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Notas e can1mentarios

Diniz Junior expõe sua vida e diz por
que se julga á vontade na chapa

do Partido Liberal

-Perdôe-nos, se lhe tomamos alguns instantes, mas deseja
riamos saber os motivos que o levaram a figurar na chapa do Par'

tido Liberal...
Diniz Junior sorriu, para responder com uma pergunta:
-Não sabe que tenho vivido na ânsia de volver, deíiniti-

.

d )
vamente, ao seio o meu povo.

E, depois de uma pausa:
-Neste ponto, sou um typo apparentemente paradoxal: 'mi

migo do jacobino, combatente, d� primeira linha, contra os ex

cessos do regionalismo, tudo, em mim, pelo menos para os observa

dores superficiaes, revela o mais entranhado sentime�to bairrístico.
C' " r,_ �,, _ _;--�_.� . l_ Q--l r__�_ J.___ T) -�--'_'.-
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Jfi;yne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção NegraDCollecção Po-

l_:al e de Myslerio-8 volumes publicados.

Refinação de Assucar
-

JOAO
de
SELVA

.

Tenho o prazer de communicar aos meus dístinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1441 ou 110S depositarias na CASA SAVAS e

FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

.Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Coelhos Gigantes Branco
de Flandres

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

PALHOÇA
Em Florianopoiis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76
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Amortização do mez
setembro de 1934

de

Foram os seguintes os numeros contemplados no sor

teio de amortizacão realizado a 28 de setembro de /934,
na Capital do Estado da [Bahia.

Capital duplo 01.369
10.557
18.184
15.123
06.894

Os portadores de titulas em vigor contendo
um dos numeros de sorteio acima, podem desde já
dirigir-se aos Correspondentes Regionaes.

Campos Lobo & Cia.
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 35 (sobrado)

FLORIANOPOLIS

Acção Integralista
Brasileira

Ao Eleitorado Calhari-
l}�ense=

A Acção Integralista Brasileira nesta provi.reia a

presenta ao eleitorado os nomes abaixo.
Falamos, todavia, a o eleitor brasileiro de Santa

Catharina-de igual para igual!
Não o cortejamos servilmente hoje para o enganar

amanhã, nem tão pouco descemos á inferioridade de lhe

I
pedir o voto, allegando que os nossos companheiros são
os melhores, os mais puros e os mais patriotas!. ..

.
Affirmamos, sim, com convicção, com orgulho, com

vaidade, mesmo, que elles são os mais utcis á collectivi-
dade porque trabalham, e os mais meritorios porque ga
nham arduamente o pão que comem.

Os candidatos populares devem sahir rdas classes
[productoras, pois só quem trabalha e produz

L

póde votar
,<pr votado.

.

(Por sC:�o.:.::vwracia liberal sorrirá da humildade magnt-
Agulha Especial �0S ás urnas.

.. aphOS
Agulha Bom 48$\.h}'2C: enr1\.'élldecldos C()t'-- )'_ O P _

E
.

I 45$000
h_" .e a, re

Japonez speCla . sidente Getulio Vargas assignou
J�ponez �om j�$��� hoje actos na pasta da Viação,BIca Corrida $ promovendo 4 I telegraphistas de

MERCADO FIRME 4a. classe ao cargo de 3a., sendo
1 1 por pontos de concurso, I 5
por merecimento e 15 por anti

�uidade; e 13 telegraphistas de
5a. classe á 4a., sendo 5, por
antiguidade e 8, por merecimentos.

N. da Redacção: Santa Ca
tharina foi contemplada com dua.i
promoções de telégraj histas.
O nosso estimado conterraneo

sr. Jayme Carreirão foi promovido
por merecimentos, á telegraphista
de 3a. classe, o mesmo obtendo o

sr. Carlos Schmidt, por rontos
conquistados em concurso.

Asylo de
Orphans

5$500 Recebemo; a seguinte circular:
1 $000 «IIlmo. sr. Director d' «A Gazela»
I $700 NESTA. O Conselho Adminis-
1 $500 trativo do Asylo de Orphans

«São Vicente de Pau!a» dese
jando, para a maior �:loria de
Deus e beneficio da Obra que
lhe está confiada, tornar conhe
jdo do respeitave] publico desta
Capital, que gene:-osamente o la
voreceo, o quanto se tem feito em

'avor da inlancia abandonada,
tem a honra de convidar a essa

illustrada redacção, para, no dia
3 do corrente, ás I O horas, vi
i>itar o referido estabelecimento.

Certos de merecer este convite
5ahinas na f Isli!mana avoravel aco hiinento, apresentam

4.760
com os seus. melhoKs _agradeci-

23 060 mGntos, cordIaes saudaçoes a V,

13'385 S. a quem. DEUS GUARDE.

6'181 O Provedor, Manoel PedIo
. da Silva Junior e o Secretarío,

Heitor 'Dutra.

3 de Outubro de 1930.
Começo de festa! O povo põe a precis-ão na rua.

Gritos, tiros, correrias e ... a procissão avança, le:l
ços vermelhos, flâmulas rubras, tremulando ao vento.

