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Obcecação de

13"
76
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vencer u
Nem sempre, do mais requintado esmêro, da mais

apurada correcção, emanam os melhores resultados.
E' o caso daquelle abjecto palhaço de nossa dis- MAFRA

tanciada meninice, que, á luz clara dos bicos de carburê

to, fartamente esparramada pelo circo todo, ia cabriolante

para o picadeiro, onde lhe levaram um serrote como to
dos os outros, e uma cadeira, que das outras differía por
ter um dos pés exaggeradamente desigual, desproporcio
nadamente grande.

Com a estulta idéa de fazer espírito ínsôs io, n1U- 4a. ?cCCiío
nía-se o homúnculo do serrote, prcoccupando-se, 'então, em C�lh::>;'i')
reduzir o pé, para igualá-lo aos demais, E, após UI11J. rá

-I
L!J_;r:::.1

pida e arrepiante serradela, cahia no chão fôfo o tôco de
_

madeira. ')1. 'secção
Entretanto, o Picolino daqueIles tempos sercn.cc- C_Jll;G1Ção

mos cortara mais, muito mais do que Iôra preciso, írus- LIberal

tando-se, assim, o seu intento de conseguir o nivelamen

to, a estabilidade, o equilibrio da cadeira.

Fingindo-se decepcionado, o nosso clown sernsa

borão, profanador da Arte pelas imposições do estôma

go, retomava frenético o serrote e, pontilhando a acção Integralismo
com uns gracejos destemperados, entregava-se resoluto
ao serviço, ora serrando esse, ora serrando aquelIe pé, SÃO BENTO

sem, com tudo, conseguir jamais o nivelamento desejado.
lamais-é fôrça de expressão, porque elIe o conseguia,
quando da cadeira restavam apenas o assento e o en

côsto.
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Delegados eleito.·es
tharinenses

oa-

-0-
Os socios da Caixa Beneficente dos Funccionarios

dos Correios e Telegraphos reúnem-se na próxima terça
feíra para eleger o seu delegado eleitor, que, na Conven
ção a se realizar na Capital da Republica representa-la-á
na escolha dos deputados tcdera :s á futura Canara.

Com o mesmo fim reunem-se, no próximo dia 3 de

novembro, os associados do Clube dos Funccionarios PÚ
blicos Civis deste Estado e na s_egunda-feíra próxima,
ás 19 horas, em sua séde social, os componentes da As
sociação dos Empregados no Comrnercio de Floriano

polis.
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OE �A Cidade'� ;� Ao terminar a leitura de

I!fl11 O � Les Lettres Persanes deMon- iM� tesquieu, fica-se com a con- ti
I I O

�� vição de que os homens eram �
44

J!I naquele tempo, o que hoje �
� são, sem lhes acrescentar

11I I O � ou tirar um ponto. �

97 � Por isso mesmo, a cida- �
38 � de apresenta, ,na h?ra que

I�2 \!'!J passa, um aspeto bizarro. ,
.

i'ij
O seu linguajar das ruas �

.

� enche-se de vocabulos novos, �� uns grotescos, outros perver- �

I 7 5 � sos, mas que merecem to- �
128 � dos registo especial. �
14 r.i�

Ouvi. dum neófito políti- �
� co, esta coisa engraçada:- �� Uma urna de Dalbergia foi �

117 � repugnada. �
I 09 � Um soldado dizia, numa lttJ

491� roda, o seguint�: -Podem �
7 � fazer o que quizer, mas eu �

1;1 - d '

rMII'!J nao mu o, eu pertenço a

I"íij desc.olocação Por Santa Ca- :
125 � thanna. �

91 � Outro cavalheiro respei- �
r tl�

tavel, tirando do bolso uma

1'81� �"
carteira de cigarros, Taba- ti

� co Douradinhó, disse:- ti

� Aqui está o resultado de �
� Bom Retiro, vencemos por It

114 r.�
1 06 � um voto, essa vitória é mi-

29 � nha, es�e voto .fui eu que
�, consegui. DepOIS, estalando
� a lingua, como si tivesse �

I 68 � sorvido um nétar delicioso, �
149 � gosando o sabor desse vo- �
I 3 � to, que, por certo, teria sido I"� superior á ambrosía de Ca- it

�It!� Íypso que foi oferecida a r
121 r Ulysses, na ilha Oggigia, \!ti

36 J4 arrematou:-Yenci tudo. �� ... e, depois, entregou-me �
�, o pedaço de carteira de �

ir!!
cigarro, onde está confirma- �

.. da a sua vitória: 689 por

ri106 "J 6118. ��
� Depois disso tudo, eu me �7 � i� puz a para!usa� com meus �

I � botões, e liquei com pena (�
� do Circo Nerino.

�I� O povo, sempre, em to- �
� das as épocas, reclama pão �.

�I
e circo. Agora estão lun- �

11 cionando, na cidade, dois �
� CH�O.S o do Nerino e o dos �� politicas, mas o povo gosta ��

..I� do e�pecta��lo mais �arato �
I 08 � e mais breJeiro, por ISSO o �
24 � Nerino está vasÍo e o dos po- ��
4 f liticos abarrotado. �

� Para quem apelar diante ��
r dessa concurrenci.a. desleal? �
l� -Com os polIticas, não

�M7 5 � quero encrencas. "

� -E então? It

� -Para ninguem. �
57 ij Bisbilhota t
32 �����:d��
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Pois, O nosso Código Eleitoral, tal é o catonismo

que se põe na sua interpretação, vae ter, parece, a mes

ma sorte daquella malfadada cadeira, embora afugentemos
para bem longe o despautério de assemelharmos uma

cadeira polaca a um Código maduramente elaborado e,
muito menos ainda, o egrégio Tribunal Eleitoral com um

palhaço de circo, trocando a respeitavel balança dos jul
gamento-s, por um serrote destruidoramente seccionador.

Entretanto, com amargura, com serena tristeza, vi
m is acompanhando a obstinada preoccuiação de alguns
políticos-não íôssem elles politicosl-Lde, a tod i transe,
pleitearem junto as turmas apuradoras a annullação de vo

tos en massa, ora da Acção Integralista, ora do Partido
Liberal, quiçá de outros, SOJ a fútil ai legação de quebra
do sígillo, em virtude de ridículos senões typographicos.

Lemos attentamente o artigo 44, letra d, do Códi
go, e nada achamos, absolutamente nada, que justifique
essa obcessão de querer arrancar a victoria das urnas,
com o sacrificio de uma parceIla legitima da vontade po
pular, extorquindo-lhe o direito de opinar, o direito de
cidadanía. O Syndicato Ferroviário Catharinense elegeu

E, não é representando interesses de partidos, quaes- delegado-eleitor o sr. Alfredo Furniath. Integralismo
quer que elles sejam, mas na encarniçada defesa desses _iiiiiiiiil....iiiiiiiiãiiiii.iiiiilõi i__iiiõiõB__;;;;;;; iiiiiiiiiiii Tlabalhista

direitos ameaçados de esbulho, no pleito empenhado de caso, de nada valeriam as ameaças, a compressão, a violen

garantias plenas ao eleitor inerme, que está á mercê das cia, porque ante tão formidavel unanímidade, ante tanta uní
manobras' da politicagem, que hoje sahirnos á liça para o dade de vistas, ante tão expressiva demonstração civica,
bom combate. ante tão evidente condemnação, esse partido muito bem

Fala o Código em «dizeres ou signaes, alem dos no- poderia enrolar sua bandeira e dispensar suas hostes mer-

mes dos candidatos,» etc. cenarias, e esse politico mudar inappellavelmente o rumo

E umas ublinha, ou os dois pontos impresso:, igual de sua vida, porque estariam irremediavelmente perdidos,
mente em centenas de cédulas, não pódelIl implicar em jogados ineluté;lvelmente aQ ostracismo.

