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A v OZDO POVO

Número avulso

Na vertigem da
corrida

Regressou o

coronel
Aristiliano

Morte
trágica

dum aviador
brasileiro

Rio 5 (via aérea)-Ontem, na
ilha dos Paes barra da Tijuca.
nesta Capital, proximo á séde da
Colonia Z 6, capotou um bipla
no do Exercito, projectando no

mar, onde suamergiu immediata
mente,

O apparelho era pilotado pelo
10. tenente Edgard Salles Vieira,
do I o. Regimento de Aviação, e
natural de Manáus, que fazia um

vôo de treinamento. Entretendo
se em evoluções muito baixas, o

apparelho numa descida, roçou nu

ma pequena árvore, de que resultou
um accidente no motor, seguido
de explosão e quéda brusca. O
estado agitadissismo do mar im
possibilitou o soccorros. Cêrca de
17,30 horas, o cadáver do indi
toso official deu a costa em frente
ao Retiro dos Bandeirantes.
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NOTAS E COMMEN'iTARIOS
Cornrnissão de propaganda

Esteve ôntem reunido na sua séde, á rua Trajano,
o directorio municipal do l)artido Liberal Catharinense.

Foi escolhida uma commissão de propaganda, que
ficou constituida dos srs. dr. Aderbal R. da Silva, presi
dente; Eduardo Nicolich, Vasco Gondim, Francisco Mello,

r
Dorval MeJchiades Junior, Emilio Meyer, Eduardo Cabral,

uma _vez. Aborda- Sody Vieira, Jayme Ramos, Algemiro Guimarães, Joaquim
predilecto de pa- Moura, Gentil Camargo, Vicente Paladino, Jayme Abraham

'I.
e Leonardo de C. Ramos.

Interrogamo-lo e elle discorreu assim:
- «Não sou cabotino e tenho horror á publicidade.

São os cavácos do officío ... Já nos habituamos, como jor
nalista, a crear medalhões em todos os campos da acti
vidade, especialmente da política. Por isso mesmo, a no

va entrevista que os meus brilhantes collegas d'A Gazeta
me pedem póde parecer uma manifestação de cabotinis
mo ...

E eu não sem, não quero e não pretendo ser meda
lhão.

Meia hora de palestra com Póvoas de
Siqueira

Rio 4 - (Via aérea) Nas
coridas automobilisticas de

ôntem, pilotando uma Chrys
ler Julio de Mor�es.' apre
ciaop volante brasileiro, teve
como acompanhante sua se

nhora Lia Torá, a conheci
da artista cinematographica. Póvoas de Siqueira é um espirito combativo e, porNuma das voltas, a «Chrys- isso mesmo, combatido.
ler» capotou. Divulgada a

Ainda agora elle vem sendo impen.tenternente cri-.,

d
.

d t ue des- ,I '-' . '-'

notícia o acci ente, q ticado pela imprensa liberal.
pertou grande an�ledade, se-I Assim, resolvemos ouvi-lo mais
gufram a.mbulanclas para o

mo-lo no Café Rio Branco seu pontolocal. julio de Moraes nada
I t

'

L· T'
r es ra.

soffreu. Ia ora, porem,
ficou contundida.

Recebeu luxação no braço
esquerdo e outros ferimen
tos sendo medicada em um

po�to de soccorro m�dico �e
emergencia. Em seguida, Lia
Torá retirou-se para sua re

sidencia. Seu estado, com

quanto não apresente gravi
dade, não deixa, entretanto
de ser delicado.

,

rem.

Empolgado pelo desejo de ob-
" ter melhor logar para ver a pass-

Comício d�s "Colligados gem dos volantes em louca dis-

E S J dorni ó
. r

I parada o homem se desesperavai1l ão osé, ormngo pr ximo, os proceres co -

I r 11
I· d li

o o

leit I d d d I
em encontrar pe a lrente aque e

19a os rea izarão um cormcio e er ora e propagan a os I d t 'II
seus candidatos.

cana e aguas ranqui as, como

n n zombando de sua exaltação.
" E' dada a partida aos corre-

Os imperiaes patrianovistas com os dores.
liberaes

Porto União, 1 (pelo correio)- O jornal O Com-
Feita essa resalva. passérnos a conversar. mércio publica á seguinte:
Estou verdadeiramente encantado com a acolhida «A Acção Imperial Patrianovista declara ao publi

que me vem dispensando o povo de nossa terra. Por to- co, prestar appoio integral ao governo Liberal de Santa
da a parte recebo as mais inequívocas demonstrações de Catharina, portanto, recommenda aos seus cooperadores
carinho, o que me faz crêr não ser: como muita gente pen- do municipio, especialmente o de Caçador, que se abste

sa, um estrangeiro ou um méro caçador de notas... nham de votar num partido (dos Colligados), que despo-
-Traz bôa impressão de sua excursão ao norte do jou do seu throno em 1889, o magnanimo imperador D.

Estado? Pedro II e seguir as instrucções a esse respeito, já enviadas.
,

-'Não póde ser melhor. Em Blumenau recebi ho- r Pelo Triunvirato Orientador Provincial em Santa

menagens que excederam muitos aos meus meritos. At-' Catharina.
.. .

tribuo mesmo tão excepcional acolhida á tradiccional nobre- (Ass.) Elias Domit, Manoel Barbosa Pinto e An-
De sua excursão pelo norte do

za daquelles nossos conterraneos e tambem ao sentimen- dré Juk. -Porto União, 18 de Setembro de 1934».
Estado, regressou ôntem á tarde, to de gratidão pelo pouco que fiz na imprensa em defesa 11

u
11

acompanhado de sua comitiva, o da grande communa do valle do Itajahy. Joao Palma, candidatosr. coronel Aristiliano Ramos, Quanto á actividade política dos coIligados é ali in-
Interventor Federal neste Estado.

tensa, o mesmo acontecendo no próprio reducto do meu
avuiso

S
.

f' 1
eu regresso Deve dar entrada hoje, na Secretaria do Tribuna!

