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sua

amanhã, o

lançará um rnanifesta

attitudel
jus·tificando
Social Evo-�Possivelmente

iucionista

�-------------------------------.
,

colligada, pal1laJ

Hafls Jordan e

inclusão de evolucionistas, os SfI&S:

Mario Ramos

na cllapa

majolf! Accacio Moreira,
•

d'''-__ nsz'Q'"$mCSVCEOEZE• ...."'""í

As emprega
das domes ..

ticas
-E-

A POLICIA CiVI L

Pl�
"A Barra" OS OMNIBUS

Em visita a redacção de A �-�IM�mmrr��'�Y'WX�'�;r����••��..�---�.

Gazda, esteve o nosso conter-
-,-,
---

râneo Heitor Veiga de Faria,
DA -----,

distincto guarda aduaneiro com Empreza Au to
Iuncções na Alfandega desta Ca- -------------

pital, que nos veio gentilmente of- V' I"açáO Ltd ""ferecer um exemplar da excellente ..

revista fi Barra, órgão dos guar-
das aduaneiros, que se publica' Ao nosso presado amigo sr.

na Capital da Republica. cup. João Cancio, digno delega- <!Oi referidos carros é de 23

E' o presente numero da bri- do auxiliar da capital, levamos passageiros e, no emtanto, vem

Íhante revista inteiramente de- as reclamacões contra os abuzos superlotado quasi sempre, com

dicado á Santa Catharina, tra- praticados
�

pela Erdpreza Auto mais de uma dezena de pessoas.

zendo vasta reportagem e clichés Viação Ltd. que timbra em não E, o resultado, já se sabe: no

de nossas coisas e nossos homens dar satisfação ao cumprimento do meio do caminho o omnibus <en

públicos e bem assim do pessoal que está obrigada. O omnibus da trega 05 pontos» e o pobre mar

da guarda-mona e Alfandegas de linha do <Sacco dos Limões» chante que percorra a pé o resto

Florianopoljs e São Francisco. synthetizou o descaso que vota a
do caminho" sem direito á recla-

Gratos. 1 Empl'eza ao publico.· k- lotação l..rna�&:-tlIg\irria!.
E' edificante I ...

Queixou ..se a

policia ...
Osmarina Gasoar, residente á

rua Silva Jardim: "Morro do Mo
cotó", queixou-se a Policia Central,
de haver sido aggredida, honrem,
em plena rua João Pinto, pelo
soldado do 14'. B. C. Carlos
Holfmann.

f.}.,

Segundo tínhamos noticia- I tenacidade e a mesma bravu

do, realizou-se honrem, ás ra dos soldados do legenda-
20,30 horas, no salão do Ci- rio Regimento barriga-verde.
ne-Odeon, uma reunião pú-
blica ele propaganda integra- Hoje, ás 7,30 horas, aC0111-

lista. panhado de sua comitiva e

Literalmente cheio o salão, mais os destacados integra
desbordava a multidão pelos listas barrigas-verdes Carlos
corredores do prédio, occu- Seára e João Unhares, o dr.

pando ainda parte da rua

I
Plinio Salgado partiu, de au

Padre Miguelinho, compri- tomovel, para Itajahy, onde
rnindo-se no afan de ouvir a fará uma conferencia,

palavra arrebatadora e fluen- Amanhã, proseguirá viagem
te, porque sincera, dos enthu- para Blumenau e joinville,
siastas evangelizadores inte- em visita aos nuc1eos em pro-
gralistas. paganda integralista.

O chefe nacional dr. Plínio """"'lpau._'_"''''Pn,", w"__'_

Salgado, acompanhado de

A Isua comítiva, deu entrada no

S e içãessalão sob fartos e vibrantes

I I ': .:
'

.

applausos.
Em seguida, foi focalizado

um filtn de prupaganda, que
deu ao público uma idéa ap-
nroximada da extenção do

I�oviment� nacional-socialis- D�ixarão as fileiras ,evolucionistas ,

publica, órgão do Partido Liberal Catharineme, o distinct� advo-
ta no Brasil, destacando-se o Segundo nos constou hoje, 05 srs. Gregono gado CJ:'!L:fid'l·O ti" Adherbal Ramos dl Si: ,'2, candidato á

Consresso Integralista de Philippi e Manoel Tavares, politicos evolucionistas, em vista do df'::-;ut�:ão c&lQcL::d.

Vict�ria e a maior parada accôrdo do seu partido com a Colligação, abandonarão as lileiras l

realisada por milhares de mi- do P. S. E.

licianos integralistas em São u
"

u

Paulo, em junho ultimo. Os candidatos patrianovistas
Em seguida, o chefe pro- A Convenção Patrianovista da cidade de Porto União, lancou

vincial dr. Ot�on d'Eça apre- as candidaturas do sr. Affonso Taunay á deputação federal e �Ios
sentou á asslst�n,cla o chefe I srs. Elias Domit tenente Antonio Tanile e Abelardo Luiz de
nacional dr. Phl110 Salgado Oliveira para deputados estaduaes.
C O dr. Miguel Reale, vibran- II

fl
u

"

te tribuno, e secretario geral Colligação e Evolucionistas
do Departamento de Doutri- A REUNIÃO DE HONTElyl
na.

Fallou após, o dr. Miguel
Reale, que trouxe a assis

tenda constantemente presa
e fascinada pela sua palavra
elegante e enthusiastica, cul
ta e convincente, sendo sua

oração muitas vezes entre

cortada por longos applau
sos.

Por ultimo, usou da pala
vra a cheIe nacional e bri

íhaníe escriptor, �dr. Plinio

Salgado, que, por duas ho- Vamos, pois, para

ras e meia empolgou comple- na, e para a victória».

famente � auditorio com a Com a palavra. o dr. Adolpho Konder congratulou-se pelos
tluencia fulgurante de seu bons resu�ta_dos das demarches, que culminaram com a união

verbo poderoso, estendendo-I das OppOSIçoes.
.

.'

se longamente na analyse '_

Fallou, depol,s, o dr., Rupp Ju�uor, que r�cordou a velha

da liberal-democracia e do uma� ,e�tr� os antIgos partldos federalista e republicano em I 908,

mttnismo para terminar por InICIativa dos seus IlIustres chefes.
comi ., A ' 1 - d 30 "I'

,

f
com a exaltação do Integra- « p�s a re�o.uçao e

,

por contmgenclas po Ihcas 'arma-

lismo, que affirma ser uma ram-se vanos Pdarfhdos dque, �ft�a,l, na defes� do ideal do. bem
ideologia intermediaria. commum, na, e esa e pnnclpI�5 que ruIram por amblçõ�s,
Delirantes applausos aba- u�em-sé debaiXO da meg�a bandeI�a, lutando pelo mesmo obJe�

f as ultimas palavras ctIVO os homens que, aCIma de SI mesmo, coIlocam, em pontoaram , .

I
'

- d 11 "d d'
do semeador infatigavel, que mtang�veb' as, supren:as daspuaçoes ha C�l echVl a

�d'»
f· m' hymno de fé e con- �o a Impressao e que se aVia consegUi o uma grande
01UI. , d lI' 1 f' d
fiança á gente hl2íO,ica de vIctona para a causa os co Ig�loos, 01 encerra a a sessão.

Santa. Cathariua de hOJe, res- . _

II II
" ."

surgida para a lucta com o
.. � dlrecç�o �e Republica

.

mesmo desternorj a mesma AssumIU hoatem a dIrecçao de nossa prezada confreua Re--

As familias de Florianopolis,
que porventura necessitam dos
serviços de uma empregada do
mestica, quer seja cosinheira, co

peira, ou coisa parecida, estão á
mercê de uma série de contra

tempos, que poderiam ser facil
mente remediados com a bôa-von
tade de nossa Policia Civil.

