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.$20°1 INúmero atrazado .$400Propriedade e direcção de ..JAIRONúmero avulso CALLADO

Jairo Favores ao

funcciorrtlall'Jl
Callado Ilsma

o "cruzeiro" em vez

"mil réis"
do 'O caso da empanhla

de Luzo governo quer modificar o padrão mo

netario brasileiro -0- Rio, I I via aérea-Foi apre�
O sr. pharmaceutico Eduardo Sant-s, supplente sentado pelos srs. Moraes Paiva

Rio, 12 (via aérca)-Asi:n- da Fazenda, é

que oprojectoserá em exerclcio do juiz federal substituto, de:12_� 'LI o pedido Faz annos amanhã o sr. Jairo e P ...nido o seguinte projecto:
plificação do padrão monetario submettido á approvação dos po- de manuten .ão de posse, avaliado em d-z mil contos, in- Callado, director de fi Gazeta. I «Artigo lo - O funccionario
brasileiro vem sendo objecto d� deres constituídos. terposto pe:a Companhia Tracção, L11Z e Força d : Flo- Jornalista destemido, honesto e público civil da União activo ou

estudos de uma commissão de O cruzeiro d everá ser cunhado rianopolis. independente; coração bonissimo: em disponibilidade, seja qual fôr
t�chnicos no assumpto. O governo em bronze, as pequenas moedas O advogado da Companhia, cr. dr. A f70 ::;0 Y/an de um d�sprehendimento sem par a lórma de Se!U estipendio, terà

fed�ral manifesta o empenho de fraccionarias de 1 (2 e I cêntimo; dcrley [or., aggravou para o Supremo Tribunal de justi- e que fez do seu jornal um re- direito aos favores de! que trata o

instituir uma nova unidade mone- em nicke], as de 10. 20, 30 e 50 ça, dessa decisão. fléx') de si proprio, receberá por artigo lo, em seu paragrapho lo
taria, - o cruzeiro, - em substi- cêntimos; em prata, as moedas de

-

Assim, até final julgamento, continú : o povo sem certo, muitas felicitações ás quaes do decreto n. 23. 655, de 27

tuição ao mil réis, cuja unidade 5, e 2 cruzeiros e em papel as saber ond e pagar a conta de consumo de L1Z e fo:-ça,-si todo pessoal desta casa se associa de dezembro de 1933, quando
básica, o real, de ha muito de- notas de 10, 20, 50, 100, na collectoria estadual de Florianopol.s, c JnfO;'ITl:: c.lital com jubilo e prazer, sommados precisar viajar por motivo de mo

sappareceu. dada a crescente va- 200, 500, e 1.000 cruzeiros; a publicado no Diario Official, si no' cscriptor.c da com- aos votos que faz sinceramente lestia sua ou d� pessoa de sua Ia-

lorização das unidades. última equivalente ao actual conto panhia concessionaria, consoante aviso publicado na irn- de muitas lelicidades. milia que viva sob o mesmo te-

A moeda brasileira, no seu de réis. prensa. I
do e ás suas expensas e aos de

padrão actu�, constitue uma de� ���������������:��z�����������$�c�a���&���=������������������������ que trata o artigo 20 do mesmo

vantagem para a nossa economia

O � I E I O E', AMA &-.-IA
decreto, quando em gozo de fé-

sobretudo a que resulta do movi- �.....
.

-
- r="1 rias, ou licenciado sem vencimen-

mento turistico. A quantia de vinte tos.

mil réis, cobrada por um objecto Paragrapho único - São "X-

qualquer a um t rrista, exemplifi- N O TAS E C O M M E N T A R lOS tensivos as pessoas da família do
ca-se sempre, causa surpreza, dan- '

.

" '

,

'

I lunccionario a que es.e artigo se

do uma bIsa impressão de cares- refere, desde que vivam sob o

tia, ao passo que, convertida a mesmo tecto e ás expensas delle,
mesma importancia em vinte cru- ����������::z.�m�����',�.:�.r;:�����

discernir o bem do mal, e conhece os seus deveres civi- bem como aos funccionarios fede-
zeiros, daria resultado inverso. r.

A'SUONAS'
�� cos. Itajahy, 10 de outubro de 1934. (as.) Gugenio José raes aposentados, os favores do

�� ,- '. � R . h V ld G IAlém desse aspecto, muitos outros �ll ii ,-' r.., ele eri e a emito onça ues» , artigo I o, e seu paragraplio lo,
b d � ii...... .IH! "

aconselham asu stituição onosso r.� tt'?l � �
�� II II do decreto D. 23. 655, quando

padrão monetario. E'nesse senti- � �� "!Ji$ � O Penalidades Eleitoraes enfermos, c 03 do artigo 20. do
do que vem trabalhando uma com- � IJ O Código Eleitoral estabelece as Seguintes penas: mesmo decreto fóra desse caso.

missão de technicos, que se reu- i
Amanhã, o eleitorado barriga-verde escolherá � «Art. 1 07, parágrapho 10: Recusar ou renunciar an- Artigo 20 - Aos continues,

niu duas vezes, e já tem em seu � os seus representantes na Câmara Federal e na

�,.ij.
tes de dois annos de effectivo exercici I, sem causa jus- guardas, motoristas, marinheiros,

d rÓ»Ó, d
.

d � Constituinte do Estado. l'ij f' d T b Ipo er COpiaS o ante-projecto, e
'(.\1 S iJ;�

li rca a e acceita pelo ri una competente, o cargo ou serventes e outros lunccionarios
.

d di d C d � ão, assim, os cidadãos catharinenses chamadosautona o irector a asa a �1 II. Continúa na 6a. pagina subalternos da Policia Civl,
f:ll para opinar sobre as qualidades de seus homens W! <.>

�����t=���f���r�led�:s�::bath:�� ��,��. �g����i:;I:�t�a�� ���sa:: exige-se sempre perfeito i.,'.'.�� ·C·-a"va 1'_1O
<M, • -

;de7:��:e�:1�;���S ;�b��:�l;�ea�
Assim o cruzeiro caminha a passos

" 11f de Ca ·IRg ii ii �a em identicas condições, extensivos

rápidos para a realidade, Te-la-ão todos os eleitores? �
I IM I f did l'u! os avores conce I os na a mea

A
.. � Não podemos crêr. �

esse respeito a Imprensa ou- r..1 r.� «e" do artigo Iodo citado de-
VI'U o sr. Mansueto B"'rnélrdl', na

� A Gazeta, entretanto, comprehendendo essa

I'!I d
,. ,

� -

Ift1 � ereto, aos guar as CIVIS, inspecto-
Casa da Moeda, que disse: � deiicdie�cia do regdime, e den�roddo verdadeiro pa- � Mossoró foi para Inglaterra. res de vehiculos, praça da Poli�
- Nada ha, por emquanto, �� pe a Imprensa, urante mais e um mês, divul-

� O B'I d
'

d d
.

c;,a MI'II'tar e o'u".ro< ser\ll'dor,�<.1"1 .

d' d t$ rasl man ou mais um qua rLlpe e para o estrangeuo, U_v

d� definitivo. Estamos ainda na �� gou quotl lanamente O pensamento os nossos po- � aliás, o Brasil é fértil em mandar animaes bravios de sua fauna sei· Artigo 30 - Revogam-se a

parte preliminar dos nossos tra- � líticos, sem predileção de matiz, preferindo apenas m 'I A' 'd d'
. ,

rOfl os candidatos ao mandato popular. � vagem para o,utras pagas. sS,lm tem aconteCI ,o se�pre... ,

Isposlções em contrano.

balhos. Só depois da commissão � �� I t d d d d ' O t' I o d t
.

t

se manifestar difinÍtivamente sobre � Da palavra de muitos delles resalta a sinceri- �. sso a e parece uma, me I a ,e pru. enCla, POl' ,aqUI Ja ar IgO • es e pi'OJec o

� dade, a franqueza. De outros, porêm, si comparar- r� I ex:stem t�ntos a se, darem COlC�S. que e convemente, para evItar que refere-se as transporte gratuito e o

a viabilidade do assumpto e do
� ��

. d I b I th §o. único ao abatimeI)!:o de pas�ftt mos o J'usto valor do que disseram com os actos (�I OUtros seJ�m maC.lUca os, Cal] lr a p e ora.
. "

parecer competente do ministro � N t t d t d h d d M h� de sua vida pública, lembrar-nas-emas de u'a ima-
'

ri es, e. vas o « eser o e omens e e I eas» 0S,SorO C e- sagem.