. excia, OI, pelo s , illustre adversario e cordial amigo sr. José Müller, o muni-
cumprimentado em Palacio do

cipio de Itajahy.
Eleitoral Regional um requerimento subscripto por eleitores

Govr@no por grande número de A proposito, devo abrir um par .nthesis nesta nossa
desta capital, apresentando o nome do sr. João Palma, co-

A mo candidato, avulso, á deputação estadual.pessoas. palestra para accentuar o cavalheirismo dos meus presa- " 11A' frente do Palacio, tocou a dos confrades (a A Gazeta rectificando a publicação que
"

banda musical da Força Publica. haviam feito do telegramma que dirigi ao sr. JOSé Müller Deixou o Partido Liberal
Com o sr. coronel Aristiliano lamentando a incultura politica de Itojahy official e na qual Constava hoje que o sr. Miguel Leal havia deixado

Ramos regressou a esta capital o havia sido supprimida a palavra offícial, o que deu mo-
as fileiras do Partido Liberal Catharinense.

dr. Ivens de Araujo, secretario tivo a uma exploração dos nossos c .llegas da Repu- II
11

U

da Ínterventoria, o coronel Renato blica. Ca ravan .8s dos co I! ígad ()STavares, commandante da Força A maldade, porem, não medrou. O terreno não se Para o interior da Ilha seguiu hoje uma caravana da
P�blica, Hermini.o de Menezes

presta a essa politica de caracter personalista. Esse facto, CoIligação, composta dos srs. dr. Oswaldo Bulcão Vianna,
FIlho, do �orrelO do Es�ado, e

quero aqui resaltar, encheu-me de orgulho, pois veio. pa- Hypolito Pereira e outros.
Nelson Mala Machado d fi Ga- tentear que o povo barriga-verde comprehende que a po- -Para Tijucas e Ganchos partiu hoje uma cara-
zela. lítica é uma escola de grande elevação moral. E só assim vana da aIliança das partidos opposicionistas, constituida

•

a comprehendo e a pratico. dos srs. drs. Bayer Filho e Armando Simone e jornalista
-Já fez algum prognostico se bre o resultado do plei- Povoas de Siqueira.

to?
-Nenhum. Deixo essa funcção ás Pythonisas da

politica. Elias advinham algumas vezes e erram muitas ou

tras, sendo que os êrros sempre são em maior numero. Mes
mo porque não sou contabilista ...

Entretanto, creio na nossa victoria, que será esma

gadora. E creio porque confio no'civísmo, na alt.vez e in
dependencia dos catharinenses. E se elle tem todas essas
virtudes não póde sustentar com o seu voto a situação de
desgovêrno que ahi está.

A revolução de 30 fracassou lamentavelmente e ao

povo compete repôr o país nos seus eixos, entregando os

Estados aos homens experimentados e honestos.
Santa Catharina, estou certo, saberá retomará o ry

thmo de moralidade administractiva que o outubrismo in
saciavel paralysou. E só conseguirá esse milagre pelo vo
to.

Se este, então, não fôr, respeitado, iremos até as

armas, pois a consciencía de um povo não se esmaga in
punemente.

Esta é a minha disposição, que não encubro e pro
clamo com a coragem civica que me caracteriza.

11
u U

Comicios liberaes

O Partido Liberal realizou ôntem na cidade de Pa
lhoça concorridissimo comício de propaganda eleitoral.

Hoje o mesmo Partido levará a effeito um comicio
em São José, fallando, entre outros, os drs. Nerêu Ramos
chefe liberal e Diniz Junior.

-----_.- -- -- �- -- --
_':._-

--------��--------

Quarta-feira próxima, dia 10, ás 20 horas, o Parti
do Liberal realizará nesta Capital um comicío monstro, de
vendo falIar ao povo, entre outros, os drs. Nerêu Ramos, Foi operado no Hospital
Diniz Junior e Ivens de Araujo. 10 nosso presado e distincto

Os manifestantes reunir-se-ão defronte á sêde do amigo sr. José Rodrigi.es
P., �., na Rua Trajano, de ?n�e, pux�dos por ?�n.das ge 'Il�ernandes� director do lnte
mustcas e empunhando painéis luminosos, dirigir-sc-ão nor e justiça.
para o local que a policia 'determinar, onde se farão ouvir A GAZETA deseja-lhe
os oradores. prompto restabelecimento,

11 11

Empolgado
pela "torcida"
Rio, 4 (via aérea) -� Uma

das notas interessantes e originaes
da corrida de automoveis, ôntem
realizada foi dada por uma popu
lar na avenida Visconde de Al

buquerque, junto a tribuna arma

da deante da chegada.
Um assistente collocado na par

te da avenida paralieIa á pista e

da qual esta está separada por
um canal, tentou por todos os

meios. passar para o lado oppos
to. Pediu aos guardas, tentou su

bornal-os, tudo fez, em vão, po-

"

Dr. Ado!pho Konder
Afim de percorrer, em propaganda politica, as loca

lidades que marginam a linha ferrea São Francisco-Porto
União, partiu hoje o dr. Adolpho Konder, candidato á de
putação federal.

II

Passam os primeiros carros se

guidos dos outros, numa trepida
ção volenta de motores, num es

poucar seguido de descargas. O
povo vibra.

O homem, fóra de si na ancia
de ver a passagem, atira-se ao ca

nal, vestido como estava. A custo

se equilibrando nas aguas elle vae

avançando em direcção á margem
opposta.

Seu gesto é notado. Deste lado
do canal dão-lhe a mão e elle só
be. Conseguíra alcançar o lado da
pista.
Todo molhdo, o ardoroso ade

pto do aut. mobilismo melhor se

colloca e olhos attentos na pista.
espera ancioso a passagem dos
carros dizendo, ainda, com ar

triumphal:
-Emfi TI consegui collocar-me !

Carbonizados
os tres
filhinhos

II U

Comicio em Jaraguá
Realisou-se ôntern, em Jaraguá, com êxito, um co

micro de propaganda dos candidatos da Colligação Repu
blicana, usando da palavra próceres politicas colligados
daqueIle municipio e do de JoinvílIe.

" "

"

A palavra do dr'. Bulcão
Vianna

Por angustia de espaço deixamos de publicar hoje
a entrevista, que fidalgamente nos concedeu o illustre fa
cultativo sr. dr. Bulcão Vianna, o que faremos em nossas

edicção de amanhã,

Rio Grar.de, (via aérea) - Os
jornaes noticiam uma tragedia de
senrolada no lugar denominado
Costa do IVlar Grosso, no muni

cipio de S. José do Norte. Re
ferem que na madrugada de do
mingo o aguicultor Alvaro Malta
despertou com a casa em cham
mas e deante da confusão que se

estabeleceu d. ixou � habitação
sem se aperceber da ausencia de
tres filhos de 8, 4 e 2 annos de
idade.

Malta penetrou na casa incen
diada a�ompanhado pela esposa
afim de salvar as creanças, mas

nada conseguiu, tendo todos mor

rido carbonizados.

Operados no

Hospital
Ontem submetteu-se a uma

intcrvençãojcírurgíca no hos-
pital de Caridade a exma.
sra. d. Juanita Prats Fernan
des, esposa do sr. Orlando
Fernandes, contador da Filial
do Banco Nacional do Com
mercio, nesta Capital.