Em verdade, a situação é in
toleravel,

Por 'Vezes, essas empregadas
SIi

s�o deshonestas, outras geniosas e

aggressivas; outras ainda, sem a

menor consideração, abandonam
as íamilias nos duros transes de
uma doença grave. Isso, sem con

tar as que, pela ausencia de es

crúpulo e hygiene, contaminam as

creanças da casa onde se empre
gam, de sarna, feridas de máu
caracter, além da transmissão de
inséctos, parasitas.

Raras são as que satisfazem.

u
"

a
Na ignoraacia de seus antece-

Caravanas colligadas dentes, as famílias, verdadeiram-n-

,

[,'j'. excursão de propaganda eleitora], partiram hontern para
te necessitadas de uma d?méstica,

o interior do rnunicipio d= São José os srs. drs. Ado! 110 alugam � ladra, a desleixada, e

I? d Ab I 'd r' C d' C
p

I a aO'QreSSIV8.,
'-on er e e ar o . onseca, ustcd.o .ampos, acompanhados �" " ,

por um grupo de politicos colligados daquelle �'nunicipio. ' ErJtr\�ta'�t�, A a nossa PolICIa Ci-
li I VI!, com a boa vontade das fa-

li � ,',

I' f 'ICom o mesmo fim os drs Rur)l) Tun1' �r Bul - V' I
minas, r�GO vena aCI mente o ca-

, •
1-," o: cao lanna e

politicos do município, viajaram honrem para o interior de Palhoca. so, cr��mdo a

.

c,aderneta prolissi-
, I

� ona] CleGSaS ser viçaes, em que se

\"
.'

Os candidatosll evolucionistas f?ssem hnçancb os diversos mo-

C bl' ,
tivos de mu -/anca de em

. oll5oant,e o que ,pu icarnos hor.tem, alem dos srs. cel. José
,l "'

:r . prego,

S M O R h
comrninadas penas para os infra-

evenano j laIa, e ommgos oc a, foi e�colhido o sr. dr. Sylvio
F ctores.
erraro, rara mtegrar o numero de evolucionistas, que serão inclui- A

dos na chapa á deputação estadual, das OpDIosiçêíes colliQ'adas.
.

apreciação do sr. Ddega-
"

- - do Auxiliar, nosso distincto ami-

Manifesto "ev�lucion'l'sta go Capitão João Câncio, deixa
mos o estudo do caso.

o poliÚo revolucionario, que, em
Talvez amanhã. seja dada a publicidade o manifesto, com

que 03 proceres evolucionistas, justificam a sua união aos colligados.
II "
li

Outras caravanas
Está percorrendo o oeste catharinense, em propaganda politi-

d C II' EstaçãoMeteorologicade FLO-
ca, uma caravana a o Igação Republicàna, cO;-lstituida do!! srs, RIANOPOLlS.

lucta, por Santa Cathari- dr. Ivo d'Aquino, ceI. Passos Maia,' dr: Victor Schmidt ceI.
Francisco Fagú'ndes, dr. José Athanasio e Leonel Rupp.

'

(�)s ,srs. dr. ��nceslau "Breves, Cid Gonzaga e dr. Oswaldo
de OlIveIra es�ão VISItando as localidades ao longo da estrada de
ferro Porto-Umão-São Francisco, e promovendo comicios de pro
paga.nda dos candidados coIligados.

" "
II

Caravanas liberaes
Dentro ,de poucos dias percorr.erão,· to_�o ó Estado, diversas

caravanas do Partido Lib3H:l C;;:tbrinense, sahindo a primeira para
o sul do Estado, promovendo comicios de propaganda eleitoral.

U R
II

Os sacrificados

-""' ep

'de Outubro
o TN A E c M M E N T o

Previsão do tempo, das I 8
horas de hoje ás 18 horas do!
amanhã,

Honte7.TI, ás 15 horas, realizou-se na séde da Colligação (casa
do Partido) a reunião dos próce:es coiligados e evolucionistas, pa
ra decidirem. em definitivo, sobre o propalado accôrdo entre as duas
correntes politicas,

O dr. Manoel Pedro da Silveira, chefe evolucionista, foi rece-

bido com applausos.
Aberta a sessão, failou

synthese, disse:
«A nossa união e uma contingencia

meus companheiros de partido.
Queremos o bem da nossa terra.

Unidos realizaremos esse ideal.
a frente, para a

o
dos propriôs anseios dos

TEMPO: -- Instavel
a chuvas e trovoadas.

sujeito

TEMPERATURA: - Es
tavel

VENTOS:-VHriaveÍs com ra

jadas frescas.

As temperaturas extremas de
hoje foram: Maxima 22.8 e Mini
ma. i 8.2, registradas reôPêctivamen
te ás 12.50 e 23.00 horas.

Os srs. major Accacio Moreir�, Hans Jordan e Mario Ramos,
foram os cancelIados da chapa co!hgada, dentre os qué collocaram
sua& c:ndidaturas á disposição doDirectorio Central, para encaminhar
o accordo com os evolucionistas. DeIamberi
•. ,

Os elementos substituidos são todos de grande projecção na pc- e nada mais
hbca estadual. PHONE 1;100

: ....
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V GAZETA

•

Florianopolis, Sabbado, 15 de Setembro de 1934

Como

Assignatu ras
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
Tl<I!v1ESTRE 15$000
MEZ 5$000

se deve servir o chá

2

Do editorial de honrem da "Federação", destaca-se o seguinte:
"FID��es da Cunha, a'liendermdo ás c!�it�cas e ao�-;

antigo chefe, daquelle tjnesmo que pres�dUra a

E A �rODAS AS ELEIÇüES� não
iii .mi. .., r.� lO'

__!iS se

reS�Siã.�!I� e q.'fHeC�\ll!.fJ��U1

paHr�a que 13 pEeiio ,Je OI�,tIJr(jr� 58 r�)a���ass��

caRla G desejam os nossos iniifw�gos"9

)� .� �� """�=P.ft. f!1��"'��!!::!.�r:-:;:m::�:::::" "":""'- .. ""....,.�.�"';,*:;:;:-: ..._,,_...........,=�=<="""'.===.!l

�:!..�� �
_�

� �_�L."""'
•• �f .......... _ ,- =...�"""" ....�..., .. :�,,_.....

-""""'""�"""""�]
DIARIO INDEPENDENTE ti P_§__A..fiI_� � � "Carn6t" femeninn �I'Redactor-chefe � " 11 � 'I V m r�n, tHiU I�

• � REDArToR' t:::���:E·�la:v��:!�: t��· BA�..,\; L�::�=OSE ����.�
Ager:tes-correspondent�s em Numa sobrecarta verde-malva,

qduaEs1sr as locahdades/ perfumada alguem mandou, hon-
O s a o dil

.

. tem, ao meu 1 eelo arrugo sr.

(�O I �a bo ração
I Altino Flôr.es: «lI�a folha branca,

""'0"===-== _ _L' onde se viam dois recortes Im

Não será devolvido o original preSS03» contendo as apreciações
publicado ou não. do meu aranzel desarrazoado e

O conceito expresso e,7J aTU,· vis-à-vis, a critica brilhante do
gc de collaboração, mesmo soli principe do jornalismo catharinen
cilada, não implica em respon se, sobre a peça «r/linha mulher
sabilidade ou endôsso por parte é um grande homem».
la Redacção: A seguir lançado «numa calli-

graphia indelinivel, « insexual » ,

apenas isto: «Das duas uma :

ou os srs, chronistas não viram a

comédia «Minha mulher é um

grande homem), ou não entendem
patavina de theatro».

A correspondencia, bem como Estava estabelecido o dilemma!
os valores relativos aos an- A maldade é mesmo assim. Ir-
nuncios e assigrzaturas devem mã da hypocrisia, filha da covar

r.;er enviados ao Director-Ge- dia, veste-se bem, perfuma-se, e

rente Jsiro CalladlJ. sorrateiramente, venenosa, illudin-
Caixa Postal 37 I do com o odôr e com a indumen-

�J:'C.&.'61IAmIlllAftI -"�f1f'.! taria, la?ça, onde q,uer, a, sizania.ltl;;.� l\� �liMi I.� u,..� QuasI sempre attmge a meta.