dizeres, nem tão pouco, em signal, porque signal, no ca- M1S,- dahi a annullar uma legitima parcella da von

so, sería um meio convencionado para a revelação do dade popular, vae um abysmo, porqLle seria o cúmulo do

sigillo, ou, de fórma clara, o indicio por que um partido, absurdo impugnar-se o que é legitimo, o que é verdadei
ou um politico, certificar-se·-ia do exacto cumprimento de roo E aquelles suffragios, livremente depositados nas urnas,
uma órdem, dum pedido, ou de uma imposição. que todas as facções confessaram livres, garantem essa le-

Assim, entre mais· de duzentas cédulas, que elle gitimidade, determinam essa incontestabilidade.
teria distribuido com o mesmo «signal», como poderia sa- Saíbam, pois, os senhores politicos soffrear esses

ber o partido ou o politico, qual ou quaes desses votantes desejos _insopitaveis de vencer, consoante á celebrizada
não usára a cédula «assignalada»? expressa0 «custe· o que custar», porq�le o povo vem tudo

Impossivel, a não ser que todos, sem .excep;ão> vO-l observa�d? e n�o �itubeará em usar a revanche, na defesa

tassem contra a tal. chapa, nefanda e repudIada. E, nesse de um hdlmo dIreito, que lhe querem usurpar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_GAZ_ETA ����i.;;lOO�OO���� OS crescendos e descrescendos

� D E A R T E::' � foram phantastícamente feitos!
DIARIO INDEPENDENTE � ..

Estyllo lindo, realmente, o da

Redactor-chefe t vibrante Dansa de Fego. Ha, no

M i C I
" REDACTOR hart nho ai ado Junior 19

entrec o, como visões mysterio-
REDACTORES DIVERSOS I!t

SEBASTIÃO VIEIRA sas. .. charnmas crepitantes que

����:S: :S::S:�� crescem, ...crescem ...e desprendem
fagulhos ...

Jota Aragonesa, de Lahozc+
Uma jota formidavel! Que bai
xos pesanies e propositalmente
marcatos! Que escalas bem dedi
lhadas!
E no a/fretando tão commum

nessas [otas, o artista nos extasiou
extraordinariamente!

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

Assisti, ontem, o festival de
arte levado a effeito nos salões
do Club I 2 de Agosto, pelo dis
tincto p i a n is t a hespanhol Juan
Ventura.

Esse espectaculo íôra dado em

beneficio da Associação das Da
mas de Caridade e o seu autor o

dedicou, como sua especial home
nagem, ao exmo. sr. ceI. Inter
ventor Federal neste Estado.
A' hora aprazada teve inicio a

execução do bem elaborado pro

gramma, após a respectiva apre
sentação do iIlustre pianista, apre
sentação essa feita pelo exmo. sr.

dr. José Rocha Ferreira Bastos

que enalteceu as qualidades da vir·

tuose de Juan Ventura.
E o querido artista executou a

primeira musica de programmll:
Cordoba, de filbeniz.

Sentimentalismo profundo com

enlevos de preces...Musica feita

pelo coração e para o coração,
Sonho! Extase!

Palpitações e anseios do artis

ta, transrnittidos ao auditorio pe
los seus dedos maravilhosos.
E, quasi ao final, explosões

vindas desse sonho se fizeram ,ou

VIr. ..

Finalmente a musica retorna á

doçura primitiva. Sonho! Extase!

Pali itações e anseios!
Lentas... palpitações ...
Mudos anseios ...
«Dama Espanhola n. 5, de

Granados:---Toda a graça, todo o

encanto da musica, � dessa musica

palpitante da terra
.

das mulheres
lindas de olhos negros de velludo,
foram-nos trazidos á imaginação
pela sublime interpretação de Juan
Ventura.

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
cita/a, não implica f'!TJ respon
sabi] idad � ou endõssc por parle
da Re1acção.

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEl 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

Caixa Postal 37

Comeu "tri
go roxo"

Rio, 25 (aéreo)-Na casa

n: 511 da rua Laurindo Ra
bello registrou-se, ôntern,
uma dolorosa occurrencia: o

pequeno José, filho do sr.

JOSé Pinto e que apenas con

tava 18 mezes de vida, en

gatinhando pela casa de
seus paes, encontrou, a um

canto, uma vasilha contendo
«trigo roxo.

Num gesto lamentavel de
innocencia, José levou um

pouco do veneno para ma

tar ratos e ingeriu-o.
O pequeno cahiu a contor

cer-se em dores, morrendo
pouco depois.

Circo
Sarrazani

Curityba, 25 (A GAlE
TA)-Acha-se nesta capital
o secretario do Circo Sarra
zani, o maior do mundo, e Nocturno em Mi bemol, de

que, segundo declarou á im- Chopim:-Os gruppeitos e mor

prensa uma secção daquel- dentes desse nocturno, só os de

le Circo irá, á Santa Catha- dos delicados de J. Ventura os

rina, depois de realizar es- poderiam fazer com tamanha per-

pectaculos nesta capital. feição.
Todo esse nocturno foi magis

tralmente executado.
FAlER uma refeição

Dansa do fogo. (FalIa):
BelIo trillo inicial!

uma bôa refeição só no res- Pedaes executados brilhante-

taurant Chiquinho. mente.

é cousa vulgar. Mas fazer

" "
II

O sr. Goudin da Fonseca e
o communisrr\o

Mais �m communista que, visitando a Russia, revolta-se con

tra o commumsmo.

,

Trata-se do sr. Coudin da Fonseca, escriptor brasileiro que,
ate ha pouco, formava entre os que exaltavam o <paraisc moscovita»
e maldiziam o integralismo.

Visitou a Russia. E foi o quanto bastou para se inteirar da
verdade!

,

O Correio da :J{_anhã, d� hontem, chegado pelo avião ela
(de Juan Panair, trouxe-nos a grande revelação.

Que dirão a respeito os nossos communistas de livraria?
" "

II

Nucleo de Biguassú
Será installado solennemcnte, domingo, pelo Chefe Provir,

cial, o Nucleo Municipal de Biguassú.
Comparecerão tambem os secretarios dos departamentos PIa

v.nciaes, delegações dos Nucleos de São José, Palhoça e Santo Ame
ro, e o Têrço n. 1 do Destacamento da Milícia desta Capital.

" "
li

O integralismc) e a imprensa
brasileira

Até ha muito pouco tempo, a imprensa l.rasileira, princi
palmente os grandes jornaes do Rio e de São Paulo, faziam res

tricções profundas em relação ao integralismo.
Os nossos desfilles não mereciam um registro, um só com

mentario.
Mas, a selvagem e incrivel aggressão de que fomos victi

mas em Baurú e em S. Paulo; a insensibilidade, á crueldade com

que os extremistas, a maior parte extrangeiros, chacinaram, indis
tinctamente, no largo da Sé, em S. Paulo, os integralistas, as mu

lheres e creanças, e o povo em geral, pelo «crime» de armrem o

Bras�l, determinou um movimento na imprensa das duas capitaes, que
unanimemente vergastaram os matadores e exigiram do Poder pú
blico, uma repressão energica, pertinaz e sem quartel ás ideolo

gias desaggregadoras que estavam solapando a nacionalidade.
E o Estado de São Paulo. o Correio Paulistano, O Paiz,

o Correio da c1([anhã, o Viario de Noticias etc., iniciaram uma

campanha de saneamento social, resaltando o valor e o heroismo
com que os camisas-verdes estão defendendo o Brasil, cujo governo

parece não ter apprehendido a extensão da propaganda comrnunis
ta e os perigos a que se acha exposto a Patria brasileira.

Felizmente ainda estamos em tempo de salvar o Brasil.

Os autos
Praça

A Policia Civil qeterminou
aos motoristas de autos de

aluguel, que, a partir de

hoje, depois das 22 horas,
os autos fiquem estaciona
dos em frenie ao prédio da
Chefatura de Policia.
Daquella hora em diante,

a referida repartição atten
derá ás pessôas que quize-

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

rem se utilizar de automo
vel.