" "

"

C
('

arrUejO monstro
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Comte. Lucas I finauêl Pelo bem. �on Brasil!
Boiteux Para Deputados Estaduaes

. . . Ivo Stein Ferreira

L B H M FOI dIspen�ado, confor"!e pedi- Laercio Caldeira de Andrada
• • • • ra, da comrmssão de Capitão dos

José Ferreira da Silva
_____________iiiiii Port�s dest.e Estado, que com ra-

Eugenio José Reichert
�o bnlho vinha ex:rcendo, o no�so Otto Demarchi
ll!ustr�do conterraneo e erudito

Adolpho José dos Reis
hls�onador comman�ante Lucas�; Guilherme Ziehmann
BOlt.eux, qne possl�elmente na

Jacob Vitalli
servir no Estado MaIOr de Arma- Lazaro Umbellino de Britto
da.

. Emilio Neis
S. S. aguarda apenas substituto

Virgilio Daminelli
para seguir para a Capital Federal. Augusto Grob

Euwaldo Baash
Luiz Gonzaga Medeiros
Estanislau Makowiecky
Adalberto Bessa
Luiz Gazaniga
Francisco Pedro dos Santos
Alfredo Baumgarthen
Euclides Schmidt Junior
Euwaldo Schaeííer
Germano Stolff
Victorio Hostin
Ricardo Gruenwaldt
Geraldino Azevedo
Affonso Korrnan
João Vieira Pamplona
!Jayme Wendhausen
I Oslym Costa
Gentíl Waltrick
Alfredo Fernandes

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redacção.

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

Caixa Postal 37

Professores:

-"Ensinai as crianças a serem

sóbrias. - Lançai mão de todos
os meios ao vosso alcance -leitu
ras, exercícios, lição de cousas,

ensino por imagens, etc. - para
gravar, na cêra molle, que é o

cerebro infantil, a legitimidade do
anti-alcoolismo.

Fazei do homem de futuro um

vibrante defensor da temperança",

A musica da rua é a alma do
povo. Desciamos ôntem para o

labôr diario quando ouvimos sons

distantes e procurando donde pro
vinham chegamos até o mercado.
Lá estava o Juvencio, o gaiteiro,
interpretando uma valsa inedita,
com rara felicidade. O pobre
cégo, com os olhos da alma, por
certo estava vendo um panorama
sublime. Que harmonias, que ry
thmo! De tal fórma nos calou
aquella valsa magnifica, que nos

fez esquecer tanta cousa.. Não
nos lembramos mais das inía
mias, da perfidia, da_

maldad€ dos
homens.

Como é grande, como é no

bre, como é divina a alma das
ruas!

FAZER uma refeição
é cousa vulgar. Mas fazer

uma bôa refeição só no res

taurant Chiquinho.

N<? 500'
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Ao Eleitorado' Catharinense:
A Acção Integralista Brasileira nesta provincia a

presenta ao eleitorado os nomes abaixo.
Falamos, todavía, ao eleitor brasileiro de Santa

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

amanhã, nem tão pouco descemos á inferioridad� de l�e
pedir o voto, allegando' que os nossos companheiros sao

os melhores, os mais puros e os mais patriotas! ...
Affirmamos, sim, com convicção, com orgulho, com

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

Os candidatos populares devem sahir [das classes
productoras, pois só quem trabalha e produz póde votar
e ser votado.

A democracia liberal sorrirá da humildade magni
fica dos nomes levados ás urnas.

Mas, nós nos sentimos envaidecidos com esse sor-

II

Para Deputados Federaes
JOSé de Carvalho Ramos Funccionario Publico
juventíno Unhares Commerciante
João Medeiros Pharmaceutíco
Antonio Fedrigo Commerciario

, Walter Herbst Lavrador
Carlos Gassenferth Netto Guarda-livros

A Chefia Provincial

riso.

2

Os partidos politicos prendem os correligionarios por inien
ses e procura obier votos sob promessas individuaes!

Nós integralistas, nos unimos por um juramento e não fa2
mos nenhuma promessa ao eleitorado.

Somos um movimento nacional e não podemos, por IS!

prometter nada senão para o Brasíl e pelo Brasil.
n

II II

Falando aos Operarias
«o operaria nacional ainda não teve tempo de se certific

do logro em que o vem mantendo tanto os políticos profissionai
inimigos acerrimos do regime corporativo por um principio de de
sa própria como os agentes de Moscou, interessados só em levar
bom termo o sonho do imperalismo sovietico, escravizando o mu

inteiro a meia duzia de banqueiros internacionaes judeus.
Por sua parte os patrões tambem ainda permanecem na

ce illusão de que toda essa complicada machina burocratica
dará a segurança de uma contemporisação com as exigencias o

rarias, garantindo-se o mais que possivel por trás das chicanas
direito elaborado nos sophismas de toda especie.

Ambos estão enganados e ambos serão engulidos se uma f
ça superior não se oppuzer a todo esse desfilar de conceitos
claes» .

11 II

II n
II

«O Integralismo é um movimento de trabalhadores. Não
distinção, não conhece classes e visto que ainda ha injustarne
classe no Brasil, aconselha a todos os trabalhadores brasileiros
não esperar a futura revolução social dos taes conductores pr
tarios> .

" "
II

Eleitor:
-Ainda tens duvidas? Compara as chapas dos Partidos c

as dos Integralistas.
Elles dizem que as chapas do integralismo nada exprimem.
A mentalidade delles é esta negação de valores legitimos.
Nada exprimem, certamente, porque não são chapas de c

neis e de doutores.
São nomes representativos de classes-e é o que nos basta.

"
U II

Escoteiros Integralistas
Revestiu-se de solernnidade o compromisso prestado hont

no Nucleo de Florianopolis, por 48 meninos da Secção Escotei
Uniformisados, de mãos erguidas, marciais e alegres os

queninos fizeram a seguinte promessa:
'Promelto ser um soldadinho de Deus, da 'Patria e da

milia: promeiio ser obediente aos meus paes, professores e supe
res; promeito ser amigo de todos os meus collegas, prestar-lhes
viços, defendei-os e amai-os; prometia ser cuidadoso nos meus esiu

para me tornar util a 'Deus, a 'Pairia e á Familia; prometia so

bandeira da Patria, sob a bandeira do Sigma e sob as mãos er

das dos camisas-verdes, ser fiel ao Codigo do Escoteiro lnte
lista.

