE - 14.

andar RIO

Medicina Interna- Syphili!

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

'Vias Urinarias Or. Pedro de Moura Ferro I

----------1
!

I Advogado
:

iRua Trajano, rr 1 sobrado!
I Telephone rr 1548

!

� �'

Preferir o Sabão INO lO de -(Curitiba)
é dar valor ao que é bom, é economico e

EXPERIMENTE E VERA QUE

faliricado' com Oleina

rendôsD

ÉSUPERIOR

Consultorio e Residencial
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Te!ephone 1.658

í Escriptorio de Advocaci�1
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ACADEmlro
j'ôão José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

---l
CUNICA ME��O-C1RURGIAI
Dr. Aurelio Rotolo;
Com pratica nos hospitais'

da Europa I
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOSj

E!Diagnostico õcs moll2stios
Internas pelos RAI05 X

I Tratamentos com as Radio -r
Ondas Curtas e Ultra Curtas �
Radias U. Violeta e Infra-Ver-t
melhos--Completo Gabinete de�

EkcLricidade Medica r
App!iw o Pnl2umo-Thorax Ar-;
tificial contra a Tuberrul<;,se P.ul-:,
monar, com controle rac)IOloglco,

Consultorio: R. Felippe�t
Schmidt n: 18, das 9 as 12�
� das 14 ás) 7 hs ..-Telef.�
1475 - Res. Visconde de;

Ouro Preto, 75-Telef. 145�1
i

Tell2phones:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.

Caixa Postal, } 10.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clínica Medica

TIJUCAS

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GAZETA 3

Preços correntes na praça de
Florianopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
Indiana 28$000

��'t:? H;3!2-��tA
__f_a_1t_a_d_e_e_n_e_rg_i_a__e_l_e_c__t_r_ic_aCommercio Industria Junta Çom-

.

, merclal do

A
ri Estado

e grlcultura Mês de fevereiro
ARCHIVAMENTOS

Foram archivados, em sessão

de 16-2-935, os estatutos, uma

copia da acta da fundação e uma

lista dos socios do Consorcio Pro
fissional Cuoperativo dos Lavra
dores e Criadores do Braço Se
rafim, districto de Luiz Alves,
municipio de Itajahy.

TEM CAUSADO GRANDES PREJUIZOS AO GOM
MERCIO DA CAPITAL --

Acha-se á venda, no predio n: 56, sito á rua Con
celheiro Mafra, nesta Capital, um excellente motor OTTO,
com força de 6 HP, muitissimo economico e íunccionan
do admriravelmente, em perfeito estado de conservação.
O motor em apreço é movido á gazolina, kerozene ou a

oleo-crú. Substitue com vantagem a energiakelectrica, pois
___________ é mais economico. Optimo para mover officinas typogra-

EMPFIE-
I
phicas, mechanicas, serrarias, sorveterias, padarias, e to

GO: Para trabalho ex- da e qualquer fábrica que não possa prescinder de cor

temo, preciza-se de pessoas acti- rente para as suas machinas.
vas, na Crédito Mútuo Predial. Lembramos ao Governo do Estado emadquiril-o,

pois que se presta para as suas officinas typgraphicas
ou mechanicas.

Preço para a venda 5:500$000.

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$500

No, do arqt. 276
Data" "2-2-935

Foram archivados, em sessão

de 2-2-935, os seguintes doeu
mentos da Sociedade Cooperati
va de Compras e Vendas da pe
quena de Responsabilidade Limi
tada, denominada "Mimosa", de
Volta Grande, municipio de Cam
pos Novos, a saber: Os estatutos,
acta de installação e lista nomina-
tiva dos socios. BELEM, 10 (G)-A Assem- ���,�������WJ�j�,�@il��$

bléa Constituinte, que será instal- � �No. do arqt. 277 lada no proximo dia 11, [unccio- rÀ\1 Att
.

t b , ��1
Data" "9-2-935 narà sob a presidencia do desem-�]· en ae em t':J]

Foram archivados, em sessão �argaJor Dan�as Cavalc�nti, pre- � .

_
II �

de 9-2-935, os estatutos, uma slde�te do Tnbun�l Ele�toral: fíJ
.

