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Morrem esmagadas doze senhorinhas

RIO, 22 (6) ••• Araba ôe se registrar um impressionante Desastre na Eatroõo De ferro Central ao
Brasil. Doze moças, quanào tem:ionauam tomar um aos trens õo suburbio, atim ae seguirem para o

lrabalho, foram colhiaas�por um aos expressos, morrenDO instantaneamente. faltam pormenores.

Infamando
A perfidia

. -

gira0 a

Revidando um ataque soéz e lmalevolo do jornal O Rebate,
que se edita em Brusque, contra o

distincto e honrado sr. deputado
Rodolpho Victor Tietzmann, ex

prefeito de Brusque, em cujo car

go prestou relevantes serviços de
vido a sua operosidade, capacida-

,

de de trabalho e critério.
A Gazeta prazeirosamente

publica a seguir o répto do dignis
simo deputado Rodolpho Tietz
man contra o autor da vil torpe
za.

1'Ao pOVO de Brusque
A imprensa cabe um papel

proeminente na vida social de um

povo, quando exercida com ele

vação de espirito, orientando a

opinião publica e exercendo uma

um homem
e a calumnia
honradez e a

RIO, 22 (G) - Conforme
informações do Instituto
Rockfeller o aviador Lindern
berg em coIlaboração com o

dr. Alexis Carrel, descobriu
uma bomba que faz o papel
dos pulmões e do coração
humano.
Funccionando artificialmen

te, permittem fazer viver, in
defrnidamente sessões intei
ras do corpo humano, depo
sitadas numa caixa de vidro.

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

Ganancia
dos senho-

•

rios

de bem

RIO, 22 (G) - Os jomaes
estão tratando com detalhes, do
caso creado pela censura theatral,
interditando a revista Viagem pre
sidencial, de autoria de Cesar
Ladeira.
O motivo invocado pela cen

sura para impedir que essa revista
s eja levada á scena é que a mes

ma contém criticas ao presidente
da Republica. Entretanto Cesar
Ladeira protesta e diz que não é
a primeira vez que o sr. Getulio
Vargas é caricaturado em scena

e accrescenta que a revista não

contem o menor desrespeito á
pessôa do chefe do governo bra
sileiro.tratando apenas, de um

excesso de zelo do censor theatral.

Prefiram sempre o inegua
lavei SABÃO
IND IOde Curityba.

.

O sr. Arcebispo
Metropolitano
visitou o Go
vernador

O]sr. Governador do Estado,
recebeu sabbado último a visita
de s. excia. revma. o sr. arcebis
po Metropolitano d. Joaquim Do
mingues de Oliveira, que se fez
acompanhar do revmo. cónego
Nicolau Gesing.

Os chefes do Governo do Es
tado c! da Igreja Catholica em

Santa Catharina mantiveram longa
palestra.

A GAZETA

nunca attin�
dignidade

CONDEMNAVEIS

Precisa-se comprar uma casa

para pequena familia que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a esta

redacção com as iniciaes J. O.
Caixa Postal 25.
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Effectiva do Exercito
Licenciamento dos conscrtptos

o governador
Ribas

Manoel

CURITYBA, 22 (G)-O «Correio do Paraná;) ,informa que o I

governador Manoel Ribas apresentará hoje ao Congresso uma mensa

gem na qual pede que lhe seja concedido um mês de licença para se

ausentar do Estado.
O governador visitará o Estado de Santa Catharina confe

renciando em Florianopolis, com o governador dr. Nerêu Ramos,
sobre assumptos economicos e financeiros de interesses dos dois Es
tados.

O jornal adeantava que caso consiga a licença o governa
dor passará o cargo ao presidente da Assembléa Constituinte do Es
tado, sr. Carvalho C"'aves. Nessa hypothese o sr. Helvido da Silva
assumirá a presidencia do Congresso.

Politica &
Politicas

"TIRO PELA CULATRA"
O Iuca do Lloyd, folgazão e in

tellígente tambem é político, exer

cendo sua actividade partidaria i no
Republicano Cathannense. Ha quem
affírme que elle é politico por brin
cadeira.

O Quidóca, politiqueiro mór, que
costuma "engazopar" eleitores com
chícaras quebradas e promessa de
presentear machínas de costura, que
rendo fazer uma pilheria com o Iuca,
telephonou-o dizendo que quem íallava
era o major Regts, commandante da
Força Pública, que por ser amigo. o
prevínía para abandonar a capital. pois.
elle Iuca, estava ameaçado de morte,
por uma víctíma... do destino.

