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No afan de bem PO'IO,
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In;Clamos

Hoje urna

res das

, .

serte de entrevis�tas com os procé-
'·correntes '·políticas em

M•
, II!

Iser�a As

Ift�����para a re-

Athanazio

1'{.r:''''T.:' ��'Vt--:-�-'-'''-""",'JLl.-..''S����
� j-�, ��.�,-���..�...���� �-= � , �
�� tJe�x.ara a Itl
� �
� INTERVENTORIA �
� �
�f Conforme notícia por �
�II1ÓS ha dias publicada, �.,i� o sr, coronel Aristiliano �
:(� Ramos passará depois �
��1

de amanha, ao sr.

dr'l�� ) ,. r: . l' �

\� I lácido Olyrnpio de 011- It

� veira, secretario do 111- ��
'�� terior � JLl�tiça-! a

Inter-I�.'�1
ventoria uo Estado. t1'

� O sr. Interventor via- fr�� jará, ainda esta semana W!�
�>;i para o sul do Estado,

11ii4� ir:sp�cciol1ando os �u- J

�!
rucrpios daquella re�Ia? J

r� Acompanham s. excia.: o I�
� secretario da Interven- �� toria, dr. Ivens de Arau- � ,

�� jo e o ajudante de ordens ��� ten�!1te 'Alberto Meyer. �j
� Consoante apuramos �
�. 5: e�Tia.· não �ecidiu ��

��'� 3111da se reassumira o

;.'� governo antes 'das elei- ,
1r. cões. �����i������,.;:;_��� ���-,,-=>..���._��_.&�

s e o. tubromana

DEU A LUZ DENTRO DO
CAMINH__O

'--------------._----------------

Para assistirmos o baile
tomrnemorativo ao 430. an

niversario de sua fl\hdação,
que oecorre a 20 do corrente,

,

recebemos da secretaria da
,

«Fratellanza Italiana� atten
cioso I coõvite

-

que agradece
mos.,
i.. ··.«A Gazeta. far-se-a, re-
presentar.

Curityba 16 - (correspon
dencia) A vida para o pobre é
sempre cheia de peripécias.
O acto que vamos narrar

indica perfeitamente que os

l.omens, d.v.d ndo a sociedade
em classes, contribuiram para
a desorganização social em

que nos encontramos, dando
ao rico todas as regalias é
ao pobre todas as misérias

possivels.
Uma turma de 60 opera

rios e 8 mulheres se trans

portavam em caminhão, da Ha dias publicámos, colhida no "Jornal de Joinville", a noti
Estrada da Ribeira para tra- cia de espancamento do eleitor republicano Pr,ocópio Duarte, pelos
balhar, no traçado que vae filhos do politico liberal de Curveta-Julio Pereira.
nh Campo Largo. Os cami- Hoje, lemos no IIIndependente" a seguinte narração do facto
á ões viajavam sem inciden- e que trancrevemos para que o público, ouvidas as duas partes,
te, quando, aI) passar pelo tire sua opinião:

'

,-

lugar denominado � Torneiras» «Procópio Duarte havia solicitado .dos irmãos Pcrei::a que
a mulher Adelia Faustina, es- retirassem em Joinville o seu título de eleitor, tendo, para tar.to, feito Caravanas da Colllgação
posa do operario Mario Fa- entrega do respectivo recibo «assignado a lapis». Pelo paquete Max seguem hoje os srs. drs, Fulvio Aducci,
ustíno, deu á luz um lindo Por tal motivo. não- puderam 'os irmãos Pereira levar o título João Bayer Filho, Mar,oel Pedro da Silveira e Francisco GaHotti,
menino, dentro do vehiculo. para Curveta, com o que Pr�cópio,' que é dado a valente, ficou L- que percorrerão o sul do Estado em propaganda dos candidatos
A creança recern-nascida !D1iO.· colligados."

e a parturiente estão passan- Disposto a brigar, entrou Procópio no .estabelecimento do sr. Com
'

o mesmo íi:n partem, quinta-feira próxima,
do bem. Julio Pereira, dirigindo-se grosseiramente aos filhos deste sr.-Vi gião serrana mi srs. drs. Adolpho Konder, major José

cente e José, que estavam no balcão. de Liz Lemos e dr. Abelardo Fonseca.
Desafiando a todo o mundo, Procópio acabou P;)T dirigir um O dr. Adolpho Konder, de volta da zona serrana, visitará

insulto mais pesado, dando, motivo a que o �L José Pereira saltas- o nort : do E, ��:, �!J, cn[e promoverá divertes cornicios. Na reunião, dê sexia-ieira úl-
se o balcão, Foi nesta altura que Procópio se atirou sobre o sr.

n
�

" tima da Côrte de Appelaçâo ío-
José Pereira grudando-se-lhe 'a urna perna. Com o impulso, loram ' As colonias dos municípios de São J03é e Palhoça serão ram julgados os seguintes autos:

os dois, agarrados, estatelar-se na calçada, ficando ambos feridos I:.:! percorrica: relO; eh. Bulcão Vianna e Rupp Junior, dentro de 1- ae-gravo n. 710 da �omarca
cabeça».., ' püliC03 Cl!c.5. de S. Bento; aggravante - dr.

«O Independente» çontinu� negando que Procópio tenha ril:O ,

"

tl
n Alfredo V. Varella e aqQravado

republicano, porque-diz-«jamais '.foj coiia alguma». Comil1unicando Ó accôrdo -José BruscLy e sua n�Jh{T.
Com quem está a verdadt;? .

Os s1's. dr. Manoel Pedro da Silveira e cel. José Severiano Decidiu a Côrte negar provi-
"II" ' Maia transmittiram, o segl!Ínte te!egramma, aos seus correligiona- mento ao aggravo para confirmar

A chapa li beral e o' op'erariado naijos, ?e B1umen3.U, communicando o accôrdo com a Colligação o despacho; - aggravo n. 74 J

Joinville, J 5. - (pelo correio.) Causou bôa impressão nos RepublIcana. da comarca de Laguna; aggra-
meios proletarios a inclusão na chapa. liberal á deputação esta- «Firmada a alliança com a Colligação para disputarmos o vante dona Lf:Opoldina Antunes
dual, do nome do sr. Francisco Antonucci, presidente da Fede- pleito de Outubro. Cabral e aggravado o espolio de

ração Regional dos Trabalhodores. de Santa Cathariha, com séde Ingressamos na nova ordem da politica nacional, que fará Manoel Lucio Cabral.
em Joinville.

. .

resurgir dos escombros a Revolução de 30. Abraços». A Côrte não tomou conheci-
Ouvimos que OE operarios ,syndicalizados de Joinville, São 811" .• .

mento da appelação por ter sido
Francisco e Mafra estão cohesos, e compar�cerão ás umas para €I que nos ii isse. o ,II r.• interposto fóra do prazo legal;
suffragarem a chapa liberal. -aggravo n. 750 da comar-

-0- Francisco Gallalti ca de Tubarão; aggravante-
Descontentamentos . . . Havendo grande interesse pelo pleito d,� outubro, em que será

Alexandrino Barreto e aggravade
Joinville, 15-� (p�lo correio.) Rein? aqui e nas vizinhas ci- decidida, em memoravel prélio, a situação politica em nosso Estado, Hennrique Coelho Sá.

dade de São Francisco e São Bento, entre os elementos colli- resolveu A Gazela, publicar a partir de hoje a opinião dos próceres
Foi negado provimento ao

gados, certo descontentamento pelo attribuido desacerto na escô- das correntes que se degladiam. aggravo para confirmar o despa-
lha dos nomes que integram a chapa desta Zona. Iniciamos hoje com a palavra do sr. dr. Francisco Gallotti, pres�

cho;-appelação civel n. 1.683
Esse descontentamento ainda mais se accentuou, após á réti- tigioso político colligado, t; estimado conterrâneo. Disse-nos elle:

da comarca de Joinville; appelan�
rada do nome do sr. Hans Jordan, sacrificado pelo accôrdo com «Desde o momento em que cheguei ao solo catharinense, que o

te-A. E. G. Companhia Sul
o Evolucionista. 'meu coração vibra do mais intenso jubilo pela convicção segura do

Americana de Electricidade e ap-
Em São Bento, a não inclusão do engenheiro Alfredo' Va- alto gráo de 'civismo da nossa gente. ,

pelado Alexandre ScheImm.
relia lambem provocou commentarios desfavoraveis da parte dos A grande lucta eleitoral que se desenrola e q�e terá epilogo

A Côrte oonfirmou em parte
legionarios. a.14 de Outubro, é um movimento empolgante que muito ha de le-

a sentença appelada.
-0- var o nome do povo barriga-v.erde, já tão cheio de gloriosas tradic-

A candidatura do dr. Oswaldo Cabral çõe.s. , Moeda falsa
Joinville, 15- (pelo correio.) Segundô colh"eri10s

.

