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Julgan os opporturno elucidar preceitos essenciaes á validade
das proximas eleições de representantes classistas à Camara dos De
putados:

-Os delegados eleitores deverão estar no Rio de Janeiro,
pelo menos, oito dias antes da data marcada para a eleição dos
representantes e deverão levar todos os documentos que possam com

provar o legal reconhecimento d€ seus poderes de delegado eleitor,
inclusive provas de que esteja ha mais de dois annos no exercicio
da respectiva profissão, copia da acta da reunião em que tiverem
sido eleitos e um exemplar dos estatutos do respectivo Syndicato
ou associação, authenticado pelas respectivas directorias.

--Só poderão ser eleitos delegados-deitor es os membros
eHectivos d3.s associações ou dos syndlcatos legalmente reconheci.
dos até IOde Outubro de 1934.

·-Cinco dias, pelo menos, antes da eleição dos represen
tantes, o Ministro do Trabalho, Industria e Commercio mandarà
publicar no «Diario OHicial» a lista dos delegados-eleitores de todos
os grupos, cujos poderes tenham s'do reconhecidos na fôrma pres ..

cripta nas instrucções constantes do Decreto n. 22.696, de II
de M:lÍo de 1933.

-As eleições serão realizadas em Janeiro, nos dias: dia

" "
25 - Lavoura e Pecuaria (empregados e empregadores, 7 depu-

II lados para cada grupo); dia 12 - Inrlustria (empregados e em-

Hbje devera' se realizar eleição de delegados-eleitores nas pregadores, 7 deputados para cada grupo); - dia 19- Com-
seguintes organi�ações syndicaes desta Capital:-Operarios em Cons- mercio e transportes (empregados e empregadores), 7 deputados
trucção Civil, Operarios Esti vadores e Associação d03 Empregados para cada grupo); dia 24 - Profissões Liberaes (4 deputados),
no Commercio.- fu Iccio 'arios publicos (4 deputados).

"
II II "II"

Consta-nos que o senhor Pedro Xavier, é prestigiado por O
-

t: b Ih· tforte corrente no Syndicato dos Operarias em Construcção Civil e

.

rgaos ra a IS as
que é candidato dos Estivadores, o seu a�sociado Antenor Soares

Ventura.-
Conforme já noticiamos, inscreveram-oe ao suffragio na

«Asstmercio» os bancarios e commerciarios Raul Wendhausen, Her
mel Buechler, Sebastião Bousfidj Vieira, Augusto Livramento, S.::_

bastião de Carvalho Costa e Octavio CabraJ.-

o Governo· e o

Inteqratlsmc
Nas ultimas semanas tem-se tornado patente que o Ínte

gralismo é a unica forç3., no Brasil, que se oppõ e com elficacia ás

devastações do Corrrnunismo. Po::lem-se discutir quaesquer outras

pretenções d03 Camisas Verdes, sua organização, seu programma,
o valor da sua milicia ou dos seus chefes, mas é indiscutivel que,
como força de choque contra o conmunismo. SU3. actividade é re

lev.1nte e apoiada por todos os nacionalistas. Diante da indifferença
do governo em face das forças de desa,;(gregação social, o lute

gralismo usurpou a luncção de defender as instituições. Está con

quistando assim um prestigio e uma autoridade crescentes, á custa

das abdicações successivas dos orgãos do Estado a quem compe
tia essa iniciativa. Se o Integralismo realizai' a destruição do Com

n1unismo, poderá depois, sem grande difficuldade, varrer do poder
a d�mocracia liberal, como se propõe e já foi annunciado, com ru

d" franqueza, pelo chefe Plinio Salgado, na conferencia do Institu
to de Mus:ca. E tem razão. Um regimen que abandona a um par
tido o cumprimento de seus deveres essenciae-, começa perdendo a

auto.-idade e acaba perdendo o poder.
D' «A Nação, do Rio de 28-10-34.

� W"F'N mm #'9'!1í'9'r-.

Variola cidadena

Um caso na Prainha
Corria ha dias o boato de que no bairro do «José Men

des» havia um caso suspeito de varíola. Puzémos em acção a l1(IS

sa reportagem e ficámos inteirados de que, ha seguramente um

mez, naquelIe local occorrera facto identico, em vista do que a

Directoria de Hygiene do Estado ordenára a vaccinação dos mo

radores, e que nenhuma notificação havia sido feita áquelIa reparti
ção com relerencia ao caso presente. Em face, porém, das noticias
alarmantes desses ultimes dias sobre a propagação do terrivel mal, o
sr. di. Carrnosino Camargo, dedicado director de Hygiene, designou
o vaccinador sr. Eugenio Dal-Grande, para que fizesse ali applica
ção nos moradores, da vaccina preventiva. A GAZETA procu
rando trazer o publico perfeitamente informado, conseguiu do dr.
Director de Hygiene permissão para que um nosso emissario acom

panhasse o funccionario. Depois de devidamente immunizado o

nosso companheiro esteve no «José Mend�s» em companhia do
funccionario sanitário e foi constatado que na casa n' 63, contigua
ao estabelecimento commercial de Jocé Eufrazío Luz, foi verifica
do que o sr. Edmundo Prodone, de 26 annos, carpinteiro, cazado,
com varies filhos pequenos apresentava suspeitas de estar atacado
do terrive] mal e achando-se doente já ha 8 ou I O dias. Apeza
da reluctancia o sr. Dal-Grande conseguia vaccina-!o.