Funccio- Não se, tratas�e do illustre lit-

li!
terato Altmo Flores, a quem de-

Ua Ir10 59 dica especial estima e a cujo talen-

Tendo em vista a designação t� rendo. a minha ma�or admir�
eh uma Comissão na Câmara dos çao, dana ao facto a Importancm

D<:!putados para elaborar o Es-I que,me m�rec�. Uma explicação,
tatuto dos Funccionarios, o nosso porem, se lmpoe.

.

Club dos Funcciollari03 Públicos Em expendendo a mInha mo

resolveu reunir amanhã, ás 1 6 desta e humilde opinião sobre a

horas, em sua séde social á ma
celebre comedia gauleza, disse a

Conselheiro Mafra, 21 _ Sobra- penas a expressão do meu sentir

do, - os represeatanks das di- e o res11ltado da minha ob3erva

,"crsas repartições f,�deraes, esta- ção. O que é inconteste, poré:n,
eluaes e municipaes, afim de aus-

é kr publico, assistido a p,;ça

cultar e coordenar as aspirações friamente. Cotejar-me com Altino

cuja inclusão no Estatuto cabe ao
FIareS é tudo que ha de mau e,

funccionalismo Catharinense pIei- tão mau que a perv�rgidade se

tear.
encobre no anonymato. �Aais nin-

A iniciativa daquella sympa- da: devolvo o at:estado de in:2-
thica associação de classe tem en- pela que me qUlZ passar, pOlS,

contrado a melhor acolhida entre
não concebo tivesse o mesquínho
explorador posto-o lambem á dis-
posição do meu particular amigo
Altino Flô:;-es.
A razão estará, por certo, co:n

o talentoso chronista de O Es·
lado. a quem peço venia e tole-
rdncia para poder expender com «Deus lhe pague» foi' levado
convicção plena, a minha opinião, hontem em reprise, com uma ca

sem valia é verdade, mas sincera. sa repleta, tendo a bella peça
Isso não m'o negará o bri- tido interpreteção condigna, nada

lhante jornalista, pois si ha quem ficando a dever á premiere.
applauda com sincera sympathia Carlos Medina t<:ve brilhante
tambem haverá quem repudie actuação no papel de Péricles, e

com justiça! I soube dar-lhe o feitio idealisado
E está no seu direito. por Joracy Camargo.

O thernaé summamente amplo e complexo, pois abrange des
de a modesta merenda, onde reunimos várias amigas, para tomarem

uma chavena de chá, sem pretensões, ao chá com maiuscula, que

algumas vezes nos vemos obrigadas 11 ollerecer, correspondendo at

tenções recebidas, ou para solernnisar algum faustoso acontecimento.
A denominação de chá solernne é muito elástica, e neila cabe

uma reunião com orchestra ou números executados por artistas, ou

ainda a simples musica da causerie, cadenciada com o tinir das pGr
cellanas.

Porém, ha uma lei inalteravel, que abrange de 1m1 extremo a

outro. E' necessário que tudo. Que se relacione com o scrvico, se

distinga pela perfeição dos detalhes, que são o (jue attestam
�

a ca

pacidade e o bom gosto da dona dr. casa, não 50 pelas ori::;i;::tlida·'
des que o�ferece, senão ta-nbern pela maneira como são olierecidas
A dona da casa, que reune suas amigas paf;} offerece;:-lhes uma chá
vena de chá, ha de procurar sempre, algo novo, que dê urna nota

chic á sua reurÜo, quer seja intima ou numerosa.

Por exemplo: observe-se a maneira de servir o assucar. Antes

para fugir á rotina, preferia-se servi-lo em tabletes. Porem, hoje, a

novidade consiste em offerecer caramelos tansparentes, contendo
uma pequena quantidade de liquido+-sumo de limão, baunilha etc.

O calor do chi dissolve o caramelo que o adoça, e o liquido, posto
em contacto com a bebida, aromatisa-a, communícando-Ihe um cL
licioso sabor ..

Muitas in::1ovações f:e introduzem actualmente na asiática be
bida. Em algumas casas, serv.::m-na com rodelas de limãv o�! b

ranja. Noutras, C0zem-se folhas de! jasmim com folb.s de chá, o lJ'-l:!
dá uma fragancia esquisita.

O chá e a expressão maxima de elegancia, para obõeCJuiar
nossos amigos, semp,e que na maneira de servi-lo, haja tanto es

mero e bom gô;;to, quanta solicitude revelarmos aos convidados.

leições
se do podel-a,
mente

Palcos
e Telas

Cal--tazes do
dl·:�3

7 112 horasOdeon - A's

«Sagrado Dilema;:..

pr,:!sentantes.

cr;heatro - Cia. Palm�irim:
ultimo espectaculo de assignatura
e grandioso festival do applaudi
do artista Palmeirim; com a p;!
ça de Oduvalcb Vianna: «Mas

que Mulher».
O esp�ctaculo começará ás

20,30 horas.

� Hoje, com a comedia «Mas
que mulher... )} da autoria do
Oduvaldo Vianna, o querido Pal
meirim Silva fará o seu grande
festivaI.
A sympathia e o carinho com

que Florianopolis recebeu um dos
mais destacados artistas brasilei
ros, levarão ao Alvaro de Car
valho o que de culto possuimos,
prestando-se assim uma homena

eem ao magnifico actor.

Da sra. Cecy Medina, recebe
mos amavel cartão agradecendo
s justissimas refereneias que lhe

temos feito.

Phan1a�cia de
Plantão

E·'�re:'.L �Ia'lt"o 1
0U:'t '" \....l':"" l-I lo:..... amanll�l a

Pharmacia da Fé, á rua Trajano.
O serviço nocturno será feito p:::la
Pharmacia Christovão á rua JD�(O
Pinto.

Delamberi
e nada mais

PHONE 1.100

os chefes de repartições, que vêm
communicando á Secretaria a

designação de funccionarios re-

U. 8. e R. Operaria
Recebemos gentil convite para

aSSIStirmos, ás 19 horas, do dia
17 do corrente, na séde da Uuião
Beneficente e Recreativa Opera
ria, á rua Pedro Soares n' 23, a
sessão solemne em commemoração
ao J 2' anniversarÍo de sua fun-
dação.

Gratos.

Attentai bem!
.A filial das CasÁs Pernambucanas, é a unica de,sta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.
•

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA
Formidavel e inegualavel stock de fazendas com

os padrões maIS bellos

Comprar nas Cuas P�rnambucan,a.s é economizar.

RUA FELIPPE SCHlVIlDT n' 15

PLiNIO SALGt\DO
Approximam-se as eleições, Num afobamento, reorganizam-se,

ás pressa:" os partidos politicos. Elles já estavam rcah iados, desde o

ultimo pleito para a formação da Assembléa Constituinte. O, parti
dos politicas esfriam como cadaveres e só se reanimam nas vesneras

da safra eleitoral. .

f"

Já agora, eil-os, soerguidos, D2sprende delles o calor das fe
bres malignas. Um cheiro de tóxicos se elimina pelos seus póros. E'
um odôr pestilento que se evola através das polemicas mais sordi
das, em que se atassalham os mestres do mesmo officio.