·denh'e· al; .

guns elementos da Ala M0ça da· Colligação, aqui, não foi recebi- Pârto para o sul catharil1enSê animado do mais vivo enthuslas-
da com sympathia a óndidatura do dr. Oswaldo Cabral. mo pela causa que abncei e lá, duran�,; os ,dias que faltam para o

11"11 ' -, ,gra.nde choque, p'all1lo a palmo percorrerei o Sul prégando a salva-
Comicios de propaganda eleitoral ção de S. Catharina. '

_.0_ ,

E' frase corrçnte por esse Brasil afóra de que a revolução po-
Na 'Lag6a diria teI sido um bem para a nossa Parria, mas para S. Catharina fô-

R I· h
. .

'

d dI' I ia um desastre . .

-

ea lzaram-�e ontem, COffilCiOS e. propagan a e eItora, ás

I
....'",.

15 e 16 horas respectivam"'nt d s
.

- t'd' C I
E realmente aSSIm fel e disto esta o nosso povo SInceramente

, y e a u€grerrnaçoes par i anas 0-
'd D·ELAMBE'1. �1 d Ir .. R b1' p' 'd L'b' I C' h

. convenCI o I\. ven e- he o19açao epu licana e artI o 1
.

era at annense.
'

.

.

J .

• A

N.o comlClO �os colligados, fallaram os srs. dr. Oswaldo Bul-I A prova do que lne ahrmo te-Ia-emos a 14 de Outubro, com a

cio Vianna, CassiO Fons�ca e Fausto Silveira, c no dos liberaest (Continúa na 6a. pá�ina)

e commentarios
Os srs, dr. Leonel Costa e Eudoro

Baptista e a Colligaçáo
A imprensa liberal de JoinyjHe noticia gue o sr. Eudoro Ba

ptista, político republicano naquella cidade, que infatigavelmente, No districto de Gàrcia, no município de São Tcsé, ás J J ho

vinha trabalhando na qualificação ·deitoral, dirigiu aos directores da ras de sábbado, realizou-se um concorrido comicio da Colligação
Colligação carta desligando-se: da nóve] aggremiação, de vez que, Republicana.
seus compromissos se cingiam apenas ao Partido Republicano.

.

Discurs('u o sr. dr. Rupp Junior, que pronunciou longa e vi-

Por idênticas razões, abandonou -

a actividade partidaria, brante oração, sendo applaudidíssimo.
alheiando-se da politica, o distincto advogado dr. Leonel Costa, A's J O horas de domingo, 110 districto de Angelina, pro�

destacado elemento das hostes republicanas. cedeu-se a um comício do: propaganda dos candidatos colligados,
H em que fallaram os 61'S. '.dl:-. Rupp Junior, Custodio de Campos e

U II

Corno se conta a historia dr. Abelardo Fonseca, sendo enthusiásticamente applaudidos.

'usaram �la palavra 05 srs. drs. Nerêu Ramos, Ivens de Araujo,
Diniz Junior ê acader4ico Altamiro Guimarães.

Em SãZ) Jm:zé

Caravana liberal
Segue quarta-feira para o sul do Estado, em propaganda

d� SCllS principies partidarios, uma caravana liberal composta dos
drs. Ne'êu Ramos, Diniz junior e ers. Altamiro Guimarães e ceI.
Fontoura Borges.

IÇ .,
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Com a pre-
feitura .. li

-0-

Cães á solta
Florianopolis é o verdadeiro

Paraizo canino.
«Cachorro, aqui, tem habeas

corpus preventivo!»
,

As pernas dos transeuntes são

coi!as �ecundarias e a Prefeitura,
na qualidade de honoraria da so

ciedade protectora dos irracionaes,
deixa 05 racionaes á me'rcê da

gana daquelIes.
, Cãea' á solta infest"m as nossas

ruas. E, o exemplo fructificou! A$
" prefeituras circumvisinhas respei
tando a doutrina firmada pela su

perior instancia sobre a lib"erdade
�anina, tornou-a pacifica.

No districto de João Pessôa,
municipio de São José, os cães

livres, aggridem, mordem e são

capazes de devorar o infeliz ra

cional que se atreva a perambular
depois das IOda noite.

.Fratellanza
Ita'liana -o-

De Blumenall, dividamente,
escoltado chegou á Peniten
ciaria cio Estado, o presidia
rio Erish Baekenhanoff pro
nuciado pela Justiça Federal,
como .incurso no crime de
estellionafo. '

.

I

I
I
ir-

melhor gêlo por igual preço
PHONE·l.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A oa-O I rrtegra 25 trav,essia., 0-, o sr

..
1\f1inistro

;;-:�m� �!I D E A R TE:�C, -.
n ser- presidente

!)IAmO IN?EPtNDJ:.NTE � _._.,_''9'_-,...... ,..,_ � ,- t Sra's-"'Illel�ra c�anlca o. do I-ri�unal.�edact�r-chef� IL� REDACTOR � IS a ViÇO c o ndo r- de
.

..Justlça E-
Mar�mhJ C�li�dj Junior JOÃO M. BARBOSA �

_

Lufthansa t .le�t_o\a!���o{�UHED1\CTORES DIVERSOS ,.,,"'1���� ��� «A ACÇAO INTEGRALISTA BRASILEIRA não é �rat��_-:9-..s ..."? pe-
Agentes-correspondentes em Sabbado realizou-se no Thee- um Partido Politico; e um movimento nacional, o maior que já Um novo navio ca- I�. ex. l.O do a-

quasi todas as localidades tro Alvaro de Carvalho o Iesti- se processou no Brasil. tapulta e novos hy- Is·temento
do Estado. val de Palmeirim Silva, enscenada Vae ás urnas para destruir o proprio voto, que nada. signi- dros em Santa Ca-
(''''''''' II � .... ã

a comedia «Mas que mulher, .. »,
fica e que, na Democracia liber,a� é um �le�ento de tralicancia, tha r ina

��!?=,_§!_?O_l �.2_�� da authoria de Oduvaldo Vianna. escada para a ascenção de politicos prolissionaes.
Com a travessia do Atlan- O sr. Desembargador Pre-

Não será decoloido o original A. peça, interessou o publico "

Não são a: classes qu� vão para o� congressos: são

dOS po-
tico, na qnarta-feira ultima, sidente d� Tribunal Regional

d h [iticos, os que tem emprezanos, os que hZ,eram, «collecÇãO, e voo .

desde Estado recebeu do "r.Publicado ou não. e teve magnifico es�mpen o por d f L_ d d em direção da Europa para J

tos, como as creanças fazem collecção e igunnnas e caixas e ..u

Ministro Presidente do � rl'-O conceito expresso em arti- parte de todos actuantes. O pri- h h O Brasil, conseguio o «Ser- iY -' 'f

go de collabomção, mesmo soli meiro acto, é explendido: nos p osp oros.»
, viço Aereo Transoceanico » bunal Superior de Justiça E-

d I demai b h A ACÇAO INTEGRALISTA BRASILEIRA, repetimos,
C d t 't I leitoral O sczuínte telesram-cita a, não imp ica em respon emais perce e-se que o aut or, _ L P tid P l't' que a on or em es rei a co - I:':> b

b I d d dõ atabalhoadamente, conclui-o seu
nao c: um ar I o o! ICO.