O dr. D:rector da Hygiene designou um medico para pro
ceder o necessário exame do doente.

Stêron ......

Representação de
classe

Delegados eleitores C8-

tharinenses
A Associação Catharinense de Imprensa vae reunir-se a·

manhã, ás 1 9 horas, no Club 12 de Agosto, para eleger seu dele
gado eleitor.

-0-·

-Os Graphicos esco�herão am'lnhã seu representante na elei

ção dos futuros deputados profissionaes.
-0-

-O Syndicato dos Dentistas de Florianopolis, em proximos
dias, designará seu associado a participar na escolha dos classistas
federaes.

A entrevista do sr. Se
cretario da Fazenda

-----iO>----
Prornetternos ôntem transrnittir, em nossa

edição de hoje, aos leitores de A Cnecta, a pa
lavra do dr. José da Costa Moellma .n, honrado
Secretario da Fazenda, sobre o I'LL.lO:J:JO caso

ela rescis ío do contracto da :_�1;::.
Pensávamos, então, como aind 1 iDjc pen

sarnes, que um homem púb.ico, qu aiquer que
clle seja, tem o indeclinável dever de viver ás
claras, cm constante contacto com o povo,

Por isso, procurámos durante todo o dia de

hoje, repetidas vezes, o sr. dr. losé da Costa
Moellmann em sua secretaria.

"

Primeiramente, mandou s. s. dizer a nosso

enviado, com aquelle macio brusco que todos
lhe conhecemos: que não podia attendê-lo, em

bora scientificado do relevante fim da visita, al
legando ;.srandes affazeres. Durante o resto da
tarde, até o momento em que nosso enviado re

solveu abandonar o seu pôsto de paciente es

P �(a, S. s. trancara-se por dentro em seu gabi
nete de trabalho, consoante averiguámos no lo
caI e pelo telephone.

IJãJ desejamos avançar ao ponto de affir
l11.1r que o sr. dr. José da Costa Moellmann re

Cc!SOJ prestar esclarecimentos ao povo cathari
ne tse, pelas colurnnas do nosso jornal. Não ele-.
sejamos c nem poderiamos determinar a veraci
dade dessa recusa, porque temos o dr. JOSé da
Costa Moellmann na melhor conta, até acora

pelo menos. E isso, porque nos sobra a cer�za,
de que s. s. entenderá perfeitamente que não é
A .Gazeta, nem os que nella trabalham, que
exigem os esclarecimentos: é a opinião pública,
que ninguém, absolutamente ninguém, póde de
sattender.

Mas, quer-nos parecer que o sr. secretario
da Fazenda não nos attendeu hoje, em virtude
realmente dos seus muitos quefazeres.

Por isso, voltaremos amanhã a seu gabine
te de trabalho.

E, então, tudo ficará esclarecido.

Nos meios proletarios
-0-

As instrucções para o

pleito clasissta
"

Julgamento de Benedicto
Jorge

Amanhã, ás 11 horas, na sala de sessões do Tri
bunal de jury, será submettido a julgamento o sr. Be
nedicto Jorge. Consta que o réu, por motivo de molestia,
requererá addiamento.

Apuração
ARARANGUA'

de hoje TERIA
SIDO

Recebemos o s�manario «O Trabalho», orgão dos Ferro
Vianos de Santa Catharilla, de 4 do corrente, sob a direcção do
sr. Alfredo Furiati e a «Revisfa do Trabalho,» n. II, de no

vembro, opti:no mensario d� informlções sociae3, l�gis!ação e dou
trina, editada no Rio de Janeiro�

2a. Secção
I (So�brjo)
Colligação
Liberal

Fed. Esl.

119
62

118
62 envenenado
o ex-presidente de

Cuba
Nova York, 8 - (Via aérea)

O -Herald Tribune» publi
ca uma informação de fonte
particular, dizendo que o ex

presidente Geraldo Machado
se acha seriamente doente
em S. Domingos, constando
que teria sido envenenado
pelo seu cosinheiro.

2 sobrecartas em branco.

