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I Número atrazado $400$20°1avulso Propriedade e direcção de ..lAIRO CALLADO
I

2 Ontern, por urna ,conclusão precipitada,
16 correu pela cidade o boato infundado de urn

assalto ao Tribunal Eleitoral.

c

E I e. i to ía I Princir��e�âio rA'_'oiõÃO�EilOntem, ás
..

18 horas, a Che- �
. �

Pensaram na violação de UI-nas, mas fatura d� PoIJCJ:l r.e.::ebeu um te- :..) Florianopolis vive, agora, apezar de ninguem decifrar �
tephonerna com.numc indo que no � uma vida intensa, e agita- os seus enigmas. �
com;:>�rti� ento n. 32

.. d? lV\�rca- .� da. �e �olitica, politicalha e Quando aqui se organizou �
do PublIco, onde e.ta installado ;, pohtIq�lce., a caravana que devia ir ao �
o arrnazern do sr. Kosmos Apo .. � VaI dai, estar fi Cid(;.� Sul do Estado, em propa- �
tolo, havia um principio de incen- � de contaminada tambem des- ganda política, o ceI. Müller,

1"1Ontem ás 22 horas correu pela trabalho do dia, a guarda poli- providencias exigidas, solicitando dia. � se oirus, embora seu rabis- habilidoso como é, resolveu II
cidld� um boato alarmantemente cial ali destacada deu alarme de immediato reforço da guarda po- lrnmediatamente foram tomadas J<!J cador tenha comprado um dar ao dr. Diniz Junior umas ..
sensacional: na sala do Tribunal que um gradil collocado em um licial. providencias comparecendo ao 10- � camarote, para assistir, in- lições de propaganda pro- �
d� Jmtiça Eleitoral, onde estão canto da escada existente na sala Após, fo;'am, na presença de calo capitão João Cancio de W sensivel, á luta dos gladia- vmciana.

"Id=po:;itadas as urnas qUe aguardam das urnas estava cahido, parec�n- outras persôas avisadas do succe- Souza Siqueira, digno delegado- � dores no circo. E que bam- Era preciso, o Di. Di- fi
apurações havia indicio de arrom- do ter sido dretirado de seu logar. dido, examinadas as urnas pela auxiliar: Haroldo Reis, cornrnissa- � bas eles são! niz, um genlleman, não tinha �
bamento, propalava-se á bocca Revistan o todo o prédio. in- sua quantidad � e integridade dos rio de policia e o Corpo de Bom- 'W Mas urna tentação arras- prática das observações psi- ..li

d
.

'f' 1 f d
.�

�'f!jpequena, em tom � mysteno, ternamente, e externamente ven 1- envó ucros, veri ican o-se que beires. �.. I' d Ih d �

f d d dT' 11'
�

.l!I ta como um íman, e, o Jor- co ogica a cana a as ..

�Comp3.recendo ao Tribunal, a caram que. a_os un os "' e I ICiO

I
e :!s estava.n intactas.

D R
�

A. tl Jfl nalis'n é assim, uma espe- ruas. "
nossa reportagem conseguiu aven- tambem existia uma gatena aj�rta, . e orna a rgen 1-

� cie de curtidor de couro, O Dr. Diniz vinha da Ca- �
iU"- o seguinte: e, caluda próximo a grad; re.i- Des I.�S IIe i_

na em 36 horas � todo, 05 dias vai ao' tan- pital da Re?ublica, vinha do I:I'�Das 21,30 para as 22 horas, pectiva. "I.. �I ques da vida humana, deles cérebro do Brasil. ti
quando no Tribunal ainda per- Em seguida, inteirado pelo luac- i;19U e fOI Roma.25 _.- (Via aérea) � tira uma pél� e apresenta O Dr. Díniz só fumava tl
maneciam os funccionarios da se- cionario de plantão sr. Plimo Sr b torizad: t

�
ibli .,

b IA O d C b O C I �-

�] �l", � _., fD a - eseau onzacarnen e q. e � ao pu ICO que Ja sa e er. aro e u a. e. fi
cretaria, que activavam os servi- Cunha da Rosa, o des. P.es:deil- i ;J ��

"
duas esquadrilhas italianas � Nesta hora, 03 tanques Müller só fuma cigarros de fi

ços de fórma a regularizar o te do Tribunal Eleitoral tornou as
1

PJo .sub-dele�ado de
A pohcl� I tentarão fazer um vôo stra- r� só dão couros de pol.ucos palha que ele enrola entre �

- - -

,j) d.stricto «J?ao Pessoa»
'.

fOI tospherico Roma - Buenos � E aí vai um os dedos, com a mesma ha- \

Representa a?r�3�ntada_ hOJe.na D�legacladeIAyres, na proxima Prirnave- 'it1 O c-t José MüL.r, por bilidade com que embrulha fi
PolICIa, _loaa ReIS Casta, por ter i r9 I � exemplo, é um desses políti- os polí icos.

I de,sre,speüado o �otdado da Força Uma corn.n.ssão d: te- � cos m:ltreiiOs, Slg\Z, tam- A oca3ião se ofereceu e

çã,o de c asse �l1bllca d� servI�o naluelh lo:::a- chnicos, qu: estudou os r�- � bem pudéra é sobrinh') d:l- o bader de Itajahy, toman-

11 11

hd3.d�. sultados do vôo de Renato � quele grande ponto de in- do o Dr. Diniz pelo braço i�
u Donati, á stratosph:ra, na � terrogação da politiC':l nacio- foi dizendo aqu�ima rou}Ja: �

Os delegados eleitores Agred i u a visi- Primavera passada, está ago- � na!, da:Juele vulto extra')r- -Seu Diniz, você, du- �
cathar=nenses n ha

ra preparando a realização � dinario que foi Lauro Mül- rante a propaganda não fu- �
iii desse raid q Je será o pre- � ler, que, apezar de morto é me mais esses charutos ca- �

II
11

II Compareceu hoje á D.:I�gacia cursor de uma linha regular, "I
ainda o nosso orgulh1, de- ros, sinão o povo descon- �

Joinville, 27 (A Oazeta)-Reunem-se amanhã, ás 20 de Policia a viuva d. Deolinda lígando as capitaes da Italia � pais d� ter enchido de glo- fia das nossas pregações e �
horas, os mem'Jros do Syndicato do.s E�lcaixotadoíes e da Cunha, acampa had'l de sua e Argentina, em 35 horas. Iit rils as tradições do Bras'!. e não se d�ixa mais iludir �

.

Trabaihadores em Armaz �ns para eleição do seu delega - filha H,�rcilia da Cunha, queixan- 03 aeroplanos a sÇrcm � M 15 vohmos ao ceI. Jo- p�las nossas lorotas. �
do eleitor. Com o mesmo fim, realiza-se, no proxlmo dia d)-se contra o seu visinho Ale- empregados nesse s2rviço � sé M�lI�r, n::> seu din l:ni;- -Mas qu� tem uma

I31 a assembléa geral extraordinaria do Syndicato dos xandre L�m,)3, por terem sido p.od�rão de�envolv�r a velo- 1It1 mo político, po;s tojo3 C.)- �
Operarios e Empregados em Moinhos, e no dia 10. de agredidas e espancadas pdo m�smo. Cidade m�dla 110rarla de 30)

I �
nh�c�m as suas hlbilid3.d=3, :Conlinú.1 na 6a. pagina �

novembro a do Syndicato de Classificadores e Empilhado- A viuva d. Dcolinda apr�sentou kilometros, conduzindo a seu � �
res de madeira. ferimentos no braço direito. bordo 20 passageiros. �"OO ������� � � ��������������

No Tribunal
----------------��

foi um susto, apenas

o

A àesillusão
DO

PARAISO

Othon d'Eça

«O ideal de uma grande parte dos operarios, aqui em

Moscou, é servir um patrão ca,bitalista.
Karl Marx, Engels, Lenine, construcção do socialismo, so

sem classes, tudo isso e muito bonito.
Mas a moeda estrangeira sôa muito melhor ...
O ministro do Uruguay, sr. Arturo Masanés, an lUnciou ha

dias precizar de um porteiro.
.

fippareceram, em uma hora, dezesele f,)1'elendentes ao em-

com estas palavras: Producção descontrolada, concurrencia louca,
açambarcamenlo de m�rcadorias, desorganisação do crédito hanca
rio, eis o que alguns de!Tl1gogos das industrias, inimigos da or

dem e inimigos do povo, desejam para o Brasil. Não! LutaremJS
sem tréguas conlra issa.