Dirigiu a palavra ao novos soldadinhos do Integralism
prof. Laercio Caldeira de Andrada, Secretario do Departam.::
Provincial de Estudos, que os concitou á fidelidade ao compromi
assumido, fez demorada, considerações sobre o Codigo do Esco
ro Integaalista, salientando dois pontos basicos: - não fumar, re

sar bebidas alcoolicas.
Porque estamos na Semana anti-alcoolica o orador paz

evidencia a instituição escolar da Cruz Verde, distribuiddo entr

escoteiros lindos marca-livros de propaganda anti-alcoolica e anti

bagista. Foram tambem distribuídas entre os escoteiros lindas B
deirinhas do Brasil e do Sigma,

A Milicia Infantil do Nucleo de Florianopolis está se

parando para lórmar com 100 escoteiros na proxima parada de
de Novembro.

Médico
Funccionario Publico

Advogado
Carpinteiro

Editor
Varegista
Operario
Industrial

Funccionario Publico
Cirurgião Dentista

Industrial-rnarcineiro

Operario
Negociante

Pharmaceutico
Pedreiro-constructor
Funccionario Publico

Alfaiate
Estivador

Commerciante
Typographo

Industrial

Agrimensor
Commerciante
Pharmaceutico
Commerciante
Commerciante

Chauffeur
Commerciante

Estudante
Fazendeiro
Industrial

Palcos e Telas
"

II U

Cartazes do dia

Odeon-A's 7 e 8 112 ho- Imperial - A's 7 e 8
ras, e x h i b i ç ã o do lindo film horas: "Paredes de Ouro".
"Quando o amor faz amada".

«Na base dos Pai tidos políticos o que se encontra é a com

munidade de interesse prix ado. o elan pessoal, o corri lho de campa
nario, a confraria eleitoral, reunida em tórno de um chefe, mas de
todo indifferente ás idéas ou aos programmas.»

.

OLIVEIRA VIANNA

r I ti E

Central-A' s 7 horas: "Sim

phonia Inacabada".
Royal-A's 7 112 horas: '

maior caso de Chan",

IHOJE • • •

A's 7
horas

0:--:0

COMPLETAMENTE
REMODELADO

COM
Martha

Eggerth
E

Hans
Jaray

o

rEtiTRAL H O J E •••
o maior acontecimento

cinematographico.
:-0-:

Appare/hamento sonoro

completamente novo da re
putada marca CINOFON

TYPO 1934

:-: O Cinema de toda fiorianopolis chie :-:

Directamente do CINEMA ALHAMBRA do RIO DE JANEIRO para

inauguração do C I NE CENTRAL o maior filme destes ultimos tempos

• • •

FILME QUE BATEU TODOS .os RECORDS DE PERMANENCIA Nos CARTAZES Do RIO DE JANEIRO. 400 EXHIBIÇÕES CONSECUTIVAS No CINEMA
.

O PtlME QuE CONSEOUfU EMPOLGAR O MUNDO INTEIRO, SENDO CONSAGRADO PELA IMPRENSA DE TOD<;)S Os PAI2I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I '�I���E��L.��E��F��U��N��K'!'.'��E��N���������;
Typo "Super-Bayreuth" � - . _."

":";;-E"::=
- �

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade � T ffl1ill A· 0_ I
- f1]

A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas � U I mim O[ rmaos �
Agentes : � RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 - Phone 1401 �

Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis � ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1. DE ABATIMENTO �
FILIAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco-Laguna-Lages � GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO, �

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul II � Sedas Lindas e Tecidos finos de belissimos padrões �
��������������������� � UE��EAP�ADOGruro �

� Edificio Proprio �
�������������������t�����

C'.1MiF ,.. FW ZP'P'_ a ••

Companhia Alliança da Bahia

lYâVâVâVÂ.V��&�áV��V.&��� Na construção dos afamados recptores radio �
�� «Philips» são aproveitadas todas as importantes ��.

conquistas da sciencia de radio.
� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a �

� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aía- �� mad�s apparelhos <�Philips» de construcção moderna �
�

e pnmorosa materia prima. �� Recoept�res a todos os preços e em condições �
� vantajosas. �_:___-------

�1' Maiores informações: �
Delamb�rt � COSTA & OlA. �

Peça Informaçõcs ou uma dcmonstração, • qualquer dOI �f �
ftOHOS .uxiliarel ou tclcphon. p.r•• Clcriptorio d.

e nada mais �. RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �

Cia. TraCção, Luz e Força de Florianopolis Phvi-lE 1.100 ��';;���1�::�������
. I � �
�������������������� - ti' 'T-,

-, - - w - :111 G i
M A T A I! I�onfeitaria Chiquinho II Açougues ::

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, ! �
Com 1$500 poderás comprar um

I' conservas, vinhos
finos etc. � O

frasco de RODAX, extinguindo com- Fornece doces de toda.s as quali.d�des para ca- '! p
�

pletamente moscas e formigas. b t d b 1 ;"" àO OUO
/..'Wl

F b samentos, ap isa os e ai es. �. �i�
a ricação aIlemã.- Dcstribuidores para o

REC:TAURANT A LA' CARTE no primeiro andar :.;�.'i<l, 6 !....�Brastl. a Industria Chimica Cura S. A., Blumenau. .._, íQ�
,

'&I�

THEODORO FERRARI �1

P
$

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA ,2 OpU Ia r rr o
RUA TRAJANO) Telephone1.194! � �

i :
I�I�S�yr�ia�c�a�T��.A�t�h�e�rin�o�&�I�rm�.. �ã'�a

�

imoàelo!
COUMISSOES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA � A melhor Carne Verde �
Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo O e
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca, �

p
r.s'�

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil I� reços convenientes ao consumidor i
s. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo ii

'. o

O
LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de � LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES •50$000 até 1:000$000

J � JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO G
Gordura Selecta (côco) � �

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 �.... Entregas á domIcilio - Hygiena irreprehenslvel :.•

�
End.Tel.:"Atherino"---CaixaPostal, 102---Teleph. 1026 � ii

�iiiiiiiIiiãi__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiií__iiliiiiiiiiiD__iiiiii;iIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiíiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii"""'iii'.II '.e�"s�G���G.aGO�OGOO·

Quem afiança

AI R·����.
FRANCE'j

).""'-.
- - "li

CO�REIO AE�EO

Fechamento
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

o seu ReFrigerador?
U.''I'l r2frigerlldor é um grande conforto para o lar, i tambem um

emprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigerild.:>res G. E., além de possuirem tudo o que ha d.
m ai s moderno é perfeito em refrigeração electrica, trazem, n. marce

CelluàJ Elcctric! uma suprema garanti. de qualidade, duração e vllor.

