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A recepção do' dr. Victor Konder
Blumenau, 23 - o dr. \ ictor Konder foi recebido em

Gaspar por crescido numero de pessoas, sendo saudado por dois
oradores e coberto de flôres.

Em Blumenau a sua chegada foi um notavel acontecimento

convergindo á cidade verdadeira multidão dos districtos e municipios
visinhos. No pateo Club America com presença de 23 sociedades
locaes, conduzindo estandartes, tocando duas bandas de municas, fal·
laram os drs. Oliveira e Silva. Edgard Barreto srs. Frederico Kilian e

Emembergo Pelizette.
O homenageado respondeu, produzindo longo e vibrante

discurso, concitando o povo de Blumenau para a lucta á favor da

Colligação.
Em seguida o ceI. Curt Heting convidou a multidão para

acompanhar o homenageado até a sua residencia, o que foi feito sob

acclamações. A senhora Victor Konder recebeu grande numero de
ramos de fll)res.

Annuncia-se a realização de um grande banquete de duzen!os
talherei.

Taubaté, 23 (fi Gazeta)- CQrrlicios dos 'Cólligados
Em feliz deligencia á policia, Percorreram hontem ds di$trictos :t!e Cachoeira e Rio' Ver-
descobriu e apprehendeu melho os srs. drs. Abelardo Luz, Wanderley Junior, srs. Eudy
tlma fabrica de moéda fa<lsa. des Pereira, Paulo Schelemper, JoãoSantos, Aristides de Oliveira,

Impopular
o sr. Alcânta
ra Machado?

-0-
S. Paulo, 23 (aéreo)- O

sr. Armando Salles, por mo

, tivo de sua indicação á pre
.sldeucia do Estado recebeu
,: esta manhã, apezar do mau

tempo, formidavel manifes
; tação popular defronte ao

�palacio do governo, promo
vida pelos congressistas do
P, C_
.Falaram varios oradores 'Ienaltecendo o interventor. Es

te respondeu acceitando a

'candidatura e promettendo
servir ao partido, pelo que Ise afastará do governo.
Causou decepção ,a indi

r cação dos srs. Paulo Mora-
es Barros e Alcântara Ma

, chado como candidato do P.
� C. á senatoria federal, visto
mão terem sympathia popu
]ar.

o preço da
,;"Vóz de São

Paulo"

S. Paulo, 23 (aéreo) - A
Radio Record pediu' e acaba
de receber do Thesouro do
Estado a importancía de
275:000$000 em 'paga da

campanha da Revolução Pau
lista.
O sr. J. B. do Amaral, ex

-director da Record protes
tou, por isso, pelos jornaes
e escreveu:

«Como director da Radio
Record, ao tempo da cam

panha, protestamos em no

me do nosso sentimento de

paulistas, contra o facto de
ter-se dado um preço a uma

voz que era feita de muitos

patrioticas vozes, desinteres
sadas e sinceras, que falla
vam aos heroes da nossa e

popéa nos dias épicos de 32.
Nesse tempo, porém, a Ra
dio Sociedade Record era a

PRAR. Era, então, a legiti
ma voz de, S. Paulo. A nova

Record PRB9. depois de ha
ver marcadejado nosso cí

vismo, não têm mais o di
reito de arrogar-se esse tí
tulo».

o assassino
do filho de
Lidenberg

New-Yorke, 23 (.11 Gazela)
A policia acaba de descobrir o

verdadeiro assassino do filho do
coronel Lindenberg. A desco
berta suscitou grande curiosidade
por parte do publico e dos jorna
listas que tentam colMr impressões
do illustre casal, que está absolu
tamente recluso em sua vivenda.

Fabrica de
moéda falsa

$2001 I Número atrazadoPropriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

L....I RIDICULA SOBERA IA
ses do Estado, isto é, do

r-1I ontem ao amanhe-
,

Povo, annullando o contra-

cer lindamanhã de um domin- do, depois de plenamente
go todo banhado em luz, o convicta de c ue elle não D E
descuidado ilheu que alegre se ainda na operosa adminis- magistrados íntegros, - aos consultava o interesse colle-

I tapocoroydirigia ás compras no Mer- tração do dr. José da Cos- quaes está comettida a no- ctivo ê Não póde, diz-nos
cado ou ás igrejas para a ta Moellmann a Prefeitura bilíssima incumbencia de um magistrado.
prece, foi desagradavel e de- Municipal, interpretando o distribuir justiça neste nosso Fica, portanto, patente Um comlCIO inter-
soladoramente surprehendido geral desejo da população regime democrático, isto é, que vi 'temos um regime de rompido a tiros, mur-
em plena Praça Quinze, em ciosa de seus foros citadinos, no regime da eleitoralrnen- irresponsabilidade. ros e cacetadas
pleno coração de Floriano- prohibiu, de accôrdo com a te apregoada soberania po- Numa administração pú- Corria hontem á noite, pe-I· pelo' trotar dos ma Inspectoria de Vehiculos, o pular,-esquece-se (Ia von- blica deshonesta, será o Po-po IS, -

la cidade a noticia de que
gros burrinhos" pelo ruido trânsito dos bondinhos no tade collectiva, já não se vo fartamente explorado, em Penna de ltapocoroy, mu-,de ferragens em attrícto e os trecho do centro urbano lembra do justo clamor pú- profundamente defraudado, nicipio de Ita[ahy, havia si-
barulhentos arrancos do ro- comprehendido entre as pra- blico, desdenha a possibili- bem ás barbas venerandas do interrompido por .sérío
dado gasto sobre' os trilhos ças Pereira e Oliveira e 15 dade de futuros dísturbios do egrégio Tribunal de Jus- distúrbio' um comicio de pro-
seccos, de um desconjunta- de Novembro. que sua sentença porventura tiça, que este, ante a exis-

paganda eleitoral' promovido
do bondinho da Carris, que, O povo respirou allivia- acarretará, não percebe a tencia de um contracto, la- 1 C 11' R'

