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commercial N t C ltã Edificio dos Cor� A HespanhaO as apl ao _reios.e Telegraphos Revolucio-

Militares 'dos PortOs Foram hoje, á [rente do cha- nada
rnado edificio do Material Béllico,
á praça 15 de Novembro, finca- Madrid, 8-A proclamação

Segundo o-ivino-, para subs- das as içaras, afim de: serem ar- do «Estado Livre da Cata-
. .

d'
, mados os andaimes pal'a a demo- lunha, dentro da União das

tituir o nosso istinc:o conterra-

neo commandante Lucas A. Boi- lição desse prédio. Republicac Hespanholas- foi

I d .t: 1 d Ja' fOI' totalmente demolido o
um estupendo fracasso.

teux, c ispensa o a p":-:lI:J.J 1 :1
-

C h.

d C' _I 'P' prédio contigua,' f'situado á rua
O problema da atalun a

comrmsvão .! aoitão f])j »tos
d id

' '_

d ·d
d E d

"

desi d Victor Mel'relles. eVI o a pnsao o prest en-
este sta o, sera esigna o o

d G lit t d
capitã') de frag,lf:l Theobaldo Pe- Desta [órrna, dentro em pouco.

te a ,enera � a, e el se_:ls
reira, que P' r este porto passou estará completamente demolida a

secretanos tera uma so uçao

recentemente ccr:l1 n.mdando o na- meia quadra, onde se construirá legal"t ?e_ accort�, com a

vio !P:l:)::á,)�1�:Cl «C3.1.�1�:r)Jda o prédio dos Correios e Telé_lconStIUlça�repu
ucana.

.I �

h Graças a lealdade da tro-
G
__l_m_::l._.» G_f_a_j-_a,_»______ grap os.

pa, commandada por um

O � L. E I TO' O E 1.1.. catalão, o governo da Cata-
r-'" ... lunha não conseguiu realizar

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

seu plano subversivo nem

derespeitar a autoridade do
ministerio central.
Enquanto o general Batet,

natural da Catalunha, defen-
� dia a causa nacional hespa-Em palestra c()m o sr. 00- Os pr'oletarios que estao nhola, politicas de respon-

ronel Perei{"a e Oliveira com o Liberal sabilidade perante a Repu-
", . , I ,ltajahy, 10 (A, Gazela�-Foi profus�m�nte distribuid�, blica, como o ex-presidente

Ouvimos hoje, em contmuaç'ío das entrevistas sobre o pro- nesta cidade, um boletim, subscripto pelos presid ....ntes dos syndi- do Conselho, sr. Manuel A
ximo pleito, a palavra autoriza-la do coronel Pereira e Oliveira, catos operários daqui e de outras localidades do Estad�, aconse- zana e o ex-ministro da Fa
que tem toda uma vida dedicada 2, politica e á administração pu- lhando aos companheiros que votem na chapa do Partido Libe- zenda Sr. Indalecio Prieto)
blica. ra] Catharinense. auxiliavam o sr. Campanys

Com sua costumeira Lan�za de trato, recebeu-nos o vene- Esse b6letim deverá ser distribuido hoje nessa capital. em sua ca.npanha separatis-
rando politico, a que Santa c.:ül.ar:aa tanto deve, II

II
II

ta.
Buenos Ayíes. 8 - (via -Não poderia o coronel ter a bondade de transmittir aos Bole·tirn trabalhista Acredita-Se, g e r a l m e nte

aérea) Na Igreja parochíal leitores de A Careto suas impressões sobre o próximo pleito? Eugenio José Reichert, integralista e candidato da A.I.B. fóra da Hespanha, que todo
de Nossa Senhora de Bala- -2stá bem. CnLeL.mto, e�?ero que meus amigos não fa- á deputação estadual, protesta vehementemente contra a O povo catalão apoiava o
vanera, sob a presidencia çam como o jornal A Patria que ha mezes veio pedir-me .uma inclusão do seu nome entre os presidentes de syndicatos operarios leader do partido da esquer-
do Cardeal Copello, realizou- entrevista e não ha publicou nunca. que recomendaram, em boletim, as chapas' do Partido Liberal.

I
ra catalã, contra o governo

se a cerimonia da benção da Quanto ao pleito do &::1 14, minha posição é de méro es-
II

n
II de Madrid.

secção brasileira do Congres- pectador, �?is venho me mantendo completamente alheio as activi- lVloçao aos blumenauenses Puro ,ergano. Na Cat�-so Eucharistico, [servindo co dades politicas.
. . , . Assignado pelo Chefe Provincial da A.I.B. em Santa Ca- lunha eX.lste O gr�nde p�rtJmo padrinhos,da bandeira ar- --Co�tudo, a sua velhice e a sua longa expenencI� I�d.u- tharina, o Btumenauer Zeitung, publicou, em português e em do da �I,ga Cat.al�, chefiado

gentina, o Ministro do Exte- zem-nos a ouvir os seus conselhos e se sua palavra nessa agitadidis- allemão um appello-moção aos blumenauenses. pelo anllgo ministro Fran-
rior, sr. Saavedra Lamas e sima hora da vida politico-partidaria, em nossa terra.

'

"
II

" cisco Carnbo, cujas forças
exma. esposa, da bandeira -Bondade sua, meu amigo. A época é das energias mo-

T r I" buna I E lei to ra I são superiores ao da esquer-
bras,i1ei�a, o, e�baixador José ças e sadias. i da. Fazem parte dessa ag-Boniíacio Ribeiro de Andra- -Consta-nos que v. excia. se filiou ao Partido Liberal. --0- gremiação os elementos COIl-

da.e exma
.. e,sposa, e d� �Jan-I -Isso não é verdade, ainda que no seio desse partido O quoci ente partidario e as servadores, industriaes, ca-

deira �ontlflcal, ? Ministro 'eu tenha muitos amigos, alg�ns dos quaes, amigos de,infancia. , exigencias para os can- pitalistas, etc.
da J�stIça, �r. Iriondo e d. Portanto, não sou liberal, embora venha admirando a on- d'd tos�deha Hanl.aos de Olmos. entação politica daqlella aggremiação, que se bate sozinha, Jentro

I
I a

, "Madrid; 8--A situação me-

t?ram padnnhos do est�n- de um _programma, contr.a uma liga d,� par�idos, c?m os mais ?i- O des. pre�idente do �ribunal R::gIOnal de Justiça Elel- Ihora consideravelmente em

�arte do Congr�sso E�chasls- versos Ideaes programmatIcos, com o hm umco, creIO, de desaloJa- toraI recebeu do Tnbunal Supenor o segUl,nte telegraIl_lma: «CIR- todo O paiz, apesar de se
Ílco o dr. NarCISO Peixoto e rem os situacionistas. CULAR n' 122: Continúam em pleno VIgor as deCisões sobre a conservarem em gréve mi-

I sua espo�a ..Entre os
. aS,sis: .

-E quanto ,a admini�tracção revolucionaria em Santa Ca- applicação d� quocien�e partidario, ,instituido. pe�o C�dig� Eleito- Ihares de operarias e;n diver-
tentes ftgul avam dlvel so,:, tharma, o que nos diZ v. eXCIa? ral. 03 candidatos eleItos pelo qUOCIente parhdano, nao sao os col- sas cidades hespanholas.I

n_1embros do C?rpo Diplom�- -Das administracções revolucionarias, a do ceI. Aristilia- locados em l' lugar nas cédulas que não tenham alcançado ,o quo- A attitude enérgica do goai

Íl�o, da collectIvldade brasl- no, tem sido a melhor, por ser a mais serena e, a que mais tem ciente eleitoral e sim os mais votad::ls, dentre todos os, can,dldatos, verno chefiaclo pelo sr. Ale
a lel�a, do clero secular e re- inspirado a confiança da maioria da população. constantes da lista registrada, visto que a03 VOt03 partId:rlos, são xandre Lerroux determinou

gUla�. Occupou lugar de des� , Acredito, que" no �ró:imo pleito, a victória d�s urnas pen- addic}onados 03 votos dados. em .cédul�s sob legenda diversa, Ol� I a ren?i�ão cios. r.evoltosostaqut: o parocho de Nossa Se dera para o partido sItuaCIOnIsta, por essa mesma razao. em cedulas avulsas. FIca cOl1Lrm'lda aSSHr, a nota da segunda co em vanas prOVll1ClaS e o
nhora d2 Balavanera., o pres- --Embora triumphe o Liberal nas urnas, os colligados lumna di página 2.120 do B::lletim Eleitoral n' 99. I restab21ecimento dos servi
by�ero MaAnue! Sudna. De- hão de eleger apreciavd numero de deputados. Acha, assim, v. ex. CIRCULAR n' 123: Pôde ser ebto para a Camara d�s ços pllblic03 urbanos e ferro
pOIS .d� benç��, o sacer?ote que isso não influirá nos trabalhos da Constituinte Estadual, ou .Deputados apenas o brasileiro n:1to, e eleitor, e que t�nha no mím- viarios.
,brasileiro offtclou a missa, mesmo na futura administracção? mo vinte e cinco annos. Para sena�or além �a condIç�o de bra- Na capital, porém, recru-
occupando a c�thedra sagra- -E' claro que sim. Aliás, sempre estimei as opposições sileiro nato, é exigida a idade mímma de tnnta e CInC? a:1:Ds, desceu a gréve e se repetida o Padre SIlva, que rez�u bem intencionadas no seio do congresso, que tem o direito de fisca- as�im resolveu o Tribunal S .lperior interpretando os dlspO,3It�VOS ram as arruaças e o tiroteio.
em castelhano uma oraçao lizar os actos da maioria. constitucionaes. Para ser eleito deputado á Àssembléa Constitumte

pelo. ê�ito do Congresso Eu- Entretanto, uma opposição systematizada, onde ém geral pre- Estadual, bem como pam ser eleito vereador da Camara MJnicipal
chansttco. domina o espirito demolidar e rebelde que nada constróe, é sempre do Districto Federal, basta ser alistavel como eleitor, que, é, o di-

nociva aos interesses collectivos. reito politico eleitoral mini:no, sem o qual nenhum �utro direito po-