Dum lado o entusiasmo, a ância da victori i.
Doutro lado a tristeza, a desolação, laces pi Edas e

macilentas.
Dum lado a alegria eslusiante e esp -rançoa pelo

nascimento da Republica Nova.
Do outro a compunção dorida, pela agonia lenta, mas

rápida da República Velha.
Em vinte e um dias, o pinto descascou e a Re

pública Velha ruiu lragorocamente, como desabam ai

casas gue não têm alicerces sólidos, quando fio ba:id:1s
pela violencia do vento.

Veio o cáos, a confusão, apal eceram os adesistas,
os perús da victoria, de crista vermelha, fazendo roda,
com empáfia, orientando, conduzindo, semeando a discor
dia e ... avançando na, posições.

Os victoriosos ficaram atónitos diante da audacia e

-'. "L rl�:f:;>,.."'té"7 �o<; adesistas,
agindo ou iniciando touos "'"

....
'" r\

_ ·��·�ial rufando tambores
tos no alto de uma sociedade po-

.

litica. Estabelecemos, porém, va-

rias possibilidades intervencionistas Extra
estatais, o que faz suppôr a exis- Diamante
tencia, no Brasil, de um Estado.Cristal
de tal fórma conscio de seu dever Moido
e das suas obrigações que poderá Terceira
seguir e indicar aos particulares os

caminhos melhores para as activi- SAL DE CABO FRIO
dades imprescindiveis a toda bio-

logica social contemporanea. Sacco de 60 kilos 8$500
No entretanto, os incidentes Sacco de. 45 kilos 6$500

que vem soffrendo o alcool-motor Moido de 45 kilos 7$500
são provas flagrantes de que o Encapados 2 kilos 19$000
Estado Brasileiro ainda não reu- ,

niu o necessario material para a SAL DE
.

MOSSORO
sua util acção economica, por cul- Sacco de 60 .kI�OS 9$500

pa do proprio Estado em parte, Sac�o de 45 kI�OS 7$500
mas POl culpa muito maior da MOldo de 45 kilos 9$000
propria sociedade brasileira que
elle preside.

Do Jornal do :Brasil de.. . .. Caixas pequenas
2-10-34 Caixas grandes

ASSUCAR

(por kilo)

I Número

68$000
68$000
58$000
62$000
(50$000

BANHA
(Por caixas de 60 kilos)

Em latas de 20 quilos I 16$000
Em latas de 5 quilos 1 1 8$000
Em latas de 2 quilos 1 I 8$000

MERCADO FIRME

XARQUE
(por kilo)

SABÃO JOINVILLE 1$700
1$500
1$400

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO FIRME

4i
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Red��ção, Admnistracç�J � �

..
a Officinas .�

,,f1
H RUA CONS. ! :AFRA, 51 ij
..

C. Postal, 3: -- Phone, 1656 �
b���.���]t_���, ]

4$000
5$000

DIVERSOS
. DIVERSOSMercado de Florianopolls Arroz sacco 44$000

Feijão preto sacco 15$000 {.,lu�rozent: caixa 35$000
Feijão Branco sacco 20$000 Gazolina caixa 55$000 Cêra
Feijão vermelho sacco 1 8$000 Vélas de cebo caixa 16$000 Cebo
Milho sacco 12$000· Soda Piramide caixa 55$000 Carne de porco

: Batatas sacco 7$000 Cebolas caixa 43$000 ToucinhoI
Amendoim sacco 10$000 Vélas stearina caixa 38$000
Arroz em casca sacco 12$000 Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Farinha Barreiros sacco 14$000 C 55$000ôcos saccos

Farinha comum sacco 84$000000 Farello. saccos 5��OO Libra
Farinha de milho sacco 1 $ I F II 1 7 " 500 Dollarare mno saccos I ;;_,
Café em coco sacco 32$$°20°00 Farinha de milho Marialina caixa Marco

I Ervilha kilo '} j$OOO Lira
I Banha kilo 1 $300 Vélas de cêra kilo

L.

7:� 100 Peso Argentino
Carne de porco kilo I $200 Grampos p. cêrca kilo J $400 Peso Uruguaio
Tüucinho kilo 1 $400 Cimento Mauá sacco 11 �j500 Efcudo
Cêra kilo 4$800
Mél de abelhas lata 18$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
Nozes kilo $100 De 17 da setembro 824 de setembro
Ass'.Icar grosso arroba 7$500 5Tocr--{ Entraôas na

P 1 'lh 11 $000 semana
O VI O sacco

CAMBIO

60$000
11$81G
4$705
1$035
3$500
6$200
$545

9.776
50.592
16.498
9.323

124.965
75.813
44.556
15.427
20.78b
14.000

. Faltam as sahidas dos depositos particulares.

I
I
I

i
- I

�

COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Feijão (saccos)
Arroz ( » )

I $800 Farinha ( » )
1 $200 Banha (caixas)
1 $000 Milho (saccos)
I $000 I Xarque (fardos)
2$000

-'oIcogueluch211 VENDE-
SE uma serraria para lenha
em tóros. Tratar com Arlindo
Valente, á rua Fraternidade n' 5.