��
Nesse mesmo dia sera eleita a � A Agenci a Maderna ll'{4copia da acta da fundação e uma id 1 '

�1 ,. �,
lista dos socios da Sociedade Coo-

mesa que presl irà a eleição. ri] de Publicaçã as, com sede t'}.]
perativa Agraria de Consumo dos "Forças do Exerci�o e ,da Po- [íJ em São Paulo, é autorizada e fis- �'i-j
L d C d

licia prestarão continencias por l� calizada pelo Governo Federal e l1�
avra ores e ria ores de Braço- iãc d lernnid d

� �Miguel, districto Luiz Alves, mu-
occaslão essa soemm a e,

� possue a carta patente n. 112
mcipro de Ítajahy. � �1r-.Mercado do Rio Ca rtazes do [� FORMlDAVElS sorteios próprios, tres vezes) por ��1

FEIjAO 'jy�ia�o '��?�'_��� D ia ��,�\1 semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �(Por sacco de 60 kilos) �] EXTRACÇÃO com globos de crystal. l}�Preto novo 11 $000 Foram archivados, em sessão CENTRAL _ Guardião do � rÀ\l
DIVEnSOS Branco especial 25$000 de 9-2-935 os estatutos, uma 'Lexas, ás 7,30 horas. � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �j

Arroz sacco 44$000 Verm�lho 20$000 copia da acta de fundação e uma ��J teias são presenciados pelo povo ��j
Kerozene caixa 35$000 M I t h 23$000 ODEON r. I l1"� l�

u a in o lista dos socios da Sociedade Co0- 1 -raci de amar, ás �:�{�é����,��WJ���.���,��4>Gazolina caixa 55$000 MERCADO FROUXO perativa Agraria de Consumo dos 7 e 8,30 horas. �,' ;" :::;.;g :;" '" �;" �-' ,",'

Vélas de cebo caixa 16000 L d C
'

d d P'
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MAND O

avra

Bores ed TINa
ores e n-

IMPERIAL--·Noclurm.l Sinis- ��@���t�@f��,�����i��
Cebolas caixa 40$000

I CA meiro raço o orte, districto � �Vélas stearina caixas 35$000
(Por sacco de 50 kilos) de Luiz Alves, municipio de Íta- iro, ás 5,7 e 8,30 horas. � Transporle rapido �tJ

Zéii Mays Fischer caixa 30$000
Fina com pó 13$000 jahy. ROYAL- Lagrimas de ho- l� .. .

I I���
Côco sacco 50$000

Grossa sem pó 11$500
No. do arqt. 279 mem, ás 7,30 horas. �, Florianopolis Bom Retiro

��Farello sacco 6$500
MERCADO FIRME

D t
�J

a a" "9-2-935 Pelas ��� ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS
Farellinho sacco 8$500 A �}(4
Farinha de milho Marialina caixa (p, s R�?Z60 l.,'los)

Foram archivados, em sessão Hepartições �\1 Fett & Cia. Limitada

�24$000
ror acco ee 'I: de 9-2-935, os estatutos, uma �J AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol �

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha Especial 50$000 copia da acta da fundação e uma � O encarregado MARCUS MOURA �
Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom

,

46$000 lista dos socios da Sociedcde Coo- '.ão entender�::: O tex�o da Gl�·��WJ,��,��?��l����
Cimento Mauá sacco 11 $500 japonez EspecIal 44$000 perativa Agraria d..: Consumo de

Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000 �'pon� B?dm 40$000 Lavradores e Criadores de Braço- O director geral da Fazenda �����l�����f.G"l�����
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500 ica orn a 34$000 Serafim, districto Luiz Alves, Nacional deixou de approvar o � CONVEN�A.-SE �Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 MERCADO FROUXO mumClplO de ltajahy. acto da Deleoacia Fis:::al no Es- [� ...,...

_ . r>l
t d d E

�
it S t deci l� que nos receptores PHILIPS sao aproveita- �

BANHA d� °d
o spm

f
o .an o,. eCdl- r�l das todas as importantes conquistas da sciencia �VINHO DO Rl·O GRANDE No do arqt 280 m o que os unccionarros a �j . -

(Por caixas de 60 kilos) .,

Ad
' ,

t
- d Alf d d I '-"�

do radio, razao porque recornmendamo-los.
�Em quintos 125$000 E Data" "9-2-935 rmms racçao a an ega e rI:.' ,

m latas de 20 kilos 155$000 V d d I �
Em decimos 65$000 Em latas de 5 kilos 158$000 F h' d

ictoria, quan o em gozo e i- !tt AGENTES:- COSTA & Ca. �
Café em grão arroba 20$000 E I d 2 k I 160$000

oram are rva os, em sessão cença, por menos de seis mezes, l� . �
Vassouras 5 fios dz. 22$000

m atas e i os de 9-2-935, os estatutos, uma sejam pagos de accordo com o � RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � fVassouras 3 fios dz. 20$000 MERCADO CALMO copia da acta da fundação e uma art. 11 do dec. n' 14,663 Ge .��) ������� ��
Xarque coxões arroba 28$000 lista dos socios da Sociedade Coo- 21 de fevereiro de 1921 ,-por ;.r�',,. , ,��������" (��
X 'd b 26$000

XARQUE perativa Agraria de Consumo dos força do texto do proprio artigo 't,��Ge � G §�
arqtle sortI os arro a � �

(por kilo) Lavradores e Criadores do "Ri- onze invocaào.

