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

a

�:I llepresentação d_e Classe Epizootia�ri -Delegados eleitores catharinenses
o Syndicato Medico de Santa Catharína, ontem, el�geu o

'II strado facultativo dr. Antonio Bottini para seu representante á

�;venção eleitoral dos classistas á Camara Federal.
-0-

O Syndicato dos Operarios Graphicos de Florianopolis, em
conco,rida Assembléa, elegeu o prolissional-graphico sr. lrineu Pavan,
num suffragio de 33 votos.

Foram votados ainda

Em Biguassú começou a gras
sar l.a mais de anno uma peste
no gado e, apezar de todos os

esforços dos serviços veterinarios,
não foi completamente debellada,
muito pelo co itrario alastrou-se
com grande intensidade.
Ainda agora, especialmente

em Carreira d.l Vassoura, o mal
attinge proporções assustadoras.
Em poucos dias morreram dez
rezes, sendo 4 do sr. Manoel
Appolinario, 1 do sr. Antonio
Gandra, 3 do sr. Antonio Li
vramento e 2 de um sr. Antonio
de tal, qu� é pintor da Limitada.
No lugar «3-.:r aria. do districto
de João Pe3,ôa tarnb ern já exis
tem varies casos da peste, fal
tando-nos porém dados sobre a

quantidade de rezes attingidas.
Ao Governo cabe tomar ur

gentes prwl1 -ncias requeridas
pelo caso.

CJck·lail

Distribuição
Gratis

Apuração de hoje
DALBERGIA

Fed. Esl.
Colligação 216 218
Liberal 31 29
Integralismo 5 4

Pelos clubes Sobreo contra
cto da Luz, o
sr. ceI. I nter
ventorfalla lon
gamente á "A

Gazeta"
Num bello gesto, o sr. coronel

Aristiliano Ramos, interventor fe
deral, concedeu hoje, depois das
1 4 horas, longa entrevista á A
Gazela, sobre a rescisão do con

tracto da Luz.
Durante mais de hora e meia,

o administrador catharinense, ex·

poz minuciosamente a acção do
governo, toda baseada em farta
documentação, pósta á nossa dis
posição.

Devido ao adiantado da hora,
não nos é possivel a inserção ho
je dessa entrevista, o que faremos

Lyra Tennls Clube Domingo, na primeira sessão na próxima segunda-feira.
dos Cinemas Odeon e Imperial ��::���OO������

serão distribuidas ás stas. e se- �

A C.
�

nhoras, amostras de Loção Reny, � Idade (ijl
Amanhã, ás nove horas, terá Pó de Arroz Reny, Agua de � �

inicio a mais úrna agradavel reu- Colonia Renz e Pó de Arroz � �
nião matinal no Lyra Tennis Lanegre. _ � Mudemos d,e tatica. �Clube, onde será servido um ex- A Perfumaria �eny, com essa �. As. casas pll1t�das por �,
cellente cock-tail. distribuição das amostras de seus �MII�POSIÇãO da prefeitura, con- ��

,,__ p,rodutos que, apezar de serem na- r tmuarn a ser maltratadas po� �
cionaes, não temem, pela sua qua- � pessoas porcas e mal educa �

Vae grande azafama na ca- 5 de Novembro lidade, concurrencia dos congene- � das.
. . �-0-

verna dos minervinos, com os res extrangeiros, quer filzer conhe- � .

Marmanjos bonitos que lijI
DELEGADO ELEITOR A. B. I. preparativos para o proximo car- Terá lugar hoje ás 21 horas o ciclos as qualidades de seus deli- � vivem esc?rando CiS paredes �No pleito que A, B. I. realizou, no Rio de Jan �iro, foi es- naval. grande baile commemorativo ao cados perfumes das gentis habiluées � ou obstr�mdo o tra�sIto, na �colhido pela maioria de 238 VOt03 o sr. Herbert Moses

..
Os jorna- Ali trabalha-se de verdade; o anniversario daguella aggremiação, dos Cines Imperial e Odeon, � Rua Fehppe Schrnidt, não �listas Franklin Palm:ira, Martins Alonso e Raul Pt�dcrnelras foram enthusiasmo é um facto. A com- que serà abrilhantado por excel- que julgarão por si o que acima I� se prezam de estarem, aos �5uffragados nas urnas da pujante organisação de classe. I missão de trsbalho não descura, I k,ite jazz.. . dissemos � olhos dos transeuntes, gara- ij�������������������������1------ I

-.