Togo Sepitiba
E

Maria de Lourdes Vaz
Sepitiba, participam aos

parenfes e pessõas de
suas relações o nasci
mento de sua primoge
nita . J

Casa e' móveis

Therezlnha • Alice

Em 30-9--34.

--_.+--.

Vende-se por 30.00$000 a

cO:1fortavel casa situada
na Praça General Oso

rio, 24 e os seguintes mó
veis: 1 mobilia de vime, com
5 peças, 2 grandes secreta-I
rías, 1 commoda e 1 armario
'para livros.
Ver e tratar na mesma casa,

XARopE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO - Delamberi
A' venda em to
das Pharmacias

e nada

L- ................_..._�
.. PHONE 1.100

-''"'-\�'''''.'. '_'''_'.' ... ', ... _�. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 A GAZETA

INDICA: §l��Và������A�G�����V�v�v���
MOLESTIAS DE SENHO

RAS - PARTOS
.

Dr. Aurelio Rotolo
Co tica os hospitais i

�
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Pe�:te:7��r-av�����h�·.�\�= CIRURGIÃO DENTISTA �. �W�irll���j[i,8i,�i,�i��r �
ctricidademédica-Endos- � ���','IF��--t-l ·--'l1i'.;�tL.--r-lüqfl, h,i!�.rt-i'llll . �
copia - Pneumotorax ar- Processos modernizados
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Consultoria: R. Felippe onsu tOTlO a ua rcypreste � r�\�!IF"---=t��!�:'I-:---;l.', -'-�=---"
rm: -=--'-:..'l!��.:''-H. ....!��}J�" i I .,

Dr. Cesar Avila -I ��:�igi��18_'á�J::.ht:;.
Pruva-Telephone 1427 m ltWI.,�il��1i�ff �.
Paulo Nohl

Dr. Antonio Botini

PaiV�a�· k á�a�88h�� 9

el MedICi�i!�t�:a-ria�YPhlliS �
DE REFEIÇOES�i�L:���P:;N���R�b�Q�:;�gE��I�����IA A VAPOR- �,

Tratamento da Tubercu1o-;1 Consultoria e Residencia Rua Conselheiro Malra 49 � Diarias inclusive refeições e banhos �
se pelos processos actuaesjj] Rua Trajano, 21 � qLlentes --12$000 ��,

Consultas ás 17 horas TELEPHONE 1.496

\ � �'Dr. Ricardo Gcttsmann
,
Telephone 1.658 I� Proprietarios Miguel La Porta & Cia. �:-

Médico - Operador.

ES-,; � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro �
pecialista em alta Cirur-

'" Ad d Orlando Filomeno � �.,
gia e Ginecologia �o�a o�

CIRURGIÃO DENTISTA �� ��
Res. Rua Esteves Jumor.26' Drs. Nerêu Ramos

Com curso de aperfei-
çoamento no Rio de

TELEPHONE 1131 e - Janeiro -

Aderbal R. da Silva CON5ULTORIO: Rua Fer-
nanào machaào n' 3

Advogados Das 8 ás 12 e das 14 ás 17
Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

GAZETA
Médicos
I!�

I Dr. A. Buleão Vianna f
i Director Médico do Hospital I
q de Caridade
�
ii
I� Tratamento medico e cirur-]
1 gico das molestias dos

1 olhos

: Consultoria Rua João
Pinto 18

CLINICA GERAL

Consultoria: Rua "Crajano 18

====T=EL=E=P=H=O=N=E=I=2=8=4�_�
"""",,========i

Dr. Miguel Boabaidi
Clinica geral �

Syphilis t
VIAS URINARIAS f

Consultorio: Praça 15 del�Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira,
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 1'7 ás 19.

DR. DJALMA MOELLMANN

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Buleio Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Rua

Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos

j�==�==�==-��
:�Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
I
I Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548
,

""""""========'

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

-

Tabeliães

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Areias
Rua João Pinto n' 11

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

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

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: quali
dade.
Rua João Pinto n' 8 --- Phone 1365

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

ás 17 horas .

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

ção de diagnosticos.
Rua Fernando Machado .

I
Nr. 6

===--==-=

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico ào Hospital e

maternlàaàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
"Celep/zone 1105

Cons. - Rua Trajano n. 1
"Celephone /32/

Das 1 O ás J 2 e das J 4 ás 1 8

====��====�==f

CAFE'JAVAf
Praça 15 de

Novembro
I

TELEPH. 1.3&0

I PASCHOAL SIMONE S. A.

! LIVRARIA MODERNA

Funàaàa ern 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postallZ9 Tz}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographla. Esfcreotyplo,
EncaClernação. Pcutoçõo, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Let.Jeiros

Pintura em geral a pre
ços módicos

Chrystalino de Barros
i

I Rua Araujo Figueiredo, 23
FLO RIANOPOLl5

I '===================
I DELAMBERT-Phone 1.100

OURIVESARIA

Roberto MUller
Rua Trajano N. 4 C

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

rmlillil!

