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o Prafe

Federal

o Governo do Estado mandou
militarmente as usinas que fornecem
ça a Florianopolis, tendo sido o sr. Miguel Véla,
gerente da empreza concessionaria prohibido,
pela policia, de penetrar" no prédio das respe
ctivas installaçoes.

A Gazeia

Uma guerra
mur.dial

occupar
IlJZ e for-
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Conforme noticiamos ôn-

tem, em «p Iacard», ao púb li - ãi__iiiãi-iIl ...............,;;;,___...;;;;;;;;;;;;;;;;;,·0;;;;0;;;;;;;;:;;;;,...;;;;;;;;=;;;;;;;;;;,;;;;;0;;;;;;;;;0;;;;;;;;",,__;,;;;;__
co de Florianopolis, e con

soante foi largamente divul

gada pela imprensa local, em
consequencia do incendio que
na madrugada de ôntem des
truiu completamente o pré
dio onde residia e tinha o

seu gabinete dentario o sr.

Paul Nohl, prédio contigno
ao de «A Gazeta», nossa

redacção e oílicinas vieram
a soffer damnos de tal mon
ta, que impossibilitaram a

circulação deste diario.
Graças, porêrn, por um

lado à abnegação e comedi
mento da secção de bombei
ros, a cuja frente estavam
os distinctos officiaes-capitão
João Marinho e tenente Mau
ricio Spalding, que impedi
ram bravamente a propaga

.ção do fogo, e, por outro
lado á comprovada dedicação
de nossos operários, que
não pouparam fadigas para
remediar o acontecido, volta
A Gazeta a circuiar hoje.

Os que dese-
III

Jam

Vianna, candidatos colligados á
I

Colligação
deputação estadual apresentaram lntegralismo
protestos, por constar dois pontos,
na chapa federal do Partido -Li
beral, em virtude do êrro typogra
hpico, allegando possibilidade de

Esladual violação do sigillc.
Os srs. drs. Nerêu Ramos e

Liberal
216 Adherbal Ramos da Silva aprr- Colligac2io
161

2
sentaram contra-protestos.

I

Federal &sladugl
Liberal 4.352 4.297
r II' - ;j lO? 4080,--,o igaçno -t , i �

Íntegralismo 139 136
Estadual Trabalhadores ---- 11 I

Avulsos 145 115
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� Leitor amigo, ter.is, dia- �JJ
17

. d l!� riarnente neste cantinho, um ��Lsi..: ua � commentario 30Lre a nossa ����
,
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Colligação 123 123 JlJ poética c: a e, so rc as- �estadual Liberal .85 .
8 I t� sumptos e aspectos varias �1

11 i }� para ti, para mim, d,� ti, ��
63 7 a. SECÇÃO (Barro Branco) � de mim, .. de> nós todos e ... �ti

f� dos outros .. ,. Qil2 cLaLo! �ilEstadual � Ao cahir d:l tarde, á hora �
25a, SECÇÃO (Rio Vermelho) Liberal 105 I 05 �.��I

do teu lunch barguês, Cjll::\ll- �.�
Colligação 94 9 3 � do .fi Gazela entrar pela rn]

�.'� tua casa a dentro, irás sa- ���'Deixou de ser apurada, por não 8a. SECÇÃO (An321ina) 1'1 ,11

coincidir o número de sobrecartas ij borear esta secçãoziuhs. �
com o de votantes.

Federal esladual j� , E�pero que ella terá para

i'�Colligação 176 175 � tt, leitor genero�o, um sabor i�26a. SECÇÃO Liberal 114 116 � de �melette qU�lm:da: (�
Federal Esladual ij Isso posto, aqUI lico, ao if

�J te u dispôr , acceito tuas sug- ��
� gestÕ::3, pódes e�crevcr p�ra: �,

Federal Estadual � "Secção .fi Cidade d.fl ��
� Gazela.
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Assim teremos opportu- ��1 2:)
� nidade de collaborar para a �
�� grand�,za, desta linda ci,dade, ��
� que, SI ainda não o e, po- fW
"�d r " ' ��

� era entretanto ser um jar- �
Mornas) �� dim, á beira ma: plnnt�do. ii rw
..r;; d. '� Sl g03tares d A Cidade �
uSlaL1 'tt � mIA

uito bem, para ti, que a

�I�53 �.I
es, e para mIm, que a escre- �

I � voo
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� SI não gostares, pClOr para IW
� ti c, para mim que tc:ei de �
[�� rcmInar para te ser trl e

�I� agradavel. �
I a. SECÇÃO (Séde) � Bôa tarde! �

Feder.il Estadual! Bisbilhola �Liberal 193 190 �� 'S"rzJT�.":" 'S' "t",_.... ,-:c_,rr.,.."r.iÊ�r...!I������:"_�����

fflu51icipio da
Capital

FaIleceu, na Capital da República, um velho
sapateiro, que em idos tempos abandonou seu

ganha-pão, para fazer propaganda política.
Morreu na madrugada de 14 de Outubro de

1934, na miséria, vivendo até então da carida
de pública.

Ainda cheirando sóla, surgiu na liça políti
ca ao lado de Ruy Barbosa, na campanha civi
lista.

Na Reacção Republicana, esteve C0111 Niio
Peçanha.

Dahi por diante, passou a doutrinar, repu
diando o officio que lhe garantia a subsistencia.

Jamais viveu como um urubú faminto, su

bindo aos áres para farejar a carniça dum em

prego público.
Dizia-se idealista e morreu como tal, pre

cisamente no dia em que o Brasil, p-Ia vóz so

nora e espalhafatosa dos seus tangarás políticos,
annunciou, com discurseiras, pamphletas.e insul
tos recíprócas, o grande dia civico da naciona
lidade .

Foi prudente, morreu no dia em que os

idealistas morrem desilludidos ...
Assi TI morreu o doutrinador do ideal que

seus amigos chrismaram de professor.
-Professor de que? perguntou alguem.
E o velho sapateiro respondeu com ernpha

se, cathegorico, convicto, de sua missão predes
tinada, firme e enérgico:

-Professor de civismo; vivo ha quasi trez
décadas ensinando civismo, pregando icléas no

vas, sádias e ... Morreu 110 dia 14 de Outubro
de 1934.

O professor de civismo dcsappareceu do
seio dos mortaes, exactamente 110 dia que os

mortaes annunciam o dia do Civismo.
Cruel ironía do destino!
No seu idealismo sonhador e utópico, aquel

le que tanto pregára o civismo, não quiz ver

nem assistir ao epilogo da tragedia eleitoral.
Melhor fôra que tivesse continuado, lam

bendo sóla, cortando couro, com as mãos be
suntadas de grude, Ol! encerando o fio, do que
ter feito política idealista neste pobre palz que
perdeu o norte e se metteu num bêco sem sa

hida.
-Professor, não é

nho, á tua memória, ao

velho Apelles, na rígida
zão:

,«Não vá o sapateiro além dos cl)inellos».

18a. SECÇÃO

Liberal . 2 1 7

Colligação 159

i integralismo 4

I
Trabalhadores
Avulsos

2a. SECÇÃO (séd::)

Total da apuração
ÃTE' -A.'S -r6-=HÓffAs-1)E

HOJE
22a. SECÇÃO

Federal êsladual

Colligados 1 S I 150
Liberal 148 146
Avulsos 1

23a, SECÇÃO (Cachoeira)

3a. SECÇÃO

Federal estadual

102
42

97
42

Munici�io de
São José

Federal

Colligação
Liberal

138
125

I

Federal

In egralismo
Trabalhadores

estadual

176 6a. SECÇÃO (São Pedro
1 43 Alcantara

3 Federal

Federal

145
56

9a, SECÇAO (GJrcia)

Rio 16 (via aérea)- A ideia
da guerra lamentavelmente ganha
terreno em muitos meios.