Despedimo-nos do venerando politico, agradecendo . a genti- litico póde ter o cidadão. Assim decidiu o Tribunal, at:e:dendo a

leza com que nos tratou. que a carta constitucional de 16 de julho nada declarou 110 to-

u
n

II cante ao limite da idade e re�uisitos outros de elegibilidade d::ls

deputados e'ltaduaes».
'

$20°1Número avu Iso

viajanteo

Rio 9 (via aérea) - O sr,

capitão G entil João Barbato, pas
sou á disposiç 'io da Inspectoria do
20. G:'U?O d� Regiões Militares.

Nansurtentou aSSaSS]nar

um collega
-0-

. Laguna, 10 (A Gazeta) - Ontem, ás 16 horas, por
questões cornmerciaes o sr. Jorge Nansur, apunhalou,
por duas vezes, na� proximidades 9a estação f�rroviari�J
o viajante cornrnercial sr. Carlos Simon, que fOI recolhi

do da hospital em estado gravissimo.
A população indignada com o facto prendeu o cri

minoso, que foi levado á delegacia de policia.
N. R. - A victima, é casado com a exma. sra. d.

Eva Succar Simon, filha do sr. Habib Succar, proprieta
rio do Hotel Ideal, desta praça.

RiJ 9 (.,;:1 aérea) - Deve
ch2gar no pr oximo domingo a

São Salvador. 111 Bahia o navio
escola «Álmirantc Saldanha da

A benção das Ban
deiras da secção

brasileira

NOTAS E COMMENTARIOS

o Congresso
Eucharistico

-0-
Férias escolares

•

Buenos Ayres, 7 - (Via
aérea) O governo decretou
férias escolares durante o

Congresso Eucharistico Inter
racional.

Violencias em

Sergipe
Aracaju, 8 - (Via aér'eã)

Noticias da cidade de Ma
roim, relatam novas violen
cias policiaes contra os pró-
ceres opposionistas.
Durante a realização de

em um comicio eleitoral, ôntem,
ali; a policia compareceu, ar
mada de fuzIs com atitude

u y

Permanecerão abertas

Prevenindo
violencias Liga dos Trabalhadores de

Santa Catharina
11

II II

Comício da Collígaçao
Realiza-se hoje na Palhoça um comicio dos colligados,

fallarão diversos oradores.

Rio, (via aérea)-O Governo,
diante das reclamações e dos pro

l testos que continuam a vir do Pa
rá. do Maranhão, do Rio Gran
de do Norte e outro� Estados,
resolveu mandar pessoas de sua

confiança para esses pontos do
país, afim de assistirem ao pleito
agirem junto aos in erventorl?s e

as outras autoridades foderaes e

tomarem provide lcias no sentido
de serem evitadas violencias e pa
ra que seja garan�ida a liberdade
do voto, a lisura do pleito.

qu�
Foram ontem registrados no Tribunal Eleitoral os candida-

tos que concorrerão ás próximas eleições, sob a legenda: «Liga dos
Trabalhadores de Santa Catharina».

(rontinua na 30. pagina)

Ameaç,ado d'� mor'te um ag�resiva.
l

Foram despachadas algu-rr'aagistrado eleitor� mas chapas, mas o delega-
Ria, 9 (aéreo)--0 ministro Eduardo Espm�ola, cu: do, sciente disto, fez appreen

jo voto negando inscripção ao Partido CommullIsta fOI der varias machinas fotogra
vencedor no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, pediu phicas. Felizmente, de uma
ôntem á noite, garantias á policia, dizendo-se ameaçado dellas já havia sido retirado
de morte. Esse magistrado recebêra ameaças de morte. o respectivo filml que vae

Hoje sua casa amanheceu guardada por contingente po- ser mandado ao Tribunal
lidaI. ,Regional Eleitoral.

n

O Ministro da Viação recommendou ao director dos Cor
reios e Telegraphos providencie para que no dia 1 4 do corrente as

agencias postaes e telegraphicas permaneçam abertas, afim de rece

ber e transmittir telegrammas de natureza eleitoral, assim como as

urnas e documentos relativos ás eleições.

47
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A GAZETA No Pará é
grave

situação

foram suspensas, para evitar-se con
flicto entre as praças do Exerci�
to, instigadas pelo commandante
Camargo, e os estudantes.

Não será devolvido o original, Em frente ao edilicio da Fren,
publicado ou não. te Única, policiaes e bombeiros

O conceito expresso etr arti- revistam adeptos que entram e

go de collaboração, me�'Tlr soli saem, aprehendendo boletins, ch •

citada, não implica (' 11 resprm pas e papeis eleitoraes,
sabilidade ou endõssc c or parte O 'Diario do Gstado publicouda Redacção. ôntem violento artigo, voltando a

Assignatu ras [allar num pseudo comploi para
assaltar a sua séde e a residenciaANNO 46$000 do Interventor Barata, com a in-

SEMESTRE 25�000 tenção de assassinar o InterventorTRIMESTRE 15$000 e outros próceres situacionistas.MEZ 5$000 Estão sendo planejadas grandes
A correspondencia, bem como desordens por occasião da chega
os valores relativos aos an- da d" ex-senador Lauro Sodré,
nuncios e assignaturas devem candidato de opposição ao sr.

ser enviados ao Director-Gc- Magalhães Barata.
rente Jairo CalladD.

fio Sr. 'Dr. Couto Es
her, candidato chronico
de si mesmo em todas as

eleições em o Estado de
S. Paulo.

Gostei immenso do vosso arti
g':l> publicado em um periodico
editado na capital do Estado de
S. Paulo.

Gostei do vosso artigo porque
sempre tive respeito aos homens
de grande coragem, e vós tives- A administração do Do
tes uma coragem de louco em di- minio da União, que func
zer da ficção lntegrolista Bras i- ciona annexa á Delegacia
Íeira, as mais deslavadas mentiras, Fiscal do Thesouro Nacional
as mais clamorosas calumnias, neste Estado, fez arrecadar,

Deslavadas mentiras e clamo- até o mez de setembro últi
rosas calumnias porque os nosscs mo, a taxa de occupação e

fóros de terrenos de Marinhaideaes não são aquelles que o

vosso grande espirita chrisrão mui
to de industria garante. São mais
dignos porque são de brasileiros
que muito se querem, porque�põem
o Brasil acima �de tudo, acima
mesmo da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos da America do Nor
te, paizes que são bem aquillo
que deveis julgar na vossa quali
dade de filho desta grande Na
ção.

Combatemos a influencia pes
tifera dos E. Unidos da Ame
rica do Norte e da Inglaterra
porque, nações imperialistas e ar�

gentarias, têm sido a causa do
encalacramento das nossas finan
ças, tal qual demonstrou Plinio
Salgado.

Para nós integralistas o bem
da nossa amada Patria tem mais
valor que as sympathias que te
nhamos ou venhamos a ter por as

meninas dos vossos olhos: Ingla�
terra e os E. U. da America do
Norte.

Vêde -a differença que nos

anima: Nós Integralistas nôs atira
mos ao «bom combate» com o

nosso programma claro e patrioti
camente brasileiro, e vós fazeis
affirmações que deslustrariam qual·
quer homem, medianamente dig
no e de bem.

Em que log�r vistes dito que
nós ameaçámos com a força e

violencia?
Affirmastes r,o vosso já cele

. berrimo artigo que somos «cheios
de ridiculos e erros graves».

Se vissemos em vossa pessoa
alguma cousa que autorizasse al
guma confiança, vôs aprazariamos
para provar tão leviana expressão
que vôs nivela ao celebre Cala
bar.
A vossa argumentação para

nôs «gosar"» é de «cabo de es

guadld», para não dizer que fa
ria vergonha ao mais infimo pa
lha!;o de feira.

DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callado JunJor
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

q uasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

raixa Postal 37

A PECIDO

Respondendo

! ,:�

A Acção Integral� Brasileira nesta província 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 D enganar

amanhã, nem tão pouco descemos á inferioridade de lhe
pedir o voto, aIlegando que 05 nossos companheiros s50
os melhores, os mais puros e os mais patriotas! ..

Affirmamos, sim, com convicção, com orgu.h i, co:r
vaidade, mesmo, que eIles são os mais uteis á coliectivi
dade porque trabalham, e os mais meritorios porque ga
nham arduamente o pão que comem.