I b
- D t 1 ma'sa i i a e ou en osso por parle E' um anceio nacional, uma reacção da Patria brasileira LO oraçao comá a

«

eUt sCdle O·Ificial- Presidente Tava:la Redacção. trabalho.
f d di I utthansa « est execu an O '--

• Entretanto, o grande esforço contra as orças e ISSO ução iueH o ameaçam.»
com tanto successo desde I res Sobrinho Tribunal Elei

Asslgnatu ras do conjuncto conseguiu manejar a a

M i alguns meles celebrou um torai Fpolis. Accusaido tc-
ANNO 45$000jplatéa a seu talante. D'ahi, dos O ger:,eral �oes <?r:te ro e

interessante 'jubileu: a 25 legran:tma. comun:cãçàü, l1:j-

SEMESTl�E 25;$000 actores, a razão deter a comedia OS partidos polltlCOS travessia aerea do Atlantico mero rnscriptos com mais vi-
TRINIESTRE 15$000 impressionado grandemente, rece- «Approxima-se � inevit�vel l,ucta eleitoral para a tomada

por hydroaviões, no serviço va satístaçao ven�) tra��rMEZ 5$000 bendo muitos applausos. «d� poder, entre M, �acçoe5 parhcular,lstas, todas adversas ao c,on- regular desde a inaguração ��s"sencla como <:.,here justiça
A correspondencia, bem como Palmeirim esteve com a <pe- «certo de pura brasilidade e á propna razão de ser do ExerCito. do mesmo em Fevereiro do Eleitoral desse Estado effu
os valores relativos aos an- neira optirna», «NãO, send? possivel ,deixar, de, votar para, não attent�r corrente anno. Já teve o n08- sivas congratulação exito
nuncios e assignaturas devem Com a SU:l. vêrve seleccionou a «�ontra uma Imposição da lei constitucional, s��la util �u,e, os rm-

so publico ampla occasíão de alcançado alstarnento dando
ser enviados ao Director-Ge- alegria e o riso conseq�ente, fa- ({II�ares não se comprom�ttesse;n em or�alllsaçoe: yartldanas que aproveitar o referido serviço I as sim p � v o dernostração
rente Jairo Callaã:). zendo escorrer toda tnsteza de «nao fos.sem J� caracter e expansão Nacional, e IImlta��m o exer-

e de conhecer a sua rezula- grande CIVIsmo e connança
Caixa P05tal 37 que, porventura, fosse tomado al- «cicio desse direito apenas em proven ste da classe militar.» ridade e lefficiencia. E? de eloquente a Magistratura não

d J D'
, I (Trecho l'Ia m�nSag2m ao ExercIto.) " tem poupado e ,f �os f .

gum expecta or. orge InIZ, no I o notar, a demais, que a com- ,t L srorç razer

inimigo das mulheres «o santo ca-

A
.

d Cllh ft N
.

I binação brasileira - allemã, r�speltar verdílde �oto, Pe-
samenteiro», só m�r�ce os mais viagem <?"., � � �,CI�na iá nos primeiros vôos re'l- dl�do tarnarlc�<tensslv03 cum-

francos e-logl'os, pela sobriedade e 05 telecrrammas rec�bld05 peh Cnefta ProYl!lclal dIzem das J,
d

.

b
'

pnm"nto� dignos JuiZ"3 e�'h f 'b d Ch�f fel' I llza os consegulO so repujar '-::'.> , , -,
precisão com que se portou. Fer- homenag.�ns tllu�p ae3 que �r� tn �ta as �� '" e

� '1��IO�a_ as perfomances prometidas funcclOnanos, elcltorae3 rel-'

NÀO FORAM ATrENDIDOS reira Leite, o «prefeito pesadol» em Brusque, ItaJahy e Blum,�na:.l, ond,� os salo�s em qu. <J� re:a

br t s ortando as tero vosse lCIa protesto ele-
"�O

16 ( "�) O M' d lisaram as conferencias integra!ista3 se encheraln de uma fórma ao pu ICOd, r�n p
t a vado apreçoo adm;ra'�a-o Ati<lO 1

- l<au.lo - 1- foi e uma sorte! . . . correspon enclas, en re
,

_

1...
-

nistro da Marinha indeferiu Carlos Medina deu-nos o typo vista.
Europa e a America dd Sul, tenclOsas saudaçoes Herme-

,

t d G d f I' b {' d d Por toda a parte um enthusiasmo indescriptivel e.m!JQll1ou as '1' B P 'd tD requcnmen O O cap, en- o i no o ec lente e acata or as . �

varias vezes, em tempo mui- ner:t,l [to. arras,' - res! en e
I Õ 'r fl'rm o �u sentl'U1"'nto d� amor ao T b StU Homem de Menezes, em ordens paternas, com grande per- popu aç es, que, aSSIm, ea am """...

to menor do que o horario 1'1 unaJ upenor.
d' 'd ça-o do f 'E h Brasil e á crrande causa intellralista. .

que pc Ia reconSi era elção, ntrou no conc avo para .. -

* previsto. Chegaram aSSE]),
despacho, que foi dado no convencer o pae no proprio inte- * :II cartas do Rio de J angiro
seu requerimento de Agosto resse, alcançando a satisfação do Novas i nscripções no N u-

em pouco mais de 4 dias ao alternadamente se encontram
de 1934, que solicitava ser seu desejo. O joven artista por- ciso de Florianopolis centro do velho continente, voando, garantindo a quan-
aproveitado numa das vagas tou-s.e muito bem. Tem havido innumeras inscripçõ�s novas no Nucleo d� Flo-

em egual tempo de Stuttgart tidade relativamente grande
existentes do Corpo de En- Todos corresponderam satisfa- rianopolis, sobresahindo nellas o elemento operario, que, assim (Allemanha) para aqui, em dos hydro$ empregados a

genheiros Navaes. ldêntíc,o ctoriamente. demonstra um alto espirito de patrioti,>mo. pouco mais que 5 dias de continuidade do serviço de
despacho o titular da Man_. Cecy Medina, a Nieta, foi n

I
II

, ,Stuttgart até Buenos Aires; tão reconhecida necessidadt
nha exaroLl no requerimento magnifica, reaffirmando os &eus aO "Integralismo é a realisação da democro:cLa socml tudo isso se:n preparativos e utilidade publica.
do Cap. Tenente Fernando dotes de artista conscÍenciosa. pela identificação progressiva do estado á SOCiedade e á

ou propaganda especiaes e Os pilotos, assim corno os
de Alrneida Rodrigu,:s, para Suzana Negri, desempenhou-se Nação." dentro do sdrviço regular. demais tripulantes dos hydros,
ser aproveitado no mesmo a contento geral. Emfim, foi uma "

II
"

Sab�mos que os dirigentes são rigrosamente escolhidos,
Corpo, especialidade de Ele- bôa noitada o espectaculo de Brasileiro pensa nisto:- da linha, que é a primeira entre os melhores aeronave-
c tricídaclc, para o que fizera ubbado. O indifferentismo é o p(:iof inimigo d3 Patria. D�vemos com- g e nu i n ame n te p o voa da, gantes do trafego moderno
concurso. batel-o com todas as armas e seja maldicto o brasileiro que não se �por hydroa-viões no mundo, e alguns, delles, como von

Hontem, em matinée, foi re- interessar pela terra, linda e forte. onde vio a luz e onde se guardam que regularmente cruzam o Studuitfz Blankenburg, von

presentada a comedia de Carlos 05 restos dos antepassados. Só pela luta se vence, só luctando
com-/ Athntico, trabalham activa Klau�burcIl, Alisono. Grau

Medina «O Espalha Brazas» e tituiremos um Brasil glorioso e forte, integralisado com a intelligencia, ment� em sempre melhorar thl'f, já conseguiram adquirir
á noite «Tenente Sedllctof» de cultura e o sentimento de tod03 os seus filhos. O já tão util serviço: foi ag- bem justificade reputação n03
Gastão Tojeiro. com a qual Se 1.1