,

pe a o ígação epublicana
áquella hora matinal, - a do, mais resguardado dos latente revolta do povo feri- vará displicente as mãos co- «Por Santa Catharina-.
primeira vez d�sde muitos chistes e sarcasmos de quan- do em seus brios,-e pro- I mo (I astuto governador de Dizia-se que, entre os
mezes,-se amscava a pas- to itim�rante, armado de!� dama inexoravelmente o di- Judêa 1 "d" do

' ..

,

I'
'ora ores o cormcio, se en-

sear sua velha carcassa pelo «Kodak», passeia o seu' ócio reito' da Carris Urbanos., Pobre Povo! Dizem-M centrava O talentoso advo-
centro urbano. pelas nossas ruas. Tudo isso, porque, entre a sobera�o no suffragio univer- I d d J B Filh

E, confirmando um máu O cidadão pacato, por vontade de todo um povo sal, mas a sua realeza é gaU� [�li���as:'Y��je bel;
augurio desses madrugadores sua vez, 'tambem exultou, e o interesse da companhia, uma ridícula phantasia. Co- manhã nos approximou do
transeuntes, pouco depois, porque, ante ,o acêrto da existem rígidas cláusulas con- roo o dulcíssimo Jesus escar- distincto político tíjucano.
com o mesmo estardalhante providencia prefeitura}, acal� tractuaes. necido, o seu scéptro de Interrogando-o sobre o
ridiculo, rolava Praç� abaixo· maram-se os ânimos popu- Mas, assegurará, por aca- canna é o vergalho de seu

"qUy
.de verdade existia na

.o segundo bondinho. Depois, lares, mormente os de nos- 50, esse contracto, assigna- próprio algoz, e a sua co-. '

I d f
. '

o terceiro; e depois,' durante: sa mocidade, que se esíal- do em nome do Povo, o rôa é de martyrio e fá-lo ���P:l� �ou�� l�':is ��'r��=
o dia todo, num espectácu- , fou em correrias, tentando real interesse da fazenda suar gôtas e gatas de san-

nos o seguinte:10 deprimente, em meio de ' destruir os vehículos e até pública e da pública digni- gue, que são, as escorchan- 'Htmtem era dia de 'festa
mil commentarios, jocosos incendiar a estação daCarris. dade? tes exigencias tributárias.

na Penha, por isso era apre-
ou

' mordazes, descia cada Em surnma: 'a PrefeÍtura Ou é apenas, e' parado- A sua soberania é a de .

1
. -

d" clave ,a reumao ,e pessoas.bonde do horario. havia cumprido serenamen- xalmente, um contracto uni- ' ser cada .um dos degráus inclusive muitas senhoras,
E' que fôra restabelecido te o seu devêr. lateral, forjado para attender dessa nova escada de Jacób, no adro 'da igreja local.

'

o tráfego, até o antigo pon- , A companhia attingida, somente os interesses eco- por onde os bem-afortunados, Com a necessaria ,licença
to de parada defronte á porêm, alIegando feridos nômicos da companhia e politicastros de todos os par- da policia itajahyense, uma
agencia do Lloyd Brasilef.. direitos, bateu ás portas do de tercei'ros intermediários?... tidos, de todos os matizes,

carav�na '<;olliga,qa compos-
ro, dessas irritantes macham- ' nosso Superior Tribunal de 'E, dentro da segunda sóbem ás sidereas culminan- 'ta dos srs, drs. João Bayerbombas da Carris Urbanos.'

,

Justiça, r

, hypóthese, poderia a justi- cias de um "emprêgo" .ren- Filho, Oswaldo Bulcão Vian-
Si ',bem nos recordamos, 'I ' Agora, es�e Tribunal de çé!- salvaguardar os interes- doso, cÔlÍlmodo e cubiçadô. na, Armando Simone Perei-

A 5' E'I
'"

à" 'O' lubr
ra, jornalista Siqueira PÓ-

,',
'

" e·1ç o"."és ,- 'e, ", utu I'o' voas,' Heitor Wedeckim dos
Santos e outros dirigira-se
ao arraial da Penha de Ita-

, ,pocoroy� á, beira mar, _ ao

N O TAS E C O M M E N T A R lOS nO��i�:it:��:�r� fallouo dr.
. . , Oswaldo Bulcão Vianna.

O novo elelto�ado de Lages ,Fausto da SIlveira, João Zom�er e outros.
. 1 Quando discursava, logo

Lages. 22 (correspondencla)- O numero de novos eleito-
.. Fallaram, em Cachoeiras os srs. dr. WanderleyJumor e Fausto I após, O dr. Armando Sirno

res do mu?iópi? attingiu a 3. 550, send� que 2.890 se alistaram Sll�elra e na �rala dos Inglezes, osdrs. Abelardo Luz e Wanderlez ne Pereira, approximaram-se
com o Partido Llberal e 660 com os Colhgados. JUnIor e sr. Joao Santos.