O Juca respondeu promptamente
ao Quidóca:

---Não é o major Regts, não.
E' o Quídóca, pois, só quem em

Floríanopolís diz manjor é você.
O Quídóca virando-se para o ge

rente diz logo:--Como elle me conheceu.

pARA chamar uma Li
mousine é sódiscar o

n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

Religião
Procisão de Corpus

Chrtstí

DO POVO Sem quaesquer ligações

Proprietario e DirectorResponsavel ..JAIRO CALl:A:t5ô
-------------------------------------------------

I I Florianopolis, Segunda-feira, 24 de Junho de 1935 I NUMERO '252

:IM::P:�R�-E��-S:�S�-I�O�N:.:A�-N�T�E�-��O�E�S�A�S�T�R�EFaculdade d�Ve� ao nosso Estado
Direito de San
ta Catharina

Trago um nome honrado, le
gado pelos meus antepassados.

critica sã. Z Ié o por este sagrado patrimo-
Do outro lado, a imprensa se

neo. E' com elle e por causa
torna nefasta quando se presta a delIe que tenho vencido na vida.
loguete de interesses subalternos, Devo, ainda, como homem pu
malsãos e incontessaveis, tornando- bl ico e como politico de atitu-
se porta-voz de elementos altamen- des definidas e desassombradas,
te nocivos á sociedade e á colle- �'l' d d f

.

id d R f tantas�vezes comprova as, e en-
diVI a e. e Iro-me a uma certa der este patrimonio, que não é 'Hodopho Vllor '0ielzmann
casta de gente para quem nada :-----------------------------�----------
ha de sagrado. Atacam a honra Invento que permit- EXCESSOS

de seus semelhantes, procmam en.1tirá viver artificial-
xovalhar os seus autogonistas, vei- mente
culando toda a sorte de noticias
calumniosas e injuriosas. São esses

os envenenadores da opinião pu
blica, os pseudo-coaductores e

bernleitores, os quaes reputo peio
res do que assassinos.

O jornal periódico que se edita
nesta cidade. sob o 110me de O
Rebate, publicou em sua edição
de 8 do corrente, um artigo, sob
o titulo de Uma entrevista, dan
do-o como extrahido da A Noti
cia, de Joinville. Este artigo tra

tando dos gastos feitos pelo ex

interventor sr. ce]. Aristiliano Ra
mos, em sua administração, traz

em gripho a seguinte phrase:
Corre que o finado Prefei

to de Brusqne embolsou 40
contos para a sua estrada
eleitoral. Esta phrase foi crimi-
nosamente enxertada pelo O Re
bate, porquanto o artigo da A

Noticia não a contem. O mes

mo artigo foi editado em boletins
avulsos e profusamente distribuido
entre o povo por occasião da mi
nha visita a esta cidade, em 8
do corrente, achando-se em mi
nha companhia illustres autorida
des estaduaes.

Tendo eu exercido o cargo de
Prefeito deste Município desde o

dia 13 de Outubro de 1930 até

o dia' 23 de abril do anno cor

rente, em cujo exercicio tenho da�
do o melhor dos meus esforços pa
ra bem servir a esta terra que me

foi berço, e, actualmente achando
me investido das funcções de 2.

vice-presidente da Assembléa Cons
tituinte, conscio das responsabili
dades que sobre meus hombro:,

pesam, não podia a citada phra
se me pa3sar indifferente.

Realiza-se hoje, ás 20 ho
ras, no predio da Faculdade
de Direito de Santa Cathari
ra, a esperada festa acade
mica em homenagem a S.
João, promovida pelos estu
dantes �daquelle estabeleci
mento de ensino superior e

que vem despertando grande
só meu, mas de todos os que enthusiasmo no meio social
sempre me acompanharam em f1orianopolitano.
minha jornada politica, com a Conforme foi noticiado os

mesma bôa intenção que neIla festejos obedecem, rigorosa
tive. [mente, a um interessante e

Como os ac�os em funcção do I extenso pr?gramma: fo�ueira,
cargo de PrefeIto deste Muni- fogos, queimada capitosa e

cipio, interessam á Administração dansas no salão nobre.
Pública, entreguei a causa á Jus- A Gazeta agradece o gel1-
tiça Pública, á qual cace tutelar til convite enviado desejan
os interesses ligadcs a defesa dos do grande exito.
administrativos, ao zelo pela bôa

A
I
fama, pelo .d:côro, pel?S .credi- revista
to, da administração pública,

Independente, portanto, da "Viagem presi-
ação judicial propria, convido a denc i a I "

qualquer que tenha a menor du
vida a respeito de meu procedi
mento a certificar-se de proprio
visu, da improcedencia da ar

guição contra mim levantada fran-
queando-lhe todoslos meios de
exame. Repto ao a�tar da frase
exertada, a apresentar as provas
que possue para semelhante afir
mação.

Brusgue, 1 5 de junho de
1935.

Na palestra que tivemos ;hoje
com o sr. Edelberto de Oliveira,
colonizador na villa Dalva, districto
Vidal Ramos, no município de
Btusque, fomos informados dos
excessos reprovaveis empregados
pelos integralistas na propaganda
de suas idéias.

Assim é que um grupo che
fiado por Adolpho Baasch vem

praticando, naquella localidade,
gestos condemnaveis, fazendo a

propaganda do nacionalismo bra
sileiro em lingua allemã, exercen-
do o boycotte contra os que não

professam as mesmas ideias,
ameaçando e recusando vender até
o remédio aos que lhes são

adversos.
Informou-nos o sr. Edelberto

de Oliveira, que vem solicitar do
sr. dr. Nerêu Ramos, governador
do Estado, medidas que postas
em pratica ponham termo a esses

abusos e excessivo partidarismo.
Esperamos que o sr. dr. Co

vernador, por ser justo, attenda

RIO, 22 (G)- Em suges-
o pedido do sr. Edelberto, afim

tiva reportagem o "Diario d� que naquella zona
..

volte a

Carioca" mostra a miseria remar a paz e a tranqUIlIdade.
provocada pela ganancia dos
senhorios, publicando photo- CursoCreation
graphia de casas de habita
ção collectiva algumas das
quaes em completa ruina, que
abrigam cêrca de duzentas
creanças e quarenta familias
em premiscuidade, e numa

falta de lamentavel.
O jornal chama a attenção

das autoridades reprovando o

descaso da Directoria de Sau
de Pública, que classifica de
culpada desses factos.

