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$400

A
A v OZDO POVO

Número avulso $200 I
aDIA DA AME'RICA

I Número atrazadoPropriedade e direcção de JAIRO CALLADO

Congresso IT'" � �

Eucharistico. I ro te Ios
Buenos Ayres, - Cêrca de

quinhentas mil pessoas compare
ceram hoje ao acto com que se

inaugurou o 32' Congresso Eu
charistico I atemaciona], na esplana
da adrede preparada para essa

manifestação de fé.
Uma grande cruz, de cêrca de

trinta metros d � altura, erigida
sobre o altar p-incipa], designava
o ponto central da enorme con

centração.

esfile inte
gralista

Recebemos o seguinte despa
o telegraphico:
Blumenau, 12.-A Gazela
Cêrca de trezentos camisas-
des desfilaram ôntem, pelas
ncipaes ruas desta cidade, can

do canções patrioticas, demons-
_

ndo mais uma vez, que a cau
m

integralista marcha para a vic
m,

ia . .J/nauê. (a) Polybio Coe-

a chegada
do "Almll

aldanha"
Rio 11 (via aérea) - A Liga
Sports da Marinha., por acca

da chegada a esse porto do
'ia-escola nAlmirante Sadalnha",

grande parada

ampeanata
da Remo

Convocação
Integralista

Ficam convocados, para uma reunião hoje, ás 20 horas, em

sua séde, todos os integralistas desta Provincia.
O CHEFE PROVINCIAL

Rescindido o contracto
da Luz, o governa ia a

tomar posse dos bens

no'

nlstas
Rio entre cemmu

a policia
Uma gr.G'J9 geral no Rio com repercussão

em outros pontos, II!I As actividades do
deoutado Alvaro Ventura

Rio 11 - (Via aereaj A' viam sido deveras doloro- jos bolsos erncontrou a po
rua dos Arcos, 26, sobrado, sas e lamentáveis. licia, alem de duas cardeiras
tem séde u.na ass iciação de Mais, tarde, soube-se o sociaes, um jornal cornmu-

classe, denornimda Centro que se passára. nista.
dos Garções e Classes An- O commissário Serafim, da Hall ve muitas prisões, em

nexas. Ordem Pública e social, as- número superior a setenta

Ontem, ás 19,30 hs., ali sim narrou os acontecimen- e quatorze feridos, entre os

se reuniu grande número tos á imprensa: quaes o investigador, Aloy-
de socios para uma assem -

_ A reunião promovida
sa M o r e i r a, A p o I i c i a

bléa. pela Frente Unica Projetaria, está informada da actividade
Pouco depois das 22 ho- a que não são estranhos fi- a que nesses ultimas rnezes,

ras, irrompeu um tiroteio na guras declaradamente conhe- se têm entregue grande ban
mesma casa e depois na cidas como sympathizantes

do de indivíduos confessa

própria rua. As casas com- do COmmL!:1isI110, havia sido dJmen�e cornmunistas uns,
merciaes cerraram portas, o marcada para ás 19 horas anarchistas outros, que pre
povo, em correria, procurava de ôntern. A polícia com- �endem �r.o-voca� uma gre,ve
abrigar-se do perigo, metten- pareceu com) lhe compe-I cera! �e:,ta capital CO�11 Ir

do-se, como podia, pelos tia e os investigadores que, radlaç�o em outras cidades

portões que via abertos. Em para lá, foram mandados não do parz.
, . _

breve todo aquelle trecho fi- conseguiram moderar as ex- _

A essas actividades nao

cára intransitavel. pressões de certos oradores, sao :stra?hjos os srs. dep�-
Um tiroteio cerrado e de- attentatorias aa respeito de- tados classistas Alvaro Ven

moradissimo, poz em panico vida á autoridade ali repte- tura:"yasco" l oledo �, Castro
a rua dos Ardos e immedia- sentada. Foram, por isso ad Feri elr�, Ag _.�10r iVlarn,lho, em
ções. Ouviam-se gritos, irn- vertidos e, a meio disso, dos p;eg�do da l�Ol:npanhla Tele

precações, numa confussão fundos da séde em que a pn?l1l.ca; Se�eflno Soares,de
babelica, dantesca, pavorosa. reunião se realizava, á rua Ollvel�a, estivador; J�u�enno
Decorreram dez minutos nu- dos Arcos, 261 onde Iunccío- Dal?.=ao e o. �r. P�nlO d:
ma situação medonha, indes- na o Centro dos Garçons, �edo. A policia .sab", do que

criptivel, COl1l0 uma guerra alguem atirou contra a poli-
se trama e,_aguald�.

miniatura. cia. ,Na reuniao de ontem ha-

C "
. " Via representantes de varias

om a applicação dos ga- ,? conílicto vew, ref:ectl: ca I associações e syndicatos ti-
zes lacrimogéneos, a situa- f�la, na rua onde p,,;rdet.! ,a dos como suspeitos pelas au
ção foi melhorando até de- Vida um garçon �ue l� havia toridades que presidem o
clinar. So então se poude a- e�tad_o" de. nome Luiz Bor- inquerito.»valiar a extensão do coníli- dinali, italiano, de 26 annos,
cto. As consequencias ha- ajuda ite de garçon, em cu-

e

o L. E I T

NOVO ASSALTO DA
POLICIA

Rio, 11 (aéreoj-> Quando
se achava reunido, á rua S.
Pedro 335, sobrado, a op
posição syndical dos opc
rarios textis, em palestra,
aguardando a chegada de
seus directores, surgiu ines
peradamente, com o reforço
da Policia Especial, nurne

rosa turma de agentes da
Ordem Politica e Social, os

quaes invadiram o sobrado
atirando a esmo.

No mesmo predio, amplo
casarão, residem, nos fun
dos e andares superiores di
versas familias pobres e tra
balham alfaiates e costurei
ras, de sórte que aquelJa ho�.
ra, cêrca de 19 112 horas,
fustigados pelo gaz lacri
mogeneo de uma bomba
atirada no corredor, fugiram
todos.