,
Isso não admira, porque ha mui

ta gente interessada na «xplosão
de conflictos internacionaes.
M ritos livros têm sido escnp

tos em favor da guerra, embora
nenhum delles tenha tido a accei

tação de um «Nada de novo na

frente,» de Remarque, e outros

livros famosos
No Japão, têm sido publicadas

obras que mostram a conveniencia,
a necessidade, a fatalidade dê
lUna guerra contra os Estados
�nidos.
Ha até alguns que mostram que
pareo com a terra de Lincoln

«sopa» ...
Ao que parece, m::smo já se

reveu no Imperio do Sol

NaS-I ...

ente um livro d�screvendo em MumclplOs
"

'FI' rórrna de romance, a victoria do oflanopo IS

&pão contras o Estados Unidos. BLlagesumenau

GAZETA Joinville
Noticiario na quinta página Canoinhas

Federal
Co!ligação J 7 I

O candidato colligado sr. dr. Liberal 52

Wand�rley Junior apresentou pro- Integralismo I

testo pela apuração de um voto

Volanles impugnado, em que a sobrecarta.
6.659 deixou de ser mi�tura:la com as

• 5.685 d,,:rr::lis, tornando a sim o voto

3.7 1 5 conhecido.
3.685 Os srs. jornalista Povoas Si-
2.292 queira e dr. Oswaldo Bulcão

Colliga;rão
Liberal
Integralismo

24a,

177
145

2

SECÇÃO

Liberal 154
124

Federal

Lib_eral
Colligação
Integralismo

118
65

1

Colligação

Palhoça

Liberal
CoIligação
Avulsos

143
1)5
4

127
50

6a. SECÇÃO (A2uas

Biguassú

27a. SECÇÃO (Ribeirão)
irreverencia ao teu so

teu idealismo, mas... o

philosophía tinha ra-

Federal &sladual

--

CATA0

Lib::ral
CoIligação
Integralismo
Trabalhadores

128
53

1

Os que votaram

Eleitores
7,7bO
7.346 •

4.079
4.426

2.(49
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA' - �����"!'j!���r���
����-��- ACÇAO INTEGRALIS- � D E A R T E �OIARIO INDEPENDENTE TA BRASILEIRA � ... !"".';,r,'�!",·""n__ ti_,H;!Redactor-chefe � �Marllnho Callado Junior Provincia deSta. Catharina r REDACTOR "

REDACTORES DIVERSOS (O.�artam.nto Provincial d. Propaganda) l::�nÃo ':,!,�JAgentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração guez

Ministerio da Fa
zenda

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceilo expresso en arti

go de collaboração, mesnr soU
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc tsor parle
la Redacção.

Assignatu ras
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

núncios e assignaturas derem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Caliado.

Todo aquelle que exhibe o seu

Dom musical, sem os conhecimen
'03 da arte, é, podemos dizer sem
medo de errar, elemento da alma
das ruas!

Pelas Repartições

Essa é a verdadeira expressão
do sentimentalismo musical!

E' a alma em contado com as

cousas transcend entes e divinas.
E' a alma em expansões libérri
mas de todas as suas alegrias ou

de todas as suas tristezas, Em
fim...é a alma só, se:n mais na

::la. Com a sua Alegria ou com

e a sua Dor! ...
E essa expressão da alma li

bérrima, da alma das ruas, não

se exemplifica somente com os es

farrapados das sargetas. Não. Es
sa expressão se vê tambem em

pessôas mais cultas e mesmo dis
tinctas, mas que são alma das
ruas, em contacto com todas as

bellezas desse céo azul, que nos

circumda!
Luiz Fabricio Vieira!
Eis ahi o exemplo fr i z a n t e

dessa alma já vestida na indu
mentar.a de uma bôa e distincta
educaç to.

No entanto, Fabricio é a ex

pressão viva da alma simples do
Rio, 16 - (Via aérea) A n n musicista, que tem somente um

fiscalização bancaria está Hoje dia 17, pelo Max, seguirá para a Laguna, Dom maravilhoso.
empenhada em apurar dois onde deverá ser installado um Nucleo integralista, uma «bandeira» Ouvi-lo dediihar a sua gaita
casos graves de con trabando de camisas-verdes. magestosa e opulenta de sons ma-
ou sonegação de taxas do Quem desejar tomar parte nessa viagem, poderá procurar cios e delicados é ter-se aos or-

«Colis-postaux». Um desses
o secretario do Departamento de Propaganda. gãos auditivos catadupas de VI-

casos, apenas, é do conheci- " " brações de uma sonoridade mu-
mento publico; O outro só «Os objectivos da Revol��ãO de 30, de fortalecer ao ma- sical que nos eleva ao Sonho, ao
ontem foi revelado. '"

d
.

lid d d I id
.

d embevecimento,ximo o espmto e naciona I a e, e regu ar a VI a econormca o
Estão envolvidos nestes .

f dO
..,
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'Fab'l'IOcI'o Vieira e' uma almapalZ, re un Ir as mstituições o sta o e sanear a a rmmstracção pu-
casos, segundo apuramos, blica __ não foram infelizmente attingidos. O que sobreviveu a esse grande.
um despachante aduaneiro e nobre e frustado proposito foram as velhas manobras da politicagem Dá-nos as suas musicas de ma
Iunccionarios do «colis-pos- local, accrescidas, hoje em dia, de um novo elemento de perturba- gicos ellcitos, como n03 dá, sob
taux.. O primeiro dos cul-

ção que visa enfraquecer o vigamento Iederativ J e solapar oslunda- uma abgria perenne, o seu sorri-
pados, ao que se dizia á úl-

mentos da Patria. so de bondade extrema!
tima hora, já havia sido de- «No capitulo de inconsistencia nacional-digo, de novo, E é por isso que Luiz Fabri-
tido, a pedido do inspector que o nosso paiz só procura correlação com a China. cio faz, ao mesmo tempo, ouvin-
da Alfandega. «A phase vibrante e áspera de concentrações nacionaes que tes da sua musica e amigos da
A firma a que vinham con-

o mundo atravessa, não tem echo entre nós... sua pessôa educada e sympathica.signadas as mercadorias en- Góes :J\[onleiro Ouvimo-lo diversas v�zes.

trcgára ao despachante a im- " " Nas suas expansões d'alma, ha
portancia correspondente aos Amanhã, ás 20:horas, hav�rá sessão pública de doutrina. ;gorgeios que elle decorou e trans-
direitos a pagar, e @ste, in- " " mittiu ao teclado da sua gaita en-

t�llige�ci�ndo CO{? umt func- E' na caserna, ao calôr das lradi��õ�s civIcas no Gxercila, que se cantadora.

cIT:f.rlO O d«cO IS-POtS aux1», aprende a sentir a falalidade e a

'

belleza de morrer pela Palric. E esses gorg�lOs são aquellesfa SI ICOU os I)CUmen OS, 0- " "
mesmos gorgelOs que elb ouviu,

cupletando-se ambos com o O I t r é III de patriotismo. quando menino, dos passaros can-resultado dessa esperteza. O In egra llosmo ,uma esco a

O t 'd tO ntegra Ismo so pensa na sua Patria e nos m�lOS mais lares da sua te:ra bemdita, da
. ?u ro casod I ��IC? �.o nobres de servil-a. sua serra linda e altaneira que é

pnm:íro, segun ° u O m !- Elle não tem ambicões pes50aes, nem odios de castas, nem tambem no<;sa, porque pertence
ca, em como respOI1SaVelS preconceitos de raça.

J

ao nosso querido torrão cathari.
as mesmas pessoas. A I B °I I á' I' I
A f r

-

b'
ma va entemente o rasl e uctar ate a morte pe a um- nense.... O Ministro da Viação assl-

Alf lscda Isaçdao t andcana e dade e pela grandeza da Patria. gnou os seguintes actos: nomeandoa an ega, ean e a gra- " P Ividade da occurrencia estão B u e os mUla o sr. João Daniel de Freitas, para
elucidando-a dividamente

Ha muita gente que combate o integralismo sem saber o o cargo que já vem exercendo,
P d d que seja integralismo. interinamente, de servente da agen-O emos a eantar que as O

• lia • v

s interessados na exploração das massas obreiras accusarr.- n IC IP lOS Cla postal-telegraphica de Sãomercadorias que foram obje- nos infamem�nte de inimigos do operariado! Franciscl na D. R. de! Santa Ca-cto da ti apaça constam de Os athêus-affirmam <!u;:: nós somos soldados do Papa. tharina;pentes de ceIluJoide, pince- E ha alguns catholico5, que acnditam demasiadamente no
Pomerode _.. Blu-

C d d I Fnez, escovas para dentes e once e' o ic�nça a rancis-

II d que ouvem e por isso uns chamam de «communistas disfarçados! » me nan
co Klodzinski, e�hfeta da agenciacabe o e artigos e perfu- No entanto nós é que somos a verdadel'ra revolud.o pro- d C

.

h b dO d DO A I d d
'

maria diversos. :t

-

e aUOln a, su or ma a á 1- ampa a o poste que esta
letaria dentro das principaes capitaes de Deus, Patria e Familia. Realizou-se, na noite ,de 12 rectoria R�gional de Santa Ca- collocado á esquina da Rua BO'

n
u

n do cor�e�ie., neste
° ?istricto, um tharina, um anno, com ordc:nado, cayúva com a rua Alves do:: Brit,

Cath::uinense' I concorndlsslmo �omlcl? de p�opa- n)S termos do art. I. do decreto to, ha mais de um mêz que esta
Ai(,da tens vacilações? I g lllda das doutnnas mt�grahstaso numero 21.233, de I de abril apagada.
Não estás vendo como os communistas m15sacram traiçoein:.- O salão, .em que se realIzaram as ,1932, a contar de 5 de julho Urge u:m prc',i:bncia i.nme'

mente os camisas-verdes? co lferenclas, estava repleto de 'lt' dlOata
. .

d d h
u Imo. , .