Sensacional � gem que se inverte, quando reflectida na superficie � gou a constitUir um symb�lo, e, u� symbolo va�ente, �Ols era de�- Um r�ub� n�
� espelhante das águas. � ce�dente. do velho. e grandIOso �eao do.Norte, tao cheIO de tradl- .., loUJ GIl

fuga � Suas palavras, como os clowns, andam de ca-

I
cçoes altivas e de Impetos e glonas belhçosas.. . rua em piela

It?l beça para baixo, ás piruetas, no picadeiro politico." ��s tudo .passa ... passam os cavall�s, IncItatus. fOI senadorI' _

De LJm dos in- � E essa insinceridade atormenta o cidadão, que tt romano e Ja passou, passo� o Bucephalo du Alexandre, passou o no cal-açao
digitados � do, indeciso, diante das quatro chapas registradas. tt cavallo bran�o de Napoleao. ....J! • _II -I

� Votará elIe, ell1fLn, conscientemente? �. . Estaoyassando agora por noss�s plagas, os caval!os qu� se 'l�a c Iuaue
cum p lices do � Repetimos: não o crêmos. Acabará opinando ItiI escOl�;la� r�Clprocamente, dando um tnste exemplo para os memnos O sr. Joaquim Ribeiro Borges,
attentado '�sobre gente que elle nem conhece, de que jamais � que Ja vao. a escola.

. .,

com 5 i annos, é commerciante

de Ma rse Iha � ouviu fallar, cujos actos e cuja vida é para elle, � Alllda bem que, apezar de tudo, no BraSil Ja se apprend(; a estabelecido em Lages.
Fontainebleau, 12 (via aérea) � desventurado eleitor, um verdadeiro enigma. � lêr.

, ..,

Nesses agitados temp�s de tem-

-Estão sendum procu.ad05 os in� � Comtudo, A Gazeta procurou cumprir o seu in- ij. E doloroso, entretant�, que a J�ventude ]a ?esperte para .a pestuosissima campanha eleitoral,
dividuos que, de. perto ou de � dec1inavel dever de órgão genuinamente popular. � VI?a, c�ntemplando esse espccLa<:ulo lastimoso de ,COIces para a dl- o sr. Joaquim Borges resolveu vir

longe, tenha podido t< mar parte � Mais seria na occasião impossivel porque a

�II
reIta, cOices para a esquerda, COIces para traz, COIces para frente. á Capital, talvez a negocios, tal�

no .uenlado de Manelh.. !li inconscie�cia do voto é um vicio insana�el e decor- � A ,.mpre"ão, ao con';,:,plar e"e quadro, é de que "Iamo' vez a p,,,,eio para admirar", de-

Um delles encontrava-se ôntem ij rente do próprio suffragio universal. � naquelle hOSPICI,O, de que no� rada Edg�rd Poe, onde os malucos cantadas bellezas dessa ilha dos

em Fontainebleau e as autorida- � Talvez-quem sabe?-encontremos algum dia � prenderam medlcos e ençerm�lT05 e depOIS se arvoraram em don s casos raros.

des locaes foram avisadas. A po- � a therapêutica idealmente aconselhavel para esse ij da casa.
. .. ,

Aqui chegou ha dia�, hosp::dan
Lcia e a gendarmeria conjugaram � grande mal, dentro do próprio regime democrático. �. Imagme agora o que. vai por ahI a fora, �e.sse vasto Bra- do-se na Pensão Machado, á rua

os seus esforços para apoderar-se � Até lá, porêm, façamos côro com a espectacu- � 511 dos nos�os peccado�, depOIS que os maluco� apwJ')naram o ho� Tiradentes.
do individuo, que á noite era sur� � lar oratoria de propaganda: � me� que fi (�em alusao do, personagem de V:lctO� Hugo), ,no 1>

- Hontem, pela manhã, o sr. Joa-
rrehendido na estação de �Fontai� � -A's Urnas, cidadãos! � laclO das Agmas, e se esp:llharam pelo vasto JardIm do mamco:mo, quim foi fazer um pagamento d�

nebleau portador de uma passa� � � dando a impressão de féras bravías a se disputare:n ferozmente a nove contos na firma Carlos Hoe�

gem para Evian. No momento em ���lIG-�RIlr#.:�=t?U'l�����.E_=EI!C��OO::.ft�� cadeira que fez a celebridade de Incitatus e cobriu de apodos o pcke S. A., proseguindo, depois,
(jue ia embarcar o individuo foi seu dono. pela rua Conselheiro Mafra.

detido e revistado. Em seu poder Propaganda dos prole- Felizmt>nte amanhã é o dia de JUIZO. Defronte ao estabelecimento da

encontrou-se um passaporte em tá rios Uns dirão; L' êlat c'est moi! conhecida firma Costa &. Cia.

r�gra, mas, no momento em que
Outros: ,/Ipres moi le déluge! , ri mesma rua, o sr. Joaquim foi

os gendarmes lhe remexiam os Temos em mãos um boletim espalhado na cidade Depois ... funebres, solitarios, lacrados, cheios de sinaj.ismos abordado por dois individuos ma-

bolsos logrou desvencilhar-se e, de Itajahy, cujo teor transcrevemos a seguir: Rigollot por todos os cantos, virão chegando á necropole, os cai- neiro_;os, que, contando-lhe uma

com espantosa agilidade, -atraves� «Aos operarias: Tendo circulado nesta cidade e em xões de defuntos. complicada historia de dinheiro

sou de um salto a linha ferrea e municipios vizinhos um boletim da União Operaria de Por fim ... os anotomapalhologistas, far�lh(!s-ão as respecti- para os pobres de Florianopólis,
desappareceu na escuridão da Itajahy, recommendando que todo o operaria consciente vas necropsias, emquanto a policia montando guarda, de armas em- arranjaram meios de escamotear

noite. deve votar no Partido Liberal e tendo sido lançadas, baladas, far-lhe-á o velorio e o Zé Votante ao contemplar esse 900$000 do desavisado llegocian�
Foram dadas em seguida bati� nesse boletim, as nossas assignaturas, vimos, por meio grande intrudo, verificará que para elle pouco adiantou toda essa te.

clas nas immediações, mas nenhum deste, protestar contra esse abuso de serem os nossos farofada, pois continuará a ser o eterno burro d� carga, o cabeça O sr. Joaquim levou o facto

rastro se descobriu. A gendarme- nomes utilizados á nossa revelia, visando tão sómente in- de turco de todos os males, apezar de ter sempre vivido C0U1,0 o ao conhecimento da Policia Civil,
ria e a policia moveI local con� trigar-nos com os companheiros das causas a que esta- asno de Buridan. que, segundo apuramos, está no

tinuam em activas dili�encias. n105 filiados, e mesm0 porque o 0perario consciente sabe Catão encalço dos meliantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ACÇÃO INTEGRALIS- �oo�:-::���oo�oo�� A_G_A�E,..j
TA BRASILEIRA � D E A R T E ii OIARIO INDEPENDEN

Provincia deSta. Catharina ti REDACTOR � Redact�r-chefe� - � Martinho Callado Junior(Departamento Provincial de Propaganda) �OO:::!JTIAO ���::�_�� A REDtACTORES DIVERSOSE' chegado o momento em que, I Somos catharinenses, sobretudo!
gen es-correspondentespela primeira vez, tens ante os teus

. Somos brasileiros, acima de tu- Ao Eleitorado Cathari nense: H, por esse Brasil em lóra u.na quasí todas as localidalolhos ávidos de ver alguma causa do!
infinidade de artistas da Divina do Estado .

.

t
. ..

d t E no momento presente, em
A Acção Integralista Brasileira nesta província a-

A d S ,que represen e o imcio as uas

presenta ao eleitorado os nomes abaixo. rte os ons. C I! btão justas aspirações, pallidas pers- que a educação civica do nosso
Quantos ddles eu conheci na

O a. o raç €i.

d d 'f povo, J'a' se apresenta ta-o digna da Falamos, todavía, ao eleitor brasileiro d; Santa. .

'd d d'd
.

Ipectivas o que po eras azer cm
Catharina-de igual para igual! intirm a e a Vi a musica emépocas porvindouras. nossa attenção, procuraremos N

.

'1 te hoi qu�, como modesto salta-notas, te-Entre esse degladiar da poli- pentro dessa humildade que
é

tão ão O cortejamos servt men e laje para o enganar nho militado?!.

d b
.

nossa, dem.. onstrar também os amanhã, nem tão pouco descemos á lnterloridadc de lhe
L' b

tica que ora. se e ate n) ansia c".< v ú....

d II 1 -maro-me, entre ons artistas,; "d T • •

I
.

.

d b 'l'd d ,pe ir o voto, a legando q;.IC os nossos companheiros sàooesmeor a dos mteress-: partiú:1- nOSSOil sentimentos e rasm a

lu- I OS melhores, os mais puros e os mais patriotas!... um de quem jamais esquecerei:rios, tú, alheio que tens sido a toda cooperando para que, ante as u- AI varo Demófilo Xavier, o ma-d d I I·
.

t Affirmamos, sim, com convicção, com orgu.ho, com ilh
.

d I d
.

a ver a e que essas ulas encerram, tas po incas que ora se ravam,
ravi 050 artista O tec a o o PIvaidade, mesmo, que elles são os mais uteis á collectivi-. '.

.