Chocolate
só BH ERI NG !,�

Usem o Corante
Guarany ,que é o melhor

Agente Jllsé F. Glavan
Rua João PiI,to 6

Laboratorio de aná/yses
Iclinicas

! ;das 9 ás 1 2 e das
J 4 ás 18 horas. Escritorio: Rua Trajano,

in' 11.

Ollvlo Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

=D---r-=.-=F=-u=l=v=io-=-=A=d=---u-=cc--i 'II
RUA DEODORO, 5

Advogado ,

C
__ai=xa=P__o__s__ta=l,=9=8=P__ho__n__e __J=3__2=3;;ii

João Pinto, n: 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

���i���������1���.i�1�j��i'
. A PREFERIDA r

�! Avisa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal-
�

� çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minimos.

� Faça uma visita á nossa exposição, á rua Fellppe Schmidt n 17, e verá
� as novidades.

j

� Executa qualquer trabalho de renovação de calçados. �
��I��I�������������1

II Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

JOALHERIA

"Guevy"
K. W. Y.
m.R.

Encontra-se nas' princí
paes casas do nosso com-

mercio
Todos os senhores de fi·
no gõsto só usam os cha.
péos de luxo

ita:a... II l\'''.M:;1!'''�1

BajjCD li;) Cra�n, Popu!ar e A;rico!a de R��l� -C;l�'L,í.ft';n� II
(50r. roo. àe Resp. Litào.)

Rua Trajano 16 _ (Edificio proprio)
Enà. Telegr. : Bancrepola '" roà. "Kibeiro" e "mascote"

Florianopolis
EmPRE5Tlm05 ... DE5CONT05 .. , COSRAHÇA5ORDEN5 DE PABAmEHTO
Corresponàentes em toàos os muniripios ào Estat'lo

Os melhores juros para os deposites em Contas Corren'es
Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

'

repartições federaes, estadoaes e rnunicipaes.

Fabrica de Moveis
RELOJOARIA

- DE-

BIJOUTERIA

- -

Dr. Salgado da OliveIra ,I
I' Alfaiatarias

Advogado li
WA FELlPPE SCHMIDT N' 911 Alfaiataria

Pedro Vilali

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

SAPATO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especi,alidades em calçados sob medida ' ..

CHIC
menores preços"
homens, senhoras e creança!

1\,

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

__ •.• ' � _�,... � '" _ ..... , ...... "� ........ �.-.....:s,� ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
asa

__.r-es _rn.aos ��
� -- DE -- �
-� I Tuffi Amim & Irmãos r�\l
• i r�UA FELlPPE SCIIMIDT N. 22 Phonc 1401 f;:��
� ���� ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1. DE ABATIMENTO ��
� GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO ��
� Sedas Lindas e Tecidos finos de belissimos padrões �

� ;r.;;;;;;;;;iiiiõiiiiiiiiii__mõiiiiãiiii__iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiIM__iiíiiiõiiM__���iâiiiiiiiii:iiiiliiiiiiiii;;o;...
� ELEGANCIA E APURADO GOSTO ��
� Edificio Proprio �j
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--- Funõnõu em 1870 ---

I SE6UROS TERRESTRES E mARITlm05

1./
Jllconlcsl{!vclmentr 1\ Primeira no Brasil

I [Trpíto l realisoào , 9.000:000$000
Reservas mais De 36,000:000$000
Receita em J933 17.762:703$361
immoveis 13.472:299$349
Respon"labiliàaoes casc rnlõua em 1933 2.369.938:432$816(Estos responsobiliàaü('s rch:rem-se aómcnte aos ramos oe
f060 e TRAN5PORTl 5, que são 05 DOl5 UNlr05 em que
a rompanhia opéra)
Agentes, SUb-Aaentes e Regulaoores oe Avarias em tcõoa 05
Estoüos 00 Brasil, no Llr-uquc- (5urcursal) e nas prinripaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmpaS LOBO & riA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobrcõo) Cc lxo postal 19
Telegr. ALLlANÇA Telcpb. 1.083

Escriptorios em Laguna e ltajohy 5ub-Agentes em
Blumenau e Lages

rEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEfUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:
arlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
IAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages
r

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

afiança ��--am�--__==�__�Dmmm��� ____

�AVAV.ÂVAV�l!.7'ff�ã$ifô..VAV&�
� Na construção dos afamados recptores radio �

� «Philips» são aproveitadas todas as importantes �
� conquistas da sciencia de radio. �

� Des�� �órma recommendamos, antes de fazerdes a �� aqursiçao de um receptor, procurai ouvir os aía- �
I � mad�s apparelhos <:Philips» de construcção moderna �
.�

e pnmorosa matéria pruna. �

�. Re�eptores a todos os preços e em condições �
� vantajosas. �---------

�1 Maiores informações: �
Oelambert � C eSTA & c I A. ��l RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54, �

�V.6..V�V�V�'q�(I1.�AV.à��VA�PHONE 1.1 00
��'�.������$f'tr.!I.::O'l@.�m��������� ��!)!; tl<!i>Jl'Q,'Y rq,';; '�,,;r;; �,;i!:iY"'S !(l,""'��V�j1'id,.'·��
�. .