--Porque fazem elles isso? ou nntes, auton a es, sen oras e

-Porque desejam es::ravisat a nossa Patria aos judeus ce gra!lde numero de moços, tendo
Moscou, completando a obra do liberalismo que a submetteu aos feito uso da palavra 03 srs. J.
judeus de Londres e Nova-York. Ferr.:ira da Silva e Frederico Companhia Tracção, LU2

• Kaspareck que discursaram lon-
����������������!'!!"iiiãl��������

gamente sobre a fimlidade inte-

N H h G d
. gralista. e Força de Flor·.anop·olisa espan a ea a na primavera o dr. Frederico Kasparé'ck fez

Imperial-A's 7,30 horas, úl-· -
Porto Alegre 16 -- (Via

a sua preleção em lingua allemã, ����'!'!!""'IIII���������'I����������I
tima exhibição: Fra Diavolo. U nla igreJ'a incen- aérea) Em plena primavera, visto como, grande parte dos AV ISO• as geada continuani a cair, d- d lada

,
causando grandes prejuizos presentes não comprehen ia a

1{,Oyal-A's 7 e 8,30 horas: Corunha 16 - (VIa aérea) á pomicultura. linguade nosssa Patria. O,;; orado- Levamos ao conhecimento de todos os nossos consumidores
Rua da Vaidade. Os revolucionarias atearam res foram muito applaudidos, tendo de Luz e Força que esta Companhia continúa na posse dos seus

fogo, com auxilio de um li- FAZER 11 'na refeição se verificado muitas adhesões. bens, a�tend�ndo tod03 05 serviços da sua conc�ssão e, co:no sero'

o quido inflammavel, á igreja é causa vulgar. "�as fazer prê, a receber )$ pagamentos das contas de_,consumo de energia,
de S. Pedro, que ficou quasi uma bôa refeição só no res-' 'DELAMBERJ-Boca)!Uval 1 IH jque só devem ser feitos no seu guichê.
totalmente destruiàa,

.' taij��ni Chlq�ln�o. _PHONE 161
_

A CERE.NCIA

«O communismo, negação de tudo o que ha de superior
no homem, é um phenomeno eminentemente burguez. Tão bur

como o liberalismo.
Quem pede liberdades? Mais liberdades?
Aquelles que dispõem d� recursos sufficientes para ampliar

posses, conquistas, areas de oppressão, hipertrophia de individualis
mo anarchico. O operario pede é um pouco de conforto para o

seu superior e nobre conceito de felicidade simples e pura, sem as

complicações, as ambições, o exhibicionismo, as licenças que são

comprehendidas na felicidade burgueza.
Por isso é que vemos burguezes, genuinamente burguezes

prégarem o communismo. Ricaços, ao lado do marxismo, porque
pretendem, de certo, no regime desejado occupar um cargo de té
chnico em que possam explorar e eSm'lglf os operarios.

Sim, é o que elles querem, Explorar os trabalhadores
gozar a vida.

Essa a mentalidade communista, que uão tem a sua base
em um ideal de justiça, e de fraternidade social, mas em surdos
instinctos sexualistas, em agudos instinctos de rapina e de esmaga
mento dos verdadeiros trabalhadores».

"--»

Foi assim despachado o req,
rimento de José Cunha, guard
fios, diarista, com exerciCIO

Directoria RegOonal de Santa (
tharina, pedindo nomeação pô
o orgo de guarda-fios de 2
classe. -- As condições de i

cesso do requerento serão el
minadas opportunamente com

dos demais candidatos.'

Caixa Postal 37

Expediente do Director da

Despeza Publica

Contrabando
no "Colis-pos..

taux"

U II

Os resultados parciaes, por secções, do pleito de domingo,
tem demonstrado a disciplina dos camisas-verdes e a sympathia com

que o publico cerca o ideal nacionalista que elles pregam.
As votações tem excedido ao numero d� integralistas ins

criptos e classificados nas varias secções eleitoraes em que se divi
de o municipio de Florianopolis.

E isto nos basta.

OHicios remcttidos=-Ao sr. de
legado fi.cal em Sta. Catharina:
N' 83-Remettendo o pro

cesso fichado sob n' 57.298
1934, em que é interessada Cui
lherrnina Germana da Silva Kre
tlow.
N' 86--Remette1do o pro

cesso fichado sob n 74.243
I 935, ern que é interessado Ma
noel Xavier de Almeida.
N' 87--Conc':!dendo o c é li

to de 180: 180$000, á conta da
verba 7 a '-D,�partamento Nacio
na] de Portos e Navegação-I
Pessoal-Sub-consignação n I.

CONTRASTE

M inisterio da
Viação

"A GAZETA", em "mane]
te", na edição de I 5, diz que
coniortante demonstração de ci�
mo do eleitorado barriga-vere
comparecendo em massa ao pIei!
poderá ser perfeitamente o prenu
cio certo, inilludivel, de urr I

nascimento da nacionalidad-.!
O "reporter" integralista, I

mesma edição d'''A GAZETA
publicou: "ao observador do piei
de ôntem por certo não passou d
saperc ibido a frialdade com q
se desenrolou a comédia liber
dernocratica da soberania pop
lar 011 O eleitorado votou sem el

thusiasmo, sem vibração, sem co

vicções ! Só os camisas·verde
que não acreditam na effecac'
do voto e usaram como um p
nhal vibrado ao peito do regim
comsareceram ás urnas, lodav'
com interesse, com alegria e co

palriótico rancor!"
Effeitos do exesso de "biUis

sôbre o sentido da vista já pr
judicado este pelo e.trabismo n

legral do fanastimo seculo nono,

O "reportei!' viu preto e ce

suravel o que aos homens no.ma

foi, positivamente, roseo e elogil
vel e a sua desorientação d:eJo
ao ponto de affirmar que só e

camisas-verdes, que não lIcred
Iam na effecacia do oolo, co:npa
teceram com interesse, CO,71 aI
gria e com patriolico rancor'

Ís:o é um disparate! Alegri,
rancor e inleres3c juntos!

Acredito no interesse delles, 50

bretudo no int:'!re3se de algum ..

conhecidos cc>mo espertos e no

inluitos nobillissimos demonstra
dos pelos descrentes da efficaci
do vo�o, de o simbolisar 1m UI

punhal e votaram com alegria, COD

interesse e com rancor.

Conslruclores de um {f3rmi
novo ...

.J([eslres de obra de fancaria"
eu vos recommendo á benevolen
cia de «Estilhaços» e cordialmen
te, formulo smcer05 votos po
uma mais acertada visão das rea'

lidade.

n
U U

«Si os brasileiros não reagirem á campanha de
dissolução nacional que estão fazendo os agentes sovieti
cos, o Brasil terá dias de martyrios e de sangueiras»I

II

O Minitro da Fazenda conce

deu li( ença de dous mezes, ao sar

gento da policia aduaneira da
Alfandega de Florianopolis, Oscar
Corrêa de Figueiredo.

Ao sr. delegado fiscal em

Santa Catharina, foi olticado com

municando hanr o senhor minis
tro revol vido indeferir, por falta
dê amparo legal, o requerimento
em que D. Mathide Vieira da
Silva pede lhe seja cencedido o

abono provisorio da pensão de
montepio, na qualidade de mãe

do 2. tenente do Exercito, Ma
noel Vieira da SJ v»,

Directoria do Domi
ruo da União

OHicio 2682, ao sr. delega
do fiscal em Santa Catharina, de
volvendo o processo relativo ao

requerimento em que o conductor
téchnico da administração local
do Dominio da União, Gilberto
da Fontoura Rey, pede paga
mento de gratificação.

