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Votantes,
os

quocientes
eleitos

tores.
o quociente eleitoral para a deputação federal é de

12.798 e estaduaI2.477.
Estão assim eleitos deputados federaes os srs, drs. Nerêu

Ramos, pelo Partido Liberal, e Henrique Rupp Junior, pela Col

ligação Republicana Por Santa Catharina.

F
• - I

asclnaçao 15- b -I-do Duro
I ao rasi eiras

Bahia, 21 (via aérea) - Gil

Felix, empregado do Clube Te

nentes do Diabo, fugiu carregan
-do 240 libras esterlinas perdidas

o sr. Ministro da justiça
e Negocios Interiores, em da
ta de 8 do corrente, assig
nou decretos concedendo na

n? jôgo, .momentos antes. por turalisação brasileira aos srs.

guardas-mannha do «Almirante Albrecht Gunton Enguis, na

Saldanha,:.. .,
tural da Allernanha, filho de

A policia procura GIl Fehx. joseph Enguis e de Martha
que é de nacionalidade colem- Enguis; Saul Carlos Duque
biana. Ganzo, natural do Uruguay,

filho de Pedro Duque e de
Virgínia Ganzo, ambos resi
dentes neste Estado.

Passas
catharinenses

Novo agente
postal

BLUMENAU 4a. Secção
Líberal

4a. Secção Fed. Est. Colligacão
Colligação 207 - 208
Íntegralismo 57 56 ITAJAHY
Liberal 31 29

10a. Secção
5a. S::cç:io (Luiz Alves)
Colligaç.ão 221 220 Colligação
Integra!i imo 52 1;52 LiberalIii

Liberal 17 17 lntegralisrno
Avulsos I

1 Sa. Secção
A 11 a. secção de Gaspar, foi (Luiz Alves)

annullada por haver uma sobrecarta Liberal
Colligação
Integralismo

I

I BRU5'QUE147
47 2a. Secção

Colligação
Liberal
Integralismo
Avulsos

135
78 5a. Secção
I Liberal

Integralismo
Colligação

249 Avulsos

28
INDAYAL6

a menos.

13a. Secção
(Massaranduba)
Colligação
Li!je:'al

146
50

1 a. Secção
Colligação
Liberal

Liberal 108
/33 127 Colligação 81
72 72 Integralismo 2
4 4 Trabalhista

Avulsos

158
(,;)

165
164

2

149
101
94
I

136
127
81

1

246
84
2

266
99
6

264
92
3

245
124

296
38
I

261
42

189
95

169
142

145
119

242
79

169
94
7

OE Promoção
Por telegramma particular,

sabemos ter sido promovido
ao posto de capitão do
Exército, na arma de arti
lharia, o nosso conterrâneo
Luiz Pereira Gonçalves, so

brinho de nosso estimado

53 amigo Felix Brandão.

f� f��OO�����

141 I A Cidade I
58 � �
29 I!!J o Almirante-Prefeito, ha tili'it

tempos, determinou que os"
ti proprietários da zona urba- ..

I 08
ti na pintassem a fachada de �

83
ti seus prédios. ..

2 � Não resta dúvida que foi

I � uma medida excelente. A

� cidade tomou um aspecto
.. mais bonito. O forasteiro

não se deslumbra só com

as maravilhas belissimas da

RIODO SUL
157
63 I a. Secção (séde)

Colligação 53
Liberal 38

Integralismo 17

2a. Secção (séde)
162 Colligação 139
161 Liberal 60

2 Integralismo 27
Avulsos 3

eAPURAçAo
Pelo quadro demonstrativo, que públicamos hoje, na 2a. -- O • Epagina, verifica-se que dos 88.830 eleitores deixaram de votar ..-.. J

12.020, tendo comparecido ás urnas 86,4'l., isto é, 76.790 dei-

o sr. Antonio Thenorio Ca
valcanti, residente em Curityba
nos; teve a gentileza de nos oller
tar uma caixa de saborosas passas
de sua fabricação.
Não ha mais dúvida de que as

«Passas Cavalcanti.» pela sua

excellencia e perfeito' acondiciona- Pelo sr. director geral do
mento está conquistando o merca- Correios e Telegraphos foi
do, lendo bôa acceitação, designado o diarista da rnes-

Gratos pela offerta.

I
ma repartição, Sizenando

Homenagem ao car- Ma.ttos, para exercer,_ provi-
deal Pacelli soriarnente, as funcçoes .de Ia Secção

R· I (.
I ) O

. agente postal telegraphico Colligação 251 255 Integralismo
.

lO 2 �Ia aerea -

mI:' em Campos Novos, neste Es- Liberal 40, 37mstro da VIação, attendendo atado 2a. Secção
suggestão do Ministerio do Exte-

. Integralismo 8 6 Colligação
rior, resolveu autorizar a emissão ���������������I_�������� Liberal
de sellos postaes, commemorativos Congresso Constitu i nte da
da visita do cardeal Pacelli ao F d d C

-

Brasil. e eração o ornrnercro, In-
dustria e Lavoura

14a. Secção

(Mr.sar .ndjb:.i)
Colligção
Liberal
lntegralismo

134
79
I

Integralismo

4a. Secção
Colligação
Liberal

6a' Secção
Liberal
Colligação

7a. Secção
Colligação
Liberal

8a. Secção
Colligação
Liberal

10a. Secção
Colligação
Liberal

J 2a. Secção
(Encruzilhada)
Liberal
Colligação

l3a. Secção
Liberal
Colligação

números, outros Liberal
do Commercio, CoIligação

Integralismo

3a. Secção
Liberal
Colligação
Integralismo

15,)
100
93

ti

�
I 16 nossa natureza encantadora, �

2 r mas contempla tambem o

��r. zêlo e o gosto estético dos �

�
nossos ilhéos. �

74 Os prédios ficaram

pare-I73 cidos com os políticos, a

� fachada uma beleza, os fun- It

� dos um desastre... ..

43 � Mas não é disso que se

IttJ22 � trata, ventilamos aqui outro �
15 1 assumpto:-a falta de edu- �
, cação da nossa garôtada �

ti
ou dos' nossos moleques �

21 6 r grandes. �
59 r Ve,?os, ás vezes, prédios W
1 8 � bem pmtados onde a mão�)

� estupida e irreverente, de �
�J pessôas porcas e mal edu- �ij cadas, .escreve obcenidades, �� com giz ou carvão e gara- �J

I" tuja figuras pornograficas. �
97" Isso é lamentavel, é um �
87 .. triste atestado do nosso sen- �
r so moral que damos aos fo- �
r rasteiros. �

I"
Isso não pôde e não �

�93.HI
deve continuar assim, é um

i
�

7 I � abuso que precisa acabar, �
r para o bom nome de cidade �

� culta e civilizada. que = �
1 07 !H� presa de ser Flonanopohs. �
102" A Prefeitura que tem �

� f�rça e �utoridade, para �xi- �
� glf a pintura dos prédios, �
r deve ter �ambeI?' f', sulicien- �II 86 r te, para impedir essas per- (!t

741"
versidades e coíbir esses �<

.. abusos. �
�����������.. Por outro lado a nossa ij

ttJ Instrução Pública não deve ij

"1"1
só dar instrução aos meni- (�

" nos, é preciso tambem edu- �
.. ca-Ios, suprindo por es�a fór- tit:

Ner IIno ri
ma as deficiencias do lar. �

I"
Seria muito útil que a �

.. Diretoria de Instrução Pú- �

.. blica determinasse aos pro- �
Ontem o grande Circo Ne- � fessor�s, em circular, a �

rino que tem seu pavilhão p necessIdade de prelações sô- �
arm�do á praça General Ozo- � bre tae� preceitos d� bôa

"I�rio realizou mais dois ma- � educaçao e de respeito ao ..

gnlficos espectaculos que a- �I decôr? dos trans�untes e á ..

gradaram bastante sendo os � propnedade alheIa. ..

trabalhos executados farta- r Por out�o.lado que faz a
,.

mente applaudidos, pela nu- � nossa pollCla, ao montar 1
merosa assístencia. � guarda nas nossas rua�? �

O Circo Nerino que já con- � C�m o cas.o eXIge a �
quistou a sympathia do nos- t atençao de .v�nos . depar�a- riso povo pela excellencia de

I"
mentos admmIstratIvos;. tem ..

