
107
89
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Número avulso $20°1 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO 1 Número atrazado $400

São Paulo, 2 (via aérea)
A TARDE vespertino paulista,

informes colhidos

Con1panhia Tracção, LllZ Padre Affonso[dO Seminario de Azan:b,uja.
FI" OI a·

O padre Affonso dirá a

e Força de lor§anopohs Reitz .sua primeira missa terca-Ici-
_""""7' M

, _ I ra próxima, dia 6 do cor-

FOI JULGADA, NO SUPREMO TRIBUNAL DE jUSTI- .: Re�:be�a amaí:ha na ma- r�nte, na capella do «Cora- Para as provas do con-

ÇA, A CARTA TESTEMUNHAVEL N, 6.316 tl.IZLC.I:V S.
ao pe.d.1O d� AI-I

Iça0
de jesll.s.» no Alto B.i curso ele 2a' entrancia a ini

cantara a sua OI d�naçao S3- guassú, A fa111i111 Reitz, ob-
Carta testemunhavel--N.6.316 nhia Tracção, Luz e Força de c�r�otal: O nosso illustre e teve ele s. cxci.i rcvrna. o sr.

ciar-se 110 dia 8 do corrente,
S C hari R I FI' I' l' d A d t' lo d I sob a presidencia do sr. dr.

- anta at anua - e ator, o onanopo IS; supp tca o, ntenor IS/il1''':LO C?1Jlerraneo pa re Arcebispo, permissão, para Othon Gama D'Eça estão
sr. Ministro Plinio Casado; jui- Alves da Silva Borges- Julgaram A. ffonso Rc\CI.tz, sendo as �r- que de accôrdo com os seus

d M·
.

d C T L I I inscriptos os seguintes CJn-
zes a turma, os srs. imstros proce ente a arta estemunha- C ens co.uenr 1S P?r s. exc.la. desejos, fosse aqiellc acto

L

Arthur Ribeiro, Bento de Faria, vel para mandar tomar por termo revma. D. ),�:JJl.ulm I?Jl11ln- ali etíectuado, p 01' ser 2. ter-
didatos:

Ed d E
.

I C Ih' ) t Mustafá Ipé da Silva, Al-
uar o s p I n o a e arva o o aggnvo, unanimemente. gUeS .0 � (,i v'�lra, vir �oso I ra natal do novo sacerdote. .

(" t' P 1

Mourão; supplicante, a Compa- arcebispo li \ Santa Cathari- fi O".! lesei
.

C'

cides 1 01en.1I10 de Souza,
:.

azeta C .....seja muitas I Ionorio Ribeiro Dantas Luizna. fellcldadc.s ao :1 )VO sa,cerdo'-I Ibirahy, Lauro Pacheco' Fd-A cerirno.i.a assistirão ain- t 'I
� , �

e ca,.léll'lnenSe e e,s.h certa rnilson Bezerra Correia I11a-da os srs. 1'1.' vcrendos mOI1- 'j �
�

�,

o"� ,......('1 ,'_ •

que e: c se,4� um rugno : r�- cio José de Gouvêa Carlossenhor UI., J...l t; conego Jay- presentante da clero brasi- F'
.

S - c

'

. 111� C�maL'., director. do Se- ,Ieiro. .1 ancrsco cai e��, Renan ,Su-
I
muiarro de Azambuja e pa- galho de Medeiros, e Ticho

dre João i�c:tz, secretario do Brahe Fernandes.

Ha dias da semana p. passada menciona.lo Seminario e ir- ELOS
foi encontrada uma caveira huma- mão do ordenado. Cna nas mattas da Gavea, na Cs- O nosso C .mterraneo ini- .... LUBES

Opital da Republica. ciou 03 seus estudos 110 Se- C L U B E X II
O macabro achado pôz em minaria de São Leopoldo, Hoje o veterano Clube Doze

grande actividade a policia, que no Esta.lo do Rio G. do Sul, realizará um grande baile, para o

d : pesquizas em pesquizas, con- onde pela sua dedicação aos qual é exigido traje de rigôr. A
seguiu desvendar o mysterio. estudos e pelas :,uas virtu- nossa terra já se habituou as fes-

Subrnettido a minucioso exame des d _. X J ! :., J nome e um tas da querida sociedade que são

medica-legal. constatou-se qu; ea �:X ::r:1P�) c::.�]::J de ser imita- marcantes nos anna es dos fastos
o joven desenhista Tobias VI/'ano d.i. �:' o �2 .rndo sacerdote SOCIaes.

chvsky. Presum�-se que o deveu- que faz a �ledosa familia O baile de hoje promette re-

turado joven teria sido SUb-j'l?,'ld'l, RCiU. vestir-se de um cunho original, c

manietado e, quem sabe «giava- \.) cLlJ de Sita ordenação será de exlraordinario brilhantis
teado» para, em seguid1. o ma- a';) que sabem03 será s)Iem- mo, de tal fórma está enraigada
tarem a bala uma VeZ tvElido clle

I' nis.,:in1.o. ,

no n)s�o povo a ad niração pelo
de todos os momentos, uccupara O côro durante. nucleo sociJ que representa a

! a cer:m )!I;a ü ((''rpc cota; ;1G:sa (.litf'

Ministerio
Fazenda

da Chefia do

trafego te

!egraphico

n
Mudanças
nomilliste
rio do SIIII.

Getulio

o dralina das
maltas da
Gavea

O sr. João Alcantra da Cunha,
licenciado, deixarà na proxima
segunda-feira o cargo de chefe do
Trafego Telegraphico sendo subs
tituido pelo telegraphista de 2a.
classe o sr. João Ferreira de Mello,
que será substituido na chefia de
uma das turmas pelo telegraphis
ta de 3a. classe sr, Jayme Car
reirão.
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neste Estado � Hontem foi o dia co-Il� .

d It
?., memorativo os mortos.

Foi nomeado Delegado Fiscal � Toda a cidade locomo-:
do Thesouro Nacional, neste Es- � veu-se até á necrópole, para �tado, o sr. José de Oliveira Cam- � tributar homenagens áqueles �
pos, 20, escripturario da Delega- � que já foram o que nós so- �jcia Fiscal do Thesouro Nacional � mos e são o que nós sele- �
no E s t a d o do Rio Grande do � mos, ��Sul, no lugar do sr. dr. Frederico � O dia era lindo; o sol, o ��Cudoso de M ,:nezes, que foi dis- � eterno filosófo rotineiro, na- �pemado da eommissãa. a pedido. I�' dava indiferente, iluminando �

1\'!J td' �I;, li o, num ceu escampo e r.�

� limpo. M iS na fisionomia do �
r� povo compungida e voltada �ti��� d I' �
�� para o passa o, Ia-se a

sau-I� dade cruciante de um alguem �
M etteu-SE.-.ne na cabera a ideia de escrever, tambem, livre-exame. dos Textos Sagrados. O res.lltad:) do livre e:{,nTI2 está ," f .

-
.

I �'3 �� que se ;01 e mo m2.IS vo -

�
DE DESÓRDENS EM SÃO um artigo sobre Martinho Luthero, Fil-o mais por amôr á verda- ahi nessa babel de seitas e'n que se dividiu o Protestan- Iro WJ

PAULO de, servindo-me da opportunidade que se me offerece, p:ua demolir tis�') e onde ninguem �ais ,se e�tende, s�lvo, numa unica � touü retiro silencioso do ce- �
S. Paulo, 30 via aérea - O o monumento apotheotico a0 R�formador, d�5il!udindo muitos que COlsa:-o combate systematJco, a IrrreJa Cathohca, O livre-exame � miterio c m I �

h d d ,- b' d
.

d"
o

. �� -, o suas ongas

i�coronel Arlindo Oliveira, com- n adoram e o ill5ensam, CO!TIO salvador da ! umani a e. Ce ,tda?, aCsu.rl
o

com.
o sena a, mfIt�Ir a ll1dterpretaç.ão :xacta do .n�sso � avenidas, foi perturbado na �.�ma Idante geral da Forra Publi- Esse frade apostata e p�rjuro é uma person'lgem que mere- o 19O IVI, por quem nunca OI versa ° na SClenCia do DireIto. it!J sua quietude bo t'f' .
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, . t;� �a 1 Ica, pOI ,

ca de São Paulo, entrevistado pe-
ce ser estudada s')b 03 J11'lltipI03 aspect03 de sua vidl orgu osa,

.,

.,

grep ,at, o.I�a nunca. proh'bll! a leItura da Blbha, � todos os que (oram á mora- !tIla I'mprensa declarou o seguinte: tumultuaria € a�itada. I alLn,h CXlglU que seu� heis a lessem SJmente acompanhada das � da da mOI·te q
, �

_.. . .

l'b . L'
•

d r.� a uecer, com r.
«Nada ha de anormal e não AHunuHe que M \rt1'11n Luthel'o fOI campeão das 1

er-I
notas mtcrprdatIvas e sem textos. � a sua saudade c _

�
d d ' .