Maruxa, de 'Vives:-Melodia
riquissima de emotividade, dese
nhada sobre os graves do piano.

No allegro: muita subtileza, es
pecialmente no trillo.

Depois. .. o maesioso muito

imponente!
E retórna, ao final, a melodia

riquíssima de emotividade para
terminar numa bem feita slrapa
da, sob golpe atacado com muita
arte!

Sinos da tarde. (Vincenzo
Bi/Li): - Musica de campanas,
feita em dissonancias, Imitação
Íindissima. Vincenzo B:li escreveu

essa musica em caracter imitativo,
e o fez certo de alcançar a in

terpretação que ella desperta em

todos.
, Juan Ventura deu-nos muito

bem «Sinos da Tarde». E o

auditorio o applaudiu com tal en

thusiasmo que o distincto pianista
bisou esse trecho novamente sob
fartos applausos,

Jardim de Rosas
'Ventura) sonho! ...

O que direi dessa divina valsa?
Teria mu.to que dizer, é certo.

Mas como exprimir-me?
Sinto que faltam á minha mo

destissima penna todos os recur

sos para dizer, da emotivic'a le
dessa composição de Juan Ven
tura.

De «Jardim de Rosas» direi,
pOIS, tão somente: Foi escripta no

Céo!
- -.

Dansa arabe. (de -Juan Ven
tura). Bem urdida e bem execu

tada.
Mereceu fartos applausos.

Cantar da serra (de J. Ventu·
ra):-Lindo <intermezzo» do au

tor e composto com maestria.
Ouvimo-lo gostosamente. Ha

nelle trechos surpreendentes em

que q artista demonstra toda a

sua maravilhosa technica com a

execução da difficilimas passagens.

Ao terminar o concerto o dis
tincto pianista e compositor foi
muito cumprimentado pela assis
tencia, que demonstrou, assim, a

sua sympathia pelo consagrado
artista, que soube captivar o se

lecto auditorio que íôra ao elegan
te Club 1 2 para gozar as deli
cias dessa inesquecivel horas de
fina arte proporcionada por Juan
Ventura!

na
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ACÇÃO INTEGRALIS- A PEDIDOS

TA BRASILEIRA Um verdadei
Provincia de Sta. Catharina

heróe
(Departamento Provincial da Pnpfíüfàii�';:)

«No Brasil, o movimento Integralista, é a mais vasta e

profunda corrente de opinião nacional organiz Ida.
Nascido numa penumbra modesta, e, simultaneamente, em

todas as camadas e clacses da Nação Brasileira, a SU:l acção vai avul
tando por todo o paiz num surto irreprimivel e triumphal. No meio
da fragmentaçã� dos partidos polilicos, das suas colligações epherne
ras e dos seus fIOS subalternos, o Integl alismo destaca-se pela nitidez
dos seus objectivos d� acrisolado patri.otismo. Já baptisado em sangue

der�ama�o pel� Brasil, merece o apoio de todos os brasileiros que

queiram impedir a d.!saggregação da Patria pelo cornrnunismo mos

covita.

.

Em face dos ul�imos .ac�ntecimentos, que puzeram a Acção
lntegralista em 5Tlnd,� evidencia, Julgamos opportuno consultar o Che
fe Nacional, sr. Plinio Salgado, sobre alguns pontos essenciaes da
causa que defe ide e pedimos detalhes relatívos á organização.»

(Nota d'fi Nação, do 1(io, precedendo a entrevista com
o Chefe Nacional.)

" "
II

Nucleo de Florianopolis
Foi installado ôntem, com toda a solernnidade, o Nucleo

Municipal de Florianopolis, tendo sido empossado na Chefia do
Nucleo o sr. Carlos Sada, sem prejuizo da.; funcções de secretario
do D�partamento Provincial de Propaganda.

.

Foram, na mesma occasião nomeados s empossados, respec-
tivamente, nos cargos de secretario do Departamento Municipal de

Organização Politica, Departamento Municipal de Estados e Depar
tamento Municipal de Finanças, os srs. Antonio Fedrigo, Francisco
Alves e Ildefonso Linhares.

n
u u

Catharinense:
-Tú já pansaste nos males que ameaçam o Brasil? Então,

vem vestir a camisa-verde dos integralistas e trabalhar pela Patria.

Depois, no Exercito ou na Armada, completarás a tua for

mação civica de soldado.

Dr. Agrippino, Compareça
Nazareth

,

ou sera

mittido
de-Congresso da J uven

tude Evangelica
Reuniu-se ontem, 25, na Ca

pital paulista, encerrando-se a 28,
o 10. Congresso da Juventude
Evangelica Paulista, afim de tratar

de assumptos importantes que se

relacionam com as lutas sociaes
e espirituaes, do presente, melhor
preparando-se para honrar a Deus
e bem servir á Patria.

O jornalista dr. Agrippino Na
zareth, procurador geral do Mi
nisterio do Trabalho, está percor
rendo o nosso Estado incumbido
de inspeccionar os serviços que
dizem respeito áquelle ministerio.

Entretanto, ha quem affirm�

que a sua viagem se prende tam

bem a outros assumptos, que de
vem permanecer em s�gredo�

O sr. dr. Inspector da Alfan

dega mandou public:u edital cha
mando o sargento Jos guardas da

policia aduaneira, sr. Oscar Coura

Figueiredo, para, no prazo de trin
ta dias, comparecer áquella rei ar

tição, sob peéla d � ser de nittido

por abandono de emprego.

A morte de Nicola Rosi
clie de immensas dores os n

corações.
Alma heroica, coração ter

mo o seu!
Nicola Rosicaa, ntes de

camisa verde, já era estimad
todos.

Quando eu vi na, :A(oile
lus Irada , o seu corpo no

mortuario, eu quasi que c

Mas consola-me a certeza de
Nicola Rosica viveu de llla'
terra, que não merecêra ter

ta?to tempo no seu empe!t
seio aquelle coração immac
aquelle espirito que só vibrav
uma patria nova.

Tua morte deixa os noS!

rações orphãos da amizade
que mais nos orgulhava e h
ass fileiras dos Camisas V
Sim, porque nós temos raz'
sobra para�prantear o queri
cola. Porque foste o prime'
cudo a cahir mortalmente
balas infames, em defeza
grado sigma.

Piedade, terra, para tão
doso companheiro.

Respeita-o, por piedade I
Camisa Verde, Nicola ROI'
estrada da morte está II
porque tu hoje trilhas por el

Os anjos do Senhor d �sfo
braçadas de rosas e lyrios á
sagern de tua alma fulgurante
Oh! ql em me déra acem

te o vôo! Ascende, espi
o

escól, que certo estou' nes

mento já vibras na luz da t

de suprema I

Que Jesus, a que tanto:a
te envolva na sua luz· di

.

cariciosa e te alçapreme na

cenção suprema!
-E não olvides dahi, da
claridade o teu obscuro m

cero amiguinho que escrev

linhas chorando, qc embor
tivesse occasião de conhecer
não sabe prestar outra hom
senão dizendo bem alto o

era bom, - o quanto fost
para com teu juramento.

Oh, não te esquecerei ja
Deus, que te pague e

o bem que fizeste por ElIe,
Patria e pela Familia.

Acary Marga

Disparates lá e
o

Vêde, leitor amigo
que ha e acontece de r'
AlIemanha é obra de ju
pobre-porque o rico é
lá e aquem transoce

actual victima de tudo e de!
Depare-aqui, a causa

tuação em que chegou esle

in�eliz paiz-já de si a

política, moral e financeira
com estradas de ferro, mO
dustrias, alto e pequeno
cio nas mãos dos extrange'
do desprezo e achincalhe
somos, brasileiros, por
mercantilistas alienigenas
mados, como si fôssemos
lonia africana-é producl
maldito communismoL ..