IllJonfeitaria CB1iQUienmphadaOs, "1..•,'.' Aço .'

gues �..���'.�.•.
)

Especialidades em caramellos, bonbons,:: �
I conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca- �

à P �.�

'I sarnentos, baptisados e bailes. I O OUO �'\�

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar ��
'.

" t .�
THEODORO FERRARI ��

(?
�

RUA FELIPP SCHM:OT n' 10 (ESQUINA DA .;.�.{�.�.:,!
.

Op'u I a.. r r» ;RUA TRAJANO) Telephone 1.194..; . L "<!)!7

i.� �

II Syriacoi"Ath�'ri��&lrmã;-1 (Iloõzto ICOUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA S! A m e I ho r Ca rn e Ve rd e �Agentes das lndustrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo ct.i! �Standard Oi! Company Of Brasil (K:rozene marc,� 1�'lWk.-':"'.·.- Preços convenientes ao consumidor ���'''''.''�.�"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Pa�alr do Br�sli W# II � ..,. ou_
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de Iarinha de trigo

I � �LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
I c$ LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES i50$000 até 1:000$000 'I JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO �Gordura Selecta (côco) � �

I'
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 �. Entregas á domicilio - Hyglene irreprehens:vel �

.

End.Tel.:"Atherino"���CaixaPostal, 102���Teleph. 1026 e �
··

..G�..�••etJe��•••$

seu Refrigerador?o

f
•

1 rf�:i;-�ii) _�:r é um grande confcrto para o lar, é lambem um
1.....-

((!'i-r�:;0 Q� Cê;::tal cue precisa de estúc;fo.

í', rc'(r's"p,; -re s G. E" além de possuirem tudo o que ha d.
("" ;T/O+:(I)C) e p"rfeito em refrigeração electrica, trazem, na mare.

'-- "' ..... roi lkctdc, uma suprema garantia de qualidade, duração e valer,

f-,.C< c�!I'l;:,r;H um rdri!Juador, assegure-se de que • m.china i bô.
e I) ;_:';:cjln�e cc.vhecido • de confiança - .xij. o refrigerador G. E.

Peça inform5çõu ou uma demonstração, • qualquer dOI
ne s s o s auxiliares ou tclcphon. plll •••criptori. d.

. Tracção, Luz e Força de

Fechamento
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay�Argentin.i

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

10,00 regs.
NORTE--�Santos�S. Paulo
Rio�� Victória-e-Caravellae

I Bahia-Maceió�Recife--Natal
Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

e nada mais

Florianopol is
----

ATAI ,
l1li

Com 1$500 poderás comprar um
co de RODAx: extinguindo com
lamente moscas e formigas.'

Fabricação allemã.- Destribuidores para o

sil�a Industria Chitnica Cura S. A., Blumenau.

c
"

Ji\\
�

R

I

c
REPRESENTANTES GERAES:
Eri1esto Rig�enbak " Cla. ltda.

a Conselheiro mafra, 35 -- r. Postal 112 -- Tc;iepl1. 1.626

de

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortáveis compar

timentos para exmas. familias
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-Confol'to-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14� i
Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, ·etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

· b-" IIram sa ao. N O 10"
res domesticos ---

de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
Em caixas de 27' tabletes

Optirna quafidadessa consist ente . , . Econornico , , .

<'
"

.. � �.
"

;'-
" � • 'i •

'··'ó_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A BAZETA
Florianopolis, Ouarta-felra, 3 de Outubro de 193

A VOZ DO POVO Ultimas
As Eleições de Outubro

(Continuação da la. págirza)
do, pelo sr. Adolpho Bergamini, administrador de larga visão, espi-
rito renovador, que se íizéra, no seu pôsto, operario infatigavel das

fazem onnos hoje:

altas e genuinas reivindicações do movimento de outubro, tenho de
considerar, dizia-lhe, a circunstancia de haver sido por elle honrado,
num instante de transformações fundamentaes, com os cargos de di
rector geral de Fazenda, presidente da commissão que organizou o

primeiro orçamento do Districto Federal da Rupública Nova (OI
çamento de que resultou saldo superior a 25 mil contos) e de Se
cretario do Interventor, no que se me fixava o papel de substituto
eventual daquelIe illustre delegado da Dictadura. Não, meu caro

collega, mda, nada me faria esquecer; nada me autorizaria a olvidar
a terra, culta e generosa, que me abriu OS braços e, em cujo seio,
Deus aquinhoou a fé com que o invoquei ao deixar a minha Dester
roo Sou gratíssimo, nunca pagaria ao povo carioca o que lhe devo.
Reservar para o meu berço natal (sempre lembrado e d:!fend do
pela minha penna de modesto, mas destemoroso jornalista) o ora