,

seus trabalhos não dará es-" a pal�vra:.- A PrefeItura.

tilpectaculo hoje, reiniciando"1
A, �lfetona de Instrução"

amanhã, com esplendidos nú- : Pu�h�a e a Chefatura de"
meros de acrobacia,gymnas- J' PolICIa.

�J'tica e interessantes surpre- t Bisbilhota ti

zas. �""''"t''.,.,.,..,�.,.r:õii� ti
.,.,....-...._��.&=;&M*M&.....*4.S..�

163.. Secção
Colligação
Libera]
Integralismo

251
27
8

221
116

2

218

6a. Secção
Liberal

1 37 Colligação
127
80

75
71

7a. Secção
Colligados
Liberal

44
21
J5

DALBERGIA

Integralismo

8a. Secção
245 Colligação

Liberal
84 Integralismo2 Avulsos

263
BOM RETIRO

100 2a. Seccão
6 Liberal

264
90
3

211
61
18
3

Colligação
100
86

3a. Secção
(Santa Thereza)
Liberal
Colligação

98
70

'O seu a seu

dono Conforme haviamos já noticiado, realizou-se sab- Integralismo

Rio, 21-aérea-.J/ Gazela bado, ás 14 horas, a installação do Congresso Constituinte
noticia que o Governo Federal da Federação do Commercio, Industria e Lavoura do Es
está se entendendo com osl dos tado de Sta. Catharina, o que foi levado a effeito no ele

Estados, no sentido de não serem gante prédio da Confeitaria Chiquinho, em cujo terceiro
mais processados os gatunos es- andar se acha localizada a União d is Varejistas de Floria-

trangeiros presos pela policia, ma, nopolis.
. .

deportados para seus paizes de A abertura do Congresso fOI feita pelo sr. Oscar

ongem. Cardoso que, na qualidade de Presidente da União dos

I V ff Integralismoarejistas, O ereceu prazeirosamente ao Congresso a séde

O se rv iÇO e Ie i.. dessa União afil� de nella realizare�1-se os trabalhos inhe-

,
re n'es a essa importante assemb'éa. '

torai e de pre- A seguir tomou a palavra o sr. Sebastião Vieira

f_que, como Presidente da Commissão Elaboradora do an

e renC I a te-projecto de Estatutos da Federação, se desobrigou da
O director geral da Fa- incumbencia que lhe fôra comettida e a seus collegas

zenda Nacional communicou Acelon Dario de Souza e Manoel Donato da Luz, haven
ao Presidente do Tribunal do solicitado a casa elegesse o Presidente e Vice-Presiden
Eleitoral do Estado d0 Rio te do Congresso Constituinte, o que foi feito por acclama-
,de Janeiro que, diante da ção, cabendo esses cargos aos srs. Carlos Kasting e Ot-
o preferencia que se deve dar to Schaeffer, respectivamente.
ao serviço eleitoral, foram Foram ainda nomeados secretarios da Mesa Dire
dadas providencias afim de ctora os srs. Celso Caputi e Sebastião Vieira, que assu

erem desligados de suas miram immediatamente os seus cargos.
epartições, até qu� se ulti- Entrou, então, em estudos o ante-projecto de Es-
me o processo eleitoral, os tatutos, cuja discussão se prolongou até altas horas da
seguintes funccionarios desig- noíte de sabbado.
nados para servirem comi) Durante o dia de ôntem, domingo, foram ainda dis-
embros de turmas: - josé cutidos sob calorosos debates, os trabalhos dos Estatutos, 14a. Secção
v�ngelista de Oliveira e havendo hoje se reunido novamente a assembléa para fi- ColligaçãoAnstarcho da S. Fontes, nalizá-lo e leva-lo a redacçãJ final afim de que seja devi- Liberal

f�nccionarios do Delegacia damente legalizado.
Fiscal no Rio; D. Irêne Tor- O Congresso em apreço têm sido acompanhado com GASPAR
r�s, funccionaria da Directo- o mais vivo interesse por todas as classes conservadoras

j la do Imposto de Rendas e do Estado que se ·fizeram representar pelos seus elemen- 2a. Secção
,
Arthur Simões de Magalhães tos mais distinctos.
agente fiscal do imposto de Procuraremos dar, em próximos
onsumo no Ditricto Fede- detalhes sôbre a fundação da Federação
aI. Industriá e Lavoura do Estado.

242 6a. Secção123 Colligação
Liberal

296 LAGES

3� 4a. Secção
Liberal
Colligação

104
104

193
73

261
42

Circo
188
96

167
142

141
120

243
78

168
96
5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por terem já attingido o quocien
e eleitoral,queé de 12.798,poderl1
considerar-se eleitos deputados
deraes pelo nosso Estado, os

círe. f'Jerêu Ramos, candidato libe-
"':'''''S��w.«K�.ral e Henrique Rupp .Junior, da \

. r

�=�=:::.....ColligaçãoRepublicana, os quaes�,�r
encabeçavam as respectivas chat:Jas.
A �A��TA TR �ST E I �"t"�7�"'U#,,"ãi::'':''''jt'�'�,,=,,'t''rn

I' d' lJ b
.

=--�.....:;Il'���""�!!IõiiP..�';':�"o;;;;;-,:. �. AC�ÃO INTEGRALIS .... �o.=r..=t==O=".�"""':='OO=O=:'O�..,..,.�� [regar
o �,.10S, �IXOU-S�: ?ego

S � "'T' � D E A R T E � l�ma, p.:dla e" ,�as" ,FOI hgenoDIARIO INDEPENDENTE URPRESA TA BRASIL.EIRA � . � tao!Jgelfo,. que Jogou a pedra
Redactor-chefe �I.I� �I�..�

correu rapido para segurar o bi" REDACTOR I'!J I Q dMartinho Cailada Junior a de 1\/lariHa Provincia deSta. Catharina i+ _ til no", uan o pegou o tatú, ape
REDACTORES DIVERSOS Rio, 21 (aérco)--Marilia é � SEBASTIAO VIEIRA � dra bateu-lhe em cheio, nas cos

A t d t uma 11 p' I' d
'

t '1' (n��i3rtmn'ania �rovjncial da Prilpaganda) ����� ������ tas! I I
gen es-correspon cn es em 1 ieruna 111 a c ll1 el 1- ��

? I
quasi todas as localidades fJente filha do sr. Moacyr '

'I' d1 , cp,' QJem encheu a cabeca com os arroJos e as viotencias e Por muito máos cue sejamos -(E victoriosamente)-A pedo Estado Pereira e que apenas conta �
.