O regime soviético, lal como exisle na Russia, é apear
de lodos os flagellos que poderia cahir sôbre o mundo no seclllo
XX. E' uma volta do homem á escravidão elc. ele».

No entanto, o que dizem nos �eus boletins subversivos os

agitadore3 estrangeiros, os defensores do territorio de Biro-Bíc'j lU?
Que o communismo é o regime ideal para as massas pro

lelarias e que esta3 precizam exigir, entre outras cousas,--augmen
to de salarios!

Ninguem nega que, em materia de salarios, o Brasil, pOI
culpa do regime liberal, ainda não chegou a um termo posto e de
accordo co;n o custo da vida e o numero de boccas que o opera�
rio têm a sustentar.

Mas, apezar de tudo, estamos muito acima da Russia com

munista- «o paiz em que o p/oletario manda» -e com esta gran
de vantagem: o operaria naci mal póde reclamar e tem o direito
de gréve.

Duvido que, em Mosc:>u, esses pobjes proletalÍos que mal
ganham para viver e que prefere:n o I?ltrão burguez, reclamariam
em boletins ou sahiriam á rua, sem qUe o corta,:se a sabre -a

Guarda Vermelha.
Que medite sobre isso a nossa gente, principalmente aquel·

les que se d::ixam levar pelas cantilenas de exploradores estrangeiros
e pelas conversas de alguns brasileiros, ingenuamente illudidos por
essas brochuras sem gosto e sem grammatica e nas quaes o marxis
mo é envolv;do em gelatina e cl1do de pêssego.

o sr. Godin da Fonseca, que, até ha pouco, enfileirava-se
entre os que viam na Russia o «paraiso humano», chegou a Mos
cou e, para logo, teve a sensação do inferno!

E escreveu, no «Correio da Manhã' de 25 do corrente,

um longo artigo em que affirma: O regime soviético é o peor flagel
lo do 3eculo!

As revelacões do sr. Goudin d 1 Fonseca, aliás, não cons- ciedade

tituem novidade, ;ois o panorama tôrvo da dictadura soviética não

escapa á visão dos que se não impressionam apenas com a brutali
dade do exercito vermelho. Mas, feitas por esse escriptor, um dos

que sonhavam para o Brasil um tal regime, avultam, e crescem, e

fazem jús a um commentario. prego!
«"Cudo na 'Russia pertence ao Estado. Foi completamente Eu vi, porque me enconLrava casualmenle na embaixada.

abolida, como sabem, a propriedade ·privada. O máximo que um in- :A[inguem me conlou.

dividuo prde possuir, serão os seus moveis de quarto, as suas routas, I O embaixador americano, sr. William Bullill, necessitou

os seus objectos de uso, e uma conta no Banco onde depo:sita algu- de chauffeurs para a garage da emLJixada, que possue qualorze
mas economias, quando as pode fazer, o que é raro.» ou quinze automoveis.

E' esta, em resumo, a situação do individuo em face do Es- Cenlenas acorreram.
,

tado marxista! E os salarios que eIle paga são apenas de trinla dollares
O crovemo tudo sequestrou, tudo tomou para SI, porque é mensaes. &m Moscou é um exaggero. Nos Gstados Unidos seria um

elle o unico'"proprietario, o unico capitalista, o unico patrão! . crime punivel por lei.

O individuo que se arranje cem as suas quótas; o povo qUê Isso porque?
patine na lama: Cad Marx era judeu e se contentava com um prato 'Porque a média dos salarios nas cidades, é de cento e vin-

de lentilhas, e tambem encharcava os pés na lama de Berlim. le a cenlo e cincoenla rublos por mez: tres dollares, Ires . dollares

A Nap é uma entidade superior e está vigilante e a 3a. In- e meio»!

ternacional pode comprar consciencias nos paizes. burguezes e envene- E depois de um pequeno. commentario, o sr. Goudin da
nar o proletariado universal com piOmessas mentJrosaô. Fonseca accrescenta: «Mas se lhe apparece pela frente um patrão

Continuemos a ouvir o sr. Goudin da Fonseca: • capitálista, elle manda immedialamenle ao diabo Iodas as Vanta-

«A maior parte da população não�gailha o bastanle para gens' que o &slado lhe concede ...

viver soffdvelmenle, quanto mais para economizar.». �ais que fossem! Prefere servir o hurguez explorador».
E aqui peso a alten!;ãQ dos nossos operanos: li o desilludido marxist'l termina {> seu longo commentario
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quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

o a�ti-semitismo óllerrlao
Num hvro recente sobre a AlIemanha, escripto por um homemde ldr�s português-Tôrres de Carvalho-ha um trêcho que Ille.

rece divulgação. I

«�om u� amigo meu, o sr. F., portuguez tambem, resídente
em Berlim, estive em casa do sr. S., um hebraico, procurador d
sr. 8., .que : rof�ssa tam'rem a mesma religião e possue grandes ben:
nesta Cidade allerr ã.

O lnlegralismo tem, do fascismo italiano, como principios es- O S téA FI
. I sr. . a e agora,arte em a nossa onanopo- tructuraes: .

d d I -,
lis de hoje, como em a nossa ) A N - , .

[iti
" . propnê a es (J sr. B. Ia

a - açao e um organismo po I ICO econorm :o c CliCO, vei: como anteriormente.Desterro de ontem, foi sempre dif- (moral) portanto, a representação não póde ser exclusivamente politi- Cfici! de penetrar assim sem mais ca; f
onfes.s� que, rrante a lr:mguillid:ld.'! que alguns judeus dis.

nem menos, na maravilhosa ilha b) - A corporação deve ser pessôa de direito público e não b:r�:��.� JUIZO a ormar, acêrca das p=rseguições-torna-se em,
dos occasos raros... privado;

Dir-se-ia que ella, a arte, tives- c) - a Economia deve ser dirigida pelo Estado;
se medo ás viagens de mar... d) - deve dar-se uma Iuncção social á technica capitalista e �

Porem, hoje, que ternos a ma- propriedade.
gestosa ponte Hercilio Luz, já Tambem o Ínlegralismo Brasileiro sustenta, de accôrdo com o

não nos parece, seja essa a cau- ambiente e a indole do povo brasileiro:
sa dessa contínua ausencia da Ar- I) A Nação deve ser mantida com centralisação politica e

te, pois poderia ella viajar até descentralisação administrativa;
nós, fazendo-o mesmo de-a-pé ou, 2) é sobre o Espirito Municipal que se basêa a política de um

então, de-a-caoallo,i. paiz tão vasto co 10 o nosso;
"

II
" 3) a Integração dos grupos profissionaes no Estado deve pre-

Mas, esmiuçando bem, a cou- cessar-se dos municipios até á União.
sa, a Arte já gostou mais da nos- Organisa-se o integralismode baixo para cima. parte-se do simdi-
sa terra em outros tempos Íon- calo á corporação,
giquos ! 4) - E�c1usão de toda a tyramnia exercida pelo Estado con-

Oiço que muita gente antiga tra o individuo e as suas projecções moraes; combate á tyramnia
Caixa Postal 37

relembra saudosamente bellas tem- dos indivíduos contra os superiores interesses da Nacão.
------------ poradas 'de companhias lyricas e 5) O Trabalhador é livre, dentro da corporação, orgão do
A morte de de operetas! Estado.