ção que aqui palpitou pela primeira vez; não poder apagar dos olhos
os quadros nat iraes, os typos, as coisas do meu rincão; não ter co

mo desembarçar a alma das recordações d'uma terra, que, sendo
pequena e formosa, por isto mesmo meno s se poderia esquec�r; não

saber como suffocar as vózes intimas da saudade ou como apagar
da lembrança os paes velhinhos, 03 irmãos, parentes, amigos d.
infancia; não ter corr o substituir, na sua e:notividade, o desejo de
rever as imagens do seu culto d'! creança e de joven, o scenario da
collina dos Passos, com a invocação das préces e das luzes da tras

ladação, ou o de tornar a ouvir os sinos da Cathedral ou de S.
Francisco, ou o sotaque de berceuse da nossa gente; não ter podido,
jamais, apesar de tantas vezes preterido, divorciar da minha vida a

idéa de que aqui nasci; nunca ter confundido a ir-correcção d� alguns
homens com J apreço com que sempre me distinguiram os meus

queridos barrigas-verdes; nunca ter cotejado as decepções que a rhegam uns

politica reserva aos idealistas com o amor que devo a Santa Ca
thari la; ter procurado servir o Brasil e o seu povo-r+mais conten
te dos sacrificios. que são a saúde da alma, do que dos premias,
que, talvez, não houvésse merecido-c-sem nunca ter podido esba
ter do coração as saudades do meu berço; ter trazido, por irresis
tivel attração do lar, em que vim ao mundo, minha filh'l a bap
tizar-se na mesma pia em que m e baptizei e tel-a offeredido, como
a mim mesmo me oltereceram meus paes, á Senhora da Conceição,
Mãe de Deus e dos Homens, não é ser bairrista, não é perder
dt:: vista o bem que me fizeram longe da minha terra - é ser

homem de coração, que é o que tenho sido, na propria politica, é Outros partem •.•
o que tenho sido no serviço do meu paiz, é o que tenho sido
mercê de Deus-na memoria da minha '�erra e em todo os actos
da minha existe -cia.

-Mas ... nós queriamos uma entrevista politica ...
-Procuraram o politico e encontraram o namorado de Santa

Catharina. Mas, meu caro collega, por tudo quanto Ih" disse, está
explicada a minha attitude. Oifereço o meu passado como garan
tia de como poderei servir o meu EstaJo e a minha Patria. O;
liberaes catharinenses confiaram na lealdade desses dias preteri tos.
Nunca almejei outro estimulo, para bem servir, do que o sentirnen
fo de confiança pôsto no meu nome. 03 ardores da lucta eleitoral Visita

não obscurecem o meu entendimento. Sei perfeitamente, que sou o Esteve ante-ontem em visita á
mesmo homem a quem Adolpho Kond!r, eleito governador, desejou nossa redacção o sr . Walter Kaes
ver sentado no Parlamento Nacion 11; sinto-me o mesmissimo cidadão. tner, propagandista da importante
para quem os legionarios, ha ann) e meio, antes do appello ao azar secção J. D. Riedd - E. de Haen
e, ainda agora, chamam d� homem da mais perfeita integridade moral. & Cia. Ltd:l., do Rio de Ja
O Partid) Liberal Catharinense, victorioso em duas valentes pelê- neuo.

ja, e em vésperas de um triumpho consagrado pela mais livre das O distincto visitante, que se fez
eleições feridas u n dia em Santa Catharina, infunde, com as pre- ac o npanhar do nosso

.

amigo sr.

ferencias do eLitorado da minha grande e amada terra, 1\ mais ab- Ladislau Romanowski, manteve
soluta cert�za de que o meu nome, na sua chapa, occupa logar, comnosco agradavel palestra.
honroso e desafogado, na trincheira dos melhores interpretes das Entre os afamados produetos de

tradiçõe� e da vontade do nOS30 pOlO. A maioria de suffragios, J. D. Riedel se destacam Ve
em pleItos em que as actas falsas não appare( em, impõe essa cholin, para as dores epalthicas
convIcção. I e bilares, :J{eohxal, remedio de

- effeito infallivel para acido urico

Com a Pre- o seu a seu dono e vias urinarias; Dormal!!in, para

_ 0-
combater efficazmente as dores

te itura • • • Ao sr. tte. João Arlindo de de qualquer origem e Calamin, po-
O sr. almirante-prefeito faz Britto entregamos, hoje, um mada de enxofre, que acaba com

ouvidos "_loucos ao clamôr publi- mblhe de chaves que eSÍ1- pletamente com as coceiras, sem

co. O mlseravel estado das nos- va em nossa redacção de- irritar a pelle.
sas ru�s ch�gou. ao ponto de positado e achado na praça

t h 5 d m1S505 funlZbrestornar ln ransltavels certos trec os. 1 e Novembro, pelo sr.
A alameda João Pessoa, e parte João Didimo Vaz.
da Padre Roma, trânsito dos
vehiculc s que vêm do continente,
está simplesmente. deploravel, e

obriga o transeunte a verdadeiros
malabarismos para vencer :aqueIla
etapa. Em pleno centro commer

cial, na rua Conselheiro Mafra,
a calçada da Alfandega exige que
o pobre ilhéu saiba navegação e

seja conhecedor dos baxios. E
vae por ahi a fóra... Largo I 3
de Maio? oh, lastima!