BlGUASSU'

7 a.Secção
(Antonio Carlos)
CoIligação
Liberal

194
91

194
91

CAPITAL

(Rio Vermelho)
25a. Secção
Colligação
Liberal

�:a::t::*:'a!������106 , A
72 r A C·d d �� I a e �

� , �� .

��
(Rio Bonito) �I ��• Duas horas da tarde! �
II a. Secção '" W
Liberal 200 20 I � Sol chispante! �I��.�I Calmaria! Canicula! �Colligação I 35 I 35 rj., ri'

2 sobrecartas em branco t Tranzeuntes banhados de ij
-A---a--c--h--a- � suoGas exalam perfumes cus- �I� tOS03 ...outros exalam tambem I"D I h I �� perfumes custosos, mas ... de
e en a r�, respuar. �fI�� Não chove; a caravana

fi

Surraram O �I passa ...uns cheirando bem, :
F

� outros cheirando mal, mas .. '11rancellino \!t todos cheirando... "

� Isto é um horror! E di- �FranceIlino Silva, <chauileur» �� zer-se que não chove - - � - �
da Limpeza Pública foi ôntem, � nesta terra em que ha tantos �
nas immediações do Fôrno Cre- �� mandas-chuvas! "Imatorio, á rua Almirante Lame-

�I A escrita está toda erra-
..

go, aggredido, á acha de lenha, � da! �Itpor Hermogenes de Tal, residen-l] O calor abate!
te áqueIla rua. � O cerebro se embota! ..

FranceIlino, flue apresentava di- � O assunto falta! �
versos ferimento, queixou-se á Po- �� M - I' l' �

,..�
as nao ...a I, a i tem um:

�licia Civil, onde foi submettido a � o Largo 13 de Maio.
.

�
exame de corpo de delicto. � F i z e r a m daquele Largo �

"

�I
um deposito de lixo. Uma

"IConcurso
. � calamidade! Tenho penadas

..

d 2
. �

fam Las que lá moram.

"'Ie a. en. � Que faz a nossa limpeza "publica (_ ue não vê aquilo?
trancia Ir� E o calor ... me deu esse �

Na Escola Normal, realizar-se- : as s u n t o, pois, com maré �
á am 1l1hã, ás 14 horas as pri- 'it1 cheia, ao passar por ali sen
meiras provas do concurso de 2a' i ti um perfume que me es

enti a 1cia para os empregados da

�I
cangalhou com a digestão.

Delegacia Fiscal.
. � E' uma questão de lim-

A banca exammadora, que é 'it peza e uma questão de hi

pre5idida pelo sr. dr. Othon d'E

�I
giene. Aquele lixo é viveiro

ça, Procurador Fiscal da Fazen- '8
de moscas, que transmitem

da e secreta�iada pelo sr. �r- � molestias infetuosas, o perfu
mando Camisão, segundo

escnp-I�
me nauseabundo que dele

turario da Delegacia Fiscal, com-

+tI
se exala é nocivo á saúde.

pôe-se dos m. Anibal Gomes, ft
Sr. Prefeito, por carida-

r.�
lo' escripturario da Delegacia � de, tenha pena dos que mo- \
Fiscal, como examinador de E.,-

rttl
ram no Largo I 3 de Mai�, �

cripturação Mercantil, e Clemen- � uma p r o v i de n c i a, e

��tino de Brito, I' escripturario da � estamos certos de que será to

Alfandega desta Capital, como � mada com rapidez, porque
examinador de Economia Poli- � já con�ecemos a solicitude :
tica

.

e Sciencia das Finanças, e � e. o carmho com q�e o AI-I�Leglslaç�o. de Fazenda e Pratica �
mirante trata da cl?ade..

"Ide RepartIção.

�I
E fale sr. PrefeIto, pOIS

I-----------_ � está com a palavra. H

Roupas para homens e r ti

cr;an,;as só na CASA A r BisbIlhota ti

OAPITAL.. �tiC&��'ã&l��al���

109
72

CAMPOS NOVOS
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--- Funõcõc em ]870 ---

DI 5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05

I Incontestavelmente A Primeira no Brasil

II
Crplto l renlincõn
Reservas mais

õ

e

Receita ern 1'0).]3 17.762:703$
Jmmoveis· 13.472:299$3

, Re�'ponc;abilioaoes casumiõns em J933 2.369.938:432$
(Estas responsabiliélCloes re[{"rem-se sórn ente aos ramos

['050 e Tr,f'ji--l5(>0!�TL::J, que são os D015 UNlr05 em q
a rompanhia opéra)
Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores oe Avarias em tODOS
Estaàos DO Brasil, no Llruqucr (5uccursal) e nas p.rimipa

praças extrangeiras
Agentes em florianopo1is cnmroe LOBO & rIA.