E, parece-me, que houve mes-

gigante mo, mais um poucochinho de ar

Víctima de um ataque de ure-
te. Mas foi só um poucochinho,

nia, o Visconde do Rio Branco isso não vale. A arte nunca foi
.

d 1 f '1' lá muito amiga de nós ...
agonizava, cerca o pe a arm Ia e

" "

pelos amigos. II

Pallido como cêra, os olhos cer-
Essa cousa, desde longos an-

rados e enterrados profundamente nos, caminha a passos de tartaru

nas órbitas, tentava, de quando ga. Sinão, vejamos.
O Theatro Alvaro de Carva

em quando, erguer o braço, no

gesto do orador, deixando escapar
lho, conforme alguns dados que

phrases que davam a idéa do seu
me foram fornecidos gentilmente

delirio: pelo distincto cavalheiro, Felix

d Brandão, foi idealizado em fins
- «Senhor presi ente... excla-

m04 grave. Peço a palavra ... » de 1849, Que tal? Isso já vae

Momentos de silencio. E de- longe!. ..
Em 1850 foi lançada a pri-pOiS: .

d d f d-«Peço licença para fallar rneira pe ra, a pe ra un amental

com muita pausa, devido ao meu
dessa obra. E quem a lançou foi

melindroso estado de saúde ... » o então Presidente da Provincia

Novo silencio. Em seguida: de Santa Catharina - João José
Coutinho!-«Não pertubem a marcha do

1 Vamos agóra, após os Iogue-elemento servi l. .. »
d f d 1 f d IE com energia, na phrase der- tes a orrni ave esta o ança-

radeira: mento dessa pedra, vamos agora, ������������ ������������
_ «Confirmarei deante de repito, esperar um pouco, descan

Deus, tudo quanto houver allir- sar um instante, para depois vêr

d d h a obra prompta.mado iante os omens!. .. l>

E entrou numa agonia rápida.
Momentos depois est<lva morto.

1871 !lI-Até que emfin fc- "
II
"

������������ ram reiniciadas e terminadas as Portanto, como se vê da ex-

obras de 2 I annos passados. 0- posição feita, o progresso das cou-
o bras? sas de Arte caminha, já desde DELAMBERT vende-lhe o

Não. Apenas os alicerces es- esse tempo, a passos. .. largos... melhor gêlo por igual; preço
verdeados pelo tempo que, por muito largos!... I PHONE 1.100

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, tnesmr soli
citada, não implica ('.7) respon
sabilidade ou endõssc tsor parle
la Redacção.

" "
II

A policia de Sao Paulo e a
brutalidade do Largo da Sé

o inquerito policial aberto em São Paulo para apurar as res

ponsabilidades da selvageria do Largo da Sé, constatou a participa
ção exclusiva e unica dos elementos cornmunista s, capitaneados por
agitadores extrangeiros. - (algun3 foram já e> p lisos do paiz.)
A actuação da policia foi rigorosamente dentro dos seus meios de
repressão e da ma lealdade e cumprimento do dever, de accordo
com as honrosas tradicções da Forca Publica de São Paulo.

Nas casas em cujos altos se haviam e ntocaiados os communis
tas, fOlam encontrados, abandonados pelos aggressôres na sua fu6a
precipitada, varias armas de todos os calibres.

Toda a imprensa de São Paulo; todas as autoridades esta
duaes e lederaes, puzeram-se ao lado dos integralistas.

A' séde da A. I. B. continúa a ser procurada por novos com

panheiros, entre elles operarios brasileiros, estudantes, officiaes do
Exercito e da Força Publica, advogados, medicos etc., conforme
consta dos jornaes paulistas.

03 integralislas receberam as mais vivas demonstrações de so

lidariedade de todo o Brasil e misturaram o seu san::;;';ç ao sangue dos
bravos agentes da policia paulista, que tambem souberam morrer

cumprindo o seu dever.

certo, riu muito dessa d�morazi
nha ...

Quer dizer: a obra foi iniciada
em 1850 e terminada em 1871!

não teve ainda qualquer dissabôr e
. �

contmuarn na mesma, firmes e impassi.

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

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos an

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

um

DELAMBERT vende-lhe

PHARMACIA
PLANTÃO

Estará de plantão amanhã
a Pharmacia N. S. It\ppare
cida, cita á rua João Pinto.

" "
li

Como uns pagam a

hospitalidade
Dos 15 agitadores .com'llunista3 prezes numa casa, em São Pau.

lo, onde estavam reunidos, lreze eram extrangeiros, na maioria Jdêus, u·

"
II II

«i�um r+ d;vzdido '" " 5? partidos, dividido em 20 peque.
nas ��çoes Tlvaes,. o exercIto. e ainda �ma expressão nacional. .fi.Jt[illcla dos camisas verdes comprehende o exercito e tem certeza
que elle tombem a comprehende» .

(PLINio SALGADO)

m

te

a

d

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

n
II U

«O regime sooieiico
o

é o peór flagello do seculo», escreveu
e� artigo datado da RUSSIa, no Correio da x'anhã de 25, o es

cnptor GonJin d� Fonseca, cujas sympathias pelo communismo eram
profundas e corajosamente declaradas nos seus livros.

II
II II

Catharinense:
O Brasil espéra que o defendas!
Não podes ficar indiffercnte á obra nacional d03 camisas ver.

d�s, que estã:>. morrendo trucidados, dentro do Brasil, pelos extrs
mistas extrangeirosl

sr.

pr
no

DE

pa
4.
di!
qu
go

ta c:.

COI

ravo OlA 00
Cornrnerciario

A Associação dos Ernprc- bro, «dia empregado no com.
gados do Cornrnercio de FIo mercio»: resolvendo decretar
rianepolis (Assernercio) re- feriado naciona'. Saudacões
c:_beu, de sua coo.irmã de da Associação dos ErnpreSao Paulo, o seguinte tele- gados no Commerc.o de
gramma: Florianopolis (a) Sebastião

«Solicitamos aos amigos de Carvalho Costa, secreta
que telegraphem ao Presi- rio.»
dente da Republica e ao

Ministro do Trabalho, para -Exrno. Sr. Ministro do
que 30 de Outrubro, «dia Trabalho - Rio.
do empregado no commer- A Associação dos Emprega.cio», seja decretado feriado dos no Cornrnercio de Flo
nacional> rianopolis conta com a sym-Attendendo ao j.us�o ap- pathia de V. Excia para o

p:_llo dJS comm�rc!anos de appe!lo que fez ao exmo,
Sao �auJ? os seus coll.egas presidente da Republica, pa.
daqUI envIaram os segull1tes ra que seja decretado feria
despachos: do nacional o dia 30 de Ou·

«Exl!l0' Sr. .Presidente da tubro, permittindo condigna-
Repubhca - RIO. commemoração á significati-
Appellamos para que V. va data.

Excia. perm2tta c o n si g n a Saudações (a) Sebastião
commemoraçao 30 de Outu- Carvalho Costa, secretario.

co

te

de
uma

hed
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MENINOS!

PADRE MIGUELINHO, 28 PHONE, 1006

Alerta petizada! ! !

