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;o�rgi�d� g:t':-I� FA
__.__u PITHONISA MILLA

cio do I ngá 1Jl m _ •

Rio 6 - Apezar de haver Anteve, a sltlgaçaO eCOllomlca e poli-
mafldado cercar o palacio da tn _II � S t C 11-

-

Ingá' de Nictheroy, o Chefe lea WlG a�1 a a Ilarlna
de Policia do Estado do Rio,
nega a existencia de qual
quer desordem.

Curso
Normal

Representação
classe

de

Loja Maço-
-

nica

Acha-se aberta até o dia REGENERAÇÃO
18 do corrente a inscripção CATHARINENSE
para os exames do curso da
Escola Normal, que terão ini
cio no proximo dia 20.

Em seu templo á rua 28
de Setembro n. 80, reunem

se hoje, em sessão economi
ca, os obreiros da loja ma

çonica Regeneração Cathari
ncnse.

Milla demonstrava extraordina
da fadiga e HÓ', de fôrma algu
ma, ('!2>cj�varr;Js prolongar esse

I cam,oç0, '

AgraJeCé�m05-lhe e sahimos,
pi\ra ainda hoje transmittir-rnos aos

nossosÍeitores as prophecias de
Milla.

Aprendizes'
de Marinhei

ros
Os exames de admissão

para a Escola de Aprendizes
d ; Marinheiros, deste Estado
serão começados no dia 3

mentuá o vaticinio. de dezembro p. vindouro.
1 .

__

Um caminhão des
druldo pelo trem
Ponta Grossa 6 - O ca

minhão de propriedade de
srs. Justos e Cia, conduzin
do 6 pessoas, ao atrave ssar
a linha férrea. próximo ao

Rio Verde, foi apanhado pelo
expresso P. 6. No desastre

apenas soffreu ligeiros feri
mentos o ajudanto de chauí
íeur José Wilks.

O caminhão ficou com ple
rarnento espatifado.

BANHOS
Interrompidos

Ar:.r d trrã ? Não?
() h.luro cc nlirrnará ou des-

Rio 5 (aérco)-A policia
carioca restab -leceu h )je o

horario para 03 ba11JS d e

mar. AS3im, os banhistas só
m ente pod erão permanecer
nas praias até ás 11 horas.
O delegado Belém de: Al
meida, acompanhado de mui-

Qual o catharinense que nessa ve.no? in sisf .10S. Delegados eleitores ca- tos guardas civis, esteve na
hora de incertezas não sinta pro· --O G"V-;:':1O' dos jovens, praia do Flamengo, onde foi

Tra'g.·ca lua lundissimo anseio dê perscrutar o a q::e n1J:� :'c liante me '". tharinenses dada ordem: «Ióra d'agua-.
futuro? rirei claramente. Houve protesto. Ameaça-

de mel Qual o catharinmse qu : n.i.te -,Q la: o partido que ven-jl Estão marcadas as seguintes r�uniões de associa- dos da presença da policia
Curityba, 5 _- Felix Hey.

momento de grande JÚvid.l, não v..;:_,[:0' R bli E tá I ções
de classe para escolha de seus delegados-.eleit.ores: especial os banhistas não ti-

sente verdadeira angústia pelo fu- epu icano s a E d C d 8 veram outro recurso· eva
conhecido desportista para- "

"

Associação dos mprega os no ommerclo, la ,
.

-

naense, recentemente casado, turoTdl,�s�a b:r�? . '" I 1

ve.i.endo e ,conttl1uara ven-
I ás 19 horas em sua séde á -rua Visconde de Ouro Pre- cuaram a praia do Flamengo!

f
.

'I d I
a v' .. z muuo po:.l<..O�, .:ll/..:Z ccn 30., P�rel11, empan,ando I to rr 13.

' Soubemos mais tarde que
01 passar a ua e me na h t'
praia de Cayoba: ontem, de-: nenp'

um
,

. . �:;�.�I� 01'1:> ��!)al'f'ce:'�l �111: Syudicatos dos Operários Graphicosv-dia 9, ás 19 taes, medidas for�m tomadas
,

d t t d b h d
ar ISSO inesmo, com a recente \. <,t01 VO, O 60\ LI 110 dcten .?r j hor:as em sua séde á rua Pedro Soares n: 23. devida a necessidade do po-

pOIS e er ama o aru o e I de' I 1 h dd' I'
.

mar COIJ1 sua esposa da, c.legaI\1�11
a esta apita aa PY1t 0- O p? er, I�esmo que ,seJa Syndicato dos Operarias em Padarias de Floriano- iciamento da cidade, muito

Helena, ernquanto essa' alle- msa 1.a, nossa reportagem .ogo ven1cldo nao entregara o
polis, dia 10, ás 20 horas, em sua séde á rua Padre desfalcado, po's os- policiaes

gando facliga se recolheu ao
se mov�mentou, para trazer po- poc er., . r Roma n' 15. ficam 10:1g.1s horas nas

vo barriga-verde ao corrente do Dahl surgira a lucia du-
__ praias, de ronda.

hotel, Félix Hey permaneceu II I b d h t doi
A

t
nágua, divertindo-se. que aque a ce e re a vin a pen- ran e OIS mezes en r.e as

Itajahy, 5 (A Gazeta)-Foram eleitos delegados- ����������oo�

Mais tarde, diante a demo- sav� de n03SOS homens e de

nossa.
I duas, corre.

ntes. �epOls... I eleitores os srs. Dyonisio Veiga, Jo�é Thiago d.a Silva, l� .. 11ra do marido em regressar, tena., , ,MIII.a sel:t�. difficuldade Arthur Zirnrnerrnann e Rodolpho Reíser, respectivamente, �·A C Idade ..

D. Helena, auxiliada por ou- ,H,o}e fmalme1nte, C0113egLllmos em tr a�smlttll-no,s .0, "" pelos syndicatos: Estivadores, Armanzens e Trapiche, Ma-l
.

�

t
avistá-la e lalar-Íhe demoradamen- pensamel1to! mas co�tl11ua. ritimos e f1uviaes Metalurgicos. H �ras pessoas, procurou-o por te --O motivo, a ongemda' � rtI�toda parte inutilmente,
v.

Mill 'd
'

I t
r

A
�

P F r H
I a resi � com seus progem- ue a sera . - � Recebi isto: H

resume-�e que e IX ey tores no Lugo 13 de M:lÍo, n. -E quem sahirá vencedor 'Ir "5r. Bisbilh�ta ti)
tbenha p�recldo afo�ado, emt

-

13 A, defronte ao Parque de dessa lucta?

A. � l5aberá acaso expl!-

It�ora ate azora nao se e U õrd .,' OPPOSlça-o venceu ror coa leitores Da A 6A-
;:,

-

Diversões ali armado. .- m accol O pai � te�mo . � zETA o que 9uer Dizer (vi- .,
nha encontrado o seu corpo. Quando entrámos, diri�2"ia. a esse choque entre lrmaos, � oe parte aSSinalaDa. oeste

r..��

Q 'd"
- oi< � avUlSO) a Eronomlsaàora ii'

se, em trajes caseiros, para - uem presl Ira, entao * * ltt 00 La. com tantas citações

IHa sala de consultas, onde ia os destinos catharinenses? Aracaju 6 -

. (Via . aérea) O Tribunal RegLmal \� à� artigos �um Derreto q�e fri�AI
. .,.

I EI't I t
. -

d I 't d 14 d nlnguem nao leu, por nao

Apu ração de hoje attender um consulente, dis- -- guem em cUJa I11ICla clara erml110u a apllraçao o p el o e o corren- ij ter siào DivulgaDo ramo 012- .',
tincto cavalheiro de 110SS0 figura a lettra E, indicado te. A opposição está victoriosa, pois elegeu 17 deputa- � via?"

I

meio social. pelas facções já harmonisa- pos, contra 13 governistas, para a Constituinte Esta jua!. � �;:s���:�fa
Cufnprimentámo-Ia, Oahi a das. ��

fpo!is, Z9,X·934

E d
- � lonfere com o original

E pouco, a menina era hypno- - esse governo per ura- � Bisbilhota. tisI.
tizada por sua progenitora, I

rá muito? J,) Nota da A Cidade. ..