Rua r. m:J[ra n
'

35 (scbrnõo) raixa postal 19

Telegr. ALLWit-lÇA Teleph, 1.083

1r:'--'_i!iII=<IU'="'r.:,"�.
=:

;::_�"""""�=�.'.•N.:=\...J..�.��'"�I T L.. E �J- W ú- � IV? rJ"<MJ
Typo "�?>upe.--Ljôyreuth"

O mais belIo e mais apcrfccoa.lo receptor da actualidade
A ultima crcação de TEL�F' Jj\ (! N ondas curtas e longas

Agentos:
Carlos Hoepcke, S. A. -- Matnz Florianópolis
FILIAES EM :-Blumenau joinville S�, o } I anris. o Laguna I ages ,

II _ M�:::;_:.rman"II�.��1

PROCURE LER

o

"Calendário Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Sit:a

U.'1 trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado

Informações uteis
Indicador Com.nercia] ii

�_I,_l__ E_SC_t'_ip_to_r_iO_S e_rn_L_a_GUniJ e !taiahy
.

5ub-Agentes em

� Slumenau e Lages
��....... �!ClitJ':_4!!L!!§Ci::J�Rliõiiiãi...... ;;;I

Pl<EÇO 2 $OCiJ
na LIVRARIA

CENTRAL ����;Z�����:§ll�S�VAV�
V�
;(� Na construção dos afamados rccptores radio

��..,:.. «Pliilips» são aproveitadas todas as importantes

� conquistas da sciencia de radio.

�.�
Desta fórma recommendarnos, antes de fazerdes a

� aquisição de um receptor, procurai ouvir os ala.
� mados apparelhos -Philips- de construcção moderna

� e primorosa matéria prima.

� Receptores a todos os preços e em condições
� vantajosas.

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

�� RUA COivSELHEIRO MAFRA - 54

�2»��:M�L�®�'$1��SM2���

r'-I

'.
, ....

COR�[IO Al�EO
deFechamento

malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grand,__;-Uruguay-Argentin.l

Chile-Perú-Bolívia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Río- Victória-v-Caravcllae
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Alrica-Europa-Ásia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Rcf.rigerador? PARA.A BEllEZA DO ROSTO:
o\.\1f.NTE��c:;"�

�-

o
c

r � '_A n:�' ;s.::, s !"f é um grill"lde ccnícrte pára o I." Q lambem um
"�,,J

8.,r;!:rr_<;.ú Jz ccpiLô! q-ie precisa de estude,

O, í:fl'i :;:!r;' i· res G. E" al�m de possulrem tudo O que �a do
Ir r , -' r... ':..,_;�rno e pc":",:!o em refrigeração electrica, trazem nl marce

•

I

L.:..: .f<ll L2Chic! :,ma suprema garantia d. qualidade, dureç40 • valor. E' GARANTIDO
E CUSTA 6 $1\0 (::'>r.:p.:lf ;:n rcftIg .. rador, assegure·,. d. que ii mecLina 6 La.

� Q L!.:-r:cenhl c-:lr,hedd? C} de çonfiança - iXijG • r.iriser.dor G. L

.�

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS,

RUGAS E POROS ABERTOS
PE;ÇI! fnformaçi5es ou uma demOitSt"'çio, • qu.lquer dOI
r.o:;tO� IiI.!3tili.u€1 ev tclephon. pt,a II •..,� ...

________________ I C nada mais

I Pht 'jNE 1.100
�....__.=��i!:::&·R�Io.".;';'���;.,a;.n=nQf'Nr

. ..,.......e= ...... .,
... i"P'Y._,.�

NOME__"_.';<'''�_'�"'__� _

RU A ...__...__......_._._••� .

CIDADE._.... ESTADO�_._

T .t.il m! � GJG;:�deit�u"íl� Chiquinho
I Especialidades em cararncllos, bonbons, empadas,Com d �500 podereis comprar um

\' conservas, vinhos finos etc.
frasco de ROOAX 51 extinguindo C0111-

, Fornece doces de todas as qualidades para ca- Ipletamente moscas e formigas. , !' sarnentos, baptisados e bailes.
Destribuidores para o � I

Brasil: 'a Industria Chimica Cara S. A., Blumenau. í! RESTAURANT A LA' CAR'! E 110 primeiro andar

=bl> �,......._�& '" -=ill T H E O D O R O F E R R A R I
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Fadijr�ica de Bordados
DE

E:�rnilio Dinslaken
t+e Jte bem apparelhaào estabelecimento executa-se mm a

rncxirnc pr-ornptlô ão o seguinte: mosqu{"teiros, Cor+lnuóos,
Cor+.ncc, 6oroaàos em uestlõoe, Toalhas, Ponto