I� I
Mercado de FlorlanopoUs M

beirão da Onça", districto de Luiz
T d d t

��
antas Gordas 1 $900 Alves, municipio de Ita)' ahy. Om a as e con as � •

Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1 $700 ,. �
Feijão branco sacco 15$OOQ Sortida regular 1 $600 No. do arqt, 281 O director geral da Fazenda • G
Feijão vermelho sacco 15$0001 MERCADO FIRME Data" "9-2-935 Nacional determinou á Delega- G fJ
Milho sacco 10$500 cia Fiscal neste Estado, que pro- G �
Batata sacco 10$000

'

DIVEROSS Foram archivados, em sessão cede.ise, sem perda de tempo, ás • O
Amendoim sacco 10$000 (por kilo) de 9-2-935, os estatutos, uma tomadas de contas dos ex-the- �
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 copia de acta da fundação e uma soureiros da mesma repartição-
Farinha BaITeiros sacco 12$000 Cebo 1 $500 lista dos socios da Sociedade Coo- Cantalicio Roslindo e Abilio
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $700 perativa Agraria de São José, Ladislau Mafra.
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1 $600 districto de Luiz Alves, municipio
Café em côco sacca 26$000 CAMBIO de ltajahy. Usar o «SABÃO INDIO» quer
Ervilha kilo $200 d' 'b t dPraças 90 dlv á vista lzer economla, SI) O os

1Banha kilo 2$000 51 Londres 58$563 58$9631 No. do arqt. 282
os p�ntos de vista.

_Assucar grosso arroba 7$000« Paris $785 D " CI b dPolvilho sacco 15$000 ata "9-2-935 U os F. P. c.
« Hamburgo 4$790Carne de porco kilo 11$$550000 « ltalia 1$023 Foram archivados, em sessão

de Sta. Catharina
Toucinho kilo

« Portugal $500 de 9-2-935, os estatutos, uma .Cêra kilo 5$000
« Nova York 11 $870 'd t d f d - Recebemos c!rcular da se<.:reta-

M 'I d b Ih I 1 7$000 copia a ac a a un açao e uma '

d Cl b d F
' ,

e e a e as ata « Hespanha 1 $620 I' t d
.

d U '- d na o u os unCClOnanos

Nozes kl'lo 8$000
IS a os SOCIOS ama0' as

P 'bl' C" d S C h
« SUl'ssa 3$880 C t' A

'

d C

\
u ICOS IVIS e anta at a-

oopera lvas granas e onsu- . ' ,

« Belgica 2$780 d It' h U 'ã E rma, commumcando a eleIção e
mo e ala y, m o sperança. d d"« B. Ayres 3$450 posse e sua nova lTectona que

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200 ficou, ass�m constit�ida: Adolpho
Refugos pesados kilo J $300 « Hollanda 8$065 No. �? ,�rqt. 283 B., SIlvelTa,-presIde�te; Eduar?�
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

Data 16-2-935 VIctor, Cabral,- 1 ,secret�no; ( Só O profissional competente e criterioso
5TOCK em 20.2 Entral)aslZ 5ahiàas , Anto�lo Padua Pereua,-2 se I: póde executar com esmero todos os trabalhos �

13 a 20-2 Foram archlvados, em sessão cretano; Thomaz de Carvalho � photographicos, garantindo-vos revelação, cópias �

Feijão (saccos) 89.963 24,302 10.367 dé 16-2-935, ps estatutos, uma Meyer,-thesoureiro, Conselhei- e e ampliações irrepreensiveis e absolutamente •
Arroz ( ») 105,759 17.945 13.434 copia da acta da fundação e uma ros: Octavio de Oliveira, dr. � duraveis. e
Farinta ( ») 34.414 20.824 7.906 lista dos socios da (Sociedade) Aderbal Ramos da Silva, en- • e
Banhl (caixas) 10.601 5.725 9.740 Consorcio Profissional Cooperati- genheiro Nicolau Bom, Orlando. REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS o.
Milho (saccos) 25.496 va dos Lavradores e Criadores de Brasil e dr. Affonso Cardoso. NA CASA �
Xarque (fardos 13.5GO Braço Miguel, districto de Luiz Maria da Veiga. O •

(Faltam as sahidas dos depositos particulares. Alv s, município de Itajahy. Gratos. �G.O•••••---------,"."