Idem, officio, 2.713, devol
vendo o processo relativo ao re

querimento do engenheiro da
Administração local do Dominio
da União, José Rache, pedindo
pagamento de gratificação, a que
se julga com direito, recomme:1-

do seja cumprido o parecer da
Sub-diredoria dos Serviços Ad
ministrativos. (Processo 34.506,
de 1934).

Ciro Mollina

Fiat-Iuz

Palcos
e Telas

Cartazes
dia

do

Odeon-A' s 7,30 horas, se

rá focalizado o magnifico film:
Fome por Gloria.

DELAMBERT vende-lhe
melhor gêlo por igual preço

PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A

II�D N
A

R IIi� rs. ereu amos I
li� e I

i�Aderbal R. da Silva
I

:! Advogados

\']Rua Trajano, n: 33. Tele-

fone 1631.

Offiei a! privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

TELEPHONE 1131
ConsulLorio: Rua '7Srajano /8.

TELEPl-IONE 1284 Cooperativa Catharinense
Caixa Postal, 98 Phone 1323 Arrnanzern de seccos e molhados, louças, vidros,

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

Dr. Miguel Boabaid i
Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS

Pharmacias
- EFFEITO SEGURO -

\� -
_

-

II
Dr. H2nriQU: Rupp JQr.

t�Jr. Oswaldal B!l!cã� Vianna

II Escriptorio R. Felippe
I

[Schmidt n 9 Phone 1483
� -----�---

� ,

�

JDr. Fulvio Aducci I� Advogado

Il:<ua João Pinto, n: 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 noras

I Pharrnacia e Dro
garia Moderna

A' venda em to-

eflnaçãe de Assucar I das Pharmacias I
de C'

·

Tenho-���co';:���:.!S distinctos I v:�e:e�or�.�o�:��
rreguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua confortavel casa situada

Bocayuva n. 154, podendo fazer seL1S pedidos pelo tele- na Praça General Os0-

phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e rio, 24 e os seguintes mó-
FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. veis: 1 mobilia de vime, com

�Oao Se Iva 5 peças, 2 grandes secreta-

Compra-se qualquer quantidade de nozes. rías, 1 commoda e 1 armario

I para livros.
==========

_ ....

Ver e t2:�a mesma casa

Letreiros

I

Consultório: Praça 15 de 'i

Nov. 24 (Sobrado) telef.;
1595 Resid. Praça Pereira!
e Oliveira 14-Telef. 1352 I
Consultas diariamente: Da: I

das 8 ás 10 e das 17 ás 19. '

Praça 15 deNovembro, rr 27

Telephone n: 1375
.

Dr. Tarcisc]Ribeiro
Ex-chefe

õ

e clinico õo H. 5.

João Baptista, Asslstencia
Publica e H. Prompto 50ccor

ro, Assistente ào 5erviço
ô

c

crianças � '1 Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter

nas e nervosas-Nutricção-«
Diabetes, Gota, Obesidade--
Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre

cimento, tuberculose e syphi
lis infantis

Consulto 'R. João 'Pinto, /8
(1' anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro ll/a

[ra, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

II Praça 15 de Novembro 27
TC:LEPHONE 1170

I I ======�==========

I I

i II
i I Dr. Gil Costa
i

'I E
I ;

I i Dr. Cid Campos
I I.

i II.. �.scr�t,orio: Rua TrajanO� C hoco Iate
i I I só BHERING

i !lilJf•
Pedro da Milura Ferro I Usem o Corante

i Advogado
Guarany � DELAMBERT-Phone 1.100

,

I que é o melhor II ���������������������I
i

I
Agente José t. Glavan I! il�Rua

Trajano, n: 1 sobrado
,

I�L!a João Pinto 6
I

i II Telephone n' 1548
.

I
!=====

__========-"I
����I',"�CLINICA DE VIAS URINA- 1 Ur. Salga�l de Oliveira
RIAS, PARTOS E MOLES- I

1

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raym�ndD Santos
méàico ào Hospital e

r
materniàaàe t

ESPECIALISTA ,Resid. Rua Irmão Joaquim sIn \

r:r;'elephone 1105 I
Cons. - Rua Trajano n. 1

r:r;'elephone /32/ !
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8 '

ADVOGADOS

Banco d� Credito Popular e Agrionla de Santa Caiharlna
(50r. roo. àe Resp. Litào.)

Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)
Enà. Te!�gr. : Bancrepola '" I'oô, "Hlbelr'o-: e ··mascate"

Florianopo!i3
EmPRE5T1m05 ", DESrot--lT05 '" roSRANCA5

ORDEN5 DE PABAmEHTO
I'or-reapnnàentea em toàos 05 municipios õo Estaào

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Pintura em geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

II Rua Araujo Figueiredo, 23

11 fLO RlAHOPOLIS

Almanak Laemmert
Pelles fw·mAOO Em 1844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Brasil
( C'lÍa Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS De de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Admi-
I PASCHOAL SIMONE S. A.

I Compra-se pellesLIVRARIA MODERNA
funàaàa em 1886Advogado

RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9
crúas de Gato do Mat-

Rua Felíppe Schmidt n: 8-
raixa postallZ9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

o, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas. 1" volume -- Oistricto feàeral
z' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .- Demais Estaào5 ào Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume esiecial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlormações sobre ° E�tado e todas as suas activida
des Índustriaes, Cornmerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

Accacio Mo- Tvpographia, Estereotypia,
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua \'Visconde de Ouro Preto

Artigo Uentano Artigo Dentario
Só na �oalharia MUller
Unico estabelecimento rapaz õe satistazer o mais exigente

profissional, rncutenõn sempre cornpléto stOCR õe proàurtos
õ

en

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)

Esta Joalharia avisa aos seus freauezes cirurgiões àentistas que
resolveu õeatn àata em õlcnte fazer granae r-cõucção àe preço

n estes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

CAFE'JAVA
Praça 15 de I n. 70. - Phone: 1277.-

Novembro

1.360
Caixa Postal, 110.

TELEPH.

S TO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçad'os finos para
_Especialidades em calçados sob medida

I C
menores preços"
homens, senhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r"'--"""""""'··'·'·'''·''''''·'''''''''''''''''B:'_-II L F
Typo "C':'

up-
, 1:":,:) th"� c:r-�ayreu"

I Comp�1nhia Alliança da 8rh>

.

,-/AI R' \�.J
_�\ II

... funõcõo em 1870 •••

� ��
5E6URC5 TERRE5TRE5 E mARlTlm05
Incontes.avetmente A Primeira/no Brasil

FRANCE �������:a����Oàe
Â

3�:ggg�ggg�gg�
Receita em ]933 ]7.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$34g
Kesponqabilicaces assumiàas em ]933 2.369.938:432$81
(Estas responsabilioaoes referem·se sórncnte aos ramos ÔI

. � f060 e TRAN5PORTE5, que são os 0015 UNlr05 em qUI
a rompanhia op érc)

-"E --"-1���Ri'l����������� Casa Tr�.Lr...QlãOS
��O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade l��

A ultima creação de TELEFUNK�N-ondas curtas e longas �
Agentes: *

Carie s H oepcke, S. A. _::_ Matriz Florianópolis �.
fILli\ES EM :-Blul11cnau-joinvillc -Sau Francisco-cLaguna -Lages \\""J

1__ .Mos:ruariOT'

permanente .::C:�� "_"0 =_;;:__ II �
�
r\\l�J
'i�,�;���� -��·�l������,��:!2����l"W�

Fechamento de
malas I Escriptorios em Laguna e Itajahy

I Blumenau e Loqce
Para SUL-P. Alegre-Rio �""'__iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiii iiiiiiiíiiiiii iiiliiiiiii.....;;;o;'_ iiiiiiiõiiiiiiiliiii"'l
Grande-Uruguay-Argentin.l- ��VAVAVAV'&(�ffÂVâVAVAV�

Chile-Perú-Bolivia uÍI
SABBADO 12,00 simples �� Na construção dos afamados recptores radio

1 O 00 . �t «Philips- são aproveitadas todas as importantes
,regs. �i ist d

' .

d d'
NORTE---Santos-S. Paulo- � conquis as a sctencia e ra 10.

R V
.