' .-olhas todo esse espectaculo, e já paire bem alto, em plano superior- dade porque trabalham, e os mais meritorios porque ga- am.st� Iormidave], .Virluose do �i-desconfiado e mesmo intrigado com mente elevado, o nosso amor pa-
qurssimo e vasto Instrumento taonham arduamente o pão que comem. I.a tua indefinida situação, sentes trio!

Os candidatos populares devem sahir das classes conhecido e apreciado de toda a
que ha em ti uma necessidade d� Operario de minha terra!

d b II d d gente!nortear de outro modo os te IS pen- Vota na chapa sob a Legenda pro uctoras, pois só quem tra a la e pro uz pó e votar
Alvaro Xavier esteve em a"LIGA DOS TRABALHA. e ser votado.sarnentos que são justos, os teus

A d b '

d nossa Floriahcipolis, ha, mais ou. .

d d DORES DE SANTA CA- emocracia li eral sorrira a humildade magni-anseios que são o gnto e to a

fica dos nomes levados ás urnas. menos, J 2 annos. Como me re-
a tua classe sacrificada! THARINA," para deputados es- corda do conjuncto orchestral queMas, nós nos sentimos envaidecidos com esse sorriso.Sentes que vaes, de ha muito, I taduaes, fazendo a escolha que

fi A' P b d B 'I organiza.nos no A lvaro de Car-trilhando Íalsos caminhos. Dês- bem entenderes quanto á chapa naue. e/o em o rüstt:
valho para uma te.mporata que alípenhadeiros te ameaçam, e a atrac- da deputação federal! Para Deputados Estaduaes se realizava! ...

ção do abysmo, na eterna hi da A's URNAS, pois, VOTAN- Ivo Stein Ferreira Médico Demófilo é Porto alegrense,gravidade, te arrasta, te con- DO EM TI MESMO! Laercio Caldeira de Andrada Funccionario Publico Modestissimo.duz irremediavelmente pelas �ve- Sebastião Vieira. Iosé Ferreira da Silva Advogado Si grande era o seu talento deredas tortuosas e escuras por onde Eugenio JOSé Reichert Carpinteiro pianista laureado pelo Conserva-
segues andrajoso, vendo ao teu I d Otto Oemarchi Editor torio de Porto Alegre, maior a-lado o teu filhinho a quem falta nespera a

Adolpho JOSé dos Reis Varegis!a I inda �ra a �u� modestia. Elle não
o pão, e a tua esposa que te desfecha de I Guilherme Ziehmann Operario era so o piamsta, o virtuose. AI-acaricía com a mão esquálida da

, Jacob Vitalli Industrial varo Demofilo Xavier era tamberntortura e da miseria! um "conta' Lazaro Umbellino de Britto Funccionario Publico proficiente conductor de orchestra,Alma anesthesiada pela Dôr e -0- Emilio Neis Cirurgião Dentista qualidade que dá ao pianista du-pelo desprezo, tú não sabes, en- Rio, 12 - (via aérea) - Virgilio Daminelli Industrial-marcineiro pio valor.
tretanto, de ffinir todo esse estado No dia 1 do corrente, Francis- Augusto Grob Operario Nunca mais soube noticias exa-de cousas que te fazem menos fe- co Vaz de Souza, morador na Euwaldo Baash Negociante ctas sobre o distincto artista pa-liz.

pensão á rua Conde de Baepen- Luiz Gonzaga Medeiros Pharmaceutico tricio. Ha tempos informaram-me,Não te apercebes que há um dy n. 90, encontrou-se com dois Estanislau Makowiecky Pedreiro-constructor vagamente, que Demofilo é pro-só meio de descontinuares a róta individuos que se propuzeram Adalberto Bessa Funccionario Publico fessor de piano do Conservatoriotraçada pela mão invisível do ini- vender-lhe, por 19:000$000, uns Luiz Gazaniga 'Alfaiate onde se formára.
migo: retroceder, abandonar a terrenos da firma Maran Egaloa, Francisco Pedro dos Santos Estivador Alvaro Demofilo Xavier foiestrada dolorosamente percorrida. em Nova Íguassú, Alfredo Baumgarthen Commerciante um grande amigo e apreciador deQue importa o tempo perdido? Vaz, de bôa fé, acreditou, Euclides Schmidt Junior Typographo Ernesto Emmel, o insuperavel vio-Que importa tenhas tú, agora,. sendo-lhe entregue uma escriptura Euwaldo Schaeffer Industrial linista catharinense, e a sua ami-
menos força para ernprehender que elle, depois, de ter entregue Germano Stolff Agrimensor I zade não era uma uma amizade
nova jornada? os 19:000$000, apurou ser falsa. Victoria Hostin Commerciante vulgar, era uma verdadeira devo-Em todos os tempos de nossa Desde então a victima desse Ricardo Gruenwaldt Pharrnaceutico ção, uma verdadeira amizade de-vida, podemos fazer reparações de conto de vigario vem procurando Geraldino Azevedo Commerciante irmão!
nossos erros.

os espertalhões. Ontem, á noite, Affonso Korrnan Commerciante Que quer? Si eram dois illu-Embóra envelhecido o corpo encontrou um delles de nome Jo- João Vieira Pamplona Chauffeur minados da Arte!material que revéste o nosso es- sé Brander, nas proximidades da Jayme Wendhausen Commerciante
pirito, este, que é essencia, está

praça José de Alencar. lnterpel- Oslym Costa Estudante
sempre novo, está sempre pujante, lou-o, e o vigarista respondeu-lhe Gentíl Waltrick Fazendeiroestá sempre forte para todas as mal. Perdendo a cabeça, depois Alfredo F�rnandes Industriallutas, para todas as reivindica- de ter perdido seu dinheiro. e, Para Deputados Federaesções. saccando de um revólve� Co�t, JOSé de Carvalho Ramos Funccionario PublicoOperario de minha terra! Vota contra o espertalhão fez CInCO dis- Juventino Unhares Commerciantena chapa que tens em mãos. Não

paros, attingindo-o na perna es- João Medeiros Pharmaceuticova(;illa, pois que ella é a chapa querda, que ficou fracturada. Antonio Fedrigo Commerciariofeita pelos trababalhadores como Passava pelas proximidades, no Walter Herbst LavradortÚ. mom�nto, um popular, Deolindo Carlos Gassenferth Netto Guarda-livrosNessa chapa simples, de gente dos Santos que recebeu as sobras, A Chefia Provincialdo povo e para o povo, não ha se- isto é,. foi attingido por um pro-
s�gundas intenç6ei, não ha sinão jectil na côxa direita Eleitor de Flarianapalis:sinseri ::hde.

OPERARIO
Catharinense!

FAZER uma refeição

N_ãO será deoolotd« o originpublIcado ou não.
O conceito expresso eTT a

go de cúllaboração, me�'1 s

citada, não implica p respsabtlidad« ou endàssr t.or Pcla Redaccão.
J

Assignaturas
ANNO 46$0
SE1\1ESTRE 25$0
TRIMESTRE 15$0
MEZ 5$0

A correspondencia, bem co,
os valores relativos aos Q

nUllcios. e assignaturas deli:
ser envzados ao Director-G
rente Jairo Callado.

I'

Caixq Postal 37

Martyres
que tamba!1�1

i --'l

Escola de A.
Artifices

E' uma hora solemne aquel�
em que a morte se estampa n'u�fronte macilenta; quando o athl'
ta indo no começo do estadio l

e�tende n� pó; quando o temp,'ainda resoa dos écos suffocadt
da musica dos mortos, o incem
�ndula pelas naves escuras, os q
nos derramam nas frontes seu c1�
rão amareIlento-e muitos Ca'i
sa� Verdes comtemplam o dêrr�deiro som n o dos martyres q�tombaram em deíeza de um id�
sagrado.

Não é preciso que eu escrer

aqu� os nomes dos nossos compô
nheiros-que eu vos accorde re

�iniscencias do passado-que V�

diga que essas frontes fria sã:
dos nossos Irmãos que cahiran
mortalmente pelas balas traicoe;
ras daqueIles que nunca souberam
honrar a Deus, a Patria e a Fa
milia.

Porque morreram? Pergunt�
as aves de arribação: Morreram
porque souberam cumprir o jura
m.ento sagrado em libertar a pa
tna do terrorismo judaico.

Vossos nomes todos o sabe�
-todos o choram a voz de um

corporação inteira o bradou em
seu sentimento como Rachel a in
consolavel; e os extranhos mesm�

sagram um punhado de fIôres em.
saudades de vos que morreram

por uma patria livre e um Brasil
para os brasileiros dignos.

Dorme, dorme paiz, o filho da
dôr, embalado pela morte! Não
era o somno que sonhavas ...Não:

.

a noite do mysterio é fria e lon.
ga...e o leito é deserto... Mas
além-n�s�e mundo que o manto
de Deus t o r na impendravd a

nossos olhos, levanta-se mais bel.
lo o sol sem nuvens da eternida.
de...

.