Assistimos ao espectaculo da resurreição dos Lazaros. Do fundo
de suas tumbas, eil-os, qne saem. Seus corpos são chagados de v.cios.
Suas mãos se estendem arnorphas. Seus olhos rutilam no fundo das
orbitas, illuminando as faces tenebrosas, São elles, os partidos. A
sua Íucta iá principia ..., L

II
II

Em todas as cidade, do paiz, installam-se os SeUS postos de alis-
tarnento. Uma vasta taboleta annuncia aos cidadãos que ali se faz o

'1 d 1 h E 1 1 _ ,. ri I' broi o renanr o.
•

sse reoanno nao e mais puxano pe o ca resto até
, " "d 1 d 1

da nocca aa urna, mas e tangi o pera voz os demagogos a praça
publica, eternos pegureiros de ovelhas servis. Sim: porque já appa
recém pelas praças. trepados nos corêtos, o dedo espetado no ar,
os mystilicadores da opinião publica. Todos os analphabetos, todos
03 simi-Íetrados, todos os pernosticos e todos os paranoic03 de gran
des gestos eb drama, timbre soturno e funereo de voz. Oue fazem
elb'! ExpIotam o sentimentalismo doentio das turbas, fa!l�m como

charlatães. Sua virtudô: é a ponbaliclade: nU;Jca faltaram na hOia
exacta em que se anmlncÍam as comedias dos pleitos eleitoraes.

Antes da comedia ser levada á scena, apparecem os saltim-
b . d f' . I:J j1 .

'1 h'd d P
.

anca", e eua. a.l1aços velnos con. EC! os o ovo, agItam-se
na arena. Onde estiveram tanto tempo ausentes do convivia da
massa popular? Ninguem póde dizer ao certo. Entretanto, agora
ahi estão. ,

Começou a lucta dos 1 52 partidos politicos em que se di
vide, S� desaggrega e apodrecê! o pai?. Uns promettem empregos,
outros ameaçam com perseguições. Um trazem ás costas a som

bra prestigiadora dos governos, outros se apre$entam descabellada
:nente clamando pela liberdade e accusando os adversarios de
oppressores.

A lucta é terrivel. Todos os adjectivos são usados. Todos
. 1 - b d C l' I'

03 cptnetos SilO mano· ra o�. aiu:mna cOillr2. caJumnla. Injuria
contra injur;a. G3.stam-se paginas e paginas dos jornaes. bso CLts

['l muito dinh::iro, mas os partidos têm SU'lS caixas. Essa3 cai
xas são formadas pelos que exploram a materia prima do voto í a
ra manufacturar a mercadoria-d�putado, � mão dos syndicatos es

trangeiros, das e:nprezas industáaes e co:nmerciaes, estende-se ás
occultas, para depositar o seu obulo nos cofres dos partidos.

A oDiai5.o publica acompanh t a batalha. Faz suas aoosta,

co:no si e�tivesse numa corri:b de cavallos ou numa rinha de 5l.al�
los. Joga-se nas «cente:las)) e o «milhar») dos quocientes eleitc
t;wae3. A politica é o grande jogo do bicho.

o. P. P ..

crime

'�"�illl!IIlIU!IOO!ilUnilluumIllAIIIllllIIl6llllUIIIiIIIllIlllllllltr.tfil7r.1li.",ll!IIlItIII!llIIIIfli�

de Mafra

Procurou-nos hoje o sr. ceI.
josé SeverianoMaia, pedindo para
que pEblicassemos n:o ser seu ca

pataz o autor do crime, que noti
ciamos e occorrido ha poucos
d:as em Mafra.
O barbaro as�assinato foi pra

ticado pelo empregado do sr'

Chrisoguino Maia, em terrenos

deEte senhor.

Brindes
O sr. V. Zanetti, digno ge�

rente da filial "Companhia Sou-
C"

.

Iza ruz nesta caplta , teve a gen-
tileza de nos offerecer dois paco
tes dos magnificos cigarros "Y0-
landaí' de fabricação da conceI

tuada companhia.
-

........ �

crL.ratos pt..iu O�ferta.

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ire�-;, a n h i�_:_:w=�
..

Tay·a_!JJ a1IIlcoquel uche -:;1 !r�'---.:--F-�•
• -. Funôuôn em lc.70 .. ·

!!t.N7-r_5It,'?"*'_",_�:�� lmypo "Super-Bayr�euth"5E6UROS TERRESTRES E mAR1nm05
. Incontestavelmente A Primeira no Brasil XARuPE CONTRA CO- O mais belIo e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

I rr:pltal realisaoo o.ooo.oocãooo QUELUCI'iE FONTOURA A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longasI Reservas mais aO/: '

36.000:000:l!iOOO
i\

I
Rzceita em 1933 17.76Z:7D3$361

I'-i\.cren -te c� .

ri �rnmovel5
. " 13.4�2:2�99�349

- EFFEITO SEGURO -

"e::::Jj . r;;:::;;;.

ii. RC5p(Jf15(!!.;i!luaC.�s (1SbUIll,uas cm 1933 2.369.9..:>8: ....32$816

�
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz FlorianopolísU (Estas respow:õoblliàaàes rzfer'em-ae sómente aos ramos àe

A' venda em te- S F IP [-060 C! TRflH5POF<TE5, que 51)0 09 DOJ5 UH1WS crn que FILlAES EM :-Blumenau-joinville- ão rancísco-c-l.aguna=Lages� a Cornpnnhlu opere) das Pharmaclas
.

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul� flg!m_te-s, 5ub·Ag,entes e Regulcri)ol'{m àe A,varias em to.Clos 05
.

K EstaDoS õa Brasil, no Uruguay (5uccursal) e nas prlnr!paes ����������.���-�-������������������������til praças extrnnqetrce
fl Agentes em florianopolis cnrncoe LOBO & nA.

,

[1 Rua r. mafra n' 35 (eobruõo) ralxa postal 19

M Telegr. ALL1AHÇA Teleph.1.083
11
11 Escrlptorios em Laguna e 1talahy Sub-AgentlZ.9 em

U E3.lumenau e Lagl:!6

Agente nesta prGlça: LARGO GENERAL OSORIO, RUASESTEVES
-,

G
• i JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

VirgUlo José areIa .�
Rua TI·rad�'ntes 10 �l. E,ntreg&i lá domic.U!o -. HYQilne l,repr�e,n$iy�1

,

... n. •
...._..._..'........,

Caixa Postal, 56

CASA PERRONEII
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

IPirrrrjifiJIM "iDr...... sr '1" -

CflLÇADOS ELE6AHTE5 E f1H1S51mos

••• Ultimo moõeto v ••

mm=r7Pft""RíD'&7'7'"TrW""?'YilCm�mrftf7TPI5P!'51ftJ! _ S='i'TZ"a

!
.

Confeitaria Chiquinho Il Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, --C-A"""'F
.........

E"""
.....

"""';�JA""""""'''''''V=A=='''''
-- -_..........

"-'1
conservas, vinhos "finos etc.

I'
Sa Iao

Fornece doces de todas as qualidades para ca-
ta...sarnentos, baptisados e bailes. Sepetiu8Praça 15 deRESTAURANT A LA' CARTE no primeiro

andJar
'

Sarbeari,a
T H E O D O R O F E R R A R I Novembro

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA TELEPIt 1.360 I
Rua Conselheiro Mafra, 5

RUA TRAJANO) TeJephone 1.194
.........""""""_.................................IiõIõõiiõõõ= �iiiiiiiiiiiiiiíiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiõiliiiiiiíiiõii;;=...._iõôliõiiiliiiiiã__;"';;;;:;-'""a"�

co ,
_

�Mf "�"_:r::pwm;.n = 1iI'I"I:t:

�;-T���ã� 'I
�I CO,-)_�11íSSOES--R,�.íJi�C'3ENTAÇOES E CONTA PROPf<lA

� Ag�:1te5 das ,"Id [8,"'j'7S Reunidas F. Matarczzo=S, Paulo
�, Standard Oi. :":u,ilpany Of Brasil (KerOZen4l marca

� "JACASe', Gàolii1a "tv\OTANo")--Panair do Brasil

� S. A, (Serviço aéreo)-l'víarcas de farinha de trigo
� LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

,
:

g !�t!�i]tHJ até 1:UOO$OUO
'

� S(.Ifdm·}i Srel®n�� (c..Jco) ,', :t.; :t.r"

�l f(UA CONSELI-lE;::W I,;AFRA N. 2g

J
-

�J ......, 1

l' 1 tt:/iP • �i tf'. 1:3 -í l(\� T 1 1 1(\1'�: Lnc. el.r
"

,-.J;_lnenno' ---'---ana 1 ostal, U.!.-·- �.�pn, I v o ,

!.t�. �"', ;'f.: �;-.''''; �-.:t.t';;::i;';;:;;;�;';;;':'I�;'.��;';.-;-:;':r;.:<��".;;;-';;;��;�:;��:FI:�.��.&�P�:����';".'01I:!'.���-;--

t!;!i��;';d� ., {I
�' �iJ{f..;

, <, é certamente a sua maior pre ..
,-

.� :'�'occupação. Tenha pois a cer-
.:

;; teza de alímental-o com um

, te it e pu r o. Dê-lhe leite

;B�} "MOÇA"_, obtido do melhor. -

'. .:-:-'%:*....... '....
.. .:� ,..