•
n sim ultimamente posto em meios laviatoriol3.

desped.iu de Florianopolis a Cia, O Integralismo, ao contrario do Communismo, mantem a fa- acção mais um navio cata:" Vemos assim na occasião
Palmeirim Silva-Cecy Medina, milia, porque o homem estima o sangue do seu sangue e encontra pulta, O �Scha.wabenland», da 25. travessia regular do
que durante uma semana fizeram nos seus paes, filhos, esposas, irmãos e parentes, a consolação que que como o já conhecido oceano Atlantico, em plena
a delicia dos apreciadores db nenhum governo di na hora do:; soffriment05 physicos e moraes. �W�stfalenl'>, serve de ponto actividade e franco progresso
theatlO, que não são poucos. O o

li
8 de apoio aos hydros que a laboriosa empresa que tan-

desempenho dos espectaculos de Catholico ou pro;testante, Cruzam o oceano. Além dis- tos bernefícios traz ao inter
hontem foram perfeitos, merecen- escuta:' .

so, foram incorporados á fro- cambio !ntercontinenta� e que
do a Cia. Os mais francos applau- -Quererás ver um dia o templo em qu'� tu óras a Deus ta aérea existente mais al- pela, activa collaboraçao da
sos.

transf.:mado numa cavalariça ou num theatro� guns "Donierl>, possa�1Íes e nossa "Condor", não deixa
Praza a Deus que, pelo me-

EntãO, vem vestir a camisa-verde dos integralistas, para que modernos: O «Sonsuffi:l>, o de ser motivo de orgulho,
nos de Certo em certo tempo, Deus não seja expulso dos nossos templos. «Boreas» e o Tornado», 05 dentro do trafego aéreo in-
tenhamos opportunidade de hos- .

" O quaes, a;sim como o "!\1on- tern�ci?l1al, para a aviação
pedar companhias nos moldes da

-Quem vacilla entre o ber: e o mal não pode viver entre 03 sum" �Pas5at» e o «Talfunl>, braSIleira.
que o consciencioso e grande a-

---- ..._ �homens bons. ---

ctor patricio Palmeirim Silva, fez
sua visita a Florianopolis.

A GAZETA

Minisferio
Marinha

«-)

CURSO DA RESERVA AÉ
REA

O sr. Ministro da Marinha
doclarou ao sr. Director de
A.eronautica da Armada, que
só em Janeiro de 1934, sejam
apresen·tados pedidos de ins

cripções para os cursoda re

serva Naval aérea, os quaes
devem ser apresentados á

quelle titular todos annos no

mez de Setembro.

AVIAÇÃO NAVAL
Attendendo á deficiencia

de pessoal na es�e�ialidade
Aviação, o sr. Mmlst�o da

Marinha, declarou aoplrector
Geral do Pessoal da Arma
da que resolveu, a titulo pro
visorio mandar contar como

de e�barque de officiaes,
sub - officiaes, sargentos e

praças não diplomados em

Aviarão O tempo em que'l' , "

serviram ou venham a servir

na Aviação Naval, ficando
assim revogados os avisos

que baixou em Setembro e

Novembro de 1933 e 1934.

Serviso - Aéreo
Condor-Zeppelin
Segundo nos informa a

=====.....=�====:

Carlos Hoepcke SIA, Agente IICondor nesta praça, a mala t-etrei ros
para o prbximo vôo transa-

Pintura emgeral a pre- f C lhos Glllnan.!les Br�ncotlântico será fechada quarta-· oe:JJ ii. IA

ços modicos
d'feira, dia 19 do corrente nes- de Flan rés

ta capital, ás 9 hor(:j.s na A- Chrystalino de Barros

gencia Condor, e ás 9112 ho-
R A

.

F' 'd 23G I (M I ua rauJo 19ueire o,
ras no Correio era. a a

no RIAHOPOt.!5
registrada-ás 7112�horas, so- u===========-=-="
mente no CorreIo Geral.)
Para mais info!maç,õe,� pe

dimos dirigir-se aos Agentes
Carlos Hoepcke 'S{J\.

Da sra. Cecy Medina, a bri
lhante actriz brasileira, recebemos
sua photographia com a seguinte
dedicatoria: «Para fi Gazeta
uma lembrança de Cecy Medi·
na».

D
II U

Aos integralistas: I'

«E' expressamente pr�hibido: sob p�na �e e�clu$ào. provo::ar
discussões de qualquer espeCle na via publica, Impedu ou tentiU Im- I

pedir a manifestação do pensamento dos adversarios em comicios ou

em outra qualquer fórma de propaganda licita e ás claras, bem como

frequentar, de camiia-verde, logares improprios.»
"

D •

Catharir\ense:
Tadas as quartas-feiras realisam-se sessões publicas no Nu

cleo de Florianopolis á rua General Bittencourte u' 30, ás 20 horas.
Ali se aprende a amar a Patria, a servir um ideal e a viver

com honra.

Renato Marques. talentoso a�

ctor e poeta, enviou-nos seu re

trato, com significativa dedicato
na.

D. P. P.

=======zrrmr;

Com idade de 3 mezes vende o casal a 20$000
CRIADOR Ewaldo 8aasch

EPALHO�A

Em Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo
RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

D.ELAM.�RT--BOCAYUYA 161

PIfon8 r.lero

2

_". J

"
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A GAZETA

G
Médicos

Consultas medicas das

I O ás I 2 e das 1 5

ás 17 horas .

Laboratorio de anályses �
<:

clinicas

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTÓS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. lRa;;mr.snda santes

mé�ico õo Hospital e

mot"rni�a�e

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
'Celephone I 105

Cons. - Rua Trajano n. 1

CCelephone 1321
Das 10 ás 12 e das 14 ás 18

Com pratica nos hospitais
da Europa
RAIOS X ..

===================

==--================�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E-

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n' 11.

Dr. Pedro dI! Moura ��errD

Accacio Mo-
•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- Phone: 1277.-

s
"OS melh-cres

Arnoldo Suárez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Consuliorio 6. Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1427

3

•

O MAIS lVlODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇÃO-BO QUARTOS-18
BANIIEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-DAI(-AMPLO SALÃO
DE REfEIÇÕES-SALAS DE AJII\OSTRA S - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Diar-ias irüclusive r"e'feiçoes e ballhos
quentes -= 1.2$000

Proprietarios Miguel La Porta & Cia,
Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, GerencÍa 1.578 Praçal5 de Novembro

E'unàaàa em 1886

"Guevy"
K.W. Y.

I MOLESTIAS--DE SENHO� Dentistas
- RAS - PARTOS

Dr. A.. BulcãlJ Vianna fi Dr. Aurelio Rotolo
Director Médico do Hospital iide Caridade ICLlNiCA GERAL I;I Diafermia- Raios U. Vio-
Tri.\�am(';nto me�ic� e

ó.ur-I;· leta e Infravermelhos. Ele-
glCO das molestras dos

1 ctricidade médica -Endos-
olhos

.1 copia - Pneurnotorax aí-

Consullor.io Rua João �' I tificial
Pinto l8 �.

C 1'· n F 1·
.

. .

.

r;1 onsu tono: 1-\. �e Ippe
-

. -� Schrnidt n: 18, elas 9 ás 12
Dr. Casar Avilla

[III
e elas 14 ás 17 hs.

Ex-assistente do

�I:.
Teief. 1475 - Res. teief.

Dr. Casar Sart�ri:1
1450.

_

Médico operador e parteiro ='==""11

� Dr. Antonio BotlniConsultoria R. Arcypreste�
Paiva n: 1 __ das 8 ás 9 e� Mertâicina lnterna-> Syphilis

das 15 ás 18 hrs, � Vias Urinarias

Tratamento da TUbercuIO-I� Consultoria e Residencia

c::;_��::roce�sos_a�, �bii! Trajam�� 21
-===_.. Consultas ás 17 horas
Dr. �lc�n;it) GIÍ.l�tsma!1n

I Te!ap!ume 1.658
Médico - Operador. Es- p

pecialista em alta Cirur- 1,1 AdvosadOSgia e Ginecologia _
.