Ao comprar um refrigerador, assegure·s. de que • machina i bô.
e o f c lricante conhecido e de conflanç. - exlj. o refrigerador G. E.

c

A
I

�

R

I

c
REPRESENTANTES GERAES:
Erltesto Riggenbak & Cia. Lida.

Rua Cons21heiro mafra, 35 -- ('. Postal 112·· T't;jeph. 1.626

de
Escriptorios em Laguna 2 Itajahy

Blumenau e Lages
5ub-Agentr2s ern

Café e Reslaurant
"E ST R EL L A"

._- D E __ o

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis 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 n�cionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira �rdem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420
II

----------------------------�------�

-,- funàaàa em 1870 ---

5EBUR05 TERRE5TRES E mARITlm05

Incontestavetmente A Primeira no Brasil
I'rplto l realisaào 9.000:000$000
Reservas mais à", 36.000:000$000
R2ceita em 1933 17.762:703$361
Jmmoveis 13.472:299$349
RlZsponc;abiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas respansabiliàaôes referem,se sórncnte aos ramos õe

fOBO e TRAN5PORTES, que são os DOIS UNI('OS em que
a fompanhia opéra)
Agentes, Sub-Ag2ntes e Regulaàores àe Avarias em toàos os

Estaàos õo Brasil, no U['uguao, (5uccursal) 2 nas prtnclpnes
praças extrangeiras

Ag2ntes ern florianopolis ('Amp05 LOBO & ('IA.
Rua I'. mafra n

'

35 (sobraào) Cclxo postal 19
Telegr. ALLlANÇA Teleph. 1.083

- ==::erm

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'o
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

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

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

Prefiram sabão "I N O I·O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticas --- Em caixas de 27 tabletes

M assa consistente. . _ _ Econornico . I I
- Optima qualidade I

i�. '"

'/"-

3
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A GAZETA

INDI�:m��!�M�éd�i�co�s����M�OL���IA�SD�ES���HO���'D�en�t�is�ta�s��·� EDIFICIO LA PORTA HOTEL�
RAS - PARTOS � M A X I M O C O N F O R T O ��rm· Aurelio Rotolo

Arnoldo Suarez � " � d(��i�=��l�d�. ��.pratica nos hospitais � ..
�� , �-" �%,<�

d E Cuneo ....��� ..-_..1 f'iI;(í.õ; ���'�'�')\"�-�"' i,'\'� r"-n.;:�

;AI��or: � �t.:�t�-f�!-f�-=-I'lm,m r-1----l:i�I!---��;!�i':--t��,-"",'_.J � "'

\ Diatermia- Raios U. Vio- CIRURGIÃO DENTISTA
leta e Infravermelhos. Ele� � �

�����dade W;���oto�d��= Processos modernizados � m'h�III��I'-: ;��mi,
-

1111!_(il:\,�iilJJ:��lj::if� :�:i�:! �
tificial Consultorio á Rua Arcypreste � :J) ii,

-

-i�� -f Im �H-�-� :/.r-,,:-�' lo; I �,,� I' G III � ui· �J t----(�) --rr-� 'i -:1 -II' IConsultoria: R. Felippe Paiva-Telephone 1427':n �1TIIi!.l:1 ===ffi.ifií,'1 r,==-=r;nm =-�' ---=-��"éo�_i"-i!_-Jt-J ·i: �
Schmidt n: 18, das 9 ás 12 ���� iIi'l'v

""""'Í1,fíl\f, I

� .(ll'!.��;IN}(!;r�I·í/.'7Til';7�'f;';r'-:;;;;�,-:;-:;"::!:: .I���

,g�.d � ly!�

;1-
,}

� � �{;lX:__J��í ���'�Y�' li';'�'r:�,-'r �e as 14 ás 17 hs. �.., -fl:t:lltí[·jl:'(lflj;:<lKliUbr.:·hilTelef. 1475 - Res. telef. I��II: ':31' --

" )I-�i h"rr--ijj �wl ��1r'U"
.

�
1450. Paulo Nohl '� ��.:� -�_ ��:��_��l��-, .. � �
Dr. Antonio Botini CIRURGIÃO DENTISTA � O MAIS MODERNO DO ESTADO- j\t\AGNIFI(;l\ SITUAÇAO-80 QUARTOS-18 �.
Medicina Interna- Syphllls � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR.-AMPLO SALÃO �

Vias Urinarias
Rua Conselheiro Mafra 49 � DE REFEIÇÕES���EA�E��P��N���R��;-��;�gE��IM�����IA A VAPOR'-

� J
Consultoria e Residencia � �� ;

� Diarias inclusive refeiçoes e banhos � �
Rua Trajano, 21 TELEPHONE 1.496 � quentes --12$000 �}Consultas ás 17 horas � �
Telephone 1.658 � Proprietarios Miguel La Porta & Cia. �Orlando Fi lomeno � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça IS de Novembro �

Advogados CIRURGIÃO DENTISTA � �
Com curso de aperfeí- �12\VAVAVAV&�VA.VAVA�@��7l).,VAV&�VA���
çoamento no Rio de

- Janeiro
rOH5ULTORIO: Rua fer

nanõo machaõo n
'

3

Das Ü ás I 2 e das I 4 ás I 7

I

A GAZETA

Accacio Mo-

Dr. A. Bulcão Vianna
Director Médico do Hospital

de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consultorio Rua João
Pinto /8

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R. Arcypreste
Paiva n: I -- das 8 ás 9 e

das 15 ás 18 hrs,
Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua "Crajano /8.

TELEPHONE 1284

Drs. Nerêu Ramos
e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n' 33. Tele
fone 1631.

Dr. Miguel Boabaid
Clinica geral
Syphilis

I
VIAS URINARIAS

Consultaria: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

Dr. Henrique Rupp Jor.
i
; E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

i Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Dr.
I
j

iRua
!Das
I
II!,I�=='-='=-=A"""=D'-'="=V'-'="O�G-:"A�D='''''O-:''S-:''�-::''

Dr. Gil Costa

I Dr. Cid ECampos
III

IEscritorio:
Rua Trajano,

ln' 11.
!=====-�=-==---=�

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Tarctsolftlbelro
I Ev'chefe àe cllnlcc õo H. 5.