;'7': leite, das campínas paulistas. >:\
..:�/ ::;d \ "\; .' ;' ����;,_:J Manipulado segundo os me- <-'

o

thodos maismodernos allíados ,�"
't'; \

á experíencía adquirida no "Iç.,'
;'mundo inteiro ,\ pela NESTLÉ., :;J�j

,

"
durante longos annos, o leite

/'" "MOCA" é O le�te por excel- :::�'
"

.1'.iW:.,':"1 . ,,-(i! .�::J _, "', -

�t"_eID;la ..§ � ,

•

".

,.
" '1

: . .'.\ t:\
-..,.,; �;��ià \ �

q,,,, ;:,�':''iiíf ',"
•••1 ,!_ �� p �

'H �,....... � '"'n ','1 ;
-

"'-:-r:.. . �":'-c'f;�'::

C"O N O E N SAO O;�
,
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.
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REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Rlggenbak & ela. LIda.

F{ua COf1!!izlheiro mafra, 35-· C. Postal llZ·· Tiiiepb. 1.flZe

c_=. -

N II
4p

NK

Café te Restaurai1t
"E S T fi E L L A"

•.. DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar
;)�i:i�:'_�:,:_:'"",:;� tirnentos para exmas. familias
.

�Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os c'ías,
das 11 ás 14 horas por 2$500 somente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOi'VS
novos, no districto « João PêSSÔa}), por preços ao alcance

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Ben:.ardi--LARGO CE,.

i<EFtAL OZORIO.

!.,�:����������������
i

�ru� & em
I

t I�Orf1er�O ",
. �Iall

!

End. Tel. Fi LOfJi ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS, PNEUM..ATICOS P I R E L L I S/A.

Cornmercio por grosso de Sal, Trigo, FarelIo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

PaLdo Schlemper
orrosn O E ESCRIPTORIO

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

=====================-=.==.==========��==�=-�=�

,o••eo•••G.&�O.OOOG.".

1:.Açougues I'i' )J I..

;;a P
'.

" ..I O OUO, �

I Popular e!

•
A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor

�====�========�==����==�==�����.. �, --�---�-�---.�-�----------�------���------����.--------���----�------------�

Prefiram sabão" I N C I O" de (Ctuityba) para lavagem de roupa e misté
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

'E"A:x>nor.aidO . i .. -.. -

• • ! •• 'I'" • '" ., ',o ., '1 ....... �.1,... , "

f/1 ;,
..

� 'l�\'"
1(' ':i-:

""+":;.� ..;.�
Yl.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rrn. R.

Encontra-se nas princi- I,',:paes casas do nosso CO!11-

mercio II

Todos os senhores de fi
no gosto só usam os cha
péos de luxo

ás 17 horas .

OURIVESARIA

Laboratorio de anályses �
clinicas � I

das 9 ás 1 2 e das !,'I14 ás 1 8 horas.
I

Exames de sangue, líquido t

c.ephaJo-rachidiano, urina, I
escarro, púz , etc., e qual- Itquer pesquiza,para �lucida-
ção de dIagnosticos.

'

Rua João Pinta, 13

(Sobrado)
_ I

CLINICA DE VIAS UR:NA

RIAS, PART6s E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Rllymtmd� S:·m�(js
méàico DO Hcepltcl e

materniàaDe I
I RUV FELlPPE SCHI"llDT N' 9

I II Alfaiataria crúas de Gato do Mat-ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
cr;eleplwne / 105

Cons. - Rua Trajano n. 1

'GdepllOne /32 I
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

to. Graxaim, Raposas

reiasI

Accacio Mo- e Zorrilhas.

Fabrica deRUA JERONYMO
COELHO, N. 38tem SeU escrip-;z----====z;

Dr. Sixe!1�mdo Teb!:eira

CLINICA lVIÉDICA
Diariamente das 9 ás 1 1 e

das I 5 ás 1 7 hs.

Consultorio nua Marechal
Gr,âlherme, n' 1

PHONE 1299

Chamados a qualquer hora

tório de advocacia á rua
- DE

Visconde de Ouro Preto I RELOJOARIA

iii Roberto", Müllel�n. 70. - Phone: 1277. - ! I ACEITA ENCOM!vlENDAS EM QUALQUER ES-

I
Rua Trajano N. 4 C TYLLO - Rua João Pinto 11 B.Caixa Postal, 110.

ti
BIJOlffERIA JOAlifiEJUA

. _I '_
------===-=============== ::-.=====::::::::::::::::::::::::=::::-:':=:::�::::::�'=""::::':��__.......__::::==::::::::-.....:::==--=�=-=--� :lrQd!,Q 'l!��«')!.,",,�������l:li1'�3l!tW'�--�_-...............

menores
T

calçados peles
COI�OSSAt.... sor·tirnento de cacados fir)os par-a

Especialidades em calçados sob medida

I
preços"

homens, senhoras e creanç8S
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

melhores

":"'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 5Florianopolis, Sabbado, 15 de Setembro de 1934
. � ............:.;..-v·:�t:;]g".·-=_-----

Mf)t'CiiUlo d� �i�ri�inQ:;ll)lis
Feijilo preto f.acco' 17'000

Feijão Branco sacco 20$000
Feijão vermelho sacco 20$000
Milho sacco 1 2$000

8$000
sacco 1 2$000

12$000
12$000
7$000
14$000
30$000
$200

1 $300 VINHOS DO RIO GRANDE
1 $200 Em quintos J 00$000
1 $200 Em decimos 55$000
4$800 Café em grão arroba 20$000
18$000 Vassouras 5 fios dz. 23$000
$100 Vassouras 3 fios dz. 20$000

A35:'::c::.:- í::'CC:O arroba 7$500 Xarque coxões arroba 26$000
Polvilho sacco 11 $000 Xarque sortidos arroba 24$000

Batatas sacco

Amendoim
Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo

I à
��������@

rnerrio. . n. u - � I
.