I

Rcs. Rua Esteves fumar. 26! II Drs. Nerêu Ran10S I
TLLEPlIO�E 1131 ii '

I e
'

Paulo Nohl

CIRURGIÃO DENTISTA

TELEPHONE 1.496

II[ Cf I 'Inaco ate I
, I sSse� � �:!I�eG I

I Guarany IPinto n" 8 -�- Phone 1365

I
que é o melhor

'i

Agente José F'. Giavan

IiliRua João Pinto 6
����� '�==================

Cooperativa Catharinense
Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

bebidas .nacionaes e cxtrangciras, artigos de l: quali
dade.
Rua João

Rua Felippe Schrnidt n' 8 ) América do Sul-Africa trn, R.

ELl.1·opa-Asia IIC'aixa postal 129 TeI. auto 1004 I E I
Encontra-se nas princi= ,

Codigo Ribeiro End, Telg. 'I f Tr-orrspor+ee àe I'crraepon- f, paes casas do .nosso com- !I
SIM O N E II �

õ

enctc o er'eo , possa;:]eiros e

I� pequenas cargos I
mercto ,

I '. - "'". �,"" ,_, =. .. TodoA S os ,senhores de fi-
Typogrophía, Estereo!ypia,

I
� ,-'!> , s- , ..I"." ·'"'''r>m··· ... ''

'

Encnõerrinçõo. Pcutoção, Tra-
I rG"íllÇ.;a H� ,"'tu j!i,y'll"" i.'.), VI •

.� I no gosto so usam os cha-
bolhos em Alto Relevo etc. I I TelepnolllZ 1.571

. � péos de luxo
=::�����:ll:!:r�

===========

PASCHOAl SlfliONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

FRANCE
O IvlAíS RAPlD'O COR

REIO AEREO

��-�«��.�������������������
,

��E'i©J �!; �íl"o�i�G P�J!i!Ai�r e Agric@h� �9 R�Dr!ta Ca'iharlna I(5oe. ['00. àe RlZsp. Lltõu.)
Rua Trajano 1 6 -- (Edifício proprio)

Eriõ, Tvleqr. : Sallcrepola ,,, Coô, "Kibciro" e "mascate"

Florianopolis
Eml'RE5T'Jm05 ." DESroNT05 '" ('QSRFl�--l[,AS

ORDENS DE· PA6ArnENTO
.

I'orr-eeporiôantee em tcõos 05 municípios ào Estoôo
Os melhores juros tara os depositas em Contas Correntes
Acceita procuroções para receber vencimentos em todas as

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Orlando Filomeno
CmURGlÃO DENTISTA

Com curso de aperfei
çoamento 110 Rio de

___ .. _ ..
- Janeiro -

I
CON5ULTORiO: Rua Fer

nonõo rnacllaào ri' 3

L Das (�} e das 14 ás I 7

Pharmacla e Dro
garia Moderna

Telephone n: 1375

Alfaiataria

reias

CO'l1$U!tCi[O: Rua 'Grajeno 18.,,[ A J. S

��;;2��1
.

(,erb:�v��a�!
. ilva

I Dr. rvl.i��el Boabaid� ��1� 1��f.no, n: 33. Tele- Tabeliães
Clinicá geral I =--==== =

== I olivT;;' Januario
Syph i Ils ,I I lar. HimU'i�Fg@ ��E.!l3il Jor. i de Arnorl rn

VIAS URiNARIAS I' � ! - W
. i 1'1 SEGUNDO TABELLlÃO

Consultorio: Praça 15 deli Dr. Oswa.!do gM�Ca� wi"uma

(S b do) t 1 f .)_..
.

i Official privativo' de pro-Nov. 24 o ra o. e.e

·I·li
Es�nlono R. Felippe testas e mais annexos1595 Resid. Praça Perel5r� I Schmidt n' 9 Phone 1483 II RUA DEODO'e Oliveira 14-Telef. 13 .).\ _. \. L RO, 5

IConsultas diariamente: Dasl., D F i' Ad U�CC'i :\. Caixa Postal., 98 Phone 1323

d_as 8 .ás 10 e da.s 17 á��_.1 r. U ViO
=n = _ ...........

- � I Advogado PnarrnaclasÔ�. DJAUViA rJlOELUv�jUm
,!

I Rua João Pinto,'
-

n: 18

:1 I (sobrado)

;! I Das 1 O �� 1 �oer�sas 14:,, '.ás

;
í

.. .
das 9 ás 1 2 e das I
14 ás 18 horas. I

Exames de sangue, líquido IIcephalo-rachidiano, urina, I
escarro, púz, etc., e qual
quer pesquiza para elucida-

ção de diagnosticos. ,

Rua João Pinto, 13 'i Advogado
===(=S=o=br=a=d....o=)=== I Rua Trajano, n: 1 sobrado

j Telephone n' 1548

�===================
� Dr. S&I�ad4) de Oliveira

Alfaiatarias

I Advogado
IIi

RUV FELlPPE SCHMlDT N· 9

Dr. Sizenal1do Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás I I e

das I 5 ás 1 7 hs.

Consultorio nua Marechal
Guilherme, n' I

PHONE 1299 Caixa Postal, 110.
Chamados a qualquer hora ' BIJOUTE�IA JOAUiERIA.

I��==�====�==���====�-_=====��������_I��====�.========�======�========�

Rua João Pinto n' 11 .

RELOJOARIA

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Compra-se pelIes

cruas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

OURIVESARIA

R:oberio Müller
Rua Trajano N. 4 C

Fabrica de

T
calçarias peltfJs

COL�OSSAL sOi-"dmento de cacados finos para
Especialidades em calçados sob medida ..'

,

- DE --

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES
TYLLO - Rua João Pinto 11 B

I
preços"

homens, sen��oras e creanças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

,. .�.
.. .1,,) I. " .• ,,� 'i
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Coqueluche ?I
0$ �''t''M wv...._,.!

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

._- D E ---

Paulo Posi-to
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
i:Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

1"5Z'ry5z-"'=rm3E\\�n-1TlMtiPil'llRfMíFSF3'wr*FU'Y"Siffjilí ETC - E '"'i!'DII1
' .

"

ITEL.EFUNKEN I
-rypo "Super-Bayreuth"

O mais beIlo e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A -ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agen·tes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francísco=Laguna=Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

_.- funàoàa 12m 1870 ---

-------�.-------�--

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto «João Pessôa})" por preços ao alcance

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bernardi-LARGO CE-

I\ERAL OZORIO.

End. Te!. FI LOl'!1 ENO

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

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

,I Companhia Alliança da Bahia

XARuPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURA

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

�--;;;;;o;.;-__�;;;;;;,;...;;;;,;;;;.�_�"'�iiiiiiiiiiiiiíi�;.;,;;;;;--I
"

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schle,mper '

orrosn o E ESCRIPTORIO
Rua 'Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Tclcphone n. 1632
=====-��============="==-=.=========-==�======�

A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor

-

5EBUROS TERRE5TRES E mAR1nm05

Incontestavelmente A Primeira no Brasil
j r,pilal realisaào 9.000:000$000

j Reservas mais àe 35.000:000$000

I
Receita em 1933 17.762:703$361

1 lmmovr-is 13.472:299$349
li HI?sponsablllàocJes cesumlõcs em 1933 2.369.938:43Zi815

li (Estas rcsponaobtüõoõcs r ..ferl2m-se eórncnte aos ramos ae
! rOBO e TRAHSrORTE5, que soo os DO')5 UH1rOS em qu ..

j a I'ompunh ic opér-n) ,

! Agentes, 5ub-Agentes e Rl2gulaàores ae Avarias em toàos os

l Estnôos ào Brasil, no Uruguay (Suc:cursal) I! nas prtnctpnzs

i praças extronqetrcs

1, Agentes. 12m florianopolls CAmpOS LOBO & (,,)A.
,

Rua r. mafr·a n
'

35 (eobruôo) raixa postal 19
Tel eqr. ALLJAHÇA Tzleph, 1.083

I
�mm�_wmm ���am Bm m Hm �

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

Ag.ente••nesta pra�,.a: II �
LARGO GENERAL OSORIO, RUASESTEVES

t,."