.

d d
. .

d L I f
. .
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r.�
, om as emo Iif

têm fundamento as noticias tenden- a es e li na mvei �r.� dam:)rosa que os propnos. f'SCfi!:tos o rc-
.. �t1é'rO OI, u:u ment�roso qume o Isse que a Igr�J� pro- �tI ções de suas lágnmas, com

��

ciosas que correm por ahi, Ch�- negado monge agortInwl1o provam com exuberancFI, Vep?10S, por

I
hlbla a leitura dJ Bd)hc.3, pO.IS. nas. ,rc.sras d3. Ordem AgostIniana. a �, o fervor de suas orações, a 1"1gou ao meu conhecimento que ele- exemplo, na sua obra Acerca dos Judeus e suas 1I1cnlzías, que que o apo3tata p�ltenC\:J., eXistia, la (pando elle era frade, um dls- �� ahidez bi·anea d t' I It

d· II
. ,

b' d 'I' 'd dE' �
" os umu os

..
mentos agitadores pretendiam, em IZ e e?'

..,
pOSltlV_O, o ng�n o

..

a clt,ura aSSI �� as "Sc:Ipt�r�3 .. Si elle não �
que encerram restos huma-

combi 'ação com companheiros de
.

Precolllza sImplesmente lst�:-que suas 5ynago�as f03�e�1 cumprIa esse dlspos�tlvo. e porque Ja era um ll1dlsclp�lllado, � nos, os quaes resuscitarão, �
outra parte, agir entre n6s. E"sas' queImadas, que suas casas fossem arrazada� e seus rabbli1o:; prohlb:-, Luthero fOI aCIma de tudo um 0:gulh03o mtellecLual, um � um dia, para a eternidade, on- �
noticias se avolumaram. Como dos de prégar, sob pena de morte. «Obngae-os a tr:lbalhar, ex- depra.,ado que teve a mesma sorte de Luclfer, no começo da Crea- � de todos nos encontraremos. �
commandante da milicia, encarre- clama elle, e ameaçae-os com toda a especic de rigor, como Moy- ção. � Por todos os lados ... tú- �
gado de manter a ordem, tomei sés fez, no deserto, matando trcs mil".

"

O Catholicismo teve em Luther.� a repetiçã? da passagem � muJos ... flôres .. , tochas acê- �
as providencias que se faziam ne- (Erlangen Ed. vol. XXXII p. 99 etc). blbhca do Velho-Testamento:-A rebelhao dos AnJOS. � sas... soluços... lágrimas �
cessarias e eram da minha alça- Dizem mais:-foi Luthero que «emancipou» o Gomem. da I

. Dczen?ve secu!os de unidad-; religiosa, dogmatica e doutri- � saudades ... orações ... um �
d A· d�t rml'n�l' que fosse!l1 autoridade espiritual do Papa, a quem a!ravez de Pedro, Chnsto I nana estão ahl, para attestac e confirmar a palavra de Christo:- � d

.
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. �

a. SSIm, _ e v
•• • .

b /1 d ...{ _ r.l
OIS... vanos ... mUltos vi-

��ai uns ostos mais visados por
havHI. conhado as chaves do remo do ceu e a dIrecção do re a- «p S porlc;!. o lnjerno llao jJí'evalescerão conira ella». �J vos, genuflexos ao redor�'

es� �t d res convenientem�nte nho, na terra. Foi mais longe o heresiarcha e em logar da autori- « Corpus sumus de conscicnlia religionis ef disciplínae uni- � dos túmulos, olhos mac�ra- it9pol�;i:J�: °par� que se evitasse dade papal esta�ele_ceu a delle (Lu:hero) q.ue não .admittiu rivJJi- tal� et spei foedere» . Foi essa a .definiçã? �a Ig�eja dada por Ter- � dos, voltados para amplidão
..

I Foram toda- dade ou contradlCçao. No &vangeltsche Kuchenzetiung, de 30 de tulhano, no segundo seculo, e all1da hOJe e assim. � do infinl'to, suplI'cam ao
II

qua quer surpreza. ,
"

D' L h f' r.� ri

v' d' d d pequenas propor- Março de I 91 3, escreve Braun, theologo protestante: «Nos acre- Izer-se que ut ero '01 o separador dos poderes temporal e � Creador por seus mortos ��a, me 1 as
_

e

d riam provo
ditamos que devemos a elle (Luthero) o espirito de tolerancia e a espiritual é uma balela futil, diante da propria historia do Protes- �� queridos, rttJ

çoes, e que nao po e -

l'b d d d ,. C d - 1_ h d d d tanlismo, ti. �
carcomm:;ntarios. Empreguei nesse (er a e e consc/enc/a. ontu o nao na som ra e Ver a e SO-

Na-o
Ir' São todos iguaes, pobres 1=1I.

.
.

d 30 bre isto» foi Luthero que fez dos principes temIJoraes, princil)es rw· Ih \I

po ICIamento pouco maIS e �� e ncos, ve os e creanças.

praças, destacando-as para guar-
«Faliando de Luthero, diz o historiador protestante Walter espirituaes? � Como no sofrimento, na �

d d b· Kõhler, não póde absolutamente haver questão de liberdade de Estão ahi as cartas do apostata ao Eleitor João da Saxo- rw dA d�"ar os postos e a asteClmento �� or e na morte to os os ho� �
d 1 d consciencia ou religião», (Reformation und Ketzerprocess). Em ma- ma e a outros prinópes allemães. H' I I�e agua e uz e os pontos e �. mens se mve am!

i.

b teriâ de liberdade do pensamentc, Luthero foi duma intolerancia fe- Não foi Luthero um espirito anarchico, desordenado, vio- l(.iI O h I I"communicação eXIstentes so re o .

�� 5 omens va em pe as

T· t' S f m c'aso serio co- roz; é bastante citar o seu ultimo trabalho que por ser o ultImo, lento, despotico e truculento? � arões que pratl'cam, ti
Ie e. e osse u '.

d d' - "
. E N f' L 1

d d b fi" '3 �
mo se diz, eu teria tomado conta devena ser obra serena e se Imentaçao e, entretanto e IS50, « n- 1 ão 01 utnero o prototypo a eso idiencia, da indisci- �t Os homens passa'm, mas �
das estações telegraphicas, casas forcae o Papa, os Cardeaes e foda a côrte papal. Despedaçae plina e da insubordinação? � seus feitos ficam, para ates- �
de armas, telephonica e outros as suas linguas e amar):ae.os ao patibulo, como elles collam os seus Não foi Luthero que despertou no homem a egolatria e � tar, .

aos vindouros os seus �.
pontos estrategicos. Entretanto, sellos nas suas [J3ullas'.

. . . .

incentivou a hypertrophia do Cu? � mentos e os seus valores. �
n d d·

.

t u Iquer (In. Luthero «O Papado numa InstitUição do dIabo»). Comparar-se Christo a Luthero é uma sandice heretica que 'ii1 A ..re'-rdad· ld d �
a a ISSO eXlS e como q a

.
. ,. até

�. r eIra egua a e r.�

P
A 'd tt t

Luthero qUlZ para os outro!> Isto que esta ahI; e para SI repugna! �� está na raza das It �
essoas po e a es ar.» .

d d
.

f' "I' "d d E Ch
.

h 'Id b d r. sepu uras.

muito maIS que liber a e, pOIS Ol ate a IcenCIOSl a e.
" mquanto nsto, unl1 e, o e iente e resignado, esten- I!t Quanta filosof t '1- ti

d d W· b
.

I d
. .

d b d b C
Ia nos a

Attribuir ao rebella o e lttem erg o lltu o e pIOneIrO eu os raços ensanguenta os so re a ruz, para abraçar frater- � gica nos sugere a mud ._"
A

�

d h· b d d II I Ç'
•

d'
.

I h'd d d 'd L h Ih ��
ez SI

Puraçao e oJe da li er a e inte ectua é uma con.Issão tacIta e IgnoranCIa em na mente a umam a e re eml a; ut ero, orgu .. oso, egoista e�. lenciosa dos túm I) It

materia de phil.osopbía que l�ange bá� �aias do riddiculod· f d'd
ambicioso, atirou-se, embriagado, nos braços duma mulher, para � Por fim, aos �:;�os, o

Onde hca então o lVre-ar Ilno sustenta o e e en 1 o, em afogar no prazer animalesco os remorsos de sua alma tresloucada. r.�tttt� nosso preito de d d

��.d I I
.

C h I' ) T 'b h d
sau a e, a

to os os tempos, pe a grela at ,o IC�. n .ltar omenagem a um renega o, e um perjuro, é cul- nossa homenagem respeitosa.
Est. Conceder a L'lther.o a propnedade no desab.roc�ar das �e- tuar a traição, é prégar a indisciplina e a desordem, a anarchia e � 1(equiescant in pace.

mocracias é confessar uma IgnorancIa profunda da Hlstona Classlca o egOIsmo, � �
106 da Grecia A·tiga. r.');�M!i.o,;\ta ��C d Ih

.

I d h do ANTONIO B rlol1 o'w,�, liu �
89

.

once emos, pôr e pertencer, o titu o e coryp eu OTTINI c. f
.

e!1��]������t�� �

ral

assevera, por
em fonte autorisada que o sr. Ar
thur Costa irá para a presidencia
do Rio Grande do Sul, assumin
do o sr. Flôres da Cunha a pas
ta da Justiça, a qual passará,
assim, de S. Paulo pra o Rio
Grande do Sul.