Casa I�"§'_�_ª_C2.§,1
Ag- ricultura � Tuffã Ami-�-'& mrmãos �� RUA FELIPPE SCHM!DT N. 22 - Phone 1401 �

(�'�� ESTAIVIOS LIQUIDANDO COM 20'1. DE ABATIMENTO�,iZéa Mays Fischer caixa 30$000 I Em latas de 5 quilos 114$000 ��'l�
m1

Côcos saccos 55$000 Em latas de 2 quilos 115$000 � GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO
[1-j

Farello saccos 5$500 MERCADO FIRME � Sedas Lindas e Tecidos finos de belissimos padrões �FarelJinho saccos 7$500�, ��,Farinha de milho Marialina caixa BATATAS �j ELEGANCIA E APURADO GOSTO f1J
24$000 (Por saccos de 60 k_ilos) �, Edlficio Pnprjn �Vélas de cêra kilo 7$100 $ O

�j
1$400

Branca Graúdas 22 O O �i�,�')1j.�','>ÍI�jj����__.d����'�������f�������Grampos p. cêrca kilo B 1\/1' d 16$000
� G-?:::;' ���� ���.x ?-'':'J� � �

ranca vhstura as
Cimento Mauá sacco 11 $500 MERCADO FIRME ===========

Phosphoros Pinheiro lata21 0$000 '-1Aramefarpadon' 12 rôlo 25$500 XARQUE Ultimas edícões da Cia.
Aramefarpadon'13rôlo30$500 (por kilo) Edi·tora i�acior"ai

Letreiros

Pintura em geral a pre
ços modicas

.
- -

. á venda na Livraria Cen
tra! de Alberto Entres -:- Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
E'LO RIAHOPOLIS

1$700
1$500
1$400

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO BrasilJosué de Castro-o Problema da Alimentação no

:J{' Tahajára de Oliveira - Japão
.:xconleiro Lobato-Contos Pesados
[ulia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide-03 Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

Col;ecção NegrallllCollecção Po

__lic_ia_l_e_dc_M_y_s_te._rio_-_8_v_o_lu_m_e_sr:': _j
Refinação de ssucar

COUROS
Limpos pesados kilo 1$800
J\.t::higOS pesados ido 1$200
Limpos leves kilo 1$000
Limpos refugos kilo 1$000
Cedanho kilo 2$000

�

PELES
Gatos do mato uma 4$000
Lontras média uma 30$000
(�raxaif!l do mato uma 3$000
Craxaim do campo urna 4$500
Catetos

' l'
urna 4$000roemos

Porco do mato uma 4$000
1 acartes orandes urna 3$000.�Q..;:)J. "'0 •..4 .......

Veados mateiros kilo 8$000

..

Feijão (saccos) 103.776
MADEIRA DE LEI -- PRIMEI- Arroz ( ») 94.024

RA QUALIDADE ARROZ Farinha ( ») 47.305
Taboas de lei est. (3x23) duzia (Por sacco de 60 I�ilos) Banha (caixas) 13.507

38$000 Agulha Especial 50$000 Milho (saccos) 26.996
Taboas lei la'g. 3x31 dz. 54$000 Agulha Bom

.

45$000 Xarque (fardos) 15.000
dernas de serra lei dz. 28$000 Japonez Especial 41 $000 Faltam as sahidas dos deposites particulares.
Fôrro de pinho 14$000 J�ponez �om 39$000

_

Taboas de qualidade 2123 dz. BIca Corrida 32$000 DELAMBERT-BOCAYUVA 161
16$000 MERCADO fIRME '" IRS; IIh e.1II 1WR8d 6$000

�� �. Phone IJooSarrafos de lei 1 I5 A z.

BANHA Precisa-se de uma no Ca- ------------------------
Pr�o/llS cl:li'!'�nt®2 na �raça [ie (Por caixas de 60 kilos) fé Restaurant Estrella.

f!oriaH10pfl.iiis Em latas de 20 quilos 1 I 0$000 I

FIRME

DIVERSOS
(por lei/o)

Cêra 5$500
Cebo $900
Carne de porco 1$500
Toucinho 1$200

CAMBIO

-Pôde-se muitas vezes evitar

que uma comida salgada se cor�

rompa, ajuntando-lhe uma colhe
rada de vinagre e outra de as-

Mercado do Rio
sucar.

Ou então, deve-Sê comê-la in
teira -nente, antes que ella se cor

rompa.

FEIJÃO
(Por sacco de 60 kilos) Libra

16:)000 DoBar
32$000 Marco
20$000 Lira
25$000 Peso Argentino

FROUXO Peso Uruguaio
Escudo

60$000
11$810
4$705 DELAMBERT vende-lhe o

1$035
3$500

melhor gêlo por igual preço
6$200 PHONE 1.100
$545 "'....��

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

fARINHA DE MANDIOCA

de
JOAO SELVA

Tenho o prazer de cornmunicar aos meus distinctos
freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Movirnento de Cereaes no Rio de Janeiro Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-
De 22 de agosto a l' de setembro phone n. 1441 ou no depositaria na CASA SAVAS, á

5ahit105 na
rua Conselheiro Mafra.

-

(Por sacco de 50 lrilos]
Fina com pó 10$500
Grossa sem pó 9$500

MERCADO fROUXO

5TOCK Entraôas na

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

aerncnc aernunc

18.346
27.822
20.1334
6.158

6.378
29.503
13.969
9.361

Coelhos Gigantes Branco
de Flandres

Com idade de 3 mezes vende o casal a 20$000
CRIADOR Ewaldo Baasch

Pt=lLl-iOÇA
Em Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

FARINHA DE TRIGO I,

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 leilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$;000

. '1 1'1CWZclrO ')"1' ::IOS
.

AlI '1

Sur?re2:l "i{t KllOS

Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

ASSUCAR
Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de . 4 5 kilos
Moido de 45 Idos

Encapados 2 kilos

36$COO
4$800
28$500

I

Sociedade "A EC(')I'JOIV�j-!
ZADORA DO LAR90, o!e I
Ar-.gelo M. Lé) F"or'ta

68$000 & Cia.
68$OO� Angelo M. La Porta & Cia. organizadores e adrninis-
58�00 tradores da «A ECONOMIZADOf<A DO LAR», desta Ca-I
62$0°0°0 pital, avisam aos seus distinctos amigos e clientes que,50$0 tendo constituido com a CASA BANCARIA ECONOI\tlIZA-

I DORA DO LAR, de A. M. La Porta & Cia, do Rio de
FRIO Janeiro, o Banco de Credito Commercial e Constructor
8$500 ;)rA. com série naquella Capital e agencia nesta, conforme
6$500 publicação no Diario Official de 23 de Agosto proximo
7$500 findo, assumiu este Banco toda a responsabilidade dos
19$000 contractos e operações da A ECONOMIZADORA DO

LAR.
A constituição do Banco de Credito Commercial e

Conctructor SIA tendo se realizado em obediencia aos De
cretos do Governo Federal nrs: 24.503 e 24.766, respecti
vamente de 29 de Junho e 14 de Julho, regulando as so-·
ciedades de economía collectiva, obriga a aguardar a ex

pedição pelo Ministerio da Fazenda da nova Carta Paten
re para o funccionamento desta agencia, processo a ulti
mar-se por estes dias, para reiniciar as operações e ad
missão de novos contractos.

O Banco de Credito Cornmercial e Constructor SrA,
44$000 que succede á firma A. M. La Porta & Cia e á A ECO-
35$000 NOMIZADORA DO LAR, e tem como directores os srs .

55$000 Angelo Malaguarnera La Porta, Felippe Orofino La Por-
16$000 ta e Luiz Orofino, mantem todos os compromissos para
55$000 com os nossOs estimados clientes, nas condições dos seus

43$000 contractos.
38$000 Florianopolis, 12 de Setembro de 1934

o Refrigerador?

Caixas pequenas
Caixas grandes

SABÃO ]OINVILLE
4$000
5$000

c; r',�(::;'2D�:;1"$ G. :::., ü:,,!m de possuirem tudo O que ha de
r:", n:� ..

; '-.,0 e ! "-1:,,;:0 cr: rdri;3eraçdo electrica, trazem, na marca

(_ _--,' .,:. ::""',;:, ur.. .i H:pr.:-r.la ga�<lntia de qualidade, duração e valor.
DIVERSOS

Arroz sacco

.Querozene caixa
Gazolina caixa

Vélas de cebo caixa

Soda Pirarnide caixa

Cebolas caixa
Vélas stearina caixa

/,:) cc:;pr_i U�,� n.�i;g::r.:.Jcr, i,;;egure-se de que a machina é bôa
c "" :<.>;t:_ ... .: �c;. :.,-;':":,J " de cc;r.fjança - exija o refrigerador G. E.

r�c-'i ir,i;:im(.�i:.(:s ou uma demonstração, a qualquer dos
I.. , .. _-"i ,,:, .. ;I' ... r,s ou tef.-:phonll: !1ara o G:Scriptorio d.