C II
r� Desta fórma recomrnendarnos, antes de fazerdes a

io-- ictóna---- arave as-- ��1
. ,

d
,.

fI G E r- d .

t d L d N I 'aqUIsIção e um receptor, procurai ouvir os a a-
rc,;,,: i�0.;;r�;; • ., Il em e pcssurrem U o O que na e Bahia-Maceió-Recife-- ata - � d Ih PI T d t

-

d
i.... "'.Y!;'",,) e peilcilo em refrigeração .Iectric., trazem, na m.rc. Africa-Europa-Asia

I

��.
ma �s appare os <� 11 IpS»

.

e cons rucçao mo ema

(." ",d c:',.oUlÍc: uma suprema garantia de qu.lid.d., duração e vllor. SABBADO 2000' I
e pr:morosa rnateria prIma.

, simp es � Receptores a todos os preços' e em condições
A 18,00 regs. �r,':;' cornprar um rerrizulldor, .ssegure-•• d. que • machin. , bô.

r

vantajosas.
s: o L�,,;cilll1te conhecido e de 'confiança - exlj•• refris.r.dor G. L � Maiores informações:

!teç/l informações ou uma dcmonstr.çio,.qu.lquercfo. DeBamh�rt �, C O S T A & C i A.
ac s so s IlIxili.trcJ 011 tclcphon. ,.r. e •.,iptorie ... �.� RUA CONSELHEIRO lvIAFRA - 54

e nada mais -

•..1

Traccào, Luz e Força de Florlanopolis PhvNE 1.100 ���������!;��A;��':������'�@������,��>l����'���i!.íj:Y�"B
I �

-. ! ill�1 GJonfeitaria ChiqUlltri;i�I�G I" AçouguesEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas, ICOI11 �$500 podereis comprar um

I
conservas, Vinhos finos etc. � *

frasco de ROOAX extinguindo. C0111- Fornece doces de todas as qualidades para ca- � à Pplelame ue moscas e formigas,' � O
.

OVODestribuidores para o I sarnentos, baptisados e bailes. �.
�

.
.

Brasil: 'a lndusti ia Chimica Cura S. A., Blumenau. I' RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar t' t
THEODORO FERRARI �

P IS:WOWA, I RUA FELIPP�SCHMIDT n' 10 (ESQUINADA!
�

OpU a r n

==F=�=a=�=ri=:=au=�=:=Ms=o=�=e=��=I�=�=th'-=a=�=�=n=:=n=se==·" II RU�:ANO)
Telephone 1.194

imoàe Io
�

Rua Conse�����\��a�l��C_RIPls���� Pedro Ivo I Syriaco T.Atherino& Irmão I .

Telcplione n. 1632 COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA �i A melhor Carne VerdeAgentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzo--S. P�lUlo �
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca �"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil f�
S. A: (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo m

LlLY e Cl.AUDIA, premiadas com cheques de ,;:� LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES
50$000 até 1:DOO$000· I

f

$ JUNIOR _E DEMETRIO RIBEIRO
Gordura Selecta (côco) e

RUA CONSELHE!RO MAFRA N. 29
A.,L I ii Entregas á donlicillo - Hyglene irreprehenslvel

End.Tel.:"Atherino"---CaixaPostal, 102---Teleph. l� O
- -

ee)��".$G�Ge.��G-.a�

CO��[IO A[REO

o seu Refrigerador 7

Tuffi
.. DE ..

Amim & Irmãos

II
������������

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

Massa conslstentê : j • II. Eoonomico . I I
P III Optirna é!1ualidadê.

r �,1 rr.L-[c(:r,d:;,r é um grande conforto para o lar, , tambem u.
".

( .. '.res;) de cêj:.<",i. que precisa de estudo.

Cia.
.

RUA fELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone 1401

M.' 7

A··T'·�
"

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

... o E···

Paulo Posito
Elegantemente instaIlado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - TeIephone, 1420

ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'l, DE ABATIMENTO
GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO

Set'as Lindas e Tecidos [lIlÓS de belissimos padrões
ELEGANCIA E AFURADO GOSTO

",..._. rm 'D''''

:rsee &�m

mm"7OfT

Agentes, 5ub·Agentes e Regulaàore5 oe Avarias em toõos os
Estacos 00 Brasil, no Llruquc: (Buccur-scl) e nas principa�s

praças extrangeiras
Aç;entes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobruõo) raixa postal 19
Tel cqr, ALLIFit--IÇA Teleph. 1.083

5ub·Agentes em

Preços convenientes ao consumidor

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

I CAS A PERRONE

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

clA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SjA.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

rA::.çAD05 ELEBr-lNTE5 E f1N1551m05

•.. Ultimo moõelo···

Ultimas ediçoes da Ci.:l
Editora f'Jacional

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

Josué de Casfro-o Problema da Alimentação no

[l\{ Tahajára de Oliveira - Japão
rJ'G1:onfeiro Lobato-Contos Pesados
[ulia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Alayne Reide--Os Nafragos do Yapó
fl.lúr,leiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

Col!ecção NegraWlColleccão
licial e de lt1ysterio-8 volumes publicados.

'

Brasil

Po-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio, Indus
tria e Agricultura

S. Paulo, 1 5-0ntem, duran
te o pleito, e:n plena secção elei
tora], em Mogy das Cr rzes, du
as mulheres, eleitoras, como e

pílogo de forte discussão sobre
politica, engalfinharam-se, provo�
cando muitas troças e commenta

rios do eleitorado presente.
Garantida< pelas irnrnunidades

do Códig) Eleitoral, as duas ran-

e pessoas amigas o nasci- O Banco d o CO�03as li'has de Eva retiraram-

Gatos do matto uma
mento de seu [filhinho IL- e sob a assuada dos circumstan-4$000 Arroz sacco 44$000" í B "I

-

Lontras média uma 30$000 K CO JOSÉ, ocorrido no dia I rasl ta .tes

Graxalom do matto uma 3"'000 I
erozene caixa 35$000 13 do corrente mês.

L'
.

S. Francisco, 16-(via aérea) ,1'> Gazolina caixa 55$000 - E--o sr. Haroldo Butler, director Craxaim d ca 4$500 Vél d b' I o mpo uma e as e ce o caixa 16$000 " O
.

da Repartição Internacional do Catetos médios uma 4$000 Soda Piramide caixa 55$000

r bFlonanopohs, 15 de ou- cornmercro ex- QuemTrabalho, declarou que é neces- Porco do matto uma 41;000 Cebolas caixa 43$000
tu ro de 1934. portador

sario adoptar um codigo interna- Laga:tos grandes uma 3$000 Vélas stearina caixa 38$000
-

cional de competição, equitativa Veados mateiros kilo 8$000

I
Zéa Mays Fischer caixa 30$000

�I:OO�'ii::�Y:if;��f��:',*':��'
Rio, 16 (Agencia Inte:nacio-

O joven Alexandre Silva

ali,n de facilitar o estabelecim-n- -

,

Côcos saccos 55$000 f Pau!o Kra"p i nal) -? Banco do B�asll, at- depositou nesta redacção,
to industrial do mundo e accres- MADEIRA DE LEI - PR- Farello saccos 5$500 t� i" fil tendeu as reclamações do com- para ser entregue ao seu

centou que a Repartição de Ge- MEIRA QUALIDADE Farel!inho saccos 7$500 �14 Ad II LI: �I m reio exportador, quanto á dif- dono, um par de occu!os, que
nebra espera lambem que seja es- Far;nha de milho Marialmacaixa r e na n ares Krapp � ficuldade de collocação de suas

encontrou á rua Esteves Ju-
tabelecida universalmente a sema- Taboas de lei est. (3x23) duzia 24$000 � participam aos parentes e , lettras, resolveu servir de interrne- nior.

na de quarenta horas de trabalho,
,

38$000 Vêlas de cêrca kilo 7$100 ti pessoas de suas relações o �. diario entre os mesmos exportado-
já em vigor nos Estados Unidos. Taboaslellarg. 3x?1 dz.54�020 G,rampos p. cêra kilo 1$400,� contr�cto de casamento de � res e os bancos desta praça"para Casas Pernambu-

Outro objectivo daquella insti- Pernas de serra lei dz. 28$Ol,0 Cimento Mauá sacco 11 $500
.it

sua hlha WALDA, com o !ti a venda d essas lettras no RiO de can as
tuição era eliminar as vantagens Fôrro de pinho, 14$000 Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 � sr. João Ozorio de Mdlo. � Ja'1eiro. ,Para tanto está i�stru-.
e impedir que certz s categorias Taboas de qualidade 2x23 dz. Arame farpado n. 12 lôlo 25$500 �� 1'" indo devidamente suas agencias d') A importante fim a nacio-
de operarios obtenham mais van-

,

16$000 Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 � I�
interior. 'nal Lundgem, Irmãos Ltda.,

tage:n que os membros dos syn" Sarrafos de lei Ix) a dz. 6$000 - �i WaldaKrapp 1 'abnra segunda-feira última,
dicatos do trabalho. Este obje- VINHO DO RIOGRANDE �,� e"1 �m Tubarão,' a sua 525 fi-
clivo devia, porém, ser alcançado Preços correntes na praça de � J010 Ozorío de �JIe11o .. '

ino d
lial do Brasil,

por meios pacilicos e não pela F'lorianopolis Em quintos 1 00$000 � noivos 1ft O
assass I nO O

_

força. Em decimos 55$000 � ft, R
"

A I d C dFARINHA DE TRIGO Café em grão arroba 20$000.!!J jFpolis., 12-10-34.
� 61 exan re all� eal

Mercado de F'iJrianopoUs Vas30uras 5 fi)s dz. 23$000 �l � LCmzeiro 44 kilos 37$500 Vassouras 3 fios dz. 20$000 rm � Belgr�do, - 16 (Agellcia eme

Surpreza 44 kih; 35$000 Xarque coxc(.s arroba 26$000 I .