Pasa restabelecer o equilibrio
dessas forças, S. Paulo dará o ti

tular da Fazenda, cujo nome, en

tretanto, ainda não é conhecido

aqui. O ministro Vicente Rào
deverá ser nomeado para alto car-

go federai.
.

Infundados
os boatos
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CAMPOS NOVOS

a,

7a' Secção
(Rio Uruguay)
Liberal
Co!�ga!fãO
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A GAZETA

A GAZETA

DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica em tespon
sabilidade ou endõssc tior parle
t/a Redaccão.

,

Assignaturas
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.

Caixa Postal 37

Concurso do
TheSDuro

Pela resolução n. 4.081, o cei
Interventor Federal removeu a pe
dido, o Juiz de Direito dr. Ro
berto João da Silva Medeiros da
comarca de Coritibanos para a de
Dalbergia e de accôrdo com a

lista organizada pela Côrte de
Appelação.

Foi exonerado a pedido o sr.

Fulvio Furtado do cargo de Col
lector provisorio de Colaçopolis,
no municipio de Tubarão.

Flcrlanopolls, Sabbado, 3 de Novembro de 1934
___;.., .....�..,.......�--_,_---....--------=----------------------- --�-----------------__1
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(Departamento Provincial de Propaganda)

" "
II

O capitalismo oppressor
Na sua marcha avassaladora, a organisação capitalist

mundo, antes de tudo, penetra no organismo das nações, afi
aniquilal-o. Começa, portanto, pela escravisação dos governos.

Essa escravisação se opera atravez dos «favores», do
prestimos, pois o primeiro passo para tornar um governo escr

tomai-o devedor.
Quando essa potestade internacional pretende reduz

povo ás condições de escravo, o que ella faz naturalmente
mandar exercitas: manda banqueiros.

Gustavo Barrozo
-0-

Nós, os fascistas, disse Mussolini em Napoles, a 24
tubro de 1922, não queremos entrar no Poder pela porta d
vilismo. Nós, fascistas, não pensamos renunciar nossa formidave
genitura ideal por um miseravel prato de lentilhas ministeriaes.

Os Integralisfas lambem pensam assim.
" "

u

O lntegralismo é contra todos os governos pessoaes,
como contra as projecções dos individuas em detrimento dos in
ses da collectividade.

Os commcntadores apressados do integralismo impu
mente affirmam que o Estado integralista é oppressor e contra
berdade. No entanto é ponto capital do integralismo: d) Exc
de toda tyrania exercida pelo Estado conlra o individuo e a

as projecções moraes; combale a tyrania dos individuas cont
superiores interesses da ;;V:ação.

" "
11

No Brasil nossos problemas sociaes, ainda rudimentares,
que rudimentar era a nossa economia, foram fomentados pela
cagem e o que é mais grave, pela politicagem occupando pos
que, por sua natureza deveriam estar nas mãos de elementos co

vadores ou centristas. O Governo deve ser sempre um ponto d
Ierencia e de equilíbrio nos choques entre a direita e a esqu
Nosso governo revolucionaria pendeu francamente para a esqu
sem todavia ter coragem de ser francamente esquerdista. Dahi o
íucionismo que se gerou, descontentando os elementos trabalhist
os elementos capitalistas.

(A NAÇÃO)
de O SERVIÇO MILITAR É UM DEVER DE HONRA P
do TODOS OS BRASILEIROS DIGNOS DESTE NOME.

" "
11

Catharinense:
O Brasil espera que tu saibas cumprir o teu dever.
O Integralismo é a Patria em Íucta contra as forças de

solução que a querem subjugar.

AC""_'A-O INTE��ALIS-
de300 pessoas.

..._., � r" Amanhã haverá uma excursão de propaganda a lta
TA E3RAS ILEIRA Porto BelIo e Tijucas. Tomarão parte 70 milicianos.

Ilhota e Luiz Alves serão installados ainda este mez.

Província deSta. Catharina Tambem o Nucleo de Jaraguá tem trabalhado com

nacia. Já se acham instalIa :los os Sub-Nucleos de Hansa e

cida, tendo o Chefe Municipal organisado um plano de acção
dará explendidos resultados.Arte, palavra tão divina, que O conflicto de Baurú Blumenau, como sempre, num arduo trabalho de proaté no numero de lettras é igual da, tendo o Nucleo realisado excursões a Warnow e Aquida Deus! E' assim que respondemos a0S que nos agridem:Arte, unica fórma que Deus Declarações do delegado lhando e levando a doutrina integralista a todos os recantencontrou para inocular • o Homem, Eis como relata a scena a provecta autoridade: Santa Catharina.

um atamo da sua essencia! «No quarto e terceiro quarteirões, da rua mencionada, o "
11
"

Arte, vocabulo sem synonimo; transito era difficil, tomados pela população. Elementos communis O I ntegralismo e o operario cathari neperfeição da Dôr!
tas disseminados no meio della e chefiados pelo dr. De Cunto Junior, Por uma gentileza dos seus associados, á União OpArte, retratro de Jesus! aqui bem conhecido pelas suas idéas subversivas, davam "vivas ao de Laguna cedeu as suas salas para as sessões do Nucleo deE's humilde como o Nazareno communismo.!' "á Russia" e "morras á burguezia,'! ao "integralismo," na.

e sublime como a Virtude! entremeados de as suadas e gritos deste jaez: "esfola essa canalha' E o Nucleo de Lages está organisando uma festividaA ti ninguem se iguala embora fardada de camisa-verde". fim de auxiliar a terminação do prédio da União Operaria dte invejem. -"Vamos tomar-lhes a bandeira brasileira e rasga l-a" -

ges.E como mal comprehendida, és
"Viva a bandeira da Russia"?! - Dirigi-me ao dr. Jeronymocomo te ignora a massa ignara! � .. de Couto Junior, que apparecia e se salientava no meio delles. PeAntes assim ... O reduzido nu- di-lhe calma e seu auxilio para afastar seus companheiros, não só em

mero dos que te cultivam, mais
bem da população, onde havia mulheres e crianças, nelIa misturadas,te querem e mais te adoram!.. sendo do meu dever dar, como daria effectivas garantias de vida

XXX
aos "Integralistas". Ímpoz-me a condição destes não conduzirem aO Governo do Estado, num bandeira brassleira, senão seriam novamente atacados e dia lhes se

gesto nobilIissirr o, vem prestando ria tomada.auxilias a tudo que é nosso. On-
(O ESTADO DE S. PAULO de 26-10-34)tem, uma dadiva a um ilIustre II n

11catharinense que quer concluir o Não commentamos os factos narrados acima. Apenas pedi-producto dos seus estudos de 30
mos a attenção dos brasileiros que ainda amam o Brasil.Actos off iC iaes annos; hoje subvenciona a nossa No Brasil os brasileiros não podem conduzir a bandeira daembaixada do remo.
Patria!! !Fez bem, o esporte é o alicer-

ca da formação physica da raça.
Mas si bem cuidar da alma, da
intellectualidade da mesma raça
tel-a-á mais forte, porque será

O sr. ceI. Interventor Federal mais culta.

por acto de 3 1 de Outubro ulti- Verdi é bem maior que Pri-
mo Canera!mo resolveu approvar o concur-

so de Ia. entrancia realizado nos Permittimo-nos, pois, pedir ao

9 O 21 ')3 24 Governo do Estado, que olhe edias 1 8, I ,2, , ""', , .

25, 26, 27 e 30 de julho p. Iin- estude com carinho um meio via

vel de nos dar uma escola dedo, para preenchimento dos car-

do musica e o sr. ceI. Aristiliano terágos de 40s. escripturarios
Thesouro do Estado. feito assim -UM grande bem a sua

Pela resolução n. 112, de 29
de Outubro último foi tornada
sem effeito a resolução n. I 03,
de 30 de Agosto p. findo, que
exonerou Myses Borges Furtado

IIdo cargo de escrivão da collecto
ría de Araranguá e o nomeou ��iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�'
para conector provisorio em Co
laçopolis, no municipio de Tu

barão, e a de n. 104, daquella
mesma data, que exonerou Fulvio
Furtado do cargo de conectar
provisorio em Colaçopolis e o no- Ameou para as funções de escrivão
da colletoria de Araranguá.

terra.

Ahi fica o nosso appello! ..

n "
11

Retificação
No commentario ao pleito de 14, nesta secção, na GA

ZFTA de 2', sahio, ao invez de "queiram ou não os negativistas",
esta causa informe "queiaam ou não os inlegralislas."

Fazemos esta rectificação para evitar que os "pescadores de
aguas turvas" lancem mão de pastéis e cochilos de revisão.

ElIes são de uma idiotice escandalosa e têm veneno nas

caudas, como os escorpiões.

necessaria

" "
11

de S. Francisco e TubarãoNucleos
'Será installado hoje, com solemnidade, o Nucleo Integralista

de Tubarão, que ficará sob a direcção de um Triumvirato próviso
rio de que fazem parte os companheíros Luiz Medeiros, Walter
Zumblick e Antonio Dias.

O Chefe Provincial delegou póderes de representação ao

Chefe Munícipal de Laguna Carlos Rémor.
Irão assistir essa festividade integralistas, delegações dos Nu·

cleos de Araranguá e Laguna.
O Nucleo de São Francisco será installado amanhã, do

mingo, devendo corrp irecer milicianos de Joinville e Bananal.
A 26, pe é nte uma assistencia de cerca de 700 pessoas, o

companheiro Beneval de Oliveira realisou uma conferencia prepa
rataria, com éxito retumbante.