Em poucos instantes, o

predio estava inteiramente
deserto e em poder da po
licia.

Ha 142 annos, singrando «mares nunca dantes na

e ados», as caravellas de Colombo traziam �o" No�o�ndo as actividades e o progresso que a civilização
roporciona aos povos.

,

Mas, transportada para terreno virgem, em que o

ornem teve de lutar bravamente contra a natureza e a

iberdade foi uma necessídade.. a velha civilização creou

qui um out�o mO�lls vivendu�, e, a par, diss_o, a irnprec
indivel contll1gencla de maior approximaçao entre os

ovos americanos.
Dahi, surgiu o pan-americanismo.
E hoje é o dia da América.

"frente
única" é

ardo
Porto Alegre, II - A «Fe

eração» publica telegramma de

dotas informando seguramente
a, ue o sr. Raul Pilla escrevera,

ão ha muito, carta a um pró- --------------�------------------------------

r libertador, de onde se desta-
o seguinte trecho: «Cone. rdo

lenamente com v. no tocante ás

amadas reivindicações religiosas
nforme expuz claramente na reu-

ão do Directorio, mas onde fui
---------��---------

ncido. Do mesmo modo quan- .

á fusão dos partidos, cuja cam- Mas, surge um impasse: a Cia. requer
nha se vinha fazendo aliássem manutenção de posse
minha approvação e annuencia. Conforme já noticiámos o GJ_I03 bens, designando para esse fim

inguem é mais displicente do que vemo do Estado deposi.ou em una commissão.

, relativamente ao que SIl está juizo a quantia de 530:411 $700, A Cia. da Luz foi scientilica-
'" cndo. As cousas partidarias vão para pagamento de seu debito da de s s a attitude Interventorial

ando um rumo que não ap- com a Cia. Tracção, Luz e For- por officio datado de ante-ôntem,
ovo, mas supporto, mesmo cer- ça de Florianopolis, tendo, co.no assignado pelo dr. Secretario da
ndo os dentes. Terminado o é do dominio público, pelo de- Fazenda.
ito, sim devemos recupar nos- ereto n. 34, de 5-6-34 rescin- Por esse documento era a Cia.

., independencia de acção. dido o respectivo contracto. inteirada de que o recebimento
Depo�s de se ter r rcc�di:lo o seria feito ôntem, ás 14 horas,

necessario inventario o Governo lavrando-se uma acta. Communi

agora acha-se com o direito de cava ainda o sr. Secretario da F�
administrar os serviços e receber Conlinúa na 6a. página

o o E I 4.

NOTAS E COM·MENTARIOS

CASAS VAREJADAS PELA
POLICIA

Rio 11 (aéreo)-Dllrante o

conflicto, alguns policiaes,
varejaram duas casas exis
tentes aos fundos do predio
onde fica a séde do Syndi

em cato dos Empregados no

Commercio Hoteleiro e Si
milares, julgando qU2 ali se

houvessem refugiado alguns
de

IdOS el�men�os responsaveis
Li- pela sltuaçao.

Conünúa na 6a. página.

Palestrando com o almi- cipio
rante Dorval Melchiades
de Souza, candidato

liberal

II II

Recebemos o seguinte telegramma:
Itajahy, 11 (A Gazela- Para o operariado de

Florianopolis) Os operarÍJs de Itajahy, reunidos em comí
ciO'; depois de ouvir a palavra vibrante de José R�)dri��I.:'s
Fonseca, enviam a sua solidariedade proletária (as.) Clzris
Nano D'Avi/a, Fe!ix Couto, Pedro de Alcantara e Helibrio

O meu programma, si eleito, será o do Partido Martins dos Santos.

Liberal, já bem conhecido e que se resume simplesmente
"

II
tl

em a grandeza de Santa Catharina e consequentemente do Com icios
Brasil.

.

O Partido Liberal Catharinense e a Colligação Re-
-Quaes os prognosticos de V. Excia. sobre o pubhcana-Por Santa Catharina, realizaram ôntem á no i-

pleito de domingo? te comicios de propaganda eleitoral em Tijucas,
'

-Certo de que o p\)VO conhece os nossos inten- Os liberaes tambem prom Iveram comicios
tos sem pretenção de imbai-lo, cremos na victoria da nos- Tijuquinhas e Porto Bello.

-

sa chapa. II
"

II

O Povo é o supremo Juiz e a Justiça é incorrup- Adheriu aO P. L.
. .

.

O sr. Victorio Cyrico, político evolucionista
SI eleItos saberemos cumprir o nosso dever. Meleiro, municipio de Araranguá, adheriu ao Partido
-O que nos diz V. Excia. do eleitorado do muni- beral.

Procuramos hoje o sr. almirante Dorval Melchia
des, candidato pelo P. L. á deputação federal.

Attendidos com a proverbial gentileza pelo o inte
gro politico catharinense fomos logo entrando no assum

pto:
-Almirante, a A Ga,zeta quer ouvi-lo.
-A quem? Ao prefeito OLl ao candidato? Como

sabe já ha dias deixei a Prefeitura. '.

-Excia, queremos ouvir apenas o candidato, uma

vez ser impossivel ouvir os dois.
-Pois bem, diga no seu jornal que sou hoje o

que fui ôntem: um homem coherente com seus principios;
um político leal e um catharinensc que tudo fará pela
sua terra. O meu futuro será o meu passado, perfeita
mente igual ao presente. Ainda não soube o que é tran
sigir.

'" •. -,. '-.-. ---'""'I" \1 ·• .. • ", ".,' .. � \ '''_.''''' •• , __ _. __ '-'_" ",� .•.,::,. _. '-., "":'''''"':.,.,...:,, '
,.

de Florianopolis?
-Meu caro, já lhe disse qual o meu prognostico.
Agradecendo a gentileza com que fomos distingui
despedimo-nos agradecidos de s. excia.