PELES

ASSUCAR

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000

68$000 Graxaim do campo uma 4$500
68$000 Catetos médios uma 4$000
55$000 Porco do matto uma 4$000
62$000 Largatos grandes uma 3$000
48$000 Veados mateiros kilo 8$000

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-

9$500
MEIRA QUALIDADE

7$500
Taboas de Íei est, (3x23) duzia

8$500
38$000

20$000
Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz. 6$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Const i tuc ionai isa
ção do Pará

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enclpados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
,sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

Sarrafos I..

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

COUROS

Artigos Photographicos
,

Rev'elação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E' R U H L A NO
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

..�"-� .. _-
•.. _�__ • _._ ...

. ......... � .:n-. __ _ .. *
. �._._ ...-._4.... - ...._. ,...,

"-;;;, .

4>

·;'--r.1'''1

'.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e�cke I III
� �

� eMrna.,t�\��e��9�!A�9r�i��I�una Lages
I

� Filiaes Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
� Secçao de Secção de Secçao de �
��J

FAZENDAS: �

�\� Fazendas nacionaes e cxtrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : ��

�
Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madcira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

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

Linha para coser c sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

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

,

Sabonetes e Perfumarias rGs. Material em geral para transmissões: eixos,
.Iá! Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes

[� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

�1'(4 Sapatos, chineJ!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER

� Charutos .DANNEMANN" Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral

� Ernpreza f"...Jacional de Navegação "Hoepcke"--vapor-es "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �
�� ������� ��t�,��t�:$l�I����fG'����ÂV�V�VAVA��

Compa-nl1-ia Alliança da Bahia!
====

TTENÇÁOI
Yaurt daGranja

. Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tv;nFa )'11']. Estel'eotypi
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apen. E������n��ã�:?:I;C',�����1� :;c�
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ��;;;:;;:;;:;.. ;;;;;:;;;:;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;; ;;;;:�;;;;;;;:::�

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido Iactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi-

D E gente.
Pau loSch Iem per Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

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

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

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

-=======================================� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

s

A GAZETA

ChiquinhoI �onfeitaria
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

I
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

••• Funõoõc em 1870 •••

SE6UROS TERRESTRES E rnnnmrnce
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Linàa Vista Panoramic:a.
Eeplenõtõc praia àe banhos.

Optima nascente
ô

e agua potnucl.
Terrenos completamente ptcnoa,

1"1 VILLA BALHEARIA DI5TA a:

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz.
800 130 6ranàe Quartel feàeral, em construcçõo,

600 130 6rupo Escolar 10s� Bclteux.
t-lo s�àe 130 Districto 10ão Pessôa.

S'!Ivida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
-Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se en cor-r cqc 130 construcçõo 1312 (?r�àios

c s lótas aàquir.àos, mcõlc nf e o pagamento àe umcentruõc á
vr.etc e o restc'te em pagamentos meneuce.

lnformaçôes completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Crpital reolisooo 9.000:000$000
�eseruas mais àe 36.000:000$0001Receita em 1933 17.762:703$3611
'Irnmcuels 13.472:Z99$349!
Responqabi!iàai)zs assumiàas em 1933 2.369.938:432$8161
(Estas r�sponsabiliàaàes referem-se sórn ente aos ramos oe'

[=060 e TRAH5PORTE5, que são os DOIS Ut-l!rOS em que'
a Companhia opéra) I
Agentes, Sub·A9.entes e Regulaàor�s àe Avarias em toàos os

IEstaàos 130 Brasil, no Uruquc- (Buccursut) e nas pr lnclpnce
praças extrcnqetrcs

\11\Ag",nt�5 em florianopolis CAmp05 LOBO & riA. .;;;1I;;;:;;;;;;; �;;m;;;.......iiiõiiiiIõ....iõiiiiiiiõiiiiõiDiiiiiiiíiã iiiõiiliõiiõiiiiiiiõiõiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
Rua C. m:lfra n

'

35 (eobrcõo) Caixa postal ]9
Te lcqr, ALLIAHÇA Teleph.1.083 > �i����""""''''''''''''''�������'':!''''IIIII''''''.'!''_.�.'!'''__ '!'''.-.�._

Eecr lp torlos II:m Laguna e l lojnhy 5ub-Agenh'5 em \: gl F IlIl lo.!i;jBlumenau e Lages ! .