" "
11

Nucleos de Tres Barras e Mafra
Por todo o corrente mez serão installados os Nucleos

Tres Barras, no município de Canoinhas e Mafra, no município
mesmo nome.

Foi dada autorisação para a organisação de um Nucleo em

Itayopolis.

o
" "

11

integralismo em marcha
triumphante Nucleo Integralista

de Palhoça
Amanhã, com a presença do Chefe Provincial, se

solemnemente, installado o NucIeo Integralista de PaI�
ça. Para este acto concorrerão os integralista de FIo
nop olis, Estreito e São José.

CONVITE
ORDENAÇÃO

SACERDOTAL

A familia de Nicolau
Adão Reítz, tem o pra
zer de convidar ás pes
soas de sua amizade e

os catholicos em geral,
para assistirem a orde
nação sacerdotal de seu

filho AFFONSO, que te
rá amanhã, ás 9 horas,
na igreja matriz de São
Pedro de Alcantara.

DELAMBERT vende-lhe o

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

Gazeta
Noticiaria na 5a. página.

De Pinheiro Preto e Rio Boníto, foi solicitada á Chefia
Proviecial autorisação para a r rganisação de Nucleos integralistas,

Assim tambem de Grammado, Itá e Bella Vista, no muni-

cipio de Concordia.
. . . .

O Nucleo de Itajahy continua a desenvolver grande activi-

dade na expansão do integralismo: Do�ingo ulti�o foi. i�t?lIado .

o

sub-Núcleo de Salseiro, com 36 mscnpções. A bandeira integralis
ta foi recebida com enthusiasmo, tendo comparecido á recepção cerca

PASSATEMPOMAI�2iAti. iACAVE
o grande Parque de Diversões �- Largo 13 de Maio

Estréa t-IOJE ás 7 horas da
Carrocel, cadeiras volantes, tiro ao alvo, serie an:
ricana, varias barraquinhas com valiosos premi

e muitos outros divertimentos familiares

�.�.�'�-;:',,�-,-- -- --

.... -' �'-' ..

QUER SABER SEU FUTURO?· Consulte a prodígio
pythoniza menina MILA, que obteve premio na últi

Exposição da Rio de Janeiro

Entraàa franca
....... .; ...• ,,; ",._�""""; � _" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I! I GJonfeiiaiFia Chiqilinl10 I'. Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
.

Com 1$500 poderel.s c�mprar um conservas, vinhos finos etc.
fI asco de ROD�X, extinguindo com- Fornece doces de todas as qualidades para ca-
pletamente moscas e fOImigas.

., samentos, baptisados e bailes.
.

_

'"

Dcstribuidores para o ,'. .

Brasil: _a lndustria Cbimica Cura S. A" Blumenau. RESTAURANT A LA CARTE no pnrneiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone J, J 94

T "S Bypo 'uper- ayreuth"
O m�is bello � mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Acrr-.Antp-= .

c:::> ._, ........,.;;;;;;;JJ •

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Quem
o seu Refrigerador?

Os rdriguJcLrzs G. E" além de possuírem tudo O que ,�. cf.
rr.:l;S mo�.krno e perfeito em refrigeração electrica, lraum, n. mare.
G�1'l.:d EI�dric: uma suprema garanti, do qualid.de, duração e vllor.

Ao comprar um refrigerador, asseguro-,. de que
r

••m.ellin. '-.- &..
• o f"bric.;r.h� conhecido e de confilnçl ._ ••Ija • r.fri8tr.dor G. ..

Peça Informações ou uma demollm.qio, • CI"'que, ....
IIOUOI eUllili,r�i ou tclcphone ,... li ...1..... •

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U ,TI trabalho magnifico
Variada coIlaboração
Fartamente illustrado
Ínlormações utcis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENT!�AL

I�I�S��y�r�ia�c�o��!A�t�h�e�ri�n�o��&�i;�m�a�-�O�
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "NiOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:1)00$000

I Gordura Selecta (côco)

II
RUA C?N�,ELHE.IRO MAFRA N. 29

�d. Te!.: "Atherll1o ---CaIxa Postal, 102---Teleph. 1026

CASA PERROí\JE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

rALçADOS ELE6At-lTES E E'1t-l1SS'JmOS

••• Ultimo rnoõelo v v-

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

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

Fechamento de
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grandc-Uru'Iuay-Argentin.l

Chi!e-P;rú-Bolivia·
SAB 1ADO 12,00 simples

10,00 regs,
NO 1TE---:3antos-S. Paulo
Rio - Victória----Caravellas-
Bah·l-Macc:á-Rê.cife--Natal-

Africa--Et:ropa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

e nada mais

I Café e Res'laurant
"E 5 TR E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça _15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Josué de Castro-o Problema da Alimentação no Brasil
:J\(_' Tabajára de Oliveira - Japão
.'}'([onteiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lop6iJ de Almeida-Passaro Tanto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

I' �ollecçãD NegralllColleccão Po�

��al e de Mysterio-8 volumes puhlicados.
'

t

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

res domésticos --- Em caixas de 27 tabletes
I';f,i"ssa consistente . j •

sabão
"
I

• - Economico • ••

- '--, ;

,-J' ...:-,

i
. ,

�:.

'.:. ......'<-"'.::

Rua Felippe Schmidt n' 8
raixa postal129 Tel. auto 1004

I Codigo Ribeiro End. Telg.

I
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,

I Enc:aDernação, Pcutoção, Tru
balhos em Alto Relevo etc.

I� pa n h �-�,un�!� i,:n'�7: da Bah i a

SE6UR05 TERRESTRES E mARlTlmos
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital r-eulleuõo 9.000:000�000
Reservas mais oe 36.000:000�000
Receii'a em 1933 17.762:703�361
]mmoveis 13.472:299�349
ResponsabiliDaDes assumiàas em 1933 2.369.938:432�816
(Estas responsabiliàaDes referem-se sómente aos ramos õe

E'060 e TRAt-lSPORTES, que são 05 DOl5 Ut-llrOS em que
a rompanhia opéru)
Agentes, Sub-Agentes e RegulaDores De Avarias em toõcs 05

EstaDOS 00 Brasil, no Ur-uqucr (Succursal) e nas principaes
praças extr-rmqclras

Agentes em E'lorianopolis rAmpOS LOBO & rIA.
Rua r. mafra n

'

35 (sobraào) I'nlxn poslal 19

Tzteqr. ALLlAt-lÇA T eleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e ltajahy Sub·Agentes em

Blumenau e Lages
s:;._�*ijf ?W6 " ..... ,.... '&*'*AA'í'Wté2\ • iii

r�;Z?L�7.6:.�V�V��..��VAVAVAVA�

� Na construção dos afamados recp�ores radio �:� "Philips>} são aproveitadas iodas as Importantes �� conquistas da sciencia de radio. �� Dcs�� !órm,a recommendamos, ante.s de ;fazerdes a
�,� aquisrçao ue um receptor, procurai OUVir os afa-
�� mados apparelho «Phillps- de construcção n.oderna �� e primorosa matcria pr i 11a. �� Rc�eptores a todos os preços e em condições �

;g vantajosas. �
� Maiores informações: �
,�� C O Si T A & C I A. �

�l RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �i2s,.�§Q�������t����A����
PAR-A ri. BELLEZ-Ã�DO ROSTO-;-l

o�\ltNTE
-

�,,� --- -.

� j(AtrAL
E' GARANTIDO

::{' E CUSTA 6 $'
O DISSOLVENTE NATAl (,
ACABA COM AS MANCHAS; CRIWOS. .

RUGAS E POROS ABERTOS

:1
1 i

'

!:

3

Fabrica de Bordados
DE

Ernilio Dinslaken
t-leste bem apparelhaDo estabelecimento executa-se com a
maxima promptiDão Q seguinte: mosqueteiros, rortinaàos,
Cor-tíno s. BorDaDOs em vestidos, Toalhas, Ponto

õ

e jour,
Ponto De Luva, Ponto Featone: Ponto raàeia, Ponto Bor

Dão, Ponto Botões, Plissé. BorDaDos em machinas
Sínger e Erixcuul completo para casamento

Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

FLORIANOPOLlS SANTA CATHARINA

PASCHOAL S!MONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

TELEPH.

funàaôa em 1886 CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro

1.360

_._-�

Filomeno & Cia .
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

mistér

Optima qualidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 A GAZETA

AGAZETAINDI�:�����
�M�éd�i�CO�S����M�OL�E�T�IA�SD�ES�EN�HO�-���������'� EDIFICIO LA PORTA HOTEL
�-====�� RAS - PARTOS Accacio Mo- � M A X I M O C O N F O Fi T O

Dr. A. Bulcão Vianna Dr. Aurelio Rotolo � '-',,1 p-, � ,

Director d�����d:deHospital Com pr��c�u���ahospitais
re i ra tem seu escrip- � . ��,��

- -?lli��. t:lG;f�
.l

_

.:
CLINICA GERAL

RAIOS X tório de advocacia á rua � fj�l'"t�---r��'�� -"�.�II�
-

Jr 1�I�rl-:��'I��Tratamento medico e cirur- Diatermia- Raios U. Vio- ���: ,�r, jr-, j(j ----1'" � �h!'�!j--f ��" --J:i'-:'�-:�lli\lll'gico das molestias dos leta e Infravermelhos. Ele-
Visconde de Ouro Preto � ) !�t.l �WI'" "

� - ,II -1=I1I�J I ��:�I�olhos ctricidade médica -Endos- 70 Ph 1277 � / III �t111 � -,llilJ.:
_-

'O �1�lllh:I'Consultorio Rua [oão copia - Pneumotorax ar-
n. .