"

dos e

" "

Propaganda dos proletá-
rios

Itajahy, 11 (A Gazeta) - Realizou-se aqui, com

grande enthusiasmo, e perante considerável m.1ssa pOpJ
lar, o comicio de propaganda eleitoral dos candidatos da
Liga dos Trabalhadores de Santa Catharina, sendo os

oradores fartamente applaudidos.
Os discursos pronunciados causarám magnifica im

pressão.
"

io, 11 (via aérea) I A rega
do campeonato, marcada para
a 28 do corrente, vem empol
do os meios nauticos da cida-
continuando animadissimos os

ios das diversas guarnições
currentes,
ara a competição, só o FIa- tive!.
g� e Vasco apresentação
rruções para todos os pares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio Indus ...

tria e Agricultura

accrescenta que o govêrno britan
nico já deu passos no sentido de
obter a r-consideração da decisão
por parte do govêrno de Rio de

Janeiro.
O m. smo jornal precisa que as

exportações de fios, com destino
ao Brasi), durante o anno de 1933
foram cr lculadas em 348.000 li"
bras e ob;�rv� que embora, este

movimento seja relativamente re

duzido, a sua suspensão vma ain

da mais aug nentar as difhculda
des com quo: se vê a braços ti

industria de Lancashire, que já
tem as suas exportações paia a

Allernanha c a Rumania grande
mente diminuídas.
O Financial CC'imes accentua

outrossim qu- a i"l b,tria britannl-I José Roàl'iguC/5 Fonsccc
,

I 1 • �Oi'��ri"o
ô

e 50uza
ca empreg"1 �F,L')" «ies maiores

I 19taIrba De 50uza
de alaodã) f. il0;lci.'o e cita qu� �osué ��auilio de. 50u7.O.o , :::Jeba5liao 6;Ju5tl�lc:l Vieira
sóm-n'e desrL: lo. ele A, i -sto úl- Arnolào Pnulí

timo, foram imr ortadas I) ,")3 fia- F'\odalpho B05co
. Olavo 5ilveira àa 5i1va

dores britanicos mais de 9LOOO "João mOl'ia àa 5i1va
fardos de alood ;o do Brasil, con-

Leonora machaào
_, manoel Paulo rassemiro Coricelçõo

tra 5.000 fardos apenas em igual 5ebastião Belli

periodo de 1933. José õcs Anjos
Elyaeu 5ant'r1nna

Este lactor, na opinião r]:;s in- ('01'105 I-ionoff

teressado; de /cria poder �

ncor�.
Alberto Werner 50brinho

� ", c; �1

"

�. ,-.U"
. I

Olibio E'elíppe
rer, para l;ue o governo do BrasIl Pzôr-o De Alcantara Pereira

tomasse attitude conciliatoria com
Zeferino Abreu

.

. ..
Osmar machaào Espmàola

respeito aos industriaes do Lan- t+lco lcu Ouriqucs
cashire. J09° Quaàros Junior

LUIZ Corp cs oe [arvalho
Waloemiro Luiz Bonçal\Jes
Roàol;Jho monica Alves
Alberto De Oliveira
Lino marega
Bastão 'Iccvntho àa Rosa
manoel Alves Ribeiro
Joaquim Lopes Corrêa
João Eulalio à:I 5ilva

Liga dos Tratbalhadore's
de S�llta Cathsi1aiai'\2
Sob as tuas vistas tontas desse embaralhado ele cousas crca

das pelo que ahi está, tens agora o rumo traçado para o que de
ves fazer nesta eleição em que as competições pessoaes pullulam e

fervilham.
Procura acatar com a honradez q ue te é peculiar a chapa

ora apresentada.
Põe, acima de tudo, a tua consciencia independente ao ser

viço da tua propria causa.

E, SI por injuncções derivadas de interesses outros que não

sejam o:; das tuas propnas rei vindicações, tiveres que collocar nas

urnas, a 14 deste mez, chapa que não seja a que contem os nomes

abaixo,'- producto do esforço e valor propno - faze-o envergo
nhado da tua deprimente acção e ao deixares a cabine indevassa
ssavel onde puzeste o teu voto inconsciente, cospe sobre a mão qu;:)
trahiu, cospe sobre essa mão indigna de ti mesmo.

Mercado Florianopolisde Moido de 45 kilos
.

9$000 Bica Corrida 34$000
MERCADO FIRME

SABAOFeijão
Feijão
Feijão
Milho
Batatas
Amendoim

15$000
20$000
18$000
12$000
7$000
10$000
12$000
14$000
8$OJO
14$000
32$000
$200
1$300
1$200
1$400
4$800
18$000
$100
7$500
11$000

]OINVILLEpreto sacco

Branco sacco

vermelho sacco

BANHA4$000
5$000

Caixas pequenas
Caixas grandes (Por caixas de 60 l;:_ilos)

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

MERCADO FIRME

sacco

sacco

sacco
DIVERSOS

Arroz S'l.CCO 44$000
{,lue;oz!.':!1t: caixa 35$000
GazoEna 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

I24$000 C"
Vélas de cêra kilo 7 $1 00 Ce�a
Grampos p. cêrca kilo 1 $400

e o

Carne deCimento Mauá sacco II $500 Toucinho
Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000
Arame farpado n' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

Arroz 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
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Peàreiro -- E'lorianopolis
Estivaàor -- 5ão francisco

ferrovia rio -- mafra
Jornalista -- Rio àe Janeiro

Bancaria _. E'lorianopolis
Typoqrcphn -- Blumenau
rJlfaiate -- E'lorianopolis

mineiro -- Tubarão
Estivaàor -- 5ão Ercnctscc

ferroviario -- mafra
EstivaDor -. ltajahy

marceneiro -- florianopolis
I'har-utelr-o -- Blumenau
Peõretr-o -- E'lorianopoli5

Cnineiro -- rresCÍuma
maritimo -- 5ão francisco

E'erroviario -- mafra
maritimo -- ltdjahy

Estivaàor T'err-cstr e -- florianopolis
motorista -- Itajah.y

Eslivaàor -- Blumenau
Estivaàor Terrestre -- 5ão Frcncteco

Alfaiate -- Laguna
Estivaàor

..

Itajahy
Copp inte.r-o

..

Florianapolis
Estivaàor Terrestre

..