Haja vista, os ultimos
cimentos d�senrolados
Paulo, aonde os integrali
ram dispersados a rajadas
tralhadoras pelos wppost
munistas ... , cemo si taes
dessem ser adquiridas CO

cilidade de quem comp
caixa de phosphoro_s, ali

E, a quem pense em

do, nesta democracia,
ludibriados pelo egoísmo
nario, maioria sempre f

Conünúa na 6a.
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A GAZETA

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua cr;rajano /8.

TELEPHONE 1284

:ii

ãDrs. Nerêu Ramos

IIAderbal R'. da SilvaAdvogados
iRua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CUNICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema NervDso

Anàlyses clinicas

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcio Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483Bacteriologia, sorologia,

chlmlcc

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I 5
ás 18 horas. Phone. /6/8

'J(esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, /524

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rr 18

(sobrado)
1 O ás 12 e das 14 ás

17 horas

Rua

Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe àe clínlcu ào H. 5.
.

João Baptista, Assistenc:ia
Publica e H, Prompto 50cc:or
ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clínica geral-Doenças inter
nas e nervosas-s-N utricção=
Diabetes, Gota, Obesidade-«
Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

!is infantis

Consulto W. João Pinto, /8
(1' anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
I

Telephone n' 1548 l
Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIPT .N' 9

Accacio Mo-

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5 Cooperativa Catharinense

li
II

Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,
bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: quali
dade.
Rua João Pinto n· 8 --- Phone 1365

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias
- EFFEITO SEGURO -

Pharmacia e Dro
garia Moderna

A' venda em to
dás PharmaciasRefinação de Assucar

de
.JOÃO SELVA

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 depositarios na CASA SAVAS e

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

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Praça 15 r;!eNovembro, n' 27

Telephone n: 1375 VENDE-SE uma ma-

china de «PONT-AjOUR» a

trat�r na rua Deodoro. 3

,

t .

Delambert
e nada mais

RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.100

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Letreiros
Pintura em geral a pre

ços modicos

Chrystalino de Barros

II Rua Araujo Figueiredo, 23
E'LORIAHO POLIS

Fabrica de Massas
Conv�nça-se

Experimentando
MACARROES E MASSAS PARA SOPA D 1-

VINA -·OS MELHORES
Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Olavan
Rua João Pinto 6

Pelles

P RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE 1180

l
DELAMBERT-Phone 1.1 00 ���������������'���

o, Graxaim, Raposas

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
. f'unôac)a em 1886

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-
Rua Felippe Schmidt n' 8
ralxa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE e Zorrilhas.

SAPATO
"Os melhores calçadas pelas

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

--

.
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A G \ZETA -Florianopolis, -10-1934 3

I�ELEFUNKE�-li��
T "S B h" � Desapparecem rapidamente C0111 um só vidro do famoso preparado i

.

ypo uper- ayreut � DISSOLVE�"Te: NATAL I'O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade � Preço pelo Correio (registrado] 7$000 '

or.rllZQtiU2@��!<�l�!���5�?_��e !ELEFUN.KEN-ondas curtas e longas � .�edidos a SILVA GOMES & Cla. - Largo de S. Fra�cisco, 4�. RIO •
A t . I�·

O DI550LVEHTE HATAL" -- é cconsethcõo p elo eminente mlZÕIc:D zspzclclletn em trata- .,
gen es .

mente Da pelle Dr. PIRE5 e o unico pr-epcroõu 5cilZntifico (jUIZ exlste. para zrnhzf lezur o �

Carlos Hoepcke S. A. _ Matriz Florianopo!is � rosto 12 tcchcr os p.óro.s: --- BRATl5. - Enviamos, p1210 correio, ir:formações õetalh9õas pu- W

FILlAES EM :-Blumena'u-Joinville -São Francisco-Laguna-Lages =
rei o trotaLab�;at:��:nt����n�i�j:oel�����s �R::nt�:saA�d:d:s�llrjO

couponRi�OIxo,
ao:

I
1:__ Mostmario permanente em Cruzeiro do Sul � :J\{_ome , 'Rua I! Cidade Estado ,.

; raso qvelrc um viàro oe amostra 00 "Dissalvente Hatal" monõ e 1$000 em selloe •
����*fI�.��fj$e�����CG�G��s�oe....�

I Companhia--- Funõoõc em ]870 ---

I

BahiadaAlliança

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital r-ecüscõo 9.000:000$000
Reservas mais oe 36.000:000$000
Receita em 1933 ]7.762:703$361
'Irnmouela ]3.472:299$349
Respon'jabiliDaDes cesumtõcs em 1933 2.369.938:432$8]6
(Estas r-cepcnscbütõcões referem-se sórnente aos ramos õe

E'060 e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHlr05 em que
a rompanhia opéru)
AglZntes, 5ub-Agentes e RegulaDores õe Avarias em toõos os

Estcõoe õo Brasil, no Llr-uqucr (5uccursal) e nas principaes
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis carnens LOBO & CIA.
Rua C. mafra n' 35 (sobrcõo) Caixa postal ]9

Telegr. ALLlAHÇA Teleph. 1.083deFechamento
malas :� Escriptorios em Laguna e Ilajahy

Blurnennu e Lages
5ub-Agentes em

afiança Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

10,00 regro
NORTE---Santos-S. Paulo-

f'"âVâV.&�V�"�ff�VâVâV..ô...Vâ�� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips» são aproveitadas todas as importantes �
� conquistas da sciencia de radio.

�� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a §� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mad?s apparelhos «Philips» de construcçãomoderna �
�

e primorosa matena pnma. �� Re�eptores a todos os preços e em condições �
� vantajosas. �

�1 Maiores informações: �
� C O S T A & C I A. �

�1 RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
��âV�q���e{�§7aVAVffâVâ�

PhuNE 1.100 �.GO"$08_�."O�
� !

-I Uonfeitaria ChiqUienmphadaDs, 1!11.i Açougues I
Especialidades em caramellos, bonbons, � •
conservas, vinhos finos etc.

I IFornece doces de todas as qualidades para ca- m

à P
.

samentos, baptisados e bailes. � O OUO
'

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar =- t::
THEODORO FERRARI � PI.RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA ;.'.)

.

OpU a r rr I
RUA TRAJANO) Telephone 1.194 ai L �

Refrigerador 7o seu

f r, A f· . ,. d ff;·" re .. ls"r-l":':>f e um grai) e ccn orto pari o lar, i lambem UM
""'"

el1:n<c(io cl,:; c�pi� .. 1 que precisa de estudo.
Rio- Victária----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Os rdri�erad,)res G. E., além de possuírem tudo O que La d.
m 1i5 l1lod.uno e pcrfeJ(o em re frígeraçdo eJectrica, trazem, nl marcl

(,."I1\o.f61 ElectoicJ uma suprema garanti. d. qualid.d., duração e nJor.

Ao comprar um refrigerador, assegure.,. d. que I m.chinl , bô.
� e f .. br:cõlr;�e ccnheclde • d. confiança - ••Ija • ,.friserador G. i..

Delamber!Peç� informações OU uma dcmonstra�io, • qUllquer dOI
IIOUOI luxili.rce ou tclcphon. p.r. • .acriptorie •

e nada mais

Cia. Tracção, Luz e Força de Florianopol is

A I ,
•

Com •$SOO podereis comprar um

frasco de RODAX extingúindo com

pletamente moscas e formigas.'
_

Destribuidores para o

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

i

m à I
I:

I�I�S�y�ria�C�O�TI�.�A�th�e�ri�nO�&�lr�m�ã'�o�1 O e o I
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

!� A elhor Carne Verde o
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzc--S. Paulo

fS!ll
....
�

m

_eStandard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca �
.'