J d d di
,

,

d
'

d '1 1 ,,,, SmeI, quem - como Arthuro Labrio a, o gl an e mestre o syn 1- nesta vida de amarguras e dissa- dra havia chegado atrazada!!! .. ,

C II
lOIS annos te icauc. 0ClllOr.:: t: 'I' di bl' d dO a bo Ira� ã o 1 iI'

.

t
causmo ita iano - acre itou na repu ica os pro uctores autono- bores, restam-nos, ás vezes, alguns Coitado, o meu bom mesn,6 • '" ..,...�- I que se lCVal1ld o'era men e f d '11 did

,.

d '- l: B Ib--.- -- -

êd
' b

t
mos, rca eSI u I o V131tan o uma orgarnzaçao gmpa,lsta como essas sentimentos aproveitaveis, a ino.

1\T- 'd l 'd ísiina]
cc o, corre nara o anque 'A d

,",
b d idê b1 v ao seta eco V: o o oruitnai, '

t 1 d' ,

I
'

'
que os marxistas mantem no mun o inteiro, po res e I eas e po res Desses sentimentos, o da gra- Q�le D.':us o tenha no Reino

lI' d - "no qUI11 a a rcsic CI1CIJ pa- d - denoi d d' b I d d dpu J tca o ou nao,
t' D T 1 14

e accao; e, epOls e ver um syn reato, aca a compre ren en o tidão é um dos mais Íouvaveis e, a Gloria,
o, ema, a rua r. Loca n

'I
�

f
.

d h 'd' I h' d cconceito exbresso en arli- E I � D "A' que os acistas tem razão quan o ac am n ICU as as t eonas e ,:)0- infelizmente, o menos conservado A elle muito devo!
d II b' I

ria �l1gcn 1\) CiC entro. .S- I d j:" L b d dori i 1 I 'd- Ego e co a oração, mcsmr so i '

f I
-

de ôn:
r e e e r.rmco eone na occa os on juans das mu ti oes, ou, melhor, mantido nos recondi- • is a minha Gratidão!

'd -

"l'
sim ez na l11alllél e Ol1TClTI, ]I, T d

' ,

d'
. I'cria a, nao tmp ica en reSfJ0!1 I tI' , l\ia a como uma visita a um syn reato socializante para nos tos do nosso eu "

-==-.

biltâ d dõ
a a can aro ar na sua mera [ b

'

I' , idé
, I CI I

dsa I I a e ou en OSS( por parte t : T
" azer perce er que o SOCIa ismo e uma I ea morta, um rotu o que Eu mesmo reconheço e.n mim, U oe os tu ncclo,da Redaccão. 11l1gU3, 'deveI' porem, uma só vive do sôoro do passado, f f I 'p,

surpresa o orosa e recuou E' d
'

I' h
antes que outros o açam, a a ta, nanos ú b I i COS

Assignatu ras "d ' I' ...." lent d
•

quan o vemos tantos sócia istas entre os taes que ac am muitas vezes condemnada lJor mi- Civis de Santa- espaVOll tél. a pcl1Cd, e e L" t- f' d J',

i t que enme esta na nonta em htteratura, icamos pensan o que ose nha consciencia, desse s,=ntimento, CL1,6<!iOOO 111l1a ,coreIa al,l1arra,c. a ao ra- ·v
"

'd
'

"

, - 'd' h "
. atharina• IP - d' ensslmo am a contInua a ler razao: as 1 eas c egam ate nos com Tenho escripto, algumas pala-25�000 vessao a caixa d agua, es- d" ,

t viela de
trinta annos ,e atrazo, vras sobre artistas, uns ainda no

15$000 ava O co.rpjo sem E' chegado, porém, o momento de acabar com a comedia, scenario da vida, e cu'ros já. fal-
5$000 seu aVOZII110,

R 1Voltou espavorida a cor- M :guel ea e lecidos ha tempo, DeA correspondenCÍa) bem como II
II

II Devêra ter, J·á .. dito algumas o,rdem do sr, Presid�nte.rer para dentro, a chorar
os valores relati�'os aos alZ- O

'

d I'
, " I b I commUl11CO aos srs, associadosconvulsivamente, sem poder pengo a po ltlca economlca marXIsta encontra-se no pa avras so rt:: a guem, a quem CfIllflCI'OS e

'

t d '

h
",'

d que o omê!ho Director, em suaasslgna liras evem fal!ar, e sob a impressão 1101'- conceito mecanico, segundo o qual o Estado se intromette no plano mm a conSClenCIa mhma'11ente c-
If)er enviados ao Direclor-Gc- d d f d d

' f d u tima reulião resolveu, convocarrivel que tivera ao chegar 3. pro ucção, tram ormaa o'se numa grau- e empresa economlca, en e.
A blrente Jairo CalladJ.

o tanque, C0l110 é natural, com o fim de destruir todos os elementos da personalidade creadora e A consciencia manda que o u�a ,sem éa Geral para o

d b I d d
' f Ell 'f L dia 3 de novembro, afim de ele'seLlS paes assustaram-se e a responsa i i a e na economia, aça, a se mam esta, " ogo a

iníerpellando-a,e ell.1 mal po- O liberalismo, ao contrario, repeIlía toda a intromi sã') QO gratidão em mim anda somente ger nos termos da lei eleitoral vi,
de explicar-se: Estado na economia e declarava que o Estado não tem de modo um pouco adormecidl", gente, um DcleJado Eleitor.

CaiTeram todos de casa algum, o podt:r e a capacidade Je fazer Economia, tolhendo-lhe, FaIlemos, l'ois, Balbino Alves OI local e a hora em que se

d d d d b I d d d d C , rea izará a citada reunião seraao quintal, indo deparar com assim, o cui a o a assistencia á communi a e e a possi i i a e e a ruz,
'bl' d

O mesmo quadro tctrico: pen- exercitar por ella uma funcção de! protecção, Memoria que eu respeito, Foi pu, I�a o opportunamente no

dente de uma corda e com O Nacional Socialismo, de modo inverso, achou a synthe- meu mestre, foi meu amigo,'
1JlarlO O/lida! d:.> Estado,

Segundo 110S informa a
uma laçada ao percoço, lá se entre o Estado e a Economia, evitando os dois grandes perigos Oevo-lhe as primeiras lições..de

I
C�amo a attenção, dos srs,

Carlos Hoepcke S(A,) agen- estava, hirto, gelado, o cor- que, por uma e por outra, repres�ntam a útopia marxista e a útopia musical assocIad�s para os seguIntes pon,
te da Condor nesta praça) a

po do operaria Mario Perei- liberal. Nada sei da Divina Arte. Mas tos,: a) so poderão votar os socios
mala PIar� o prO�il1fl0 I VOdAo ra, avô c!J menina e pae de Gottfried Fader não foi sua culpa, Elle el13inou. qUItes e qU,e hajam sido propos-
transat a�tlco "sera eC,la a

Ji\,/10acyr,' II me carinhosam�nte, eu não apren-
tos �_ acceIt05, antes da última

t f d 24 d
.J II II

d' reumao do Con "Ih D'quar a- eira, I� ,o cor- Mario Pereira, era viuvo, As Nações são como os individuos, Perdem-se quando I, não por sua vontade", "

se o lrector ano

rente nesta
o.