�
JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

CV I rg I IIO Jose Gare Ia! Entregas lá domicilia _. HY9,I8ne irreprehensivel =
Rua Tirade,nles n. 10 " C

..._OOOOCIf.._......

N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e rnisté
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

O:p'tJma q'u,alfej'ade

CASA P E R R O .. N E
E6criptorio5 12m Laguna I!: ')taiahy

!3lumenau I!: Lages
Sub-Agentes 12m

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

('ALÇADOS ELEBAHTE5 E f1H1551m05aa:www; c f = r!lft NUQM.\ . J ....

�-Confeitaria Chiquinho
� Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas,

.

I conservas, vinhos finos etc.

'/ fornece doces de todas as qualidades para ca-

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CAI�TE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n· 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

••• Ultimo mo0121o •••

CAFE' JAVA Salão

Sepetiba
Barbearia

Praça 15 de

Novembro
rnEPH. 1.360 Rua Conselheiro Mafra, 5

teM "2m •• 'l'5K1C

F-'-'"
."'2

r

--_.....-.._-
7

-III' =

1
�I Syriaco T.Atherino& Irmão I
'II COlJMISSÕES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

;, �ge:1t:;s das I�dustrias Reunidas F. M�tar�zzo-S. Paulo, Standard 011 Company Of Brasil (kerozenl: marca

�I "JAe.ti.RÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil

,I"'·
S. A. (S.::rviço aéreo)---1Vlarcas de farinha de tri�o

LILY e CLAUDiA, premiadas com cheques de "

sesceo até 1:000$000

:J�, �m"�h.H·� S�!®nh:� (côco)
29.. , RUA cOnSELl-IEmO NiAPRA N.

�I E:1d.Tel.:"Atherino"---CaixaPostal, I02---Tdeph. 1026
�I

'-�-::;"":�'��"'-��•..-,?/'�.��!�:r�N�����nm:.����!_-,!

�{�,��'§.����?Ct����tr�"2,�vli�"hVB�
�:� N,a. cons!rução do� afamados recp�ores radio ��

... :.�... «Phllips» sao aproveitadas todas as Importantes ��fJ::4 d'
.

d di �
'«'� conquistas a sciencra e ra 10.

� D2s.t� !órma recommendamos, ante.s de .fazerdes a �� aqursiçao de um receptor, procurai ouvir os ata- �t>� mad?s apparelhos �Philips» de construcção moderna ��,(, e primorosa matéria pnrna. ���i� f(cceptores a todos os preços e em condições ��� vantajosas. �� Maiores informações:
�Li C O S T A & C I A. �� R.UA CONSELHEIRO MAFRA - 54 ��;f;b����.it�\�Â���ô..VA�

,

é certamente a sua maior pre ..

!
-

occupação, Tenha pois a cer-

,teza de alímental-o com um

1 e i t e pu r o. <:,_ Dê-lhe leite
-,

"MOÇA", obtido
\
do melhor

•. : leite das campinas> paulistas. . ...

�<" �,;, ';1: _ \�\, " tI
. '" .

,<;;:; MatÍipulado segundo 03 me,

thodos maismodernos alliados '.;,
á experiencta adquírída no

,,\

-

mundo ínteíro', pela NESTLÉ.
durante longos' annos, o ieíte

'

"MOCA" é o lejte por excel, �hl::
-'- 1

. #! .," iL _ 1 - -',_ ., '\�'
_enç_la., )"

.

�'-/v" ,;. '; jr
'

_ \ .; :"',':':
. -;.;-,�..�� ,

11�- ;- � , :;. '.... ...

," ,.: ' .,

r? : _

\;" .'-"" \'_
,

.

LE"ITE CON DE\t� S"AOO'
MARC�\,'
MqÇi\
,.... I I 'I

.. �J .

Caixa Po:stal, 56,

c
I

�

I

I
�
u
II

r�
,
/
I

!
I

A

R

I

c
REPRESENTANTES GERAliS:
Ernesto Rlggenbak & ela. Ltda.

Rua fonselhelro mafra, 3S·· r. Fostol 112.·· T"Eieph. 1.62.6

b- "IPrefiram sa ao

..- -

,J.�'�{.' ',. ' ....

• > .••••.•� ... '- '.'" .-�, •. , ",
� �" _- .... , •. ,. ,-.,..•, •.. \-_ • ..".'��"'·-P''''"::'''':'':!'.'.····

.

I
I
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A GAZETA Florianopotís, Segunda-feira) 17 de Setembri de ! 934
_------------'----��------,---'�-----------------�-----------,--,.,�",;.,�;:,'''':'J, ,_,.-----

I li Tenho o prazer de communicar aos meus distínctos

I freguezes, que mudei meu estabelecimento para a ma

,I <
[Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-

E pa."'a encerrar a semana flphone n. 1441 ou no depositario na' CASA SAVAS á

I C· t h a r l G' r a n de!
rua Conselheiro l\!lafra.

!

'

a a r I n a � · �'1 JC'Ião G'3(�lva
, a '

. • Compra-se qualquer (.l�antidad� d�' n�es.
: �de�s�p�re�n�d�e�u�m�jô�r�rO�d�e�ll�lz�fo�r�te�,�el�n�c�h�ei�o�,�p�ro�j��c�ta�d�o��.o�b�re�a�pe�r':'!""so�n�:�l:�ma�: �

.

I 'complexa e admiravel da famosa imperatriz russa I
fi Douglas Fairbanks Jr. Ultimas edições da Cia.

Elisabeth Bergner Editora f'Jacioi'ial
(a Sarah Bergner da téla)

-:. á venda na Livrari.a Cen-
trai de Alberto Entres m:_

Pe

I
I
iiCia.•Tracç:o, Luz

Refulaçao de

U \1 rdtiíJcrt::L�r é um erande conforto para o lar, õ ta;nb:nn um
,

H,:prZ!;<:I de cqúal que pr.-:cisa de estudo.

O, rdr;:.l2r3�:)T(=1 G. E., além de possulrcm tudo o que ha da
r.��;s rr::;�)�mo e p21r.:!:!O em rer!Íger�ção electrice, trazem, na marca

CHU "I U�,U" linia supr� ma garantia de qualidade, duração e valor.

Ao comprai um rdri�eradcr, élli'5egure-se de que a machina é bôa
C c L�!':catí1E: ccd,;�,d;;!o e de confiança - exija o rdrigerador G. E.

5

Florianópolis

Esse é o vosso f�h,,,,e

FEIRA-

e 8 112 HOIf4as

I

Peça inf()rn�lIções ou uma demonstração, a qualquer :los
nossos euxiliare s ou t(!lephonGi: parJ o e scripterlo da

'i�:J-":���J�W',�
, .... ;

I '���:j'�

CO��tIO AERED,
,

de

5.a

'ás 5 IB 7

IMP

o seu

e Força de

ssuear

Fechamento
malas

PHONE 1.100

I
.,

E A PELLICULA QUE NOS TRAZ DE VOLTA o

Maurice Chevalier
_ E M

Liccõo àe Amôr
=anM'P?:f"RT" ii

-

'SZW'DQlíi1lr-Mr7'YU"f'FrD"f'''2''f10Nt-C3WaW'J2''?oJIIiíRMEC"75f??t5'T"J'"?2fFB5R7'i''Ui1iI'!.. ,...,.'á't't'iBiiCt "wm!!EiIW'&' ?WTZ55_"

c�e
SErLsVA

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentini

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-

I Blhia-Macei6-Recife--Natlll··
Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simoles
t

18,00 regs., I

e nada mais

I
I· .

I "

A historia de um camelot que era lente
cathedratico na Academia de Cupido

A� lado de CHEVALLIER
ANN DVORAK

ROVAL.

Canções e mais canções e as mais deli
ciosas sahidas dos labios de...

eH r=:.VI�LIER

S A B B A D o

ás 7 e 8 112

Ella 'reinou sobre um mundo
Menos sobre o proprio coração ...