-'

JOÃO Maravilha e sua rua com as compras, ou aos

mulher eram educados e que vinham da escola com

bondosos. Não eram capazes livros debaixo do braço. Em
de fazer mal a uma mosca. fim, eram dois perfeitos ma

Tados gostavam delles. leques. A mãi já andava ner-

Seus filhos, porem, Pedri- vasa de tanto se encomodar

nho e Lolita, sahiram contra- com elles. Todos conselhos
rios a SeUS paes. Eram dois que lhes dava eram inuteis.

garotos demasiadamente tra- Não a respeitavam.
quinas. O pai cansava-se de lhes

Encommodavam a mãi o dizer:-Meninos, deixem de

dia todo. Os visinhos já es- molecagem ... Ninguem gosta
tavam cançados de se quei- de creanças assim. E' preci
xar delles. so serem bons para que to-

Os brinquedos que ganha- dos gostem de vocês. Elles

vam logo destruiam comple- fingiam prestar. att�nção.
tamente. Queriam vêr o que Mas logo que o paI sanla pa- Quemhavia dentro da bola de bo- ra o serviço continuava:n na

I
-

racha, desmancharam a bo- sua vida de sempre. I

neca da Lolita para vêr Destruiam tudo que lhes ca-I cara de pão. sar por decepções. O pai ha
porque esta me�hia COIll os hia nas mãos. Faziam chorar I Um dia, porêm, veio o cas- via ido para o trabalho co

alhas e chorava quando se o Joãsinho, um menino bom I tigo. Os meninos que não mo de costume.
lhe apertava a barriga. Uma que morava na casa� ao la�o'l obedecem _aos �o.nselhos pa- A mãi precisou sahír, á ci

bicycleta que o Pedrinho ga- Chamavam-o de Joao berra0, ternos estao sUjeItos a pas-I dade, para fazer compras.
nhou de um tio rico, no dia

de seu anniversario, atiraram
ao poço para vêr se ella não

ia ao fundo.
As fructas verdeS não pa

ravam nas arvores do quin
tal, d�stl'uiam-as a pedradas.
Diziam nomes feios aos

meninos que passavam na

I Antes de sahir, porêm, reco- fecharam cuidadosamente
mendou á Pedrinho e Lolita Depois foram fazer experien
que se portassem direitínho cias. Porem nem bem encos
até ella voltar. Que não bu- taram o phosphoro accêso no
lissem em nada. improvisado foguete, deu-se
ElIes prometteram, como o desastre. O foguete trans

de custume. Mas assim que a formou-se em chamma e
mãi sahiu começaram a pla- queimou as pestanas do dois
nejar novas traquinices. Não marotos.
levaram em con�ideração as

. Q�ando a mãi chegou qua
ponderações maternas. SI nao os conheceu. Ficou
Pedril)ho lembrou a Lolita zangada, mas quasi não con

que podiam fabricar foguetes, teve o riso. Elles tiveram que
da polvora que o pai COI11- lhe contar tudo. Não adian
prou para caça que ia fazer tava mesmo negar. Estavam
no domingo proximo. Lolita com os rostos deformados.
que sempre era companhe:ra Desta vez foi o Joãsinho que
nos máos actos do irmão, seriu delIes. E elles se lem
achou a idéa admiravel. Fo.,.. braram do dictado que o pai
ram, então, buscar a polvora lhes dizia tantas vezes: Ri
que estava em cima do ar- melhor quem ri por ultimo,
mario. Fízeram uns �anudos Agora elles viam que oS
de papel. Em �e�Ulda em- conselhos do pai estavam
cheram-o com lmflamavel e certos, porque sempre acon

tece essas coisas aos meni
nos que são desobedientes,
Os pais nunca aconselham
para o mal. Sempre querem
vêr nos seus filhos meninos
exemplares.
-Meninos, é preciso se�

rem bons para que todos
gostem de voces. R.

os C

APEl

Não se esqueçam de que os mais slboro
sos ('oces, bombons, chocolat<.!s e bíscoitos só' na

Casa Bela Horizonte
A CASA MACEDO
N IA Já está recebendo os mais lindos
BRINQUEDOS!

6 RUA TRAJANO
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Commercio, Indus-
tria e Agricultura

..

Aglllicl.lltura
Italiana

37$500
35$000
4$500

28$000

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

Preços correntes na praça de Ervilha ki 'o
Florian!)poHs Banha k.lo

$200
1$300
7$000
15$000FARINHA IDE TRIGO

Ássuc: r grosso arroba
Polvilho sacco

Roma, 27 (aéreo)-A com- ASSUCAR

missão Permanente do Trigo es- Extra 68$000
teve reunida ôntern á noite sob Diamante 68$000 PELES
a presidencia do proprio chele Christal 58$000 Gatos do matto uma 4$000
do governo. Nessa occasião, o Moido 62$000 Lontras média uma 30$000
sr. Mussolini annunciou que a Terceira 50$000 Graxaim do m t o uma 3$000
producçãO do trigo subiu este an- Graxaim do c:unpo uma 4$500
no a 63.327.700 quintaes, re- SAL DE CABO FRIO Catetos méd.os uma 4$000
par lidos por uma superlicie d-:

. Porco elo rratl o uma 4$OCO
4.951.7RO hectares, com o ren-

Sacco de 6� kd.os 8$500 Largé\lo3 graflcb uma 3.$000
d· '0 unitário médio de 21 Si1CCO de 4) kilos 6$500 V,.l t' 1'1 º$OOO
q�:�:�s por hect�re. O �hefe do Moido de 45 ki�os 7$500

caces ma e r.Y; no ü,'

governo salientou que a differen- Enopados 2 kilos 1 $900 MAOt:!PA -DÉ -LEI - PRI-
ça sensivel entre a producção SAL DE MOSSORO' IvlElRA QUALIDADE
deste anno e a do armo passado, Taboas de lei est. (3x23) duzia

que era de 8.099.500 quintaes, Sacco de 60 kilos 9$500 38$000
com o rendimento de 16 quin- Sacco de 45 kilos 7$500 Taboadei largo 3x31 dz. 54$000
tass por hectare, era devido ás Moido de 45 kilos 9$000 Pe ..nas de serra lei dz. 28$000
condições atmosphericas deslavo- Fôrro de pinho 14$000
raveis do [anno dê 1933-34, SABÃO JOINVILLE Taboas de q didade 2x23 dz.
Era preciso também ter em Caixas pequenas 4$000 16$000

conta que a superhcie cultivada Caixas grandes 5$000 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000
de trigo, este armo, foi inferior á

do anno passado em 1.931.244 DIVERSOS
hedarts.· "

A 44$OU0Os rendimentos unitarios mais rroz sacco
.

el vades foram attingidos pela Kercz.�ne c�Ixa 35$000

Lombardia com 21,7 .1'; Veneto Gazclma caIXa. 55�rOOO (Por sccc.: de

I 8 2 l: e Emilia com
Vélas de cebo caixa 16000 Prelo novo

com , .,

S d P 'd
.

55$0"0 B16,5 .]'.
o a yral:m e caixa ,

: \) J
.

rance especial
O

.

d nte do Conselho em
Cebolas caixa 4$ 3 00 Vermelho

presl e ,

V'l
. .

38" IseO'uidél, fez a comparação da e as steann.a caIxas. $000 Mu atinho

°d - d I a�1.1 com a dos Zéa Mays FIscher carxa 30$000 MERCADO
pro ucçao e /� 1 iu

. C" Í-.5$000
annos de 1927 e 1930 que são, oco sueco )

.
. d b Farel!o sacco 5$500 FARINHA DE MANDIOCA

respectIvamente a segun a «a-.
7

talha do trigo». Em 1927, a sa- FFar�llhmhdo sa�clho M
.

r
$5?0

f loi d 53 291 000 quintaes ann a e rm o ana ma caixa
ra OI e

.: '. , 24$000
numa superlicie quasi egual a des-, ".

t E 1930 a colheita foi Velas de cera kilo 7$100
e anno. m

G" kil I $400d 57 172 500 quintaes para rampos p. cera 10

.

e .

f:' a de 4 882 718 Cimento Mauá sacco II $500
uma super tere .'