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Pallair do Bra�il ! Preços convenientes ao consumidor
�.S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo &- �

LILY e Cl.AUDIA, premiadas COI11 cheques de � LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES

I'"50$000 até 1:000$000 e.) JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO '

Gordura Selecta (côco) e. i
.

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 ,. Entregas á domiCilio - Hyglena Irreprehenslval G.�End. Tel.: "Atherino"=-Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026 O ..

l!.miiIiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiõiiiiiiiilíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiõiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiii! iiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii.l '�.�.�1ItfGO..�.�

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
on-osn o E ESCRIPTORIO

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

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

CALÇAD05 ELE6Af'-ITE5 E E'1H1551m05

... Ultimo rnoôelo •••

lultimas edições da Cia.
Editora Nacional

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

Café e Restaurant
"E S T R E L L A" Filomeno & Cia.

End. Tel. FI LOM ENO

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

... DE···

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias
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 - Telephone, 14�

Josué de Castro-o Problema da Alimentação no

:J\[' 7àbajára d€ Oliveira - Japão
.7«onteiro Lobato-Contos Pesados
Julia LOP6S de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapá
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Crammatica

Collecção Negra-Colleccão
l_:al e de Mysterio-.8 volumes pub!icados.

'

Brasil

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,Po-

Prefiram sabão" I N [:) I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér

res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes
M assa consistente. , . Economico . . .

_ Optima qualidade.

.-;.:.�

--�,-'--------------- �_ __;_ ....:...._ � ................-��Ld;;�;,�ii:�:���I;�<H;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VINHO DO RIO GRANOE
F

de lO a 15 do corrente

eijão (saccos) 123.035 8.670 3.496
Em quintos 100$000 Arroz ( » ) 115.725 27.626 25.934 Roupas de homens
Em decimos 55$000 Farinha ( ) 42.026 6.423

e
-» 12.742 creanças

,-

Café em grão arroba 20$000 Banha (caixas) 17.459 15.525 16.140
so na

Vassouras 5 fios dI. 23$000 M ilho (sa(_cos) 25.496 CASA
Vassouras 3 fios dz. 20$000 Xarque (fardos) 13.500

Xarque coxões arroba 26$000 CAPITAL..
Xarq ..e sortidos arroba 24$000 Faltam as sahidas dos depositas particulares.

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

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.3&0

:

A GAZETA - Florianopolis, 26-10-34 5

Commercio Indus-PEL.AS
tria e Agri�ultura MiriiS���a�:::e�d���

Fazenda

Chega ao Rio

Ministerio da
Viação

Nomeação'
Resolve nomear Ernani de

Góes Pereira da Silva para exer

cer, em comrmssão, o cargo de
desenhista da Commissão de Es
tudos do Porto de ltajahy. (Sem
numero).

Rio 25 (via aérea) -

Desde antes do meio-dia a ci
dade começou a preparar-se para

Antonio Cezaric da Silva, guar-
receber o belIo navia-escola Sal

ds-íios, diarista, com exercício na
danha da Gama. As companhias

Directoria Rezionel de Santa Ca- de navegação e grandes empresas

tharina, pedindo nomeação para
encerraram o e.xpedien�e ás 1 2

o cargo de mestre de linha. -A
horas. Verdadeira multidão. pro

preterição do requerente será exa-
curava o Caes do. Porto, afIm. dé"

minada em confronto com o me-
embarcar nos navios que levariam

recimento dos demais candidatos. fóra da barra os que desejavam
(OH. 22-1 a-dr. Sc.)

receber o Almirante Saldanha,
superlotando os paquetes Bagé,
Almirante [aceguau, llapema e

varias lanchas e rebocadores, que
Manoel Salvador de Oliveira, á 1 hora da tarde rumavam ao

. encontro do lindo veleiro.
mensageiro, com exercício na D:-
rectoria Regional de Santa Ca- �ouco antes das 2 horas, a

tharina tres mezes, com 213 da bahia apresentava um aspecto des

diaria, para tratamento da saúde, l�mbrante. Centenas de embarca

a contar de 8 de agosto último ÇOéS de todos os typos e tama

(Proc. 54.152-34).
.

nh�s, cheias de familias e cava-

Maria das Dores Duarte Silva,
lheiros singravam de um lado pa

telegraphista de 5a. classe, com
ra o�tro, procuran?o melhor col

exercicio na Directoria Regional locação para aprecl.ar a cheg�da
de Santa Catharina, tes mezes,

da bellonave. Flot�lhas da Liga
com ordenado para tratamento

de Sports da Mannha, dos clu

de saude a contar de I 5 de agosto
bs de regatas e das coloni�s de

último (Proc 52 529-34) pesca, aguardavam, em forma,
. .

_.
.

nas proximidades da ilha Fiscal, a
chegada do Almirante Saldanha.
O caes, desde o Pharoux até

•

Botafogo, a avenida Atlantica em

toda a sua extensão, regorgitava
de povo.

"O ALMIRANTE
SALDANHA"

Ministerio da
..Justiça

Licenças concedidas

jl nossa farinha de mandioca Morcado da Florla�opolls

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

A farinha de mandioca vae
Feijão preto sacco I 6$000

tendo seu consumo augmentado em Feijão branco sacco 20$000
alguns paizes estrangeiros E' rnes- F�ijão vermelho sacco 15$000

d
.

d Milho I 4d1-000
mo um os poucos artigos e nos-

B
sacco 1P

-

sa p r o d u c ç ã o, cuja exportação, Aatatad .

sacco I 8$000 .Rio, 25.-(aérea) Chegar á

depois de 1930, accusa sempre e
men OIm sacco 10$000 hoje a esta capital o cardeal d.

sempre maior desenvolvimento. Arroz em casca sacco I 2$000 �anoel Gonçalves Cerejeira, Pa-

Nos oito primeiros mezes do Farinha BarreirGs sacco I 4$000 tnarcha de Lisbôa, a quem estão

corrente amo, mas remessas attin-
Farinha commum sacco 10$000 preparadas excepcionaes homena-

.

a 7 627 t I d Farinha de milho sacco 1 4d1-000 zens,

guam . one a as, no va- 1P �

lor de 2.510 contos, contra 3.726
Café em côco sacco 30$000

I d I 525
Ervilha kilo dl-200

tone a as e. contos, em e- 1P

I d d Banha kilo 1 dl-300 Mgua perio o o anno passado. 1P O'ri'
H

Assucar grosso arroba 7$000 e na
ouve, portanto, um accrescimo

P I I
Por decreto de quinze do cor-

d 3 901 I d I
o vi ho sacco 15$000 nr;'s-e. tone a as, no vo ume, r ii ao co- r:nte, do sr. dr. Ministro da Jus·'

e de 985 contos, no valor.
COUROS

ttça e Negocias Interiores, foram

Com relerencia ao preço, ver i-
L'

mo men- exonerados, a pedido, os srs. Aris-

f· b
. .

I O I Impos pesados kilo I $800
Icou-se aixa sensiver. va ar d.-9O

lides Baptista Ramos e Zeno Mar-

médio de uma tonelada que foi o Refugos pesados kilo 1$200 d S Z 1
Limpos leves kilo I $000 qlues ed

ouza ie inschy, dos

anno passado de 409$000, cahiu L' f k I I $000
UM MILLIONARIO ogares e oHiciaes dos oílicios

este anno para 329$000, ou se-
Impos re ugos i o

. .

d N
Cedanho kilo $ PAULISTA privatonos e atas e Registros

jam menos 80$000 em tonelada.
__

2 000 Maritimos, respectivamente, neste

São nossos principaes [regue- PELES .

São Paulo, 26.-(aérea)-Os
e no Estado do Rio Grande do

tes a Argentina, o Uruguay e
. . Sul

- Gatos do matto uma 4$000 jornaes noticiam que ha dias o
.