�euniu-se sabbado pela pri
meIra vez o C. T. D. do Insti
tuto Creation, que ficou constitui
do das exmas. sras. dd. Ameri
ca Veiga, presidente; Yolanda
Filomeno Garcia, Jesuina da Cos
ta Guimarães, Maria Angelina
Bunn, e do sr. professor Ary Ma
chado.

Amanhã, ás 14 horas, haverá
nova reunião.

LILLE, 22 (G)-A impren- ,

sa local noticia que o aju
dante Derrnes, numa crise
provocada por subito acces
so de paludismo assassinou

Realizou-se ôntem, com a machadadas a sua espôsa
grande imponencia a procis- e sogra e em seguida com

são de Corpus Christi, tendo um tiro de revólver apropria
tornada parte, com devoção, filha.
dessa alta demonstração de O criminoso que contraíra
Fé, todas as associações ,e � enfermidade no Oriente
collegios catholicos desta ca- tinha melhorado considera
pital. velmente de saude nos ulti-

O itinerario foi o segunte: mos tempos e trabalha va
Praça 15 de Novembro, ado- normalmente 110 arsenal onde,
do Palacio; Largo Coronel I entretanto, não compareceu
Fernando Machado, lado da pela manhã de hoje. Receia
Prefeitura, ruas Visconde de se que o sub-official que
Ouro Preto, Praça Pereira e praticou o crime pela madru
Oliveira, rua Arcypreste Pai- gada se haja suicidado.
va e Cathedral. -

Houve benção com'o SS
UM PLANO DE UGAÇAO

S
.

. AEREA SEMANAL ENTREacramento nos altares le- A ALLEMANHA E A AME-vantados n� Praç� � 5; na RICA DO SUL
Devido um desarranjo em

Praça Pereira e Oliveira e na

nossa machina de imprens- frente da Cathedral, sendo a BERLIM, 22 (G)-A com

são, este jornal diminuiu o ultima benção no interior do panhia , de navegação aerea "Lu
nu.m�ro de paginas de sua I templo. fthansa" annuncia que estabeleceuedição de ;hoJe, .que circula S. Exa. Rcvma. o sr D um plano de ligarão aerea heb-com quatro paginas. J' D' r'·

.

::t

Amanhã, já sanado o im- o�qUlm _
ormngues [de OII- domadario entre a AUemanha e

pecilho, voltaremos a publi- veira, e�ll1ente Arce�ispo a America do Sul cuja applica
car as n�ssas seis paginas Metropolitano, conduziu o ção entrarà em vigor dentro em

costur:nelras. SS Sacramento, debaixo do; breve. .

Pedimos desculpas aos Pallio cujas varas
-

A h"
nossos leitores e favorecedo- '1

el am s�- compan la Imfvrma de ou-

res. guras pe os srs. dr. Nereu tra partp. que as receitas da 50-

Ramr}s, governador do Esta, ciedade passaram de 10.570.000
do; Man_oel Pedro �a Silveira marcos em 1933 para ..• _ .

secretano do Intenor e Justi- 18.040.000 marcos em 1934 o

ça; representantes dos srs.

prefeito da capital e com

mandante da Força Pública e

outras altas autotidades.

A Italia dis
posta a aban
donar a Liga
das Nações
ROMA, 22 (G)- Ainda

não se póde fazer uma
idéa exacta da reacção que
poderá despertar najopinião
publica a nova nota do go
verno da Abyssinia à Liga
das Nações.

Os jornaes, porem, insis
tem em reeditar as mesmas

asserções anteriores, como

que previnindo que qualquer
attitude que a Sociedade das
Nações venha a tomar e que
represente uma exorbítancía
de sua autoridade limitada
pelo pacto, poderá acarretar
a grave possibilidade de vir
a Italia a abandonar o Insti
tuto de Genebra .

..,

ssassflnou·
,

A

a esposa, a
sDgraea
propria filha

que representa o augmento de
70, 71 alo ao passo que as sub
venções haviam augmentado ape.
nas de 19, 290Io.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com excepção dos emlttldos
em virtude de contas

correntes
O ministro da Fazenda, em

resposta ao telegramma do pre
sidente do Conselho Administra
tivo da Caixa Economica de Per-

i 36:700$000 narnbuco, em que consulta se os

56:424$498 cheques emittidos contra a refe
rida Caixa, para d..::positos até
20:000$000. estão sujeitos ao

pagamento do sello, declarou que,
de accordo com a tabella B. 4· ,
n. 5, do sello, 05 cheques estão

sujeitos á taxa fixa de $1 00.
O final do dispositivo, admitte

apenas, uma excepção. relativa
mente aos cheques emittidos em

E
virtude de contas correntes do

MPREGADA: - Precisa- limite de 10:000$000 ou dt:
se de uma-Praça Ge- deposites populares da mesma

neral Osorio, 38. quantia.
.O�•••o�oe$8ee8.��e�e SAL DE �OSSORO'

0' ---Is
Sacco de 60 kilos 13$000

.. (� 3acco de 45 kilos 1 1 $000 S f

�I'.