Ph h p. h' I 21 0$000I t osp oros m erro ata
iectares.

A f d 12 �l 25$1:.00rame arpa o n. ro o )

Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

Informa um matutino pau- Em quintos
lista, I ecordando recente es- Em decimos
tatistica, que em 1933 o C0111- Café em grão arroba
mercio de cabotagem de Es- Vassouras 5 fios dz.
tado assignalou a sua maior Vassouras 3 fios dz.
ascensão, com uma exporta- Xargue coxões arroba
ção de 441.964 contos e uma Xarqlle sortidos arroba
importação de 300.548 COIl-

tos. Examinando-se o movi-·
mento desse intercambio 110 MercatlD da FIDrial'!3pnlls
primeiro semestre do anilo

em curso, verifica-se que a Feijão preto saeco

. exportação paulista de cabo- Feijão branco sacco

tagem já alcançou 238.363 Feijão vermelho sacco

contos e a
-

importação .. , .. Milho sacco

152.363 contos. Batata sacco

Donde já se poderá con- Amendoim sacro

cluir que no fim do anno a Arroz em -:dsca sacco

exportação deverá attingir Farinha BarreirGs:sacco
480.000 contos e a importa- Farinha commum sacco

ção 300.000 contos no com- Farinha de milho sacco

mercio de cabotagem. Café em côco sacco

o sr. l'v1 u sso i i n i faz Cruzeiro 44 kilos
Uma exposição Surpreza 44 kilos
sobre o trigo e Cruzeiro 5 e 2 blos
outros productos Indiana

Cabotagem
pau'lista VINHO DO RIO

COUROS
Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kib
Cedanho kilo

FE.IJÃO

Rio, 25 (aéreo)- Nas cele
bres corridas de avião, de Lon
dres a Melbourne na Australia,

Promoção por
venceram os aviadores inglêses
Scolt e Black, chegando em 2'

m éd ia logar os aviadores hollandeses

Porto Alegre, 26 - (Via Parmentier e Moll.

- aérea) Os gymnasianos des- O ..

bj$500

I ta ca pital estão convocando S .,m E?l1 US

I$$�OOO todos os seus collegas para/da Limitada1 / o
comparecerem a uma reu-

1$500 nião, amanhã, ás 20 horas, D' A

110 Auditorium Arauio Vian-. .

iversas pessoas vem

na, afim de trataren; de as- lI1�stentement� reclamando

sumptos concernentes a pro-
so re o. lastimável . e.stado

moção por média.
dos ornnibus

_

da Llmlta?�,
os quaes, a nao ser os utili-
zados na linha «Circular»,
são invadidos pela chuva,
obrigando os passageiros a
um banho de todo inconve
niente, já pela improprieda-
de do local, já pelo excesso

Cartazes do de indumentaria.
d ia Appellamos para a Inspe-

ctoria de Vehiculos, afim de
que se arranje definitiva so

lução para o caso.

Roupas de homens e

Cíeanças !Só na

CASA.

CAPITAL.

BANI-IA ti Congresso
afro-brasi

leiro
Rio, 26 - (Via�a�érea)

Será realizado em Recife, de
11 a 15 de Novembro pro
ximo, o 1. Congresso Afro
Brasileiro, que tem como fi
nalidade reunir estudos so

bre a influencia africana no

Brasil e problemas de rela
ções de raça em 1I0SS0 paiz.

II

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

FROUXO

(Por sacco de 50 l�ilos)
Fina com pó I 1 $000
Grossa sem pó 10$500

MERCADO CALMo

ARROZ

(Por s'acco de 60

Agulha Especial
GRANDE Agulha Bom

100$000 Japonez Especial
55$000 Japonez Bom

20$000 �arn: de porco kilo

23$000 r�uclil.ho kilo

20$000 Cera blo

26d'OOO Mél de abelhas lata
4'

N "124$000 ozes klO

BiCá Corrida
MERCADO FIRME

krIos)
47$000
42$000
44$000
40$000
1$200
1$200
4$800
18$000
$100

34$000

(Por caixas de 60 kiIos)

Em latas de 20 kilos 122$000
Em latas de 5 kilos 124$000
Em latas de 2 kilos 124$000

MERCADO FIRME

XARQUE

(por kilo)

1$700
1$500
1$400

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO FIR1V1E

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

DIVERSOS

(por kila)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

CAMBIO

Odeon-A' s 7,30 horas, se

rá focalizado o magnifico film:
Pagliacci.

.58$347
11$880
4$820
1$025
3$145
6$200
$540

Libra
Dollar
Marco
Lira

Palcos
e Telas

Ileso Argentino
Peso Uruguayo
Escud::l

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

Cardeal
Cerejeira

Rio, 26-Chegou ôntern aqui
� foi festivamente recebido o car

deal Cerejeira, Patriarcha de
Lisbôa, que regressa do Congres-
50 Eucharistico.
O cardeal Cerejeira, fallando á

A NOITE por occasião de seu

desembarque, elogiou o progresso
::lo nosso paiz, accrescentando:
«Este grande Brasil, fascina e

,jrende. O Rio de Janeiro é a

terra mais linda que meus olhos
têm visto e, saudando-a, saúdo
nella o Brasil».

Um bispo
roubado

16$000
20$000
15$000
14�000
18$000
10�000
12$000
14$000
10$000
14$000
30$000

Entraoas 12 5ahiàos

o'" 10 a 15 00 rorrente

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

123.035
115.72'
42.026
17.459
25.496
13.500

8.670
27.626
6.423
15.525

3.496
25.934
12.742
16.140 Imperial - A's 7,30 horas:

fiurora de duas vidas.

Santos, 26 (aéreo)-De volta
do Congresso Eucharistico, pas
sou por este porto Don Manoel
Antonio Paiva, bispo de Gara�
nhuns, Estado de Pernambuco, a

bordo do LlPARI.
Horas depois de haver o na

vio partido, a policia recebeu
um radiogramma de bordo, com

municando ter sido descoberto
um furto. Tratava-se do desap
parecimento do annel elpiscopal
e da cruz peitoral pertencente ao

bispo de Garanhuns.

CORRIDAS
DEMELBO
URNE

FAZER uma refeição
é causa vulgar. Mas fazer

Faltam as sahidas dos depositos particulares.
) 'Royal-A's 7,30 horas: .Jl

uma bôa refeição só no res-

I Culpa dos Paes. aurant Chiquinho.

C,IRCO NERINO
AS a 314 DA NOITE

ESPECTACULO MONUMENTAL
AS BARRAS FIXAS-Formidavel trabalho de barras, numero conhecido, sempre visto, omIto A MURGA ou OS 7 MUSICOS INFERNAES-Trecho comico musicado, éstylo opereta

emitado e nunca eguali:ldo ao consagrado arltsta TITO MARTINELLI. AMANHA- GRANDIOSA MATINE'E INFANTIL-A's 2 e 314 da tarde. Todos os comi-
Pela primeira vez em Florianopolis.

. 1
• cos no Picadeiro. a distrahir a petinda, tomando parte tambem todos os artistas.

OS COW-BOYS MEXICANOS-Estupendo numero de attr�cção, pelos ReIS do Laço, os dO;,H'-

nadores das platéas, lRMAOS GAETAN. AGUARDEM - O TERROR DAS FRONTEiRAS DO RIO GRANDE DO SUL-Melo-Dra-
A PEDIDO-AS ESTATUAS DE.MARl'v:1C?RE ou C?, SON�O D� UM ES(??LfT?R-In- ma magestoso, com canticos e danças estylo Gaúcho.

teressante numero de posIcões artlstIcas, pela )a con�eclda. e vultuosa famlha ....,C�UMAN
terminará o espectacufo, com a formidavel comedIa Plcohno entre bandlnos ... BREVE �lr� E (\JTE - O Trapezio do Bertholo, Nunca visto e inacredita
RIR. .. RIR... RIR... vel, o seu apparelho é armado a toda á altura do CIRCO.

s::!RANoe:
-

H ..J E •
.o H o .J E .