Descansai-vos peregrinos-Ca'

Rio - 11 (Via aérea) Ten
do o Ministerio da Educação
solicitado providencias no
sentido de serem as Delega
cias Fisca�s autorizadas a
conceder adeantamento aos
directores das Escolas de A
prendizes Artifices, o dire
ctor geral da Fazenda decla
rou que a entrega de ade
antamentos áquellas reparti
ções indel'ende de autoriza
ção do Ministerio da Fazen
da tornando-se apenas neces
sario que, na conformidade
do disposto no art. 246 do
Regulamento Geral de Con
tabilidade Publica, seja pelo
Ministerio da Educação com
municado ás referidas D�le
gacias qUles os directores de
rep::l. .içóe3 que estão auto
rizados a requisitar adeanta
menta.

é causa vulgar.
uma bôa refeição
tallrant Chiquinho.

Mas fazer
fimanhã irás volar I
Irás exercer um aelo de "soberania"

quem comette uma acção indigna!só no res-

escondidamenle, como

Não temos cvl1chavos ou com

binações com qualquer dos parti
dos em acção.

Respeitamos a todos os seus

filiados.

CIGARROS
r
('

;
.. ,

,�:,; :7'.
�-

'7'
"

>;. ,

�.'\', �

,1:.-.1

-�:.:

o regIme Ilberal-deTTlocralrco, não podendo garanlrr a lua
liberdade, leva-te para um cubiculo onde encerras, numa sobre-carla
opáca, o teu voto!

E esse voto, lembra-te bem, eleitor brasileiro de Sanla
Catharina, irás num circulo viciôso que te afóga e avilta, manter o

regime que le obriga a ser covarde, a esconder as tuas convicções
para que os governos não le persigam ou não le destérrem!

O teu volo, perlanlo, é um grilhão
Nós, integralistas, porém, queremos o volo como um anti-

Jota.
Queremos malar a Liberal'Democrcc:a com os elementos

que élla estupidamenle fornece.
Queremos conslruir, com o leu auxilio o novo Brasil

a Nação brasileira liberlada dos 'Partidos, do capitalismo judaico
Jos aVentureiros estrangeiros (jue exploram as massas obreiras e, no

momento da lucia, fogem para a reelaguarda. abandonando á ta�
ta dos covallos e aos' gazes lacrimejantes, os pobres companheiros
que excitaram e illudiram!

Delambert
e,nada mais

PHONE 1.100 Confinúa na 6a. página

O integralismo tambem tem soffrido a arremetida dessa gentt;
porém os deixa á sombra do pstUdonymo, bolsando a peçonha queIh �s sóbra ás glandulas secretôras...

" n
u

Na lucta eleitoral que amanhã terá o seu desfecho, só os

integralistas tiveram a serenidade dos gladiadoras das bôas pelejasEmquanto os partidos se entredevoraram, insultando-se. co
b iam-se de apôdos e de miserias, nós acenámos ao povo a bandeira '

do Brasil e falámos na Patria!
E depois, esquecidos do ambiente em que vivem, ha ho

mens que apregoam as bellezas da Democracia e precomzam as suas

praticas indignas e malsãs!
Não fossem elles libcra{s democratas!

"
II II

<'o Brasil que estamos construindo pelo estudo, com o nosso

sacrificio, será para gerações futuras, talvez não o a!cançemos nós os

vanguardeiros deste ideal de fogo e de luz.
Mas, mesmo assim, ficaremos satisfeítos, porque a nessa

abnegação e o nosso desinteresse incompr�hendido pelos indiffe
rentes, serão um dia abençoados pela multidão de soffredores que
iremos libertar das garras da oppressão e do opprobio.»

II
n

II
Todos os mediocres, todos os fracassados costumam atacar

as intelligencias claras e os victoriosos dignos.
Mas, como essa gente tême a luz do sol, põe mascara e vem

aggredir sob a coraça que os occulta.

____._. ---.:--.
.

._ - ___.......,.h-).- *ii: )ír -, ..

.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conimercio Indus
tria e Agricultura

Mercado de F'lorianopolia

Feij�o
Feijão
Feijão
Mlho

pret . sacco

Branco sacco

vermelho sacco

sacco

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

Batatas
Amendoim sacco

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

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do mato uma

Lontras média uma

G 'axaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

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

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

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilcs
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

Moido de 45 kilos

SABAO JOINVILLE

Liga das Trabalhadores Almanack
fie Santa CathariL�la Lae�11mert'
Sob as tU3.S vistas tontas desse embaralhado de cousas crea

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

fervilham.
ProC'lra acatar com a honradez que te é peculiar a chapa

ora apresentada. ..

9$000 Bica Corrida 34$000 Pô.", acima d;õ tudo, a tua consciencia independente ao ser-

MERCADO FIRME dviço a tua propria causa.

BANHA
E, si pJ!' injuncções derivadas de interesses outros que não

4$000
(P

. d 60 L'l)
sejam os da,; tuas propr.as rei vindicações, tiveres que collocar nas

5$000 or caixas e 1(1 os 14 d h _.

,

E I d 20 '1 I 16$000
urnas, a este mez, c apa que nao seja a que contem os nomes

m atas e qUI os I b
'

ri d fi'
r

E I d 5 'I 118$000
a aIXO, - producto o es orço e valor propno - raze-o envergo-

m atas e quuos h d d ,,�d,;' >
'. ��_ d

'

b' �

.

d
Em latas de 2 uilos 1 18$000

nna o a tua _pruTI:..nle a_::ra� e ao, eixares a ca me 111 :vassa-q ssavel onde puzeste o teu voto inconsciente, cospe sobre a mao que
MERCADO FIRME trahiu, cospe sobre essa mão indign, de ti mesmo.

Caixas pequenas
Caixas grandes

DIVERSOS

O annuario brasileiro Alma
nacle Laemmert, acaba de entre

gar ao sr. A. Montenegro de Oli
veira, Director proprietario da

«Informação Commercial> , q le

se edita nesta capital, a confecção
da parte referente a este Estado.

Diante do .vultuoso archivo es

tatistico da «Informação Com
mercial», e da capacidade de seu

director, essa deliberação da Em

preza .Jllmanack Laemmeri.
constituirá por si a maior garan
tia de um trabalho completo, per
feito e de grande utilidade para
a divulgação do grande desenvol
vimento economico, financeiro, in
dustríal e commercial do Estado
de Santa Catharina.

Arroz sacco 44$000
l.lu'ó!fozene caixa j 5$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6$000
Soda Pir�mide 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 II $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000
Arame farpado n' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sacco de 60 leilos)

15$000
25$000
20$000
25$000 2

FROUXO

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

XARQUE
(por kilo)

'José RoàriglJ-' E'J'l="CCl
Norberto ô

e �_hu:o
Ataliba àe 50uza
'Josué I'Io u ô

io
ó

e 50uza
5ebastião BO'.lsfi�ld Vieira
ArnalDo Pauli
RODolpho B05CO
Olavo Silveira õc 5ilva
'João marla Da Silva
Leanoro macr.aDo
manoel Paulo Cuas zrnlr-o Conceição
5ebastião Belli
'J09é à09 Anjos
Elyseu 5ant'Anna
Carlos Honoff
Alberto Werner �obrinho
Olibio Feltpp e

Peàro õe Alcantara Pereira
Zeferino Abreu
Osmar machado Espln

ô

o lo
Nicolau OurIquee
'João QuaDros 'Junior
Luiz Carpes oe Carvalho
Walàemiro Luiz Bonçalves
Roàolpho monico Alves
Alberto De Oliveira
Uno marega
Bastão 'Iucvntho àa Rosa
manoel Alves Ribeiro
'Joaquim Lopes Corrêa
'João Eulalio õc 5ilva

Peàreiro -- florianopolis
Estivaàor .- 5ão Francisco

ferrouiario _. mafra
'Jornalista .- Rio õ

e 'Janeiro
Bancario -- E'lof'ianopolis
Typographo .- Blumenau
Alfaiate _. florianopolis

mineiro -- Tubarão
- Estivador -- 5ão francisca

ferroviario -- mafl'a
Estivaàor -- itajahy

marceneiro -- florianopolis
Charuteiro -- Blumenau
Peàreiro .- Ftortcnopclte -- - • .

mineiro -- Cresciuma F I· d I dmaritimo __ 5ão Francisco aOflca e o eo e
ferroviario -- mafra I i n haçamaritimo -- ltajahy

Estivaàor Terrestre _. florianopolis A Procuradoria Fiscal està
motorista -- ltajahy chamando, l)or edital, o sr. Got

EstivaDor -- Blumenau.. .

Estivaàor Terrestre -- 5ão Er-cnctaco flleld KIeselback, residente em

AI.faiate o:. LaQuna Nova Bremen no municipio de
Estlvaàor ltojchv

I
" ,

Cc:ppinteiro
.,

flori.�no�oli5 DalbergIa, para assIgnar naguella
EstivaDor Ter��stre. Itala�y orocuradoria o competente termo

Padeiro Flor-lnnnpolla '.
"

, ,

Estivaàor
..

Itajahy de contracto d : isenção de Impos-
mf2chanic�." flori.�no�olis tos per esoaço d,� cinco annos

Esüvcôor ltojcby ] "?" t. • 1
'

mechanico
..

florianopolis para sua Iabr.ca de oleo de linha-
��������������������� ça.