- one: .- � - <

I'

1
===\-- � IIQ11'-r---1 -11' '��:§I��lPinto /8 tificial Caixa Postal, 110. � < "I : �ulJ,l\nD�

1II",,\_ _j=l._�!II�,1Ii.'il:� Consultorio: R. Felippe � �\ "" _-:il-11

�::��i{7��8_'á�J::.h;:I�:' Dentistas � '" �_I'HI"'
tas"

� �I�
-

T:'�·. , j�ml1
lo45rO.·Anton'lo Botini ArnolcdOuneSouarez �

.
. t: .rr;���"�

� o MAIS MODERNO DO ESTADO- JViAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18

Medicina Interna- Syphllls Ã � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
CIRURGI O DENTISTA � DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRA S - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

Vias Urinarias � RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Consulto rio e Residencia P d I d �rOClalOS mo ernza os

�
Diarias inclusive refeiçoes e banhos

Rua Trajano, 21
� quentes --12$000

Consultas ás 17 horas
Consultoria á Rua Arcypreste

�
Telephone 1.658 Paiva-Telephone 1427 � Proprietarios Miguel La Porta & Cia.

� Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro

'=O=rl=a=nd=o=F=ilo=m=e=n=o= ���VAVAVA"'�VA�7A�����VÂV���;Z#.��
CIRURGIÃO DENTISTA

Florisbela Silva

Dr. Cesar Avila

Dr. Sizenan
do Teixeira

Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados

Drs. Nerêu Ramos

I e

'Aderbal R. da Silva

I Advogados
:Rua Trajano, n: 33. Tele

,fone 1631.

I Dr. Henriqu: R.pp Jor.

tDr. Olwaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

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

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n' 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado I

Rua Trajano, rr 1 SObrad)
TeIephone n: 1548

Dr. Salgado da Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

.._
.

''H.��'''-:;;'- __'::.-_-. -�_.
-

_._._�_:::--,,::,,_;:_'-'
� ..... o'_ . ..:::'.!:;..:._.�

Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

- Janeiro-
CONSULTORIa: Rua fer-

ncnõo machaôo n' 3

Das 8 ás 1 2 e das 1 4 ás 1 7

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- das 8 ás 9 e

das 15 ás 18 hrs, :
Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo Gottsmann !Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur- I
gia e Ginecologia l

Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPHONE 1131 !
Consuliorio: Rua '0rajano /8:

TELEPHONE 1284. I
Dr. Arthur Pereiral

e Oliveira !
CUNICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas
Bacteriologia, sorologia,

chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação I
Consultorio:-Arcypreste PaH
va, 1. Consultas: - Das 15:
ás 1 8 horas. Phone. /6/8"
1?,esidencia:-Visconde de Ou-!
ro Preto, 57- Phone, /5241
=================1
Dr. Tarciso Ribeiro

l

Ex-chefe õe clinica õo H. 5.
I' 1oão Baptista, Assistencia IPublica e H, Prompto 50ccor- ,

ro, Assistente 00 Serviço ôe I

cria�ças ôo Prof. Luz fClinica geral-Doenças inter- !
nas e nervosas-Nutricção---,'Diabetes, Gota, Obesidade---,Regimes para engordar e

emmagrecer. I
Especialista das doenças'

de crianças e latentes I
I

Diarhéa, vomites, emmagre-·
cimento, tuberculose e syphi

lis infantis

Consulto W. João Pinto, /8
(l' nnõcr)

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 Santos
mli?ôico õo Hospital e

materniôaôe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
'0elephone //05

Cons. - Rua Trajano n. 1
'0elephone /32/

Das 1 ° ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

, Tabeliães
alivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan
Rua João Pinto 6

Coqueluche
Av isa a distincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta

novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

XARuPE CONTRA CO
QUELUCHE FONTOURl

A' venda em to;
das Pharrnaclas

- Ef'FEITO SEGURO -

Refinação de Assucar
de
SELVA

-

..JOAO VENCESE uma :

china de «PONT-AjOURI
tratar na rua Deodoro. 3

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a ru a

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. '1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVE:") & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
..Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

DeBambei�t
e nada m

RUA BOCAlUVA, 161

PHONE 1.100

Letreiros

Pintura em geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
FC. ORlA NO POLIS

PHONE, 118�

Fabrica de Massas
Conv"�nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA DI

VINA - os MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68
DELAMBERT-Phone 1.100

r volume -- Districto feôeral
z: " -- São Paulo. minas e Paraná
3' " -- Demais Estaôos õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do EstadO
Santa Catharina

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

Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma corop

fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas acti� ,

des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial»

I
Rua Esteves 1unior, '16

___

F L O R I A N O P O L IS

Almanak Laemmert

I
I
I

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Pelles fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu!a Geral do Brasil
( G'1Ia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tirag
32,000 COLLECÇÕES

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Artigo Dentaria Artigo Dentario
Só na Joalharia Müller
Unira eatcbeleclmcnto capaz à� satistazer o mais exig�nte

profissional, rncntenõo sempr-e compléto stock ôe proàuctos õcn
tarios ncctoncee e extrnnqelroa. -; Executa-se qualquer traba

lho em 'ouro, (Refinagem, lcrnlncções. etc.)
Esta 10alharia avisa aos seus freguezl?s cirurgiões õentlstca que
resclveu ôesta õctc ern õtcnte fazer qrnnàe reõurção ôe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-ROBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

:SAPATO
"OS melhores calçadas pelas

COLOS��L sortimento de calçados finos para
I::speclalldades em calçados sob medida

CHIC
preços"

homens, senhoras e creanç8
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

menores
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ASSUCAR

ra

rnante
istal
ido
ceira

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

AL DE CABO FRIO

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

co de 60 kilos
co de 45 kilos
ido de 45 kilos

opados 2 kilos

SABÃO JOINVILLE

/ci1o)

�� AZETA - florianopolis. 3-11-34

� tria e ricultura
� OI correntes na praça de Pm·co do matto uma

Florianopolis Largatos grandes uma

� Veados mateiros kilo

ARINHA [DE TRIGO

� eiro 44 kilos 37$500
zreza 44 kilos 35$000
zeiro 5 e 2 kilos 4$500
ana 28$000

'. l' .���

U t::!�,.. .

�Lr4� ít1 ��� r,B � 15!
. � \�� !Hh�tJ l\;.J" ��
.'

. REMO

CAPO "�U= -

I!i� ii}) .. �'"
I Camp-::onato Brasl-

O Chico da Verta-Grande
"._ .....rI ".".� "

leiro do Remo
vciu á cidade u.un destestulen�il �� h'.' ..

_ dias cm que se fazia a apu-:;;[JJ Lrtev- ram hoje em nossa lcd�cçao ração eleitoral. Passou peloo sr. Mario Candido da .J,lva
R'

,

n03SO antigo Congresso, en-
O Integrúlismo allirrna q I.': es- digno presidente do Clube Ia-I tro: I e zostou

tá constr�indo um Brasil novo, cliuelo, c Liborio Soncini, abne- _:_-V�rd;de'''Coisa bunita. E'
Vejamos a obra. gl?�pr(sidente do clube jV!�J[� só p�gá caixãosinho ernpur-Um d JS SéUS inciadores, o T�- nelli <pc �� nome da e�oaI- rà pro lado e gritá: - Tá
nente Sombra, desaveiu-se com o xada catliarinense que v�c �ltspu. repugnada!'hefc e, apó; a troca de amabili tar o «Campeonato Brasdcli'o do E O Chico ficou lá no Tri
dades, declarou que a idél inici-I R'm?» a realizar-se �'TI Santos bunal Eleitoral e perdeu quaai lôra deturpada, translorm-nd»- em dias d-stc m�z, Vé:iO, apresen- si O dia todo a vêr aquclle
se em um movimento de litierate- hr desp edidas, Visto segUIr segun- trabalho tão interessante.
lhos de prooi-. 'ia, (1 rhAe, ad - ddei,a, próxima p-lo navio do Mas não atinava entre
pto da f o g u' i r 1 cLt In Jlll i Iii:), Lloyd, com destino aquella ci

tanto, com o rnoti vo' de tal
queimou-lhe, "01 ':Tl'1 mente, a fi- d:l(L�,

repugnação.cha. A embaixada catharinanse es-
Que fazer? Não esta {(I

Na capital p,\,lli.,t.l, o i 1"1ra- til composta dos seguintes rnzrn-
treinado nessa co LIsa tão

lismo ernpastella o j )r�,j,l lu .. ioris- bros: João A!cmtél.ra da C'J'1h1., complicada!tico O In lcnJ".nbr ' "\ R�vista presidente: l\1:1r:o Silva represen- Arriscou, então, a pergunta.jl Cig.ura e 1"'0;0;::\ frequentes l'üdu o Clube RiachllelJ que a L1il1 cios assistentes da apudisturbios, sob o ih -texto de C3- d-u a guarnição de oui-ri iger; ração:
çar ccm.nuni.tos e d� �ru;r o) lni- Liborio Soncini, representando o

- Moço, pruque é que o
migas do B;osII, :J'([adinellí que disputurá a prova homem ali da mesa bóta a

E.n B.:urú, S. P.lt:!c', c:r:1. de de skiff. Em sessão de 31 de ou- caixinha p'ro lado c diz: Tá
uma ccnluria intcgralista foi pro- tubro findo, a Liga Nautica re-

rep ugnada !
vocar os operarios reunidos em solveu incluir como membros da

-- Ah' isso é porque a L1r
assembléa, em sua séd-, Porgw? embaixada os 51'S. José Pedro Gil

na, isto é a tal caixa, te rn
estes rcagi:;se:n, os integralistas fi- c dr. I lamilton Loyo]a, i\'s 16 indicio de violação, ou por
zera'u-se de victima�. horas de hoje, a embaixadi es-

outra, jnrece ter sido mexi-
E F t I c, P f teve no Pa'1.cio Jo Cavc:mo, pH<l i I •m or a eza, :::ara, oro, C 1 OU J!'1'OI11:.Ja 13.