ca,Pltal" as, 9 110,-I I';,llhe') f;-:< '111i10S, c sol:fl'l'a de 'd I I"
,

d f Balbino Alves da Cruz era
tenor a assemb!éa e qu� se reali·•

lA "''-' lA um I ea não ImIta as suas energias, nào COOf ena as suas orças ' ,

d 27 dras na a,g\.-ncla CO,I,l(,IOI, e ,as p_: ·or'u !1 ('!a 11e'LII'astlleI111'a que I' I E B '1' b parece-me, bahiano,
zara no Ia o corrente; b)

_ mu t1p as, "m quatrocentos annos, os rasl eIrOS não conce eram um d9112 hOl as, n,o C01,1 ela Gel a!.
.1' �l' o II'la.. vl'a I,'vaelo a unla ten- d h h d

" Bom e a f f a v e I. Gostava de
no caso � u:n s'):::io pertencer a

• c .... gran e san o, nem o son o mau a conqUista guerreIra, nom o so- t
'

(Mala reglstt ada as 71[2 110 t d ou ra aggremlação de classe de·
, ,- tativa de suicidio ha 15 nho de crear uma civilização nova na America, con ar as suas gostOSls ane otas

ras somente no CorreIo Ge- cl·la.�"
'

dos tempos da Guerra do Para. verá optar em qual dJlas votará,
raI.)

J Não acreditamos em nós mesmos, e rimos quando, no meio r%lé/rfinho Callado Jor,
P

, ,

f
�

DE!AL"VIBÇi'')'l� vellde-lhe O
do silencio das passividades tristonhas, uma vóz se ergue clamando: guay,

I' S '

ara mais ln ormaç()es pe- � 1 L" \ Duma fel'ta d" II 't �cretano«E' preciso collocar o Brasil no problema das Nações», ' ma e e, nos o'

dimos dirl'gl'l' se �lOS agelltes melhor oP'êlo por i,Qual �,preço dos em march t
' . ,

-

c
,> � O demolíberalismo isolou os homens na Europa, No Bra- a con ra o Immlgo,Carlos Hoepcke S[A. PHONE 1.100 não podiamos pararsil, cortou o processo da nossa formação historica nacional. '"

O nacionalismo liberal foi o maior erro da nossa política, Na tropa havia um rapaz, ca-

Só poderia acabar, como acabou, entregando-se ao culto de uma
bl'a escovado e mo! e que certo

constituição formal, tecida por «homens e3trangeiros á terra» para
numa pontaria. Durante o percur-

um «gigante deitado eternamente em berço esplendido»", so, pela margem da estrada cor-

n II Teu um tatú. E o tal cabra esco-
II dBrasileiros! Va o não contou tempo, Num eS-

Não fujas ao serviço militar! d�d��-�-----------------A F. d d ld d d' j' 't t d
' a es da policia de ordem social contra os extreml'sta to) 'dJ ar a o so a o Igl1l Ica; e o exc::rcI o c ara 'd F d

s, ...nao SI o
F. enVia os a ernan o de Noronha alauns agitadol'es b 'I'lima consciencia nova e te fará um homem ,arte, ," TaSI eIrOS e

Só os covardes recusam a luta e só os desbriados expulsos do BraSil os estrangeiros.
II

não sabem cumprir o seu dever, O l
II II

n
,

ntegralista é um, home,!z livre, que tem um com-
° Integralismo, como �I fo�o, tempéra os caracteres e lhes pr�mlss� para com Cf Pat�ta e nao admitte injuriar ao seu

d Pbadlz e a sua bandeIra" So tem um chefe sU'P!emo, a quemá a nqueza do aço, j'

II
O ece e por quem sera capaz de fazer sacnficios,II II II II

Nucleos novos As eli�içbes de 14Foram já insta liados os Nuclcos de Laguna e o de Mata- °
d

"

d R d S I
observador sereno, não contaminado pola p

,

-

Ior, no muniCIpIO e io ou, d
'

,

d
� alxao e pe o

II n espeIlo, tera nota o, atravez da votação obtida"l d'dII 'r" , p� os can I atos

A It0"5 .- if") ............. I"""V""'>. �ndO da � ,01,°c ,'a
Integra Istas, como o Integralismo já conquistou o povo th

'

- .._ I i I I I 1.<:;;;;1 I I I E verá, si fôr um brasileiro digno da sua grancad arpmetn�e.,

"f' d
e a na

que ISSO slgm lca um espertar de consciencias uma ff' - d',

I' d "
,rea Irmaçao e

que o mtegra Ismo eu ao BraSil uma vibração nov d
"

,
n n

a e CIVismo,
II

ÇatharinensesfO BrasIl espere: 9u� cada um saiba cumprir o seudever, combatendo os mW21gos da sua unidade e d '

Continúam, em S. Paulo e ho Rio de Janeiro� M �çt�yi- futuro de Nação livrç.
'J seu

A GAZETA
o

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

ANNO
SEMESTRE
TI<IMESTRE
MEZ

Caixa Postal 37

Serviço - Aéreo
Condor - ZeppeUin

N<? 500'

r
.

... ;\'. �; I

;f ,

., ..
'

Florianopolis, Segunda-feira, 22 de Outubro de 1934 2

GIR o QUOCIEM

-

EDITAL

FAZER uma refeiçãoé cousa vulgar. Mas fazer
uma bôa' refeição só no res
taurant Chiquinho.
DELAMBERT vende-lhe o

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1,100

De accôrdo com a nova organização do E, M. N" os

altos commandos da milicia nas provincias são exercidas pelos che
fes Provinciaes,

II II
II

Repressão ao
nismo

cornmu-
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4 A GAZETA

Pharrnacla e Dro
garia Moderna

Pintura em geral a pre
ços modicas

de
SELVA Casa e móveis

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 1 armaria
para livros.
Ver e tratar na mesma casa

- EFFEITO SEGURO -

Refinação de Assucar

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos
freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

==========-",11 Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele
phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e

FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
..Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

l' volume -- Districto feàeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos õo Brasil

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

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

Só na ..Joa Iha r ia M U IIe r Volume especial do Estado de Santa Caiharina
Unic:o estabelecimento capaz àe satistazer o mais exigente Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

profissional, rncntcnõo sempre compléto stOCR àe proàuctos õen- fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activida-
tarios nacionaes e cxtrcnqelroa. -; Executa-se qualquer traba- des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que Redr.ctor neste Estado: -A. Monteneoro de Oliveira
resolveu õestc àata 12m àiante fazer granàe rzõurção àe 'preço .

6'

nestes artigos. Director-proprietario da «Informação Commercial>
Não compre antes de visitar este estabelecimento I

Rua Esteves Junior, 16

�========= JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C F L O R I A N O P O L I S

==============�--------------------�==================================�------

SAPATO CHIC
"Os melhores calçados pelos menores preços"

COLOSSAL sortimento de calçados finos para homens, senhoras e creanças
Especialidades em calçados sob medida RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

Praça 15 deNovembro, rr 27
-

JOAO
Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Letreiros

Pelles

TELEPH.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funàaàa em 1886

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

CLINICA DE VIAS URINA- i

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico õo Hospital e

materniàaae

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postallZ9 Tel. aut. 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE e Zorrilhas.