O lí,ugo General Ozorio foi
riscado de cadastro citadino, ao

que dizem, porque o sr. almirante do, victima do desprezo do sr.

prefeito desentendeu-se com a almilant�-prdeito, ali, no 'centro DELAMBERT vende-lhe
guarnição federal là por certa da cidade está aquelle logra
cousa e, o pobre florianopolense I douro transformado em verdadeira
que pague a differença. pastagem,

Sem luz, completamente alaga- I Sem mais commentarios... '

I
yC'r 6 ..... -

Estatuto �Io

I Despor_to_sII Funccio= Rio. 3.-(A Oazelu)-Nc
u grandes provas automobilisticas c

riari li hoje, arrancou brilhantemente '

=-
-

I
nrimeiro lovar o volante brasi],

a senhora Evangelina Bul- r '"

cão Vianna Lopes, esposado FUTEBOL Ri_01 1 �A Gazeta)-S?b a TO Irineu Corrêa, guiando U:'

sr. dr. Aécio Lopes e filha do presidencia do depurado carro Ford, typo 28 e em s '

sr. dr. Bulcão Vianna. URBANO SALLES Vieira Marques, reUl�iu-se gundo lagar
.. Domin.g?s. LoP!

O sr. Armando Blum, re- X na Câmara, a cornmissão também brasileiro, dirigindo Ui'

presentante commercial; SUL AMERICA incumbida de elaborar o pro- carro «Hudson».

a senhorinha Alice Vieira jecto do Estatuto do Func- As provas ainda não

de Santanna; Domingo próximo, ás 16 cionario, tendo sido distri- ramo

a senhorinha Nelly Cario- horas, no grammado do buidos os capitulas aos di-

ni, filha do sr. Jonas Carioni, Urbano Salles FíC; da vi- versos membros da commis- As
a senhorinha Isaura Meire- zinha villa de Blguassú, en- são.

les, filha do sr. João Meirel- contrar-se-ão, em disputa de Ao leader catharinense dr.

les; uma custosa taça, os qua-
Nerêu Ramos, coube o se- Belern 2 - (Via aéréa)

a exma. srJ. viu va Candi- dros principaes desse valo- guinte: Federação do Trabalho I

da Schmidt Corrê]. roso clube c do SulAmerica Do assentamento do p2S- cebeu queixa de um gru�
João Abraham, conceituá- S.e., desta Capital. soal.-Da caderneta do íunc- de operarias contra a prJfe�

do commerciante e membro O jogo, que será em be- cion�rio públi�o.-.Da pro- sara Dolores Nunes a que
do Directori.i Central do Par- neficio da Caixa Escolar da- moçao--:-Do criterio para a acusam de ter perdido os r

tido Liberal Catharinense. quelle municipio, promette. pro,mo_çao: a) metade por cibos dos respectivos tituk
o sr. [ugurta Nascimento, grande animação. antiguidade, metade por me- eleitorais.

alto funcionario da Inspecto- recimento, alternativamente; .

----

ria Rezíonal do Ministerio do A h F C b) 2[3 por antiguidade; c) Balie
OJ va y . .

\2 3
.

t DTrabalho e vice-presidente do ! por merecrmen o - a

Clube 15 de Outubro. A dírectoria do Avahy F. promoção para cargo.

o sr. Joaquim Ennes Tor- C., convida os seus aSSJ- Do conselho de promoção.
res, residente em Campos. dados para uma reuniã I a- 0.1 addição, de di: ecção, fi-

NOVOS; manhã em sua séde. ança e confiança. Da remo-
,

cão, da permuta, da substi-

F. C. D. tuíção.

Nossa Vida

trapaça
de Eva

Club 10. da JUr!h3

Para o norte do Estado se

guiram hoje:
Antonio P. Oliveira, João

Alves [or, Otto Hus, Horten
cia B. dos Santos, J. Baptista
da Silva, Eudosia Gatigate,
Octacilio de Souza, João José
Kovasky, Caetana de Souza.

A reunião da Federação
Catharinense dz Desportos,
marcada para ontem: não se

realizou por falta de núme

ro, ficando transferida para
amanhã.

Realizar-se-á sabbado proxir.:
nos salões do Club Recreativo,
Junho, da visinha cidade de S

José, uma soirée dansante. San
,.gratos pelo gentil convite', que 1\

Centro de cultura foi endereçado.

Realiz::_��r�:�:, a reu- r��iih;�Jnião mensal de Centro de r,
Cu'tura Espiritual de Floria- ����::#] �

nopolis.
REMO Conforme estava annucia-

Estão despertando grande do o proí, Laercio Caldeira

interêsse as provas elimina- de Andrada, especialmente
torias dos clubes catharinen- convidado, leu um capitulo
ses para o Campecn ito Bra- da obra que tem em preparo,

silciro do remo. Mario S Iva na qual estuda a evolução
falIou-nos ontem, com censu- espiritual do povo brasileiro.

b'" Antes de ler, o referido
ras, por termos -ladi pu .ICI-

dade á sua maldade sobre a trêcho fez um rápido apanha
do sobre a formação da men-

guarnição martinellina.
talidade religiosa da naçãoJustificativa d'aqui, accu-

1 d
sa ão d'ali: e fomos explo- br�sileira. F?ca isou e ma-

ç "

d nosso ami- ncira bem VIva o que era o
rando a verve o I

B '1 I" d I
I d consezuir I

rasi re 19lOSO o secu o

go, c 1eg�n o a i o
o XVliI, e descreveu a atual

algo de interessante.
di

- ,.. d �

O
.

d 't tenta �a�o con Iça0 rellglOsa a no.)sa
epOls e mUI a 'Ir, d �,.,.