Bg.q·s# liWi:iiri?Stl'saa::U

End. Tel. FI LOM ENOSociedade Immobiliaria Catharincnse Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lótcs. Amanhã
valem mais.

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O 5 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.

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. code brindar seus filhos.

I .
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AUTO commodamente e com

I segurança chama o

Ford VS-200
Phone. 1.212

E NADA MAIS!

RUA 28 DE SETEM
BRO N. 16

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

raixa postallZ9 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Alcool
Atacadistas U lysséa
& Sobrinho
R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

FLORIANOPOLIS
Virgilio José

I GarCia-Ru.l Tiradentes n. 10-ilorianopon.

CAPITAL.
ARTIGOS
CRIANÇ.,f.\

PARA I-IOMEN
S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)
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A GAZETA
A voz DO POVO

r.11�S�:S1i�p��om.a·��R���""T�r:S1�O·��st, P�!�,,���,�:��Omaior par-� D E � tida de polo aquático que São

i 11
Paulo já presenciou a de. ontem,

r..�
-

� na qual, o Club Athletico São
� A � Paulo e o Espéria, se enfrenta-

L Redactor CYPRI NO JOSE'
� ram, sahindo della sem vencido

��������� OO���râ100���],,�;fl nem vencedor: OxO foi o score

da tarde. Continuam, assim, em

patados, ainda, os cabeças do
campeonato,de

o domingo
sportivo

ontem, J
II Foot-ball

FLORIANOPOLlS X
CANTISTA

Encontraram-se, ontem, em jo
go amistoso no districto de João
Pessôa, os primeiros e segundos
quadros do «Florianopolis S, C.»,
desta capital e o <Cantista F. C.»,
daquella localidade. Nos segun
dos quadros verificou-se um em

pate de I x I, Nas equipes prin·
cipaes venceu o Florianopolis pe
lo score de 3 x O.
03 goals foram conquistados

por Antenor, de penalty, Dama
ta e Mirinho.

o SANTOS VENCEU

"

I No jogo realizado ontem entre

o Santos F. C. e o Corinthlans
F. C., terminou com a victoria

daquelle por 3 x 2, após um pré
lio movimentadissirno.

O Santos fez relembrar os

"

I·

, I

seus aureos tempos, em que
clube para lhe arrancar �ma·
ctoria teria que se orgamzar
maneira totalmente téchnica.

NÃO SE REALIZOU

o jogo entre o Hespanha e o

Portugueza de Santo não se rea

!izou conforme fôra annuciado,
por motivos ainda não conhecidos.

PARA NÃO DESACOS
TUMAR

A partida mais interessante

que deveria se travar em São Pau
lo era do Palestra ltalia, cam

peão local, contra o São Paulo
F. C., o clube de «EI 1 igrc».
Poucos minutos faltavam para ter

minar a partida, o São Paulo,
mais combinado, com Fried á

frente, conquistou um lindo tento.

O Palestra, não se conformando,
retirou-se de campo e a assisten
cia entrou no <sururú», só cedeu
d'J após á intervenção da caval
laria, O exemplo já vem dos
mestres ...

� ��'l ", ,�.

um

AVAHY F. C.

Basket-ball

MARÇO

*
**-Para prolongar a dura

bilidade dos tapetes de fibra, bas
ta collocar sob elles uma folha de

papell

VASCO E RIVER

Haverà este anno uma troca

de visitas entre o River-Plate de
Bueno Aires e o Vasco da Gama
elo Rio.

Os vascainos partirão em 2
aviões a 25 de Maio rumo a

Bueno Ayres, correndo as despesas
por conta do River, tendo o Vas
co o direito á renda do malch,
naquella capital. O River retri
buirà essa visita embarcando a

22 de AResto, tambem de avião
o

para jogar a 23, data em que o

Vasco vê passar mais um anni
versaria de sua fundação.

SEMANA ANIMADA

IRIS F. C.