Itajahy
Pcõetr-o

••

florianopolis
Estivaàor

..

Itajahy
Ifl echnn ico

..

E'!orianapolis
Esiivaoor

..

ltajahy
mechanico ..

florianopoli5
�_�-__���"'"'�'""�;A�.-a��..�

..

m�'"�"!"!!"�..........�������!e� """�.� ._

A Hespanha revoluc�onada
DESCOBREM-SE AS BA

TERIAS

XARQUE
(');_'r leilo)

Man.tas Gord"s
Patos c Man'a
Sortida regular

N\ERCADO

1$700
1$500
1$400

FIRME

DIVERSOS

(.)or kilo)
I

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

I

porco
COUROS ,

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
1$000 VINHOS DO
2$000

CAMBIO

Prejudica0-
60$000 do os recen.11$810 f.\-

4$705 tO�'i&es de
1$035 rl.I

3$500 radio
6$200
$545

RIOGRANDE Libra
Dollar
Marco
Lira
Peso Argentino
Peso Uruguaio
Escudo

100$000
55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque cox6es arroba
Xarque sortidos arroba

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

Com referencia á nota,
sl)b o título acima) publica- COMTINUAM OS COMBA-
da em nossa edição de 8 do TES
corrente, fomo.s procurados
por um funccionario da Di
rectoria Reuional dos Cor-b

reias e Telegraphos, que nos

imformou, em nome dos SI"S.

Director Regional e Chefe
do Trafego Telegraphico, não
existir material algum «ati
rado no depósito da estação
telegraphica, nesta cidade»,
enviado do Rio por uma

Casa vendedora de recepto
res rádio, para evitar as in
terferencias dos apparr;ihos
Baudot e Teletype.

O que se deu foi o se

guinte: O Departamc.nto, ten
do empenho em elinJinar as

interferencias desses appa
rel110s nos receptores de ra

dio, promptificou-se a accei
tar o offerecimento do En
genheiro Borges, da Philips, cadavere3 de revolucionarios e de
para empregar o dispositivo soldados legalistas.
previsto por essa Casa, para
eliminar os ruidos, aqui e DISTURBIOS COMMUNIS-
em ltajahy e não obstante TAS
terem sido observadas as

instrucções, tal dispositivo
não deu resultado satisfacto-

P��ojectado
3Gmgmento
das tarifas
JAlfandega
rias Brasi
leiras
-0-

Sôbre os fios finos
de algodão ill1porta
dos da Grã-Breta

nha

Madrid, 10 - Embora o go
verno tenha dominódo a situacção
em Barcelo la, onde desemboca-

Moscoa. 10 - A «Rabot
chaia G'lz::ta», orgão do partido
communista J � Moscou, escreve

que a senha da revolução espa
nhola já e3tá e<cripta nas bandeI
ras di)s rebeld�s e pode transcre"

ver-se nas seguintes palavras: --_

«A,salto ao p:::Jd�r e instauração
dos Soviets.)}

Mercad!) dJ Rio

ram no principio da noÜe d::z mit
ddados da Legião Esp:mhola,
vinda de M1l"roco3, a bord) dê'
um cruzador, continuam 03 C:::Jill

bates no interior de_ C:üalunha.
Noticia-se que no combate dê

Gdtra morreram seIS revolucio-

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 1 4$000
Taboas de qualidade 2[23 dz.

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

FEIJÃO
(Por sacco de 60 ieilos)

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

FROUXO

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO
MORTOS E FERIDOSnanas, e que em ViJlanueva 03

insurretos fuzila;am o parocho, teu- M r1:J 1'1 h' b' t
d

.

d' d' d d'
11.,-,r, . ,J -- "__''Tl ora o 0-

o SI o lilcen la a no correr a. 1 d�
.

t" ,_1 _
" p; �.,

l,
..

I 1 d d d
t1. v VlC.lm3.o c.elo av)nt�c.mvnto�

Jé: a a Igreja oca" e o:pre a o
. 1" d '

d'f" d
..

l'd d O I reVi) UCWnaf'03 e.TI to o o P3.15
o e I ICIO a mUl1lClpa 1 a e. �� -

1
. 1 I.

d. !'d I

1
seja provave mente maIOr, calC'J 3.-

POIS e repe I 03 entrecnoques as
�

,
se, agora, o SêU numero e:n tre-

tropas do General Batct conse-
t t '1 f 'd.

.
zen os mor os e mi en' os apro-

gUlram occupar a localIdade.
I' d t

E M· I r: ?
Xlma amen e.

fi erma louve) �, mortos

e a')s no:croleiros mditar e civil de A RENDICAo DE COM"�
Barcelona foram recolhidos 40 PANYS

Prelios correntes na pralia de FARINHA DE MANDIOCA

Florianopolis (Por sacco de 50 kilos)
Londres, 11-(via aérea)-O

projecto do govêrno brasileiro de
augmentar os direitos alfandega
rias applicaveis aos fios finos de al
godão importados da Grã Breta
nha causou viva emoção nos meios
industriaes de Manchester.

O financiaI CC'imes observa a

respeito, que a medida projectada
foi acolhida com unanimes protes�
tos por parte dos interessados, e

;,

,10$500
9$500

Fina com pó
Grossa sem pó

MERCADO CALMO

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

FARINHA DE
Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana ARROZ

(Por sacco de 60 kilos)
Agulha Especial 55$000
Agulha Bom 48$00«
Japonez Especial 45$00U
Japonez Bom 41 $000

Madrid, 10 -- A capitLlla�
ção do preúdente Luiz C0m
panys se deu as 6,15 hs. de
ontem. Pou,-o antes o chef,e
do Governo da Cataluaha tinha

ASSUCAR
68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

Saragossa, 1 O - A localidade
de Tauste foi theatro de sérios
conHictos. Numeroso grupo de
grevistas perwrreu a aldeia pro
clamando o communismo liberta�
rio e sitiou ° quartel da Guarda TA'CTICA VERMELHA
Civil. Guardas enviadas de outras

localidades tentaram em vão resta- Madrid, 10 1_ Com insistcn
be1ecer a ordem. Uma colum n Je cia ateradora, vem se repetindo em

infanteria com metralhadoras e mo;-I toda a parte graves incidentes.