N' 91, o. Graxaim, Raposas

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sjn ,I
�elephone / /05 ÍCons. - Rua Trajano n. I t
�elephone /32/ f

Das 1 O ás I 2 e das 1 4 ás 18 t
�

==�=====

CAFE'JAVAI
Praça 15 de iNovembro i

í
1.360

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

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

A' venda em to
das Pharmacias

Banco da Credito Popular e Agric�la de Santa Catharlna
(50c. lOO. àe Resp. Litàa.)

Rua Trajano 16 - (Edifício proprio]
Enà. Telegr. : Bancrepola '" roà. "Kibeiro<' e "mascote"

Florianopolis
EmPRE5Tlm05 '" DE5roNT05 '" roBRAHÇA5

ORDEN5 DE PA6Amt::HTO
rorresponàentes em toàos os municlptoa ào Estaào

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Adrni-

Almanak Laemmert
fUNDADO Em ]844

Annuario Cornmerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS 'de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

� I
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:-Collaboração Literaria-:
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Pela rua da vida,
� Quanta gente, tambem, corre atraz de
� ., (um balão ...
�G. l'ARL05 CORRÊA
���r-*:tl�������������

------

---MS zm'WBRW..5fWWT arnw�_

���!J�

�

II�-="
Canção

(TAGORE)

o meu olhar procura-te e vislumbra
Teu rosto amado oculto na penumbra.
A alvorada abre as portas da manhã ...
As rosas abrem. Todo o ar recende
() suavissimo aroma que desprende
A Primavéra gárrula e !ouçã.

Mas, ainda que me falte a luz, querida,
E eu veja a última rosa emurchecida
Ir juncando de pétalas o chão,
Irei seguindo, irei seguindo, á espéra
Que outra renovadora Primavéra
Rosas mais béllas faça abrir então.

Quando tu me acenaste e a imagem tua

Apareceu-me, a sombra estava núa,

Repica um sino, ha canticos no ar.

Cale-se, embora, a alegre voz do sino,
Irei seguindo atraz de meu destino,
Que ainda outros sinos hão de repicar.

Está meu barco carregado de ouro,

Prestes a abandonar o ancoradouro.
Muitos vão longe o outros vão partir.
Porém, se o barco que me leva e eu guio
Ficar vasio, se ficar vasio
Nelle assim mesmo navegando hei de ir.

Vê que paissagem linda! Quantas vélas
Enfunadas além, e em tôrno d'ellas

Que multidão de pássaros a voar.l

Mas se as velas arriarem no caminho
E o caminho perderem, irei sósinho ,

Continuarei sósinho a navegar.

IHÉDITO 1934

OCTAVIANO RAMOS

Uma tapé,ra � beira do caminho que representava
um mysteno ...

, Os viandantes que por ali passavam olha,

vam-na sem nada suspeitar.
Mas a credulidade ingenua dos moradores, da fa

zenda de «Três Cruzes,» affirmava que nella existia

um espirito do outro mundo, e só tarde da noite era

visivel. ..
A' horas avançadas da noite nenhum delles se sen-

tia com a corag em suHiciente de passar por aquelle ca

minho ...
Todos temiam o mysterioso espirito ...

" "III

Do outro lado da fazenda, numa casinha coberta

de sapé, residia um pobre velho desiquilibrado que vi

via de esmolas.
.

Todos ignoravam o passado do velho. E todos os

esforços a respeito eram inuteis, porque elle sempre se

negava a toda e qualquer revelação.
" "

II

Um dia eu, numa excursão pelo interior, fui vi-

sitar a fazenda de «Três Cruzes.> e em conversa com

um dos capatazes da fazenda, lembrei-me de pergun

tar, quem era que, residia antigamente naquella tapéra
a beira do caminho;

'-Não sei, seu dotô, mas ouvi fallá, que ali

dantes morô um tar Bastião Porfiro, cabocro duro nas

briga, que nem a peroba ...
-E que fim levou esse tal Sebastiã??
-Dizem que foi matado numa corrida dos ca-

vallo ...
-E não tinha familia?
-Não sei, seu dotô, mais sei que elle deixou a

muié viuva e uma fia na orfandade.
-E que fim levaram?
-Morreram as duas; primeiro a [ía que tinha de-

zoito anno e tava pra se casà com aquelle, que hoje tá

véio, e que m6ra lá na outra banda da fazenda e que

só as. veis passa por ahi pedindo esmola...

-Aquelle velho que parece estar- desiquilibrado?

Direcção de L. Romanovvski
-

Correspondencias
7'

Para "A Bazeta"
Por BAUDELAIRE

A natureza é um tamplo, onde pilastras vivas
Manam de quando em vez o confuso segredo.
Em cada canto, ahi, um symbolo do enredo
Tem para todos nós miradas compehensivas.

Noite de São João.
Os garotos da rua, alegremente,
Alguns de pé no chão
E outros calçados,
Em grupos e magotes,
Passam correndo,
Agitados,
Para pegar um balão
Ouasi apagado
Que vem descendo,
Que vem cahindo!

E é tudo um echo só ás vozes dispersivas.
Ferve por toda parte a unidade em levedo,
A mesma a noute vasta e a luz clara e sem medo,
E o aroma, e a côr e o som-simples alternativas.

Ha cheiros com o frescor da carne das creancas,

E suaves corno oboés, e verdes como [ranças,
E outros, de corrupção, e riscos, e subidos.

E de olho's compridos,
Páram, as vezes, os coitados,
A olhar um grupo de creanças ricas,
Que no jardim de um palacete lindo,
Estão acendendo
Fogos de São João!

E eu' fico a olhar
Com piedade,
A gritante alegria
E a íngenuidade
Com que elles correm sem cançar
Aíraz de um balão
Que nunca chegam a pegar ...

No amplo expandir subtil de materia sem fim,
Com o ambar, como o incenso, e o almiscar, e

o benjoim,
C�ndo os vôos d'alma e a febre dos sentidos I

ITra�ucção õe fELIX PACHECO

o que recebemos
LIA - Fpolls.

Recebi o seu soneto «Teus olhos» que a Sta.
(acredito que seja solteira) enviou para A Gazela. Sin
to, porêm, de lhe dizer que não será publicado. Elle
não é um soneto; é um esboço de soneto. Mas,
apezar de seus defeitos de metrica e gramaticaes, sente

se que a Sta. tem inspiração; e que é uma apaixonada
pela Arte. E' pena que a côr verde dos olhos de seu

amado lhe offuscasse o senso das regras difficeis de poe
tar.

Mas isso são coisas da mocidade. Com o tempo,
quando a Sta. estudar mais um pouco, poderá vêr 03

seus trabalhos publicados. O seu soneto de olhos verdes
é um prenuncio para isso.

Eu, no entanto, lhe aconselho que deixe de escrever

sonetos.

Procure fazer prosa. E' mais facil. Ou então, ten

te compôr poemêtos livres. Nã) desan'me que há de
vencer. E' questão de estudar. R.

sua voz pelo matto espeS30.
Os animaes que pastavam, num bern-belem dos

cincerros, envolviam a singelleza daquella noite numa

certa melancolia ...

. -.-�as que demora da apparição esperada, rnur-

mureI,Homco.
'

.

Um rato, num sussurro leve. entrou rapido num

buraco velho. cavado, ha tempos, por um tatú.
Esperei paciente.
Mas nada de apparição.