Realizar-se-á, 3' feira proxima
ás 16 hs., no campo "Adolpho
Konder" um ngoroso treino dos
I e 2' quadros do rubro negro
sob! e a direcção do seu director

sportivo-o sr. Soma. Desta, co-
lumnas, pedimos a attençào des
se director sportivo, sobre a po

sição de Pavão. Este jogador é

um bac1e, que, querendo jogar,
rivaliza com qualquer um dos me

lho.es da Capital, além de uma

technica invejavel que possúe.
Achamos que um outro, menos

d� efficiente em determinada posição
poderá assumir posto de centro

medio do lris F. C.
Porem, si Pavão tem mesmo

vontade de dedicar-se a esse novo

posto, poderá então tentar. Tudo
é questão de vontade,

FIGUEIRENSE F. C.

O club de Osny é o unico

que não nos faz uma communica

ção de seus treinos; entretanto, A
Gazeta, sempre alerta, descobriu

que os "endiabrados" realizarão
um treino quarta-feira, delle . jà
tomando parte o back Carioca,
que deverá estar entre nós nesse

dia.
Sua rapaziada, mais que nunca

se acha disposta a ser assídua aos

treinos para ouvir os conselhos do
seu téchnico-o sr. Poli.

11
Dr. Candtdo Ramos

o riso repercute beneficamente
nos maiores e mais importantes
orgãos do corpo, estimulando-lhes
as funcções.
PM isso o riso é um importan

te factor da saúde.

rrl E6Am UH5 ...

Acha -se nesta cidade vindo de
Tubarão, o sr. Arnoldo Luz e

familie.

De Joinville chegou o sr. Fran
cisco Medeiros.

Està em Florianopolis o sr.

Arno BU'ln, OP,Doo prefeito mu

nicipal de ltajahy.

Esta nesta cidad� o sr. :...lva
ro Vieira. político colligado no

município de Lages.

Chegou sabbado a Florianopo
lis o sr. Row�rio Vieira, prefeito
de São Francisco.

Vindo de Caçador, onde é

prefeito, chegou a esta capital o

sr, engenheiro Leonidas Coelho.

Encontra-se nesta cidade o sr.

Eugenio Davet Schneider, prefeito
de> Rio do SuL

De Nova-Trento chegou o sr.

João José Anchr, prospero iindus
trial naquelle municipio,

OUTR05 PARTEm ....

A data de hoje assignala a

E' o unico sport do Brasil que passagem do anniversario natalicio
é filiado internacionalmente. Tal- do sr. dr. Candido de Oliveira
vez seja isso uma admiração para Ramos, competente clinico e in
os nossos leitores; mas, para quem fluente politico em Lages.
conhece de perto a politicalha O illustre anniversariante que
do nosso sport, ainda acha muito alia um caracter sem jaça à uma

haver uma entidade filiada ás in- solida cultura, occupou após a

ternacionaes. Por isso, a Federa- revolução de Outubro, cargos de

çã? Brasi,leira de �as�et-hall é a I al;a ,

relevancia na adrninistracção
única entidade brasileira reconhe- pública do Estado.
cida no Universo. Pobre foot- A Gazeta associa-se às mani
ball! O que já fomos e o que fcõtaçces de allecto que hoje lhe
somos hoje! serão tributadas pelos seus amigos

e admiradores.
Remo

Em reunião, no sabbado ulti
mo, a directoria da Liga Náuti
ca resolveu disputar uma série de
páreos, em provas de eliminato
rias, domingo próximo dia I 7,
se-ni-linaes a 19 e hnaes a 21.

Parece que os nossos homens
querem mesmo sustentar a fama
de que já são possuidores,

Natação
Em Abril próximo será dis

putado o campeonato Sul Ameri
cano de Natação, no Rio de Ja
neiro. Diversos nadadores paulis
ta e gaúchos estão cotados e nós,
homem-lobos do mar, continua
mos de braços cruzados, à espe
ra de que um homem incançavel
ponha-se à frente dos destinos de
tão importante sport. A' Liga
Nàutica compete a direcção da
natação catharinense.

Prefiram sempre o inegua-
-

vavel SABAO
IND IOde Curityba

"Pernambuco"
Ancorou, sabbado último, nos

Ratones o vapor allemão «Per
nambuco», que trouxe para esta

praça 129 toneladas de carga.

Delegacia
Trabalho

ritimo

do
Ma-

Occorreu ôntem a data anni
versaria da exma. sra. viuv� �a- Seguiu hoje para a Capital Fenoela Montenegro de Oliveira, deral, o sr. Francisco Gonçalves
genitora do nosso collega. de im-

J da Luz, pharmaceutico.
prensa sr. Augusto Montenegro,
proprietario da "Ímlormação Com
mercial.'