Sussekincl Mendonça foi uggredi. apresentar despedidas ao sr. ceI.
_ Briga1J, Agora, já en-

do e maltratado por uma decuria Intervmtor Federal, que nu:n ges- tendi tujo,
integralista, por hav.:r feito uma to dgno d� louvor, além do au- E ficou O Chico sab2ndo
conferencia sobre a liberdilde de xilio daio de 8 conto" mandoü mais essa novidade!90 d'IV á vi�"ta '

dr'consciencia e ter se ref'rido ao in- a!11 a Jorneccr a calava 11:1 as p:lS- -, Nessa vida a gpnte
. "

=<.\$563 58$963 , �)1 L0 ;_,:es

$785
cidente tragi-comico da fuga pre- sa:5ens de ida e volta·

morre de véio, mas véve« P",.:s
. cipitada do chefe da milícia con- A e'l:.:ip� que disputará'u pro- semDre aprorendendo, ..44$000 (Por SDeco de 60 J(ilos) I

({ I I :'l,;J...,ilJ A$7QO '1 d 1 J l't' 1 d b '�
,. .

seguente atropei o, causa os pela va (:1;/ ou -rtgge,r fl?U'an O? ar-
... , .... , .. , .... ".eroz�ne caIxa 35$000 Agulha Especial 47$000 « Il�l;'l 1$0,20 explosão do magn�:;jo para a pho- CofussClnanest� aS3H,:org1illza,da: AbCJI)(a O Chico da Vorta55$000 A Ih R Ll. )�,i \:')() (' t)o" �l $530 D Ctt 'VT

tazolina caixa gu a !Jom '-'>"_

tO'!i.·anhia, quando discursava, num

I
êClO ou

o'. 11l1an:-;,.ro; waJ cf Grande já está em casa noI d b' 16000 J E l'aI 4LI4:.UOJI« l�üvd ru.� 11$870 h"
•

11 1 f �c'nl'aa�" vo·cp'· J"a'111I'''''' Oli' d
é as e ce o caIxa aponez spec f'l'

t entro, aque e Clle e, J, ,,,,,1.,,1, o''', J
r

".

,

-

seL! abençoa o sertão.55$000 J B LlO$OO(\ I T h 1 :t,620 " 1 S lda Pyramide caixa aponez om .
.' I

I ({ -lé:Span a
Em Rezende e Barra do Pira- velra, sOta�VOgll; j-\'lre.JO 3DInO, Precisa entretanto, appli-b I, 4$300 C d 1 'lo 1 ),; /1,.1 I ,< ;_', .is,a 3$880 I E d d R' sota pro"u' O l'ndo r'".}11a pro"a

I 'd '
eoas caIxa ame e porco K.,

1<1:/00 « B.Jgica 2:$780 1Y',no l�ta o o ',10, grup�s
Q ",-c,,,

"

,"',.' '-"."'�i,' , car L1m pouco a suasauen-élas stearina caixas 38$000 Toucinho kilo 'l'- de mtearall'las aqgreduam e mal- '-' Ls,-,va O�Lt\lO A2,u,a,. çaéa Mays Fischer caixa 30$000 Cêra kilo 4$800 « B. Ayres 3$450 tratara� cidadào� que se recusa- A prova d, s/dI! será d·sp'.!t�- O i� 'lia Canôa dcve chegarôco sacco 55$000 MéI de abelhas lata 18$000« Uruguay 6$200
ran: a collaborar na obm de cons- I d3. pelo grande remador marLn.::lll-

logo por vorta eL� mei.-:dia earello sacco 5$500 Nozes kilo $100 « Hollanda 8$065
truceão. no, Saul DL!yue Gmzo, traz as C')111praS que o Chicoarellinho sacco 7$500 Na capi;al fluminense, quand? ,r=�: �e��es�nta��s�r�') cf:;:o�t� f2Z na cap,ital. , ,

arinha de milho Marialina caixa MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
se tratava oe commemorar o pn- call1alJn .n�1." Jl � ...__w "'_ o.

_ Vou lIlZGílli:7..7 b2ITI C ...24$000 - ,m"""",,*,,",�......""'" .. meiro anniversario da fundação do melhores voios de- L,.Ja viag;:.;n e

cLlll1mib,Yo agora vae sê ali7$1 00 5TorK 12m 5-10-34 --Entraoos 12 5ahioas
t b 11 t t

élas de cêra kilo
seu nucleo, os inteflralistas se de- conta cer a a sua n l1an :: ac ua-

110 (1ILll'O .....oe 10 a 15 00 corrente �
__ .

rampos p. cêra kilo i $400 ---------------- - -- senknderam e, em conse.uencia ção.
. , , .. , , .imento Mauá sacco II $500 Feijão (saccos) 123.035 8.670 3.49ó da agua suja, a maioria se des- L{l vem o Zé da Canôa.hosphorosPinheirolata210$OOO Arroz ( ») 115.721) 27,626 25.934 ligou, mandando a ohraás urtigas. Futebó! E trai: as compras do Chi-ramefarpadon.12rôlo 25$500 Farinha ( ») 42,026 6.423 12.742 Ha pouco, em Florianopolis,o co.ramefarpado n. 13 rôlo 30$500 Banha (caixas) 17.459 15.525 16.140 Int:ôgralismo quiz prohibir qu:c um ATHLETI':::O X CRUZEIRO I Ba-tarde, seu Chico.Milho (sacco�) 25.496 cidadão livre m03trasse aos ami-

_ Ba-tarde, Truxesse tLl-Xarque (fardos) 13.500
gos um jornal, ele Porto Alegre, Amanhã ú tarde no gram- do ?

•

cm que vinha noticiado o deste- - Tá tudo ahi.F I l'd d d't t' 1 '�s � d h f 11' mado da F,C.D. á rua Bo-a� tam as sam as os ,epos! os par ICU ali:; .
"

E Cl 'co da \'ormar o c e;;, gue se rccomera j. -

e ',11 .: O nosso 11 _

������_��;=�5""'�.�-���"�'''''''''''''�'�-������...",�"'�'--��. cayu va, CllCOlhrai'-Se-ao== uebaiw da mê,a da conferencia
d ta-Grande, examina tudo mi-disputa do campi:onato a

ao ser interrom1[)ida a luz electrica, . 1 '

11 LI CI'OS� '11011LlC COl11 exagera-cioauc, OS primeiros e se- . cu \,., ,E no dia 20 do corrente, na ela "ttel1ra-ogundos quadros elo «Ath!cii- CI "5' ,

Capital Federal, o Integralismo, f C I r '

f De rCIJente, ao verificar aco , .» e e o «\,..l'UZClrO "

bancando «g,m;:rtcr», rht:l, dés- .... cai :'{(:l de sabão da joinvilleb d I I l'
, (,/.». ' � (

dI.-pe e es or ôa, em oel so ;tano, O prclio está despertando que havia compra o com as
O J'ornalista f\pI)aricio Tore!li, di- ,1' I j' c�e'11a'I's mlll'cadol-I'as gl'I'tagranuc ll1 tcresse (OS ai. Im ra - I J - c , c

reclor do scmanario bumoristico dores do esporte, aborrecido:
fi rJ(CanllG, sob o pTckxto de

_ Léva essa caixa d2 vor-
offcnsas ao chefe. ta ZI> ]\ Ta-o acceito e nemí)i1!!��a�ljfH�l®it;res , �. 1'l "E', de facto, uma cousa nova . abro essa porqueira,
no BraoJ'I. eatharmem;es

MA' D'U

_ as porque, lZ es-
Nova. por ser selvagem e de- pantado O Zé da Canôa,Elegeu ante-ontem a «Uniãomoiidôra. E responde victoriàsamen-dos Empregados em �-Ioteis, Res"

CI
.

ta:lrants e Congl'ncrco», delegado- te, o l:CO:

eleitor, seu associado sr. João C. Tá repugnada!
Rodriglfes.