õ

e [our,
Ponto õe Luva, Ponto festone: Ponto Ccõ e!c, Ponto Bor

oão, Ponto Botões. Plissé. Boràaàos em machinas
Singer e Enxoval completo para casamento

OS SI"S. commerciantes terão abatimento
R U A C O N S E L H E I R O M A F R A N. 8 4\

I "_��'.�!W!!:r§'N'X!O'Cg;çç -ma-
- -�'

Ivo III Syriaco T.Athe�ino&lrmão
I COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA
I Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo

====�-

I
Standar�1 Oil C?l11pany Of �rasiJ (K:rozene marc.a

P t� R" O O P.d C 1 "]AC\RE", Gazolma "MOTANO )-Panarr do BrasJ!
t _" ln. 1"4 b,.

j'
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

\ LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000

\
CALÇAD05 ELE6F1NTE5 E fJNJ55"lm05

I G�rdm'a Seleuta (cl,)co)
___

._- Ultimo m06elo ---

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

______________-_------.---
._ ..::d.T:�.::Atherino"---c�=����Teleph.

I

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlernper"
on-osn o E ESCRIPTORIO

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

rrn WM

SANTA CATHARINAfLOR!ANOPOLlS

-.--==--_.�-'-----_._-

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
============--.

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Punôoôc em 1885

CASA Rua Felippe Schmidt n' 8
raixa postal129 TeI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

Tvpographia. Estereotypia.
Encaoernação, Pautação. Tra
balhos em Alto Relevo �tc.

pt

Ultimas edicoes da Cia.
Editora Nacional

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

I---Café €e Resiaurani
"E S T li E L L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elcgantcl11cnle installaclo cum confor1aveis compar

timentos para exmas. famiIias
Restau rant á la' carte

Alnlí)l:n, com cinco pratos vítriados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por a$SOO sómente

Bt buJas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Plaça 15 de NO!Jembro, 4 - Telephone, 1420

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

Josué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
W: Tabajára de Oliveira - Japão
r:J'«onleiro Lobalo-Contos Pesados
Julia Lopl3S de Almeida--Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
l\1ayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lohalo-Emília no Paiz da Grammatica

Collecção NegraraCollcccão Po�

L_:al e de Myslerio-8 volumes puhlic�d:__
'

_

F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E'
Santa Cathari na

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L J S]A.

C011ltncrcio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.I'

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

----------_- --�-

r� I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticos _ ...... Etll caixas de 27 tabletes

Ma-ssa C'�:"l$ istente , , .
•• Econornico. . . Optin:ls qualidade.

Prefiram sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLlNICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consullorio Rua [oãe
Pinto 18

� .

.,

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do I

Dr. Cesar Sartori

elinica cirurgica-operações
a Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
aiva n: 1 -- Phone 1.618

Residencra:-R. Esteves .Ju-
s nior,179-Phone, 1.285

•

�
I1r. tearde Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista e.m alta C�rur
gia e Gmecologia

Res. Rua Esteves .lumor.26
I

TELEPHONE 1131 i

ConsulLorio: Rua "0rajano 18.

TELEPHONE 1284 I

Dr. Arthur Pereira:
e Oliveira

CUNICA MEDICA

Doenças de Crianças

Sysfthsma Nervoso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chimica

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Consultol'io:-Arcypreste Pai·

va, I. Consultas: - Das 1 5

ás 18 horas. Phone. 1618

'l?,esidencia:-Visconde de Ou

ro Preto, 57- Phone, 1524

Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe õ

e clinica ào H. 5.

� 1oão Baptista, Assistencia
Publica e H. Prompto 50ccar

ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter

nas e nervosas -Nutricção--
Diabetes, Gota, Obesidade--- :

Regimes para engordar e :
emmagrecer.

Especialista das doenças I

de crianças e latentes

Diarhéa, vomites, ernrnagre

cimento, tuberculose e syphi
lis infantis

Consulto 1(. João Pinto, 18 I

(1' anàar) i
Consulta5 de 3 ás 7,diariamente I

Residencia: Conselheiro Ma- !
[ta, 82-1

. andar i
I

- P/1One 1.392 - !

�����;;..�I
CLINICA DE VIAS URINA- i

RIAS, PARTOS E MOLES-
I

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico ào Hospital e

materniàaàe

ESPECIALlSTA ·i

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn I:
�elephone I 105

ICons. - Rua Trajano n. 1
.,

�elephone 132 I
.