141 que, ao mesmo tempo ..:Ihe --Não, porque. uma outra Sera" subst-Itu·ldo �I
Seu prestamista, você er-

I'"69 segurava fortemente as maos. corrente, que rapidamente se � rou a porta, tomou o bonde ti

12 MillJ Iciltamente. adorm2ceu, avolu:nará., cbnstituida ,de j�- �. errado, isto aqui não é ne- 11
deixando-se cah:r sobre uma vens Idealistas, depara deft- O Interventor gaúcho? �I crotério,. nem tão pouco. é �
cadeira ele vime, em cujo nitivamente esse governo, " � nossa mlssã� fazer autopSIas �
encôsto estava estendido um assegurando a Santa Catha- 11 11

) O
.

�It
ou exumaçoes. r"

1 'd d Porto Alegre, 6 - (Via aérea s jornaes, atra-
T I!�60 tapete egypcio. rillda um argo peno o e paz vés de telegrammas de Pelotas, ainda. hoje faliam da � emos. recebidos cartas

r."ij57 Sua mãe, então, pediu-nos e e progresso. M' d F d � que dizem respeito a .assu.n- L"J
P d ff

. possibilidadde de vir a ser o actual i11lstro a azen a .� 1
39 que perguntássemos o que - o emas a Irmar ISSO

dr. Arthur de Souza Cotsa, o substituto do Interventor �1 tos geraes da nossa VIda f�1
desejavélmos saber. aos leitores de A Gazela. Flores da Cunha. �.� urb.ana e as trata�os com o

�.!-Qual o futuro de Santa I -Sim. Pode crêr confian- 'ft carmho que merecem. r..
Catharina, quer no terreno I temente �11 minha palavra. !�

Mas o caso do prestarnis· �
econômico, quer no politico? O sr. Getulio Vargas apoiarà It ta é. um caso pessôa�

..

�Rão �J
-O progresso cOl11merci- a corrente dos moços. '

It nos mteressa' r.�

ai e il1dustrial deste Estado -Não vê mais nada? Conte-Itaria hoje pela reportagem sobre
r.� O t·· f �

157 o fundamento de uma noti- � .

pres amIsta ez o ne- �
será muito grande. Vejo far- -Sim .. Politica, sempre eh

- III h 'it� gOClO escorregou sous co- r.�
III I" A· d t- Iquln O cia transmittida de S. Pau- � 't'" ," . ��J
20 ta prospcridade para os pró- po It�ca. ll1 a agora cs ao .

_
lo de que dentro de pOLlCOS � brcs, es a anepcndldo, pOIS ��ximos annos. Santa Catha- reul1ldos em um espaçoso d.' h

' dT"
- 'tI� compre uma corda e se en- �3

ri' na, dentl'o de lll11 anno ap- salão nesta Capital homens HOJ'e dás 19 30 horas em
las avera mo I Icaçoes no � f 'h �

" ' .

t io respondeu o se

I"
orque, ou va c orar na

rt;1proxil11i1damente, i 11 i � i a r.á falland? sobre política. c1i�nt�, na p.ala!1que da «Con· ����e�r ,
-

J cama que é lugar quente, �14
uma nOVJ phase ele 1I1tenso E MllIa nos assegurou, em feltano Chlqull1ho», ponto g . J Está desco�fiado? �ntã? �
progresso; até attin�ir os seu esta.do cataleptico, qual- preferido d� no�sa socieda-

. J porque não fOI antes a Bl- �
seus clestinos n) seIO da quer cOisa que nao pudemos de, far-se-a ouvIr am mag- -«Nada posso adIantar r. blioteca Pública lêr o de-. �11

't C
. � �

55 comrnunidade brasileira. entender. nifico jazz-Bando a respel o. rela mes�o que

IH cr�to. que .0. amofina, no �
--Qual o governo que nos -E quanto ao scenario

R b t
nada ha â esse respeito». E .. DiarIo Ofhclal. �21

assegurará tão risonho futu- nacional? ia a e sorrindo: «)'alvez nem o 'ti Agora? é tarde, Ignez é �1I
ro? -O sr. Getulio deixará falso? próprio presidente da Repu- � morta.

I�" Roupas para homens e �O governo que vae em- o governo dentro de cinco., .. bI" ·b d Iq e co· Iijj BI bllh J
passar-se. mêses. VeJ'o sangue no ho-· RIO,' 5 (aereo)--.O m111lS- Ica sal a e qua u r 1-

� s ota
Icrianças só na CASA A V Rá t 11 d t'd l!t H

-Mas, qual será esse go- rizonte astral. tro Icente o, 111 erpe a o sa nesse sen I o». ��������=��� �.OAPITAL. a

ARARANGUA'

2a' Secção
(Séd�)
Colligação
Liberal
Integralismo

Fed.

144
69
14

13a. Secção
(Turvo)
Liberal
Colligação
Integralismo

58
59
39

ITAJAHY

9a. Secção
(Séde)
Liberal
Calligação
Integralismo
Trabalhadores

166
113
19

SÃO_BENTO

5a. Secção
(Río Natal)
Liberal
Colligação .

Integralismo

55
21

68

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZET,A ACÇÃO INTEGRALIS-
OIARIO INDEPENDENTE TA BRASILEIRA

II

Fóra com os intrigrantes:
Têm apparecido ultimamente diversas noticias tendenciosas a

fiiJ�:t::*:"������:t".��

� D E A R T E � respeito de providencias officiaes contra o movimento integralista.
" �' São inteiramente falsas. Comquanto não impressionem, de modo
" � algum, os trezentos mil camisas-verdes espalhados por toda a extensão

REDAl'TOR � do territorio naciona], �!sam esses boatos provocar a ?esconf!ança
JOÃO M BARBOSA � dos elementos mais paCIfIcos. da população, contra o mtewahsmo.

�
.

� Trata-se, portanto, de uma SImples manobra de defesa dos interessa-

��� ����;j dos na manutenção do actual estado de coisas, cuja condemnação
O nosso brilhante confrade O não somos apenas nós, que fazemos, mas todos os brasileiros cons

Estado fazendo a sua chronica cientes.

sobre o segundo concerto do
Schneider-Trio-Austria, não po
dia ser mais feliz. Pedimos, en

tretanto, aos distinctos collegas
permissão par i um pequeno re

paro, quanto ao ultimo período.
Não só os chronistas-de-arte da
cidade, mas tambem todos os cul
tores e admiradores da musica,
ficaram, não desnorteados e sim
contristados pela demonstracção
de indiferentismo do nosso publi
co, que com j .isteza, diz O Esta
do, tem mentalidade de circo.

Por certo os tres magistr aes
mestres de musica de camera, sa

hiram ajuizando de modo pouco
dignificante a nossa cultura em

materia de arte.

A culpa não é nossa.

São bem, sob este aspécto, refléxos do regime ou das

aggremiações de que se dizem defensoras.
Affirmam esses «demolidores», com um dispudor que teca

ás raias do delírio, as cousas mais absurdas e deturpam, com um

cynismo deslavado, os factos mais conhecidos e divulgados.
Procuram se sobrepor á palavra autorizada de homens de

bem ou ás informações imparciaes de autoridades legitimas.
Mas, a verdade sempre apparece.
Deus nos permittiu levar uma voz integralista ao Congresso

constituinte de Santa Catharina!
Então os homens de brio, o proletariado de Santa Catha

rina, todos os que ainda têm uma vibração de virtude conhecerão
a belleza do nosso idealismo, o puro e nobre patriotismo dos nos

sos objectivos.
Alexandre Pagani e íami- Os integralistas terão as mascaras arrancadas e a verdade

lia (ausentes), Francisco Nap- sobre o Integralismo apparecerá na sua explendida realidade.
pi e familia e Roberto Mo- Então o povo verá o estofo moral dos que nos atacam

ritz e família, ainda compun- 'pelo unico prazer de nos atacar e como esses ataques se assemelham
gidos com o fallecimento de a cusparadas para o ar!
sua mãe, avó e sogra Mar
garida Pagani, agradecem
de coração as pessoas que
compareceram ao enterro,
bem como ás que enviaram
grinaldas, f1ôres, cartas, car
tões e telegrammas de pêza
mes.