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

AiERCADO

1$700
1$500
1$400

FIRME

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

Libra

2$000 Dollar

E· 100$000
Marco

m quintos Lira
Em decimos 55$000 Peso Argentino
Caíé em grão arroba 201;.000 �

'Y Peso UruguaioVassouras 5 fios dz, 23$000 Escudo
Vassouras 3 fios dz. 20$000
Xarque coxões arroba 26$000
Xarque sortidos arroba 24$000

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

MERCADO CALMO

ARROZ
(Por sacco de 60 kilos)

Agulha Especial 55$000
Agulha Bom �8$00«
Japonez Especial 45$00ü
Japonez Bom 4 I $000

DiVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

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

CAMBIO

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

Palcos
e Telas Distribuição de fun

dos aos prestamis
tas das mútuasCartazes

do dia

GE-

Rio, 8 - A directoria das
Rendas Internas do Ministerio da
Fazenda expediu, sob o n. 32,
em 27 de setembro, a seguinte
circular: «De conformidade o dis
posto no decreto n. 24.503, de
1934, declaro aos srs. chefes
das repartições a este ministerio,
para seu conhecimento e devidos

Central _ A's 7 horas, se-
fins, que o fundo das sociedadeõ
de economia collectiva, constituido

rá focalizado o magnifico film:
pelas contribuições antecipadas e

Opera dos Pobres.
_ pelas amortizações de que trata

1 . I A' 7' I 2- h 10
art. 50., desse decreto, conbi-

f mI'per!o -f 'ds 1 fl'l oras, nado com o art. lo. do decreto
o�a Izara o ormI ave Im: Fra

n. 24.766, de 14 de julho úl.
Dravolo, com o Gordo e o Ma-, d ' d' 'b'd dtImo, evera ser lstn UI o a

seguinte fôrma:

Royal A' s 7 I [2 horas: a) 10010 para contemplação,
sem juros, dos prestamistas d'ó! ius-

Labias de Fogo, com Clara Bow.
cripção mais antiga que hajam
satisfeito o minimo das contribui

ções indicadas na lettra c, do art.

80, do citado decreto n. 24.503,
e que tenha effectuado normal
mente o pag imento das presta-

5ahi�as no

semana ções;
h) 20010 para emprestim::>s a

juros, aos mutuarias habilitados
com esse mmImo, que o Cjueuam
e pela fórma prevista no §, d;:> art.

40. do mesmo decreto;
c) 70010 para contemplaçlo

dos prestamistas que melhor clas

sificação obtenham na conjugação
do opital vezes t �m?o ou em

outro sy3te:nl adoptad;:> p�la, 50'

ciedld�) já au:o.'iz das_ O ltr)ii n,
recom.ll�n-:h q'l�, qU3ad.) o p:es
ta'Ilista concorrer simultan�3:n;nte
'lO em,He;timo p�la ord;m d� an

tigJi::ld� d: imcrip;ão e p�la or

:hn d� cla33ificaçb, alui apn
tad 1, a sua c01ten1ph:;.ào s� ve·

rificará p:!la últiml fór,na cum

prind) ter e:n vista q'.!�, q uandCl
na dijtrib�úl;ão d.) e:n,)re3tirr 03
fôr veáficl':h a exi3tencia d� dois
,n m li, pre3tami3ta3, em igu lldl
de d� C)n::líçõ�5, d�ver ser on

te:n?lacb o d; imcripçã'J m3is an,

tiga. D.daro fiallmenle:
a) que seja fei:a a subõtituiçã.)

dJS p'e ta n,;é3, h:n lta:bj ao;

empre3timJ5 a jur03 pel03 que e3-

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 2[23 dz.

16$000
Sarrafos de lei 1[5 A dz. 6$000

Preço. corrente. na prs9a de FARINHA DE MANDIOCA

Florlanopolls (Por sacco de 50 kilos)

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
De 17 de setembro a24 de 'setembro

Odeon-A's 7 e 8 112 horas:
1. "Veneno Mysterioso" - 2

partes.
2. "Amor não é pomada"
partes.
3. "O Prisi�neiro de Guerra.
4. "Os perigos de Paulina.

gro.

5TOCK
semana

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

de todos.

sr. Salvador Di Bernardi-LARGO

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

124.965
75.813
44.556
15.427
20.788
14.000

EntraDas na

9.776
50.592
16.498
9.323

4.760
23.060
13.385
6.181

participam aos parentes
e pessoas de suas re

lações o nascimento d �

seu filho CARLOS-AMA

RO, occorrido no dia
6-10-34.

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

Amaro do Patrocínio Coelho I
Tratar com o

NERAL OZORIO.

Coelhos Gigantes Branco
de Flandres

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

PALHOrA ..

Em 'Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Dlgzacomo
RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

:JtIo.. - -

--.,.____. -

e

Luixa Reinisch Coelho
-

I F l'

_jpOlIS.

L_��
Para V. S. pedir «Gêlo»

ou «Lenha», á DELAMBERT.
PHONE 1.100

..
-.-...... ,,",,,,<ol.I".,,, _

tiverem immediatamente colloca
dos no quadro de contemplação,
quando não se utilizaram das im

portancias respectivas no prazo
maximo de 30 dias ou não fize
rem dentro desse periodo, decla
ração de que acceitam esses em

prestimos;
h) que quando qualquer das

percentagens indicadas nas lettras

� e _b f�r insufficiente p:n� a lca-I

I Em 30-9 ..,34.
lIzaçao mtegral do emprestano o

prestamista a :jer beneficiado de- ��_

verá ser attendido em primeiro
logar na distribuição immediata,
com o «quantum» neccssario pa
ra completar o emprestimo con

tractado. - Paulo Martins.»

M inisterio da 'Viaçã')
Avisos minisferiaes:

N. 1.587-Ao Ministerio da
Fazenda, solicita providencias afim
de que seja paga, de accôrdo com

documentos, ao agente postal de
Concordia, Santa Catharina, Ca
rolin3 G. Silveira, a quantia de
70$000, proveniente da gratifi
cação que deixou de r ceber no

mêz d� dezembro de 1931.
N. 1.856 - Idem, idem, á

age lte p'J3tal d� Avencal, Santa
Cathari 'a, M3ria Juck, a quantia
de 47$000, proveniente d� 3"'\

tificação, que deixou de rec�S�r
no mêz d� &;ze:nbro d� 193 J.

N. 1859-!dem, id�'11, ag'1te
postal de Itá, Em�3ta - Plllé, id � n;

N. 18S0-Idem, aju:l:l1t� p);tl1
de C3.l1oinh'l', G�rni1ia Fe'rc:ira
d'l C'J3ta, 132$20), d�TI, ...
1861 e 18S3-ld�n,i1�1l,::q�
te pOltal de Sio J)ã) dJi PJ

bre3--Jero:1im) M líano, 41 $1 JJ
e ajudlT'te p'J3tal d� Rio d.) S !l-
Paulo Mnquardt, 225$C))J .

1865[66 -Idem, id::n, iljll1i1-
te, p)3tae3 d� CJxilh3 Rel,
D�lal1:lina d� Atayde, 8)p))).e
d� Jaragllá, E'lr:CJ DJub."lN 1,

350�OJO.

Està assim recommendada a

acceitação do comrnercio essa tr .1-

diccional obra brasileira, que
conta 91 annos de existencia.

-------_ ----_ ......

Roupas de homens e

creanças s6 na

C A S A.

CAPITAL-

DELAMBERT-Bocayuva, 11) 1
PHONE 161

Togo Sepitiba
E

Maria de Lourdes Vaz
Sepitiba, participam aos

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

Therezii1ha • i\lica

_I
Prefeitura da

Capital
o prefeito da capital sr.

almirante Dorval Melchiades
de Souza, por ser candidato
do P. L. á deputação fede
ral, afastou-se, ha dias, do
referido cargo.

�JI inisterio da
Fazenda

Ao delegado fiscal elll

Santa Cathai'ina, foram em

viados officio3 remettendo,
afim de ser sastifeita exigen
cia, o processo referente á
apJsentadoria do 2 escriptu
rario da Alfandega de São
Fía'lCisco, João Cypriano de
Souza, o mesmo acontecen
do com o processo referente
á habilitação ao montepio,
d� d. Celestina Maria Coelho
de Natividade, viuva dO.con
tador da referida Delegacia
Ernesto Anastacio de Nati,..
vidade.

Nonleação
O sr. Oeodesio Ortiga foi

nomeado para o lagar de
trabalhador das capatazias
da Alfandega de Fl�)riano�

l'pO,IS.

..... ,..... .- ..--,-,- _. -,..

,
-

-------------------------------�.;;.;.......----_:..----------------------------------_....."
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4 A GAZEJA

Clinica geral
Syphilis

VIAS URINAR/AS

Caixa Postal, 110.