Os candidatos populares devem sahir das C;d3SC�
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 sorriso.
.flnallê! Pelo bem do Brasil!

Para Deputados Estaduaes
o Ivo Stein FerreiraBelém, 8-(via aérea) - n-

Laercio Caldeira de Andradatem, quando os estudantes pro-
.

'f - José Ferreira da Silva.noviam uma mam estação ao ge- E
.

J é R
.

I tneral Sotero de Menezes, opposi- OuttgenDlo os

h'
etc ter

. ,

d O emarc Icronista, um numeroso grupo e

Ad 1 h J é dos Reild d d 260 BC· O P O os os eisso a os e . . . atacou-
G 'lh Z' hI

.

d H " . UI erme re mannos, a veJan o-os. ouve paruco,
J b Vít Ir-A oHicialidade da Marinha da Laco lUa bl 11' de Brl'tto.

- d P , H 8 azaro m e mo

guarmçaol o ara o

ereceBu .n- Emilio Neistem um a moço ao comte. enJa- V· '1' D
.

II'.

S dré íilh d d L Irgl 10 amme Imm o re, I o o r. auro
A t G bS d '

,

ugus O roore.
Euwaldo Baash
Luiz Gonzaga Medeiros
Estanislau Makowiecky
Adalberto Bessa
Luiz Gazaniga
Francisco Pedro dos Santos
Alfredo Baumgarthen
Euclides Schmidt Junior
Euwaldo Schaeffer
Germano Stolff
Victorio Hostin
Ricardo Gruenwaldt
Geraldino Azevedo

no municipio desta capital, a Affonso Korman
importancia de 8:947$900. João Vieira Pamplona

Jayme Wendhausen
O director do expediente Oslym Costa

e do pessoal do Thesouro Gentíl Waltrick
Nacional, enviou á Delegacia Alfredo Fernandes
Fiscal, �ara cumprimento de

Para Deputadosexigencras, os processos de
aposentadorias, de João Cy- José d.e Ca!,valho Ramos

.

priano de .Souza, da Alían- Juventmo �mhares
dega de S. Francisco e o de João �edelro.s
montepio civil, de d. Celes- Antonio Fedrigo
tina Maria Coelho da Nativi- Walter Herbst
dade viuva do contador da Carlos Gassenferth Netto
mesn'Ia repartição Ernesto A Chefia
Anastacio da Natividade. *

*
*

Nós integralistas desafiamos os líderes trabalhistas de todos
os crédos quanto ás suas « bôas intenções» a favor do proletario.

Para aquelles, os proletarios não sâo nada mais do que u'a
maisa anônyma e inerte, de ques e aproveitam como esteio agradavel
para subir.

Belém, 8 - (via aérea)- As
aulas da Faculdade de Medicina

D--�Iegacia
Fiscal

Para a futu ra
chacina

Berlim, 8 (via aérea) - A
preparação militar de 6 miihões de
jovens allemães será aisegurada
officialmente pela· organização das
mocidades hitleriana�, cujos diri�
ge:1tes acabam de criar uma insi
gnil e uma caderneta mdcsportiva
com tres gráus correspond.�nl:!s áll
idades de 16, I 7 e 18 annos.

Dissestes ignorar como nasceu

e appareceu o nosso Chefe Na
cional. Dou-vos a minha palavra
de honra qu� não foi «achado»
em nenhum roseiral, nem tão pou
co foi-nos «trazido» por alguma
cegonha.

Nasceu
.
como vós, e nós (} ele

icmos nosso Chefe e have:mos
de obedecer até a morte no com

bate a que nôs propuzernos na

defesa do nosso Brasil.

Antonio Fleury Barbosa

P. S. Se foi alguma cegonha
a culpada da vossa presença aqui
no mundo, pezames á mesma.

Florianopolis, 6-9-1934.
Do mesmo

..�

a
ACÇÃO INTEGRALIS- 8°O:;c#::s:*:������ Duas vezes

TA BRASILEIRA � D E A R T E � Zepnelin.. - � 1-
Provincia de Sta. Catharina REOArTOR �

.. r SEBASTIÃO VIEIRA �
���:s:.� r7�'�:::"�_:��

Palcos
e TeU�!

(Departamento Provincial da PrEliJaganda)
Berlim, 8 (via aérea) - O nc

vo Zeppclin Lz /92, ora et

construcção em Friedrichshafen St
rá cerca de duas vezes maior di
q.re o Graff Zeppelin actualmen
te cp.lp�e:;::do na travessia d
A�b.!1�ico Sul, e um pOUel
menor do que o dirigivel �acon
Ja marinha de guerra dos Esta
dos Unidos,
O Lz /92 será a primei

aéronave cheia com hélio e dota
da de motores de força d
).000 cavallos alimentados

Ao Eleitorad.o Catharinense: Em o número passado L1Lva
mos da arte núa... FallaVi1ll10,
dessa arte, que não é verdadeira
mente arte, porque não obedeceu
a estudo algum ...
Ahi ha sórnente o Do:-o, a cou

sa transcendente e divina a que
nos referimos.

Citemos, como exemplo mais

rico da arte da alma das ruas,
Ernesto Emmel!

Com que commoção escrevo

esse nome, para mim tão querido!
Com que dorida saudade, eu re

lembro aqui a grandeza dessa al
ma quasi divina que ta n tas e

tantas vezes me empolgou!
Ernesto Emmel está hoje bem

longe da terra catharinense, des
ta Mãe ingrata que tanto desde
nha do valor dos seus filhos.
Emmel, o querido violinista, está
hoje em Juiz de Fóra, Estado de Odeon-A's 7 e 8 112 horas
Minas Geraes. 110 Presioneiro de Guerrall•

Qual folha arrancada da ar-

vare, lá se foi o bello violinista, Central
envolvido no turbilhão de pó des- Vidente",
sa ingratidão catharineta, que é
tão ilhôa como as nossas praias e Imperiol- A' s 7 112 horas
as nossas colinas! "Palooka".

Pobre Emmel!

I.

óleo, O seu raio de acção abran
,

Ad· f •

�era um t�rço a circum 'erenci
da terra.

Cartazes
do dia

Médico
Funccionario Publico

Advogado
Carpinteiro

Editor
Varegista
Operario
Industrial

Funccionario Publico
Cirurgião Dentista Bem merecias outra sorte; bem

lndustrial-rnarcineiro l merecias outro acolhimento ...
Operario Os que falsamente te glorifica-

Negociante vam em tua terra, faziam-no con

Pharmaceutico duzindo-te miseralvemente á senda
Pedreiro-constructor
Funccionario Publico

[Alfaiate
Estivador

Commerciante
Typographo

Industrial
Agrimensor

Commerciante
Pharmaceutico
Commerciante
Commerciante

Chauffeur
Commerciante

Estudante
Fazendeiro
Industrial

Federaes
Funccionario Publico

Commerciante
Pharmaceutico
Commerciario

Lavrador
Guarda-livros

Provincial

A' s 7 horas: ue

Royal-A' s 7 e 8 112 horas
"Labios de Fogo".

���

� I d"I��: laç��
E te viram seguir para longin- Da D. ..J. A. d E

quas paragens, em busca do a� I Ber I immargurado pão de cada dia. IE tu foste sob a indifferença
cruél dos teus conterraneos, e tu
foste louco de dôr, vendo sumi
r em-se ás tuas vistas todas as pai
sagens que tu lanto namoraste com
os teus olhos de artista divino!

Mas, fóra desse indifferentismo
cruel, deixaste-me a solír er a fal
ta do amigo e do artista.

Do artista, que sentiu commigo
as emoções dos melhores trechos
musicaes. Do amigo, que chorou,
que soffreu commigo todas as do
res e todas as misérias tão iguaes,
tão irmãs!

do vicio: exploravam o teu rico
sentimentalismo artistico: deturpa
vam a tua preciosa saúde.

23.15 - Annuncio DJA (ai
lernão, portuguez), Canção popu
lar allemã; 23.20 - Musica e ae

tualidades; 23A5-Ultimas noti
çias (em allemão); 24.00 Music
de Hamburgo; Musica conhecid
para orchestra de camera; 1.00-
Hora feminina; 1.1 5 - Ultima
noticias (em po.tuguez]: 1.30-
IIDie Kinderlore von Dinkehbühl"
Uma sequencia segundo as festi
vidades de D;nkelsbühl, classifica
dos por Margret Dlhrberg�Bang,
2.15 -Musica recreativa; 2.30-
Concerto alegre de varias ani
maes. Composições de Erwil
Dressel, Lotte Luckwald (sopra.
no), Erwin Hartung (tenor),
3.00 - Leitura do programma
(aliem., port.) Despedida DJA
(allemão, portuguez).

Ah! meu bonissimo Emmel!
Soube, ha dias, do estado lasti�
mavel em que te encontras: falta
de recursos; falta de saudei Que
fazer?

Minúsculo grão de areia, átc
mo miseravel, que sou nesta vida
em que só hei ào:ad:l a minha

" Dôr e a Dôr, a Negra Dór, des-
. . .

II II
_ sas almas grandiosas como a tua'«Os braSIleIrOS das cldad:!s nao conhecem os pensadores, os. ,

l.d
.