----

•

--

f' tujando coisas idiotas nas pa- ��

PN:rt�I':,r: ::.� -- CAMPA N H A I N C OM P R E H E N D I DA � :����l::::t::c�a::: I��di ,
• Os nossos estimaveis collegas do Correio povo. � fica perto dum Grupo Es- �dos aqul- do Estado, referindo-se ao «caso» da Luz (<<ca- Assim, praza aos Céos que os ministros da � colar, escreveram com giz I'hoados so- entre aspas), dizem que elle é um facto Suprema Côrte sejam illuminados, para onde se � branco lima porcaria. �n consumado. assenta o interêsse do Estado, que é o interêsse � Já reclamamos isso ao

"IO que ha, entretanto, é um consumado do poyo barriga-ver.de.. . .

w Sr. Prefeito. "

São Paulo, 10.-0 Partido equívoco dos distinctos collegas,
.

SI, �ntret�nto, CIngida a. uma Jur�sprud�n- � Nós ainda acreditamos"
Constitucionalista, embora victo- Com elles estamos nós, e sempre estivémos, era «mais realista do que o rei», a egrégia Cor- � na operosidade e na ativida- "

rioso nas urnas, mas (.Om o e!e- para sem restricções louvarmos a intenção do Go- te assegurar ganho de causa á Companhia, o , de do Sr. Almirante.
vado intuito de apaziguar e unir vemo em rescindir o contracto da Luz, em vir- caso da Luz não será «um facto consumado», It Mas si os nilSSOS lembre- H
a familia paulista, propoz ao Par- tude de flagrantes violações das cláusulas e in- m�s uma profunda sangria na economia pú- tes não forem atendidos é I"tido Republicano Paulista um contestavel prejuizo ao público barriga-verde. bhca. profundamente lamentav I' �
accôrdo, offerecendo-Ihe duas se- Mas esqueceram-se os collegas de que a Destarte, procnrámos o sr. dr. José da Cos- Iremos bater a outra port� t!J
cretarÍas de Estado e a prefeitu- Justiça n� Brasil é por demais ciosa do fiel ta Moellmann, intranquillos a�te á declaraçã? cla; ou cantar em outra freguezia, �
ra da Capital. cumprimento dos compromissos contractuaes, as- ra do sr. dr. Wanderl�y JUnIor, em entrevlst�.a sem jamais, deste cantinho, ��VI�isumidos em documentos públicos, e, quasi inva- A Gazeta, em que afflrma, sob a responsablh- abandonaremos os intcIe _

H

riavelmente tem dado rranho de causa em ca- dade de seu nome de causídico i1lustre: ses da coletividade e os de-

't,sos idêntic�s ás companhias concessionarias, «A thése que sustentei; quanto á faculdade feitos a corrigir, ou os abu- ti

muitas vezes' com innegavel esquecimento do d� apreciação por parte do poder judiciaria da- sos a coibir nesta «aldeia It

interêsse collectivo. quelles actos irregulares, em face da lei institu- de presepio». !ti
E' uma concepção, talvez rígida, do direito cional d� GovernA0 Provisorio, já encontro� fran- Já clamamos p::-Ia Policia. "Icivil que não nos cabe discutir aqui. ca acolhIda na Corte Suprema, como se pode ve- Já apelamos para a Di- ..

O facto é que, onde ha um contracto le- rificar da decisão, relçltiva ao mandato de segu- rectoria de Instr lção Publi- 1galmente firmado, a Justiça brasileira costuma rança n' 9, proferido em s�ssão de 2� �e setem- � ca. �
agir sempre com extraordinaria prudencia. �ro do corrente anno, pub�lcada. no Diana de Jus- � Nada, nada, e nada. Tu- �

Portanto, si por um lado louvamos, com Í1ça de 25 de setembro, a pagll1a 4.912». � do ficou no mesmo. �
verdadeiro e 'sincero enthusiasmo, o intúito in- E mais adiante, de módo formal: l� Ninguem tugiu nttm mu. �
terventorial de annullar um contracto lesivo aos "O presidente da Republica não baixou, �. �

I�interesses do povo, por oLltro lado, nós e o po- quando C�efe do Gover� � Provisaria, n�nhum � glUMas isso não impede, re- Ivo catharinense. estamos intranquillos, em face acto autorizando a resclsao da concessao da � dobrarmos o ataque. It

dos meios usados pela honrada Interventoria Compa.!lhla":., .
. r Pedimos ao Governo do ot.J

para a consecução de seu plano.
" . .