I teiros deixou Saragossa com dc3- O governo vae encontrar novas

tino a T auste onde deu immdía causas de sérias preocupações o a

tamente combate aos rebeld�s, força armada será obrigada a ac-

b b d d
-

d cudir a todos os lados.om ar êan o trêS casas on e os

mesmos estavam entrich,:irados. A impressão geral é que os re

Um destacanento de guardas d� volucionarios estão empregando jà
assalto, que tinha sido ch:nndo os processos de guerrilha, para

'para reforçar as tropas em op�ra'
atacar a policia e não lhe deixar

ções foi alvo de violento atal'Ll�'
um momento desocego.

Foimorto o chauffeur do caminhão Esta Impressão é confirmad'l
pelos choques constantes entre os

revoltosos e as forças legaes.
Os revolucinarios estão pro

cedmdo por etapas, e o mOVi

m�n�o desencadeado esta manhã
���""'�-��'���..�"5�'��.��'���������=�Ui$�,...�..�---=�' pelos anarco-syndlcalistas de Se-

vilha é uma dellas.

dirigido uml mensagem ao povo
na qual annUl1ClaVa que es entre

gana afim de evitiU" o sacrificio
de numerosas vidas.

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
De 17 de setembro a24 de setembro rio.

A Directoria não se tem
descuidado do assumpto e

espera poder resolvê-lo, em

breve para, na parte que
lhe tóca, evitar perturbações
na recepcão radiotephonica.

SAL DE CABO FRIO 5ahinas na

semana

Entraàas na

semana
5TorK

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

Sacca de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encapados 2 kilos

9.776
50.592
16.498
9.323

4.760
23.060
13.385
6.181

124.965
75.813
44.556
15.427
20.78�
14.000

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

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

Togo Sepitiba
E

Maria de Lourdes Vaz
Sepitiba, participam aos

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

VENDEM�SE ou ALUGAM�SE seis BUNGALOWS I
novos, no districto «João Pessôa», por preços ao alcar.ce

Amaro do Patrocínio Coelho I
e

Luiza Reinisch Coelho
de todos.

que conduzia esse de,tclcam ;11tO ê

numerosos guardas foram f�,'idoi.
Não se sabe aind.l se hl outns

Therezinha • AliceGE�
sr. Salvador Di Bernardi-LARGO participam aos parentes

e pessoas de suas re

lações o nascimento d �

seu filho CARLOS-AMA

RO, occorrido no dia
6-10-34.

Tratar com o

Em 30-9--34.
NERAL OZORIO. victimas.

Coelhos Gigantes Branca
de Flandres

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

PALHOÇA ..

Em Florianopolis pode dirigir�se a Raphael Dlgwcomo
RUA CONSELHEIRO �AFRA 76

Roupas de hOrY'ler�!3 e

creanças só na

C A S A

CAPIT

Grandes contingentes de tropas
tstão promptos a partir para os

pontos da província ond� a sua

presença se torna necessana.
� F_P_Ol_iS_. I
Para V. S. pedir «Gêlo»

ou «Lenha», á DELAMBERT.
PHONE 1.100

DELAMBERT-Bocayuva, 1 fj 1
PHONE 161

::","-�:.::::�.•.
! .... ,.

......�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� � •.!U"'� Tres ! rrnãos �
� �Q�a

�_ �
� .

-- DE -- �
� Tuffi Ammm Bt Irmãos �
� RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone 1401 e

� ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1. DE ABATIMENTO �
� GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO� �

.-lI � Sedas Lindas e Tecidos finos de
.

belissimos padrões �� ELEGANCIA E APURADO GOSTO �
� �
��f��l��f� ��7 ��i�������.��}l��'-�����l��

I �Ã!i�����·ro.o:Jr.;:r."';::'"��'��.....,.,.,,�-�-��_ãiiiiiliiiiiiiãiii:õiiiiiiõiiiõiiliiiiiiiãi!

Cornp�hia Alliança da Bahia
eeeeeeeeeeeee ...,..-...,"""""-=-=�=,=-�=-========

ITE L-E FU I'-IKE
Typo "Super-Bayreuth"

o mais belIo e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN--ondas curtas e longas

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
FILlAES EM :--Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

IL
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

��VAV�V���Si��V.à.VAVAV&�
�.c�j ��J Na construção dos afamados recptores radio ��.f.� «Philips» são aproveitadas todas as importantes ��� conquistas da sciencia de radio.

���: Desta íórma recommendamos, antes de fazerdes a ��",:l aquisição de um receptor, orocurai ouvir os afa- �
I �.'}..j mados apparelhos «Philips- de construcção moderna �w'l c primorosa matéria prima. �

�.� Receptores a todos os preços e em condições �
'� vantajosas. �---------

�.:â M. aiores i.nfor!l1ações: �
Delaln��rt ��� C O S T A & C I A. �

�l RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
L F d F I�SMÂV..&g.3f�:i��@��ÂV�����uz e orça e·· lorianopolis Phvf.JE 1.100 �5tl}!L<f21���à��!�@;;.i3'�,�,�!;JI��,@l@d�.��t'a�?1@l��

_________________ �(ij)j'"((ij\ij);���i; 4.:� :� ·t,�)!j :�b"! �� ""à) �fijf������J��

I � •

1-I�l,;�:O�n�f�e�it�a�r�ia�""�'�C�h�i�q-�;�i;�,·h�·��:t � OU" ues I
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, tI'" '., '.' I
conservas, vinhos finos etc.

� �., •

F0íl1e��I���1��S�e �����a��iU:I��fces� para ca-

IL!f.�.l ' O, PoUO 6 !.:�RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar ;:� r- , �
THEODORO FERRARI ��

P
•

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA I� 0;� :..•... .-#
..