'
.

.

Ell II d b I 'so me resta so I anzar-me com aescnptores. os poetas naEcllolnaes. eshse enverdgon amd.ff� cald °dc
o e

tua desdita a sonhas o sonhodo neiro da nossa terra. es não con ecem to :iS as I ICU !l es e
I' I d F I' .d d

lf-

d h· d ff
.

d
.

- rea Izave a tua e lCI a e!to os os erOlsmos, to os os so nmentos e to as as asplraçoes, o

sonho. a energia, a coragem do povo brasileiro. Vivem a cobri,lo
de baldões e de ironias. A amesquinhar as raças de que proviemos.
Vivem a engr"n:lecer tudo o que é de fóra, desprezlindo todas as

Tem
tar

de pres
contas

Por edital publicado no Dia·
rio Official de 20 do mês p.
passado, a Terc�ira Direc:o:-ia
do Tribunal de Contas intima ao

ex-agente postal em CuritybanQs,
neste Estado, Antonio Vieira da
Rocha para, no pr azo de trinta
dias, nos termos do art. 142, do
decreto n. 15.770, de lo. de
Novembro de 1922, allegar o

que fôr a bem do seu direito SJ"

bre a importancia de 1.260$OOJ,
alcance verificado no processo d�
tomada de suas contas, refe
rentes ao periodo de I 5 de julho
de 1928 a 13 de Março d�
1933 .

iniciativas nacionaes.»

Corrigenda:-No artigo d.:! on
tem sahiu um «pastel» que bas
tante prejudica o sentido do ante
penúltimo tópico. Leia-se «a:ata
da» ao invés de «atacada». (a
segunda é mais acatada, etc ...)

Ernesto Emmel, a quem tanto
venero como músico e como ami�
go, é, verdadeiramenie, uma alma
eleita: nasceu pau o violino!.

E não estudou _esse diHicil ins
trumento; manejou-o desde o ini
cio como velho conhecedor dos
seus mysterios e das suas belle
zas!

Só teve uma única licção. A
primei::a e a última licção, em ql,le
o grande músico didactico Frei
Pedro Sinzig lhe ensinára a «pe�
gar��. o violino e a manejar o

arco.

Foi só. O resto e a sua pro
pria alma.
O resto é o se\l proprio senti-:

mentalismo a cascat�(H-se pelas
mysteriosas cordas do meigo violi
no que é bem urn pedaço da sua
alma sonhadora, e sempre enleva
da dentro desse halo illuminado
que envolve a todos os privilegia
dos como elIe que é, a meL! vêr, a

"
II II

Secção Gyrnnasiana
Foi graduado no pôsto de Sub-Monitor, o Decurião Decio

Bottini, commandante da secção de milicianos gymnasianos.
n

II 11

Secção feminina
Foi nomeada Chefe do Nucleo Feminino da A. I. B. nes

capital, a senhorinha Zilda Colonia.
"

II II

Escoteiros integralistas
o sub-Deculião Hans Buendengens Toi propôsto, pelo Che

fe do E. M. P. para commandante dos Escoteiros Integralistas com
o pôsto de Monitor

II" II

Man:festo de outubro
Commemorando o 2' anniversario do Mani/e8to de Ou

tubro, que foi a semente do integralismo, o Nucleo de Lages reali
zou uma solemnidade, com grande brilho e concurrencia. a 7 do
corrente, em sua séde.

da arte daexpressão mais viva
alma das ruas ...

n
- II II

VQtar éom GI Inteifalismo é "otar com o Brasil!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAlETA Píoríanopolis, IOde Outubro de 1934

Commercio Indus- O plei�o211aç9d�Pá�i� lu:��ort�:l
tria e Ag'ricu It a

Urna car�'1q�:i�6voas de
----- -- -..-11

U r Pcccbe.nos a seguinte carta, que com prazer pu- FUTE86L
blicarnos:

«:-:O:lJ.11,)[L�!iS, 6 de outubro de 1934.
Prezados confrades d'A GAZETA

O pistel é tão natural num jornal, que raramente

um profissu.na! de imprensa reclama contra qualquer que

appareça c que} (L: algum modo, mutile o seu pensa
menta.

Acontece, porém, que na última palestra que man-

tive com um briihante redactor da GAZETA e que foi pu
blicada em sua cd.çã ') de sexta-feira, surge um pastel um

tanto grave e que está exigind i, ernbóra tardiamente, pois
só agora, no meu regresso de uma excursão á Tijucas,
me foi dado o p azer de ler ° vosso apreciado vesper
tino, a recLfiC1;;J!) que óra faço. E' no início da pales
tra, quando digo não ser «como muita g2nte pensa, ill11

estrangeiro ali U:11 méro caçador de votos:
O azar transformou os VOTOS em NOTAS, o

que é bastante dilíerente e pode: á servir de elemento

para uma nova perfidia dos nossos illustres collegas de

imprensa liberal.
Outros pasteis sem maior importancia tarnbern ali

se encontram, mas com as NOTAS não quer ficar o con

frade e amigo muito gra'o.
" n

Mercado de Fiorlanopolis

eijão preto sacco

eijão Branco sacco

eijão vermelho sacco

ilho sacco

15$000
20$000
18$000
12$000
7$000
10$000
12$000
14$000
8$000
14$000
32$000

$200
1$300
1$200
1$400
4$800
18$000
$100
7$500

11 $000

sacco

sacco
atatas_
mendoim
rroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco kilo

Túucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata

Nozes kilo
Assucar grosso arroba

Polvilho sacco

COUROS

Moido de 45 kilos 9$000 Bica Corrida 34$000
l\<1ERCADO FIRME

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

SABAO JOINVILLE
Caixas peguenas
Caixas grandes

4$000
5$000

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 quilos 116$000
Em latas de 5 quilos 118$000
Em latas de 2 quilos 1 1 8$000

\'IERCADO FIRME

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

DIVERSOS

Arroz sueco 44$000
��u,�rozel1e caixa j 5$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6$000
Soda Piramide caixa 55$000
Cebolas caixa 43$000
Vélas stearina caixa 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côcos saccos 55$000
Farello saccos 5$500
Farellinho saccos 7$500
Farinha de milho Marialina caixa

24$000
Vélas de cêra kilo 7$100
Grampos p. cêrca kilo 1 $400
Cimento Mauá sacco 11 $500
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000
Arame farpado Q' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

1$700
1$500
1$400

fIRME

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra 5$500
Cebo 1$000
Carne de porco 1$700
Toucinho 1$500

II

Adhesões aos Colllgados
O directorio central da Colligação Republicana--Por Santa

Catharina recebeu hoje telegramma de expressivas adhesões, S�

destacando: as das autoridades policiaes e vice-?re3id�nte do directo

rio liberal do districto de M.:leiro, no municipio d� Áraranguá: dê

Isidoro Kretzer, chefe liberal e José Furtuoso, pre3t;gio30 P' litico,
do districto de Boiteuxbungo, no municipio de Tijucas; d� Dorva

lino Godinho, ex-intendente de Aguas Brancas, no muni�ipio de

Bom Retiro; de José Xwier, �chefe li1)eral e mais 03 i,lflu ;nL�3

politicos Nicolau fernand�s de Almeida, EW.lldo Yung, Jacob
Kalbach e Dorvalino Silva, em Perimbó, também no município de

Bom Retiro; José Peters., do dir.ôctorio LIberal eb Jaraguá e Arthur

Keninch, politico liberal de lndayal.
-0-

Cornlcio. Liberal
o Partido Liberal fará um comício hoje, ás 20 horas,

em frente a Cathedral. Usarão da palavra, além do granele tribuno

Nerêu Ramos, o jornalista Diniz Junior, a prolcssora Antonieta d,�

Barros e outros próceres do mesmo Partido.
-0-

Os que vão pleitear
Requ:creram registro ao Tribunal Regional para disputar as

proximas eleições os Partidos: Liberal Catharinense. Colligação Re

publicana Por Santa Catharina. Deve ter dado entrada hoje, um

requerimento da Liga dos Trabalhadores de Santa Catharina, pe

dindo registo. A Acção lntegralista foi registrada no Superior Tri

bunal Eleitoral.
Os srs. Elias Domit e João Palma, obtiveram regi,tro como

candidatos avulsos.