Em todos os modelos PH I L IPS;; Moido de 45 kilos 12$000
arra os ....

. ,

- embora de preços ditferentes - V. S., en-
,

contrarà uma qualidade uniforme, representan- G SABAO JOINVILLE Mercadu do Rio

• do o mais alto valor que um receptor poderá I�, Caixas pequenas 4$100 FEIJAO

_I ofíerecer. por esse preço. I' Caixas grandes 5$100 (Por sacco de 60 kilos)
,

'

__ ' Preto novo 1 8$000
, � DIVEHSOS Branco especial 23$000

•••e�'�••�oo:�.e••�:e Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
-_

I Kerozene caixa 45$000 Mulatinho 23$000

Accidentes doTrabalho Gazolina caixa 5185$$00°000' MERCADO ESTAVEL

Vélas de cebo caixa
Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 13$000
Zs« Mays Fischer caixa 3Q$OOO Grossa sem pó II $500
Côco sacco 50$000 MERCADO S3Li\TAE
Farello sacco 6$500 I
Farellinho sacco 8$500 i

ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha EspecIal 45$000

Grampos p. cêra kilo i $400 I Agulha Bom
.

40$000

C· M' 13$500 japonez EspecIal 42$000
imento aua sacco J B 38$000

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 B!)Qne� ?; 28$000
Arame farpado n. 1 2 rôlo 28$500

ica OTn a
. I D h

Arame farpado n, 13 rôlo 39$000
.

MERCADO FROUXO t as oras de trabalho
- .1 BANHA f 6EHEBRFl, 21 (6)· A ronf�ren.cia Internacional ao Trabalho'

VINHO DO RIO GRANDE· (Por caixas de 60 kilos) : cõ optou por 81 votos rontra 33. o pr-ojecto a� convenção g�rol para

Em qunitos 145$000 Em latas de 20 �ilos 155$0001
a r�aurçao aos horas a� trabalho.

Em deeimos 75$000 Em latas de 5 kilos 1 58$000
.

Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos J 60$000 PART IDONAC IONAL
Vacsuras 5 fioss dz. 22$000

Vasoluras 3 fios dz. ,,"V<.j)vvv !

Xarque COIXõeS arroba 27$000
Xai que sortidos arroba 25$000

Mercado de Florlallopolls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 1 7$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco I 5$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I MERCADO

Milho sacco 10$500
Batata sacco 1 0$000

. DIVEROSS

Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$OQO Carne de porco

Farinha de milho sacco I 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 2$000 SI Londres
Assucar grosso arroba 7$000 « Paris
Polvilho sacco 15$000 « HamburgoI Carne de porco kilo 1 $500 « ltalia

I
Toucinho kilo 1 $500 ({ Portugal
Cêra kilo 5$500 « Nova York

.

- -

-_-_-,_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
-

__-_-'-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---: Mél de abelhaslata 1 7$000 « Hespanha
Nozes kilo 8$000' « Suissa

COUROS
« BeIgica
« B. Ayres

2$500 « Uruguay
I $800 « Hollanda

A GAZETATFlorianopolis 22-6-1935

Os cheques
estao sujei
tos ao paga
mento de
5ello

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lfda.)

Rua Trajanó n, 16
(Edifício propri::l)

Capital
Reserva

RECEBE DEPOSITOS

f'A6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
elC Limitada 5·1· ara.
elC. Aviso Previoõj. ala.
Prazo Fixo g·I. ala.

Em 21 de Junho termina o prazo

1 concedido pela nova lei

f V.S.járealisouoseuseguro?
TAXAS MODICAS PARA EMPREGADOS DO

MESTICOS E COMMERCIARIOS

Não faça o seu seguro ante. de vêr as nossas

tabaUas e condlcçàes

INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSOS COM:

Livonius & Cia.
RUA TRAJANO, 2 (Sobr.) FLORIANOPOLIS

A SaudeI!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saúde,
e tambem os convalescentes de moléstias graves, a

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi
cos effeitos, e sendQ já conhecida por disíinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

nos�s: Uma rollwr aas (l� sopa antlZs aos r�fe'jções.

Pharmacia'lnternacional
Phco. Luiz dJAcampora

ESTREITO STA. CATHARINA

;;Fabrica de Bordados=:;
== DE ==

Emilia Dinslaken
--�:--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima pfúmptidão o seguinte: Mosquiteiros. Cortinados, Cor

tinas, Bordados em vestidos. Toalhas. Ponto de Jour, Pon

to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, Plissé. Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes terão abatimento.

Rua Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

•

Commercio, Industria
e Agricultura

Preços-correntes na praça de Limpos leves lcilo
FlorlanopoUs Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 42$500
Surpreza 44 kilos 40$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$1 00. Gatos do matto uma

Indiana 30$000 Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

4$000
30$000
3$000
5$000
6$000
5$000
3$000
10$000

1$200
1$000
3$000

PELES

ASSUCAR
Extra 68$000
Diamante 66$000
Christal 55$000
Moido 62$000
Terceira 48$000

SAL CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzÍa
38$000

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

12$500
10$500
11 $500
22$000

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

1$900
1$600
1$500

FIRME

6$000
1$500
1$700
1$600

CAMBIO
90 d{v á vista

91$000 91$000
1$220
7$465
1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280
12$570

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES !NO RIO DE JANEIRO
5TorK I2:m 14·6 E nt raôasl2: 5ahiôas

6 a 14-5

12.759
20.199
11.356
6.218

12.298
16.876
11.179
8.645

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
JAlilho (saccos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120
14.000

(Faltam as sahidas dos depositos particulares,

4

Jorge de Lima e Murilo Mendes

Tempo e Eternidade

.J
7

Edição da Liv. do Globo P. Alegre
----�-�-------

.