.

Veio uma ave nocturna, piou tristemente e voou.

E cu esperei ainda.
Um morcego cortou o espaço em piruetas ...
Continuei a esperar ...
Um gano cantou.

E eu não me impacientei.
De repente, ao longe, avistei um vulto que ora ap

parecia ora desapparecia na sombra das arvores, avan

çando, cada vês mais perto da tapéra, até que chegou.
Cahiu de j.oelhos. Levantou os braços para.o céo
e começou a Implorar a Deus pelo nome de Maria José ...

Attentei os ouvidos e com espanto reconheci, que
aquella voz, era daquelle velho que me pedira esmola
ao chegar à fazenda.

Estremeci commovido, ,attonito e confuso perante
áquelle espectaculo, daquella apparição, que tanto fazia
tremer os moradores da fazenda ...

Quiz approximar-me, 'no entanto, respeitei áquelle
quadro que representava, um grande segredo da vida in
feliz de> um velho que ficou crucificado para sempre na

crúz do seu grande amor!
Tentei approximar-me mais uma vez. Parece, er.

tanto, impeIlido por. um sentimento extranho de piedade
retrrei-me, cambaleando, ao meu aposento.

Havia desvendado O·mysteric da tapéra.
�s�ava realmente assombrada... Não, porêm, por

um espmto do outro mundo. E sim, por amor inestin

,guiveI de um rude sertanejo que soube- amar ingenua-
mente mas de coração.

'

L. ROtllANOWSKI

E pela noite a fóra
Ainda SI;; ouve a gritaria,
A algazarra, a alegria
Com que elles, áquella hora,
Vão de corrida
Atraz de um balão ...

o mysterio da tapéra
-E' aqueIle merno ...

-? ..

--E ficou assim por causo da morte da noiva ...
A véia, mãe da moça, adespois caíu numa tristura

e logo morreu. . .

.

E agora, seu dotô, aquella tapéra tá már assom

brada, os moradô daqui nem um é capais de passar
por lá de noite.

-E você já viu esse tal phantasma?
-Não senhô, seu dotô, mais ouvi dizê que de

noite apparece uma espece de home, de braços levan
tado pro céo, parece implorá arguma coisa pra Deus
que até dá pena, seu dotô ...

-O' chico! O' chico! vá .sortá os cavaIlo da

manguera que tá na hora!
-

...Dá licença seu dotô que tão me cha nando ...
-Pois não, pôde ir.
O capataz partiu. Eu fiquei só, pensando sobre a

tapéra e a revelação curiosa que acabava de ouvir.
"

II II

A noite tinha cahido por sobre a vida rustica da
[azenda,

Em tôrno de uma fogueira que estalava espirrando
faiscas para. o ar, os moradores' da fazenda contavam

historias cheias de façanhas, emquanto a cuia de chi
márrão passava de mão em mão, fazendo deleite da
roda camarada.

II
" "

Eram dez horas da noite. Todos ressonavam.

Somente eu impellido pela curiosidade, vesti o

meu capote e sahi em direcção a tapéra.
Cheguei perto pé ante pé. Occultei-me numa moi

ta de tacoáras e esperei a apparição tão falada.
Os pyrilampos dansavam na escuridão dos pinhe

raes como se tivessem vergonha da claridade lunar.
Ao longe um cão ladrava espalhando! o éco da
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TEI-EFu�� I���!��$S�?-���H���:�:�:�!��I
ii Desapparecern rapidamente com um só viclro do famoso preparado ��

Typo "Super-Bayreuth" .� DISSOLVE��E NATAL Õ
O mais beJlo e mais aperfeiçoado receptor ela actualidade � Preço pelo Correio (registrado] 7$000 �)
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e loucas $ Pedidos:l SILVA GOMES & Ciso - Largo de S. Francisco,42 RIO iti

o

� O "DI550LVENTE NATAL" -- é aconselhaào pela eminente meàico especialista em trata- �
. Agentes : �tl menlo ào pelle Dr. PIRE5 e o uniro preparaào scienlificu que existe, para embellezar o �

Carlos Hoepcke, S. A. _ Matriz Florianopolís
Y reato e fechar 05 póvoa. --- GRATl5 - Enviamos, pelo cor-r-elo, informações àetalhaõas pn- �
�) ra u trctum anto scil:onlifim õc pullc e linúou presentes a quem env':J!' o roupon abaixo, ao: �.'�

flLlAES EM :-Blumenau-joinviJle-'São Francisco v Laguna=Lages �kl L b
.

S' 'f' NA'['AL R d A d d 1 jO R' �l

I.,,!.�
�ro.·ne

a oratorlO C1enh ICO -1

:ua
os n ra as, - w

:�'.:Mostruario permanente em Cruzeiro cio Sul :; <l'l' �\. ::;;;;;;;;ililiõiiiilõiiõiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii;;c;;;,;,;"'_íiiiiiíiiiEõiiiiõ5liiiíãWii;;;;;;;;;'--iiiiiiiiiõ__liiiiiMiiiiliiiiiõiõiiiiiiiõii__iiiiiiiiiiiiii_.iiõiiiiiiiiiii� Cidade Estado �
raso quctru um viõro àe amostra õo "Dissolvente Natal" mcriô c 1$000 em sellos �

•

���!k2,$t!.�!f..�;������4>�Wl�[�5t?1�@;;.;ft;��&w!'.���"!�:�.•)c,*���Wl���).�@2E�����' 4�'��·�?Lv <!r �;r�� l!F'���?�iij,��W����4'7��';,�'?/ti� ����rt5i�

Quem aFiança
o seu Refrigerador?

U \1 rdr1!)'�:-I:(br é um grllnde conforto pari o I", i tambem UII
,

emp�ego de capital que precisa de estudo.

Os rcfr:guadvres G. E" além de 'possuirem tudo O que LI d.
1'1''):5 moder!1o e perfeito em refrigeração electric., trilem, nl marcI

Ccncrs] Eleddc! Uil�a suprema garantia d. qualidad., duraçõo e vllor.

1,0 comprar um refrisuador, assegure-I' d. qu.' I m.chin. i bôe
• o í"bicante conheclde e de confllnç• .;;o. ••1;' • r.'riltrldor G� •

Peça Informações ou uma dcmonstraçio, I Clllllque, 1101
nouos luxili4lfCI �II tclcphone ,.,. ••seri..........

MATAI ,
•

Com 1$500 podereis comprar um

frasco de RO I:)AX, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

CASA
RUA CONSELHEIRO l\1AFRA N. 17

Ultimas edições da Cia.
Editora Nacional

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

Josué de Ca;tro-o Problema da Alimentação no Brasil
:J\{_' Tabajára de Oliveira - Japão
�onteiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lopa;; de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção Negra·Colleccão Po-
licial e de Myslerio-8 volumes publicados.

'

�,..,.".==...,* --.iFi r ri.

l-Co m p a n h ia Ali i a n ç a da 8 a h i a

/'AI R"�" 5E6UR0500oT:u;�a::T�mE51:70��RITlm05'�, "� I Incontestavelmente A Primeira no Brasil

FRANcc t II
I'rplto l realisc;ào 9.000:000$000

..., Re5ervas rnm s õe 36.000:000$000
.

�
..
'.".