Sao �ff�rmaÍlvas senas gu.e, para a tra�qUll- I!t Estado que dote a capital ��Isso, porque a Companhia não dormll1 e; hdade ,publica, estavam eXlgll1do esclareclmen- � dé uma guarda civil, para �

ante á tentativa de occupação, ella requereu a tos offl�laes.
. � qu.e seja resp�itada a pro- �

Ju.stiça Federal mJ.ndado de poss� e-attentem POIS, toda a gente o sa.be, o sr., Secretano � pnedade alheIa e os mal I�bem os nossos collegas do CorreIO do Estado da Fazenda recusou esclareCimentos a A Gazeta, � educados recebam seu cor- �
-mais tarde em vista da occupação militar das em vista da publicação do Decreto rescisório, � retivo, já que a Prefeilura "

usinas desisÚu desse mandado, para interpôr â que o Correio do Estado accrescenta edito-

I
só tem forças para obrigar ..

uma a�ção de reintegração de posse, acção es- riaes publicados no Diario Official em meiados " a píntura da fachada dos
sa avaliada na insignificante ninharia de dez mil de junho. predios, e se confessaimpoten-
contos de réis. Isso, para responder á interposição da acção, .. te para reprimir os abusos

Dez mil contos que, si a Suprêma Côrte de na segunda quinzena do mês de outubro e á � de pessoas pouco educados
Justiça-e não seria a primeira vez, em

_

casos entrevista do sr. dr. Wanderley Jor., de 7 de � que danificam a propriedad�
idênticos,-julgasse favoravelmente a acçao, s�- novembro

corrente.��j alheia.

Ii'�hiriam não do bolso do sr. Interventor, nem o
Oh! ingênua presumpção de omnisciência! J� fcabeç�do sr. Secretario da F�z.enda,. m�s do

ffi
.

B!sbUhJla�',. 'b" o do bom do lealÍlmo dll1h"'lro do Oh! infantil bazófia de infallibilidade!' �erarw pu jlC , , b • '-

�oo���:rY}:,;�.E���

--

Clube XII

Os associados do Clube
Doze receberam com justa
alegria a noticia de qU::3 o

ponto preferido da nossa

elite, reinicn ammhã as tra
dicionaes domingueiras que
para ali atrahem o que de
elega it : e distincto existe
no nO�;30 cercle.

PHMACIA DE
6 votos

2 »

1 »

PLANTÃOTimotheo Alves

Leopoldo Vidal

Nicolau Vieira
d Está de plantão amanhã a
o Pharmacia Popular, sita a praça

1 5 de Novembro.

s. C. Tenentes
Diabo

-0-

Na «União dos Operarios Estivadores de Florianopolis»,
obteve maioria de votos o seu Secretario Geral sr. Edson Amorim,
elemento destacado da classe.

O serviço nocturno será feito
pela Pharmacia Christovão, á rua

João Pinto.

o G rva-r j::- o Margarida já
estão a "in j), mas muito calados e

muito discretos.
Dizem que os dois velhos car

navalescos farão coisas do «arco

da velha».

• n
II

O cirurgião dentista sr. Luiz Freysleben, foi o profissional
vencedor no pleito realisado tambem ontem no <Syndicato dos Ci

rurgiões Dentistas de Santa Catharina>.
-0-

ULTIMAS ELEiÇÕES QUE SE REALIZARÃO HOJE
Estão convocadas Assembléas eleitoraes, hoje, ultimo dia

legal, á escolha dos dtlegados-eleitores, na «�ederação das Col�nias
Coopetativas de Pescadores de Santa Cathanna» e no «Syndicato
dos Operarios em Padarias de Florianopolis».

-a-

O Syndicato Je Fiação e Tecelagem de Brusque tarnbcrn

hoje procederá escolha de seu d::legado-eleitor. Carnaval
S. C. Filhos de Mi-

-0-
A «Associação Catharinense de Ímpresa> resolveu em

reunião, ôntern, não participar da escolha dos classistas á Camara

Federal, em virlude de estarem seus Estatutos registrados posterior
. mente á época legal.

Mais um
Acre

p'ro

A nossa Policia declarou guer
ra aos vigaristas e tem sido feliz.