� Interr.aclOnal). Acaba de s�r

Cruzeiro 5 e 2 kilos 45S 5 JO Xarc;ue sortidos arroba 24$000
�:#J�������;� id�ntificado O assassino do

IndÍlna 28$(00 BANHA
reI t\lexandre I. Trata-se

Mercado do Rio (Por caixas de 60 kilos)
di) hungaro VIada Georgieff,

Em latas de 20 kilos J 22$000 antigo chauffeur do chefe ter-

Em latas de 5 kilos 124$000
rorista Ivan Michailov.

Em latas de 2 kilos 124$000
MERCADO FIRME

Nova york, 16-(via aérea)
I

Arroz em casca sacco

-O trigo subiu tres centavos por Farinha Barreiros sacco
b sOleI, durante a t irde III Bolsa, Farinha commum sacco

e o algodão um dollar e um Falinha de milho sacco

quarto por fardo. O fechamento Café em côco sacco

foi feito em alta de um a dois Ervilha kilo

pontos, reinando uma actividade Banha kilo
como não era vista desde o meio CHne d� porco kilo
do verão. A libra encerrou a 4 Toucinho kilo
dollares e 2,50 centavos e ven- Cêra kilo
deram-sé 1.390.000 acções. Mél de abelhas lata

Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho >.1C;:O

Porto Alegre, 16-(via aérea)
-Em reunião realizada na Asso

ciaç ío Cornmercial foram funda
dos treze novos syndicatos, refe
rentes a actividades cornmerciaes
differentes.
-A Associação Commercial

remettcu ao Ministro da Fazenda
a relação das firmas estabelecidas
no Rio Grande do Sul que se

julgam com direito a quóta de

importação e exportação a que
se refere o tratado d� commercio
entre o Brasil e o Uruguay.

COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

Batatas sacco

Amendoim sacco

16$000
20$000
15$000
14$000
18$000
10$000

ASSUCAR
Extra 68�000

,

.'f .!

/;
N<? 500' ,�
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Roupas de homens e

creanças s6 na

CASA .

CAPITAL

•

o gel. Góes
Não dá para
"artista" o sr. ceI. Interventor Fe

deral neste Estado assignou
os seguintes actos:

creando escolas mixtas nos [u
gares Rio Cedro Médio e Linha
Três Ribeirões, no rnunicipio de
Cresciuma;

nomeando Francisco Skrabski,
?3ra exercer o cargo de professor
�:Iá esco'a mixta de Linha Três
Ribeirões, no municipio de Cres-

o sr. Azevedo Actos officiaes
Lima

Quas: victima de um

homicidloRio. 16 (Agencia Internacio
nal) - O Presídente da Repúbli-
ca e todos 03 ministros, com ex- Rio, 16 (Agenc:a btefIliJcio-

68$000
cepção do General Góes Montei- nal) -- As eleições se realizaram

58$080
rc,�ota�a:n' '0 ' _,;_

num ambiente de completa calma
M,mstro da,Gt._rra" ex]'!' e liberdade. Apenas o sr. Aze-

62$000 can Ío essa sua att.tude, disse ao vedo Lima foi quasi victima de
50$000 representante da «Agencia Inter- um h ; 'do f li •

.
om.C! 10, que, e IZ rente

nacional», que o foi procurar em não se consumou porq:.:e as balasSAL DE CABO FRIO sua residencia: «Não votei, por- Ierraram o avo.

que não acredito na d,;mocracia
liberal. Não dou pan «a tista,»
meu prezado «collega.» «�rande
foi o numero de el. itores que
cumpriu o sagrado dev.r civico,
calculando-se em 800�0 os que de
posi'aam o voto na urna. Que

CIUma.

12$000
14$000
10$000
I 4$000 Terceira
30$000
$200
1$300
1$200 Sacco de 60 kilos
1$200 S c :o de 45 kilos
4$800 Moido de 45 kilos

1 80000 Encapados 2 kilos
$100
7$000
15$000

Diamante
eh istal
Moido

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

Maritimos Engalfinha
gregos ram-se duas

se revoltaram eleitoras
SAL DE MOSSOSO'

Sac:co de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

9$500 Para V. S. pedir <Gêlo.
7$500 ou «Lenha», á DELAMBERT.
9$000 PHONE 1.100

Rio, 16 (Agencia Intemacic
na I) - A pedido do coasul gre
go, estão presos na Chefatura de
Policia, os marinheiros que com

põem a guarnição do navio .fitil
'cos, e que se revoltaram na altura
de Cabo Frio, exigindo do com

mandante que lhes désse comida.

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

SABÃO JOINVILLE Francjsco Teotonio Alves

e

Maria Herminla Nícolelll AIres
Caixas pequenas
Caixas grandes

4$000
5$000

DIVERSOS participam aos seus parentes

perdeu!

"Partici pação"

Buen05 Ayres, 16 (Agencia
Internacional)-O Cardeal Sebas�
tião Leme em�arcou para o Rio
de Janeiro, hoje, a bordo do 'Bagé'.

FEIJÃO
Rio, 16 - (Agencia Inter

nacional) Asessão do hoje,
da Camara dos Deputados,
será dedicada á memoria do
rei Alexandre, de Luiz Bar
thou e de Henri Poincaré.

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo I 5$000
Bra::co especial 26$000
Ve:mdho 20$000
Mu1atinro 25$000

MERCADO FROUXO

XARQUE
(por kilo)

Mantas GordaS
Patos e Mc:nta
Sortida rc:gular

MERCADO

A Predial Sul Ama
rica SIA

Sociedade Nacional de Coope
rativismo Fr Jdii I

Capital Nacional 500:000$000
Direcção Nac:o,lal

1$700
1$500
1$400

FIRNIEFARINHA DE MANDIOCA

(Por sacco de 50 kilos)
Club dos
Funcciona
rios Publicas

Civis Séde Parlo Alegre - Rua
General Vitorino, 63.
Succursal Rio de janeiro,

Rua Buenos Ayres, n. 17.
Devidamente legalisada dt!

7ccôrdo com o d e c r e t o do
Govêrno Federal, n. 24.503
de 29 de junllO de 1934.
Par!i:ipa ao público em geral

e aos seus numerosos mutuarios,
lue installou sua Agencia, nesta

Capital á. Praça /5 de Novem
bro, n. 24� -I o. andar, observar ..
do que o seu funccionammto é

independente e os capilaes deste
Estado serão distribuidos no pro�
prio Estado.

Para qualquer informação a A�
gencia da Predial Sul Amer:'ca
SIA está inteiramente a disposi�
ção do público.
AGENCIA GERAL-·PRA�

ÇA 15 DE NOVEMBRO, n.

2a-Io. andar.
.