__....; Receita e.m 1933 17.762:703$361
�""-'�"'"",

l �'�� --= 'Imrnouz is 13.472:299$349
r "� \ � li' '. :;';;'.'

.

{.'111 Responc;abiliàaàes casumtõcs em 1933 2.369.938:432$816
-t' ...�

. !;g.;: l (Estas responsabiliõaàes rererern-se sórncnte aos ramos 'àe

v/".��"(,,, J:: ii:;';-, ".' f060 e TRAt--l5PORTE5, que são os DOl5 UNlr05 em que
.' rR� � ••,"::�2�� a rompanhia opéru)

CO��[IO AEREO
., .• !r'h.l.:-...._ _ _.,i&IA'ro'W,::...É:o:�

Fechamento
malas

de

Agentes, Sub-Agentes e Regulaàore5 àe Avarias em tOÕ05 05

Eslaõo5 elo Brasil, no Llruqun: (5uccur�:;aI) e nas principaes
praças extr-onqetr-cs

Agentes tem florianopalis rAmp05 LOBO & rIA.
Rua r. mafra n

'

35 (sobraõo) í'nixn postal 19
Tcl eqr, ALLlANÇf1 T'elzph. 1.083

fS�VAVAVAVA���hVAVÂVAV��
� Na construção cios afamados recptores radio �

�." «Philips» são aproveitadas todas as importantes �
� conquistas da sciencia de radio. �

� Des!� ��rma recornmcndamos, ante_s de .fazerdes a �

� aqutsiçao de um receptor, procurai ouvir os aía- �
I � mados apparelhos «Philips» de construcção moderna �.'� e primorosa materia prima. �

� Re�eptores a todos os preços e em condições �
� vantajosas. �
�1 Maiores i nformações: �� C O Si T A & C I A. �

�i RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
ia Tracção Luz e F d FI· I" Ph0NE 1100 I!.h.VAV..60.VÂV'6��l@��VAVffAV&�

______

• , o_r_ç_a e O_r_l_a_n__o__:_p_O 1 s ._ eG��Ge�G�e�,�.���GG-yOG$G.
$ •

l�ü�a�n�f�e�it�a�r�ia��C�h�iq�U�i�n�h�o�i'l ; Açougues I.·•.Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, G �
conservas, vinhos finos etc. 'I' �

Fornece doces de todas as qualidades para ca- "à P
ii

samentos, baptisados e bailes. �� O OUO �j
�� �

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar �� t . 9

R��E�I�P�g�� nFlf(��u7N� bA �il�«_'k.. i"�, DO p-U Ia r rr t,�RUA TRAJANO) Telephone 1 .194 � � � 'iiJ�
a �

i - ;

rSyriaco -r:-A�t�h�e�ri�n�o�&�1r�m�a"!!_1IIlo�1 imOàelo!
COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA é A melhor Carne Verde iAgentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo é ��

-I
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca � �,

P E R R O N �- "JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil ê Preços convenientes ao consumidor f);�
,_., S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo � ,

'I LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de e LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES ��
50$000 até l:{)OO$OOO � JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO ��I'�

rALçAD05 ELE6ANTE5 E fJNJ551m05

I Gordura Selecta (côco)"� �
�� � ._o_o_U_It_im_o m_o_ae_lo__.o_.__ � 11�����R�U�A�C�O�N�S�E�L�H�E�'R�O�M�A�FR�A�N�.�2�9�����I En�egu á domi�lio - H"�" �rçr�en�vel �

End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026 •
'

.�

.�e:��e��J$O:�")-�����$�
W

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-UruguaTArgentinl

Chile,Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

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

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

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

Delaml1�rt
e nada mais

Café e Restaurant
"E ST R EL L A"

"0 o E o ••

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant 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

.

_:::_aça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

Escriptorios em Laquna e ltoiahy
Blumenou e Lages

Sub-Agentes em

I ". nr=rr :rmw-w

I

Filomeno & Cia .

Enc'. Te!. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J o' S 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.

N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
re·s d\omesticos --- Em caixas de -27 tabletes

Optima qualidade.

refiram sabão
"
I

assa oonsistente ... • • Econornico . • •
- -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OlA I�
até hoje

Federal Estadu

17.420 17.41
15.128 14.94
1.399. 1.38

14

20L I�

Florianopolis, Segunda�feira, 22 de Outubro de 193

C;) PL.EITO 00
Resultado da apuração

Colligação Republicana
Partido Liberal
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

A GAZETA
A voz DO POVO Ultimas Noticia�

Box
Carnera lutará no Ri
Rio 19 - (Via aérea) P

mo de Carnera, gigante b
xeur, abatido por Max Ba1
visitará o Brasil.
Carnera lutará na Argen

na, primeiro, com Uzcudin
voltando ao Rio, onde dev
rá enfrentar Campala. D
pois, irá a São Paulo, Sal
tos e talvez a Montevidéo,
A bordo do avião "Br

zilian Clipper", passou o
tem por aqui, com desf
a Buenos Ayres o seu m

nager-Luiz Loresi.

;oo���������rt
��Esti I haços ...Figueirense x ..

, ���� �'*'"'Z"...lrls ..".,. �� ...o.l!!

«O Pleito» é o pr
to do dia.

Realizou-se ontem á tarde,
no vizinho districto de João
Pessôa, no gramado do Can
tista F. C: o festival promo
vido pelo Annita Garibaldt
F. c., que constou de um

. torneio futibolistico, em que
tomaram parte os Clubes
Sul-Atnerica x Independencza,
Catharinense x Figueira e

Fluminense x Cantista.
No primeiro jogo, venceu

o Sul-America por IxO; 110

segundo o Catharinense por
2x 1 e no terceiro houve em- O C

.

pate de 1 xl, ficando o de- Co'a Immerc.1O e a La.�oura
sempat � marcado pa: a o pro- �d�stna em umao

xirno- domingo. N_uma idéa sal�adora
Em cada um desses jogos

FIzeram... colligaçãol. ..
Pelo omnibus da Empreza I foram disputadas custos.as D' P It Ó t

IZ o au o: eu só trabalhDarius partiram hoje para o norte aças, quer ap s o ornero, D If I t te pa etót ou de tunicado Estado: Camillo Nadir, Co- oram so emnemen e en re-
M 'dd das a I ea que agazálholombo Sabino, cap. Augustinho gues aos. vence ores, na sé e
E' fd A t azermos ... Frente UnicsVieira Jobel Souza Jairo Cardo- O tttu a.

50, C1éa Sampaio 'Cardoso, José A taç� sympathia, ao Club
Alamberner e sra., Waldemar que maIOr numero de emtra
Luz e Domingos B�rk tto. da passou. coube ao Can-

tista.

o eleitorado catharinense
-E-

OS que votaram
Dr. Francisco Rangel

Está nesta capital o nosso dis
tincto conterrâneo sr. dr. Francis
co Rangel, director do semana

rio itajayense O Liberlador e d s
diodo agente desta folha naquel
I� cídade.