'João Baptista, Assistencla
Publlco 12 H. Prompto 50ccor

! 1'0, Assistente ÓO 5erviço ôe
crianças ào Prof. Luz

, Clinica geral-Doenças inter
nas e nervosas-Hutricção--
Diabetes, Gota, Obesidade-«
Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

Íis infantis
Consulto <'f? João 'Pinto, /8

(1" anõar)
Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 32-1' andar
- Phone 1.392 -

IDr.
Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n: 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS
Dr. Raymundo Santos
méõic:o õo Hospital e

maternlôaôe

ESPECIALISTA
Resid. Rua Irmão Joaquim sIn

"Celephone //05
Cons. -. Rua Trajano n. I

"Celephone /32/
Das I O ás I 2 e das I 4 ás 18

I RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9
"

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

CAFE'JAVA Visconde de Ouro Preto

Praça 15 de n. 70. - Phone: 1277.

I
Caixa Postal; 110.

Novembro
TELEPH. 1.360

Tabeliães
Ollvlo Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

I
Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

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

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

1':===C=h=o=c=o=1a=te==
só BHERING
Usem o Corante
Guarany

que é o melhor
Agente José F. Glavan

Rua João Pinto 6

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ..Joalharia MUller
Unlco estabelecimento capaz àe Bastitazer o mais exigente

profissional, mcntenõo 5empre comptéto stOCR õe proüuctos õen
tarios nacionas e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Reflnagem, laminações, etc.)
Esta 'Joalharia aulsa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
rasotveu àecta àata em õtcnte fazer granàe reõucçõo ôe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

" PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funàaàa em 1886

�================�II;
?===================="

"Guevy"
K. W. Y.

Letreiros
Pintura em geral a pre

. . ços modicas

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
f LO R1AHOPOL!5

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postallZ9 T'z], auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
I SIMONE

"""""'.......�......,.""""""""""""""""""""""""""""""� I Tvpographia, Estereotypia,
1 Encaõernação, Pautação, Tra-
i balhos em Alto Relevo etc. I DELAMBERT-Phone I. I 00
I��===-""""""""""""�"""",,,,==�

fAPREFERiõAI� Avisa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal- �,,'
1\=--=;;;0;;;;;;;;;------=="""""'"----=11 �

çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minimos. '�
Pharmacia t Faça uma visita á nossa exposição, á rua Felippe Schmldt n: 17, e verá �

POPU LAR
'" as novidades. �

DE �

Executa qualquer trabalho de renovação de calçados, �
������o� i� -���

Praça IS de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Alfaiatarias

Alfaiataria

Areias
Rua João Pinto n' 11

m.R.

Encontra-se, nas ;!'prillci- �
paes casas do .nosso com- i

mercro

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

Banco de Credito Popular e Agricola de Ranta Catharlna
(50c. roo. àe Resp. Litõa.)

Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)
Enõ. Telegr. : Bancrepola .. , roõ. "Kibeiro" e "mascote"

Florianopolis
EmPRE5T1m05 .. , DE5roHT05 .. , roBRAHÇA5

ORDEH5 DE PA6AmEHTO
rorresponàentes em toõos 05 munlcipios õo Estaõo

Os melhores juros para os deposites em Contas Correntes
Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Fabrica de Moveis
- DE-

Pedro Vilali

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

SAPATO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

CHIC
preços"

homens, senhoras e creanças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

�: h.

menores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. IC32

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

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

de todos.

S I d Di Bernardi-LARGO GE-Tratar com o sr. a va or

PERRONECASA
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

Ultimas edições da Cia.
Editora Nacional

-: - á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres -:-

Josué de Castro-o Problema da Alimentação no

{J\{_' Tabajára de Oliveira - Japão
.J«onleiro Lobato-Contos Pesados

Julia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lohato-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção Negra-Collecção
licial e de A1yslerio-8 volumes publicados.

Brasil

Po-

Refinação de Assucar
-

.JOAO
de
SELVA

Tenho o prazer de communicar aos meus dístinctos
freguezes, que mudei meu estabeleciment? para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele
phone n. 144 I ou nos depositarios 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 Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

4l1inut;u .In 1=:llaia
� .�;II.if:lliznçã•• S. 4.
""o

� Companhia Brasileil'O poro ;ncer:tivoI O des-
envolvimento do Economio

3.000:000$000 - CApital tllaJia&4o; SOO;ooo&OOO
"<la SocL3l: aabJa �.

capital sub.cripto'

Amortização do mez de
setembro de 1934

Foram os seguintes os numeros contemplados no sor

leio de amortizacão realizado a 28 de setembro de /934,
na Capital do Estado da {]3ahia.

l' Capital duplo
2'
3'
4'
5'

013.69
10.557
18.184
15.123
06.894

Os portadores de titulos 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

Florianopolis, 5 de Outubro de 1934 5
- .. __ '"","'=.----�-----------

Matou o
. -

arma0
Curityba, 2 (correspondencia)

- No lugar denominado Natal,
município de Imbituva, em dias
da semana passada, realizava-se
uma festa. En�re os presentes en

contravam-se os irmãos João e

Boaventura Padilha.
Por questões de somenos im

portancia os dois irmãos, após
violencia lucta corporal, saccaram
suas armas e se feriram mutua
mente. Foi um momento de pa-
"-

vor.

Serenados os animos jazia mor

to, sobro uma poça de sangue,
Boaventura Padilha e gravemente
ferido João.

Rio - 4 (Via aérea) Uma I PELES
commissão escolhida pelo 00- Gatos do mato uma

vemo Argentino está, agora Lontras média uma

estudando em Buenos Ayres, Graxaim do muto uma

um projecto importantissimo Graxaim Jo campo uma

para as relações do Brasil e
I
Catetos médios uma

Argentina. Trata-se de um Porco do mato uma

trattdo de commercio inte- Lagartos grandes uma

grál, que modificará taxas Veados mateiros kilo
allandegarias, de modo a .que
o desenvolvimento economi-

I co entre as duas nações não
rALçADo� ELE6AHTES E f1H1SS1mos

I en.contre obstáculos nem bar-
o o o� Ultimo moõzlo o o o r 1 as.

L ---' I Esse b2I10 trabalho repre-
senta um grande serviço ao

I Brasil, á Argentina e ao con

tinente sul-americano.

Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Arame farpado n' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 r610 30$500

Candidata
feminista

Rio, 4 (via aérea) -A colli
gação dos elementos femininos aca

ba de lançar manifesto, apresen
tando a candidatura da sra. Ber
tha Lutz a deputado federal. E
lança, nesse manifesto, um longo
pragramma de reivindicações so

ciaes, que candidata ainda ha de
pleitear para a mulher.

Possibilida
de de uma

grande
guerra

4$000
30$000
3$000
4$500 VINHOS DO
4$000 Em quintos
4$000 Em decimos
3$000 Café em grão arroba
8$000 Vassouras 5 fios dz.

Vassouras 3 fios dz.