Sra. Dorval Lamote

Para Araranguá seguiu hoje o
.

sr. Accacio Mello, contador da
Prefeitura daquelle município.

Seguiu hoje para Blumenau em

companhia de sua exma. e�posa
o sr. Jose Tolentino de Souza,
funccionario dos Correios e Te

in-j legraphos,

Para Blumenau seguiu hoje a

senhorinha Vera Bunn, professora
normalista.

Regressou hoje, para Bom Re
tiro o sr. Pedro Bom, acatado
commerciante naquelle mur icipio.

Com destino a Bom Retiro, se
guiu hoje, o sr, José da Costa
Vaz, fazendeiro.

o ex-Kaizer
em apertu

ras

Com a gentilissima senhorinha BERLIM, 11 (G)-Toman-
Esmenia Gomes, filha do sr. A- do em consideração a situa-

b'l' G
.

d' t dação financeira precaria em110 ornes, Imme la o o n -

K
.

.

"M"
. que se encontra o ex- alzervlO ax, ajustou casamento

G 'lh II d 'd
'

d'ff'M· V' 'I d UI erme , eVl O a I l-o sr. ano Ianna, ploto o

ld d d t f
.

.

C I H k cu a e e ran erenCla pa-navIO, «ar oepc e».
.

H II d d'ra a o an a, as suas ren-

das na AIlemanha e das som

mas que possue em deposi
to nos bancos alIemães, o

chancelIer Hitler baixou uma

órdem revogando 'todas as

restricções que attinjam á
fortuna do antigo imperador.RESTABELECIDO
A noticia desséi resolução

Encontra-se restabelecido da já chegou ao casteIlo de
enfermidade que o reteve ao lei- DoO! n, onde o Kaízer resi
to, alguns dias, o sr. Cypiano de com sua família, desde o

José, nosso collega de redacção fim da Grande Guerra, pru
e director téchnico da Federa- tegido pelo governo da Hol
ção Catharinense de Desportos. landa.

Festeja hoje o SeU anniversario
natalicio a distincta escriptora con

terranea sra. d. Maura de Senna
Pereira Lamote, esposa do sr.

Dorval Lamote.
A talentosa literata que conta

cOm muita estima em nosso meio
social, acha-se actualmente resi
dindo em Porto-Alegre.
A Galeta respeitosamente fe

licita-a.

Anniversariou-se ôntern o jo
vem Alpheu Tolentino de Souza,
actualmente na Capital da Repu
blica.

fAZEm AHH05 HOJE:

o sr dr. Carlos Renaux,
dustrial residente em Brusque;

o sr. Haroldo Vilela, proles-
sor;

o sr . Francisco Lima, guarda
livros;

a graciosa menina Maria da
Conceição, filha do sr. dr. Ger
mano de Oliveira:

o sr. Leopoldo Pires;
o sr. Cicero Candido Claudi-

no;

o sr. David Candido da Silva,
commerciante;

a exma. sra. Maria Mattos da
Silva;

o sr. ten. Aristeu Candido da
Silva, distincto official do Exer
cito.

HOIVAClO

EHfERmo

Acha-se enfermo o m.'!nino Ja
ekson, filho do sr. Cypriano Jo
sé, sub-official da Armada e nos

so redactor sportivo.

E' sempre o Walter". Dessa
vez não é mais "escalda-pé» o pre
mio; é um mingàu-a-bahiana para
o quadro que vencer o treino de I Foi installada hoje, ás I 4 ho
quinta-feira, que se realizará no

ras, numa das salas da CapitaniaO S. C. BRASIL EM Campo "Adolpho Konder", ás dos Portos, a Deleaacia do Tra-RECIFE 1 6 horas. A directoria recommen- balho Marit;mo, cr�a:la pôlo Go
da aos jogadores do club para não

vemo Federal.
Os pernambucanos, na corren- deixare,'ll de comparecer ao, treino A Delegacia é presidIda pelote temporada, estão apresentando an�uncla,do, ,como o fIzeram

sr. Capitão de Fragata Theobal
uma classe de foot-ball que vem qUInta-feIra ultima, alguns defen- do Gonçalves Pereira, Capitãochamando a attenção dos «mes- sores do Avahy F. C. Segundo dos Portos, na qualidade de De
tres da pelota». Com um scratch vóz corrente, muitos não compa- legado, e tem como membros os
bem organizado abateu facilmente receram porque o Walter esqueceu srs. dr. Francisco Bolitreau, pelo
as selecções do Ceará e do Pará, de prometkr o "veneno"... Ministro da Viação, Hubens
e domingo proxirno, flor certo