Outrosim, con vidam aos

parentes e pessoas de suas

relações, para assistirem á
missa em intenção á sua al
ma e que será celebrada na

Cathedral Metropolitana, no

altar de São José, no dia 7
do corrente, ás 7 horas,
Desde já agradecem aos

que comparecerem a esse

�ctiJ de llo��a religião,

Praças
SI Londres
« Paris
« Hamburgo

"
II
" « Italia

XXII)-Uma vez organizado o Estado integral, este não « Portugal
poderá permittir que se formem fóra do seu circulo de acção qua- «Nova York
esquer forças de ordem politico-social ou economica que o possam

« Hespanha
ameaçar; nestas espheras da vida nacional tudo deve ser controlado « Suissa
e orientado pelo Estado integral. « Belgica

II
"

U
« B. Ayres

«Politicamente, no Brasil só houve um genero de partidos; « Uruguay
o que está no poder. Os outros distinguem-se deste apenas porque

« Hollanda
ainda não o conseguiram. Os partidos aspiram ao poder com a fi- ---P-------9

.....

nulidade mesma para a qual se constituiram. Por esse aspecto, diffe- arque.
rencia-se logo o integralismo do que se chama vulgarmente partido. Estamos informados que
Para nós, o poder não é o fim ao qual tendemos, mas o meio cel, Interventor Federal

"
II

" de que necessitamos para instaurar uma nova estructura social. Es- rescindir o contracto feito

1)-0 Integralismo comprehende o Mundo de um modo sa differença deve ser bem meditada, porque por ella se começa a Pacifico Nunes, pera a CO

total, e pretende construir a Sociedade, segundo a hierarchia de ter noção da profunda desigualdade que ha entre nós e os par- ção do Trecho Krümell
seus valores espirituaes e materiaes, de accordo com as leis que tidos». Santa Maria na estrada T
regem os seus movimentos e sob a dependencia da realidade pn-

n
u

n Florianopolis.
mordial, absoluta e suprema, que é Deus. O integralista que fugir ao serviço militar não é

I1)-Essa hierarchia, na qual se funda o principio e o exer- da sua camisa verde.
cicio da Autoridade, faz prevalecer o Espiritual sobre o Moral, o Mo- E' na caserna que se completará a

ral sobre o Social, o Social sobre o Nacional e o Nacional sobre iniegralista.
o Particular.

II1)-0 lntegralismo considera a Autoridade como força
unificadora que assegura a convergencia e o equilibrio das vonta- crime.

des individuaes e realiza a integração total das energias da Na- Só os Estados burguêses consideram o Trabalho uma

ção em razão do bem collectivo. SImples mercadoria.

IV) -O Integralismo considera a Sociedade como a uni
ão moral e necessaria de sêres humanos, vivendo harmonicamente
segundo 03 seus superiores destinos.

"

, ij,

Redactor-chefe
Martinho Ca!lada Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

q uasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será deooloido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboracão, meV7lr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc por parte
ria Redaccão,

,

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.

raixa Postal 37

A nossa illustre collega senho
rita Gilda Ligocki, como já disse
mos ontem, apresentará hoje, ás
20 horas, nos salões do Doze,
em audição, suas alumnas de pia-
no.

Fazemos votos para que a ex

hibição seja coberta de pleno exi-
to.

Agradecimen
to e missa

I

I

OUVindo S. E. o Cardeal Cerejeira ..- pa
lavras á "A Offensiva" e á acção

integralista brasileira
Procuramos ouvir a figura maxima do clero portuguez.

Não nos foi difficil, após á declaração de representantes d'A OF
FENSIVA.

Fidalgamente recebidos por S. E. no Mosteiro de São
Bento, a terra maravilhosa do Rio de Janeiro.

A seguir, recorda S. E. a luta integralista portugueza, de
que faz parte, ao lado de Salazar e outros.

E diz-nos: - Para vós, lados os integralistas do :Brasil, os

soldados de 1)eus, lanço a minha benção, e, com sumpaih.a, Extraacompanho o movimento lntegtalista, vendo, nelle, a saloação do
Diamante"Brasil e de Portugal. Chri IN- d h d

.

dosv r» I t' oi nsta
ao po em aver esanima os, porque, se a u a e aspela, M id. . ,. 1

. J OI o
a victona e Justa e g onosa. T

.

A· ivacid ddI' I' I
erceira

seguir, com a vrvaci a e e pa estra, que o particu anza,

e passa a, examinar a situação do Brasil, tendo expressões de carinho. SAL DE CABO
E, ao despedir-se, já á porta, diz-nos: - "Beijo, espiritual

mente, tres vezes, o solo bemdito do Brasil, na certeza de ser ful
gurante porvir, orgulho de uma raça! I[

" "

Provincia deSta. Catharina

(Departamento Provincial de Propaganda)

Na verdade não resiste á mais ligeira analyse a affirmação de
que os integralistas mereçam ser tratados da mesma maneira por 'que
o devem ser os communistas. Entre o unico movimento verdadeira
mente nacional registrado na nossa Historia e a evasão francamente
internacionalista das dissolventes doutrinas contrarias á Patria, não

póde haver a menor confusão, a não ser que os seus autores queiram
reinvindicar os titules de uma ignorancia sem exemplo.

Além disto, os processos de que se servem, em suas res

pectivas propagandas, os integralistas e os communistas, são amostras

patentes da diversidade dos seus methodos. Comb.temos ás claras e

elles na sombra. Agimos doutrinariamente, visando formar um Brasil
mais forte e unido. Emquanto os extremistas querem acabar com

elle, prendendo-o á ficticia União Sovietica, como já têm demonstrado
muitas vezes.

Dessa fórma fica bem esclarecido que a manobra dos nossos

inimigos aão produz os eíleítos desejados. Todas aa intrigas que
visam prejudicar o movimento integralista caem por si, redundando
apenas no constante augmento das nossas fileiras. Continuem a [azel
as, portanto, os intriganies que bem conhecemos, para que aprovei
temos os seus resultados até o momento em que os calaremos para

sempre.
n "

II

Cuspindo para o ar
Ha pessôas que, no intuito de dizer mal das

ou dos homens que co:nbatem, lançam mão da intriga,
ou da calumnia.

instituições
da injuria

Commercio, lndus
tria e Agricultura

Preços correntes na praça de VINHO DO RIO GRANDE

Fiorianopolis
Mercado do Rio

II II

XIX)-O Integralismo manterá todas as reivindicações gos do

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

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

FEIJÃO
FARINHA [DE TRIGO

ARROZ

(Por sacco de
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

37$500
35$000
4$500

28$000

26
20
25

FROUXO
ASSUCAR

.�i)rcadj) da Florla�opolls FARINHA DE MANOI
FeIJão preto sacco 16$000
Feijão branco sacco 20$000 (Por sacco de 50 kilo
Feijão vermelho sacco I 5 $000
Milho sacco I 4$000

sacco 18$000
sacco I 0$000

Arroz em casca sacco 12$000
Farinha Barreiros sacco I 4$000
Farinha commum sacco 10$000 (Por SDCCO de
Farinha de milho sacco 1 4$000 A Ih Egu a special
Café em côco sacca 30$000 Agulha Bom
Ervilha kilo $200 Japonez Especial
Banha kilo 1 $300 Japonez Bom
Assucar grosso arroba 7$000 Carne de porco kilo
Polvilho sacco 15$000 Toucinho kilo

Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo
Bica Corrida

MERCADO FIRME

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

FRIO

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

60 kilos
47
42
44
40

I
1
4
18

Batata
Amendoim

Fina com pó 1 I
Grossa sem pó I O

MERCADO CALMO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enopados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'

Sacco te 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

34

COUROS

4
1

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

4$000
5$000

Caixas pequenas
Caixas grandes

DIVERSOS

BANHAArroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramide caixa : 55$000
Cebolas caixa 4$300
Vélas stearina caixas 38$000
Zs« Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Farello sacco 5$500
Farellinho sacco 7$500
Farinha de milho Marialina caixa

MADEIRA DE LEI - PRI-24$000 MEIRA QUALIDADEVélas de cêra kilo 7$ I 00

Grampos p. cêra kilo i $400
C· t M ' I 1$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
imen o aua sacco

38$000Phosphoros Pinheiro la!a 2 I 0$000 Taboas lei lar . 3x 3 I dz. 54$000Arame farpado n. 12 rolo 25$500 g.
A f d I 3 AI 30$500

Pernas de serra lei dz. 28$000rame arpa o n. ro o
Fôrro de pinho I 4$000

DELAMBERT vende-lhe o Taboas de qualidade 2x23 dz.

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

PELES
(Por caixas de 60 kilos

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do malto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

Em
Em
Em

latas de 20 kilos 122$
latas de 5 kilos I 24$
latas de 2 kilos 124$
MERCADO FIRME

XARQUE

(por kilo)
Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

I
1$
1$

FIRME

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

51
1
1
1

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

religiosas consubstanciadas na Constituição Federal de I 6 de julho
de 1934 e posteriormente fará respeitar os principios christãos em

todos os detalhes da legislação nacional.
XX)-O principio do Integralismo em materia de coope

ração religiosa é o do regímen de concordata, sem perda de au

tonomia das partes e visando sempre a grandeza nacional dentro do
ideal christão da sociedade.