, . do local do comicio" acom-
,

Quer num, quer noutro dlstncto os oradores foram aplau- panhado,S de um grupo de
A apu ração didos. apaniguados, o, ,intendente

Segundo informes fidedignos a apuração do resultado no
Estiveram presentes os chefes locais republicanos, legiona- Felicio Vieira, o juiz .

distri-
d nanos e evolucionistas. 1 ..r

pleito em nosw Estado será procedida por sete turmas apura oras, cta -,.,_,aetano Vieira e o

afim de facilitar 6 3ervlço, cujas turmas serão presididas pelos mem-
Em Rio Vermelho, alguns liberaes foram assistir o comlcio e agente fiscal do município

bros do Tribunal e constituida dos demais membros e altos func- se mantiveram ali com toda a correção, José Abraão.
cionarios da justiça eleitoral. Talvez com o intuito de

Pretende o nosso Tribunal Eleitoral terminar a apuração,
Tubarão 23 A Gazela - Realizou-se aqu ium comicio pro- perturbar ou mesmo fazer

antes de finalizar o mez de outubro. movido pela çaravana da Colligação tendo falIado enthusiasticamente terriúnar O ,comicio, esse
os srs. drs. Fulvio Aducci, João de Oliveira, Manoel Pedro da Sil-

grupo começou a apartearveira e engenheiro Flavio Varella.
asperamynte O orador.

Falia á "A Gazeta" o jornalista Povoas Já a custo, poude o dr.
Siqueira Armando Pereira terminar

Por falta de espaço só amanhã publicaremos. a �ntrevista sua oração.
que nos concedeu o brilhante jornalista Povoas Siqueira, candidato á Fallp em seguida o "jorna-
deputado estadual pela Colligação. lista de Siqueira Povoas.

O vozeiro:augmenta grada-
excursão do cei. Inter- tivament�, não permittindo

que se ouça o orador.
ventar Federal Ha ahi a primeira inter-

Mafra, 23 .11 Gazela, -A comitiva do sr. ceI. Interventor venção da policia, por inter-

Federal, acaba de chegar, tendo festiva recepção.
medio do sub-delegado que

O sr. ceI. Aristiliano visitou os edificios, onde estão' installa-
se esforça para acalmar os

ânimos.dos, a Prefeitura Muriicipal, Grupo Escolar, a Cadeia Publica, a

Collectoria Estadual, as oHicinas da Estrada de Ferro, a séde do Logo de{1ois chega um des-

Syndicato dos Férroviarios e a redação do jornal O Trabalho.
tacainento da policia, arina-

Na visita á Prefeitura o ceI. Interventor foi saudado pelo sr. d? de fuzil e embalado, que
amda tenta manter a ordemceI. Brasilio Celestino de Oliveira, tendo s. excia respondido em inutilmente.

"

agradecimento, pronunciando uma bella oração, em que expoz o

plano financeirQ do nosso Estado. Sob grande algazarra rpro-
A' noite realizou-se um banquete no Hotel Excelsiôr, oHereci- segue o comicio, assomando á

do por elementos destacaJos na politica e nas {;lasse� sociaes.
tribuna o [distincto jornalista

Fallaram os srs. drs. Ivens de Araujo, que produziu formosa dr. Bayer Filho que, alteando

I d M d
'_

Ih quanto possivel para se fazer
oração e Euc y es esquita, que is/cursou com bri � antismo, sendo ouvir no meio daquella bal-muito applaudidos. ,

Finalmente usou da palavra o sr. ceI. Àristiliano, pronunciando burdía, em serenas palavras
enthusiastico e expressivo discurso, deixando optimamenie impressio-

aconselhou calma ao povileu·
nados todos os presentes.

Na Penha

Solidarios com o P. L.
Mafra,23 A Gazela - Os srs. Theodoro Zade. Olympio

e Pio Moreira, chefes evolucionistas hypothecaram solidariedade 'ao

Partido Liberal Catharinense.

A

Confin'ua na 4a' pagina
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rSyria�o T.Atherino& Irmão

II COUMISSÕES--RE:RESEN1�AÇÜES E CONTA PROPRU-\

I ' �gentes das ft�dlZstnas Reunidas F. MCftarazzo--S. Paulo
, Standard OIl Cornpany Of Brasil (Kerozene marca

'" "JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil*, * -

Congresso de PetrõpoHs S. A. (Serviço aéreo)-Marc3__.<:; de farinha de trigo
Em janeiro do anno proximo, na cidade de Petrópolis, rea- ULY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

I�isar-se-á o 2', Congresso integralista, devendo comparecer os Chefes 50$000 até 1:0,00$000