RIOGRANDE
100$000
55$000
20$000
23$000
20$000

Xarque coxões arroba 26$000
Xarque sortidos arroba 24$000

MADEIRA DE LEI -- PRIMEI
RA QUALIDADE

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

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
dernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
Sarrafos de lei 115 A dz. 6$000

Rio, 4 (via aérea) - A pos
sibilidade de uma guerra entre a

Russia e o Japão entra, presen
temente, nas cogitações de innu
meros observadores da politica i 1-
ternacional das potencias que dis
putam a hegemonia no Extremo
Oriente. Mas os vaticínios sobre
esse formidavel duello entre dois
adversarios, que já se empenham,
uma vez, em lucta armada, não
tinham tido até agora infl iencia
sensivel sobre a vida economica
dos subdítos do Mikado.
A razã� é facil de se compre

hender . Faltava às publicações
sobre o assurnpto um cunho oEi
cial que lhes emprestasse autori
dade indiscutivel.

Já não póde dizer o mesmo de
pois do apparecimento de um fo
lheto editado pelo exercito, que
concita o governo nipponico a se

preparar para a eventualidade de
um conflicto com os Scviets. A
procedencia do escripto não pó
de ser mais legitima. Dahi o mo

tivo de uma baixa, em média, de
dois yens na Bolsa dos Valores.

Temendo mliores:complicações,
o minsterio, ao que se annuncia,
interrogará o ministro da Guerra
sobre o caso.

Mercado do Rio

FEIJÃO
(Por sacco de 60 kilos)

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

15$000
25$000
20$000
25$000

FROUXO

L. 8. H. M.

"Tres coelhos com uma só
cajadada - Uma experiencia
nada custa:
I) - Deixe de fazer uso de

bebidas alcoolicas só durante esta

semana, que é a anti-alcoólica.
2) - Verá que isso não im

porta em grandes sacrificios.
3) - Nas semanas seguintes, o

seu organismo já estará deshabi
tuado e custará ainda menos,
4) - Abra então uma conta

corrente na Caixa Economica, para
depositar as economias feitas em

bebidas, medico e pharmacia e ...

5) -Outra nO seu futuro, pa
ra os dias em que sua vida foi
prolongada e...

6) - Uma terceira no conceito
social, para o augmento do seu

prestigio.
Já não são dois, mas tras co

elhos com uma 56 cajadada.

Mercado de Florlanopolls Preços correntes na praça de
Florlanopolis
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Feijão preto sacco 15$000
Feijão Branco sacco 20$000
Feijão vermelho sacco 18$000
Milho sacco 12$000
Batatas sacco 7$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 12$000
Farinha Barreiros sacco 14$000
Farinha comum sacco 8$000
Farinha de milho sacco 14$000
Café em coco sacco 32$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1$300
Carne de porco kilo 1$200
Toucinho kilo 1$400
Cêra kilo 4$800
Mél de abelhas lata 18$000
Nozes kilo $100
Assucar grosso arroba 7$500
Polvilho sacco 11$000

FARINHA DE
Cruzeiro 44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

TRIGO
38$500
36$000
4$800

28$500

FARINHA DE MANDIOCA
(Por sacco de 50 kilos)

Fina com pó J 0$500
Grossa sem pó 9$500

MERCADO CALMO

ASSUCAR ARROZ
68$000 ('Por sacco de 60 kilos)
68$000 Agulha Especial 55$000
58$000 Agulha Bom 48$000
62$000 Japonez Especial 45$000
l50$000 Japonez Bom 41 $000

Bica Corrida 34$000
MERCADO FIRME

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

8$500
6$500
7$500
19$000

BANHA
(Por caixas de 60 kilos)

Em latas de 20 quilos 116$000
Em latas de 5 quilos 11 8$000
Em latas de 2 quilos 1 1 8$000

MERCADO FIRME
SAL DE MOSSORÓ

Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000 XARQUE

(por kilo)
COUROS

SABÃO jOINVILLELimpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular '

MERCADO

1$700
1$500
1$400

FIRME

Caixas pequenas
Caixas grandes

4$000
5$000

(por kilo)

DIVERSOS
DIVERSOS

melhor gêlo por igual preço

Arroz sacco 44$000
(.luerozene caixa j 5$000
Gazolina caixa 55$000 Cêra
Vélas de cebo caixa 16$000 Cebo
Soda Piramide caixa 55$0)0 Carne de porco
Cebolas caixa 43$000 Toucinho
Vélas stearina caixa 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000

o Côcos saccos 55$000
Farello saccos 5$500 Libra 60$000
Farellinho saccos 7$500 Dollar 11 $8 10
Farinha de milho Marialina caixa Marco 4$705

24$000 Lira 1 $035
Vélas de cêra kilo 7$100 Peso Argentino 3$500
Grampos p. cêrca kilo 1 $400 Peso Uruguaio 6$200
Cimento Mauá sacco 1 1 $500 Escudo $545

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
De 17 de setembro 824 de setEmbro

VENDE-
SE um prédio sito no

districto de Sacco dos Limões
n. 160. Tratar á rua Arcypreste
Paiva n. 6.

5$500
1$000
1$700
1$500

CAMBIO
DELAMBERT vende-lhe

PHONE 1.100

4.760
23.060
13.385
6.181

Togo Sepitiba
E

Maria de Lourdes Vaz
Sepitiba, participam aos

parentes e pessõas de
suas relações o nasci
mento de sua primoge
nita

STorK Entraôas na 5ahi�as na

semanasemana

Feijão
Arroz
Farinha

124.965
75.813
44.556
15.427
20.788
14.000

. Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Em 30-9--34.

(saccos)
( » )
( » )

Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

9.776
50.592
16.498
9.323Therezlnha • Alice

, · I I VENDE-Casa e moveis Coqueluche? si!== urna serrariapara I:nha. I em toros. Tratar com Arlindo
Valente, á rua Fraternidade n' 5.

Vende-se por 30.00$000 a

confortavel casa situada
na Praça General Oso

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

XARuPE CONTRA CO-'

QUELUCHE FONTOURA

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

e nada mais

PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
A VOZ DO POVO Ultimas Noticia

Importantes PelosClube
um diploma- decisões
ta brasileiro .