Basta o nome destes dois grandes poetas - Jorge de Lima e

Munlo Mendes-na capa dum livro para chamar a attenção do
público.

Jorge de Lima, autor de O ANJO. livro premiado em 1934
pela Fundação Graça Aranha, é considerado justamente como um

dos melhores poetas brasileiros.
Murilo Mendes. autor deHISTORIA DO BRASIL e de um

punhado de o�tr?s poemas dum delicioso humorismo, é também um

�oeta p�r:o�ahssImo que encantava o público com os seus versos saty
rICOS e iromcos-

.

Em 1934. poré�, Murilo Mendes converteu-se ao catholi-

clsmo� Jorge de �Ima Ja era profundamente catholico. Muito amigos,
com�lDaram um dia esta cousa extraordinaria: restaurar a poesia em

Chnsto.
Puzeram-se a escrever poemas...
Onde buscar inspiração neste mundo velho dissoluto de ima

? en� exploradissimas? Voltaram os olhos para o Céu e e�contraram
msprração.

Assim nasceu TSMPO E ETERNIDADE. Na primeira
parte do volume temos os versos de Jorge de Lima. Na segunda, os

de Murilo Mendes.
..,

. 'Trata-:e dealgo de no�lO, de verdadeiramente novo na poesia
brasileira. E preCISO lêr este [ivro, Lêr de vagar. E ao fim de cada
verso fechar os olhos e meditar.

TEMPO E ETERNIDADE vai marcar epocha .

,.

O envolucro material desse mundo de poesia é uma brochura
singela mas elegante sahida das officinas da Livraria do Globo.

A' venda na Livraria Central de Alberto Entres.

APRESENTA PERIGOS
A situação internacional

-0-

Pf!RIS. 21 (6)· o sr. Pierre Lavai leu no ramora a mesmo

(l�rlara.çao gov�rna�ental quz o sr. 1ean fabry leu no 5�naào a
propostto aos �ffertJvos aos forças armados.

.\io intarutr nos. a�bates! o p!:"sia�nt� ao conselho ôzrlurou :
A ramara conncce a sltucção ínterncctonct e os pzr-iqoa qUI2:

apreeen.ta. Emquant� a organização coltecttuc ao 5�gurança não
for r�ollzaaa as meõtõcs que precontzurnoa são neceeecrtcs á a�fesa
(la paz".

T'enõn o a��utaao romunista Ttiorez protestcõo rontra r�rtas
palavras ao sr. Plerr-z LavaI, o chefe ao qnblriete replicou: "E' uma
hornennqern á Russia 50vi�tiro".

REOUÇAo

-

Para com bater o extremismo
"

U li
!?ORTO ALEERE, 21 (6) - FE5�curc- � r •

t!õo Lib�ro! � õa fr�nt� Unira �5tão c:ombinanao a melhor
to�ma a� combater o extr-ernlsmo ern nosso paiz, �sp�ranõD-s� ue
sejcrn Icnçcõcs as bases

õ

e um granà� purttõo qUD s� a . q.
U

.-

r t·
.. -

L L �nomlnorla
nlao ,,('moera Ica, com romlflrcçoo em toClo o Brasil.

FOCA L I�AN DO A I Salientou qu-e-ap-e-za-r-d-o-e-sp-j-ri-t;
SITUACAO PO L I �

chamado outubrísta haver tenta�

TICA E ADMI N 15- do �m oarte desvirtuar o bom

TRA11VA DO
cammoo e senso patriotico daquel-

PAZ
las _reformas" a nossa reorgarni··I zaçao se esta operando"sobre ba
ses mais solidas e garantidoras
da estabilidade nacional,Uw discurso do se!:'retario

do interior de Minas
-

pe�e.se a pessôa que, foi
BELLO HORIZONTE, 22 vIsta retirar uma bolsa

(G)-O sr. Cabral Passos, se- de senhora, preta, de um

cretario -:lo Interior no discurso banco no Jardim Oliveira
que pronunciou no Rotary Club BeBo, domingo ultimo entre
focalizou demoradamente as refor- 17 e 18 horas, entregal-a à
mas politicas e administrativas Rua Conselheiro Mafra 84.
por que vem passando a nação. Será gratificada .

Córte Creation
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidaruente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio 'de titulas
e documentos desta capital.

A. QUE suas aulas, cursos e conces

V ISa são de diplomas prosseguem e pras,·
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZE.TA

� Gazeta
Médicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do
I,

Dr. Cesar Sartori

Clínica círurgica-operações

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

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

Dr. Antonio Botini

Medicina tnterna- Syphilis
Vias Urinarias

Consultório e Residencía

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrínarias
-

HemoTThoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das J 5 ás horas 18

.;
1-----------------

Indíca,:
Advogados

Dr. Henrique Rupp Jor.