IProvinciaes e todos os Secretaries de Departamentos nacionaes e Gordura Selecta (CÔCO)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 '

provmciaes.
1

-

� I-

Nessamesma occasião haverá, no Rio de Janeiw� um 1 L
End. Tel.: "Athermo==Caixa Postal, 102--- 'eleph, l026_jguode desfile no ,qual tornarão parte destacamentos da Milicia de L,:-. ... iiiiiiii �

todas as .provincias integralistas,
R 1�""VA.VAVAV�8h..VffAVAVAV6.VA� I

O integralista éium hom�m ·Iivre, qae-tem convicções fortes, � , Na construção dos afamados recptores radio � I'1ealdade, honra e não admitte transigencias doutrinarias. ' � «Philips- são a�rov�itadas t?das as importantes � INão trafica com o seu' voto. nem trahe ao seu cheflt e ao �, conquistas da sciencra de radio. �:Ilseu IdeaL �., Desta fôrma recommendamos, antes de fazerdes a � I 1
O integralista_ é um homem de brio; não aggride a ninguem � aquisição de um recep!or, procurai ou,::_ir os aia- � I !

mas .se defende CQlll, vigor, com violencia, quando atacado. � mad?s apparelhos �<Phlh�s» de construcçao moderna � -'-------------------,-----

O integralista não se conforma com os processos, nem com �f e primorosa matéria pnrna.
. _ �,.a covardia da Democracia-liberal. �' Re�eptores a todos os preços e em condições � I

11
"

II �I vantajosas, �A Chapa Integralista �- Maiores informações' -

�
Caso seja approvada pelo Chefe Nacional a chapa com � C O S T A & � I A � 1\ I

que a A. L R nesta província concorrerá ás próximas eleições, � RUA CONSELHEIRO jWAFRA _ 54

..

� li Rua
possivelmente amanhã serão publicados os nomes dos candidatos á � �deputação federai e provincial. �V6VAVAV.6..'Zl.�.V"AVAVff..ô.V.&�

_
_

"
li

"
1---------

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

Nós e os partidos políticos ....���=--�==----==�=��=�I I C A S A
ii 1

'1'1111 I�UA CONSELHEIRO N\.AFRA N. 17

('Al.ÇAD05 ELEBANTE5 E flt-1155Jm05

I

D .. P .. -P.
-------------'------------------------------------�-

Prefiram sabão ".1 N O I·O "'"de (êu'rityba) para"'lavagem-de
res domesticas -_.. Em caixas de 27 tabletes

Massa consistente. . . Econorn;co . Optima oualrdede-

�cção Integra
lista Brasileira 5E6UR05 TERRESTRE5 E mAR1Tlm05

Incontestavelmente A Primeira no Brasil

5:rndicalismo
III

neCeSSarlD

,

Miguel RealeII
,I

II
u u

Propagand-a cornmunista
O Ministerio da Justíç-a, por seus órgãos regulares, resolveu

reprimir a propaganda 'communista que está sendo feita., com uma au

dacia incrível, por agitadores estrangeiros, em alguns E�tados do
Brasil.

, I

I i

I

cA Chefia Provincial enviará a todos o" Núdeos uma di
rectiva sob as eleições de outubro, definindo o modo de pensar da
A. 1. B. relativamente aos candidatos dos Partidos politicos, que
se dizem «sympathicos ao "'integralismo»)' ou. «integralistas de cora-

I

I A

"')
�.
��

<>
V
'<"�

Qó?;
%
V

�. L.
�

II CA�ORICé livre, dentro da coorpo-

ii <", � , _

I '"

R'·
'4.

, �' �ri II I, '

A Nação deve ser mantida com a centralização politica e

�II -0<Ql>0'Y: 'I
"Vt-�,descentralização administrativa.

....,

::- �

A economia deve ser di�i:ida pelo Estado. ..)-"'V
U

"
H

V ..)-�O Estado deve dar uma [uncção SOCIAL á téchnica ca-

O� O
pitalista e á propriedade. .«)

C
Ç;"

uRu &' ..y
CATHARfNENSE ! �
Amas ao Brasil como amas os teus avós magnificos?
Então vem vestir uma camisa-verde!

l

ção» ...
n "
u

o Estado não é a sornma dos indivíduos isolados, como

proclama o liberalismo dissolvente. Essa doutrina, baseada em prin
cipios individualistas, proclama o povo soberano, mas lhe tira to

dos os meios de controle; deixando-o á mercê dos politiqueiros que I

vivem a lundar partidos em [uncção dos descontentamentos pessoaes.
Os Partidos, separados da vida nacional. indicam os candidatos
da Nação ...

O povo vota, então, certo de ser soberano!
Essa Democracia é uma mentira!

II TI
II

No Integralismo o trabalhador
ração, órgão do Estado,

REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Riggenbak & ela. Ltda.

Rua ronslZlhlZiro mafra, 35 -- r. Postal 112 -- Tr;il':ph •. 1.6Z6

1-

I
I

A GAZETA -FlorianopoJis, 24-9-1934
-------------------------------------------------

Vende-se por 30.00$000 a

coníortavel casa situada
na Praça Generrl 030-

rio, 24 e os seguintes mó
veis: 1 mobilia de vime, com
5 peças, 2 grandes secreta
das, 1 commoda e 1 armário

para livros.
Ver e tratar na mesma'

casa.

Casa e móveis,
Coqueluche?
.t"3lrX"iSW!!i"V!FPMS� .,tI· CZãl íM'l

XARopE CONTRA co
QUELUCHE FONTOURA

-- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharrnacias

Café e Res'iaurant
"E S T R E l. L A'J�

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALO )�V�

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

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Be;-nardi-LARGO

I
f I

NERAL OZORIO.'