I., ·1 1

0ortlc!.a regu'
-

(

(Por sacco de 60 kilos) i nER =,'. }) rIR."\':

Preto novo l��OOO I D: , ','�RSOSBranco especial L..o-1'OOO i
Vermelho 20$000 I
Mulatinho 25$000 ISAL DE MOSSORO' MERCADO FROUXO Cêi'a

d 60 k'l 9$500
- Cebo

cco e lOS

7$'500 FARINHA DE MANDIOCA Carne rIe porco
I �tdo �: :� kfl��s 9$000 (Por sacco de 5O J�ilus)

To :cid:o

4$000 Bic", Corrida 3 l$OOO
3$000 Iv1ERCADO FIRME
8$000

MADEIRA DE LEI - PRI
MEiRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Taboas lei largo 3x3 1 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28��OOO
Fôrro de pinho J 4(�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000

Bl-\NHA

(Pur caixas de 60 /.;,ilo;)
Em Íatas de 20 blos 122$000
Em iar<:.s de 5 kilos I 24$000
E.m latas de 2 kilos 124$000

XArrQUE

Mercado dí) Rio

FEIJÃO
Pat is e Mar,: 1

( ,.
,'r 1, ,[,.); ., 'li �

Praças
ixas pequenas

grandes

Fina com pó
4$000 Grossa sem pó
5$000 MERCADO

C' ',lEIO

DIVERSOS

INHO DO RIO GRANDE

quintos
decimos

fé em grão arroba
SSQuras 5 fios dz.
ssouras 3 fios dz.
arque coxões arroba
arque sortidos arroba

100$000
55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

Mcrcad i) da F!oria"opolls
IJão preto sacco 16$000
IJão branco sacco 20$000
IJão vermelho sacco 15$000
lho sacco I 4$000

sacco 18$000
endoim sacco 10$000
roz em casca sacco I 2$000
rinha Barreiros sacco I 4$000
inha commum sacco I 0$000
inha de milho sacco I 4$000

sacca 30$000
$200
1$300
7$000
15$000

tata

fé em côco
ilha kilo
ha kilo
sucar grosso arroba
vilho sacco

COUROS
pos pesados kilo

fugos pesados kilo

pos leves kilo

pos refugos kilo
anho kilo

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

PELES
4$000

30$000
3$000
4$500
4$000

tos do matto uma

ptras médià uma

�xaim do matto uma

�xaim do' campo uma

tetos médios uma

" ,
• � .

t
•• "

11$000
1 O��5GO

CALivIo

ARROZ

Roupas de Ilorr�ens '8

creanças s6 na

CASA

C

CIGARROS
��;:,

l.��
f�:, I

\

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

Despertos Tá

;� .�. ';

1$700
1$500
1$400

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

e nada mais
1,100

Mas, deprimente aos nossos f6�
1 1\J '

'I' 1
ros de l,açi\o CIVI1";:Wil,

XXX
Liberaes democratas de todos

os crédos politicos e de todas as

crenras rdiqiosas! Cerremos filei-:t t'>

ras em defcza das instiluições de-
mocraticas c reajamos contra eésa

pwpaganda criminosJ, que visa a

implalltação do L,udalismo e da
Iíl'1uisição no Brasil.

Cyro 1\101lina

o �,r. Raphael Oigiacomo, foi
nomcaJo guarda do Posto Fiscal
aduaneiro de Sambaqui, PHONE,

DOZE DE AGOS1'"O
--

._------

FAZER UI11.1 refeição
é cousa vulgar. Mas fazer
uma bôa refeição só no res-

tàmaut Chiq�iiiho. Dê ordem

_____ 1 te clube e suas

nos seus salõesvende-lhe o

do sr. p"esidente são convidados os srs, socios des
exmas. familias para o BAILE que se realizará
hoje, ás 22 hor::ts.

Fpolis, I' de novembro de 1 934.
Raul TVendhausen
SECRETARIO

DELAMBERT
melhor gêlo por igual preço

PHONE 1.100

_, ; .•...

5

f'

. I
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ZETA
A VOz: DO POVO

Florianopolis, Sabbado, 3 de Novembro de 193

Ultimas Noticia

fi�J������':Vid�:
ti.�:S;��:=l�S��� ���:*::�:����

Nascimento:
O lar do sr. Renato Ma

chado e de sua exma: sra.

I d. Semirarnis Dal-Grande
Machado, foi enriquecido

Decorre hoje a data nata- com o nascimento de seu pri
licia do nosso presado con- mogenito que na pia baptis
terraneo dr. José Accacio mal, o nome de René:
Moreira Filho. distincto advo

gado no fôro de [oinville.
«A Gazeta» felicita-o.

Aeynaldo Moellm�l!m

Fez annos ontem o sr.

Reynaldo Moellmann, do al
to corrnnercio desta Capital.
O anniverssariante é muito
estimado no nosso meio so

cíal. Embora tardiamente «A
Gazeta» envia parabcns,

Carlos Leisner
xxx

Faz annos hoje o sr. Car
los Leisner, digno director

gerente da importante firma
Carlos Hoepcke SJA.

O illustre anniversariante

que goza de um vasto cir
culo de relações nesta Capi
tal, receberá hoje por certo
muitas felicitações ás quaes
juntamos as de «A Cazeta»

I.
Dr, JDsé Accacio Moreira

Filha

Fazem annos hoje:
- a snrita. Érica West

phal;
- a sra. Corina Caroiína

da Euz;
- o sr. Sodi Luiz Vieira,

chefe da officinas da Peniten
ciaria do Estado;
- a menina Nilsa, filha

do sr. Jonas Carione;
- a menina Edi-Therezi

nha, filha do sr. [osé Manuel
Bernardes. official inferior
do 14 B. c.
- o sr João Perminio dos

Santos, sub-official do Exer
cito, servindo no 14 B. C.
- o sr. professor Salomão

Stomachin funccionario da
Penitenciaria da Pedra Gran
de.

- a exma. sra. d. lzaura
dos Santos Machado, viuva
do nosso saueloso conterra
neo Euzebío Machado.

Faz annos amanhã
- o sr Walte Langer, cai-

xa ela filial do Banco do
Brasil e enthusiasmaelo es

portista;
- a sra. lsolina Avila Lo

pes, esposa elo sr. José Li
cinio Lopes, guarda adua

nciro;
- a menina Wanda, filha

elo sr. Militão Villain, musi-
co ela Força Publica; Realiza-se ho-

- o menino Sylvio, filho je, no Lyra,
do sr. José Peelro Gil, alto a u Itima au
funcciouarío do Banco do

diçao do afa
Brasil;
-a sra. d. Angelica Ca- mado con-

bral; junto
- menino Juarez, filho do 05 tres ilIustres componentes

1. Tte. da Marinha. Raul de do SCHNEIDER TRIO, de
Abreu Lima. ora servindo na Vienna, que se fizeram ouvir em

Capital da Republica. a noite de quarta-feira ultima no

salão nobre do «LYRf-\ TEN
NIS CLUB», nos proporciona
ram o conforto de um grande
exemplo que nos advertiu que o

homem não é apenas esta carne

triste e miserave], este animal de

presa e rapina, este ventre devo
rante e este cérebro ruminante,
mas qualquer cousa de sublima
vel e perfectivel, que é barro e

póde tornar-se ouro, que é materia
e quer ser espírito, que é noite e

Elyseu Di Bernardi aspira á claridade do dia, e que
Com grande satisfação re- em summa a natureza é capaz de

gistamos O restabelecimento produzir creaturas mais nobres,
do nosso amigo sr. Elyseu mais dignas mais estirnaveis que
Di Bernardi, que por ligeira I esses pequeninos seres rasteiros
enfermidade esteve retido ao t que cruzamos diariamente nos ca-

leito durante alguns dias. minhos da vida.
O pianista dr. Ecion Kornauth,

o violinista Remja Waschitz e o

violoncellista professor Wolfgang
Schneider nos demonstraram ple
namente que são creaturas de es

cól no mundo artistico universal,
que interpretam, na verdadeira

Restnbelecimento

Missas:
Durante a primeira quin

zena do mês de Novembro,
na Cathedal Metropolitana,
rão celebradas as seguintes
misas:
dia 6, terça-feira, de Dinah

Paladino, ás 7 horas, no al
tar do Sagrado Coração; dia
14, quarta-feira, de Frontino
Coelho Pires, ás 7 horas; no
altar de São José; dia 15,
quin.a-feira, de Hortcncio Ca
margo da Rosa; ás 7 horas,
no altar de Nossa Senhora.