Portugal. Em menor proporção, '1I" I'
Lontras média uma 30$000

mi lOna.no .pa lista sr. Edgard
consomem a nossa farinha: Fran- F d S

Graxaim do matto uma 3$000 �e_. enco Im.o,n, aparentado com

ça, Grã Bretanha, Chile, Allema- d t f I
nha e ltalia.

Graxaim do campo uma 4$500
IS metas amiuas de São Paulo

Catetos médios uma 4$000
e de Po�tugal, foi recolhido co-

Porco do matto uma 4$000 m? mendlg � a_::> «Presidia do Pa- Foi exonerado, a pedido, João

Preços correntes na praça de Largatos grandes uma 3$000 ralzo�. Ahi .

ficou cerca de quin- Banhara, do cargo de agente pos-

Florianopolls Veados mateiros kilo 8$000
ze dias e fOI presa de uma do- tal �m Barra Triana Directoria

_
_ _

-

ença� sen?o, eu tão, esta.belecida a RegIOnal dos Correios e Telegra-
MADEIRA DE LEI _ PRI- s�a Identidade. Com ISSO inter- phos, neste Estado. Por despacho

MEIRA QUALIDADE ;Ieram parentes e Edgard foi da mesma data, foi nomeadoWal-

37$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
mternado na Cisa de Saude �a- demar �heo�hilo da Silva, para

35$000 38$000 tar�zzo, ode falleceu domingo e�ercef, mtennamente, o cargo de

4$500 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
ultimo.

.
ajuda�te da agencia postal-tele-

28$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 Accres.centam. os jornaes que graphica de São Francisco.

Fôrro de pinho 1 4$000 �d,gard ficou qumze dias no pre

Taboas de qualidade 2x23 dz.
sidio, com a grave molestia que

16$000
o ac�ommetfeu: sem assistencia

Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000 medl�a e ?ormmdo sob um galpão
no solo cimentado. Trazia com- ADl' F' I d Th

_
.

b'
e egacla Isca o esou-

M d d RI sigo tam em vanos valores quan- N' I
.

erca O O O d f' lhid . .

ro aciona neste Estado fOi en-
o OI reco I o ao presidio e

.

d
.

'

_ .

I" bri
.

' por via o o requenmento do Walf-

FEIJÃO ISSO, a po reia a nu mquento A di izid
-

O sr. Edgard Simon se des�ui- ;a�g d mV?n,_ mgl o ao Mini:-
dava do vestuario, de medidas l�no .

a

Ilaçao, com .as ��tampl-
de h iene

..

d'"
as megu armente mUhhsados,

yg e vIvia IstnbU1�do para serem revalidas conforme o
toda a sua fortuna aos necessIfa- R I t d S II
d d 'd d

egu amen o o e o
os a CI a e.

.

Patriarcha
de Lisbôa

O sr. director geral do Dorni
nio da União, encaminhou ao

Delegado Fiscal do Thesouro Na
cional ne.te Estado, para ser in
formado, o processo protocollado
sub o n. 60.183, no qual a lm
pectoria da Allandega de São
Francisco pede para ser fornecido
á mesma Alfandega, um automo

vel e uma lancha.

ARROZ

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

Rio, 22 (viaaérea)-Já pas
savam das 4 horas da tarde

D({icio remettido: quando o lindo veleiro transpoz a

N' 3.634-A' Delegacia Fis- barra. Ventos contrarias atrazaram

cal do Thesouro Nacional no
a viagem, cujo final fôra feito á

E�tado de Santa Catharina-Re-
vela.

mette requerimento de �Wolígang
A en.trada do navio-escola foi

Ammon, visto as estampilhas não apotheotica. Emquanto elle avan

estarem devidamente inutilizadas, çava vagarosamente rumo ao an

para a cobrança e fiscalização coradouro, com todos os pannos,

do imposto do selIo.
as fortale�as e navios salva�am

_

com 2 I tuas e centenas de aviões

Directoria da Des-
evoluiam sobre a bahia.

Um barulho ensurdecedor de
peza Pu b lica apitos, buzidas, sirenes e acclama-

OH�cio remettido ao sr. .dele- ções de milhares de bôccas, da
gado fiscal em Santa Cathanna: vam expansão ao enthusiasmo do-

N. 95-Remettendo o proces- minante.
so fichado SO? n. 37 .172lI93�, Aos poucos o Almirante, Sal
em que são mt.er�ssados

_

Antomo danha foi ferrando os pannos até
Ernesto de Ohvelfa, Joao Alves fundear próximo á I'lh F' I
M h d Th G·

• a Isca.

ac a o e ereza uerreuo.

�m :a:as �e � kk�IloS I 24$000 Departamento dos Correios
-

m a as e lOS 124$000 Tele[[raphos. Expediente d� DIRECTORIA Dq DOMINIO
MERCADO FIRME Director Geral. DA UNIAO

XARQUE
OHicio rcmeuido ao sr. IOspe-

A t· d
.

d ctor da Alfandeca de São Fcan-
u onzan o o tesoureuo a

e>

O· t
.

R' I d cisco em Santa Catharina:
Ifec ona eglOna os Correios
T I h d D N. 2.7 68-Communicando

e e egmp os o' istricto Fede-
1$700 ral a entregar ao sr. Evaristo Da- haver sid� o processo que trata

-

1$500 'vid Pernetta-Director Regional
do forneCimento aquella Alfande- Odeon-A's 7,30 horas, se-

I $400 de Santa Catharl'na o d t _ ga de um automovel e uma lan- rá focalizado o magnifico film:

FIRME
' a ean a

h
.

h d'
. ./l

menta de onze contos de réis c. a, encamm a o a Delegacia
.

s quatro sabidonas.

(II :�OO$OOO), para os serviços
Fiscal neste Estado. (Processo -

de desob"trucção da área deotina-. numero 56.687(34). Imperial - A's 7,30 horas:

d '

d
.

-- ./lUTora de duas vidas.
a a construcção o edificio séde I nstituto dedaquella Directoria Regional, cor--

-

rendo as despezas á conta da Metereologia �oyal - A's 7,30 horas:

sub-consignação n. 12, consígna-
- Smoky.

ção III -Correios e Telegraphos, OHicio dirigido ao Director da L .-nha
'

verba 15a. do orçaMento vigente Despeza Pública solicitando: aere.
do Ministerio da Viação e Obras N. 1.170 - Plovidencias no

Públicas. Esse adeantamente de- sentido de serem expedidas paraa Curityba-Flpolis.
verá ter applicação nos mezes de Delegacia Fiscal do Estado de Curityba 25 -. A Aero-
outubro a dezembro do corrente Santa Catharina, as guias de L10yd Iguassu acaba de ad
anno (Port 1.403-1 1-10-1934· transferencia dos funccionarios a- querir mais um avião marca

,

baixo mencionados, que recebiam Ltinson Reliant, com o qual
seus vencimentes pela folha n' pretende inaugurar dentro de
7.027 do Ministerio da Agricul- poucos dias, a linha até Flo-
tura: rianopolisl

José Pelzmlnn, observador de =-------=----------
Ia. classe; Delambert
OIegario Felisbino de Mello,

Vai revalidar
o Sello

FARINHA IDE TRIGO

ASSUCAR

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc Ipados 2 kilos

8$500
6$500
7$500
1$900

(Por saccó de
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

60 kilos)
15$000
26$000
20$000
25$000

FROUXO

Sacco de 60 kilos
.3acco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

9$500 FARINHA DE MANDIOCA

7$500
9$000

PalcDs
e TelasSAL DE MOSSORO'

(Por sacco de 50 kilos)
(por kilo)