Filomeno & ela.
End. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS SÃO J o S E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

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

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

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Scr,lemper
orrosr. o E ESCRIPTOR!O

Conselheiro Mafra, 126 -- Esquina Pedro 1\'0

Telephone 11. 1632 f
.f

PERRONE

l---------------------------

- - - Ultimo moàelo _.-

CIGARROS

-,

,

)1N° 500'-

roupa e mist_é---
�):wr:"'�_" \_v... ..:.."' .. :""l'1fI.'"'""l�· ..,::ui.�
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I ADVOqADOS
I, Dr. Gil Costa
�- E

f ,. Dr. Cid Campos
II
!
í

1'" ." I

Exames de sangue, iiqaido :

cephalo�rachi.diano, mina, :_
escarro, púz, etc., e qual
quer pesqmza para elucidà� i

ção de diagnosticos.
Rua Fernando Machado

Nr. 6

I RELOJOARIA
I Roberto Müller III Rua Trajano N. 4 C

ACEITA ENCOMMENDAS Ei\tl QUALQUER ES- ,

TYLO - Rua João Pinto 11 B

__ II BIJOUTERIA J���_ _ _. ._. _. _.,_., _ _ �.. ._. _. ._ ----J
_-------------------'-"--�---�---

; _.
__ �:lt.I!SAt!JJ.m ... "IBt:;el �.:�.=:::_S:•• _Ei':=_=::_1U&U::=_i-=: _ _

�,.�.����

-.. S A � A T' Oo. r--'"
"Os melhores calçados pelos

COl-OSSAL sortimento de 'calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

Novembro
TELEPH. 1.360 I I Caixa Postal, 110.

A GAZETA

A
Médicos

Director Médico do Hospital
de Caridade

CUNiCA GERAL

Tratamento medico e clrur� -

gico das moléstias dos
olhos

Consultorio Rua João
Pinto /8

Dr .. Cesar Avila
Ex-assistente do

DL César Sartori
Médico operador e parteiro�
Consutterio R. Arcypreste
Paiva n: I �� das 8 ás 9 c

das 15 ás 18 hrs,

Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaesil
� R�CêlrdO GoUs�arm

- f
Médico _- Operador. Es-�
pecialista e,m al.t._a C�rur .. ti

gla e Ginecologia ii
R". Rua E,t<o,., }00'0,.2611

TELEPHONE 1131 t
1 t
Consultorio: Rua 'V'rajano 18'�1__ TELEPHONE 1284 ,I
Dr.'iv1 iguel s'oabaidll

Clinico geral ii
SyphiHs 11

lIIAS URINARIAS
Consultoria: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) telef,
1595 Resid. Praça Pereiral
e Oliveira 14--Telef. 1353lConsultas diariamente: Das;
das 8 ás 10 e das 17 ás 19'i

DR. DJALMA MOELlMANN

Consultas medicas das
1 O ás 1 2 e das 1 5

ás 17 horas

Laboratorio de atiàlyses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 1 8 horas.

.

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES

TIAS DE !?ENHOf{AS
Dr. Rtlymul1�o Santos

méàiro Do Hospitnl e

materniàade

'ESPEC1ALlSTA

IResid. Rua Irmão Jo�qujm s[n
CCelephone I /05

Cons, - Rua Trajano n. 1

9:':elephone J 32 I
Das 1 O ás·J 2 e das 14 ás 1 8

,-
---� - �----

CAFE' JAVA
-�--_-------

Praça 15 de

3
--�_.__-_--_ ........._-,----

Advogado

I Accacio Mo-
I reira tem seu escrip

- DE -

-

e Zorrilhas.

IIFabrica de MoveisRUA JERONYMO
COELHO, N. 38Rua João Pinto n· 11

tório de advocacia á rua

Pedro VitaliVisconde de Ouro Preto OURIVESARIA

n. 70. -- Phone: 1277.

o 10
preços'�

hornens, senhoras e crear�ças
RUA FELJPPE SCHIMfDT 2

menores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
A V,OZ: DO POVO

Florianopolis, Segunda-feira, 24 de Setembro de 1934

Ultimas Noticias
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" Decorre hoje a data natalícia ti�""'"'-_"""_-""; � --

n I-C 18 ,p IIIOS
- de Setem b ro do sr. Orlando Fernand�s, digno que se encontra residindo nesta

.

Sabb�do á noite o automovel
_ contador do Banco Nacional do capital ha alguns mezes, onde

n' 208 A" guiado pelo motorista I (� d d' Commercio nesta capital e secre- gosa de justo circulo de relações,
, , " ,-,om a presença e to os os .

f'" dBom Retito Qmrmo �arm�nath'dao passbar
em

alumnos da Escola Pratica de tario do Lyra Tennis Club. pessodaes,
OI vlchmda de ,um ldat-frente a Livraria Mo ema, recou