FLORIANOPOLIS
'" }

DIVERSOS
(por 'eilo)Fina com pó 11 $000

G C:êra
rossa sem pó 10$500

MERCADO CALCO
Cebo
Carne de porco
roucinho

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

Dentro d! breves dias o Con
sêlho Direc: o; do Club dos Func
cionarios Publicos Civis faz con

vocar uma Assembléa Geral afin,
de escolher um Delegado Eleitor,

Nessa eleição só poderão to

mar parte os socios que, de ac

côrdo com os Estatutos, estiverem
em dia no pagamento de suas

mensalidades.
Caso um socio do Club

ARROZ

(Por saccode 60 kilos) CAMBIO
Libra
Dollar
Marco
Lira
Peso Argentino
Peso Uruguayo
Escudo

Agulha Especial
Agulha Bom
Ja!-,onez Especial
laponez Bom
Bica Corrida

47$000
42$000
44$000
40S000
34�OOO

58$347
11$880
4$820
1$025
3$145
6$200
$540MERCADO r IR,VlE per

tença a outra sociedade congene
r�, terá que optar em qual della�
votará.

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TorK em 5·10-34 Entra�a5 e 50h;àas
àlZ la a 15 ào rorrlZnte VENDE-

SE um prédio sito r,o

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

Feijão (saccos)
I Arroz ( » )
Farinha ( » )
r al�1a (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

8.670
27.626
6.423
15,525

123.035
115.725
42.026
17.459
25.496
13.500

Fa!tam as sah!das dos depositos particulares.

3.496
25.934
12.742
16.140

Phorte-l . 1 00DELAMBERT
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ETA
A VOZ DO POVO

Fazem annos hoje: I
G::rcy

, I'

a senhorinha í'\lm�rid:l
B. da Siiveira;

a senhorinha I VO:1 � M ontene

gro, filha da exrna. sra. d. Laura
da Luz Montenegro prolcssora de
Escola Normal.

a senhorinha Otiria Vieira, fi
lha d) sr. Nicolau José VIeira;
d ligen�e chefe das officinas deste
diario;

o menino Norton, fiiln do sr.

P.irhrio Gonçalv..:.s, despachante
aduaneiro:

a senhorinha Liena Gond;n,
d.le .ta fihl do sr. Vasco GOJdi!1,
Iisc al da Cia. Telephonica e re

presentante comrnercial:
a senhorinha M iria d� Lour

des Tavares, dilecta hlha do sr.

llCOD Lameu Tavares, membro
do Diretoria do Pctrtieb Liberal.

Passa hoje, o anniversario na

talicio da senhorinha Antonieta
Soares de Oliveira, professora
normalista.

Pas,a hoje, o anníversario na

talicio do sr. -Rogerio Pereira,
do commereio desta prrça.

I
JI

I'

TranscorrEu ôntern, o anniver

sar.o da senhorinha Inaya di Con
cílio, auxiliar da expedição da
nossa conlreira 1(�puMica.

Os que chegam
I,
I

Pelo ornnibus d.l E'nJreza,

1

Darius chegaram ôntem: d. J.
Cuapp, Tte. M moei Pereira da
Cunha, Peter M�uke, Curt K::\k
ez, Felix Hering, dr. Manoel Pe
dro, Frau 011cheu, Arthur Mm
cinelli, Carlos A. Ricard, Eurico
Plolhow, Ceara Berch.

Os que par!t'm:

Pelo o:nn:bus da Empreza 0.1-
rius p:ll'tiram hoje para o norte do
Estado: Pastor Sch!mam, Gossem
Lustosa, Arnaldo lVhranhão, Au
gusto Montenegro, Nilo Santos,
Ema Herdegel, Salme Meyer,
Renato Barzon.

; II
I

Capitão Gentil Bm'bafo

Partiu ôntem para a Capital
Fderal o sr. capitão Gentil Bar
bato.

,
"

I

:J:
.:i ;1

Seguiu ôntem para o Rio de
Janeiro a exma. sra. d. Juracema
Campos, esposa do sr. capitão
Juvencio Campos.

Para o Estado do Espirito
Santo seguiu ôntem, acompanhado
de sua exma. esposa, o sr. Seve
ro Simões, representante commer

cial.

Partiu ôntem para Paranaguá
o sr. dr. Franoisco Gallotti, enge
nheiro das Obras do Porto.

Para Paranaguá partiu ê>ntem o

sr. Antonio Selva, funccionario
da Fiscalização dos Portos.

i. I'
:' I

i

,I

I
I)"

Visita:

Herbert Laubmeyer

li±'PC'Z

Desportos
Futeból

Rio 17 - (Via aérea) Rea
lizou-se hoje á noite o jôgo
entre as equipes do F.arnen

go e Amarica, qie estão as

sim organiz tdas:
Ftamenvo: - Alberto; Car

los Alves e Marin; Allem ío,
Barbosa e Affonso; Roberto,
Arthur, Alfredo, Sá e Jarbas.
América: - Walter; O.: La

Torre e De Saa; Ferreira,
Mariani c Arresi; Lindinho,
Carola, Fassora, Dcdovits e

M1ro.

As segundas eliminatorias

que deveriam se realizar

hoje pela manhã, foram trans
feridas para amanhã, ás 9
hor as; si o tempo permittir,
em vista da agitação do

Florianopolis, Quarta-feira, 17 de Outubro de 193

DA

D..:u-nos luje o prazer de sua

visita, o activo e intelligente via
jante-propagan::lista, dos afamados
Productos Bayer, sr. Herbert
Laubrneyer.
O sr. Herbert Loubmeyer em

agradavel palestra que manteve
cornnosco, lez-nos sentir que os

productos Blyer tão" conhecidos
mundialmente, estão tendo cada
vez mais, a prelerencia da publi
C) catharinense.

De facto os pro.luctos que °

illustre visitante representa são

evidentemente os mais fieis auxi
liares da classe medica; além d03
publicamente propagados, corno

sejam. Caliaspirina, lnstantina,
MitigaI, I-Ielmitol, ele.

Agradecemos a visita, e dese-
"

L 1 f I'
,

pmos ao sr. uiomcyer. e lZ eXI-

tos nos seus negocios.

N.1SCÍ!l1f!1tO:

Baptizado:

Missas:

hora

Em aguas catharil1el1ses o

Cardeal D. Leme

A's 14,30 horas, o paque
te Bagé, em que viaja o Che
fe da Igreja Catholica Bra
sileira S. em. rev. Cardeal D.
Sebastião Leme, que fôra á
Buenos Ayres representar
o nosso paiz no Congress)
Eucharistico, passava ao

largo desta ilha, em deman
da da Capital da Republica.

Juiz de
Biguassú

O sr. dr. Verginaud Wander-

1ey' juiz de direito de Dalbergia
foi removido, por acto interven

torial de hoje para a comarca de

Biguassú.

VENDE-
SE uma serraria para lenha

em tóros. Tratar com Arlindo
Valente, á rua Fratern�dade n � 5.

LU

Ultimas Noticia

mesmo tempo, communico I COm qu � di
q�e o consumo, contado d� reito, a Cia. d
dia 12 do. corrente deve�a Luz nao pagser recolhido na Collectoria �

Estadual, para o que se fará seus. opera ..

expedir oppo: tunarnente uma riOS?
via da respectiva conta CiO

consumidor» .

rr

o RUIDOSO CASO

-Escoltado por praças da F.
P., foi ontem apresentado á De
legacia de Policia o soldado de
seitor do 140. B. c., João An
tonio Fernand.::s, que foi preso
na cidade de Laguna á requisi
ção da Chefia de Policia, accu

sado de cumplicidade no roubo
da secção de ferragens da firma
Carlos Hoepcke, na noite de 21
de agosto.
-Ontem ás 18 horas, escol

tado pelo praça do: F. 1'.-Jor
ge Máximo da Silva, foi apresen
tado á Delegacia de Policia, vin-

Seguiu ê>ntem para Curit�ba do d'l cidade de Mafra, onde
a �xma. sra. d. Noelly Schmldt

o jury lhe 'condemn:m a 12 an

C::u�mar3.es, es�osa do sr. sargento nos de prisão p)f homicidio, o

radlO-teleoraphlsta João Paulo , Alb t S h
.

k" I,

'" reo er o c erpmsc I, po aco,
GUlmarães, que se fez acompa- d 32 o

•

flh ,casa o, com annos e qu" re
nhar de seus Ias. sidia no districto do Timbózinho.

Tribunal do Jury
Hoje, ás 14 horas, sob a

pres':dencia do juiz de direito

Par';'u ôntem para o Rio de da 2a' vara, teve inicio a

Ja eira J sr. Leoncio Renault de sessão do Trib�11lal do Jury,
C" J:'Q" nestr:- de linhas da Di- para julgamênto do réu Eus

reCL ria R�gional dos Correios e taquio Medeiros, pronunciado
TeleguyilOs deste Estado. pelo mesmo Juiz.