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do mato uma

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

1$800
1$200
1$000
I $000 VINHOS DO RIOGRANDE

Libra

2$000
1 Dollar

Marco
100.$000 Lira
55$000
20$000

Peso Argentino
23$000

Peso Uruguaio
20$000

Escudo

26$000
24$000 I

N

d
N

sençao e re ucçao
de direitos

•

MADEIRA DE LEI -- PRIMEI
RA QUALIDADE

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

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
dernas de serra�lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
Sarrafos de lei li5 A dz. 6$000

Preços correntes na praça de FARINHA DE MANDIOCA

Flcrianopolil (Por sacco de 50 kilos)

ARROZ
(Por sacco de 60 kilos)

Agulha Especial 55$000
68$000 Agulha Bom 48$00«
68$000 Japonez Especial 45$00�
58$000 Japonez Bom 41 $000 ����������

62$000
l50$000

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

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

TRIGO
38$500
36$000
4$800
28$500

ASSUCAR
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

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500

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

Meroada di) ·Rlo

FEIJÃO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

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

fROUXO

CAMBIO

60$000
11$810
4$705
1$035
3$500
6$200
$545

Fina com pó 10$500
Grossa sem pó 9$500

MERCADO CALMO

Rio, 9 (via aérea) - O minis
tro da Fazenda baixou a seguin
te circular:
"De accôrdo com o resolvido

no proc�s;o n. 42.446, deste
armo, declaro aos srs. inspectores
das Alfandegas e administradores
das Mesas de Rendas, para seu

conhecimento e devidos effeitos,
que todos os processos relativos a

isenção ou reducção de direitos,
inclusive taxas aduaneiras, con-

cedidos. mediante nssignatura de -0-

têrmo de responsabilidade, até a Secção Eleito ral

publicação do decreto n. 24.023, De ordem do dr. Juíz da 10a. Zona Eleitoral, faço pú-
de 21 dd março ultimo, devem blico que a vigessima sêtima secção eleitoral, fUl1ccionará no edifício

ser encerrados, nos têrmos do ar- da escola pública do sexo feminino da séde do districto do Ribei

tigo 105 do citado decreto, dis- rão, conforme edital de 16 de setembro, e não no edificio da es

pensadas quaesquer diligencias cola mixta do mesmo districto, como foi públicado, no edital de dis

desde que não ienha havido tribuição de eleitores pelo Diario Official dê 4 do corrente.

indeferimento á codcessão ou re- O Escrivão Eleitoral

ducção definitiva." Hygino LuizGonzaga

VENDE-
SE um prédio sito no

districto de Sacco dos Limões

n. 160. Tratar á rua Arcypreste
Paiva n. 6.

FAZER uma refeição
é causa vulgar. Mas fazer

uma bôa refeição só no res

taurant Chiquinho.
5TOCK Entrat)Q!3 na 5ahic'las na

semana semana

Feijão (saccos) 124.965 9.776 4.760

Arroz ( » ) 75.813 50.592 23.060

Farinha ( » ) '}
44.556 16.498 13.385

Banha (caixas) 15.427 9.323 6.181

Milho (saccos) 20.788

Xarque (fardos) 14.000

NERAL OlORIO.

'-1

Amaro do Patrocínio Coelho I
li!

Luiza Reinisch Coelho

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

V-ENDEM�SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOW� I
.

novos, no districto «João Pessôa», por preços ao alcar;,ce

de todos.

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

Coelhos Gigantes Branco
de Flandres

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

PALHOÇA

Em Florianopolis pode dirigjr-se a RaphaelDigiacomo
RUA CONSELHEIRO MAFRA 16

---�---- -_-... --------
.._�-

-� -

participam aos parentes
e pessoas de suas re

lações o nascimento d �

seu filho CARLOS-AMA

RO, occorrido no dia
6-10-34.

3

Deíontaram-se domingo,
no campo da F. C. D. em

continuação ao campeonato
local, as fortes esquadras do

Figueirense F. C. e Avahy
f. C. No primeiro tempo os

quadros disputantes ap: esen
taram uma technica espeta
cular, fazendo-nos crer que
a peleja serra lima das mais

equilibradas deste campeo
nato. Decorridos alguns mi
nutos de jogo Edmundo, do
Avahy aproveitando um fe
liz passe, consegue, com um

bello tiro, vazar a meta ad
vessaria.
Momentos apóz, Dica, do

F i g u e ire n s e, aproveitando
uma virada, consegue alojar
a bola nas rêdes de Beija
Flôr.
Termina o 1 tempo assi

gnalando o cataz 1 a 1.
Passados os minutos para

o descanço regulamennar, o

juiz chama os quadros para
o 2 tempo.
Dada a sahida pelo Avahy,

os alvi-negros apoderam-se
da pelota, carregando forte
mente a meta avahyana.
Depois ele dcscorrido al

guns minutos de jogo, o juiz
marca uma penalidade 111a

xima contra o Figueirense,
que batida occasiona o 2 gôal
elo azul e branco.
Descontentes com o juiz o

Figueirense retira-se de cam

po, voltando logo a apoz. Po

rem, em virtude de uma dis
cussão de um amador do

Figueirense e o juiz, este e

limina aquelle do jôgo,
�Os do Figueirense, descon
tentes com a punição do juiz,
retira in-se de campo, aprc-:
sentando, assim a nota dis
sonante da tarde.

O juiz sr. Albano Lucia,
embora com alguas faltas

imparcialmente prejudiciaes,
portou-se bem. E' com enor

me desprazer que registamos
esta nota, que vem cooperar
para o declinio do íoot-bal,
em nossa terra.
No jogo dos quadros se

cundarios, triumphou o figuei
rense, que conseguiu brilhan
temente sllbjugar o seu con

tedor, assinalando 6 goals
contra 2.
Foram autores dos tentos

do 'quadro vencedor os se

guintes: Chico 4 e Marinhei
ro 2.

Fpolis.

«-»

REMO

Para V. S. pedir «Gêlo»
ou «Lenha», áDELAMBERT.

PHONE t.IOO

" � ,'\

Para as eliminatoria dos
dias 14, 16 e 18 do corren

te recebemos o seguinte
palpink:
Apezar de ser grande a

I torcida pelo Aldo e Marti

nelli, tenho a dizer-vos que
a victoria será do Riachuelo
cujo conjuncto composto por
Schl�guel,fJoaqtlim, Sabino e

Cunha, já victoriaso por ;.:,
versas vezes em yole Fran

che, saberá manter-se invicto
C11I outt-rigger

O pareo de skiff, não será

canja para o Ganzo, pois o

Aldo apezar de pouco trei
nado muito dará que fazer.

, Um veterano do remo.

VE.NDE-
.,' F !EC uma serraria para lenha

ctn tóros. Tratar com Ar1i do

Vak;r,te, á rua Fratemidade n' 5.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 A GAZETA

I NDICA: mFA.VA.V.�••VA.VA.�$7'A."q��'q����A.�:P'�

_���.é�d�iC�O���.�_�_�III�M�������As�������:���ID�en�t�is�t�as���E IFICIO LA��O�T�
I ,Dr. A. �u�cao Vianna, I Dr. Aurelio Rotolo i

--------- �
I Dlfector Medlcodo Hospital I I Arnoldo Suarez ;�
i de Caridade I Com pratica nos hospitais II �

'I ! da Europa i i
Cuneo �

Cf une ,\ GF n." ,i\L I I'
' 'I " ..

�ln \_"'� _.

li I RAIOS X "1 II
r» 7 'T' "

��
, Tratamento medico e cirur- 'I ii Diatermia- Raios U. Vi0- illl: CIRURIJ!I-\O DEN 1 bTA ��j

. 1 l' d 'II
' II I ��

glCO cas molestias os I' lcta e Infravermelhos. Ele- ii
'1,

'.

' �l"�

Con,"llori�l!'Rua João III; �����ddde :;�;;l:��OlO;����= 11' �"eesees �"j."'iZ"�";; iII i��
Pinto J 8 Ii li tiíiciai 11111' Consultoria á Rua Arcyprcsle I t,.:'.�,'�,

_ '

. _-�-
--

---=! [ Consultório: R. . Felippe i .

P>1.iva--Telcphorv- 1427 II ��

".i Dr. Ces9.�r Avila II,! Schmidt n 18',das 9 ás 12 illl _

.

II ;."�"�".�: E assistente do !! e das 1 � as 17 I1s

I
.- - ,,-:;

.'
Dr. �e�a; '''Sartori li ri T:�g.· 1475 - I(es. te ,1

I --p�� lo No�11 �
Médico operador e parteiro I

8'1

Consultaria R. Arcypreste I '-Dr. Antonio Botini CIRURGIÃO DENTISTA ��:=: 115--ádsals8811rásS, 9 e �."Med!clna Interna- Syphilis
�

Vias Urinarias ���Rua Cons&lhelro Mafra 49 �
Consultorio e Residencia �

Rua Trajano, 21 TELEPHONE 1.496 �
Consultas ás 17 horas �

Telepho.e 1.658
Orlando Filomeno ��

��VAV.AV8������?;.$$�.Jr6���?Z.���'[���

A AZETA

! Tratamento da Tubérculo
I se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo GDttsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves Juntor.26

TELEPIIONE 1131
Consultorio: Rua CCrajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Miguel Boabaid
Clínica geral
Syphilis

V/AS URINARIAS
Consultoria: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
c Oliveira 14-Telef. 1353

,

Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

Dr. Tarciso Ribeiro
Ev'chefe

õ

e clinica ô

o N. 5.
Tofío Baptista, Assistencia

Publica e N. Prornpro 50ccor·
ro, Assistente õo 5erviço àe

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

I Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

lis infantis

Consulto �. João 'Pinto, /8
(1' onõnr)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 32-1' andar
- Phone 1.392 -

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàim õo Hospital e

materniàac1e

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
CCelephone //05

Cons. - Rua Trajano n. 1
�elephone /32/

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 18
=-.
..,....".

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro

1.360TELEPH.