.
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Dr. A. Bulcão Vianna
Director Médico do Hospital

de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur
gico das molestias dos

olhos
Consultorio Rua [oãe

Pinto /8

Dr. Cesar Avila

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua CC'rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Sact�riologia, sorologia,
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I 5
ás 18 horas. Phone. 16/8

1?_esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57-Phone, /524

Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-c_!:l�f� à� clinica ào H. 5.
1000 Baptista, Assist�ncia

Publica � H. Prornpfo 50ccor
r-o, As.sist�nt� ào 5�rviço à�

crtcnçcs ào Prof. Luz

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

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

I?iarhéa, vomites, emmagre
CImento, tuberculose e syphi

lis infantis
Consulto 1? João Pinto, /8

(1" anàar)
Consultas de 3 ás 7,diariamente
"Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1' andar
-. Phone 1.392 -

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Sant08
méàico õo Hospital II!

materniàaàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
'Celephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. J
CC'elepholle /32/

Das I O ás I 2 e das I 4 ás 18

Advogados
�
�Drs. Nerêu Ramos

'Aderbal R. da Silva� Advogados

l[iRua Trajano, n: 33. Tele

�fone 1631.

; Dr. Henrlqu: Rupp dor.

iDr. Oswaldo Bulcão Vianna

I Escriptorio R. Felippe
[Schmidt n' 9 Phone 1483

I.Dr. Fulvio Aducci
� Advogado
i;Rua João Pinto, rr 18

13 (sobrado)

I.
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas
I========�=========
'==================�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
!
i

i
i

I Escritorio: Rua Trajano,

11�lr
11.

I
======

'I�Dr.
Pedro de Moura Ferro

Advogado

�Rua Trajano, rr 1 sobrado

1_ Telephone n' 1548

i

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

,RUA FELIPPE SCHMIDT �. 9

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

A GAZETA A

Caixa Poste.!, 98 Phone 1323

Cooperativa Catharinense
--

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

XARuPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURA

- EFfEITO SEGURO -

Pharmacia e Dro
garia Moderna Refinação de Assucar

A' venda em to
das Pharmacias

de
--

JOAO SELVA I' VENDETenho o prazer de communicar aos meus distinctos . SE uma m'

C·íreguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua china de «PONT-AJOUR» I

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na rua Deodoro. 3

phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e

D �
FERNANDES�;EVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. e iiiamberi

_Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

1" volume -- Districto f�à�ral
z· -- 5ão Paulo. minas; e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào Brasil

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

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, capjo

Artigo Dentario Artigo Dentario taes e Estados do Brasil
Volume especial do Estado de Santa Catharina

Só na ..Joa I ha ria MU IIer Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
Unico estcbalaclmento rapaz àe satistazer o mais cxlqente d

profissional, rncntcnõo sernpr-e cornpléto stOCR àe pr-oõuctcs õen- fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activi a'

tarios nacionaes e extrcnqetrce. -- Ex�ruta-s� qualquer traba- des lndustriaes, Cornmerciaes e Profissionaes.
lho em ouro, (Refinag�m, lumtncções, crc.)

Esta 'Ioclhcr-lc avisa aos seue fr�gu�zes clrurqlõee õenttstcs que Rede.ctor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
reaotveu desta àata em àiante faz�r granàe r�àurção àe preço [) d I f C

nestes artigos. I
irector-proprietario a «rn orrnação ommercial>

Não compre antes de visitar este estabelecimento
I I""_�_� F L ÜUR ÍSAv�N Jünip' 66 L I S

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C
_

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

: SAPATO CHIC
"Os melhores calçados pelos menores preços"

COLOS��L sortimento de ca"lçados finos para homens, senhoras e creança9
EspeCialidades em calçados sob medida RUA FELI PPE SCH IM I DT 2

Pharmacias

Chocolate
só 8HERING
Usem o Corante
Guarany

que é o melhor
Agente José F. Glavan II,Rua João Pinto 6

Letreiros

-------___.

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
fundada em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal1Z9 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Est�reotypia,
Encaàernação, Poutcçãe, Tra
balhos em Alto Relevo etc •

Pintura em geral a pre
ços modicas

Chrystalino de Barros

III Rua Araujo Figueiredo, 23
HO�IAHOPOLlE

I DELAMBERT-Phone 1.100

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO. N. 3R

'"'I._,

e nada !TI

RUA BOCAlUVA, 161

PHONE 1.100
fr
p!

de MassasFabrica
B

Conv.(�n9a-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA D 1-
VINA - OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Ru

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O ( Guia Geral do Brasil

( G'lia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -TirageI11
32.000 COLLECÇõES

cAdrni

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N � Cravos? Manchas da pelle? I
� Desapparecem rapidamente com um só vidro do famoso preparado G
• DISSOLVE�"TE NATAL •
� Preço pelo Correio (registrado) 7$000 ce
f) .:edidos a SILVA GOMES & Cia. - Largo de S. Francisco,42 - RIO O

i'"
O DI550LVEHTE HATAL" -- é aconselhaào pelo eminente mzülco especialista em trata- e

� mcnto àa palle Dr. PIRE5 e o uníco prepurcõo aclcntlftco que existe, para embelteznr o Z'
� rosto e fechar 03 póros. --- 6RATI5 - Enviamos, pelo correio, informações àetalhaàas pn- �
e ro o tratamento. sc�entifi�o �a. p alle e l in ô

o s presentes a quem enviar o coupon a.baixo, ao: ,.
� Laboratono Scientilico NATAL -Rua dos Andradas, 130 - RIO ti
• [}.f_orr.e 1(ua •-� m Cidade Estado •:;

� �a�o qveira um viàro õe cmoatru ào "Dissolvente Hotal" rncnõ e 1$000 em sellos •
•$�••m••��e.o.�.�.�G.�.e.OGGOGO••

ITELEFUNKE
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

"';<I7Dfúl'O-7J_�_�I!l�a__C�eação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
Agentes:

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

L Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

��'V���V��ff.&"'VâVâV��� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips» são aproveitadas todas .as importantes �

� conquistas da sciencia de radio. �� Desta íórma recommendamos, antes de fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �
I � mad�s apparelhos <�Phillps» de construcçãomoderna �
�

e primorosa materia 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 ��VÂVA'Ç2���(If.:VAVA�7)\,VA�
PhJNE 1 100. .�'GSe'G��.$i..[e..��OG

I�onfeitaria -C-h-i-q-u'-in-h-o-'lli Açougues i
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, ; ,

conservas, vinhos finos etc. �
Fornece doces de todas as qualidades para ca- ii

à n
samentos, baptisados e bailes. to\:"' OUO G

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar Z t.
T H E O D O R O F E R R A R I O

(? I
.

I"�RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA ,.f� O p'U a r rr

'1 ::':-:;;;;;iiii8UõiiiliillaiiiiiiiiiiiiiiiiR_UiiiiiiiiAiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiR_AiiiiiiiiJAiiiiiiiiN_O;;;;;;;;;)_T_eliiiiiiiiepiiiiiiiiho_n_eiiiiiiiil._19iiiiiiii4iiiiiiiiiiiiii Diiiiiiiiiiii_1
! \:.. �

-

�� �

II Syriacoi."Atherino&lrmãO Iii ffloôelo i.,
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA � A mel hor Carne Verde G
Ageates das Industrias Reunidas F. Maiarazzo=S, Paulo !.:.'�' �.)

r
Standard Oi! Company Of Brasil (Kerozene marca ?ijjj' I)

I C A S A P E R R O N E S"JAÁARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil _.' P reços convenientes ao consumidor tO

L
. . (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo !

..
, LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES •....RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17 LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de �Y •

CALÇAD05 ELE6AHTE5 E f)H)55)m05
I 5Q$000 até 1:000$000 O JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO •

I Gordura Selecta (c,Jco) I"�
•

••• Ultimo moõt?lo· ••

I
29'· H I I t I I

'i'I'I'iJ

___________________ I
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. �

..l. Entregas. á domicilio - yg ena rrepre lens ve it.·.End.Tel.:"Atherino"���CaixaPostal, 102-��Teleph. 1026 � O
------------------------� �--------------------------� ����....�.

I

o seu Refrigerador?
, 1 \1 rdri:;<:rador � um grande conforto para o I.r, i lambem um
\.....,

�mr;;":ao de c.pit�1 que precisa de estudo.

0, rerr':J;:l'ilcLres G. E" além de possuírern tudo O que ba d.
I'n:� '!';(.)dzn;;:> e perf'tito em reftigeração electric., unem, ne marc.

CÜluili UecU..::! uma suprema garantia d. qulllidlld., duração e valor.

1'.0 comprar um refrigerador, Iss�gur.·•• d. que e machine i bÔIJ
� (I Lbí':cªo!-e conhecido a de confiança - exl;. o refrisefedor G. L

pl(ça 1I1formaçõu ou uma dcmonstrlçio, e qllllqu8' 401
r... nos &lixWaru cu tclcpl:on. PQ" • .lCriptoM ...

Cia. Tracção, Luz e Força de Florianopol is

MATAI ,
IIGI

Com I$SOO podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: 'a Industriá Chimica Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

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

Josué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
[/\(_. Tabajára de Oliveira - Japão
t5tConteiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lope.s de Almeida-Passara 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.

'

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

b- "Isa ao

Fechamento
malas

de

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay�Argentin.l

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 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.

Delamberl
e nada mais

Café e Reslaurant
"E S T R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, to.dos 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�

,

�

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

res dO,mestico$ --- Em caixas de 27 tabletes
Massa oonsistente . . . .... EOOi:lOroioo I • •

• Optima qualidade.

,
.

-CompanhiaAlliança da Bahia
--- f unõnõa em 1870 ---

5Ee'.iUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
tncontestavetmente A Primeira no Brasil

C'rpital realisaào 0.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'Irnmouela 13.472:299$349
Respon<;abil!àaàes cseurntõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responscbiliàaàes referem-se sórnente aos ramos ôe
f060 e TRAH5PORTE5, que são 05 DOl5 UHIC'05 em que
a C'ompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaõores õe Avariam em toõcs os

Estaàos õo Brasil, no Uruquc- (Buccurunl) e nas principaes
praças extrangeiras

Agentes em floriancpolis CAmp05- LOBO & riA.
Rua C. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19

Telegr. ALlIAHÇA Teleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Santa Catharina

AP.'entes autorizados da
ü

ClA. BRAS. PNEUMATlCOS P I R E L L I S/A.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Resultado da apuração até ás 16 hora
Partido Liberal
Colligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

o

Federal

2910697

2911301

26072

16
240 31

Florianopolis, Sabbado, 27 de Outubro de 19A GAZETA
A VOZ DO POVO Ultimas Noticia

I

ra.

o menino Luiz Henrique, filho
do nosso collega de imprensa Jo
sé D;niz;

o sr. Arno Konder;
a exrna. sra. d. Christina Mou·

ra, mãe do sr. João Moura Jor.,
commerciante;

a senhorinha WaltrLldes, filha
do sr. João Alves.

Festej a amanhã o seu anniver
sario natalicio o galante menino
03m1.r, f i I h o do sr. Francisco
Meira, proprietario da acreditada
casa com:nercial Padaria Osmar.

Dr. Evaristo Pernetto

A ephemeride de ontem regis
trou o annivei s trio natalicio do
sr. dr. Evaristo Pemetta, digno
Director Regional dos Correios e

Telegraphos deste Estado.
Ao distincto patricia foram pres

tados provas de a m i z a d e e

apreço ás quaes A Gazeta jun
ta prazeirocamente as suas effu
sivas felicitações.
Nascimento:

Está em festas o lar do sr. Jo
ão Pedro Lago e Silva e de sua

exma. esposa d. Maria Candida
da Silva pelo nascimento de mais
um filhinho, que na pia baptismal
receberá o nome de Carmosito.

Visita:

A,:�,a-se enfermo em Blumenau
o nQ.s::> presado collega de im

prenóa sr. Augusto Montenegro,
directo, da IntormafãfJ ,Com-

Os que chegam

Um bOeir?nútil "ESTRA- rÊstiíh:����,
NHAM SE" ����� OO��

Como um testemunho do de!>-"
�

caso que 03 hscaes da Prefeitura Já se apressam
pelo bem público, existe no Caes preparativos p
Liberdade, a03 lundos do prédio OO is adver- a eleição dos d
onde está A Gazeta installada ,. gados -eleitores
um boeiro sem a necessaria capa� sarlas PU- representação
cidade a vasão das águas lÍuviaes. liticos classes.

Desta fórma, qualquer chuva
mais forte,-a de ôntem, por exe

plo -provoca a alagamento da rua

e a consequente invasão das áouas
o

nos prédios próximos.
Pedimo3 ao sr. Prefeito Mêl

nicipal tomo as medidas precisas,
para despertar a actividade de
seus subordinados.

Morreu o

"Mitre"

Hoje pela manhã quando
passeavam pelas ruas da
nossa Capital os cavallos
«Mitre», de propriedade do
commandante Renato Tava
re e «Sape», do sr. cap.tão
Lara Ribas se espantaram e

sahiraru em vertiginosa cor

rida.
Ao chegar a esquína da

rua Bocayuva com a Ave
nida Trompowsky o «Mitre»
cahiu violentamente ao solo,
morrendo momentos após.

Clube dos Funcclo-l
narios Públicos
Civis de Santa
Catharina

EDITAL

Hoje, na sala de apuração
da Tribunal Eleitoral, qua:i
da a mesa presidída pelo
sr. dr. Moura Ferro verifica
va a votação da 5a· sec

ção do municipio de Mafra
o candidato liberal Aitamiro
Lobo Guimarães e o candi
dato colligado Eufrasio PÓ
voas de Siqueira, em virtu
de de divergencia em seus

pontos de vistas sobre ma

teria eleitoral, alteraram-se,
empenhando-se em forte al
tercação, que resultaría ine
vitavelmente em luta corpo
ral, si não fora a opportu
na intervenção do deputa
do Nerêu Ramos.
E' essa a segunda vez,

que esses dois ad versários
lamentavelmente se excedem
ás regras determinadas pelo
cavalheirismo e respeito de E de um modo muito fino,
opinião. Sem fallar mesmo por mal,

Lamenta ter o Nerino
Concurrente... desleal.,;

Federação do
Commercio,
Industria e

Lavoura

Os classistas já se apuram
Com brilhantismo e calôr
E cleg�r já procuram
Seu delep::lo-deitor. ..

Desportos
REMO
Finalmente amanhã ás 8

horas, a Liga Náutica pro
moverá a definitiva eliminato
ria de out-rigger, a quatro re

mos, para a escolha da guar
nição que representará San
ta Catharina no Campeonato
Brasíleiro do Remo, a reali
zar-se em

o santos, no dia
18 de Novembro próximo.
Emquanto isso, também

amanhã, é iniciado no Rio
e em Nictheroy, o Campco
nato Brasileiro de Futeból,
com a ausencia da selecção
barriga-verde.
As guarnições estão assim

organizadas:
Martinel/i - balisa - 2: pa

trão - Accioly Vieira; voga
Getulio Braglia; seta-voga
Nazareno Simas; sota -prôa
Pelopedes Pereira e proa
Hosto Faraco.