Dr. [oão :J3ayer Filho.J6[unicipios Eleitores
Araranguá 3287
Biguassú 17b6
Blumenau 4079
Bom Retiro 1644
Brusque 2003
Campo Alegre 590
Caçador 617
Campos Novos 3156
Camboriú 493
Canoinhas 2749
Chapecó 6RO
Concordia 318
Cresciuma 533
Cruzeiro 1138
Curitybanos 1302
Dalbergia . 1102
Florianopolis 7780
Gaspar 933
Imaruhy 1065
Itayopolis 416
Itajahy 4441
Indayal 2155

jaguaruna 303
Jaraguá 1363
joinville 4426
Lages 7346
Laguna 3288
Mafra 1758
Nova Trento 600
Orleans 1021
Palhoça 2776
Paraty 666
Porto Bello 695
Porto União 1575
Rio do Sul 2514
São Bento 1204
São José 2812
São Francisco 1757
São Joaquim 2342
Tijucas 3056
Timbó 2512
Tubarão 3203
Urussanga 1094

88.830

Oliveira, as bodas de sua gentil
filha Natalina com o sr. Nelson
Heitor Stoeterau, funccionario da
São Paulo-Rio Grande, residen
te em Mafra.

O acto civil será paranyrnpha-
do, por parte da noiva, pelo sr.. .

Roberto Soares de Oliveira' e Vindo de Ítajahy acha-se nesta

exma. esposa e, por parte do cidade o sr. Prudente Loter Cor

noivo, pelo sr. Alvaro Soares de ·rêa.

Oliveira e exma. esposa. I�I��'�����:�I.

Aos noivos os votos de felici- 'Des- IIdades de A Gazela.

IL__lpor_tos IIHabilitação

Volantes
2817
I 5 40 Festejou ôntem o seu anniver-
371 6 sario natalicio o nosso distincto
1423
1883
476
578

2ó55
431
2292
554
247
503
730
940
1055
6659
850
904
408
3854
2038
268
1245
3812
5685
2906
1324
515
1146
2482
618
635 Fazem annos hoje:
1326
2199 a exma. sra. d. Maria D. Cos-

997 ta Vieira, erposa do sr. Rodol-

2568 pho Vieira, [unccionario da De

I 4 I I legacia Fiscal;
2029 a exma. sra. d. Adelia Nico-

3 I 73 lich, :eneranda tia do sr. Eduar-

2354 do NIcolich, delegado do Estado

2614 na Feira de Amostras do Rio de

930 Janeiro;
a exma. sra. d. Franci c \ Bos-

76.790 co dos Santos, esposa do sr. Olym
pio Santos;Colhemos os dados acima, por gentileza, na Ínterventoria Fe- .

Jo joven osé Soares Glavan,deral. que recebeu os referidos informes dos prefeitos municip::1.3s. empregado commercio;
O sr: G .rparino Outra, alto

funccionario do Thesouro do Es
tãdo actualmente exercendo as

funcções de collector na cidade
de Laguna;

o sr. professor Americo Ves
pucio Prates, dedicado director
do Gr JpO Escolar José Brasilicio,
de Biguassú.

conterrâneo e vibrante jornalista
sr. dr. João Bayer Filho, talento
so advogado e director da nossa

presada conlreira A Pelria.
fi Gazela cumprimenta-o aí

fectuosamente.

Rodolpho Ferrari

Os que partem:

A ephemeride de ôntem re

gistou o anniversario natalicio do
nosso estimado conterrâneo sr.

Rodolpho Ferrari, diligente e de
dicado gerente da conceituada
«Confeitaria Chiquinho» .

fi Gazeta apresenta ao dis
tincto anniversariante suas felici
tações.

Estão se habilitando para casar

o sr. Raul Bonifacio Outra, func
cionario publico estadual e a se

nhorita Clementina F. Moreira.

FUTEBÓL

Baptizado: Não realizou-se ontem o

escalado mateh de campeo
nato de Florianopolis, entre
o Figuirense e o Irís.

Carlos Wendhausen Foi levado ôntem a pia bap
tismal. no districto «João Pessôa»
o galante menino Carlos Alberto,
filho do sr. José Brasil, inspec
tor de rendas estaduaes.

Foi celebrante o estimado vi
gario revmo. frei Bernardo Ronch,
servindo de padrinhos o sr. Aris
tides Ramos, secretario da Pre
feitura da capital. e sua exma.

Faz annos hoje o nosso dis
tincto conterraneo sr. dr. Carlos
Wendhausen, digno director da
Companhia Telephonica Calha-

Festival do
Annita

nnense.

Enviamos ao bemquisto anni
versariante nossos parabens.

esposa.

Visita:

[ornalisia Eurico Faria

Deu-nos hoje o prazer de sua

VIsita, o nosso distincto colIega
de imprensa Eurico Baeta de Fa
ria, do Correio da Manhã, entre
tendo comnôsco palestra fluente e

agradavel.
Gratos.

Um roubo de Assombroso
vulto

227 "loopings" em
4 horas de vôoHavana, 21-aéreo-Noti-

cia-se que foi roubada do edifi
cio da Municipalidade a somma

de cento e cincoenta e sete mil
dollars.

Moscou, 21-A agencia Tass

annucia que o piloto Baro:Jzdine
estabeleceu novo record mundial
de acrobacia em planador d� um

só logar, com a performance dê!
227 «loopings> em 4 horas de

Os que chegamCompleta amanhã o seu quarto
anniversario, a gentil Thereze- Clarismundo Regis
Maria, filhinha de nosso estimado Està nesta -capital, vindo de
conterrêneo Euvaldo Souza, rádio- Joinville, o sr. Clarismundo Re
telegraphista servindo na Floria- gis, dedicado funccionario da
nopolis-rádio. Directoria de Estradas de Ro

dagem.

A policia está realisando inves

tigações sobre a possibílidade do
roubo ter sido eHectuado por ter
roristas ou revolucionarios em bus
ca de fundos. A opinião pública
acha que o roubo foi eHectuado
por «gente da propria Municipa
lidade. »

Foram presos tres Iunccionarios
mumcipaes.

Remo

Delegação do Remo
Porto Alegre, 21 - (Via

aérea) Está marcada para o
dia 24 do corrente a partida
da delegação gaúcha de re

mo, chefiada pelo conheci
do desportista José Carlos
Daudt, Essa ddegaçãQ e�tá

"

voo.

Os records mundiaes anteriores
de �09 «loopings» em planador
ele dois logares e 184 <loopings»
em planador de um logar tinham
sido estabelecidos no anno passa
do pelos pilotos sovieticos Boro··
dine a Stepantchenko.

['I
, Bodas

Realisam-se hoje, na residen- Pelo omnibus da Empreza
cia do sr. Martíniano Soares de Darius chegaram E����d�t � esta

composta duma luzida gua
nição do Barroso, Skiff CIi
e Almirante Tamandaré.

Procurei estilhaçar
Mas até perdi o geito
Nos jornaes, si a gente �Ihar
E' só ... Pleito ... Pleito ... Pleito!,

E' torcida; é só torcida
Mas nem tudo a gente engl
Já parece até «corrida»
Corrida bamba de yole!

Disse alguem: victoria temos,
Por certo, nesta regata!. ..
Si não «enforcar» os remos

Vae ser ali na ... batata!

Com o Congress
Constituinte da Fe
deração do Com
mercio, Industria
Lavoura.

A;;uardando os pia
cards com os resal
tados das eleições,

Diz o Nonô:---Tú já viste?
Tudo aqui fica a esperar;
Espera e jamais desiste,
Até que venha o <placard»

E a �ente até faz «torcidas»
Neste páreo complicado,
Estas cousas são «comidas»
De cardapio variádo!

ISaraplio

'
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