C' di. d - tenta o por parte e . OIS 50 ii-

d 7 d te ,

d d : omrnercio, em uma as salas a
d d B

'A data e e se .emnro repentrnamente, atten en o ao gn- .erid E' I P' 'I fazem annos hoje: os a atena, O comicio eleitoral
f

r

'I t co 11 d
'

d 're'en a
- sco a ratica gentl men- d C H ff Levado a' rua Nerêu Ramos,OI aqUI so emnemen e 1 -

to e «para,» pronuncia o pelo. l·d I di d a exrna sra. . armen o -

Desse quartoze de Outubro
d

'

t' ' te cem a pe o sr. irector os
N h

'

d saudoso f' II' b b dmemora a com o segull1 e menino Gastão ASSIS, que ame-
f H di A' mann a as, viuva o O! a I ar aramente espanca 0, Que se approxima tão rubro,

6 h h d h' cursos, pro essor eron mo vi-
N ib N h I f id il'programma: as oras as- dronta o, pensava que o ve 1C ,-

1 l' f' 'I ., conterraneo sr, • agi a as; pe os re en os fi itares. Como a fogueira infernalB dei Pre-h.c u., : a, a rea isou-se sexta- eira última
'I h' h M 'C A" f

.

lh'dteamento da an eira na re- lo lhe la alcançar. _ 1 f d _ d Cent a genn sen onnr a ana ar- victuna OI reco 1 a ao Vae ser terrível. Concebafeitura Muuicipal; ás 16 ho- O auto n' 239 A, dirigido pe-
sessao ,oe

1 u; açao � II :t:t valho, filha do sr. capitão João quarto n. 25 do Moura Hotel, Ql!le .a victoria (diz o Dheba)ras juramento á Bandeira no lo motorista Mario Comicholli, aE�imal
mtitu a, 0, anexo a a li I a

Pedro de Oliveira Carvalho; onde se acha hospedada, tendo Serà cousa nunca vista
edificio da Prefeitura Muni- que vinha atraz, para evitar um

sco a.,
"d' I

a exma, sra. d. Maria Otavia sida visitadissima. (Assim està na entrevista)'1 I I d d h desvi I ' Assumindo a preSl encia o
M 1 hi d 1 S UI' s O C b ICipa, pe os a umnos as es- g. ran e c. oque, esviou o vem-

d 1 deuti erc la es c e ouza yssea, e - sr. a rai, recusou-se a com- Basta dizer a bandeira,f
" -

I I d f tei , alumno o 0, anuo prope euti- UI I d dcolas masculina e emmma cu o para a ca ça a roo eira a

R 1 Sil ,posa do sr, Renê isséa, a to par�cer a_o, ,exame e c�:>TpO ,e I Ja desfraldada em a «nau»,desta villa e pelas professo- Livraria Moderna' co sr. omu o I va, pronunciou hmccionario da Carlos Hoepeck delicto, dlfficultando aSSIm o Hh! Em nOSSa «nau» altaneira
ras e crecisdo numero de pes- 05 vehiculos chocaram-se sem I �:d�el�o d�:��;:, j;�laÉ�::a��:: S. A, em LÇl�una; 1 querito poliói3l.. .! S�m TIH,"str9 mesmç ou.,; semsoas. I causar serios prejuisos. /'

({XXI de setembro». o .jo�em José Carvalho, co- Reprovamos esse acto de mar· {
- , -

-[ «pau» ...O snr. Prefeito Municipal
.

merciario: vadez, e estamos certos de que O!
IA

'

t t d Passou-se em seguida, a elei·
Gl Ieu o jurarnen o, en o as

HOra r-i 0-' dos '

a senhorinha Maria da oria sr, ='. c,ommandante, da guarni-t ção da directoria, sendo, sob pro-creanças e os presen es a- SIlva;, ! ção agua com energia.

1companhado. Antes do jura- b longada salva de palmas, empos- J' L
>

d S i E' d d bOmn •- US sada, ficando assim constituida: o sr, oaqUJm,. UCIO e ou-
.

stá s� pro�e en ? so r�, omenta foi cantado o hymno h f d f d I f t
.

t I I I tP'residente, Jdsé Leonardo elas.en, za, c e, � as ,o reinas a mpren- ac � �.m, mquen O po tela rm I �r Inacional por todos os alurn- -

. Off I d E t d d d I J' Tt A Ivice-presidente, Arlindo .Philip·"pe; sa reia o s a o; . presi 1 o pe o sr. , e. mu-.:nOS e depois O, hymno da Recebemos a seguinte· carta: '

De,corre ho}'e, a data aniversa· car Dutra, que J'á ouviu ho)'e pe-,.•1
-

d I d d R d d G lo. secretario, Romulo Silva; 20.proc amaçao a n epen en- snr, e actor a azeta. ria do jovem Niconesio Outra. la mailhã a victímâ, no Mourada, Cumprimentos ,dito, Waldir Pusch; 1 o. thesou·.
_ Hotel.

A's 17 horas realizou-se - reiro, Aldmir Ozorio; 20. dito, Ouh'QS partem•••
uma sessão cívica, no salão O caso dos autos-omnibus, é Rodolpho Silveira; Bibliotecario, Suguiu hontem para a Capital IDa·. Denha de'.nobre da Prefeitura, sendo digno de continuar no cartaz". Firminio Feijó e Orador, Eudi- da Republica o jovem Dante Ta· I" r
iniciado com o hymno da O vosso jornal abordou este as- des Fernan�es. , ; ranto. ItapocoroyProclamação da Republica, sumpto que bem merece attençãt>, Logo apos a posse da Dlrec-.