Adoração do Santlssimo
Amanhã durante o dia. na

Cathedral Metropolitana, ha
verá exposição do Santissi
mo Sacramento.
Terá inicio após a missa
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"�"':1�E�s�t�i"l�h�a"�ç�O:ZSIIcam nada a dever a03 maiores outrosim, o prestigio que sempre •

concertistas da actualidade, e S0- me dispensou o Governo Estadu-
� I

bre alguns destes, que tivemos aI, o cavalheirismo da generosa �

����� ���occasião de ouvir em grandes Imprensa, que tanto auxiliou mi-
centros de cultura artistica, le- nha administracção, a distinção
vam consideraveis vantagens, pois que recebi do honrado Commer

que não se lhes aponta nenhum cio e a cordialidade mantida com

dos defeitos ou tics que dimi- as autoridades militares e civis, íe-
nuem a perfeição do tocar. deraes, estaduaes e municipaes, e

E dest'arte o magnífico en- demais colIegas, emlim, do [une-
semble ollereceu ao selecto e dis- cionalisrno, offerecendo, por isso
tincto auditorio, que quarta-feira mesmo, os meus prestimos, a to

affluiu ao LYRA, a mais linda e dos, na Rec:::bedoria do Rio de
confortadora noitada de bôa mú- Janeiro.
sica de que ha memoria nesta ca- Frederico Cardoso Je �enezes

pital.
Constatamos. infelizmente, que Demente.

grande parte do nosso público
culto ainda não soube avaliar a

alta significação que representa
para Florianopolis a honrosa visita
do SCHNEIDER TRIO AUS·
TRIA, pois não compareceu ao

primeiro concerto deste admiravel
conjuncto.

Mas, ainda está em tempo de
se remediar esse impcrdoavel e

intempestivo indifferentismo, por
que hoje á noite o TRIO vae

exhibir-se em sua ultima audição,
na qual figuram as mais finas joias
musicaes, conforme reza o pro
gramma abaixo:

Ia. PARTE
ADAGIO - Allegro vivace

LARGO con espressione Ludwig
van Beethoven NOCTUNO
Felix Mendelssonh -- Bartholdy
MOMENTO MUSICAL
Franz Schubert DUMKA - An
tonin Dvorak DANZA HUN
GARA -- Johannes Brahm.

2". PARTE·
CHANSON TRISTE - Pe

ter Tschaikowsky AIR DE BAL- PHARMAC I A O E
LET - J. Massenet LONDER
RY AIR (Velha Canção irlande
za) LE PAS DES FLEUR -

Leo DEUBES. Está de plantão amanhã a

3a' PARTE Pharmacia Moderna, sita a praça
TRIO EM DO' MENOR 15 de Novembro.

(Op. 38) - A. Gretchaninow O serviço nocturno será feito
AlIegro passionato Lento assai pela Pharmacia Christovão, á rua

Emale (AIlegro vivace). João Pinto.

feira, deve ter-lhes enviado num

sorriso todo o seu carinho; Schu
bert deve ter interrompido a sua

rnelancholia nostalgica ao som com

movido de uma das phrases, e

Brahms deve ter lamentado que a

humanidade de hoje não possúa
abnegados da sua estirpe, que
tomem sob sua protecção esses

priviligiados e lhe abram diante
dos passos uma estrada d � trium

phos,
Os tres eminentes artistas

SCHNEIDER TRIO não fi-

Despedida São as seguintes as pre
.

da Estação Meteorologica
capital, para o período das
horas de hoje:
TEMPO: - Bom, Com n

losidade.
TEMPERATURA:-...

das 10 horas; encerrando-se
ás 19 horas com procissão
no interior do templo e bem
ção.

Schneider
Trio

Austria

Tendo solicitado e obtido dis

pensa do cargo de Delegado Fis
cal, em commissão, neste Estado,
cumpro o dever de apresentar mi
nhas despedidas a população de

Florianopolis, que tantas demons
trações de sympathia e carinho
me proporcionou. durante os trez

annos que residi nesta linda Ca

pital; realçando e agradecendo,

ascensão.

VENTOS:-De norte, a
com rajadas.

. .

accepção , as mcornparaveis e su-

blimes paginas de musica dos
maiores geni08 no assumpto, e

que, emfim, possuem almas em

que habitam a mais nobre e pura
sentimentalidade. Ouvindo-os
tocar os seus magicas instrumentos
a gente se esquece dos vaes-vens

da sorte na eterna e difficil lucta

pela vida e sente-se transportado
ás mais altas e paradisiacas esléras
de uma existencia maravilhosa
onde tudo é perfeito, onde tudo
se afigura belIo e puro.

Mozart, se do alto paude ou

vir os seus interpretes de quarta-

Com a noticia de
GQz�ta a respeilo
passagem de p
Carnera por es; c

tal.

O reporter da Gazeta
Para falIar ao Carneira
Viu a causa muito prêta
E trepou numa cadeira ...

SAHIU DE CASA SEM
DESTINO

Mas Primo Carneira, ao

Da palestra (que emoçãol
Recebeu, com medo sim,
Um forte aperto de mão!

Entretanto si o Carneira
Manoel Henríque da Silva Désse um sõpro co-n vantagc

tem 18 annos de idade, soffre A Gazeta (oh! desgraceira!)
das faculdades rnentaes, residiu- Não tinha mais reportagem"
do com seus paes no vizinho
districto da Trindade.

Ontem, dia de Finados, houve
intenso movimento nas estradas

Bancando o C'
(Nota policial de
Gazela, de 1- n.

próximas á sua casa: eram autos

carros, pedestres, num vae-vern Osmar ouvindo falIar
continuo, entontecedor, dos que I Da banha no bom negocio
iam a romaria aos túmulos de seus Quiz, desde logo, bancar

pare�tes e dos que de lá voltavam I O fabuloso Hermes Có.sic
A s 9 horas da manhã, quando

mais intenso era o movimento Ma- E foi na lata do Lino
noel Henrique desappareceu de Avançou, mesmo ... sem fi
casa tomando destino ignorado. Bancou assim o ladino

Cançado de procurá-lo inúlti- E metteu o pé no mun

inente, seu pae-ManoeI Corrêa
da Silva. communicou o facto á
Policia Civil.

Mas foi parar na delicia
Do xadrez,... prejudicado ...

E' que não gosta a Policia
De Cóssio ... falsificado!

PLANTÃO
Nos eslilhacos da
te-ontem s�hiu
mio por abstem'

Mas si a cabra-o inventor
De café-merece premio
Mais merece o revisor
Que não viu o... obslemz.

MFl "Cô!""ifift
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Nilson e Annita eram dois

garotos muito curiosos. Que
riam saber tudo.
Diariamente perguntavam

ao pae coisas novas.

O pae respondia ás suas

perguntas, pacientemente, e

dava-lhes mesmo esclareci
mentos a respeito dos assum

ptos, para elles desconheci
dos.
Com isso foram apprenden

do muito, pois a curiosidade,
quando é discreta e aprovei
tada, ajuda muito na acquisí
ção de novos e,úteis conhe
cimentos da vida.

membichinhos, peixes, e com

especialidade se alimentam
dos restos de comida, que os

marinheiros atiram ao mar ...

Annita que estava prestan
do attenção na conversa, ata
lhou:
-E ellas tambem comem

carne?

-Comem, sim, os peda
cinhos de carne que são ati
rados ao rnar, respondeu-lhe
o pae, sem perceber os seus

intúitos.
-Que interessante, res

pondeu ella.
Segunda feira, logo que o Annita entrou na cosinha

pae saiu para o serviço, os e roubou um pedaço de carne
dois petizes combinaram o que a mãe havia comprado
malvaelo plano de pegar gai- para o almoço. Nilson, em

votas, com anzol. quanto isso, tratou ele carre-

Nilson

Uma tarde de domingo, o

pae levou-os a passear pela
praia. O sol estava prestes
a desapparecer. As gaivotas
voavam serenamente sobre o

mar, que se balançava man

samente. Nilson interessou-se

pela vida das gaivotas e per
guntou ao pae:
-Papae, o que as gaivo- Já está recebendo os mais lindos BRINQUEDOS!

tas comem? e RUA TRAJANO 6�QraA meu filho, ellas co- -.... ......:.

.
.

Alerla petizada!'! !

Casa MACEDONIA

PADRE MIGUELlNHO, 28 PHONE, 1006

A curiosidade é Util,
quanto não ultrapassa o I
te normal do bom seOs
Nilson e Annita appt

ram muito pela curiosid
.

Mas, dessa vez, porque
daram da palavra do
Deus os castigou .

gar para a rua o caniço, com
o qual seu pae ás vezes pes
cava para passar o tempo.
E, assim, emquanto a mãe
arrumava a casa, cantarolan-

do, Nilsou e Annita correram Nilson continuou com o

sorridentes ao .trapiche, pa- zol sobre as aguas.
ra pescarem gaivotas. De repente sentiu um I
A curiosidade desviou-os puxão. Um peixe havia

para a malvadeza. Queriam gulido o anzol com a c

saber si as gaivotas comiam e quiz fugir. Nilson não
carne. lembrou de largar o ca
Uma vez alí, Nilson pre- Perdeu o equilíbrio e

parou o anzol e jogou-o so- segurar-se na Annita. O
bre as aguas. As gaivotas, xe fez outro esforço e a

no entanto, não ligaram o an- tou os dois garotos pa
zo!. Continuaram a cortar o mar.

esp�ço, c,om seus vôos des- Uns marinheiros) queo�
conflado�.. ram cahir, apressaram-se

Os dOIS merunos, vendo o salvá-los. Foi o que I
desinteresse dos passaros, valeu. Se não fossem OS

começaram a commentar abor rinheiros os pequenos J1I

recidos,
.

attribuindo que o tos, em paga de suas tra,
pae os tivesse enganado. nices, teriam, como caS
Mas, não desanimaram. a morte no mar.

MENINOS!
NãO se esqueçam de que os mais saboro

sos c'oces, bombons, chocolates e bíscoitos só na

Casa Belo Horizonte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