O.'. p''.' Ue ),a r e �
RUA TRAJANO) Telephone 1 .194 �� . o

I s-;� �
�. Ui!f:!51'i'"!'Rf"2""i" �"'l rrmr �

�

[iS;iacoT.Ath�&�� i rr10 Io i•. �COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

&!:,·�.L.<.:.:i A m e I ho r CarneVe rde I.Agentes das Industries Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo ':�!y �

�Jt�����"ogaz�I�:P��(c)T��O�)r_as�a��f:'ozcÍ�e B;�í�ii .�: Preços convenientes ao consumidor I
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo ;: �:�

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
fi �:� LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES

50$000 até 1:000$000 '

(�r JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO
Gordura seíeeta (côco) (�

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 �� Entreij8S ii d«lm:�mJ - Hyg!ene irreprehensivel .

�d.Tel.:"Atherino"��-CaixaP��.: I02-�:�_Tel,_e.p�.lO.2..� ��
�

=:�= _ �l!',��.r.m;0�."'�'''',tl:�.?;,:b'f:;'.��l).)'i.�(�,��@l.����@l,�,@2m..�
U

"tQfo'i?)"; ..�.�. "ffi'-*J5J� �I" �'. ,,'1'0' .�I!��'í!l���'@'����
• $ F7ThTtT8"?'5"'rXY�j(p�������������

o seu Refrigerador?
� "'. r . ,- d f" ... r�. �t:('r�� or e um grano e con orlo pari o lar, é tambem um
\

..�
fF'pr"GO c!.e capital que precisa de estudo.

Os r;:;I;-i:J'Crad.:}r�s G. E" aiím de possuirem tudo o que LI de
r, ': 'i mod"r:lo e perfeito em refrigeração electrlcs, trazem, nl marce

C",;"r�l ((:::d;ic, uma suprema garantia d. qualidade, duração. valor,

Ao comprar UM refrigerador, assegure-s. d. que • m.chin. i bê.
(G o Lbricanle conhecido e de confi.nç. - ..Ij. O refriserldor G. E..

Pi!ça Informações ou uml demonstração, , qulquer dOI
n05i�S .uxiliuCI ou tclephon. per, ••IC,iptori. IN

Cia. Tracção,

MATAI ,
•

•

Com I$500 podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

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

I CAS A PERRONE

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Naci,onal'

-
.
-

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

BrasilJosué de Caslro-o Problema da Alimentação no

;]\[_. Tahajára de Oliveira -- Japão
�onleiro Lobalo-Contos Pesados
Julia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca

Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monleiro Lobalo-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção NegrallllColleccão
licial e de Myslerio-8 volumes puhlicados.

'
Po�

Prefi ram sabão
"
I

Café e Restaurant
"E ST li E L L A"

--- D E ---

Paulo Posi'to
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á Ia' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

N O I
res domesticas

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

Massa consistente I I I

Fechamento
malas

de

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

Ch.le-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

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

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

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

e nada mais

.. ... Econornico , . ,

--- Fur.ôuôu 12m 1670 --

�E:6UR05 TErRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

5

m' "r p ito l r-co llsoôo 9.000:000$000
I � RI?;32rvas mais õe 36.000:000$000
� Rl2cl2Íla 12m 1933 17.762:703$361

I:]'
1mmoveis 13.472:299$349

;1, Respon'5abiliàaàes ossumiàas 12m 1<;'33 2.369.938:432$816
, (Estas rl2sponsGbiliàoG12s referem-se sórnente aos ramas õe

. I f060 12 TRAN5PORTe5. que são os DOI5 UNIr05 12m que
a rompanhia opér-c)

I
Agentes, 5ub-Agentes 12 ReguIaàores õe Avarias 12m toõos os

Estaé'los ào BrasIl. no U:'uguo" (Buccursnl) 12 nas prtnctpoes
praças exlrangeiras

Agentes 12m E'lorianopolis fAml?05 LOBO & riA.

I'"
Rua r. rnafra ri' 35 (sobraào) I'níxo postal 19

Tl2legr. ALLlANÇA Telzph, 1.083

Eecr iptortos 12m Laguna 12 Itaiahy 5ub-Agentcs 12m

Blumenou 12 Lages
------------

ii
i
,1

1
,

I

Fmmft������10 & CI·aij�UWH�ti�}1thl· •

End. Tel. FI LOM ENO

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

A;;cntcs autorizados da

CIA. BRAS. P��EUMi\TICOS P I R E L L I S/A.

Commercio por gro�,s() de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

.. OptirY1a qualidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sexta-fei ra, 12 de Outubro
•
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ONFUSIONISMO
Emquanto a Secretaria

clara, em edital, que o consumo da
ça deve ser pago na Collectoria
nopolis, a empreza concessionária
aviso, o direito dessa cobrança.

A quem deve o povo pagar?
-------------------------------------------------------�.

G A Z E TA
Florianopolis,

I Ultl�as

da Fazenda

avoca,

luz
de

de ..

e for ..

Floria ..

'

em

A. POVO Noticiasvoz DO
-

Enterro Grave conflicto �������������José 'R,odrigues Fernandes ( - .

) �I E "I hCom grande acompanhameuto A C�OS�i��.aÇt�eàsid�n�iildo ft sti aços ... �
realizou-se hoje, a's _9,30 horas, o sr. Fernando Antonio

. � da ti
:-a:�:-s"Mr:; "*""*""*" �enterro do nosso estimado conter- sua esposa, dona Felicia de

raneo sr. José Rodrigues Fernan- Jesus, foi a primeira a ser
des, director da Directoria do In- violentada. Um policial en
terior e Justiça. centrando no interior o me-

O ataúde funerario que foi a- nor Orlando, filho do casal,
companhado da banda musical espancou-o impiedosamente.
da Força Pública, sahiu do Hos- Depois os policiaes arrom

pital de Caridade para o Cerni- caram a porta da casa n:
terio das Tres Pontes, onde se 2, onde reside d. Joaquina
effectuou o sepultamento de Jesus e encostando os

O sr. cel. Interventor Federal, canos dos revólveres no pei
acompanhado de suas casas civil to da pobre mulher, intima
e militar, compareceu ao

ent�rro.1
rarn-n'a a confessar se ha

Ao baixar o corpo a sepultura via algum communista ali
fallou, commovidamente, s,. dr. refugiado.
José Rocha e Ferrf"ira Ra�tm.