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8 �'

Medicina !nterna- Syphili.e
Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clínica Medica

TIJUCAS

Pharrnacias

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

A GAZETA

Advogados
Drs. Nerêu Ramos I

e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n' 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jar.
E

Dr. Oswaldo Bulcãu Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fu Ivio Ad ucci
Advogado

João Pinto, n: 18

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

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

- EFFElTO SEGURO -

VENDE-Tenho o prazer de comrnunicar aos meus distinctos SiE uma ma-

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a I'Ul china de «PONT-AJOUR» a

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

phone n. 11441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

DFERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. elamberl
..)oao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Refinação
-

JOAO

de Assucar I
de
SELVA

A' venda em to
das PharmaciasI 'I OHv:o Januario

.=.--========== li de Amorim

II SEGUNDO TABELLIÃO
i Olíicial privativo de pro

testes e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Rua

Das

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,

I IIn: 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado,
Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado I

RUA FELlfJPE SCHMIDT 01' 91

Pharmacia e Dro
garia Moderna Letreiros

I Pintura em geral a pre
ços modicos

Cnrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23

1 E'L ORlAHOPOLl5

Praça 15 deNovembro, n' 27

TelepllOne n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

DELAMBERT-Phone 1.100

Pelles

e nada mais
RUA BOCAIUVA, 161

PHONE 1.100

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Fabrica de Massas

I
I

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan
Rua João Pinto 6

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Conv��n9a-se
Experimenta.,do

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IVI NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na _Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz

õ

e satistazer o mais exigente
profissional, mcnteriõo sempre cornp léto stOCR ôz pr-oõuctoa õcn

tarios ncctonnes e cxtrcnqetroa. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinagem. laminações, etc.)

Esta loalharia avisa a05 seus fI"eguezes cirurgiões àcntlstos que
resolveu õesto àata em õlnnte fazer granàe reõucção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Almanak Laemmert
E'UHDADO Em 1844

Annuarío Commerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

Admi-

l' volume -- Districto E'eàeral
2' " -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estcõoa ào Brasil

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

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

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

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activida
des lndustriaes, Com:nerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:--A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Comrnercial»
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

c O M P R E - os rraelhores calçados O NATA� APPROXIMA-SE! I! !

das melhores marcas NO Miscela
, , C L...I I C" I

Brinquedos e artigos para presente .na
-

SAPATO .-.
. nea!sóesempreNAMISCelanea!

PELUSO F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preços são adrnlravels !

,...,.�.",,�i-��' ;"',1
....�_.-

.• ,.-,._ ...... ""

_.,r'".., ;�...-;,I,��."Il:I',�,.;!:,.
- -

�!�-.:_.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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esul tot I a apuração
Partido Liberal
Colligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

Federal Estad
35.504 34.3
34 ..645 34.5
2.400

381
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A VOZ DO

Euripedes Schmldt

Faz annos hoje o nosso

amigo sr. Euripedes Schrnidt,
carteiro de 1 a. classe da Di-
rectoria Regional dos Cor
reios deste Estado.

«A Gazeta» cumprimenta.

Giiberto Cabral

Decorre hoje o anniversa
rio natalício do dstiincto
fuuccionario postal. Gilberto
Cabral.
Muitos estimado não só

em nossos meios sociaes, 011

de conquistou profundas syrn
pathias pela sua fina educa

ção e elevados dotes de co

ração, bem como na repar
tição onde serve e é tido
como exemplarissimo, ser

ventuario, o anniversariante
receberá pela passagem do
seu natalício muitas felicita

çãos ás quaes «_4 Gazeta»
se ssocia.

Fazem annos hoje:

o sr. Godolfredo Marques,
nosso collega de imprensa e

director da Cidade da Lagu
na;

o sr. Boaventura Costa
Mello;

a menina Mirza, filha do
sr. Gilberto Gheur.

Bodas

Realizou-se hoje, ás 13
horas á rua Arcypreste Pai

va, o enlace martirnonial da

gentil ssnhorita Nadyr Basa
dona, filha do saudoso prof.
Tiziano Basadona, com o sr.

Nicolau Grillo, secretario do
Consulado Italiano.
Paranympharam o -acto,

por parte da noiva o sr. O
nofre de Oliveira e srta. Ol

ga Basadona e sr. Francisco
Grillo e sua exna. esposa d.
Annunciata Grillo, e por par
te do noivo o sr. dr. Gui
da Vechiotti, consul ita

liano, e sua exma. esposa,
d. Dora Vechiotti e o sr. An
tonio �Grillo e srta. Dinah
Camisão.
A Gazeta feticita o joven

par.

Os que chegam
Do norte do E3tado chegaram

&ntem, p:"b omnibus da empreza

Florianopolis, Quinta-feira, 8 de Novembro de

Ultimas Noticia
o TEMPO Confeilari

Chiquin
medio de Vicente o seu 50. goal.
Continuam dominando o campo e

fazendo uma ligeira combinação
consegue Maméde marcar o 60.

goal para o seu team.