CIRURGIÃO DENTISTA

Com curso de aperfei-
Drs. Nerêu Ramos II çoamento no Rio de

- Janeiro-
e I rON5ULTORIO: Rua fero

Aderbal R. da Silva I nanào machac10 ri' 3

; i Das 8 ás 12 e das 14 ás 17
j Advogados I
�ua Trajano, rr 33. Tele-I Tabeliães
tone 1631. I

Dr. Salgado da Olive!ra I! Alfaiatarias
Advogado

I' Alfaiataria
�UA FELIPPE SCHMIDT N' 9

:

Areias

Advogados

j Dr. Henrique Rupp Jar.

i E I:Dr. Oswaldo BulcAo Vianna
1

I Escriptorio R. Felippe
jSchmidt n: 9 Phone 1483
'===================

1===================
]Dr. Fulvio Aducci
1 . �dvog�do
]Rua [oão Pinto, n: 18

! (sobrado)
�Das 10 ás 12 e das 14 ás

I 17 horas

III ADVOGADOS===-
Dr. Gil Costa

E
Dr. Cid Campos

Escritório: Rua Trajano,
r 11.

tlr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

�ua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n: 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.

1

\
';

o MAIS MODERNO DO ESTADO-- ,YlAGNIFí(;f\. SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS- 12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Diarias inclusive refeiçoes e banhos
quentes --12$000

Proprietarios r�1I iguel La Porta & Cia,
Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro

I

I Cho-colate
I só 8HERING
I Usem o Corante

\ Guarany

I
que é o melhor

I_Agente
José f. G!a'\fan

Rua João Pinto 6

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

bebidas nacionaes e extranjeiras, artigos de l quali
dade.
Rua João Pinto rr 8 --- Phone 1365

-

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLlÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

;

I PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

I

I�OqUeIUChe
XARuf'E CONTRA CO·:
QUELUCHE FONTOURA

Letreiros
Funôuõu em 1886 i Pintura em geral a pre-! ços módicos

I
I
iii====================

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postallZ9 TeI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
PLD RIf-1NOPOLI5Pharmacias - EFFEITO SE,OURO -,

Tvpographia, Estereolypia,
Enc:aàernação, Paul ação, Trc
balhos em Alto Relevo etc.

A' venda em to

I das Pharrnaclas

Casa e móvel

Pharmacia e Dro
garia Moderna

! DELAMBERT-Phone J.l 00
�======�===========

Refinação de ssucarPraqa 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375
de

JO AO SEL I vende-se por 30.00$000
�

�.
VA

.. I·. confortavel casa situa'
Tenho o prazer .de commumcar. aos meus distinctos I na Praça General O

freguezes, que mudei meu estabeleclment? para a rua
i rio, 24 e os seguintes m

Bocayuva n. 154, podendo f�ze� seus pedidos pelo tele- veis: 1 mobilia de vime c�
phone n. 1441 ou n?s de�oslt�nos na CAS� SAVAS e 5 peças, 2 grandes se�ret
FERNANDESNEVES & C1a. a �la Conselheiro Mafra. das, 1 commoda e 1 arrnaí

.Joao Selva Ipara livros.
Compra-se qnalquer quantidade de nozes. Ver e tratar na mesma ca

;anco de Credito Popular e ;�riCOla de Rania CatharilJ
(50c. ('00. àe Resp. Litàa.)

Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)
Enà. Telegr. : Banc:repola '" roo. "Kibeiro" e "masc:oh!:"
.

. Florianopolis
EmPRE5T1m05 '" DE5WNTD5 '" WBRANÇA5

ORDEN5 DE PA6AmENTO
rorresponàentes em toàos 05 municipios ào Estaàa

Os melhores juros para os deposiios em Contas Correntes
Acceita procurações para receber vencimentos em todas aS

repartições federaes, estadoaes e municipaes,

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170 Pelles

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

o, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.
J

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38Rua João Pinto n' 11

Fabrica de Moveis
I Artigo Dentario Artigo Dentario

Só na ...Joalharia rVlUller
Unico estabelecimento capaz àe sastitazer o mais exigente

profissional, moutcnõo sempre cornpléto atock õe proàuctos àen

tarlos naclonas e extrangelros •. -. Exec:uta-se qualquer traba
lho fm ouro, (Refinagem, laminações, etc.)

Esta 10alharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu àecta àata em àiante fazer granàe rec1uc:ção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

-DE-

.

Pedro Vitali

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

c·SAPATO
"OS melhores calçadas pelos

COLOSSAL sortimentq de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

I C
preços"

homens, sen'horas e crean--�s
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

y_,-

menores

•

- "'_".,.... • ""'... ...-.......",..J �,; ;.;'!oJI:""

�����:;;.� �4. ��...;.. �.�.•�;� . �-�� ·��"I�-: .. ;:,.:��_,���I=_�···,v-:.�.:�:��-...:._.:_�J.�_.._-_.�
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.A ,GAZETA -FlorianopoJ.is, 10-) 0-)934
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T ETI;;,�s�e�a�e�..

E N �� Casa Tr�s_.!rrYlãº��
(� _. DE .• ��1O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade l�� T ff· A· 0_ I - �j

A lt'
�

d T ��) U I mim - IrmaDS r�_\'"u una creaçao e ELEFUNKEN-ondas curtas e longas l� �J

Agentes: G RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone 1401 �
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis � ESTAf;íl0S LIQUIDANDO COM 20'[. DE ABATIMENTO �
FILlAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages �� GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNOl �

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul 'II ��� �1

������������������������������� &�sLfu�s e nc0rufinru� �fus�illpa��� �

� ELEGANCIA E APURADO GOSTO �
� .

-

�
���������������l���l�����

W' g _ _snr- XXT l"1QX'C"'5Gn==PE"7JSIi#G

QuCr.1 afiança
o seu Refrigerador?

�?'1 r· ,J' d fli
'( n,fls�rl! _.�r Q: um grar. e con orto pu. o lar, • tambem um

;

�r."i-'fEgO de cspiial que precisa de estudo.

C;- reíiiguild )res G. E., além de possuirem tudo O que h, d.
11"';S mcd;:mo e perfeito em refrigeração .lectricl, tlu.m, nl marca
(. ,,(li: roi E:ectric! urna suprem. garanti. d. qualidad., duração e v.lor.

t�o comprar um refrigerador, assegur.·•• d. que a machina i bõ.
e o Lbr:cante ccr.hecido • de confjança - tll;a o r.friserador G. E.

Pe:;a !nrormações ou um. dcmonstra�io, a qulquer cio.
110"01 .uxili"cl 011 tclcphone p.ra • elCriptori. ...

Cia. Tracção, Luz e Força de

MATAI ,
•

Com I$soo podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Indústria Chimica Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

I CAS A
-I RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17 I

L
fALÇAD05 ELE6AHTE5 E f1H1551m05

_j•••:. Ultimo moé)�10···
---_-

PERRONE

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

-: - á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres - : -

Prefi ram sabão
"
I

Florianopolis

Fechamento
malas

de

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE���Satltos�S. Paulo
Rio�� Victória-c-Ceravellae

\ Bahia-Maceió-Recife--Natal
Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

e nada mais

�onfeitaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

II Syriaco T.Atherino&lrmão
COUMISSOES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

Café e Restaurani
"E ST R E L L A"

••• DE···

Josué de Casiro-s-o Problema dà Alimentação no Brasil Pau lo Pos i to
;}{. Tabajára de Oliveira - Japão Elegantemente installado com confortaveis cornpar-
r1«onleiro Lobalo-Contos Pesados timentos para exmas. familias
JuZia Lopes de Almeida-Passaro Tonto Restaurant á la' carte
Enêas Ferraz-Uma Familia Carioca Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó das 1 I ás 14 horas por 2$500 sómente
Monleiro Lobalo-Emilia no Paiz da Grammatica Bebidas nacionaes e e�trangeiras-Conforto-Hygiene
Callecção Negra-c 11" P e Moralidade-Casa de primeira ordem

o ieccão 0- IlidaI e de Myslerio-8 volumes publicados.' I 'Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420 Iii=��=============����������

5C6UROS TERRESTRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Crp lto l realisaào 9.000:000$000
R�servas mais

õ

e 36.000:000$000
Rec�ita em ]933 17.762:703$361
'Jmmove+s 13.472:299$349
Responsabiliàaàes assumiàas em 1833 2.369.938:432$816'
(Estas respansabiliàaàes refHnn-se sómente 005 ramos à� I

fOBO e TRAHSPORTES, que sãa 05 DOIS UHlrOS em que
a rompanhia opéra) .

Agentes, Sub-Agent�s e Regulaàores oe Avarios em toàos 05
Estaàos 60 Brasil, no Ll ruquc: (5uccursal) e nas principaes

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis rAmpos (.OBO & rIA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobraào) I'nixo postal 19
T�l�gr. ALLIAHÇA Tzleph. 1.083

Escriptorios ern Laguna e ltojohy
Blum�nau 12 Lcqes

5ub-Agentes em

Filolneno & Cia.
End. Te!. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. P.NEUl\lATICOS P I R E L L I S/A.