Levamos ao conhecimento de todos os nossos consumidores de
luz e força que esta companhia continua na p03se dos seus bens,
attendendo todos os serviços da sua concessão e, como sempre, a re

ceber os pagamentos das contas de consumo de energia, que só ;rl���==���s;a;r;a;D;'ã;"�devem ser feitos no seu guichê. DELAMBERT vende-lhe o
melhor gêlo por igual preçoPHONE 1.100

�;���;:��.��a)1 rN�b;��;=\7id;Jzen�a que o fornec�mento de e- '8 �nergia gerada na usina de Maro- ���:#.:�:...��:s::�::� :==a:�������i�
im, ás redes de São José e Bi
guassú, deveria ser Íeito gratuita
mente durante o prazo máximo
do 1 5 dias, findo o qual essa

Companhia deverá ter decidido
sobre este particular, ficando des
de já entendido que o Governo
do Estado não permitte augmen
to de carga nas installações actu
aes daquellas rêdes.

Em resposta o sr. Miguel Vel
Ia informou que levára ao conhe
cimento do director da empreza,
no Rio d� Jan�iro, o conteúdo
do officio do titular da Fazenda,
esperando possivelmente hoje, com
a sua chegada a esta capital, re

sol ler o assumpto,
A esta informação replicou o

sr. Secretario da Fazenda affir
mando qu� os estatutos da com

panhia estabel-cem no seu art. 2:
«A Companhia terá a sua séde,
administracção central e fôro na

cidade de Florianopolis»; e no seu

art. I 00: «Em caso de impedi
mento de um Director, o Conse
lho Fiscal designará o seu subs
tituto durante o impedimento».

Ontem, ás 14 horas, a com

missão designada pelo Governo
do Estado se apresentou no escri

ftorio da Cia., tendo os dirigen
tes desta se recusado a cumprir
as determinações da Interventoria.
O advogado da Cia. sr. dr.

Wanderley Junior, requereu ôntem
ao Juizo Federal, mandato de
posse, dando a' causa o valor de
dez mil contos.

Por edital hoje publicado pelo
Diario O.fficial a Secretaria da
Fazenda, communica que o Go
verno do E'itado tomou posse dos
bens e obras concernentes ao ser

viço de illuminação pública desta
capital. Diz ainda o referido e

dita], que as contas de con.umo

de energia, pe'o fornecimento de
luz e fo:ça, desta data em dian
te, deverão ser pagas na Collecto
ria Estadual de Florianopolis.

Os empregados da Cia. no

serviço externo declararam-se ao

Íad » do Govêrno, [icando 03 dos
: erviços internos fieis á Cia.

'Des. fimenco Nunes Faz annos hoje a exma. sra. d.
Carolina Guim::trães Vaz Marques,
espose do 1· sargento do Exercito
sr. Mario Margues.

Decorre hoje o anniversario na

talicio do sr. desembargador Ame
rico da Silveira Nunes, membro
da nossa Collenda Côrte de Apel
Íação,

l.'hegam uns ...

Do norte do E,tado, chegaram
ôntern, pelo omnibus da Empreza
Darius as seguintes pessôas; KUj03Í
e senhora, Alcci Hening, João
Borges e senhora, A. Palermo,
Leonard Delclavs, H. Azevedo
Kemglefus, Oscar Brandão, Acacy
Cunha e Ottilia R. MAIS UM MORTO

Rio 11 (aéreo) -- Quando
alguns feridos fugiam das
irn.nediações dos syndicatos
varejados em busca de soe

corros e procurando afastar
se do palco (la luta, para
não se verem presos, um

delles, caminhando penosa
mente, já mortalmente ferido,
veio tombar na rua do Thea
troo
Para o restabelecimento

de sua identidade, apenas
encontrou-se um enveloppe da
«Motor Union General Com
pany Ltda. em que se lia: Ju
lio' Alberto da Silva, chauf
feur do dr. Leonardo Truda.
Dentro desse enveloppe havia
uma pequena bomba de cêr
ca de 4 cms. de rompimen
to.

Oslym Cosia

A ephmeride d� ho'e regista
o anniversario natalicio do nosso

bemquisto conterraneo sr. Oslyrn
Costa, academico da nossa Fa
culdada de direito e dedicado
auxiliar de redacção deste diario.

Intelligente, trabalhador e cri
terioso o presado companhe.ro d �

trabalhos, tem prestado inestima
veis serviços á este jornal.
fi Gazela felicita-o calorosa-

Cine OdeonOutros partem ...

Completa hoje o seu primeiro
anni versario o Cine Odeon, pon
to preferido de reunião dos nos

sos fans. Em commemoração i
data a Empreza fará focalisar a

monumental pellicula sonora Guer
ra das Valsas.

Desejando muita prosperidade
fi Gazela cumprimenta os pro
prietarios do querido cinema.

Para o norte do Estado, parti
ram hoje, pelo omnibus da Em
preza Darius, as seguintes pessôas:
Alberto Leuchan, H. Zimmer
mann, Antonio Gonzaga e familia,
E. Mello Soares, Ewaldo Guarpe,
Augenor Paulin e João Tavares.

mete.

'Padre Maximiliano Sclmell
Hoiuaàos

Passa nesta data o anniversa
rio do revmo. padre Maximiliano
Schnel], que até ha pouco exer

ceu o cargo de director do Gym
nasio Catharinense.

O sr. Jorge Luciano de Souza,
chefe da 4a. secção da Directoria
Regional dos Correios e Tele
graphos, nesta capital, contractou
casamento com a gentil senhorita
Maria da Conceição Costa. filha
da exma. viuva d. Maria José
Caldeira Costa.

Aos noivos as felicitações d'fi
Çjazela.

Notas policiaes
Luiz Araujo, commerciante esta

belecido a Avenida Hercilio Luz
queixou-se a policia d;:> ter sido
roubado numa lata de banha.