Escriptorio R. Feíippe
Schmidt 11' 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n: 18
(sobrado)

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 119,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE,:CURYTlBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

Edificio La Porta Hotel

lO��l��r::S 14

áS1 !!_efinação de assucê!!:
=de=

�O�
__iiiiliii:i;;;a;íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��iiiiIiiij; São necessarios 3 qualidades �

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �
Essas somente são encontradas

nos novos typos de radio

PHILIPS

Das

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Accacio Mo-
,.

re,. ra tem seu escrip-

tório de "advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho»>: 1277.--'

Caixa Postal, 110.

Não ponha fóra a sua lamina
usada.

Adquira já o afamado afia
dor "5IRANA" para laminas ty-

7'.
Nas grandes Judas 9�e desdo- po Gillette.

bram no campo da actividade so- Para excellente e baratíssimo.
cial ou commercial, o espírito mo- INSTALLADORA DE
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS
telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11
diveI das necessidades!

Jordan Cia.1
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « INDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel, 5 J 4 e�507

FIL.AES:
Mafra - Canoinhas

(SANTA CATHARINA)
.-<io Negro -_ S. Matheus

(PARANA)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

54 �
O��f�������)l-�é!��.

o Paraná ereantll
o

o apperitivo de maior fama e Tiragef'Y"\ 8.000 Exernpl.9r'es
o Revista-Jornal de actualidade, com circulação nos

_seeo-------- .�e.o.oe Estados de Espirito Santo, Minas, Rio. S, Paulo, Ivlatto

Grosso, Paranà, Santa Catharina e Ri,) G. do Sul.
Circulará no proximo mez a 2a. í::diç�o dedicada ao Esta-

V •- b
•

d do de Santa Catharina.
a lUSOS rln es .��������.

distribue � ,�
L.. ROSA � Attentae_�em III �

� A Agencia Moderna �
� de lCublicé�çõe3, com séde II

em São Paulo, é autorizada e fis-
calizada pelo Governo Federal e �

-v
possue a carta patente n. 112

�� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezeslpor �
� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �J

� EXTRACÇÃO com globos de crystal. �
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �

,teios são presenciados pelo povo �
.��{�����1�

a todas as pessôas que, por seu intermédio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

o.

João 5el"a==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

"Expresso Nordeste" .

Séde Porto Alegre
EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras, ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, J 59--227
em Florianopolís: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá--PEDRO AGUIAR
« ,« Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

.O.G.e:�._OH.�_."O (.�tt;J.l��h�������_'

I Fabrica de Moveis I T�ans.porte rapid� �
• DE • Florianopolis - Bom Retiro I
I Pedro Vitali := ACEITAM.SEPASSAGEI�OS,CAR�ASE:-NCOMENDAS �
� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER G �

Fett & ela. Limitada

I�• ESTYLO J
-

p. t '/ B T I h
'

� AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol
-ua oao In o, I - e ep one,

t(.j O encarregado MARCUS MOURA �
· �G....�e�If.�' G��k�������.

_ p_ 4f4

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
--:�--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

sómenle

Ifloverle
Boonekamp

R'-JA DEODORO 33

FLORIANOPOLIS,

A GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

peçAM CATALOGOS, tPREÇOS, ETC,

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com OIeina

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

EXPERIMENTE E' VERA QUE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o INVERNO ESTA' AHI
As

Cury,
•

ralza,

melhores casemiras, os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca
impermiaveis para senhoras e, cavalheiros acaba de receber a Casa
Felippe Schmídt n. 21 •• José Elias

(Compilação de L. Nazaretn) '(

DIA 23 DE JUNHO-S. EDELTRUDES
1821-Acclamação de um governo provisorio pau

lista-Na antiga praça de São Gonçalo, em S. Paulo, realiza�se a,

acclamação do governo provisorio da província, então dividida em

dois partidos: pcrtuguez, dirigido por Oyenhausen, e o dos Andradas,
O conselheiro José Bonifacio, procurando conciliar as duas,

facções, propoz ao governo a seguinte formula: presidente João Car-
los Augusto de Oyenhausen: vice-presidente, José Bonifacio de An-
drade e Silva; secretario do Interior e Fazenda, ceI. Martim Fran-
cisco; secretario da Guerra, ceI. Lazaro Gonçalves; Secretario da.""
Marinha o chefe de e�quadra, Miguel J�sé de Oliveira Pinto; vJS�---:�
gaes; o arcypreste FelIsberto Gomes Jardim e o conego João Ferreira
de Oliveira Bueno, pelo ecclesiastico; cois. Daniel Pedro Müller e

Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, pelas armas; ceI. Francisco
lgnacio de Souza Queiroz e o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão.
pelo cornmercio; o padre-mestre Francisco de Paula Oliveira e o pro-
fessor André da Silva Gomes, pela Instrucção Publica; o dr. Nico�
lau Pereira de Campos Vergueiro e o ten.-ceI. Antonio Maria Quar-
tim, pela Agricultura.

1931-Fallecimento-Em Curytiba fallece o apreciado,
tribuno e republicano historico Corrêa de Freitas.