Commercio
.

por grosso de Sal, Trigo, FareIlo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

N O 10"
res dornestlcos ---

de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér

Em caixas de 27 tabletes
Optirna qualidade;Mâ"S'sa consistente ••• • • Economioo • • •

-

5
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A GAZETA
A VOZ DO POVO

Florianopolis, Quarta-fei ra, 10 de Outubro

--

Ultimas Noticia

�auro Ramos

Liga dos Traballladares Pagamento
de Santa Cat:�a�'i:��-� do Thesour

Pela rubrica «Créditos Es
peciaes- o Thesouro do Es

Sob as tuas v, .tas tontas d.�sse e:nSaralhado d� cousas crea- tado eftect.iou ôntem os se
das pelo que ahi está, tens azora o rumo traçado para o que de- guintes pagamentos: Campa
ves fazer nesta eleição em quo: as competições pe.iso.ies p��llubm e nhia Tracção, Luz e Força d
fervilham. Florianopolis, seus crédito

Procura acatar com a honradez que te
é

peculiar a chapa de 1921 a 1930-527:506$00
ora apresentada. e de 1932 e 1933 2:905$700

Põe, acima de tudo, a tua consciencia independente ao ser- entregues ao dr. Promoto
viço da tua propria causa. Público da comarca da Ca

E, si por injuncções d-rivadas de interesses outros que não pital, para ser depositad
sejam os das tuas próprias rei vindi<_:aç5e,s, tiveres que collocar nas I em ju�zo 530:41 �§700; JOá
urnas, a 14 deste mez , chapa que nao sep a que contem os nomes I Degering, fornecimentos fei
abaixo, - producto do esforço e valor prop.io - faze-o envergo- tos á Directoria de Estrada
nhado da tua deprimente acção e ao deixares a cabine indevassa- 1 :000$000; Prefeitura Muni
ssavel onde puzeste o teu voto inconsciente, cospe sobre a mão que. cipal de Tijucas, adeam,
trahiu, cospe sobre essa mão indigna de ti mesmo. menta para custeio de sevíi
Tcaé Roõrlgu:ls Fonsecu Peõr-clr-o -- florlanopolis ços de construcção da estra
Norberto àe Souza Eattucõor -- São Fr-cnclaco da Major-Pinheiral ... " "Ataliba ae Souza ferroviario -- mafra

5 $ O'Iosué Clauàio õe Souza 10rnalista -- Rio õe 1aneiro 22: 00, O O; Theodoro Grün
Sebastião Bousfielõ Vieira Bancaria -- florianopolis deI, 3a. prestação de seArnolào Pauli Typographo -- Blumenau

tRoàolpho Bosco Alfaiate -- florianopolis con racto para a construcçã
Olavo Silveira õc Silva mineiro -- Tubarão do Grupo Escolar de <0oãTofio mario õc Silva Estivaàor -- São Fruncleco P 19t.eonõro machaao Fer-roulor lo -- mafra essõa- :711 $700.
manoel Paulo rassemiro ronc2ição Estivador -- Itajahy
Sebastião Belli marceneiro -- florianopolis
10sé aos Arj 1S I'hurutelr-o -- Blumenau
E:yseu Sant'rlnna Pedreiro -- florianopolis
Carlos Honoff rOineiro -- rresciuma
Alberto Werner Sobrinho maritimo -- São francisco
Olibio felíppe ferrovia rio -- mafra
Peõro ae Alcantara Pereira maritimo -- ltajahy
Zeferino Abreu Estlvaaor Terrestre -- florianopolis
Osmar machaao Espinàola motorista -- ltajahy
Nicolau Ourtqucs Estlucõor -- Blumenau
1oão Quaàros 1unior Estivaaor Terrestre -- São francisco
Luiz Carpes ae rarvalho Alfaiate -- Laguna
Walaemiro Luiz Bonç Jlves Estivaàor

..

ltajahy
Roàolpllo monico Alves Ca�pinteiro

..

florianopolis
Alberto ae Oliveira Eetluoôor Terrestre

..

ltajahy
Uno marega Paaeiro

..

florianopolis
Bastão "Jacy.,tho

ô

a Rosa Eatlucôor •.

ltajahy
manoel Alves Ribeiro Iflechnnlco

..

florianopolis
'Ionqulrn Lopes Corrêa Esiivaàor ..

ltajahy
1oão Eulalio õn Silva mechanico ..

florianopolis

Assassinados D ministro Barthou e o

o TERRORISMO NA FRANÇA

«o pão que o dia
bo amussou». Arll
go de A Gazeta,
sobre o péssi
p ã o-nosso-d e-cad
dia ...

Yugaslavo •

Ferido O chefe da esquadra franceza

•

rei

Marselha, 1 O-(Rádio) - Quando desembarcava ôntem aqui o rei Alexandre,
da Yugoslavia, dois coatas effectivaram com todo êxito, um attentado contra o real via
jante, alvejando-o com revólveres e atirando-lhe bombas. Mortalmente ferido, o rei A
lexandre veiu a fallecer momentos depois. Foram tambem attingidos o sr. Barthou, mi
nistro do Exterior da França, um general e o almirante Berthelot, commandante em
chefe da esquadra franceza.

.

O ministro Barthou, que fôra fe-rido no braço, Ialleceu no momento em que
era operado.

O povo lynchou um dos assassinos, que teve morte immediata, sendo o outro
preso. Em seu poder, encontrou a policia bombas de dynamite e revólveres,

I

r..ovas perspectivas para

Sra. �heodoro Ferrari'

Em Santa Calharina Nossa Vida

A creação, em Florianopolis
treposto de Pesca

de um En-

Decorre hoje o anniversario na

talicio da exma. sra. d. Braulinda
dos Reis Ferrati, esposa do sr.

Theodoro Ferrnri, proprietario da
Confeitaria Chiquinho.
fi Gazeia se associa, respeito

samente ás demonstrações de
apr eÇO, que serão tributadas hoje á
illustre dama.

O sr. ceI. Interventor Fe
deral neste Estado assignou
os seguintes actos: A Asso( iação Caixa Beneficen-

creando uma escola mixta no
te d;>s Empregados do Ministe-

I P h h
' " rio da Fazenda neste Estado, ac-ugar in eirin o, no mumClplO

de Araranguá; desdobrando a
tualmente sob a presidencia do

escola mixta de Guerreiros, no
cons0cio sr. Jesé Lupercio Lo

municipio de Porto Bdlo; pes, ad,mittiu" sendo inscriptos co-

exonerando, a pedido, Maria mo SOClOS �ltJmame,nte prOP?3t?S,
Isabel Carvalho do cargo de prQ-

os srs. Abdes J03e de Ohveua
fessora da escoia da Margem Es- Barr03, Ubyrajára do Carmo,
querda do Rio Tubarão, da ci- Bibiano de Vasconcelos, Luiz Iby
dade do mesmo nome; I

rahy, Lauro Pachêco, Thom�z
nomeando: Hermengarda Sou- C�aves C"bral, João Pedro Stl

za para exercer o cargo d� ad- Vêua de Souza, e as exma. sras.:

junta da escola mixta de P�nha, ,d. Irac!' Lopes �a S�lva, Isa�ra
e Antonietta Oliveira Dia5 para MongUllhot GUlmar�es, Edlth
exercer o cargo de adjuncta da Peates Gonçalves, Celma Almen
escola mixta de Escalvado, ambas dros Paladin�, Maria Goulart Fur:
no municipio de Itajahy- a com- tado, Mathtlde Lemos Salome

plementarista Thp.reza Maria dê Pé!f�ra, OdeUe �arvalho Sil,veira
Bem para eXercer o cargo de d� .JJuza, Dorvalma de Bltten

professora da escola mixta de Pi- court bda Silva e Laura dos San-

h
' .

h
' ,.

d A tos A reu.
n emn o, no mumclplo e ra-

ranaoá' Albarto Hamann para e-
Na conformidade dos seus es-

o' '-'

d f d tatutos e do que bi approvadoxercer o cargo e pro essor a
,

escola masculina de Matador, no
na ultJm� assembléa geral, "a,mes-

, .,

d R' d S I ma socledad", attendendo a na-
mumClplO e 10 o ti; ,

'

,

'-'

concedc:ndo autorização: á pro- cess�dde ,de alguns as�oclados,
f L' C'd d C 'ta da reahzou diversos empreshmos teu-essora auncy I a e o� ,

.

d
"

,
, ,

escola feminina de Tres Barras,

I
o attIngldo, ate o dia OIto do

no municipio de Canoinhas, para corrente� a somma de 2:3�4$OOO
assignar-se Lauricy da Costa Pen- que se:ao pagos �om os J�ros es

ter e a professora complementaris- tabelecldos �e dOIS e melO por

L
'

P h d S'l d cento ao mez.ta uCla ac eco a I va, a
, ,

escola mixta de Varsogana, no
A CaIxa BenefIcente promet-

municipi� de Nova Trento, para
te entrar em franca prosperidade.

assignar-se Lucia Pacheco da Si1- COmmunis-va DelI'agnelo.

Cine--O-deon tas versus

mIssas. .., Na proxima sexta feira, Integra-Sexta-feua, pro�lma, ,as 7 ho-
dia 12 d� outubro, o Cine .- tras, no altar do: Sa<j Jo,;e, na, C;l-
Odeon commemora O seu

IS as
t�ed�al, será celebrada, em mten- anníve�sario. Rio, 9.-(aérea)-O sr. Luizçao a alma de d. Cathanna Ramos.