Cartazes do
dia

Caixas pequenas
Caixas grandes

SABÃO JOINVILLE
4$000
5$000

Fina com pó I I $000
Grossa sem pó 10$500

MERCADO CALMO

DIVERSOS (Por sacco de 60 kilos)
Arroz sacco 44$000 Agulha Especial 47$000
Kerozene caixa 35$000 Agulha Bom 42$000
Gazolina caixa 55$000 ]aponez Especial 44$000
Vélas de cebo caixa I 6000 Japonez Bom 40$000
Soda Pyramide caixa 55$000 Carne de porco kilo 1$200
Cebolas caixa 4$3 00 Toucinho kilo 1$200
Vélas stearina caixas 38$000 Cêra kilo 4$800
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Mél de abelhas lata 18$000
Côco sacco 55$000 Nozes kilo $100
Farello sacco 5$500 Bica Corrida 34$000 L'bI ra 58$347
Farellinho sacco 7$500 MERCADO FIRME O IIo u 11$880
Farinha de milho Marialina caixa - Marco 4$820

V I d
24$000 BANHA Lira 1$025

é as e cêra kilo 7$100 Peso Argentino 3$14)1:: Nomeação
Grampos p. cêra kilo 1 $400 (Por caixas de 60 kilos)

Peso Uruguayo 6$200
Cimento Mauá sacco II $500 Em latas de 20 kilos 122$000 Escudo $540 J M
Phosphoros Pinheiro lata 210$000

oão aria Muniz, agente-pos-

Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO tal. de C:0rrêa Pinto, na Direc-

Arame farpado n. 13 rôlo 30$500
tona RegIOnal deSanta Catharina.

5TorK em 5-10-34 Entra�a5 e 5ahi�a5
(N. 17.411, de 1934).

DIVERSOS
.

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

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

,

CAMBIO
.

I

,

m,,:nsageiro interino.
e nada mais

PHONE, I. TOO

- _._- ,.... ---- . ---- --._� ---- ___1::·- .i":�
J' ,

1
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Resultado da apuração até ás 1 hora
= $W '_===

Partido Liberal
Colligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

Federal

278249

21��36

1.909

236

Estadu

26ti33
27.1

1.92
16

31

A data d� hoje assignal-a o

anniversario natalicio do piedoso
sacerdote revmo. frei E v a r i s to
Schurmann, lente da Escola Nor
mal Catharinense e director do

grupo escolar archidiocesano São

José.
Estimado pelas suas altruisticas

virtudes o anniversariante é [igu
r.i de relevo do clero da nossa

terra.

fi Gazela respeitosamente se

associa ás demonstrações de! a·'

preço que lhe s e r ã o tributadas
llOjp.

Concurre�;'I.
ela pílblic
A Prefeitura da Capital a

concurrencia pública, com o

zo de! trinta dias, para o f
cimento de placas e chapas
vehiculos, prédios, ambulant
logradouros públicos.

A GAZETA Florianopolis, Sexta-feira, 26 de Outubro

A VOZ DO POVO Ultimas Noticia

" II
II

Chegou ontem a esta capital,
vindo de Canoinhas, acompanha
do de sua exma. família o sr.

capitão Lara Ribas.

o grande Circo Nerino, que
O sr. cel. Interventor Fe- tem seu pavllhão armado á

deral neste Estado assignou praça general Ozorio e já
os seguintes actos: conquistou a syrnpathia do
concedendo dois mezes de no. S) povo, pe'a excelle ca

licença ás professoras: Ma- de seus trabalhos, realizou
ria Neves de Araujo, da es- ontem mais um esplendido
cola mixta de Escalvado, no espetaculo, com uma assis
município deItajahy e a Mu- tencia numerosa.
tina Figueiredo, adjuncta da Hoje não haverá espeta-
escola feminina de S. Braz, culo.:
no municipio da Laguna, e Amanhã, sabbado, será
um mez de licença a Emilia realizado um magnifico espe
Avila dos Santos Sá, profes- culo obdecendo um interes
sora da escola mixta de Por- sante programma.
to do Itinga, no município REL IG IAO
de Tijucas; Um bravo o sr. sub-delegado do dis-

exonerandc o capitão da O
tricto de [oão Pessôa apre-

ntern no districto de João t àDI' dForça
.

Pública Antonio de Pessôa, encalorados pela ux-
sen ou, preso, e egacia a O provedor da Irm'lnlade

Lara Ribas do cargo de De Capita', [cão dos Reis da S5. Sacramento e N. S,
O "scratsh" carioca .

-

phyxiante temperatura, di- Cos.ta, casado, de 49.annos, Dôre3 está publicando ed'l
R· 2'"' A L' C' d legado Regional da 2a. Dele- versos meninos tomavam d t S

;]J

10, :J - laa anoca e gacia com séde no munici rest en e em ' �rrarta, convidando para a I�' - d I

F b I
.

o
-d'

-

banho de mar quando um P t d it d
e erçao a I

ute o, para orgamzaçao e seu io da Canoinhas e com J'u- d 11 f d' .

d
- or cr esrespei a .0 um sa Administrativa, a realiza

II. h II' I
. P " e es, azen o-se imoru en- praça da F P d dscratc , me usive reservas es- [sdicção nos de 1 'orto União t t

.

I
1

'r. ' ., en� serv19° a omingo vindouro, ás IS 110
Ih

..

d .
ri , emen e mais ao argo, esgo- Delegacia da Ca 'tal f Cco eu os segumtes joga ores. aíra ltayopolis São Bento t f t d f' Ih' I

ap:
d'

OI PFf,e- na athedral M�tropolitana,
Keepers-Reye Francisco. M ,

, 'e o

ou as orças e, ex en ra o, OI so e reco IC o ao xa rez Ir-

B k D· I I' Z' I e Campo Alegre,�e nom ...an ao fundo. Passando no local
ac "'s- ommgos ta Ia e b tit

.-' minio Antonio Vieira, branco,
L· '-N' "da, em su s I uiçao, o capi- por esta occasião o joven d 3UlZ e anz e t annos, residente em

H I· tão da mesma corporação Appolonio Paiva filho do sr lt baves direitos-c-Agri.o'a e C did AI M' I
' . . acoro y.

Grinao. JoãO an � oves ann 10; João C. �aiva, em um a�to _ A sra. viuva Dcolínda da
co êdi F B transfenndo da 2a. Com- de humanidade e verdadeira Cunha, residente a' rua No-entros-mé IOS- austo, rant h' 1 ·t-.

u -

e Otto pan. I� p�a; ad, O c;p\ao bravura atirou-se ao mar e, va Trento sjn., compareceu
Hal�es esquerdos-Ivan e Af, Antonio ar InS os

li
an °bs c?m risco de. sua propria á Policia Central, acornpa-

[onso
e desta para �q_ue a su. -

vida, conseguro trazer o me- I d d fll H 'J'
E· di S b I unidade, o capitão Antonio nino para terra salvando-o

II 11 a e sua 1 la erci Ia, -Uns p'ra cima, outros p'ra
xtremas ireitas - o ra e

L Ribas: . .
de 24 annos, solteira, por

Orlando.
de a.ra I as,

. .
de morte imminente. t ern sid did

designando Leonidas FI- A Gazeta sente-se bem
êr em o aggre I as e cs-

M pancadas por seu vizinho 1\-
gueiredo para subst.ituir ar- em abraçar com effusão o lexandre Ramos, sua esposat.na Figueiredo, adjuncta da joven Appolonio. e um filho,

d N escola feminina de S. Braz, A' O I' d f' fH d A itl viúva eo In a OI eessquer as - ena e
no município da Laguna, em- ora o pen IVO I. . brac

-

quanto durar a licença á O nosso presado conterraneo I r1á�_t�m á rajoh tI
mesma concedida. sr. Virgilio José Garcia, dedica- d )je, s �ras a dma,

_ _ _ d \
do agente dos afamados produ- t rudga Fa, O spr. bl?mman dan-Aqulslçao e d L' A & C' e a orça u Ica man ou
c�os e UlZ ntunes. Ia"

t' P I" C' '1.