Soberba realização de Alexandre Korda

DOMII'..JGO .,
- UNICO DIA - I

11 S!l3ft •
as o I!!I� e $
8 �12 horas I••_._0.'

DOMINGO

I - UNICO DIA-

i Imperial
: -_._-

Josué dê Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
:JV:.' Tahajára de Oliveira - Japão
.J'rConleiro Lobato-Contos Pe,ado5
[ulia Lopes de Almeida-Pêssaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
JYlayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lohato-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção Negra�Colleccão Po-

��l e de Mysierio-B volw71fs publicados,
'

__,_I

EL.EITO

.CA.-

�� • II li

PARA VOSSA FAMILIA COMPRAI SOMENTE OS TECiDOS MARCA
, "O·· I L-JlO"....r-I , POIS, NUNCA DESBOTAM

A PER
'" !!II

.

Fabricação p-roprl8 • 'I - I

E

NAS
.. Preços os mais ba'laatos

,

ue
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Desde hoje, oTheso�ro
.

.

,.
� �

pagamento da divida interna inscripta, poden-
do os credôres se dir:igirern áquella Repartição.

do Estado
/' . .

IniCIOU o

OVEITE. 1- .

•

GAZET'A
A VOZ DO POVO

Florianopolis, Segunda-feia, 17 de Setembro de 1934

Ultimas Notici-as
r.;���������oo� As
: N o ,8 S ,a V i d a�8tI

' • tt
M���� ���r:D� •

Fazem ann�s hoje: did�to liberal ás elei-

eleições de Outubro o TEMPO

Os que chegam: Está em festas o lar do sr.

Está nesta capital o. sr. dr .

Feris Boabaid, proprietario do

Braz Limorgi, facultativo residente �cre�itado ,estabelecime�to �om
em Porto União e candidato do mer�Ial Casa das. Mezas, pelo
Partido Liberal á constituinte es-

'nascimento de um mteres�ante ga-

t.adual. rôto.

Acha-se nesta cidade o sr. en·

Entretanto, desta tez, digo-lhe com absoluta certeza, a victo
ria da nossa chapa está desde já assegurada ..

O enthusiasmo, o civismo e a lealdade dos sulinos á grande
causa catharinense é urna cousa indiscriptivell

A nossa campanha será elevada e di3na,
e fugindo de questões pessoaes.

Os que partem: Não nos interessam pessoas, em absoluto. '

a meruna Maria Terezinha, fi- I E
.

11 d
.

ISeguiu ontem para Montevi- Isto está patente na a iança e tres correntes po iticas, na

lha do H. prof. Alfredo Xavier
déo, onde deslructa um logar de qual se acham irmanados adversarios, hontem.' intransigentes ..'Vieira, nosso asreciado colabo- T f d d fr destaque no commercio dali, o emos mesmo C�)ll iança e que os nossos a versarios a inem

rador:
sr. Adolpho Nicolich Livramen- pelo mesmo diapasão. Desta maneira o nosso Est'ado dará, mais uma

a interessante menina Nordia, b 1 d d 1 Ito, que se fez' acompanhar de vez, ca a ernonstração e cu tura po itica.
filhinha do sr. dr. Luna Freire dsua exrna. esposa. E' assim que enten o a política.
juiz de direito de Biguassú; Porém, si os nossos adversarios se desviarem da elevação

a exma. sra. d. Josina Vieira, desei I' f á d dSegue hoje p'lra a Capital Fe- que esejarnos, c aro esta. que a reacção se ar, po en o mesmo

esposa do sr. José M:lria Vieira, deral o nosso talentoso collega provocar situações mui pouco desejaveis.
escripturario do Thesouro do Es- de imprensa sr. João José Cu- 03 nossos votos são para que a campanha e o pleito se rea-

tado; bral. Íizem dentro da maior' ordem e liberdade de modo que o povo po&- C a..t ·a.'zes doo jovem J03é Taváres; sa manifestar livremente os seus pendores. '

a menina Iracema AWadio; AI' I d ia
Partiu para Cruzeiro o sr. Ju- e eição com o voto secreto é rea mente uma incógnita.

a menina Carmen da Silva; lio José Floriano, funccionario do Confesso-lhe, porém, que não tenho a menor dúvida em de- Gdeon -�A's 6 I [2 e 8·112
a exma. sra. d. Aurora Prates, Thesouro do Estado. clarar que a Colligação será a vencedora e por não pequena con- hdora�, sf�rlá focaLlizado 03 for�i-

esposa do sr. José Peates; tagem. ,

aveis � ms « uta por astucia"

a menina Gualbertina' Soares; Mario Couto No mínimo, 5 a 6 mil votos nos sobrarão... I
e «A VI lia dos, phantasmas»,

o menino Walter Moreira. S C h'
,.

ib ib
. . .

b Imperial-A 5·5 7 e 8 112Para a Capital da Republica, ta. at arma inteira VI ra, e VI ra mUI Justamente' por sa er
h '.

.

I' N'
afim de tornar parte no Congresso chegada o momento da sua redemção.· oras, se�s�es popu ares « a PIS-

Faz annos �oJ'e a graciosa se- N I S C h' h d d
.

I Ih ta do cnmmoso»
aciona de Pesca, como repre- anta at arma con ece os seus ver a erros iomens e es

.

nhorinha Siomara Gama D'Eça, f
. ,

dilecta filha do sr. dr. Othon Ga-
sentante da Federação de Pesca az justiça. 'R I A' 7 h
deste Estado, seguiu hoje 'o sr.r Santà Catharina será digna das suas honrosas tradições esa-I

oya duo]
s oras, pro-

ma D'Eça, procurador fiscal da Mario Couto. berá manifestar-se de accordo com 03 seus desejos, olhando a gran- fglramma MUPllho «Mafda�d.! Butter-
Fazenda Nacional, e chefe das Entre as medidas que o re- deza do seu futuro e a felicidade do seu povo. ",

' Y? e « ti er pre en a».

provincial da Acção Integralista. t h' I
. Eis. o que sinto e eis a bandeira pela qual envidarei todos 0511Casa dasA' di

. .. presentan e cat annense vae p ei-
istmcta anniversanante pe- tea tará d - d eslorcos no sul do. Estado, certo de que, embora pequenezmente,

di
. , .

f I" - ear, es ara a re ucçao as men- 3"

Imos JUbnta� ahs �Ultas e.lcItaçfofes salidades de 2$000 para 1$000, contribuirei para a grande victória que a nossa terra alcançará no Me ias
que rece era oJe as muitas e u-

tt d d tará
.

f próximo 14 de outubro, verdadeiro 13 de maio do nosso Estado».
sivas de' 'A Gazela. a'l eIlI

en o

qdue
es

arad
a mais

d
a- O sr . Feria Boabaid, proprie-

CI a cance os pesca ores, to os tario da conhecida Casa das Me-

Almirante Boiteux
de pequenos recursos monetarios. Actos officiaes Tribunal ias, transferiu seu estabelecimen-

A d d hoi
.

I
T€ndo a Confederação Nacional

EI!!II I to commercial para a rua Felip-
. a�a é'

. ?Je asslgna a. o de Pesca entrado em entendi- eIara Sh d
anruversano natahclO do nosso 11-

t f L
p�. mi t n. 2.

lustre conterraneo, sr. Almirante
I
men o com

ad
Irma

f
. ag�f" para a -0- ,

Henrique Boiteux fiuura desta- cdonstrucção doe
um ngon ICO: OIl-

Pelo Governo do Estado fo- Julgamento das I
P

. � O N E S
,

" I:> e o pesc]. se conservara, oc,.. • Pnmeuo O 040
cada da nossa Marmha de Guer-

t t d F d � .
·ram asslgnad03 os segumtes actos: occorrenclas .

.

, represen an e a nossa e craç,aQ,.\ d " I'
.