Em regozijo a data, vae Sucupira, deputado eleito pela
forcalizar em uma unica e- Liga Catholica do C�ará, na ses

xhibição, a grandiosa pelli- são de ôntem, da Camara, tratou
cuIa da Ufa: «Guerra das dos acontecimentos de S. Paulo,
Valsas» . onde se verificou um choque en

tre hostes intesralistas e operarias,
chamadas estas de communistas,
O sr. Sucupira atacou a po

tcia e os communistas e pediu
providene;as para defesa dos in
tegralistas.

Actos officiaes Caixa
Beneficente

Nova esta.
ção posta

Do gabinete do sr. Direel
Regional recebemos o seguint
«A treze de setembro último, f
installado e inaugurado o servi'
postal na estação telegraphica d
Itoupava Secca, no município
Blumenau».

���������.� Estilhaços ...�� �

Uma palestra n

redacção de À Off.:
zeta, sobre a libe.
dade de pensamen
to ali reinante.

a industria pesqueira

Tendo regressado a Floriano- bora tendo a palavr a official do
polis o sr. M:uio Couto, esior- prestigiaio dr. Mo:eira da Rocha
çado Presidente da Fed::raçào sobre o mlgno assumpto, espero
das Colonias de Pescadore, neste ainda, conforme auctorisação do
Estado, procuramos ouvi-lo res- mesmo alto funccionario, ter en

peito dos assumptos que o leva- tendimmto com o sr. Interventor
ram á Capital d'l R�publica, S. s. Federal deste E,tado, respeito de

fazem cnnos hoje:prornptamante attendeu-nos. Co- tudo que se relacione com a ins-
meçou lallando sobre as dermr- tallação do Entreposto nesta Ca- a gentil senhorinha Leloca
ches havidas, para a volta da pital. De ante-mão, estou certo, Trompowsky, filha �o, sr. de.
m-malidad , dos pescadores á que a minha missão terá o franco Alfredo Trompowsk,v, JU�z da 1 a.
mil réis, o que diz c ons eguiu con- apoio das auctoridades estaduaes I Vara do co:narca da c�pltal;
forme já d�vem estar scientes os d! meu Estado. Assim sen:lo, é a senhonnha FranCisca Braga;
I..�itores d'A GAZETA, tendo com imm:!nõa satisfação que estou o joven estudant� João Caldeira;
m�smo apresent.ado um "m:!mo- aqui a dar-v03 esta noticia, por-

o sr. R0meu DIas.
rial" á Directoria de Pe3ea e Cl- q�e ella viri m�lhorar e fortale-

f I d' b' Chegam unsça, re erente ao assumpto, cer 03 aços :! mterclm lO que
Sobre 03 E'ltrep03t05 Fede- existem entre tod03 Ol laboriosos e

ra::s de Pesca disse-nôs s. s. humildes pescadores cath3.r;�enses.
_Pelo D�creto 23,348, de A num:!rosa classe sentirá desde

1 4 de novembro de I 933, as- logo influencia benefica em seus

signado pelo dr. Getulio Vargas, negócios !:! tudo correrá mais
que regull os Entrepostos Fede-I prosperamente pára tod;)3 em ge
taes, foi creldo no Districto Fe- ral.

de�al o prim�iro Entreposto: q,ue -Que nos diz sobre a instal
V�lU �razer grandes v�ntagensa m- lação do frigorifico em combina
dustna da peSCl naclOnal porque, ção com o sr. Henrique Lage? ft

com a sua creação, não só no

Rio de Janeiro, como tambem, -Are3peito deste assumpto ti-

brevemente, nas principaes r�giões ve uma lon6a palestra, em com

do p::.iz, será prestado um serviço panhia do Comte. VilIar, com o

de esplendido alcançe, assim co-
sr. Henrique Lage, que opinou

mo poderá ser exercida uma per-
sobre a instalIaç:\o do frigorifico Outros partrzm•..

feita inspecção sanitaria do �pes- em Imbituba, expondo as suas Para o norte do Estado parti
cado destinado ao consumo pú- ideias e vantagens da sua instal- ram hoje: - Luiz Zuppi, Joa
blico. Facilitará ainda a organi- lação naquelIa localidade, por�mo- quim Reis, Manoel Caetano,
zação de estatisticas, evitandJ tivos. de ordem financeira e com- Hans Cruzins, Ervino rribers,
tambem a interfewncia, se:uFr �

m�rclal, sendo" n,� entanto, f�an- Pedro de Coto. Candido Alves,
prejudicial, dos intermediarios. c�mente de �pInlao qne é d'! ma- Gentila Alves, Francisco Ar-

Assim sendo Santa Cltharina dlavel neceSSIdade a creação de tmunn.

não poder.ía deixar de ser inclui-I
um Entreposto em Floria,nopol.is.

da na relação d03 Estad03 que
A p�lestra �o,m o, conh��ldJ m- fALLEClmEHTO

irão ter seus Entr .!p03tOS proxima- dust�lal patnclO fOI a mal� cordeai Em Ribeirão, �onde residie,
mente pos31vel, por ser elle tamDem um falIeceu ôntem o sr. João Antu-
E' �ma bôa-nova que eu tenho a

dos grandes animadores do pro- nes da Cruz, influente politico li
satisfação de annunciar e que será gre�so semprtj cre�cente �a p"!sca beral naquelIe districto.
dentro em breve uma realidade nacIOnal. Devo amdd dEcr_ que O extincto era pae do sr. An
em nossa capital. Para isso, d�ste já será feito um intercam- tonio Antunes da Cruz, intenden
porêm, com a minha ida ao Rio, blO com os pesc ld03 de nosso

te interino daquelIe districto ..
consegui o apoio official dos Estad,o e o Enl�eposto ,

Fderal
nossos eminentes patrícios, Comte. do R�o �e Janeuo, a tItulo

.

de
Sosthenes Barboza, Presidente da expenenCla, mesmo aates da m�
Confederação dos Pescadores e talIação do Entreposto nesta CI

Cornte, Frederico Villar, aliás dade. Os p�oductos serão ,regu
grandes nomes, de reconhecido larme�te en�ados pelos nanos da
realce na historia da Pesca Na- CosteIra umcos que possuem ea

cional: junto ao dr. Moreira da maras fr,igor�ficas nece.ssarias p�ra
Rocha, Director do Serviço de a eHechvaçao deste mtercamblO.

Caça e Pesca, que com o me- Estavamos plenamente satisfei
lhor acolhimento e com a fidal- tos com tudo que ouvimos�e agra
guía costumeira, incluiu o nJme decendo a gentileza do sr. Mario
de Santa Catharina na .relação Couto, diligc3te presidente da -0-
dos Estad03 que irão ter os pri- Federação das Colonias de Pes- I 'e:a Caixa dos Pobres ho-
meiros Entrepostos Federaes e cadores d�ste Es�adol n03 retira- je, na Policia Central, foram
que são: Pará, Pernambuco, Ba- mos, dando por finda a nossa pa-, distribuid as esmolas aos in-
hia e Rio Grande do Sul. Em- lestra.

. digentes

Ha gente de todo «anda-r»
Na «Gazeta}} e, sem maldade,
Tudo ali vive a gozar
Da mais santa Liberdade!

Passa hoje o anniversario nata

lício do sr. Theodureto Avila do
alto cornmercio desta capital.

Está desd.! ôntem, nesta ,.capi
tal o sr. Mauro Ramos, fazen
deiro e politico no municipio de

Lages.

O Fulano é integralista
O «seu Olympio... estreitenfo
O Sicrano é... trabalhista,
Bertrano é ... «liberalense».

Do norte do Estado chegaram
ôntem, pelo omnibus da Empreza
Darius: - Salena Mayer, dr. Gui
do Cittadini, Arnoldo Castro,joão
Born, Emílio B�ssa, Aristides
Largura, Léo Zarnadini, DaniJo
C. Ribeiro.

E tambem ha colligado ...
E o Barraca, não fallou?
Grita o Barraca «amolado}}:
«Eu não sei mais o que sou!.

A Gazeta se assustou
Com o tal de pão azêdo ...
Si o diabo é que amaswu,
Devemos, mesmo ter mêdo .. ,

Diz Gazeta que o «tormeat()(
Continúa, assim, infrêne ...
E appélla em triste lamento
p'ra Direcção da Hygiene.

I

Si a Funeraria Cardoso
Se encarréfa do «negocio»
Isso, então, vae ser um «gozo» ,

E eu quero entrar, já, de socio.,.
___

e:

Com referencia
esfrevista de Sebm'
lião Vieira, na GJ
zeta, de ontem.

Audiencia Sarapião tambem gósta
Da «tal» e nunca �e úcalma.,
Elia nelIe quando «encóst3,»

jE' mesmo de «côrpo e alma>}." .

Saraplã�
1:

Destri bu ição
de esmo.las

Mas que professora bôa,
Mas que professora «séria»
Essa que o nome mal sôa
Chamada Dona Miséria!

Hoje, ás 13 horas, houve
audiencia ordinaria da 2a
vara da comarca de Floría

nopolis.
�."_. --__..__ �--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