CAMBIO

90 d[v'3
58$563 58

II
1
3
1
)

digno Perdeu-se
educacão cioica do

, Domingo, no trajecto en

ruas Trajano e Felippe
uma carteira de homem,
da a ouro com ás inniciae!

Pede-se a pessoa que a

entregar neste jornal que
tificada.

n
u

n

Deixar o Trabalho entregue á exploração do capital é um

"
II U

Catharinense:
Nõn acredites na sinceridade dos Partidos politicos!
611es dividiram a nossa Patria e transigem com os

Brasil.
in imi-

FAZER uma te
é causa vulgar. Mas
uma bôa refeição só n

tauraut Chiquinho.
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A'S TERÇAS-rEIRAS

"A 6azeía" A G R I C O L A·
DIRECÇÃO: -- Do médico veterinario

Dr . ..l . ..l. de Souza
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H Conselhos Agricolas �
H �
H Pelo Agronom o �
� Dr. Ariosto R. Peixoto ����oo��� ���������

ADUBAÇÃO VERDE

as hervas ruins.

Pelo Médico VetJriilarl)
Dr. J. J. de S\)uza

Raças
I I

HOLLANDEZo GADO

o EMPREGO DA CAL NO
TERRENO

radas se decompõem, apodrecem
e se transformam em esterco, en

ri.uecendo o só lo que produzirá
óptimas colheitas,
O adubo verde deve ser plan

tado junto pa.a cobrir bem todo
o terreno e assim' ficam abafadas

As plantas se alimentam de
cal que corrige tambem a acidez
das terras dos banhados. Os ter

renos arenosos, os turlosos, de ba
nhados, os massapés, os piçarren
tos, precisam de cal.
O esterco de curral, os adubos

verdes e os adubos chimicos só

dão bons resultados, se a terra tem

certa quantidade de cal. Os ter

reno, barrentos ficam mais soltos,
quando nelles se põe cal e os are

entos tornam-se mais encorpados.
Deve-se usar a cal e tambem

o esterco de cocheira ou adubo
verde, numa mesma plantação pa
ra o terreno não se esgotar ligei
ro. Não se deve empregar o es

trume junto com a cal, mais com

uma separação de, no mi n i m o

quinze dias, e enterrar a pouca

profundidade.
A melhor cal é a de pedra

que fica na roça, em montes, até

desfazer-se, e em seguida espalha
da, na razão de 30 a 40 gram
mas para cada quadro de um me

tro de cada lado. Procura-se um

dia sem vento para fazer esse ser

viço. Quando não se tiver essa

cal, outras tambem servem, como

a de berbigão ou de concha.
o

los)

Habilat-O gado hollandez A altura é de 1 ,m3S, variando
teve seu berço na propria Hollan- de 1,m32 á 1,m40, segundo os

da) um dos me-rores paizes euro- ind.viduos e as sub-raças.
peus. Cabeça-comprida e fina e de

COll3tilue a Hollanda a parte perfil sub-concava; orbitas ligeira
ROTAÇÃO DAS CULTU-

mais baixa d) velho mundo, pos- mente salientes, o chanfro sobresa-

RAS suindo pasta j ;!1S planas e finas. he v:�;vellDcnte;
Outrora era-ri alagadas e pantano- C;hes p�qu�nos, abatidos e

sas mas hoje em dia graças ás recurvados para frente em fórmaA repetição seguida, todos os
Icontinuas drenagens os seus cam- de corôa, quando as pontas são e-

annos, da mesma cultura num
pos encontram-se relativamente vantadas. A base dos chifres é de

mesmo terreno o empobrece, di-
d denxutos. côr branca e as extremi a es pre-minuindo as colheitas. Mudando-

tas; olhos grandes; focinho pretose cada anno d� lavoura ou pelo Origem-Segundo Sanson o com as narinas dilatadas; labias
menos de dois em dois annos, im- gad) hollandez descende do Bos carnosos e de côr preta.Pede-se esse mal. Depois d� uma

tautus batavicus. Pescoço-comprido, fino ecultura de milho ou de trigo ou
ddescarnado nas vaccas, sen o pooutro cereal, deve-se fazer uma de

Hisi nico-s-") � acco ·do com rem musculoso e convexo nosIeijão ou de batata. A quarta IIalguns historiad vres a raça ho an- touros.Plantação póde ser novamente d �
I Id z 1 existe h:l cêrca de dois mi &spaduas-Iongas e angu asas.milho ou arroz.

Iannos. Peito - profundo, deprimidoEsta mudança d� cultura p:r- E n e se o.v I.{ j.!s effectuadas na atraz das paletas.mitte desembaraçar rmis Iacilm-n-
H I' J B I

.

t Dorso-deprimido na base da
te o terreno das hervas ruins.

J.l 1;1 d C .ia

I
� glca bterrar

ra-

A· d d ram-se nas ga enas su terraneas cernelha.
III a outra vantazem e tro-

J d
.

I d
.

1 'd
".

.. J. I ver ..I eiras escu pturas a espeCIe Corpo-comprido e grosso.

cdar
a

lalv?ura
e

da .!. 1n1.:)C [ o
b ov..ia, de onde se deduz pela Garupa-horizontal, compridaesenvo virnento e muitos insectos

I - trazi h,d f Ih
co oraçao, que raziam, que a e larga.que morrem e orne, porqu� es
dois ou trez seculos passados a Cauda-fina e comprida comfalta a planta de que se alimen-

h II d it difvacca o an eza era mUI o I - bôa inserção.tam. O mesmo acontece para com
f t d t I nadegaseren e a ac ua . Quartos - carnosos;

as doenças que, atacando uma
O I d li

Planta como a fôrra da batatina
t t

s exe;np ares. e pe agedm planas.
. p e a eram os mais raros, sen o 'Ventre-volumoso.

ou batata amencana, não ataca ..

d II
.

Ubere-volumoso, de bôa con-.lh
. , rartsstrnos os e pe agem ovetro-

o rm o

que'd por slua vez, Ja po-
negros. fórmação. E bem dilatado quer nade ser ataca o pe o marrão e não

Eram communs os brancos
.

tparte antenor quer na par e pos-Quando o lavrador não dispõe pela [õrra. O germe que ficou no
com orelhas vermelhas. Difficil- terior; Epiderme rosea com pêllosde estrume de curral bastante pa- terreno morre no fim de certo

II d dI I mente encontravam-se as pe agens brancos. Têtas e cor rosea e e
ra sua lavoura, póde adubar o

I tempo
e a planta novamente cu -

vermelhas associada; á cara bran- bom comprimento.terreno com plantas-adubos ver- tivada fica salva.
ca. De todas, as mais abundantes Veias leiteiras-muito desen-

des.

--I eram sem duvidas a vermelha e volvidas e sinuosas.
Para isso, quando terminar uma "Quem planta sempre, oveira-verrnelha. 'Pernas-compridas e grossas.colheita revolve logo o terreno, sem adubar, não consegue

1 A raça foi introduzida na In- 'Pellagem-preta e branca.
semeia o adubo verde, passa a prosperar"---facques Bujaull glaterra e na Escossia nos secu- Ambas as cores são divididas em

grade de dentes. Quando a plan- los XVII e XVIII. zonas largas e bem demarcadas.
ta florescer deve ser enterrada COn hec imen... E' conhecida na Norte Ame- Em certos casos predomina
com o arado munido de Iacão-dis-

rica por Holstein Friesian Caule mais a côr branca e em outros a
co e de uma corrente para facili- tos u te i5 e na Inglaterra por Holsfein Cattle côr preta.tar o serviço. Se a planta cresceu 03 estatutos do Herd-book do 03 norte americanos. que são
muito, é preciso passar o rolo ou DURAÇÃO DO CIO gado hollandez reconhecem a os maiores apologistas da raça
a grade de discos. Egua 8-10 dias existencia e pureza de tres varie- hollandeza, dão prelerencia a de
As plantas preferidas para esse Vaeea 2 - 3 " dades da raça a saber: fundo branco, ao passo que os

fim são as leguminosas, taes como Ovei h a 2 - 3 )) 1 o) a Hollando lrisia; hollandezes a de fundo preto.
o feijão de porco, o amendoim) Cabra 2 - 3 )) 20) a Groningen .J]pUdões leiteiras e maniiguei-
o trevo, a vicia, as favas, a ervi- Porca 2 - 4 11 30) a Mosa Rheno ou Roo- ras-E' a raça mais famosa nolha de vacca ou feijão de lastro, Cadella 9 -12 )) tland. mundo inteiro pelas suas notaveis
o tremoço, a mucuna e muitas

aptidões leiteiras. E' universal-
outras. REPETIÇÃO DO CIO PgR Caraciêres Zoottichnicos-a ra- mente conhecida.
Algumas das vantagens destas FALTA DE FECUNDAÇAO ça ho!landeza pertence ao grupo E' uma verdadeira machinaplanta� para adubo são:-tirarem Egua 21-28 dias das raças concavilineas, typo pró- produdora de leite. E' uma raça

parte dos seus alimentos do ar Vaeca 18-21 ., ceros, typo sub-concavo, 10flgili- superior na quantidade leiteira
por meio de microbios existentes Ovelha 18)) neo, eumetrico. E' de todas as ra- porêminferior na qualidade'nos nosinhos das suas raizes, só Cabra 18)) ças a mais cosmopolita.