-.1
'

'

sendo recitadas poesias allu- POf<lue interessa a vida da. cida:- toria, é p:-oclàmado Presidente: Botas àe prata. '. (COlltil1lldção da la. ,paain�)'
'

.

de Honr� o sr professor Fia-I' O sr. Theodoro Ferran alto, -
.., 6'sivas á data� pelas escola- de.

, � :
.

,. ,
'

.

,.' �.. De repente, como consequen-"' .

res: Maria Borges, Juracy Os actuaes autos·omnibus, es· VlO Ferran que' convIdado pela' e conceItuado commerCl,mte nesta, .

d 'b '

t d'
.

d'
.": '..J'

' ,

.' 't 'd cla e urna nga en re O1S'
Silva, Iracy Neves, Eloy tão cOmO dizem, imprestaveis, não lfectona, assumIU a preSlu,encla,1 praça: e sua ex�a. con�or e .

adversarias,- generalizou-sei,Kunn, e Dorval de Macedo ha dúvida. Estão muito aguem das sob caloros� salva de· palmas. : �rall�lUa �� Rels �e.�an'd feste- um grande e sério tumulto tSimões. Em seguida foi fei-I necessidades da população da O pr�sld{::nte, de honra,. sr. Iam ama? a'as s�as o as o pra-
com correrias e aíropellamen- íta uma prelecção. sobre a nossa cidad�, A viação-urbana. prof: Fla�lO Ferran, ,ao assulUll"1 a ta, 0: ftl�os dOi,c�sal dm

comme-
to de creanças e senhoras,data pela Professora da es- é, pois, um caso sério. , . preslde�cla, pr,onuncIOu . um'be

0- mdoraçao
a aU$pl�IOSa ata, _madn. cacetadas, murros, emquanto '

cola feml'nl'na d, Cecl'l'la de Mas, de que·m a culpa? Se.rá quente lmprOVlSSO· sendo VI ran- am rezar uma mIssa em acçao e
t' t' d 'I d

.p
,

'
,

, 8 h C h d I par Iam .

lroS e r.evo ver e ;E' b A'Macedo Simões, dos proprietarios das emprezas? temente applaudldo.
I'

.
. l\Igr1aça, al� o;-s', na

"
,at e ;a . todos os lados, tendo a po- 'E.

saRne:e ou gencIa,
Usou da pala vra, encerran� Parece que não, A maior culpa Ao novel Centro, f� lCltamos' I etropolltana. �l�u�ara

o

ChOro
I

licia, para chamar á ordem P
ssa . eu

� liII �nnuncla
do a sessão, o snr, maJ'or cabe á nossa Prefeitura, porque fazendo votos de prospendade durante o acto re 19lOso a orc es-·

J t d 't' h
. or uma c ance ana

.
'

tra, Freyesleben-Barbosa, e a dis- dO� a vOdro.a os I aja yenses, Encr,encas na, confluencia, .Antonio Henrique de Amo- falta o zelo para mantêr as ruas, .

Ispara ° para o ar os seus
. , '

.

.

S·• .

Ae' tinta senhorinha Ivonne8rüggmann, f
. Dos rios Amur e Ussuririm, prefeito provisorio do transitaveis. Como estão as nossa,s arvlço - reo '

'
.

b I UZIS. ·M' I d P ')f 'd I o expoente maXlmo do nosso e -

O 11' d
.' Ulto onge o eru,municipio, finalmente 01 can- vias e communicação actua men- Condor - Lufthansa d d

., s co 19a os procuraram E"" d G'canto accen eu o ao convite que ., , ,u Ja sei respon e o· Itado o hymno Nacional por te, quem é capaz de empreg:ar '
.. conter sue correltglonanos d f I

�

I
- - -

lhe foi feito, vocali.sará uma Ave
t I'

.' [Com sua voz. e a setetoda,s as .esc.alas, cêrca, de 20 contos num carro. I S.egundo nos informa a M'
.

ao mesmo empo que a po ICla ·C t
' b tfi ana , , om cer eza e sa one eA S 18 horas; e ectuou-se ?OVO, para em pouco tempo estar Carlos Heopcke S,A, agente

.

_ afastava do local os cabecl- no Estado da Mandchulcú�o �cto de arreamento da Ban- Igual aos
_ act�aes? Com a� ruas da Condor nesta praça, amala Baptismo ., lhas do grupo !u�bulento, ,

_.detra,
,

como esta�, nao soffrem so�ente para o
. proximo vôo transa- Na Cathedral Metropolitana fo-; Serenados os antmos ,a cus- Vendeu a esposa PQir

b �l' nOite
1- hdouvep fg��nde os passageuos. SoHre o f�ehlculdo, tlantlco será fechada quarta- ram baptisados: Lydia, filha de to de es�orços ingentids�i- 3:000$000. Tele-... ai e no sa ao a re ellura. que, em pouco tempo, Ica to o feira dia 26 do corrente nes- Manoel Fernandes e BenLl Ame- mos contll1UOU o seu IS-

gramma de Curityba:No dia. 8 real�zou-se ,um desconjuntado, Assim antes de s,e ta c�pital ás 9 horas na a- rica da Silva; curso, lamentando o inciden-
na ({(C a z e ta> degrande baIle na sede do «Ve- condemnar �s act�aes autos-o�n�- gencia Condor, e ás 9112 Ernau, filho de Alcino Rosa e te, o dr.Bayer Filho, seguin- 22-9-34,) ,

r� Cruz Foot Bal! Club de�!a, bus, se deVIa pedIr ao sr, Prerel- horas 1)0 Correio Geral. (tv\a- Ondina da Silva Rosa, do-se com a palavra o sr.
vllla, sendo nesta oc�aslao to, uns �omeutos de attenção pa- Ia registrada ás 7112 horas - Heitor W, dos Santos, que
e,mpossada sua nova dlrecto- ra o !ast�mavel esta�o ,de �ossas somente no Correio GeraL) Obit05 encerrou o comicio,
na. ruas. Alem de constitUir mal es- Para mais informacões di- Foram registrados os seguintes Felizmente, apezar dos ti-