Cia. Tracção, Luz e Força de Florianopolis

PI AR1í""IGOS
P A R A

H o M E N s
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•
Florianopolis, Sabbado, 15 de Setembro de 1934

DO

-a-
Pelo Governo do Estado fo-

ram a3.iigilados os seguintes actos: I
D:,crelO n. 671. I

A"L 1. - Aos hmccionarics I

públicos municipaes será c0l1cdi-1
natalicio a da a aposentadoria, nos termos i

'''''-''�..".._.,_''''',.,.".,'�''''_'3'"''rwzu_....�jI-������"-�

Carreirão, da lei estadual que regula a e;-

[m'�'.�. i lH.......C;�'r;-:'\:r:1'), ""'3, Ol:�::; �

- ..... pê·..... ! .....

ArL 2. - O pr�'e:1t:: D '::re

to enlrará em vigor na data d�
sua publicação.
-Creando duas escolas nos lu-

gares Campo .f\lovo e Colonia,
districto d:; Boa Vista-Margdn
ES::ju:orda, munic;pio de Tijucas;
dr Z ( .

re::lov:::n o, O prOIeSSOl" �ien-

no R'l.m03, d1. escola mixta da·

E5lrad:l do Pirahy, no mun:,:;i;;io
de Joinvill� para a mixta de PvS

sr. tên13, no município dó: Ca;npo
li- AL:g,e; a professora Cecilia Pi

azza Pol1i, da escola mixta dê;
BÔ:l Vista, para a mixta d� Ca-

D" �,·l dA y:; "'�do l' "rr" .C"ou o 10ilia, districto ele Bôa Vista,
v 0t.l J �:)l...... "--'!Jl ,-,�.:J

sr. Edllardo Nicolich, delegado f\thrgêm Esqljerda, ambas .nu mu- I

daste Estado na Fêim Inferna- nicipio dó: Tijucas, a profe36ora
do DistrÍcto Maria Amelia Duarte, da e:;c:cla

mixta de Rio do Braço, pard a

mixta de Campo Novo, ambas

Dinartc P. Arauio, Victor no municipio de Tijucas;
Pdluzo Junior, C. }-lildebra!1dt, concedendo autorização a pro-

AI b' São convidados a compare- cM' I I S 'd d
I

,,-\ a'mo�a arn- Acy de Souza Freitas, cl�. B�:lz ,essora 1 "na ta a . a a, a e.:-

espemnçl) mas c�� a Delega�i� Fiscal ��c- Limongi, Ant:áo Tan;lL�, Fran. cola 'mixta de Belchior, no ::}L!-

çau do OÚm1l11O da Um32,. d (' 1i\11 1 I�

I nl'cl'pl'O d� (''.�<p�r par;, aS';"�"r-
b

. l' CISCO os l-)aato3, lV eeúes ,-ur,.. l' '.J "-J.:..... .:Jt., a.. _h�.:,U ....

Receio de que? Medo pelo as pessoas a aíXO re13ClO-
lino -s� Maria hala Sáda Zirncner-

nadas: -José Bernardinl, AI- ...fracasso? Jimais. f. d S" \1"t' A
.

Mas de se apresentar uma oe- ire.? llva,. 1 ai mor�m,
. . . 011\110 lanlu1'lrlo dE' f,o P'Ol'!""lcaslão propICia como esta e me-

.

"

.
J • c - h,,: d ,

do de que elles não pudessem to- JOSi� Jorge, Sara Pereira e

mar parte n::!ssa jornada de espi- I C?liveíra, Jacob j01:ge, José,
ritos ésforçados. Carlos Meyer, Jose Manuel

Nasceu o c5tudaate catharinen- da Silva1 Vital Luiz de Aze

se, e enfileirou-se na cohórte in- vedo, Hcmique Dingee, Eu

tegralista. Rufla o tambôr dando genio Fagundes de Nlorae3)
inicio a mai:cha penosa, mas pro- José Antonio de Oliveira, Ful-

B I d h l:[encio BOrg2S, Norberto Eu-vcitosa para o rasi e aman. ã! � .�

Milicianos alertas como perpe-
elides da Silva, MariaGloria

tuos
.

atalaias. Oliveira} Eduardo Horn, Ama
ro Thomé de Sarja, Dario
r.u'preml'as 0111"(1,10" S A__ .I.. � 11..1 ..... t-u' '. .

«Casa IVloeílmann», josephi
na Hoffmann, lrmandande

d::m'
dps Passo::., Estephano Kot-·
zias, Francisco Opuska, An

gelo Zavélrize, Alfredo Fran
cisco de Souza e Dorval

Chamados á Deiega� cion::d de Amoo[TJs

cia Fiscal Federal.

.

Quando ingressei nas fileiras I ter por iemma, gi:avado na tua

academicas do Paran:í, senti algo, f03:� intellectil3.1 estas pdGvras do
de estranho no meu interior. 52nti i lm�r� Cesar Magal!,ã'::_3;
rninh'alma presa por um e:ül,üsi- <[amais abandonaremos nossa

asmo, por uma alegria extrava- missão. E3t3. é a 11033::1 fiy�l:! •. �

gmte, por esta emoção aprazivel soiução,»
resultante dJ. act!vid1de satisleita. Pois bem, C::l�OS colbzas.

E' ,. l
.

que observei que o estu- agraceço smcernmente este supre-
dante paranaense trabalhava com mo esforço que acabaste dê de
alinco par um unico ideal: Fazer mcrntrnr, [azendo Íembrar qne S.
brilhar o nome do P:>,ral'1� I. r ':h r' t f'l! �

. _ •.. � �:l, "ma, _Dl', .103 capa<.Cj pa-'
ra hz:;r bl ilhar 5(';'1. nome!

PvÍ:)Cidilcle catharinensel r'/rE-
Faziam mostrar (l'le o estudan

te paranaense sabe beta!' contra

todas os obstaculcs qu� S� lhe� cianos barri:ps'lerde! Imitemos o

apreser.tarn, transpondo barreiras Parar,il
muitas vezes difficilimas; que a alma Eu distante te acompanho!
juvenil do pinheiral vibra com Alisrei-;nc na'legiào integralista do
ardôr, nunca abandonando P , 1

> � � o arana; para C00perar na marcna

sorrrso as vezes amargo, empr.egan·· d.1 Victoria!
do todos 03 e3forços precisos nesta Lucremos mutuamente p:lril um

lucra tremenda para alcançar o fim unicol
ideal de um sonho realizavel. Fazer brotar do solo cathari-

Fiquei enthmiasmado! Aby.3·· nense, não o joio, mas plantas
mado! que deem [melos exc.::llentes pa-

Senti que o meu coraçio f,:;Ivia ra ffi2.tar a fome dos no�sos seme

D'Jm mar de alegria! Regosijava- lhantes!
se de intenso jubilo. Faze res?landecer nos quatro

Devo todo este cnthusias'no Ca:1to5 do Brasil, tcu espirito em

ao: luctador;,;s invenciveis do Para- prehendedor de estudante!
,

na. Livra nossa SOli1ta terra cL:sla
L�mbrei,m:: de minha terra! DociIO"'l; faze enterros destes l)han-

,. 'O 1

Sc1:1ta Catharina! De meus col- (asmas, destes bOi1ecos qUe ahi
le;ras! I daasam em corda bamba, e então
o

EsfriGi I O desan:mo preh:;l".- verás teus esforça0 coroadod
1.:1cu o lugar desta clegria, Quiz Lu::ta COim enthu;iasmo que a

dErramar lagrimas de desespero. victoria é im.
Mas esperei.