I

No seu habitat a hollandeza dá
visiveis com apparelhos; darem Porca 18)) O peso media das vaccas é de um rendimento media annual de
muita folhagem que, quando en- Cadella 120)) 600 kilos, e dos touros 900 kilos. S .000 !ttros de leite. Como cele-
terrada, melhora as terras, tornan- bridade pela sua proqucção leitei-do as sêçcas mais húmidas e as REAPPARECIMENTO DO Carne de porco 1.400)) ra basta citar a invicta 1Je Kolbarrentas mais solta;-.enriquece-I CIO APÓS O PARTO Carne de vacca 1.620)) Creamelle, que bateu o record
rem os terrenos de alimentos so- Egua 8-10 dias Leite 4.500 ))

com uma producção diaria de JSluveis, promptos para a p I a n t a Vacca 15-20 ))
Pão 1.200 )) litros!

que vae ser, em seguida, cultiva- Ovelhas 120 ))
Uvas 4.200 )) A percentagem de materiada;-não necessitarem de trans- Cabra 45)) I lescado 2.600 ))

graxa é de 3,6 '1.porte para a roça como o estrume Porca 60)) Para obter-se um kilo de man-d I b f tt 120 O avestruz COíre tanto d
e curra ;-a a arem o ma 0;- Cadella)) teiga são necessarios 30 litros e

eVI·t t d morro se como o cavallo e pode sup- I·.

arem que a erra o -

eíte.
Ia arrastada pelas chuvas. UM KILO DE MEL DE A- portar o peso de um homem. .o seu periodo de lactaçãoEstas plantas depois de enter- BELHAS EQUIVALE EM attinge á onze mezes.

___ VALOR ALIMENTICIOS AO A alface (Latúca sativa) Quanto á alimentação é um

I I PRODUCTOS ABAIXOS, goza de propriedades. cal-
gado bastante exigente.

Quem planta e cria I NAS SEGUINTES PRO- mantes. E' usada contra as
A raça hollandeza que figura

PORÇ ES insomnias.

I tem alegria. ;_ como lymphatic� é muito propensa

� ,m ---=-
Ovos (gemma) 1.080 grs .J. á contrahir a tuberculose.

2$
4$
4$
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Sobre a mamona
Para a A Gazeta Agrícola

mais essa propriedade de livrar
nos dos moscas e talvez dos per'
nilongos no estio.

Elia, fornece o oleo de rícino,
como purgativo, para lubrificação
de machinas e illuminação: queima
lentamente e é pJr consequencia,
economico, dá uma luz branca,
sem perigo e pouca fumaça.
Tambem se recommenda, quan

do outros insectos teem atacado
outras plantas, que se plante al
guns pés intercaladamente nos ro

çados ou plantações infestadas.
Cultivam-se duas especies de

sementes de mamona, a grande e

a pequena «Zanzibar» é conside
rada muito productiva e vem sendo
culti vada em Pernambuco.
O oba póde ser extrahido a

frio ou a quente, variando de
pr ço�, côr e sabôr;>

«Esta secção dada á agricul
tura e sob a direcção do talen
toso e proficiente médico veteri
nario Dr. Jorge José de Souza,
merece applausos dos interessados
pelas coisas agrícolas e pastoris.

Desde os tempos mais remotos

o homem cultivou a terra, prati
cou a agricultura que foi sempre
considerada a occupação mais no

bre de um homem de bem e a

mais útil da humanidade.
O barão Liebig, o grande chí

mico agrícola, disse:- «Não ha
profissão que p03sa ser compara
da em irnportancia á agricultura;
della depende a alimentação do
homem e dos animaes; nella repou
sam a saúde e o desenvolvimen
to de toda especie humana, a ri

queza dos Estados e toda a in-
dustria manufactureira e cornmer- Pec u a r iacial. Não existe outra profissão
em que a applicação dos prin- Nac io na I
cipios racionaes produza effeitos Segundo o livro «Brasil»,mais proveitosos e seja de uma editado no corrente anno
influencia maior e mais decisiva». pelo Ministerio das RelaçõesO fim desta secção é precisa- Exteriores, em 1933 existiam
mente ensinar como tudo se faz

no paiz.
no reino vegetal e animal, como Bovinos 47.491.899
a experiencia tem provado que Equinos 6.827.550onde os cultivadores teem conhe- Ovinos 10.701.67�
cimentos da sua arte, a colheita Caprinos 5.267.354
é mais abundante e maior a pros- Suinos 22.098.812
peridade geral, e explicar por que Asininos 2.790.282
meios o alimento útil á plata pó-

�� ser restituido ou voltado ao so- I--C--o-r-r-e-spOn-
Li no jornal francez-Le Ha- .

denciVre-a seguinte noticia a respeito enc Ia
da nova propriedade que tem a

Carrapateira ou Ricino, tambem
chamada Mamoneira e algumas
vezes palma Christi, por causa

das suas bellas folhas palmadas:
«A mamona, uma das mais

úteis plantas, póde ser cultivada
como planta de aposento. Tem
uma propriedade que póde bem
ser approveitada. Eis um facto
curioso citado por um honrado
horticultor:-

No mez de Agosto restava

de um

Escreve-nos o Dr.
Tavares:

Gercino

me apenas uma mamona

metro e trinta de altura.
Tendo o proprietario de um

café me pedido uma planta para
ornamentar o seu estabelecimento
mandei-Ih'a. Na época do anno

em que fiz a observação, as

moscas, os mosquito> e os per
nilongos (cárapanã ou muriçoscas) I

são innumeraveis.
O assucar, o xarope, a cerveja,

Ietc. tudo attrae as moscas, tor·

nando-se muito encommodas e

nojentas aos freguezes dos hoteis
e residencias particulares.

Dias depois que alli foi collocada
mamona, as moscas se afugen-

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores
que a nossa legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que!fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, p roeurare m os

contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A correst)ondencia

deverá ser dirigida
A' 8ecc;ão "A Gazeta

Agrlcola"
CAIXA POSTAL 37.
Floríanopolis-Sta (a
tharina.

a

taram, como por encanto.
Nem uma só era vista. Inda

gando-se dos causas dessa subita
desapparição, encontrou-se grande
guantidade de moscas mortas cola
das aos stigmas das folhas e no

pé da planta outra quantidade não
menos consideravel dellas, mortas
cahidas das folhas.
A mamona é, pois, uma planta

que póde ser cultivada em um es

paço fechado e habitado, pois
resiste ao calor de 16 bicos de
gaz durante quasi dois mezes.