Rua João Pinto n' 11

alivio Januario
de Amorim

���======�======

lj Dr. Henriqu: Rupp Jor.

líDr. Oswaldo Buleã. Vianna

� Es�riptorio R. Felippe
lSchmldt n: 9 Phone 1483

!���==-

Dr. 'Tarciso--Ribeiro lDr.
tRua
,

loas

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

SEGUNDO TABELLlÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

\
Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias
Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n' 18
(sobrado)

I O ás 12 e das I 4 ás
17 horas

E' chefe Oi:! cllnico 00 H. 5.
loão Baptista, A55ist12ncia

Publica e N. Prompto 50ccor
ro, Assistente 00 5erviça De

crianças 00 Praf. Luz Pharmacia e Dro
garia ModernaI'==A=D=V=O=GA=O=O=S'=--

I, Dr. Gi I Costa
I E
Dr. Cid Campos

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

Praça 15 deNovembro, n' 27

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

Íis infantis

Consult. 'H. João Pinto, /8
(1' cnõnr)

Consultas de 3 ás 7,diariamente '

Residencia: Conselheiro Ma
fra, 32-1 . andar

- Phone 1.392 -

Telephone n: 1375I
I�Escritorio: Rua Trajano,
I�n- 11. .

�================
I�========

IIDr. Pedro de Moura Ferro

, Advogado

�Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548
Praça 1 5 de Novembro 27 IITELEPHONE 1170

AlfaiatariasDr. Salgado de Oliveira

Advogado

I RUA FELIPPE SCHMIDT N' 91.

CLINICA DE VIAS URINA
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS
Dr. Raymundo Santos
mi2àico 00 Hospital e

maternioaàe

Alfaiataria

Areias.

ESPECIALISTA I
Resld. Rua Irmão Joaquim sln

�elephone // 05 �

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

Das 1 O ás I 2 e das I 4 ás 18 '

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Refinação de Assucar Casa e móveis

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

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: qua1i
dade.
Rua João Pinto n: 8 --- Phone 1365

Tvpographia. Estereotypia,

IEncaDernação, Pautação, Tra-
balhos em Alto Relevo etc, DELAMBERT-Phonc 1.100

A' venda em to
das Pharmacias

II PASCHOAL SIMONE S. A. I
LIVRARIA MODERNA

I

I E'unàaàa em 1886

I Rua Felippe Schmidt rr 8

Iraixa postallZ9 TeI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany I:
que é o melhor II

Agente José F. Glavan IRua João Pinto 6

Letreiros Coqueluche?
Pintura em geral a pre

ços modicos XARuPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURAChrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
E'LO RlAHOPOLI5

- EFFEITO SEGURO -

_"

JOAO
de
SELVA

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

o. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Vende-se por 30.00$000 a

confortavel casa situada
na Praça General Oso

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

Banco de Credito Popular e Agricola de Santa Catharlna
(50c. roo. õe Resp. Litàa.)

Rua Trajano 16 - (Edifício proprio)
Enà. Telegr. : Bancrepola '" roo. "Hlbelr-c- e "mascote"

Florianopolis
EmPRE5Tlm05 ." DE5roHT05 '" roBRAHÇA5

ORDEH5 DE PA6AmEHTO
rorresponàentes em toõos os municipios 00 Estaàa

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Tenho o prazer de communicar aos meus dístínctos
==-�===""""""==="""""=� freguezes, que, mudei meu estabelecimento para a rui

Pharmacia Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1441 ou nos depositarios na CASA SAVAS e

POPULAR FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

DE ..Joao Selva
Antonio d'Acampora Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ..Jo;alharia MUller
Unico estabelecimento capaz àe satistazer o mais exigente

profissional, rnontenõo sempre rornp léto stocR àe proõuctos Den

tarias ncctonccs e extrangeiros. "- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (RlZfinagem, laminações, etc.)

Esta loalharia auisa aos seus freguezeõ rirurgiões àentistas que
resolueu àesta àata em õtnnte fazer granàe reoucção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Fabrica de Moveis
- DE-

Pedro Vilali

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

:SAPATO
"OS melhores calçados pelos

COLOS��L sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

.. _ .�. -
-

."

CHIC
preços"

homens, senhoras e creanças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

menores

(

,
"
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A GAZETA -Florianopolis, 13-10-1934
-------------------------------------------

IITEIEFUNKE -II�����
.... N � . Casa Tres Irrnãos�Typo "Super-Bayreuth" � __ DE __ �O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

(� Tuffi Amim &: Irmãos �2-\1A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas l� �]

Agentes : � RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 -, Phone 1401 $
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis � ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20·{. DE ABATIMENTO �
fILlAES EM :-Blumenau-Joinville-São francisco-Laguna-Lages � GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNOl �

I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul
__I �� Sedas Lindas e Tecidos finos de belíssimos padrões �

�����������������������������.� aE�NruEAP�A�Gruro �
� . ,�

I �t.�"'il1.���,�,'�,-\�.J:,.\"o.-:',i,�'\l ����� ..�"0��i�7:����I#")�����t�[�Nt�t�l�*,j,:!:�.,L����A�� ,,",""-.���.��� �....c::�,;;..-----.� .

���������-�-�-�----��
I Companhia Alliança da

I '

--- funaaaa em 1870 ---

I

(.
er re n

ç
e

seu Refrigerador 7 ��VAV�VAV2�+I����;;r�"7,fSVK,�

� Na construção dos afamados recptores radio �
� «Philips» são aproveitadas todas as importantes ��� conquistas da sciencia de radio.

�

��� Desta íórma recommendamos, antes de fazerdes a

���� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aía-
�

I
�

mados apparelhos «Phillps» de construcçãomoderna

����
ê primorosa materia prima. �

�, Receptores a todos os preços e em condições
�� vantajosas. �

�1
Maiores informações:

�
Peça informc1çõcs ou um. clcmonstr.çio, ......,qu.r dOI De Iambgri !, c o S TA&. C I A �

nossos .uxiliuCI 011 tcl.phon. p.r••• lCripeorie �
e nada mais �l RUA CONSELHEIRO M_'�FeA .)! �

Cia. Tracção) Luz e Forc.a de Fforianopolisjl PhJNE 1.100 �vA.VÂ����l�t>::;:�§l2§;2���
1--------.---------

*��������ffi���m.i§�$����i�����
� �

-�It;�.�D�n�fe�it�a�r�ia��C�h�i�q�U�ie�nmp�had�aDs�,' III i Açougues i
Especialidades em caramellos, bonbons, � �

conservas, vinhos finos etc. �.r ,
fornece doces de todas as qualidades para ca- !,t" ,àO POuO

!sarnentos, baptisados e bailes. � "i6Uf

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar I t =
THEODORO FERRARI i

P I
G

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA �i!.·: OpU a r ri !.��,�ill,.>l,RUA TRAJANO) TeIephone 1. 194 � � �
� .

�II�S�y�ri�ac�o�T�.�A��th�e�r�in�o�&�I�rm�ã�O� imoae Io i
COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA i A I h C V d e
Agentes das Industries Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo

i�",',.,�
me o r arne er e

��,.,.,'�Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca �
, "JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil � Preços convenientes ao consumidor $S. A. (Serviço aéreo)--Marcas de farinha de trigo � O

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

.�.,
LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES

elar.','.'�,,�,50$000 até 1:000$000

�J •
JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO �,

Gordura Selecta (cõco)

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 G. Entregas á d;;)micllio - Hyglene irroprehenslvel ",End.Tel.:"Atherino"-�CaixaPostal, 102���Teleph. 1026 • ,

' ii

I
�iiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii_õiiiiiiiííHliiõdl "O$��).�'���{��ea$.so,,�

��

A e um grande conforto pu. O lu, 6 tambem UM

;.- de capital que precisa de estudo.

'''\ r�f";:]u<'G: �res G. E., além de possuirem tudo o que h. d.
F .: e: m�,j",no e períeito em refrigeração electric:., trilem, nl marca

(�_;;,:;rilj E.!€ct<ic, uma suprema gar.ntioe d. qualid.d., duraçio • v.lor.

;\0 comprar um refrigerador, ISsegur.·•• d. que • mlchin•• bô.
'j o LSricinte conhecido e de confi.nça - exl';' • ,.(riserador G. E.

MAT·AI ,
•

Com I$SOO 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 Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Te/ephone n. 1632

Rua

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAfRA N. 17

CALÇADOS ELE6AHTES E f1H1SS1m05

• - -=Ultimo moõelo v • �

'Ultimas edições da Cia.
Editora Nacional

-: - á venda na Livraria Cen
t'ra I de Alberto Entres -:-

Josué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
[}{. Tabajára de Oliveira - Japão
.J([onleiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Família Carioca
Mayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emília no Paiz da Grammatica

Callecção Negra-Colleccão Po.
lidai e de Mysterio-8 volumes publicados.