O d 'd d T' Segundo 1.140
ra. I 't' I l' -' d ·'."�t·',·, a p:ovan ooconcurso.rea Izado sr. es. presl ente o n-

T' 6730p el eara a oca Isaçao ,0,,;;I,qIO' d"
"

b I I EI I d erC"110

.fi yazeta apresenta seus cum- frigorifico n:!sta capital, á'ó��in\íei na co�arca e. AI.r�ran6d:7ua'EPar.a Eunad Regiobna d
eitora

. ,este Quar�o 9: 113
primentos. d I b't b t 'a'

, ..

'

,o provimento vlta ICIO e scn- sta o rece eu o sr. mlm�tro
QUI'nto 9.726� em m 1 u a, como pre en em.

O" I d S b' d 'd d T'b ai S
.

Desejando bôa viagem fi Ga- vão Istncta e« om no» a

I presl e�te o. rI un upenor

t f t 'd"t' . mesma comarca e nomeando para de Justiça EbItoral os seguintes
ze a az vo os para que o IS m-

J
'

I
t t

.

t' f 't o cargo o sr. acques Cleza�. em telegrammas clrcu ares:
c o con erraneo veja sa I� el a sua

'd d h b'l' •

.
- , d d VJ!5ta as provas e a 1 Itaçao

asplraçao que e a os pe3ca ores
h'b'd f 'dcatharinenses. ex I I as no re en o concurso;
nomeando Fredemar de Souza

Nunes para exercer o cargo de
professor da escola mixta de Po
meroda, no municipio de Blume-

sujeito

tavel.
visando l)nnCIplOs 'E"TT

.

V, l'l OS:-- De Sul a Leste,

l�stitutD daJ Meteorologia(Continuaçãa da la. 'página)

a senhorÍta Carmen Silvia, fi
lha do sr. Cassio da Luz Abreu,
da redacção do nosso confrade
O Estado;

proxim \S

victoria esmagadora da colligação entre Republicanos, Legionarios e

Evolucionistas, integrados todos no mesmo ideal de fazer S. Catharina
grande e feliz.

EstaçãoMeteorologica de FLO
RIANOPOLlS.

Chegou hontem a esta cal i
talo nosso distincto conterraneo

sr. dr. Abelardo Luz, canditado
á deputação federal pela Colli
gação Republicana.

TEMPO: - Insta�el

Em vista do accordo,
os snrs. Gregorio Fe
lippe e M. Tavares
deixarão o P. S. E.
(Gazela, /5-9-34).

Dr. Abelardo Luz

Previsão do tempo, das 18
. horas de hoje ás 18 horas de

Na ultima eleição realmente, o Sul do Estado fez má figura amanhã.
eleitoral.

Faz annos hoje o sr. Eu

genio Dal Grande, íuncclona
rio da Directoria de Hygiene
do Estado.'

,

ções.

a chuvas.

TEMPERATURA:
Não ficamos p'r'o velório

- Es- De «seu» Evolucionista, ..
(Diz Tavares ao Gregorio)
Dessarrisque, pois, da lista ...

com rajadas frescas,
As temperaturas extremas de I

hoje foram: Maxima 23.1 e Mini
ma I 7.9, registradas respectivamen
te ás 12.30 e 6.00 horas.

Àssim fallou o emi
nente politico que ora

=eccôrda» com o

«Colligado». (Jazeia,
/59-34.

Palcos
e Telas

«A nossa união é uma

Contingencia dos anseies»,
Quer este ou aquelle assuma

Lutaremos sem receios ...

«Queremos o bem da terra,
Unidos nesse ideal." ...
Subimos ... descemos sérra ...
«Para a frente I «Não faz mal.

Oh! Catharina impolluta,
Tú que és.Santa, oh! Grande gló

(ria,
Me ajuda nessa disputa
Nessa ansia de... victória!

..!1ssumiu a direcção
de «Republica» o dr,
Adherbal Silva. (Ga
zela, /5-9-34).

A eRepublica» marchava
Direitinho, sim, pois não.
Mas pensando que «guinava»
Dr. Dheba se assustou

E, pulando no volante,
Grita ao outro, nesse instante
«Deixa ver a direcçãol»

'

3-'1.
'

Caravana3 por toda
parle. Gazela, /5-9-

Passa hoje o anniversario na

talicio a exma. sra. d. Zilda Ca
Iado Flores, esposa do sr. prof.
Altino Flores, director do nosso

prezado collega O Gstado,
Circular n. 94.-Não ha in- A proposito da no�sa nota d�

compatibilidade entre o exercício sabbé!-do, sobre a queixa apresen
de membro do Conselho Consul- tada á Policia Civil, por 03ma
tivo Estadual e o de juiz do rina Gaspar, esteve, hoje, em

Tribunal Regional Eleitoral. )
nossa r�dacçio o sr. Carla'! Offer
man'n soldado do 14'. B, c., que
nos declaro i! ter, d � facto, bati
do. na queixosa, fOf5!ldo p�la8
circum3tancias, pois to:noü agud
la attitude reagindo á aggressão
de Osrnarina.

Caravanas ... Caravanas.;.
Qne trabalho! oh duro oHici()�
Quantos dia3 e semanas

Perdidos com... sacrificio ...

Dr. Diniz Junior
Pelo paquete do Lloyd chegou

hontem o nosso illustrado conter

aneo sr. dr. Diniz Junior, can

r

Cartaria do
registro civil
Casamentos effectuados sabbado,

Acha-ze entre nós acompanha- na sala das audiertcias do f(lro:
do de sua exma; familia o sr. ás I 5,50 horas o de Waldemiro
Affonso Ligorio de Assis, tabel- Alves de Souza com Catharina
lião da comarca de Porto União, Alves de Souza;

ás 18.50 Waldemar Alves de
Souza e Oswaldina dos Passos
Garcia.

Obito registrado sabbado:
o de dona Clarinda RaiEs.

genh�iro H, Pruetter, funccionario
da prefeitura de Brusqu�.

nau; .

dispensando, a pedido, o sr. Circular n. 95 .---Para os devidos
Lydio .Reis, das funcções de Ins- effeitos, cómmunico a V. Excia.
pector de Terras e Colonização, que foram registrados os seguintes
90 40' districto, com séde em partidos politicos de âmbito de

Lages; acção nacional: Constitucionalista,
concedendo quinze (,iias de li- com iõéde na capital do Estado

cença a professora Baselisse de de São Paulo; D.�mocratico Joa
Carvalho Ramos, directora do zeirense, sédiado na cidade de
grupo escolar «Professor Orestes Joazeiro, Estado da Bahia; Social
Guimarães» e da Escola Com- Democrático, com séde em S.
plementar annexa, da vi lIa de São Luiz do Maranhão; e Partido Na
Bento; ci�nal dos Servidor�5 do Estado,

designando Carlos Jos6 Biel"le- s�diado nesta capital. Atts. Sau�
meier, para exercer o cargo de dações (a) Hermenegildo de Bar�
professor da escola mixta de São ros, presidente do Tribunal Supe
Carlos, no municipio ,d@ Cha��có. flor».

REAGIU •••

'NASCIMENTO
'l:alvez aeja publica�
d. o manifeslo justifi
cando o m;tiJo (J,l

união do' P. S. L.
(Gazeta, /5-9-34),

Não faça; não, màu futuro
N!o foi jágo de interésse

'

Mas louco amôr, eu lhe juro
Amôr irand: que entonté(;e ...

1

Avahy Futebóli
.

Club
Eu não pude resi ..tir

Q'-la?do. vi o «Colligado» •

E. so tive aquel1e g�sto
Lmdo, nobre e b�l:n, pensado
Que depois vou rífk,ir
Num bem feito mfQíf��...

Do sr, Walter Llnge, digno
presidente do «Avahy Futeból
CluJ;" rer.:ebemos àttencioso offi
cio �gradec.endo·nos a noticia da�
da em nosso jJrnaI, a

'. pr�p�Úo s..o
da noticia ,do aimiversario dag.uell� I '

''Wi, , ; .' J p'
&ig1em;açà") d !sport:v \. .

'

I DELAMBERT�Pho�a 1 .. 1 qo

. .,''',"",-

�'. _'-..... :-:....... ;� ",:;r.! ...\���':......�
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