Olhei a mocidade barriga-ve:- 19[1!i'iw�i \lí1"l) AC:ldemico de
de; para meus collegas di; estu- Direito no Paraná.
dos de 3 annos atraz 1

Pareciam frios! Quasi inertes!
Somente applaudindo collegas de
outras plag'.lS, talvez p0r um méro

,

,
.

exrte.

Passa�am-se 3 alElOS de evo

luç.ão!
Foi creada a

g;:_-lerd.�. Tive
receel.

Observei de longe as technic:?s

empregadas. A surpresa foi com

pleta.
Surgiram oradores, nunco.

tes esperados!
Agora lutam mutuamente, con

gregando unanime suas 1déas, suas

forças tendo pm escopo fazer do
BIasil um Brasil brasileiro.
E nunca deixes de luctar. Lu

ctar, luctar até o fim. E deves

Sergio Alves.
u

DELAMBERT Phone-l . J 00

Fallecimentos
Fazem annos hoje:
o sr. Gustavo AS3is, g'Drda Na sua residencia á rua Sal-

da AUa'1J:g,l; danha iV1arinho, 24, falleceu hon-
o jovem asp.rante Carlos Na- te:n a exrna. sr a. d. M:ula das

tivida-ie; Dores Barbosa, viuva do nosso

a exrna. sra. d. [vIa ·i:!. L. Lo- saudoso conterraneo, sr. João de
to B�i '10 e- )"0'\. do cv ;::. wI'�'lio Oliveira S'líbo3a... ....... , ·)l .... ...., oJJ.. i--l-!J'-' �

r-re
- Luiz 32Ü:lo) do com.nercio IJ'" o seu enterramento eHectuou-

otlctas

ca; s : hoje ás 1 7 horas no

DO,';:;8, de: It�coroby.
cemiterio

IvI3.i"ia (Ll'S
profe:.so: Alkd,)

A Palmeirim e ('�cy meàlna, Corno
hornenuqcm pelo s cu àesempenho
no formiàavel [Jeça ôrornctlcc "Deus
lhe' pague".

Amava ... e na illusão daquelle Amôr
E/I::. vivia em dupla vida, ou seja:
Capitalista. .. em casa, e [ora, ... (horror!)
Triste mendigo á porta duma igreja.

ENa feliz, risonha, e linda [lôr.
-Em raso doiro planta que viceja
Assim vivera tnezes d'esplendor
Qual borboleta que num SO!ZllO adeja!

Mas, certo dia) soube tudo e .. , agora
Não mais gozando essa illusão de outrora,
Procura, em vão, o velho oue a deixára

E vae, de porta em porta, louca, anciosa
Em busca do mendigo-alma formósa
Que nunca mais da sua se sepára!

Fplis, 14-9·-934. Sel!astHU Vi!1ira
Reproduzido por ter sahido com incorreção

Lllu_ do
;'�(17icr Vieira;

o sr. �j,;)_l ;-=�)�r.J \/!:�:[t:"\)
nG�;S03 pezan1es,

n�2Qc:-1 --

PARTICIPAÇÃO DE NOIVADO

Actos offlciaes

"Et gran. senhor" Colligado
Participa a toda a gente
Que depois de um sonho ardente
D'amor que lhe enche a vista
Contractou, mui docemente}
Seu grande} bello naipada,
Com dona Evolucionista
Que é moça de dóte raro

E precisava de... ampáro!

an.e:
a

ç
raciosa meiina ""rhe:'f;z:�1La,

filh3. do sr. Aurelio Leite S,;ár<i;
a me:;li;:w. Mar;:} da Cloi-:a, íi

Íhinha do sr. Thomaz joãJ d'Js
Santos, iunccicaario da Dir.�cto"'
ria eL, Hygi::ne do EsLdo.

1:"""""' • 1 . •

r e�té:F'- 110JC o seu

g,;ntil senhorinu 1 Layr
hlha do st, fl\ ,·t�lüt
bn::cio:lario estad 1.-:\1.

Enlace
Goreia - Silva

RevJiz:l-sc: boj�, na vi,i:1112, ci
dade de Tijucao, o enbc;� mil

�!'imo\1id do sr. Darey G 1rcia
runc:cionarlo da Fazel1cb Mo::l�b,

1
.

Y'I �'lco:n a se;uonla .c_,1 y .J1 ya.

O"' C"!f/) r r� I) ,",--;.r-n'.) 1"''-' �:L(ó"f/�'
Encont.ra-se entre nÓ3 o

cap. Alv;:w Roc�a, politico
bêrd na região :,,:;rrana.

Uns entram para os .

P a r tidos; outros
sahem; outros fa
zem tróca, etc. etc.

(De todos os jor
lZaes).

Politica... Politica...
(E' o prato do dia).

Os que partem
Dr. Augusto de Paula

Para a capital Fe-derai Vi�ljOU
ante-hontem, em comoanhia de
sua exma. consolte d.'Olga Ra
mos de Paula, o sr. dr. Augusto
FcHeira de Paula.

mann;

eXGJ.erando a p:;dido, Herta
Germ:;r, do cargo' cb professora
da escola mÍxta de Pomeroda, no

Un5 que chegam, outros que
(engrossam

As partidarias fileiras ...
Que jogo de brincadeiras!

I Eu penso até que elles ... tróçam.

E1unicioio de: Blumenau;
Id�si�nando Gloria Popermayer

para exercer o cargo de profes
sora da escola masculina de Pas-
503 dos Indios, no m�micip;o de

Chapecó e complementari��:l Ly
dia Jachowiez para exercer o

0)'30 de profe3sora da escola
:11:::[a d.:: Bôa Vista, no munici

pio (h Tiju(,3s;
co_;ced::ndo dois m;::zes de li

cença a professora Almerinda
Irene d::l5 Chagas, da escola mixta
de Estiva do Inferninho, no mu-

Para Itajahy onde vai repre- nicipio de Biguassú.
jentar a Associação dos Em:;re-
fiados no CommerdiJ no Con-I
;resw O,.)c:rurio, viaiou hOl1tem 011 "-LAry'B�R� �OCAYUV'\ 161v ... J .0;:: � 1 �L.,..1 1 -.c.J' ., f1

S
1 '-

J 'd (' 'hsr. êbastido me .e �arya!.o

Costa. I P!1ona 1.lo�

R
' r

egre�sou hontem a Laguna,
acomp::l.l1haJo de �uo. CX!:'!d. sra.

o f.r. IT'ajor Pompiiio Pereira
Bento, agente do Lloyd mgudla
cid8de: e candidato a constil�l;n
te e3tadu�.l pelo Partido Libe
ral.

N�ste Brasil tão formôso
Terrinha quente do "samba"
Eu acho até que é gostoso
Pular-se na "coda bamba" ...

E' candidato a... martéllo.
E' voto de sympathia
E' g'esto raro... Que bello!
Que mage5tosa alegria!
..... ,. .

(A Lu?: e a Tele- Ah! Brasil. Terra bemdita,
phonica andam, de- Sob a luz do teu cruzeiro
véras, na berlin- Inda ha muito brasileiro
da ... ) Que chóra a tua desdita!

I

A Luz e a Telephoaica
Todds duas muito unidas

Sar.pião

Querem dar a "nota tonica"
Ne3sa causa de .corridas. Leilão
o telephone emmudéce
Cáe o póste, apága a luz
A "força" tambem se esquéce
Que é força e já se reduz ...

No-:proximo dia 20, ás 14
horas, será vendido em hasta
publica um terreno, sito á
rua General Bittencourt n.

73,
.

e uma casinha consíruida

I de tijolos, avaliada, em i.
I praça, pela importancia de
11.200$000.

Na terra dos "casamentos'"
E' caso de aconselhar:
"'Meninas, vós wis portentos
E deveis lógo casar"!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