- DO -

Tribunal
eleitoralLima, 4-(via aérea)-A no

ticia de que o governo brasileiro
havia passado hoje uma nota á
embaixada peruana, desautorizan-

Porto União, �_ (Urgente) - Os ferroviários da São Paulo - Rio Grande decla- do as declarações recentemente
rararn-se em gréve, _)aralysando o tráfego. A estação e os carros, bem como as feitas pelo ministro do Brasil, A
malas postaes, est�,u sendo guardadas por forças do Exército. marai Murtinho, na Camara dos

Deputados do Equador a favor
da pretensão desse paiz na sua

actual questão de limites com o

Perú, causou aqui a mais grata
Impressão.

seguintes subvenções: Governo Fe- A attitude da chancellaria bra
dera] 1 O contos por anno; Governo sileira ecoou bem nos circules po-
do Estado-9 contos e Prefeitura liticos e nos meios jornalisticos on-'

I�����:&:�'S'
t t t

Municipal a irrisoria contribuição de se vinha notando, nestes últi- Em additamento a circulai n.
E

.

de 50$000. mensaes mos dias, certo nervosismo. 14, declaro que o eleitor que, stilhaços ...
E' de uma ridicularia que Sabe-se tambem que o sr. pôr justo motívo, não poder � ............,.,..,.�

A I M h-h d ����d?.. �",:"rã1�chega a compunglf o espirito mais mara urtin o, será c ama o estar em seu domicilio elei- """"">=:.o

scéptico. ao Rio de Janeiro. toraI no dia 14 do corrente, (-Ao «Correio d
poderá pedir a resalva, que Estado» está pare

��N������OO�#:�V����dt�'�f� for��bi�tei�âr��/,lad���r� elâia cendo que joba
O S S a I a " seja ignorante-)

It
mesma região. Essa resalva

�
só terá validade na eleição, Mas não sabias, pois não,

:3J:'#'.!5e."*:'S:r;t::#t'al :t:rt:������:�m� devendo ser solicitada do Que o «Jobar» é ignorante?
Juiz da zona, onde o eleitor Vou contar-te um caso, então,Outros partem... tenha sido inscripto. Na sec- Que vae provar num instante:

Seguiram hoje pelo omnibus da ção em que votar, o voto será

Empreza Darius, os seguintes pas-
recebido com. as formalida

sageiros: Tte. Jayme N. Ferminio, des estabelecidas nos para
Affonso Lange, dr. Placido Olyrn- �raphos_ 5 e 6. ?O art. 30 e

pio Oliveira, Armando Amorim, 111s.trucçoes, publ�cadas n.J bo
Tte. Juba! Coutinho, Hans Japp, le,tlm 72. O e!�ltor_ assigna
dr. Bernadino de Oliveira e Ri- ra a folha de votaçao de mo

chard Filmach. dele vinte, fazendo o presi-
dente da mesa receptora a

declaração necessaria na co

lumna das observações. A
resalva deve acompanhar os

papeis da eleição, constando
nas actas de encerramento a

nota do facto. fica assim
interpretado o artigo 127 do
Codigo Eleitoral.

---------------------��--------------------

Apuros deGréve da S. P.> R. G.
Em Porto União, forças do Exercito

guardam a estação ferroviária

Assistencia
infancia

á

No Brasil
Sebe-se cnnuctrnente 398 mi'

lhões ae litroS ae beblõus alcooli-

ReUii"iões

ccs:

150 milhões àl? litros i)e aguar
a en te

.

200 milhões õe mistellas nado'
naes

40 milhões õc origem estran'
geira: no valor ô

e 1 milhão àe
contes àe réis.

o pI-efeito da
capital

Capilal
emprestado
A Collectoria Estadual de Flori-

Favorece aos traba
lhadores mais

humildes
anopol.s, procede neste mez a co

brança do imposto sob garantia
hypothecaria, relativo ao 2' semes
tre do corrente exercicio.

O sr. almirante Dorval Mel
chiades de Souza, prefeito da
capital, numa justa e louvavel re
solução, que tomou o número 57,
tornou extensiva aos guarda-jardins,
empregados da limpeza pública,
conservadores de ruas e operarios
em geral a lei n' 4 1 1, de 1 7 de
outubro de 1916,

Considerou o sr. prefeito, para
assignar a referida resolução, que
a iConstituiçãO estatúe no art.

1 2, paragrapho 1 " alinea f:
II
a concessão de férias anr,uaes

renumeradas, aos trabalhadores em
geral." No paragrapho 2', do
mesmo art. estabelece que há, pa
ra os effeitos de legislação sobre
o trabalho, distincção entre o

manual, o intellectual ou technico.
Louvamos a attitude do sr.

almirante que vem satisfazer sobre
modo . uma justissima aspiração
proletaria.

o edifício dos
Correios��
Telégraphos

Do sr. ministro Hermenegildo
de Barros, presidente do Tribu
nal Superior, recebeu o sr. des.
Tavares Sobrinho, presidente do
Tribunal Regional e m nosso Es
tado, os telegramrnas abaixo:

Os eleitores
que poderão
votar com
resalva

O registro de
candidatos

Lyra Tennis

Do sr. Orlando Fernandes,
cretario do Lyra �efmis Cl
Florianopolis, recebemos attenci
so convite para assistirmos o b
le commemorativo ao 80. anniv
sario de sua fundação, a realiz
se no dia 6 do corrente.

Agradecendo a fineza fi G
zela que se fará representar, d
seja á distincta
prosperidad.:s.

DELAMBERT--BOCAYUVA16
Phone 1.100

Em Repartições falIando
Commigo, ha dias, o «tal,
Levou teimando ... teimando
Que o Correio é Federall

'

Mas tu já viste, o jobar,
Que toleirão, o damnado,
Ainda vive a ignorar
Que o Correio é do ... Estado!!!.

Tem a palavra c
Dr. Armando Simo
ne Pereira. (Gazeta
de 4-10-34)

Armandinho! Muito bem,
Você foi irreprimivel,
Que enthusiasmo que tem

Naquella «onda incontive]!»

E que «defesa instintiva>
Nessas lutas tão sympathicas,
Com bases (Que phrase altiva!)
«Corlcrétas e mathematicas!»

Nós somos (disse o Armando)
O reflexo do ;deseio .

Dum povo livre. (Mas quando?)
Ser livre é isso? Não vejo!

Nas Rinhas
de Gallos

Gente, assim! Nos rinhedeiros
P' ra ver os galIos nas «pistas»!
Quasi todos são ordeiros
Só ha briga entre gaUistas.

«O Zé - Votante»,
Artigo de A Gazeta
de 4-10-34.

aquillo lêr
pensar .

(pensar .

Que tem sido Burro por prazer ,

De vergonha, então ha de chorar

Os proletarios plei
tearão. iCommec
faria politico de A
Gazeta, de 4-10-34.

Operario é Operario!
E' gente do «braço é braço»
E a dança, diz. o Macario,
Começa por esse «passo».

Si vocês tiverem <muque»
p'ra applicar com segurança
Entrarão nesse «batuque»
P'ra mostrar como se dança.

Sar.pllo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