II II
II

_

DIA 24 DE JUNHO-S. JOAO BAPTISTA
1 81 3-A introducção do systema metrico-s-G sabia,

paulista dr. José Bonifacio de Andrada e Silva, em sessão publica
da Academia de Sciencias, de Lisbôa, defende a introducção do SY5-
tema metrico decimal em Portugal e no Brasil.

1819-Pela emancipação do Brasil-Despedindo-se
OS JOGOS DE ONTEM dos seus collegas da Academia de Sciencias de Lisbôa, o dr. José
Sómente amanhã poderemos Bonifacio de Andrade e Silva, profere um notavel discurso, em que

publicar a longa chronica dos allude claramente a necessidade de emancipar a patria.fA filha eman4<1.,:,-_J
jogos de fot-ball relizados ôn- cipada-dizia-precisa de pôr casa". E accrescentava, em outra pas-

tem, no grammado da F. C. D., sagem: "Que terra para um vasto e grande imperio!"
entre os equipes do Figueirense 1891-Um syndicato jornalistico- «Gazeta do Sul» o.

e do fithletico. antigo diario que se publicava nesta capital, sob a direcção do ve-

Na peleja entre as eléoens se- lho jornalista Pedro de Freitas Cardoso, passa a pertencer a um

cundarias venceu o Figueirense Syndicato Jornalistico Catharinense,' assumindo então as hmcções de )

pela contagem de 3 x 2; tendo redactor-chefe o deputado tenente coronel Francisco Tolentino Viei
finalizado a lide principal com o ra de Souza, notavel advogado e escriptor de nomeada. Gazeta da

placard marcando 4 x 2 a favor Sul tornou-se então, diante da nova feição que lhe deram e das ex

do Figueirense cellentes penas que collaboravam, um diario brilhante, feito em esty-«
-------- lo moderno.

Irradiação Ao deixar a direcção do jornal Pedro de Freitas Cardoso,

da Allema..
recebeu significativa manifestação de apreço, promovida pelos seus

II companheiros de trabalhos, que eram Pedro do Brasil e Silva, Fran-

nha cisco de Paula e Silva, Francisco G. de Miranda, Henrique Grego
rio Franco. João Caneio da Silva, Manoel Pedro e Rosendo de Je-A estação allemã DJA, onda
sus Figueiró.

31 ,38ms. irradiará amanhã o pro-
gramma abaixo, para a America
do Sul.
A's 23,1 5 corresponde às 7,1 5

hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

11,15 hs.
23.05 'Annuncio 'DJA (allemão,

portuguez) Canção popular al-
lemã.

23.10 Um passeio aquatico .

23.35 Noticias sobre a economia
allemã,

23.40 Entremeio.
23.45 Ultimas noticias (em aI-Ilemão].
24.00 "Em busca da ferra dos

gregos com a alma".
1.00 Gnlremeio musical.
1 • 1 5 Ultimas noticias (em por
tuguez).

1.30 "O iooen Schumann".
"Frauenlieb« und-leben". 'Da
oidsbuendlertaenee. Sigrid Hu
tschenreuter (canta). RIchard
Laugs (piano).

2. 1 5 As representações festivas
allemães de /935.

2.30 Da nossa pasta.
3.00 Leitura do programma (al

lem., port.) Despedida 'DJfi
(allemão, portuguez).

capas
,

a rua

Ic v DESPORTOS

�e
--

� Redactor CYPRIANO JOSE

JOGO EM S. PAULO
Em São Paulo disputaram

D O P O V O ôntem o campeonato da APE A.
o YtJiranga e Syrio Libanez ..

'

n

cendo o primeiro pelo score de
6 x 1. Na Liga Paulista o Ju
ventus foi vencido pelo Portu
gueza por 5 x 2 e o Santos
venceu o Paulista por 5 xl,
Estudantes e Humberto Primo
empataram de 2 x 2.

A VIOZ

Gresser, dr. Manoel Lacerda, EI
frida Stoepker e Alberto Brügge-
mann.

Regressou de sua viagem a

Blumenau, o dr. Affonso Veiga,
director do Serviço de Formento
Ágricola. NO RIO

O America venceu os Fuzi
leiros Navaes pelo apertado sco

re de 2 x O. O Vasco da Gama
venceu o Botafogo por 4 x O e

o Flamego e o Fluminense lu
ctaram até a ultima hora, sem

que o score fosse aberto, termi
nando o prelio que renhidissi
mo por OxO. O Fluminense botou
o seu team scratch em campo .. ,

pequeno vandaloo
OUTROS PARTEm •••Para a minha irmã

Dorothéa Azevedo
-0-

Munido de qualquer simples brinquedo
E de alguns pedacinhos de madeira,
O meu filho "Pedrinho de Azevedo"
Brinca sózinho á sombra da parreira.

Depois de uma permanencia
de 10 dias entre nós, embarcou
hoje no Cte. Ripper, com desti
no a Paranaguá, o dr. Alfredo
Nazareno, encarregado da Sub
Contadoria Seccional na Aifan
dega daquella cidade paranaense.
Ao sr. Alfredo Nazareno, bôa
viagem.

BASKEET-BALL
Disputando o campeonato sul

americano os uruguayos pederam
para os argentinos por 33 x 1 9.