Os Paraaaenses substituem o

seu quadro.
f,[Ha ainda a substituição do kee-
� " ���,...,... ,._..����

, 23 20·
••�.,..._.��3;..���,*"

per paranaense as ,. �
-=

O� paulistas continuam com ,o � Est i I haço5seu Jogo desconcertante e, as i �
I

23,22, marcam o seu 70. goal. ����r.� ��,
Os paranaenses não desanimam Com a entrevistai

e, as 23,26, marcam o seu 30. politica) do Dr.
goal. Ha ligeiro domínio destes, derley [or, so

porem sem resultade . caso da Luz.
Lara machuca-se ás 23,27,

mas não deixa o gramado.
Os paranaens�s continuam dis

postos a tirar a vantagem do gran
de seore contra o seu quadro e,

ás 23,40, por intermedio de Te

leco, marcam o 40. e ultimo goal
para as suas côres.
Ha ataques de lado a lado e

o juiz, às 23,56, da por encer-

rada a peleja com a victoiia dos
f" .

Paulistas pelo score de 7 x 4. '«J�::::::�:l)� dIZ: tutncrcso

Porem digo: causa tétrica",
Pois é um caso escabroso
Esse tal da Luz-electricd

sua nooa

Charadisfica.

Ora vivas! Seu Urano,
Phone-l .1 00 Parabens! Muito saudar!

Cypriano José
xxx

F. D. C.

Em vista da falta de numero

a F. D. C. transferiu para hoje,
ás 19,30 a sessão de assembléa

geral convocada para ante-ontem.

CONSELHO TECHNICO
DA F. C. D.

A sessão semanal do Conselho
Technico da F. C. D. que não

se elíectuou terça-feira última por
falta de numero, terá lugar hoje.

Remo

EMBAIXADA
CATHARINENSE

Santos, 8 - (A Gazela)
Chegou a esta cidade, tendo con

digna recepção, a embaixada ca

tharinense do remo.

Na prova de skiff o remador
Saul Ganzo correrá pela baliza
n. 3, enfrentando quatro concor

rentes.

Na prova out-rigger os catha
rinenses correrão pela balisa 2,
tendo cinco contedores.

DELAMBERT

Hoje d'as 1 �\�O em di
esplendido «Chi luinho Jazzl
se-á ouvir em novas rnusi- a

pulares.

Desporto5
Paulistas x Paranaenses

Especial para "A Gazeta"

• f 51

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
C apita], para o penedo das 24
horas d� hoje:
TEMPO:-Instavel, com chu

vas e sujeito a trovoa-las,
TE\!lPERATURA: - Em

declínio
VENT03:-- Do quadrante

Sul, com rajadas.
A' s temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 27.8, e mi
nima 21,8 registradas, respecti
vamente às 11,00 e 23,30 horas.

-

paranaense pratica ás 22,14 bri
lhante defesa.
As 22,18 o juiz assignala um

penalty contra os paranaenses que
não o consideram. As 22,19 este

mesmo team retira-se de campo, I
por não comprehender certa ordem
do juiz. Ha lígeiras intervenções
sobre o assumpto, As 22}21,
sem que o keeper paranaense es

teja no goal, por ter se retirado
de campo, é consignado o 20'
goal paulista, que foi batido com

o goal li vre.
O jogo é paralizado havendo

s �rias discussões.
As 22,43 é reiniciado, o jn

go resolvendo os directores do
club paulista, ou do scratch pau
lista, mandar bater novo penalty,
o qual foi batido propositadamen
te, indo a bola fÓI a. O j060 con

tinua vencido pelos paranaenses.
O jogo anima-se mais ainda

e ás 22,45 os paulistas por inter
medio de Mendes marcam o 20'
goal paulista, que empata o jogo.
A's 22,45, por intermedio de
Busa os paulistas marcam o 30'
goal.

Após magnifica dcleza de Cajú
ás 22,50 é terminado o 10. tem
po. No 20. tempo os paulistas
entram em campo substitui dos.
A's 23,13 por intermedio de

Romeu, é marcado o goal dos
paulistas, que passam a dominar o
jogo e ás 23,18 fazendo por inter-

«Eu por mim, como adv
Vou agindo, ... você sabe
Trabalhando um bom b
No terreno que me cabe»,

E o nosso arnico fallou
Tanta cousa q�e eu ne;

e

Mas elIe, certo, estribou
O seu chôro só ... na lei"

commerciantes e
i nd ustriaes

o sr. Arão R
ataca a sra.

Luiz- (Gazell
7-11-34).

O Senhor Arão Rebêllo
Da Tribuna não desé.ta
E rebenta o «cotovêllo»
P'ra fallar de dona Bert

Porque será, «seu»

Que você não se

Em defender, qual
Seu pedaço de «coslélla

Com a «Cidad
'Dona Bisbilhota

Bisbilhota é pythonisa,
E já fez a previsão
Que "seu" Prefeito pre::isa
De evitar de antemão.