Esta planta possue pOltanto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1\ CLINICA MEDICO-CIRURGIA
-�==================� DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTJAS DE SENHORAS

-PARTOS tório de advocacia á rua

TO
calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

4

A GA
Médicos

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

Diagnostico
õ

o s molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -
Ondas Curtas e Ultra Certas
Radios U. Violeta e Infra-Ver
melhos=Completo Gabinete de

Electricidade Medica
Applica O Prieumo-Thcrcx Ar
tificial contra a Tuberculose Pul
monar, corn controle rcõtotoqtco
Consultorio: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.i.Telef.
1475 - Res. Visconde de'
OUIO Preto, 75-Telef. 1450

I

I

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do I

Dr. Cesar Sartori
Clínica círurgica-opcrações
Das 3 horas em diante dia-

i rramemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

ResidencJa:-R. Esteves [u
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphilis

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.653

=--=-�.�--====

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur- I
gia e Ginecologia IIIIRes. Rua Esteves [unior. 261
TELEPHONE 1131 I

Consultorio: Rua CCrajano /8. II II
TELEPllONE 1234 II

Dr. Arthur Pereira II
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças

Systhema Nervllso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chlrn icu

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

i

I Advogados
RESERVA ALCALINA 11'- D��s.�-N'"g;;êu Ramos I

Hemosedimenfação i e

D
.

i

Aderbal R. da Silva
Consultorio:-Arcypreste 1 al-

va, 1. Consultas: - Das I 5 i

ás 18 horas. Phone. /6/8
Advogados

1:... Rua Trajano, rr 33. Tele

�fone 1631.
1?,.esidencia:-Visconde de Ou- 1
ro Preto, 57- Phone, 1524

I
Dr. Tarciso Ribeiro �Dr. H�"rjq,: R"pp Jur.

,

�Dr. Oswaldo BlIicãu Vianna

, Escriptorio R. Felippe
Schrnidt n' 9 Phone 1483

Ex-chefe
õ

e clinica ào H. 5.

! 10ãa Baptista, Assistencia t
Publica e H. Prornpto 50ccor-1
ro, Assistente 00 5erviço

ô

z i

crianças ào Prof. Luz lClinica geral-Doenç�s inter-
t Dr. Fulvio Aducci

nas e nervosas-Nutncção---l Advogado
Diabetes, Gota, Obesidade--- �. Rua [oão Pinto, n: 18
Regimes para engordar e � (sobrado)

emmagrecer. � Das 10 ás 12 e das 14 ás

Especialista das doenças�. 17 horas
de crianças e latentes r I ==--... -------..,-----

Diarhéa, vomitos, emmagre-

ii I ADVOGADOS
cimento, tuberculose e syphi-.' I Dr. G i I Costalis infantis

.

Consult.Cf? João Pinto, /8 �I Dr. C,'d ECampos(1' cnõor) �
Consultas de 3 ás 7,diariamente iii Escritorio: Rua Trajano,
Residencia: Conselheiro Ma- �'f n: 11.

ira, 82-1' andar I �������������������
- Phone�92

-

I Dr. Pedro da MDura Ferro I
i I

CLINICA DE VIAS URINA- �i
RIAS, PARTOS E MOLES- �I
TIAS DE SENJ iORAS

Dr. Raymundo Santos
méàiro ào Hospital e �i

maternioaàe �I

.

ESPECIALISTA. I,Resid. Rua Irmão JoaqUIm sIn 1.t:

CCelephone // 05 �:
Cons. - Rua Trajano n. 1 �l

CCelephone /32 / �I'Das 10 ás 12 e das 14 ás 18 ti

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n: 1548

------�

Dr. Salgado do Olivz;ira

Advogado

I RUA FELIPPE SCHMIDT �. 9

melhores

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro-
testos e mais annexos Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

RUA DEODORO, 5 I Ireguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

1 Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-
·1_Cai_xaP.. osta., 98 Phone 132_3. phone 11. �144! ou 110S depositários CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
Phar-macias ..Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pintura em geral a pre
ços modieos

Chrystalino de Barros

I Rua Araujo Figueiredo, 23
============-=11 1 fLORlAHOPOLI5

_

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'A�ampora

Praça ! 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

I--=-'========<

I
Usem o Corante

Guarany IIi, e Zorrilhas. r volume -- Oistricto feàeral
2' " -- 5ão Paulo. minas e Paraná

que é o melhor 3' -- Demais Estaàos 00 Brasil

Agente José F.

G13V_an_II
RUA JERONYMO e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado

COELHO, N. 3R CRua [oão Pinto 6 Santa atharina
CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Ca'

-I Ãrtig-ü-Dentarlo- Artigo bentarlo- taes e Estados do Brasil

Só na .Joa I h a ria M U IIe r Volume especial do Estado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma complUnira estabelecimento capaz oe satistazer o mais exigente

profissional, mantendo sempre cornp léto s1>orR
õ

e proàuctos õcn- fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas 'as suas activj
ta rios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba- d I d tri C

.

P f'
.

lho em ouro, (Refinagcm, laminações, etc.)
es n us .naes, ommerciaes e ro issronaes,

Esta Toulhor+o avisa aos seus freguezes rirurgiões oentistas que Redactor neste Estado:-A. Monteneero de Oliveira
resolveu õcstc àata em õlcmte fazer qronô e reoucção àe p rzço I

6

nt'st"s artigos.

11 D_irector-proprietariO
da «Informação Commercial>

Não compre antes de visitar este estabelecimento Rua Esteves 'Junior, 16

::J::OA::L:::I1::E::R::IA.::::::::R::O::BE::.R=T::O::N:::l:::U::L::LE::R;-::::::R:::ua::::::T::ra::ja::no::,=4:::::::C::::::� _!_�._O_R_I_A_N_O_P_O_L_I�S__�

C-IC �f
r-I �
preços"

homens, senhoras e creança9
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

Visconde ele Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

I Caixa Postal, 110.

Dentistas

Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Processos modernizados

Consuliorio á Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1427

Orlando Filomeno
CIRURGIÃO DENTISTA

Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

- janeiro -

rON5ULTORIO: Rua fer
nnnõo machaoo ri' 3

Das 8 ás 1 2 e das 1 4 ás 1 7

A GAZETA

Tabeliães

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, fi' 27

Telephone n: 1375

-=

Chocolate
só 8HERING

° MAIS MODERNO DO ESTADO-- l'AAGNIFICf\ SiTUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEiÇÕES-SALAS DE AMOSTRA S - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVJMENTOS

Diarias inclusive refeiçoes e banhos
quentes --12$000

La Porta & Cia.

- EFFEITO SEGURO -

Coqueluche
('sAM' MMAv 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

XARuI-'E CONTRA CO·
QUELUCHE FONTOURA

--------------�----------.---------------

A' venda em to
das PharrnacíasRefinação de Assucar

de
SELVA

-

..JOAO VENDSE uma

china ele «PONT-AjOURl
tratar na rua Deodoro. 3

Letreiros

Delamberi
e nada I

RUA BOCAIUVA, 16.
PHONE 1.100

Fabrica de Massas
ConV#3nça-se

Experirnet'"'\tando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV m NA -OS MELHORES

RUA CO!'JS. MAFRA, 68 PHONE, 1180
DELAMBERT-Phone 1.100

....:u:a:a:zq'W'M

Almanak Laemmert

to, Graxaim, Raposas

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

fUHDADO Em 1844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistíca 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 -Tirage
32.000 COLLECÇõES

Admi

menores

:Ii·1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��

r"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G \ZETA -Florianopolis, -11-1934
-----------------------------------.--------------.--------�-------------

TEL.EFUNKNEII
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is belIo e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
FILlAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco-Laguna-Lages

L-
Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

Quem ('.
afiança
o seu Refrigerador?

U \� rtfr1c"rlldor é um gr!l.de confo.rto para o 'ar, i lambem u.

empre go de cspiLaI que precisa de estudo.

05 fzfrigerJdores G. E., além de possuirem tudo O que La d.
m s i s modeino e períeito em refrigeração electrica, trnem, n. marca

G"r,·2tal Ekctric: uma suprema garantia d. qUAlld.d., duração • vllor.

Ao comprar um refrigerador, .ssegur•••• d. que • mechin. • 1>6a
2 I;} bbdcanie cenheclde e de confiança - ••Ija • r.friS.rldor G. L

PCÇIl informações ou uma demonstr.�io, a quique, tlol
nouos eUlIili.,cs .. tclepbo.. par. • •..,1....... •

-I UonfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194 Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

__

-- FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

II Syriaco T.Atherino&lrmão I��··�·���·_�·-�--�--���-----

COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA PASCHOAL SIMONE S. A. I
_

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo LIVRARIA MODERNA
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca fundada 12m 1886

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino't-e-Caixa Postal, 1 02��� Teleph. 1026

MATAI ,
..

Com l-SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Oestribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
o E

Paulo Schlernper
orr-osn 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

0.11 trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado �

t i� Informações uteis
Indicador Commercial
...,7j'�'j,/�

PREÇO;a$000
na LIVRARIA

CENTRAL

Fechamento de
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-UruguaY"ArgentinJ.