Ltá em fe5tas o lar do sr. Remo

Franciso Theoton:o Alves e de
sua ex-na. esposa d. Maria Ni
llelo Alves, pe]o nascimento de
um interessante menino, que na

pia baptismal receberá o nome de
Ilco-José.

mar.

O govêrno do Estado man-

Na ,C3.thedfal M .tropolitana dou pagar õntern ao thesou

foi ôntem levado á pia baptismal reiro da Liga Nautica a irn-
Radio Club de Blumenau

o interc,;sant� men;no Oscar, fi- portancia de oito contos de

lho do sr. H)rIorato Vicente Viei- réis, a titulo de auxilio, para Avisa-nos a Directoria do Radio Club de Blumenau
d d S que Santa Catharina se façaB e e sua exma. esposa . an-

C que se achando em vias de despacho a licença para func-
tina fvhrtins Vieira. representar no ampeonato cionamento legál da SU3. esta ::ão diffusora, o povo, os so-Brasileiro du Remo. .

h cios e interessados QJS municipios vizinhos serão previa-Hoje pela man ã, aguar· t
.

t'f' dI' t I h t I h. - d R chuelo quando
men e sClen I Ica os pe a Imprensa, e egrap o e e ep 0-

nlça? fh' Ia

�1 ão da ne da data da sua inauguração. As irradiações do Radio
Na Cathedral Metropolitana sAe" Iteco �:veao ue�r�do um

Club de Blumenau serão diarias, das 11 ás 13, das 16 ás 18
serão, nesta se:nana, rezadas as se-

f"
I a ac�, d-

q
barco e das 2J ás 22 1 i2 hJras, co:n escolhid03 programmas

guintes missas fUi1ebres; dia 19, Inca-pes e seu. .

t" <

7 h
"

I Da mesm a fórma, o out_m_!IIllIU�s!llllllc!llllla!llllle!llllls�n�o�c!lllll:!IIllIa�n�o�s�e�lc�.��������������ás oras, em mtenção á a ma =

do sr. Salvador, Bottini; dia 20, rigger do Martinelli soffreu

Para quem appellar 1.ás 7 horas, de João Gualberto avaria, tendo rachado uma

Santos e dia 22, às 7,30 horas das táboas do fundo.

do p3.die João Antonio Fidalgo. Activam-se, comtudo, os

d' 18 ' 71 2 h d d concertos de ambos os bar-
n0 Ia. ,as I o�as, e '

Delfina \Vendhausen, esposa do cos, para a participação da

sr. Roberto Wendhausen. sensacional prova de ama

nhã.

r1lo'ias
policiaes Ultima

Os srs. Miguel Véla, ge
rente; Demosthenes Segui jor.
contador; o chefe dos ope
rarias desta capital e os en

carregados dos serviços de
força e luz de S. José e Bi

guassú, permanecem em seus

postos, recusando-se a aban
danar os cargos, ernbóra o

Governo do Estado esteja
administrando os serviços.
A Directoria de Obras PÚ

blicas está publicando, na O Governo do Estado
imprensaolíicial, o seguinte mandou occupar militarmen
edital: te as usinas que . fornecem

«D2 ordem do sr. Director luz e força a Florianopolis,
O Ftumiiense e S. Christovão de Obras Púb.icas, faço p:t- tendo sido o sr. Miguel Véla,
disputarão unllyartida arria- blico que esta Directoria está gerente da ernpreza conces

nhã, no esta�io d.a rua Al- procedendo ao levantamento si-marta prohibido, pela po
varo Chaves, a noite. .geral dJS consumidores a l.cia, de penetrar no prédio
Ftuminense=: Dalberto; Er- medidor e a «for íait- e, ao das respectivas insta!lações.

nesta e Nariz; Marcial, Brant ������-�����������������
c lva ; Walter, Arrilaga, Ru -

Rad;O
so, Vicentino e Pirica.

I
II

S. Christovão: - Francisco;
Mario e Zé Lu.z; Agricola,
Dodõ e Badú; Chagas, [oão
z ính i, Vicente, Bahiano e

[aguarão.

Occupaçao
rrlilitar

Sociedade
Ca'l:harina

Santa

Estamos seguramente iriíorrnados de novos enten
dimentos, por parte de elementos da Directoria da nossa

Radio Sociedade, para o estabelecimento da estação
emissora nesta Capital.

Segundo determina o Decreto de 14 de julho último,
sobre a matéria, somente poderá ser installada nesta Ca
pital uma estação da potencia de 2.000 watts de energia
na antenna, mas, não obstante o elevado custo de uma

estação dessa potencia, as negociações a respeito vão,
favoravelmente, encaminhadas.

Não podemos deixar de louvar a tenacidade dos es

forços dos radio-amadores no sentido de dotar a nossa

Capital de uma potente -broadcastíng-, que incalculaveis
beneficios trará ao Estado.

Ontem, pJr effeito do incendio que ameaçou o prédio
onde está installada A GAZETAl houve um curto circuito
em nossa installação eléctrica, interrompendo a corrente.

Desde então, vimos telephonando insistentemente, pa
r J a Directoria de Obras Púb:icas, não só para que seja
ligada a cor;'ente, CO:l10 para uma vistoria na installação.

Tudo em vão. Attendelldo -nos sempre com um vago
«já vamos ah;», a lui, at� agora] 17 horas, e!les não che

garam.
Ha uma hora, telephonamos para o gabinete do sr.

director de Obras Ptíblicas, solicitandD providencias.
Tudo Inútil.
E foi para isso, que o Governo rescindiu o contrácto

com a Corupanhia concessionaria, que menosprezava o pú
ôlico?

F.' o caso de se dizer: "p:or a em2nda do que o so

neto" .

Que de calamidade nos espera, quando estamos á
mercê de funccionarios tão displicentes!

ULTIMA HORA

Resultado do pleito
A's 16,45 horas terminou a Liberal

apuração com o resultado de Integralismo
74
10

maIs

Estadual

as seguintes secções:

Palhoça
4a' SECÇÃO'

(Riacho)
Federal Estadual

Colligação 86 86
Liberal 66 67

Liberal 143 142
59 604 Colligação

Integralismo 4 �����������!IIllI
Sa' SECÇÃO Delambert

(Santo fimaro)
'C deral Estadual
rZ,e11 210 PHONE 1.100

Colligação

13a. SECÇÃO
(Paulo Lopes)

Federal

e nada mais

Segundo conseguimos a
purar, oito operarias da Cia
Tracção .Luz e Força d
Florianopolis, procuraram ôn
tem o inspector regional do
Ministerio do Trabalho, Sr
Edgar da Cunha Carneiro
declarando que a gerenci
da referida ernpreza se ne.

gava a pagar seus salarios
visto não terem elles se sub:
mettido á exigencia de pré.
via assignatura de um doeu.
menta, abrindo mão de di.
reitos que lhe são assegura
dos pela nova legislação do
trabalho. "

���ris��!S1�;t1�

� Estilhaços ..��
�OO�� t&!��

Para Altnira Mo·
ritz, pelo seu conto
«Cidade Maravt
lhosa» .

Almira, o Poéta triste,
Móra sempre noite e dia,
No Paiz que sempre exs.e

Para e'le: a Phantasial

E nesse Paiz distante,
Onde ha um Porvír Risonho,
O Poéta-a!m3 inconstante,
Vive immerso no seu Sonhol

Saudação á «S. Mu·
sical Amor á Arte»
pelo seu 37' Llnni·
versaria.

«Amor á Arte»! Saudando
Esse amê>r que é verdadeiIO,
Venho aqui... estilhaç:lndo
O'alegria, e prazenteiro,

Ao Pavão-bom camarada.
Eu saúdo em forte abraço
E trago enorme braçada
De f1ôres nesse... E�tilhaçol

Até os postes de
vem ser estrangei
ros! (Telegr. em fi
Gazeta de 15-10-34.

E desses factos ha mil...
De ministros brasileiros,
Que amam tanto ao Brasil,
Com tal e tamanho ardôr,
Que compram. só por amôr,
Os postes dos estrangeiros!
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Com o artigo «Pre
conceitos» de Jac
ques Clemente. (Ga.
zeta de 15-10-34).

Oh, Jacquesl Sim, oh, Clemente!
Você gósta e ... gôsto tem

De mexer com toda a gente
Que faz da mentira um ... bem ...

Carrégue a dóse. carrégue
Faça carga. Ja se vê.
Quem da mentira atraz segue
Nada tem, pois, de você ...

Saraplão
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