'

Ivo

/AIR),�
FRANCE'

Fechamento
malas

de

.*

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-U ruguarÁrgentina

Chile�Perú�Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

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

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Escriptorios em Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

8ah ia

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repita I recllisaao 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'Irnrnouci s 13.472:299$349
Respon"iabiliàaaes oasurntõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsobilic'laàes referem-se sórncnte aos ramos ae

f060 12 TRAt-l5PORTE5, que são os 0015 UHlr05 em que
a rompanhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaaores aI" Avarias em roõos os

Estcõcs ao Brasil, no Uruquo: (5uccufsal) e nas prtnctpocs
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (e.obrcõo) faixa postal F)

Telegr. ALLlAl"'lÇA Teieph. 1.083

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

.-. D E ._.

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis cornpar-

timentos
. pára exrnas. familias .

'

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$SOO sómente

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

- Econornico , . ,

-,<.,..

Filomeno &, Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

. F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

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

assa consistente . . .

,S�\f
.'�' '. I

•

Optirna qualidade,

5
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Florianopolis, Sabbado, 13 de Outubro de 19

I Ultimas Noticia
:\IIi sm.

AZET
A VOZ DO povo

Onte:n, ás 23 horas
\lU menos, foi a Policia

Futebol s 'ioutifica.Ia por um fun
O encontro que se devia reali- n irio do Mercado Püblu

zar, domingo, dia 14, entre as q .ie naquellas immedia
equipes principaes e secundarias jazia um h irnern cahido,
do fitlélico F, C. e Cruzeiro p.irecendo ao local o
F. C, em virtude da realização ro da assistenc1a publica

Foi levada hoje á pia b aptis- d.l eleições, ficou transferido para rir cou a policia tratar-s
mal a interessante menina T:lere- o proxirno domingo, dia 21, orerarto Liberato Pinh
zinha, filha do sr dr, J;);é A:ca· I de côr preta, tomado
cio Moreira e d, Ar:« y G:'fci:;t I R:::M C) embriaguez,
M,Jreira, F?ram p�drinh05, ? sr.1 As elirninatorias para o Conduzido para a P
Ruy Áccacio �v'br-"Ha e Mma da carnoeonato brasileiro do re- Ce itral, ali dormiu Lib:
Conceição Moreira. mo, Lkrão lugar a 15 do cor- aliás como de costume,

rente. O; enthusiastas do je, pela manhã foi o in
distincto esporte esperam operaria encontrado mor

com grande ansiedade aquel- Em seu p rder foram
las provas. Martinellinos, centrado objectos mi
ria .huelttas, aldistas estão COiTlO lápis, borracha, et
interessadissimos. uma carteira com 5$900
A propo slto recebemos a

seguinte carta: «sr. Redactor». ij���������

Para a regata do dia 15.

�I Est -II haçosApezar dJS muitos ,;-olos � •

de corda e dos palpitados lbc��� :a;�

barcos de diferença que ri
vaes do branco e encarnado
(leader do Remo em S. Ca
tharina) esperam offerecer a

este no dia da regata, tenho a

dizer que a Coruja. só per
de na raia. E mesmo não

vejo probabilidade de derro- O Governo, então «beb�
Actos officiaes ta, A Luz com satisfação,

Ainda este anno o sem- E o G)verno a recebeu
pre «Aldo Luz» representa- Mas ... a L'lZ acha que não
rá O nosso Estado no Carn-
peonato Brasileiro do Remo.
Aguardemos pois as pri

meiras horas da manhã do
dia 15.

Sério em

Mar

incidente

lumenau
Oscar F. d.)s Santos, M »icyr Sl
veira, João Syring, H. Zim ner

mann, Léo Sadine, H .�itor Varel
la e Snra.

fazem unnoa hoje:

DT. Ulysses Cosia
Decorre hoje o anniversario nata

licio do sr. dr. Ulysses Costa, juiz
avulso, provecto advogado e

fIuentep olitico colligado, residente
em Joinville.
A Gazela envia suas fe!icita

ções ao illustre anniversariante.

BaptIsmo

Entre integralistas
c®]ligados

e

Blumenau, 130-fi Gazeta-Deu-se ontem sério �incidente
entre os integralistas e os colligados, em vista de terem este; coberto
os cartazes de propaganda da Acção Integralista com outros da cha
pa «Por Santa Catharina», A milícia integralista percorreu a cida
de destruindo completamente os ditos cartazes, num gesto de desag
gravo, tendo por essa occasião desfilado 350 milicianos.

o menino Carlos Alberto, ap
plicado alumno do Gymnasio San
to Antonio, em Blumenau, e hlho
do nosso amigo Alberto Barbosa,

missas funebresfiscal do consumo;

a exma. sra, d. Móuia da Glo- Na próxima semana, na Cathe-
ria Medeiros Dutra, virtuosa es- dral M�tropolitanl, serão rezadas
posa do sr. Heitor Dutra, alto as seguintes missas: - 2a feira,
funccionario da Directoria Regio-

I
dia 1 5, em acção d� graças ás 7

nal dos Correios e Telegraphos; horas; 3a feira, dia 16, de Hen-
o sr. Eduardo Luiz da Costa, rique S;Iva, ás 7 hora" no altar

escripturario da Delegacia Fiscal; do Sagrado Coração d� JesU5,
a senhorinha Olga Daura, filha -la feira, dia 17, d'! Rasaria da

do sr. João Daura, do cornmer- I Conceição, ás 7 horas,
cio local;

o sr. Eduardo Calixto Pereira,
residente em Cannasvisira.

iroteie entre opera
a policia

o a-Reputado Alvaro Ven
tum�a protesta.-Mulhe

res presas
Rio, 1 2 (aéreo)-Esteve, na conflicto já do dominio público.

redacção d'A NOITE, uma com-

missã; de deputados e candida- MULHERES PRESAS -

tos á deputação federal, todos Rio, 12 (aéreo)-Foram eHe-1 foz cnnoe amanhã:

da Lezenda União Operaria ctuadas diversas prisões Je mulhe-
-

Ke
a menina Anastasia Syriaco a-

Camponeza, que protestou con- res. lafatas, filha do sr. Syriaco Joãotra a acção da policia. Essa
M a rty"-es Kalafatas, comrnerciante nesta pra-cornmissão era constituida dos I

deputados srs, Alvaro Ventura e que ·tombam ça.

Vasco de Tuledo e dos candi- (I'ontlnucção àa Za. págIna)

Segunda-feira, ás 7 horas, será
celebrada na capella do Asylo de

Orphãs, uma missa em intenção
á alma de d. Virginia Felisbina
da Luz, esp03a do sr. Alexandre

Gonçalves da Luz Junior.

Hoivaàos O sr. ceI. Interventor Fe-
minhastes longas noites pelas tre- C oI h' h W ld deral neste Estado assignouom a genti sen onn a a a

vas cerradas da vida; manchaste Krapp, filha do sr. Paulo Krapp, os seguintes actos:
, 1 d d 10b 1 d dividindo em duas a a-teus pes no o o a I era e- artista, contractou casamento o sr.

mocracia, e teu manto de rameiro João Ozorio de M�lIo, Motorista. ctual escrivania de Orfãos,
, d d D

.

I R Ausentes e Provedoria, da
1 A' t

no po as sen as- escanS31-VOS. O sr, dr. Ornar Carneiro 1'-0:« cornrr.usão protesta con ra -

C d BI d
1 1 f, d Avistastes venturosos no deserto a beiro contractou casamento com a

omarca e umenau; e-
H_l'as vio encias po iciaes veri tca as -'

d 1 fr' 1 d D' "
,

ji no período que o Código eterna e sempre bella Jerusalem, a senhorinha Ely Soares, da elite signan o: O • O lCIa a, 1-
Realizar-se-ão nos dias

cidade mystica de Deus, que ap- d I b't b f'lh d Ib rectoria do Interior e Justiça,Eleitoral assegura plena liberda- e m 1 u a e I a o sr. ra-, ' IS, 11 e 1 9 do corrente, na

d d °d d d pareceu radiante e mysteriosa nas hl'm Claudl'no Soare�. Trajano Margar Ida, para en o

I h' 1 I' t
.

e a to os 03 CI a ãos, que, e " I d d' t doai la su, as e emtna orlas
visões evangelicas do último profe- Aos �oiv03, LI G I I carregar-se o expe len e a

fórma alguma, pJderão ser pre- !
..r>- aze a cum-I referida Directoria; Virgin:a para o Campeonato Brasilei-

sos, senão em flagrante ddicto. ta ... primenta. ro do Re;no. Para as provasE vossas almas ainda juvenil Broetto, para exercer o car-
O obJoectivo da policia, no caso, d f d 1 de o�il-r�gger que terão lu-

subirá até ao seio ele Deus nas a- Habilitação go e pro essora a es;:o a
'� 0\'não póde ser outro senão o de

N P t I' gar a� 8 horas coub...t am
zas da morte, como o orvalho da b I d de ova e rapo iS, no mu- .,' . ,

aterrorizar a massa trabalhadora, Estão se ha i itan o para casar por sorteio No dia 15 Ria
terra s� levanta ao céu num raio 1 F d Th' nicipio di) Cruzeiro; t '1' ,-

para que elia não compareça ao o sr. Rau re erico leme, com-
1 cnuelo 1 a' ba Isa' Aldo Luz

comicio de amanhã, na Espla- de sol!... merciante nda capital, com a se-
creando escolas nos oga- 2a' M�rtinDlli '3a 'No dia 11:

Descansai-vos brasileiros dignos K P res: Pinheim Preto, munici- .,

I C, •

•

•

nada do Castello e tambem para
ne tua Patria.

nhorinha Ena rieger ereira,
pio de Campos Novos; Rio Martll1el.h � a' bahsa; .Aldoafastá-la das urnas. A commissão

Descansai-vos camisas verdes,
filha do sr. José Alves Pereira.