Para vel-o brincar vou "mudo e quêdo"
Sentar-me lá da porta na soleira,
Tão entretido está no seu folguedo,
Que não me vê e ali um a hora inteira

BEHTE HOVA

Acha-se de parabens o lar do
sr. Mario Candido da Silva, 1.

escripturario da Contadoria do
Estado e de sua exma. esposa d.
Anna Silva, com o advento de
mais uma herdeira.

Fico vendo o seu zêlo, o seu desvelo,
A' fazer óra um fórte, óra um castello,
Um chalet, um pagode japonez,

EHE'ERmQ

Uma casa de campo, uma capella,
Uma choupana rustica e singela
Para derrubar tudo de uma vêz.....

Continúa recolhido aos seus

aposentos particulares sob cuida
"dos medicos, o sr. dr. A. Dittmar,

N
.

id d h f d h" d I consul da AUemanha em nosso
ativi a e, c e e e mac mas o

E dCarlos Hoepcke.
sta c.

o doutorando João' Anastacio fALLEnmEHTO:

Kotzias;
o sr. Lucas Corrêa de Miranda.

Biguassú+Geraldino Azevedo

Decorreu ôntem, o anniversa
rio natalicio da exma. sra. d. Ma
ria das Dores Rosa Lopes, es

posa do sr. J. Lupercio Lopes, con
tador da Delegacia Fiscal neste

Estado.

No Hospital deCaridade, onde
fôra submettido a uma interven-

CHE6Am UH5... ção cirurgica, falleceu esta madru-
. gada o nosso conterraneo Oswal-

.

Encontram-se, ,nesta Capital,
I
do Moritz, filho do sr. João Mo

v�ndo de Ararangua o sr. Arnaldo ritz, do alto commercio desta ci
Napoli e Affonso Manfredini, pO-1 dade.liticos naquelle municipio, O inditoso jovem, pessôa mui-

des. Renato Barbosa to relacionada nesta Capital, era

um destacado rower do C. Nau-
tico Riachuelo, motivando, por
parte daquella aggremiação, home
nagens especiaes, sendo decretado
tres dias de luto official.

O seu enterramento realizou-se o

no Cemiterio AlIemão ..

Fez annos ôntern, o sr. João
Baptista Sabino,

Fez annos ôntem, o sr. Ernani
Ferrari, filho do sr, Rodolpho Fer

rari, gerente da Confeitaria Chi
quinho. De Tubarão, regressou o sr.

dr. Renato de Medeiros Barbosa,
illustre deputado á Assembléa Cons
tituinte Estadual.

Ocorreu ôntern, o anniversario
natalicio da exma. sra. d. Ame
lia Riesemberg Balster, viuva do
saudoso jornalista Romeu Balster.

Pelo Commandante Alcidio,
chegaram ante-ôntem, do norte os

seguintes viajantes: dr. Jorge Sip
pel, Maria Perrone, Conetieri Fi
lho, Pedro Kum, Hugo Flicher,
Severo Carvalgo, Maria Xavier de
Sá, Colina Busse, Lauro Daura,
Abelardo Terres, Armando Calil,
Oswaldo Horn, José Gomára, Ma
ria Pombo. Joaquim Vieira, De
mostenes Seguí Jor., Olindina
Gonçalves, Antonio Mussi, e Dib
Mussi.

VISITARegistrou-se, sabbado último a

data anniversaria da exrna, sra. d.
Aurea Carneiro Ribeiro, esposa
do sr. des. Carneiro Ribeiro, mem
bro da Côrte de Appellação e do
Tribunal Regional Eleitoral.

fAZEm AHHOS H01E:

Esteve nesta redacção em visi
ta de cumprimentos, acompanha
do do engenheiro José Miranda,
o sr. Edelberto de Oliveira, pres
tigioso politico e colonizaeor no

districto Vidal Ramos, no mum

cipio de Brusque.
Festeja hoje o seu annivetsario

natalício o sr. João Athanasio,
conceituado commerciante nesta

praça.
Cartazes

dia
do

Pelo /taquatià, chegaram ante

ôntern, do sul os seguintes viajan
tes: Jacob Villaim, Elvina Rabe,
ArmandoMoreira, Adalberto Gar
cia e Adriano Coutinho.

IMPERIAL-Lutador inoen

civel, às 5, 7 e 8,30 horas.

I·
I

o menino Luiz Gonzag:!, filho
{,lo sr. professor Alfredo Xavier
Vieira, nosso apreciado collabo
rador;

a exma, sra. d. Alvim Brigida
Alves;

o sr. engenheiro João Baptista

ROYAL-'Deliciosa, às 7,30
horas.

Provenientes de Blumenau, che-
garam ôntem a esta capital, os ODEON-Zona do terror, às
seguintes viajantes: Ferdinando ] 5, 6,30 e 8 horas.

Pela 11Dssa historia

,."

o SabãO

"Virgem Eepeclollôo
de Wetzel & Ci_.·- Jaínville

Prorrogacão para 30 de junho de
1935po encerramento do

Concurso Paraná Santa
Catharina

DO

Dizer com 20 palavras no maximo a elííca
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap
peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue.

Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa
Postal n. 3605, São Paulo.

O l: dos classificados receberá uma caixa
com 12 'litros sortidos, de productos «GAMBAROT
TA», o 2' receberá meia caixa e todos os concur

rentes receberão uma garrafínha reclame de AMA
RO «GAMBAROTTA».

ô e"
(MARCA REGISTRADA
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