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio- Víctóría----Caravellas-
Bahia-Maceió�Recife�-Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

I
7-------------------------------- _

CALÇAD05 ELE6AHTE5 E f1H1551m05

•• - Ultimo rncõelo - - -

Delambert
e nada mais

PhONE 1.100

r--------------------------------------------

Ultimas edições da Cia.
Editora Nacional

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

Chiquinha

Café e Restauranl
"E 5 T R E L L A"

._- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�1
-----------������������

BrasilJosué de Caslro-o Problema da Alimentação no

:1\[. Tahajára de Oliveira - Japão
�onleiro Lobato-Contos Pesados
[ulia Lopt!115 de Almeida-Passara Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide-Os Nafragos do Yapá
Monteiro Lobato-Emilia no Paiz da Grammatica

I Collecção Neg.1Ia-Collecção
�al e de Mysterio-8 volumes puhlicados.

Po�

P f· "
Ire iram sabão

Companhia Alliança da Bahia
--- fundada 12m 1870 ---

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital rrzalisado 9.000:000$000
Rrzsrzrvas mais drz 36.000:000$000
Rrzrrzita 12m 1933 17.762:703$361
1mmovrzis 13.472:299$349
Responsabilidaàrzs assumidas 12m 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàadrzs rrzfrzrrzm-srz sórnente aos ramos drz
f060 12 TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHlr05 em quz
a Companhia opéra) .

Agrzntrzs, 5ub-Agentes 12 Rrzguladorrzs drz Avarias 12m todos os

Estados do Brasil, no Llruquu« (5urcu rsal) 12 nas prim:iparzs
praças extrunqelrcs

Agentrzs 12m florianopolis rAmp05 LOBO & CIA.
Rua r. mafra n' 35 (sobrada) raixa postal 19

Tz leqr, ALLIAHÇA Telzph, 1.083

Escriptorios 12m Laguna 12 Itajahy 5ub-Agrzntrz5 12m

Blumrznau 12 Lagrzs

5

N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

Massa consistente I • I
• • Economico . I I

'" ,;._ .......... ' ...... "':.. ..,.-

��V�V��V�..��VâVâVâVâ�
� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips- são aproveitadas todas as importantes �
� conquistas da sciencia de radio. �� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a §� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mad�s apparelhos <:Philips» de construcção moderna �,
�

e primorosa matéria pnma. �

� Rec.eptores a todos os preços e em condições �

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

�I RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
������A..�.�G�P"â����

E' GARANTIDO
�:' E CUSTA 6$'

. (
., I

a DISSOLVENTE NATAl· I
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS,

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA.,�,_�
CIDAD�__ E�"ADO__", _

Fabrica de Bordadas
DE

Emilio Dinslaken
Haste bzrn cppcr-alhcôo eatcbaleclmcnto executc-ae com a
maxima promptiàão o sequtnte: mosqurztrziros, rortinados
rortinas, Bordados 12m vzstlõoe, Toalhas, Ponto

õ

e jour,'
Ponto de Luva, Ponto frzstonrz: Ponto radrzia, Ponto Bor

dão, Ponto Botõrzs, Plissé. Bordados 12m fT1.Dchinas
5inger 12 Enxoval completo para casamrznto

Rua Felippe Schmidt n: 8

II
I.
'I

I

t
i

I' I'. I

III
i

CAFE'JAVA
Praça 15 de

Caixa postal129 Te l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Novembro

1.360TELEPH.
Tvpographia, Estrzrrzotypia,
Enccõer-ncção, Pautação, Tra
balhos 12m Alto Rrzlrzvo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

9ptima qualidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Federal Estad

33.8
33.9

2.4

I'

I

I 00 O_I A__

I

sult do total da apuração

I

Partido Liberal
COlligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

34.965

34 ..035

2.400

273
•

- -

Florianopolis, Ter-ça-feira, 6 de Novembro de 19

Ultimas NoticiaA VOZ: DO POVO

Faz annos hoje a exma. sra,

d. Maria das Dores Souza, digna
consorte do sr. Hercilio Souza e

progenitora do nosso amigo sr.

EuvaIdo Souza, lunccionario do
Radio e destacado musicista.

.fi Gazeta cumprimenta.

SRA. NINO MALBURG

União dos
Ontem, á hora de atropellos Varejistas

e de emoção, quando embarcava de Flori
no «Cmte. Alcidio», a luzid 1

embaixada do Campeonato Bra" anopo I issileiro do Remo, conseguimos ou" Realizou"se domingo proximovir o sr. João A. da Cunha, pre" passado, na elegante séde dessa
sidente da Embaixada e do Con- associação de classe. á rua Fe"
selho da Liga Nautica. [ippe Schmidt n' 10 (altos da

tavel.
.,'.Vae presidir a embaixa�a Confeitaria Chiquinho) a eleição

VENTOS:- Variweis, pre"

náutica, pergunam ylhe, apos d d'
.

d
. dominando 03 do quadrante nor- Entrou

a irectona que eve ger.r os .

d .
,

cumprimenta-lo, desti d U" d V" te, com raJa as. O Senhor Ambrozio Ezagestmos a 1 .o JS arepstas A' de l l" .

-Sim, por uma bondosa de-· .

€I r I d 1934 193"
s temperaturas extremas e l�. vae ajudar aos pobres.

ferencia do Conselho da Liga
no

APen,o,
o

SOtCIa _

e ". ? hoje, foram; maxima 25. I, e mi" <<SêU» Ambrozio: Dêus lh�
. 'pDS a vo açao por escrutimo

I' 20 9 istrad
.

Nautlca da qual sou presidente. f
' . mma, registra as, respecti-

Digo b�ndosa porque as prele-
secreto e 'f�lta a necessana

lapu" vamente às 13,00 e 7,00 horas.
. .' . ração, ven icou-se estarem e eitos

rencias deveriam recahir em gen"
te mais nova, com efficiencia te"

chnica reconhecida e mais resis-

o TEMPO

A respeito do
gramma do Ri!)
o premio de 30
bras da «

stalees»: (Gazela
5""-34).

L'

Despor'tos
São as seguint zs as previsões

da Estação M::teorologica desta

capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO:-Em geral instavel,

com chuvas e trovoadas.
TEMPERATURA: - Es"

MARIA DAS DORES
SOUZA

pera villa, onde é influente poli"
tico colligado.

Para o Rio de Ju ero acom

panhada de seu filho Hercilio, se"
guiu ontem pelo Lloyd, a exma.

sra. Conceição Luz M'llburg, d."
gna consorte do sr. Nino Mal
burg, representante commercial.

Fazem annos hoje: DR. RúBERTO MEDEIROS Si o rico fosse hoje em di
Como esse homem tão feli
A pobreza não sollria
05 martyrios que maldizl

'" ·f
I

I

Para Tubarão, via terrestre,

seguiu hoje o nosso presado ami"

go dr. Annes Gualberto, compe'·
tente engenheiro residente da Di"
rectoria de Estradas de Rodagens,
com séde naquella cidade.

constantes roubos de espinheis na

zona de jurisdição daquella Colo"
nia, bem como quanto ao lança"
mento de rêdes em determinada

os seguintes senhores:
Miguel Malty, presidente; João

Di Bernardi, vice; Feris Boabaid,
tencia ás emoções de unja victoria 2' vice; Miguel La Porta, I' se"
ou de uma derrota. cretario; Oscar Bonnassis, 2' se"

I -_Quem mais compõe a de" cretario; João Augusto de La
egacao? M

'.
, I' h

.

MPara o norte do Estado via
�

O L'" M' C
artmiére, t esoureiro; a"

" , - iborio e o ano an- I V" d M II 2' diterrestre seguiram hoj a as seguin- d'eI I' ç d h d
noe ieira e e o, ItO;

,
.

�

ruo, (01S pro,un-os con ece o" AI'd B til' J 'S'l J-tes pessôas: d '

CI es ona e I, ose 1 va, oao
res o IdTIO. D' d S'l D I' dMaria Edith e Antonia Ta" S- II h' d D I

omll1gos a I va, eo 111 o
,

ao e es os tec nICOS a e" C L ld K
vares dr. Gil Fausto Jorg� Fone" II - d d S

osta e eopo o raemer, mem-
, '. ,�

• 1
, egaçao, os prepara ores e anta b d C

.
- d S ditsch Ja�ob Mü1lar e lamilia O'" C ' .

d
ros a omrmssao e yn ican-

,l- • '" '�atl1anna, para o gran e certame' J e' dOI" C Ihmundo Nobrega Antonio Had" d 1934 1933 f'
eras: ose e iveira arva o,

,
e como em o ize- Alb E F' M IIdai H. Bento B o r g e s Atilio d Ald L P

erto ntres, ranCI::CO e o,
, 'ram os o o uz em or- J 'A d 'd C AI dPolli. AI

' ose n re a osta, exan re
lo ezre B O '1' L' bô El,,'

.
_ orges, tti 10 IS oa, yseu-E a.s guarmçoes?