Jorge Souza

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio o nosso distincto conter

raneo e collaborador deste diario
sr. Jorge Souza, d!gno chefe da
4a. Seccão da Directoria dos
Correios e Telegraphos deste
Estado.

- Domingos Gonçalves da Sil
va, residente á rua Chapecó, nes

ta capital, queixou-se de que sua

visinha Patricia Bernardes ape
drejára sem motivos a sua Ci'l�a ••

Enfermos OUTROS PRESOS
Río, 11 (aéreo) -- Foram

também presos os srs.: dr.
FAZER uma refeição Benigno Fernandes, advoga-

é cousa vulgar. Mas fazer do; dr. �a�oel Isna�d de
•

A • _,
Souza Teixeira, medico, e

uma boa refeição so no res- o estudante Moacyr Werne-
taurant Chiquinho. ck de Castro.

Raul Simone

O sr. Edmundo Simone, rece

beu telegramma ôntem da Capital
da Republica informando que o

seu irmão e nosso distincto con

terraneo sr. Raul :imone, digno
thesoureiro da Directr ria Regio
nal dos Correios e Telegraphos
deste Estado, teve alta ôntem, es

tando passando muito bem.

Ao estimado anniversariante
s erão prestadas hoje expressivas
demonstracções de apreço ás

qnaes fi Gazeta se é!SSOCla com

prazer.

Um chefe· eolligade
Foi submettida a uma interven- Assassina um chefe libe-

ção cirurgiça, no Hospital de Ca- ral, em Tijucasridade � graciosa senhorinha On-
" "

dina Reis, filha do sr. Pedro
T·· 12 (A G li!) O h f d C 'I·

-

D
.

X
.

dR·· IJucas -- aze a c e e a o,lgaçaoano J avier os eis, escnptu- I

R bli I OI·· P I C A

d S·I.

d Alf d d it I epu icana, no ogar 1 vetra, o ycarpo orrea a I -

rano a an ega esta capl a.
va e um filho acabam de assassi lar a tiros de revólver,

Visita O chefe liberal daquella 10caI:dade sr. Joaquim de Souza.
O facto causou grande indignação popular.

Faz annos hoje a exma. sra. d.
Marcelina Mello, esposa do sr.

Francisco A. Mello, do alto com
mercio desta praça.

Occorre hoje o anniversario na

talicio da exma. sre. d. Adelaide
Caldeira Oliveira, esposa do ve

nerando sr. ce]. Pereira e Oliveira.

e

A GERENCIA

Fascismo,
Communismo

Democracia

fazem annos hoje:

DeJ-nos ôntem o prazer de SU'i

Krapp; I visita o sr. Nuno Rollin Santos Cia. Tracção, Luz e Forçaa exma. sra. d. Perpetua Beck, redactor-:>hefe do grande annuario
esposa do sr. Arthur B�ck, pro- nacional Almanak Laemmerl, que(rontinuação àa la. pagina)

ficientemente educados para com- prietario do Salão Progresso e ge- ha quasi um seculo se edita, in-

prehendê-las e praticá-Ias, o que
rente do matuti�o A nepublica. terruptamente, no Rio de Janeiro.

Sf: dará, fatalmente, no futuro, I
faz �nnos hOJe a exma. sra. d: O sr. Nuno RoBin Santos per

quando, cada um soul:. er Argentma Fernandes, esposa do corre o i Estados <' n \lyzmdo todos

cumprir honestamente. em qual- sr. Tico Fernandes. funccionario os dados referentes á Santa Catha
quer sector da actividade huma- da Delegacia Fiscal; rina para a proxima edição de
m, os seus deveres p1ra comsigo a exma, sra. d. Benta Pacheco 1935. Da palestra que comnosco

mesmo, para com a Patria e para Gonçalvos, esposa do sr. agrimen- entreteve, verificamos que a nova

,com Deus. sar Pedro A. Gonçalves; edição do almanack superará em

E não haverá necessidad.:! de Q ""sr. José Navarro Lins, col- tudo as anteriores, quer no

regim�s salvadores, nem de ho- lectoo federal em JoinvilIe. que se refere ao desenvolvimento
mens providenciaes. o sr. Ary Luz, funccionario geral do Estado, quer a sua or-

(YRO mOLLIHA estadual. ganização administrativo.

a senhorinha Walda

de Florjanopolis
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Estilhaços
somno ...

com ...

Estilhaços, bocejando,
Tem preguiça de fallar.
Precisa, de vez em quando,
A lri , �

gua na p ra !accordar ...

Tem a palavra o

Major A c c a c i o,
(Gazeta de 11-10-34

«Seu» Accacio conselheiro
Disse tudo, com certeza;
«Descascou o pessegueiro»
Na «negrada» ... Que belleza!

Diz elle que, infelizmente,
Não «temos» educação
Politica, certamente,
Porque da outra, isso não.

--Mas o tal vóto secréto?
--E' precario num pai?
Anarchisado, incorrécto
De educação ... sem nariz ...

Não podem vender
bebidas alcoolicas
110 dia das eleições.
(Nota de «A Gaze
ta», de lJ-10-34

E' melhor, talvez, «tomar»
Antes ou... depois da fésta
Sinão ... não pódes votar,

'

E isso é cousa funésta.

Bebida na eleição
E' prohibido, (ora veja),Mas como é lei de allemão
Podemos «tornar> .•• cerveja!

A eleição é uma
luta e será uma
trabalheira no Do
mingo vindouro

Hoj: é sexta, e já coméçoSentindo uma dôr aqui;
Estou nervoso, confésw,
O Domingo vem ahi ...

O trabalho é da semana
Domingo é p'ra descançarMas esse Domingo, engana,Vae ser mesmo de... matar...

Ao operariado ca
fharinensel

Operario ... ! A eleiçãoVae ser cousa muito séria
Queres conselho de ir�ão?
Procura Dona Miséria!

Elia, então irá fanar
Desfiando o seu ro�ario:
-Si queres mesmo votar
Dá teu voto ao Operaria!

•
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