Riachuelo - ba!isa - 3:
patrão - Decio Couto; voga
Walter Schelegel; seta-voga
Joaquim Oliveira; sota-prôa
Aurelio Sabino; prôa - Or
lando Cunha.
Aldo Luz - balisa 1: pa

trão - Moacyr SI velra: \ o ra-, ..)

Aldo Pereira; seta-voga - Al
cides Rosa; sota - prôa - Luiz
Horn; prôa - Adolpho Cor
deiro.

Reina desusado enthusias
mo e grande ansiedade no

nosso meio desportivo, pela
oo����oo��

*:.��i*"�
pugna de amanhã.

� ti Os conjunctos estão bem

� A ç idade' treinados e em excellentes

��.."'�� • , condições physicas.
" l'ontinuação àa la. pagina". Torna-se, portanto, difficil

"I�
qualquer previsão a respeito.

Deu-nos ontem a honra de sua � coisa com outra? ti
F

--

,

visita o nosso illustre conterraneo � -Ora, o povo te v�n-" UTEBOL
sr. commandante Lucas Alexan- .. do com esse charuto, IOJo" Erncontrar-se-ão amanhã,
dre Boiteux, que veio agradecer I" desconfia da tua abnegação � ás 14 e 16 horas, no .stadium
as relcrencias elogiosas que lhe " e da tua renuncia em favor, da F. C. D., em Jogo de

fez este jornal, ao noticiar o seu � da coletividade que nos vai � d.e returuo do campeonato da

anniversario natalicio, occorrido � eleger. ij cld�de, as .segundas e pri
ha dias. � O argumento foi

conVin-l"
melras. equipes ,dos Clubes

s. s. qu� tambem apresento.u � cente e. ?O dia seg.uinte 0"1 Ath/etzco C�thannense e A

suas despedidas por ter de seguir � Dr. Diniz não mais fumou ti vahy Futebol Club.

d::ntro de pou.cos dias, para a Ca- � charutos finos"e apareceu, já �I Ambo� os quadros princi
pItal Republica, entreteve com- � de manhã cedo, fumando � paes estao em fór�a, esp�
nosco agradavel palestra. � um folha de COLlve, um Pa- tt rando-se u�a partida mOVl-

� pa-terra de 200 réis, do "I
mentada e Interessante.

Noivado I � qual, pour épaler, nem anél ti

. . . � tirára. .. O TEMPOA gra�103a senhonnh� Mallet.a � Não foi preciso mais d.is- J
de Ohveua Cardoso, dIlecta fI- r� curso, ra�ãa _porque, � mo- J
lha do sr. Manoel Cardoso, com- � guem maJS fOI concedIda a

. ��
merclante contractou casamento o .. palavra.
H. Arnoldo Busch. � ti

Enfermo ������:!:�=���

Fazem annos hoje: mercial.

E De3ejam::s Ih.:: pro:npto restabe-
a exma. sra. ma Schurmann Íecimento.

Pereira, esposa do sr. Ary Perei-

Do norte do Estado chegaram
ontem, pelo omnibus da Empreza
Oarius, as seguintes pessôas: Ger
tudes Rab.::, Alvaro Lopes, Fran
cisco Tavares, Roberto Med eiros,
cap. Ribas e senhora, Silviriano
L. da Cunha, Salim Amim e fa
mília, G. Mirandaa, Antonio Cruz
e WlÍly Sahler.

Os que partem:
Para o norte do Estado, se

guiram hoje, pelo ornnibus da Em
preza Darius, as seguintes pes
sôas; PercyWithus, dr E. Mesqui
nha, H1US Berheshy, Gregorio
Carpe e Vicente G3vasamü.

Pallecimento

Falleceu hoje, á Avenida rrem
powsky, n. 56, na residencia de
seus paes, o joven João Baptista
Tolentino, filho do sr. Alcides
Tolentino, funccionario público fe
deral.
O seu sepultamento realizou-se

hoje, ás 16 horas, no Cemiterio
Público.

De ordem do sr. Présidente,
communico aos srs. associados
que o Consêlho Director, em sua

ultima reunião resolveu, convocar

uma Assembléa Geral para o

dia 3 de novembro, afim de ele
ger nos termos da lei eleitoral vi
gente. um Delegado Eleitor.
O local e a hora em que se

realizará a citada reumão s�rá
públicado opportunamente no

Viario Official do Estado.
Chamo a attenção dos srs.

associados para os seguintes pon
tos: a) só poderão votar os socios

quites e que hajam sido propos
tos e accéitos, antes da última
reunião do Consêlho Director an

terio( á assembléa e que se reali
zará no dia 27 do corrente; b)
no caso de um socio pertencer a

outra aggr-emiação de classe de
verá optar em qual dellas votará.

rJr{.artinho Callado for.
I • Sec,etariQ

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

Esteve hoje em nossa redacção
o sr. Mario Luz, que em nome

do nosso distincto conterraa :o sr.

Oscar Cardoso, presid ente da Fe
deração do Cornmercio, Industria
e Lavoura, veio agradecer as re

lerencias que prazeirosamente pú
blicamos á respeito da victoriosa e

louvavel iniciativa di' conzrecar'"'

'O o

os commerciantes, industriaes e

lavradores de Santa Catharina
numa demonstracção eloquente d;
cordialidade e d� querer servir
abnegadamente a nossa terra.
O commerc:o, a industria e a

lavoura unidos e, sem o minimo
resentim�nto dispojto5 a demons
trar a sua ponderavel força, tor
nando assim Santa C3.tharina en.

grandecida lá fóra, presat�m-Ihe rc
levantissimo serviço e a fazem
respeitada.

Dando o nosso apoio a essa

magnifica iniciativo nada mais fi
zem03 do que cumprir o nosso

dever de jornalistas, defensores e

estimuladores das causas de in
teresse collectivo

Fazem bem, fazem, pois
A -; classes de forç 1 s mil
\Ião ter repres2ntação
N 8S governes do Brasil!

Com a «Cidade» s

Da. Bisbil/wl s

s

d

J.
Bisbilhota anda pegando
O linguajar da negrada
Escutou ... foi reaistrand8o

A tal «urna repugnada».

Mais adeante, novo furo,
Bisbilhota, livro á mão

.

'

Registrou para o futuro
<\ tal... descolccoçõol

P
si

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO: - Instavel com

chuv�s.
TEMPERATURA: - Em

declinio.
)

VENTOS: - DI! Sul a Oeste
frescos.

Menino, não seja louco,
N- C'ao se arnonne e se esga
Pois .vem ahi, falta pouco,
O Cuco do Sarrazani .. ,

Delambert
e nada mais

PHONE. 1.100

Vem ahi o

Sarrazani. (
gramma de Cu
ba para a G«
de 26-10-34).

Segr,edo? ga
di
nã
de

O Julinho, muito sério
Lendo o caso Nazareth
C

' cia
om tal segredo e mysterio,

Perguntou-me logo:-O qu'

E Ias
[,tretanto, eu nem fali

Tenho mêdo, muito mê
Pois esse caso, ao que
E' mesmo um grande se

e «

teré
frirl
que
mai

Sara)JiãO
�--------------��"
Para succeder

Bart
Paris, J 1,-03 meios a

zados informam que somente
bado proximo o presidenl
conselho examinará a quesf
escolha do successor do 1II0
Louis Barthou.

Falia-se, contudo, em t

e Hersiot.

[
nal]
la, �

terça
nOSSI
de S
riooe
mal
tola

- ---- - ........_--�
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