.
Francisco da Silva, Joaqui TI Fer"

-OptJmas. Seremos competi- nandes Neves, Firmino J. Lou-
AUGUSTO MONTENEGRO dores se�uros. nos parcos em que renço e Roberto Müller, membros

DE OLIVEIRA estamos mscnptos, a menos que do Conselho Fiscal.
algum imprevisto venha a annular Foram tambem trata 10S nessa
a nossa capacidade esportiva. assembléa o importante assumpto-E as condições de animo de modificação dos estatutos da
dos nossos remadores? União em apreço e o de alteraçãoOptirnas tambem. São uns bra- de nome da sociedade, tudo den
vos os nossos meninos. 03 maio" tro dos moldes dos estatutos ge-
res sacrilicios do regime esporti- raes da Federação do Cornmercio,
vo são um nada para elles, firmes Industria e Lavoura do Estado de
no desejo de bem representarem Santa Catharina.
o nosso Estado. A bm. os os assumptos fôram re"

Missas: -O GoYer�o do Estado tem solvidos,ficando deliberado que o

Será rezada amanhã ás 7 ho" mostrado interesse pela represen" nome da associação passaria a ser:

ras, no altar de São José, da Ca" tação? União de Commercio, Industria e

thedral Metropolitana, uma missa -O melhor e o maior inte" Lavoura, devendo ser nomeada
em intenção a alma da exma sra.

re:se. Não fosse o seu patroci" uma commissão para elaborar as

d. Margarida Pagani. mo e a nossa iniciativa teria modificações dos alludidos eõtatu"
fracassado por falta de recurso. tos.
O sr. ceI. Aristiliano Ramos, Approveitando a opportunid'ldedesde o primeiro momento am" da reunião, foi inaugurada a nova

parou a Liga, tudo facilitando, séde nos altos do predio do Con"
dentro do possivel, para que Sta. feitaria Chiquinho, com o novo

Catharina, tambem no sector es" mobiliario adquirido da importan"
porte, faça lá fóra figura condi" te fabrica de moveis Zipperer, d�
gna. Rio Negrinho, neste Estado.
-Quaes os Estados que par� Ao encerrar"se a sessão foi

ticipam do campeonato? servida a todos os presentes um
-Pelas ultimas noticias qu� copo de agua mineral.

tenho estão inscriptos: Bahia, Es" .J/ Gazeta se fez representar
pirito Santo, Rio de Janeiro, S.

na albdida assembléa, pelo seu

Paulo. Rio G. do Sul e Santa redactor Sebastião Vieira.
Calharina, que reunirão na ensea-

da do Valongo, em Santos, no

dia 18, os remadores e as guar"
nições melhores do Brasil.

Um Fidalgo
deshonesto o PetronilllO'

ceifar o M
(Nota policial l(/e
Gazeta, 5-J/.

eral;
vos�
GOl"

a exma. sra. d. Jocelina Jaques
Boiteux, viuva do saudoso conter"

raneo sr. desembargador José Ar"
thur Boiteux;

a exma. sra. d. M�rcedes Ri"
beiro Viegas, viuva do saudoso
conterraneo Jocelin Viegas;

a senhorinha Eulina, filha do
sr. Filomeno da Costa Arantes,
funccionario estadual aposentado;

a interessante menina Mary fi"
lhinha do sr. Guilherme !WilIain;

o jovem Tubalcain Fataco:
o sr. João Brigido Alves, typo

grapho.

Para a Capital da Rej:lUblica,
seguio ontem o sr. dr. Roberto
Medeiros, digno Juiz de direito
da comarca de Dalbergia.

DR. AUJOR LUZ

Ontem, Joaquim Fid�lgo, na

tural da Bahia, de côr branca
com 35 annos de idade, foi preso
e recolhido ao xadrês da Policia
Centre], sendo reconhecido por
Ernesto Franz, corno um dos au

tores do conto do vigario que lhe
roi applicado ha dias passados.

E' Gentil de ... nascimente,
Mas não sei si por azar

O tal Gentil num momento

Ao Moacyr quiz ceifar

Os que chegam
DR. 'JOSÉ PERRONE

Enfermo

Mas a Policia (que horrôr!
Não gostou da... gentil
E recolhe o «ceilador'
A' s grádes ... (oh que teisl

Esteve entre nós, regressando
hoje para Angelina, o nosso ami" O melhor sortimento

go sr. Amando S�hmitz, concei" I artigos pJra homens só
tuado cc m:nerciante naguella pros� casa A CAPITAL.

zona pesCJueira, o que, affirmam,
contraria disposiçõ.:!s em vigôr.

Pedem"nos, assim, chamemos

para o cr.:so a attenção do presi"
dente da Federação de Pesca, sr.

Mario Couto e presidente da Co ..

lonia Z 18, sr. Hugo Moelmann.
Ahi fica a reclamação.

Novas
Pelegas E o Petronilho ... amuado ...

Lá no xadrez amoitou-se
E diz, agora, escaldado:
A minha foiçada... [oi-se...

Acha-se entre nós o nosso pre"
sado conterraneo dr. José Perro"
ne, alto funccionario do Banco
do Brasil, em São Paulo.

Continua enfermo, em Blum�"
nau, recolhido ao Hospital Santa
lzabe], o nosso presado confrade

Augusto Montenegro de Oliveira,
director proprietario da [nforma
ção Commercial.

,/1 Çazeia visita"o e faz votos

de prompto· restabelecimedto.

Rio, 6.-(aérea)-A thesou
raria do Papel Mo�da recebeu,
ontem quatro mil contos em n tas

novas do Thesouro, dos valores
de 5$000 e 10$000 fornecidas

pela American Bank Note Com"

[Jany e que fazem parte da ui"
tima encommenda do nosso go"
verno áquella companhia.

Vigaristas em a
I

(Nota de A
de 5"""34.)

Procedente de Lages, encon

tra"se nesta cidade o nosso dis"
tincto amigo dr. Aujor Luz, con"

ceituado clinico residente naquel"
la cidade. Falleceu O

deputado
João Alves'

Já éra tempo, pois não

De termos uns vigaridas,
Pois a civilisação
Já nos dá essas «conquistasi.,

Do norte do Estado chegaram
ontem ali seguintes pes�ôas:

Felix Hering e snra., Francis"
co Dias, João Domingues, João
Schafrim, Francisco Palt, Filmo

Campos, J. Kasting e Alberto
Fischer.

AMANDO SCHMITZ

Roubaram*
lhe os espi
pinheis

Reclam'am"nos pescadores asso"

ciados a Colonia Z I 8 sobre os

Rio, 6.-(aérea)-Falleceu
em Bello Horizonte o deputado
federal João José Alves, que na

Assembléa Constituinte foi suc"

cesso do dr. Augusto de Lima.
Na vaga aberta com o seu fa!leci"
mento, foi convocado o supplente
sr. Nilton Pires.

o C/ub de 'Re
Vasco da Gama
suspenso pela F
ção. "C'elegr. do

Os que partem:

DR. ANNES GUALBERTO

Mas como?! O Vasco da G
Um batuta,... um can)peã
Um Clube de t�nta faina
Soffreu uma suspensão???

"Martinho Luthero"
Do n03SO brilhante colIabora"

dor, profess'or Laercio Caldeira
de Andrada recebemos um artigo
sob a epigraphe acima e que por
falta de espaço deixamos de pu·
blicar hoje, o que faremos amanhã.

Rio, 6 (via aérea) - Ocapm.
de mar e guerra Mario de Oii
veira Sampaio, em serviço de

inspecção aos estabelecimentos na"

vaes, ôeguirá dentro dé' poucos
dias com de&tino a Florianopolis.

Inspeccio
nando os se

tabelecim en- o Cuzeiro entrou na luta
tos navaes Mas não deu ... Tinha raZã

Faltavam dois p' ra disputa
Do tit'lo de campeão!

Assim me disse o... til'

Qu� tambem comeu fl1hC�E SI não fosse o bom A!
Ia engulindo a... petéca!

Saraplã�

o .fi ih/elico abal
Cruzeiro por 7 D

(Das «EsportiVO!
A Gazeta de onl

de DELAMBERT vende-lhe o

na melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