Pois no Largo Badará
Quem passar, sem att
Recebe banho de pó
Ou .. , gaméla de feijão."

fi URANO,

Aos
�����������������

Sarapião no seu "plano"
De charadas vae entrar.

A União dos Varejista, de Florianopolis avisa aos commercian
tes e industriaes que devem, até o dia IOdo corrente, apresentar
a relação de seus empr ;ga:lol, com a respectiva n�cionalidlde, na

Inspectoria do Ministerio do Trabalho.

Sarapião, por brinquêdo a

Charadeia, tão sómente (

Porque charada, bem
Nos faz a cabeça... que 11

e

Sarapl

Antonio j\,i1Jrim, prefeito
municipal de Bom Retiro.

Missas fúnebres

Darius: I-:L::lmuth Zim:nermann,
Pastor Schliermrri, Fritz Krel
chmar, Hsrman Grossmanne, Otto
Waltcrs, JungLlut, S.lldanhl Mlz"a
João Stan'1, Antonio B13to),
Schwcst�r M1r�ha, Lncio O; Puro,
José Ginio e José Onori.

A Directoria da Associa
ção de Santa Therezinha do
Menino JeSL13 manda rezar

sabbado, dez do corrente,
ás S2t; h iras, urna missa no

altar de Santa Therezinha,
na Capclla do Asylo de Or
p.rãs, �111 su'lragío da alma
(b zeladora d. Maria de
Lourdes formiga Costa.Omar Ribeirõ

Retomou a esta Caoital o
talentoso engenheiro conter
raneo sr. Omar Ribeiro.

Cal, JiHir: f:, !vHllar
Encontra-se nesta capital

o sr. ce1. José Euginio Lüller
prestigioso politico e candi
dato á deputação federal pe
lo Partido Liberal.

CeI. lulz Fabricio
Acha-se nesta Capital o

sr. ceI. Luiz Fabricio Vieira.

Os que partem:

Ontem ás 21,45, horas cer

tas em Florianopolis, iniciou-se o

grande match entre 03 paulistas e

paranaenses.
A's 21,50 o grande keeper

paranaense teve opportunidade Ce
praticar brilhante defesa, após
uma forte carregada da linha
paulista.

E' ainda o keeper paranaense
que vem de praticar outra espe
tacular defesa, as 21,50, em vir
tude de uma combinação descon
certante do ataque paulista. A este

momento é ovacionado o grande
keeper. ,

Os paranaenses equilibrando o

seu jogo, vão até a meta paulista
e, ás 2 I ,53 marcam o seu pri
meiro goal.

O j060 assume momentos de
sensação em virtude dos pauli.tes
se acharem vencidos por um a ze-

ro (1 x O.)
03 paulistas, por sua vez, não

desanimam e, numa ligeira com

binação, procuram empatar, mar

candov és 21,57 o lo' goal pau
lista.

Infelizmente, os seus intentos se

tornam inlructileros porque o juiz
da pugna considera offisaide o re

ferido goal. Por isso continuam
os paranaenses ganhando o jogo
por um I x O.

Apos �tigeiras reclamações, o

jogo é reiniciado.
Vão 03 paulistas ao ataque e

Mendes, ás 22.00, marca o goal
que proporciona aos paulistas, o

empate.
03 paranaences não desanimam

e, numa arrancada formidavel,
após ligeira troca de passes, ven

cem a cidadel1a dos paulistas,
marcando, assim o 20' goal para

no as sua; côres�
sr. Atacam 03 paulistas e o kceper

Dr. FIiJllP Jimior

Regressou ontem de sua

viagem ao oeste catharinen
se o sr. dr. Rupp [uuior, in
fluente politico e candidato á

daputação federal pela Colli
gação Republicana.

Arno Bauer
Està nesta Capital o nos':'

so distincto conterraneo sr.

Arno Bauer, operoso prefeito
municipal de Itajahy.

Para o Norte do Estado, se

guiram hoje, pelo omnibus da em

presa Darius: Virgilio Campos,
Gerson Lustosa, Car los Hild
brand, Germano Stein, Bernardo
Rodrigues.

Visita
Acompanhado do sr. Zeffiro

Matteoni, representante geral no

Estado do conceituado "Instituto
Medicamente Fontoura & Serpe,
de São Paulo", fabricantes do
«Biotonico Fontoura» esteve

hoje em nossa redacção o sr.

A. Müller representante do mes

mo estabelecimento nesta Capital.
Os distinctos visitantes nos offer-
taram varias amostras dos magnifi
cos productos «Fontol» , infalli
vel contra a dôr, e «Lacto-Pu,_,
ga» laxante ideal, ambos de
grande acceitação em todo o

Brasil.
Gratos pela oHerta.

Operaçào
Foi operado ontem,

Hospital de Caridade, o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