Ramos, pelo Ministerio do Traba-
deverá bater-se com os bahianos. CRUZEIRO E ATHETICO lho, dr, Heitor Blum, pelos em-
Formaram elles um contra-scratch

pregadores, e AILerto Carmi;tatti,b' d Deixamos de fazer a chamada
e coHocaram contra o com ma o

Idos empreoJados. Estes ultimas
h I· d por falta de informaiões; entre- ,

que se ac a a I com o nome e
têm como supplentes os srs. JaymeC B 'I d R' tanto sabemos que ambos os qua-S. . raSI , o 10, e empa- Cardoso e Edson Amorim.

d 3 3 P Ih dros iniciarão, esta semana, ostaram e x . ara me ar
Annexa á Delegacia sná ins-I I seus treinos.orientação apontamos a guns e e-

tallada a respectiva Junta de
mentos que intregcam o clube

Conciliarão e Juloaamento, que estád V d ORGÃO OFFICIAL DO �carioca: Jaguaré, o esco a
fórmada pelos representantes acima,Gama' Leonidas, do São Chris- AVAHY
excepto os dos empregadores etavão;: Armandinho e Fernando O Avahy F. C. foi o prjmeiro empregados, que são os st's. Carlos

CaldeIra, do Botafogo. club que nos considerou, em reu- Leisner e Antenor Soares, os

Garage Americana [nião, o seu órgão official, motivo quaes têm como supplentes os

Rua Francisco Tolentino n' 1 por que agradecemos a gentileza I srs. Pedro Goulart e Thomaz C.
TELEPHONE 1.577 do bi-color. de Assis.

Reclama
ções do

povo

Os Prefeitos, rec�bendo
Esse plácido recado,
Ficam logo se torcendo
Assim qual gato escaldado.

Reclamam-nos moradores da
Praca Getulio Vargas, que o

lind; chafariz circular existente ao

centro do jardim Gustavo Richard,
naquella praça, tornou-se um fó
co de mosquitos com a sua água
estagnada de limo e lôdo, visto
desde ha muito, não íunccionar o

chafariz e não se dar escoamento
ás águas phuviaes, nem se procu
rar meios de' renová-la.

Isso é um verdadeiro attentado
á saúde pública.

Solicitamos ao sr. Prefeito
Municipal as providencias cabiveis,
com a urgencia que a gravidade
do caso requer.

Recebemos a seguinte
«Florianopolis, I O de

de 1935. Sr. Redactor
Gazeta»:

Conto 21 annos de idade e

durante estas 21 primaveras não
tenho recorr'ações que a prefeitu
ra mandasse abrir ruas na cidade
de Florianopolis. Terrenos não

laltam, é só o nosso Prefeito olhar
com grande interesse, nos bairros
de José Mendes e Villa Opera- "

ria (Penitenciaria). 03 proplieta-'
rios dos terrenos, não só dos
bairros citados, como em outros,
sã') conservadores. Não tiram nt-

nh rm proveito dêlles, não culti
vam e não vendem, só pelo sim
ples prazer de possuir terras. Op
tirna medida si o sr. Prefeito dJ
sapropriasse os terrenos para ven

de-los em lotes. Como lageano
que é o nosso Prefeito (o que
muito pesa sobre o meu espirita),
talvez consiga lazer aquillo que
os prefeitos florianopo!itanos não

fizeram. Faça dessa o que lhe
convier. (a) Leitor assiduo.

carta:

Março
de «A

Reuniu-se o

ministerio

RIO, 11 (G) -Foi convoca
da e elfectuou-se sábbado ultimo,
sob a presidencia do dr. Getulio.
Vargas, no palácio do Cattete,
uma reunião ministerial para tratar

dos casos de Alagôas, Manáos
e Rio Grande do Norte.

Por emquanto, ignoram-se os

resultados dessa reunião.

o Governo não quer
acc ardo com a oppo
sicão ...

,

E o conselho é dito assim
Como quem cutuca o pé
p'ra dar este tógue, emfim;"
Quem avisa amigo é ...

Com «fi Cidade», do
Bisbilhota ...

Que sabbatina gostósa
Essa ultima que eu li:
Era mf'smo copiosa
De licções que eu nunca VI.

E a pimenta, Bisbilhota,
Nessa sua sabbatina,
Com tal profusão se nota

Que á gente até desatina, ..

SaraplãO
'Á
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