C· R' G d S I apresen ar a o ICla IVI os

t-tulos de aXlas, 10 • ou, tevea
h ff Pib' M fI gentileza de offerecer hoje, á im- �hau t eu�'s

R
O Y �Id �i �I1S,

Prensa, das 10 ás II horas, na
A

eo °dl1lo C oS�'h I'
O ....pearal ' I

Com a fi Cidade!
O Th d E d . . f d" rman O omlc O I e au o

esouro o sta o pagou, acredItada e requent'l liSlma
d t I t It't

D. Bisbilhota
pela rúbrica "Créditos Especiaes", Confeitaria Chiquinho, uma hora

t
e adJ por eretm, a <:\ no; e,

'

Da D, ..J, A,� de o seguinte pagamento: Acquisi�ãO de aperitivo:
oma °hymd auomodvc'l'dem!BisbilhotacoisassabeB I· I d'

. .'

G' d conpan la e uma eca 11 a D ' . ,

e r Im de titu os o empreshmo amenca- O sr. Vuglho areIa a to os
f

-

d lt 'P 15 e maneIra ongmal.
Onda 31,38 mts.-Hora Ber- no no valor de 18.000 dollares, tratou com fidalguia, tendo o dazeNn O V? as a raça

d
fi Cidade jà nem cabe

.

I
. d l'uros vencI' f

.

d h' t e ovemoro, com gran e N I d' Ir 23 IS-R 7 h -B� r mc uSlve coupons e
-

esteja o poeta e umom a con-
I d t

a co umna o Joma

Im,S R' 10 110S h s'p
�r 1m

dos e por vencer com excepção terraneo sr Ogê Maneback redi- a.gazarr� et usan O ermos
'"

3,1 - io " 3. logram-
•

.' . d ntconventen es. E
ma para amanhã dia 27: de 16 coupons, todos sob n. 2S gldo a �eJUlnte qua ra.

. manhos', descobriu,
23.1S-Annuncio DJA (alle- -89:624$000. De facto, com bebidas eu não Que o tal homem do od

m�am�.���������� mão, castelhano) Canção pOrmlar brinco Cocktai 1-Party Viu que o «livro» se sumi

A '-PEDI DOS allemã; 23.20- Musica recreati- O TEM PO Porque neIlas alguem m�;;t:� no Lyra Ten-
E foi parar no ... infernJ"

ronlinUClção ao Za. página va; 23.30-Maximo Pavese: No-

'd b vidades da Allemanha', 23.4S- São as seguintes as previsões Masrecommendo o bom Vinho
n I·S CI u b E, fallando nos autores

disc�rnimento, amma o em ora
dpp', ,

I d Ultimas noticias e noticias d \ Al- da Estação Meteorologica desta o orto, rocurou.,. r.ão viu· «ninJU
dos maiores e maIs a evanta os A '�.

D
o

d
.

'd d lemanha (em allemão)', 24.00- capital, para o periodo das 14 Mil oitocentos e sessenta e s reun�es SOClaes, que o syrr:- isse: a palavra, senhores,
ideaes e de provas e smcen a e, .

, t' Lyra 'T'ennl' Cl h t E dDo transmissor nacional d � Colo- horas de hOj'e: cmco. pa ICO J I sucos u· u arei, portanto, a quem?!.'
e, nlaliciosa e desgraçadamente L A \. D' d

nia: Radio-Cabret allemã::>-inuolez- TEMPO:- Perturbado com 03 productos de uiz ntu- ma rea Izar aos ommgos e ma,.

apontado,--:-ha]'a visto o ingrato b h- ., t'"t d v b
.

.

espanhol', I.IS-U:timas noticias chuvas e trovoadas. les & Cia, j'á são so ejamenteco- n a, ja conds
I uem ren ez- ous o n-

r-n,aIlyrio de Christo e de tant.os t
.

f 'I' d,U

e noticia da Alem'lnha (ca, �lha- TEMPERATURA: - Em nhecidos pela sua exceIlencia e ga onos "IS aml las os seus

verdadeiros reformadores, sobeJa- II' associados.
. di'

,

d -no) 1.30-Festa de colheita nas declinio. sabor, possuindo aque es Impor-
mpnte ]'us..tJça os na llstana a D' h' I' d

.

�

colonia de caramanchões, 2. I S VENTOS: - Do quadrante tantes fabricantes uma enorme va- a I se exp Ica o gran G m-

hUE��i�a:�rcanlilismo dos sen- -Conversação do dia; 2.30- sul, com rajadas frescas. riedade de productos. teresse e .salutar enth�siasmo que

1 'Baile para o fim da semana', 3.00 A's temperaturas extremas de Somos gratos ao diligente r.e- a a�nunclada. Coeklatl- 'Parly do
time:1tO", na 10ra que passa.... I V D t d rt d

SS Mephisto disparatado!... -Leitura programma (aIlemão. hoje, foram; maxima 28,0 e mi- presentante commercia sr. lf- prOXl no orr.mgo:!m es�e a o

cast.) Despedida DJA (alIemão, nima 20,3 registradas, respecti- gilio José Garcia pelas gentilezae I
nas nossas altas rod'is soclaes.

castelhano). vamente às 14,00 e 1,30 horas. dispensadas ao nosso representa ItS. Como de costume, a elegante

Im��.�
•.,._.��-,::-t�r;c;'W���........��r...........,.m�......,.,...,.��.

f��;��-�vid�-�
���������� �:-��--S:!ã"1���

Actos officiaes Circo Nerina Emquanlo
apuram

festa ter-á inicio ás 9 horas
manhã e se prolongará até o rn

dia, sendo abrilhantada pelo
cellente conjuncto orchestral
a regencia do Mle3tro I\!hx K• S. Paulo 25 - (Via aérea)

Em viagem de recreio ao

Rio da Prata, passou ontem

por Santos, a bordo do "Ar
lanza", víajando e.n cornpa
nhiá de sua esposa) o capi
tão Juracy Magalhães, Int ir
ventor Federal na Bahia.

z er.

Frei Gvaristo Schummam

Estão se habilitando para ca

sar o sr. Nicolau Grillo. guarda
livros e a senhorinha Nadir Ba
zadona, filha do nosso saudoso
conterraneo sr. Tiziano Bazadona.

Habilitação

Notas
policiaesII Des- I

L_PO�
FUTEBÓL

Fazem annos hoje:

a senhorinha Joete Garcez;
o menino Hercilio, filho do sr.

Jaê Collaço, advogado.

Os que chegam

Pelo omnibus da empreza Da

rius chegaram ontem do norte do

Estado as seguintes pessôas:
Jacob Stadler e familia, cap.

Romeu Delayte, Tte. Augustinho
Vieira, Frau P. Ehlke, Francisco
Silveira e familia, Sebastião Ba

tschauer. Genesio Lopes da Cos

ta, Anna Herberster e dr. Gue

des Pinto.

Com as eleicõe«
,

,

Meias direitas--Arthur e Russo.
Centers forwards-Alfredinho e

Gradim.

Ha gritos, ha confusões ...
E nisso tudo, o que eu ach
E' que perco as <cavações>,

M;ias
Doca.

ExtremaI (li jue.dal- Jarbas.

Disse a mim todo «encrerq

Os que partem:

Irra
diações

O Manéca Désidério'
--Pois não sabes? . .' Sou

(v
Trabalho no Cemitério!"

Seguiram hoje para o norte

do Estado as seguintes pessôas:
Bertha Koehler, F. Arthur Fis

cher, H. Apertedesl, H e r b e r t

Jl\ng, J. Francisco Pereira, Fr�n
cisco Navar.o, Affonso ReItz,
Nair L. de Ribeiro, Heitor Luz,
Arnaldo Moura e Braulio Hlz-

Qua I será o da
primeiramenle tase

Os balões já vão bem alto,
Daqui lá ... que larga «bréc
Mesmo assim, me sobresal!
Pôde algum perder a ... méc

Gil Tulllo. SarapiãO

� � ...

"" '_.
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