Em visita aos parentes, a-II tar para, os passageiros e prejuizos rijam-se aos aaentes
>

Carlos obitos, nesta capital: ros e cacetadas, não ha nin-
cha-se nesta villa, vindo de, para os que fazem o serviço de Hoepcké SIA,

b Walmor' Vieira Mafra, Maria guem 'seriamente ferido.
.

Porto Alegre onde reside, a transporte �m nossa cidade, é
.

. Julia dos Santos e Francisco Ma- Os caravaneiros colligados
exma. sra. d, Nena Marasco urna vergonha para a administra- DELAMBERT-BOCAYUVA 161 chado. enviaram telegramma ao Tri-
Borges, esposa do snr. te- ção municipal. Obrigado que sou Phone 1.100

A Gazeta bunal Eleitoral, communican-
nente Celso Vieira Borges. todos os dias a occupar os autos- do e lamentando o occorrido.
-Com a sta, Helena Wer- omnibus, sei avaliar o quanto cus-

VENDE- Devido a um imprevisto
ner. co-preprietaria do Hotel ta este descaso,

SE um prédio sito no
em nossas officinas; A Ga-

Werner, filha do snr Nicolau Um passageiro de omnibu$
districto de Sacco dos Limões zela circulará hoje com qua-

Werner contractou,_casamen- DELAMBERT vende-lhe o 160 tro páginas apenas, voltando,
to o snr. Sebastião Alves ,,' n,... de amanhã em diante, a pu-
da Silva melhór gelo por Igual preço Tratar a rua Arcypreste blícar as se·is páginas habi-C· t L V'

, PHONE 1,100 I Paiva n. 6.
t

- om asa. eony lel- uaes.

ra, filha da exma viuva Elvi- CONV IT'Era Andrade Vieira, ajustou
nupcias O snr. Lourival A
breu� agente. ficaI em Salto
Grande,

- Com a sta. Olivia Silva,
filha da exma viuva Maria
Silva, noivou-se o snr. Oscar
Vieira.

Pelos

O Consulado Americano . of-

Falla á {(Gazeta» o

Dr, Adherbal Ramos
da Si/oa

Procuram o sr.

Richard
Imunizador de Ce-

Quanto ao outro, ao Social
Partido que se partiu
O Dr, Dheba sorriu
E nos disse . (não por mal):
Rasgou a sua bandeira
Fez, to!i�e, fez asneira
E' partido muito tôsco

(E com ar de brincadeira)
Mas podia estar comnosco.. ,

Maria, Octavio, Heitor, Norma, Abelardo, Celio, Sylvio,
Nadyr, Yvone, Gilda e Carmen filhos do. casal Theodoro. Fer.
ran, teem o prazer de convidar aos parentes e amigos, para aSSIS

ti�em a missa em acção de graça que mandam reza� na Cathedral
Metropolitana ás 8 horas da manhã, do dia 25 . do corrente,
�m commemoração das bodas de prata de seus paes.

reas
Sexta-feira proxima, ás 10 ficiou ao sr. tenente-coronel Octa

horas, realiza-Sê uma expe� vio Silveira Filho, pedindo pro·
riencia na, Confeitaria Chi- videncia afim de encontrar o sr.

quinho, do ,imunizador de ce- Richard T. Patton, que esteve

reas, ínvento do sr. dr. Ger- interessado em negocios de café
cíno Tavares em Santos e Rio de Janeiro,

CCelegramma de Lon:
dres "eM �gencia Reu-'
lér, ' .diz que, segundCl'

, informações da chan
cellada do Estado de:
lW�nJchukú, forç.as
sooieticás occuparam·
um detel'minado terri
lorio mandchú. (Gaze
ta de 22-9-34).

TuHi Sanf sem «fizenda»,
p'ra vender na «brasdação»
Disse a senhora:-Eu já venda:.
Você pra Alli Salomão!

o Alli syrio abastado
Tres contos logo pagou
E a mulher do desalmado
Tuffi Sanf se mudou...

Mas o Zatuni, «batricia»
Sabe o segredo (e o que fez?)
«Jura bra Deus, na «Baliciall>
E vae tudo bra xadrez...

SaraplãO'

Para V. S. pedir

OU «Lenha», áDELAMBERT.'

attende o apparelho 1.100

EL.EITORES ,�
••••

PARA VOSSA FAMILIA CONlPRAI SOMENTE OS TEOIDOS .IVIARO'A.

"OL.--O" '

FIl , POIS, NUNCA DESBO'TAIVI

CASAS PERNAMBU'CA,NAS
Fabricação própria • :I -:I - Preços os mais baratas
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