M
.

f' h' � e disse- gente, e manell a Impresso-
o ano 01 ca 111,-,0

nante e verdadeira.
nos:

-O Riachuelo é clube Citou em abono das suas

Pobre, não tem auto. O Mar- palavras varias opiniões va

liosas.
tinelli tem o M. G.

Ao terminar concito:J. os
-Não comprehendemos, envangelicos a se empenha-

meu céiro!
rem decididos na lucta por-E' simples! Quer dizer
um Brasil mais sadio espiri-«Muita Garganta». tualmente, mais forte moral- ElI� diz que o Liberal

E sem mais o nosso es-
mente e mJ.is conceituado no Vencerá no grande dia!

forçado desportista foi-nos
concerto das nações. (Elle sabe, é natural,

l ando um cordial até logo. Fartos e justos cumprimen-
Estudou "astrologia" ... )

tos recebeu o prof. Laercio. ,.

Caldeira de Andrada, I-Vmt� e um p r�s hberaes,
O seu livro, ora em prepa- IntegralIsta ,um �o ... gan?a

ro, a julgar pc-h amostra, pode
O resto: .. (e �UltO demals�

ser considerado como uma O Colhgado e que apanha.
obra de alto valor e destina
do a franco sucesso.

Pelo ôrnnibus da Auto-Via
ção Limitada chegaram on

tem os seguintes passagei
ros:

Clara Becher, Ervem Trie

ber, Max Amaral, Antonio

Luz.josé Miranda, Frau Trop
per, Evelina Tropper.

"Vois pesos." .fIT�
de ".fi Gazela".
2-10-934

jobar "dois pesos" applica
Ali mesmo nas "comidas"
Mas.,. incompleto isso fica,
Faltando as ... "duas med;d�l}

Mas isso vem ... no Futurd
Mais tarde, depois do II

, (chUll
O tempo é, ali no dur o
O tempo é ruim ... p'ra bun

Tem a palavra o

José Müller, de J

jahy. (Gazela
2-10-34

Que f1coisa" linda a entre'"
Do Zé Müller na Gazeta!
FalIou bem. (E' ... occultista
Quem não sabe, não se mêtta ..

O home tudo conhéce;
'(Me disse o Xico Perdiz
IISeu" Zé �ila inté. par
Que inguliu um Raio X..

Distribuição de elei
tores pelas secções

da Capital

O escrivão eleitoral, sr. Hy
gino Gonzaga, communica-nos o

Na Cathedral Metropolita- seguinte:
na serão celebradas as se-

I fAs reclamações sobre erros e

gulntes missas:-dia 8, sab- omissões de nomes, nas dive�sas
bado de Laura Caminha' dia secções eleitoraes desta Ca?ltal,

"
f

.

Por acto de 1 d t 10 segunda�feira de José só serão acceitas até sexta- eira,
O corren e

B" f D
. 'do 11 d 5 d t "

foi promovido a telegraphis- on a.nte emana;. la ,
.

e o corren e .

ta de 3. classe o nosso pre- Joaq�Im Bezer�a; dIa 13, qum
zado amigo Jayme Carreirão. ta-feIra, de NaIr Carvalho de

Ao funccionario promovido Souza.

possuidor de brilhante fé de
-------___,.-�-

officio, «A Gazeta» envia-lhe Audiencia da 2. vara
felicitações. Hoje, ás 13 horas, realizo\l-

se a audiencia ordinaria da
2' vara da comarca d� Flo

rianopolis.

Demittiu·se
a Gabinete

Os pl·imei
ros resulta
doada gran
de prova au-

tomobilis
tica

«Baile dos Tangar
ESPlendida critica
Catão em a Gal
de 2-10-34

Justo prem io

Rio, 3 ,-(via aérea)-lnicia
ram-se, finalmente hoje as 9 ho�

ra, as provas ào grande premio
automobilistico para o qual estão
inscriptos 45 candidatos.

Falando aos jornaes os srs.

Carlos Guinle e Lourival Fontes

declaram que o interesse, na Eu

ropa, por essa carreira é d?s
maiores, e a propaganda que diS

so advirá para o Blasil é muito

Me transportei com prazer
(Que illusão linda e fallaz)
E no méU sonho fui vêr,
O baile dos Tangarás
A orchestra ... a contradansa ..

Tudo ali era afinado
Mas depois um blóco avanç
De Tangarás que, mau grádc

.

Quer "comerfi e o baile esU

Avança e, féro, bilisca.,.
Muita IIcabeçalf se esmága
E muito "bicoll se arrisca!!

SaraplAI

Madrid, 1-,(via aérea) - O

govêrno chefiado pelo sr. Ricar�o
Samper acaba de solicitar deml.s
são collectiva, em consequencIa

o da derrota sQffrida no Parlamen�

melhor gêlo por igual preço
to.
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