Frorita, no municipio de U- L�z, 2,a �Iach�elo, �a. N�no entretanto, constituida de can- .

b H
.

t russallga e RI'o Batalha, no d.la, 19.. r_Aldo Luz" 1 a bab,
d'd t d L d U'ã O os teus lfmãos sa erão vingar O!H:lmen o

R ·h 12M tI oa °Cs
a egen ta

m o

tpe- orgulhosos o teu precioso sangue, O 1 d Alb D' municipio de Bom I�etiro; sal' la_ ue o, a e ar 1-

rana amponeza, em a cer eza
b d P 'I

ar o sr. erto omm-
transferl'ndo: pára a locali- ne,lt, 3a.

'.d d'd' - -

I
pJ.ra o em a atna d SOl d u xma es P d 1 ;rr

� que taes m� 1 as s�rvlr�o, tao YRAcA gos a I va e ê s a e .

.
-

dade de ltapuhy, municipio ara �s e Si{[jj qU,e �e
somente para h�dar maIS mttmda- -inedito-"Deus PaltÍa e Fa- posa d. Marina Gallon da Silva,

de Cruzeiro, a escola mixta effectuarao naque��s �Ias �s
mente os parti os representa os

'1'"
' foi enriquecido com o nascim�nto

de Ouro, no mesmo muni- 9
. horas, �a ma�ha., 1 a

.

eli-
na chapa do proletariado cano·

mI la.

Fpolis, 13-10-34
de um bebe que na pia baptismal

cipio e para a localidade 1�ln.atona. M�:ttn�lh, 1 a ba,�call• receberá o nome de Carlos Alberto.
Umbu, no municipio de Cam- hs�, AI.d�, 2a '. �Iac�uelo, 3 ,

A commissão solicitou, ainda OIS.
pos Novos, a escola esta- 2a. eh!lll�atona. RI.�chuelL?'divulgasse A NOITE que os tra- rhep�l� o':::�ib'us da Empreza Auto dual mixta de Capinzal, no 1 a ,bah�.a, AI.do, ?a,' Mar,d�balhos da assembléa corriam em Raptada pelos nelll 3a 3a ehmmatona

Viação Catharinense Ltda, pro- mesmo municipio; Ald' l' b r M t' T'absoluta normalidade, quando a "gangsters" cedente do norte do Estado, che- desdobrando o curso da o:, a' a Isa, ar mel I,
policia slrgiu, em hostilidades.

escola ml'xta de Barra elo 2a'; Rlach:lelo, 3a·.
U h d It

. .I d garam ôntem os seguintes passa-Começava-se, então, a discu- ma S ln ora a a a SOC18u8 a . o.

d C
tir uma proposta :no sentido de geuos: Leão, no muntClplO e am-

O ceI. Interventor auxiliou
.

'd
o

L
'

'II K t k I? (' G. Schmidt, Sma. M. Busch- pos Novos.
b' d th'serem constitUi as commlssões pa- OUlSVl e, en uc y, - VIa

MI d L M J �����oo������ a em alxa a ca annense

d d 11 d'd aérea) - A sra, B�rry V. Stoll, ler, i ton a uz acnco, osé � .. d d' t ára a propagan a as a U 1 a,
A. CassaI, Wilmar. Dias. ® P I K

O remo que ISpU ar o

candidaturas. figura da melhor socied.ld� local [lt au O rapp .. Campeonato Brasileiro, pelo
d

' Acha-se entre nós, acompanha- •

EOuvI·u-c.e nessa occasl'a-o um e p:::rtencente a uma as maIs 'í.! .. que a Liga Nautica votouu

d:l de sua exma. família, o sr. :r
tiro, dentro da séde. Seguiram-se opulentas familias de Ken:ucky, 'ii Adellna L1nharas Krapp .. uma significativa moção deAlberto de Medeiros Barb03a, fis- �outros. A poll'cl'a I'nvadl'u a so- foi sequ�strad? Accr�scenta-ge que jl agraciecimento que ficou con-cal do Imposto do C>nsumo. "participam aos parentes e

ciedade elo Syndicato de Empre- ii sra. Sto11 foi espancad:l pelos 'ii
pessoas de suas relações o signada em acta.

f{ados em Hoteis, onde tudo raptores e arrastada d:! sua resi- Boanerges Lopes � d d�

�
contracto e casamento e

occorreu,� estabeleceu-se grande dencia. Os bandidos pedem um Procedente d� Lages, acha-se "
sua filha WALDA, com o

tumulto e seguiu-se o sangrento resgate de cincoenta mil dollars. fi ��ta Capital o sr. pharmacêutico
rü

sr, João Ozorio de

Mellol, ��:..IJosé Boanerges Lopes." �

O Ple=to de amanhã �li ATltonio Bessa -l1
(C t·

-

d 1 ") � WaldaKrappon muaçao a a. pagma E,tá ha dias nesta capital, o � e

rnut1us pub:ico de natureza eleitoral, para que .seja nc- nosso prezado colleJa d� impren- � J010 Ozorio de �lello
m :c,dJ 01 sDrteado, O�I passar, na;; me3mas condlçõe3, seu 5.1, sr. AntcnÍ) Ber,s,a, director do �
exerc.cio: Pena-multa de 2:000$000 a 5:000,$000, perda semanario O AlboT, d� Laguna, f noivos

�
ti i arg) públko q'le exerça, a�ém da inhab:!ihçã), por I:.l

Outros partem... fi F I' 1 '1 10 :J4dDis annos, para exercer qualquer outro.

:tl!
po IS., �- -.

�
Art. 101, parágrapho 26: Recusar ou lenunciar, sem Para o norte do Estado, segui- � O' __j �

causa justificada e acceita pelo Tribu,nal Regionoal, o cargo J:am pela Empreza Auto Viaçã') � ��(le membro da Mesa Receptora: C'lthaÜn,en�e Limitada, as seguin ������.����
Pena-perda do cargo publico, qL� exerça, e muI· tes pessôas: DELAMBERT vende-lhe o

ta de 1 :000$000 a 2:000$000 cOi1versivel em prbão, na Francisco R. Gonçalves, Ar.- melhor gêlo por igual preço
fórma do Códi�o Penal.

-

tonio Tounaris, Marcos Tounaris, PHONE 1.100

dates á deputação federal, srs.

Plínio Gom:os de Mello e João
de SOUB Gaya.

Falando em nome de todos,
disse o sr. Plinio Gomes de Mel-

Paz
LondreS, 12 (via aéerea) - Cor
rem na City boatos de que houve
um accôrdo para a conclusão da
paz entre a Bolivia e o Paraguay,

PHARMACIA
PLANTÃO

DE

Está de plantão amanhã
á <,Pharmacia Rauliveira«
sita á ma conselheiro Mafrao

O serviço nocturno será
feito pela Pharmacia Chris
tavão, � rua JOã� Pinto.

Morreu 11

policia

Rescindindo o

tracto da Lu
00 vemo tomou
se do') bens.
zeta, 12-10-3

Mas co:no? IV'a qu � embrul
Afinal ... quem tem razão,

O povo é que não tem

Com essa <encrenca>, pos

O Governo diz que é don
E a Luz tambem; ora pois"
Diz o Zéca, já co:n somno:

Pago a luz a todos dois ...

Tem a palavr�
Almirante ex-�
feito, actual fu,
deputado. (Oa
12-10-34).

Almirante, quéro ouvi-lo!
-Ao Prdeito ou... Candi�
Diz-nos elle em doce estyllo,
Com seu módo mui pacato.

Candidato! E o ex-prefeit
Conjuga um "verbo", só1No Pa"ado {e. dando�No Futuro e no ... Presen�r;,

Supremo Juiz, o Povo!
A Justiça incorruptivel!
Como, agora, é tudo novo!
Parece até... impossivel!

Itajahy acolhe
muita galhardia
ideaes operd
(Gazeta, 12-]0·

Itajahy! Bem sabia
Que tens um povo altaneir'
Que captiva a sympathia
Do Operario Br isileiro!

O braço de quem trabalh
Merece carinhos vários
E Itajahy agazalha
Os ideaes operarios!

Saraplão
VEND

SE um prédio sito
districto de Sacco dos Li
n. 160. Tratar á rua Arcypr
Paiva n. 6.

VEND
SE uma serraria para I
em tóros. Tratar com Ar

o

Va!en�e, á rua fratern:dade n'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