De quando em vez lhe cae

nas garras um malandr;}.
Ontem ás 11 horas, proximo

a "Ponte Hercilio Luz» foi pre
Zo o meliante Alfredo Mayer,
solteiro, com 39 annos, 'natural
do Paraná, residente ha mais d�
um mês, nesta cidade.

Confeitaria
Çhiquinho

Hoje dás 19,30 em diante
tocara um jazz-bando
Amanhã, dás 10 ás 12 ho

ras com um magnifico pro
gramma musical executado
pelo acreditado jazz-orches
tra Freysleben-Barbosa.
Roupas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TA BRASILEIRA,
Redact�r-chefe � REDACTOR � Pro

'

c'a deSta Catharlna
Martinho Callada Junior 'ti) _ �

V I n I .

REDACTORES DIVERSOS ��;���3::M. BA�!���� (Departamento Provincial de Propaganda)
Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

4) - na ordem in te llecluaI a participação de todas as forças
culturaes e artisticas na vida do Estado.

n n
II

Nucleo de Blurnenau
A Escola integralista do Nucleo de Blumenau está dividi.

da em duas partes: 1 a. -- Curso de primeiras Íettras; 2a. - Por.
tuguez, Geographia, Historia do Brasil e Mathematicas.

" "

Collaboraçao
e= ========�======�==�

Foi na minha juventude que
conheci o saudoso musico catha
rinense João Rosa.

Naquelle tempo o grande bom
bardinista exercia as funcções de
contra-mestre da Forca Publica.

João Rosa foi um artista na

verdadeira accepção do vocabulo.
Lembrei-me delle hoje ao ouvir
um garoto assobiar uma valsa de
sua lavra e que apezar de ter se

guramente vinte e varies annos é

sempre nova; a sua origem inte

ressuntissima e original.
Rosa apaixonára-se por urna

certa mulher, a quem por motivos

fortes, não se atrevia falar em

Não será devolvido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
citada, não implica ein resprm
sabilidade ou endõssc 001' parte
,la Redacção.

As signaturas
ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE
MEZ

4GipOOO
25$000
15��OOO
5$000

"'-

amor.

Mas, era preciso fazer a con

quista. Escreveu-lhe varias cartas,
faltando sempre a coragem para
remettel-as, Pensa daqui, paralu
sa dali até que encontra a formu
la unica de declarar-se e sem que

alguem pudesse suspeitar da sua

paixão. A arte salvara-o. Rosa
não era só musico, era tambem

inspirado poeta.
A sua diva possuia um papa

Virgolina de tal, branca resi- gaio falIador . O papagaio ia aju
dente á rua Major Costa amante d JLar- ele.

de Carlos Barbosa de
, Castr�, E o apaixonado artista escre

aggredm a mulher deste d. Pn-
ve a linda valsa e o verso, que

mitiva de Souza Castro que apr,e-
I
não era mais que um recado so-

sentou queixa á Policia Civil,
noro:

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

Caixa Pustnl 37

A Virgoli�la é
arrojada

Papagaio, diz a clla
fi CCillsa do meu soffrer,
Quero dizer que lhe amo,

Depois que imporia morrer.

SlJ�
1.

18 '

Cala a bocca
Elelvillat

A musica é lindissima e muito
conhecida aqui.

Não sei si o recado foi dado.

O sr. Paulo Posito, proprieta
rio do «Bar EstrelIa)} queixou-se
á Polida de qlle mulheres da
Pensão de Etelvina de Jesus, ha
viam-no insultado pele telephone.
Chamadas a Delegacia as accu

sadas negaram.

Associação Irmão
Joaquim

A directoria desta benemerita

instituição, vai reunir-se amanhã

para tratar de assumptos de maxi
I ma relevancia.Isso nau é

valelliia FAZER uma refeição
é cousa vulgar. Mas fazer

<\lberto Bl'\Ino, proprietario da uma bôa refeição só no res

Pensão Koch aggrediu Martha I tauraut Chiquinho.
Aurea da Silva, solteira, bnnca,
com 28 annos de idade e residen- DELAMBERT vende-lhe o

te á rua Itajahy n' 36. A vic- melhor gêlo por igual preço de;
tima apresentou queixa á Policia. PHONE 1.100

gar-te, meu filho-dizia-!he a mãe.

Elle no entanto não dava atten

ção ao q\.:e aos conselhos da mãe.

Continuava os seus passeios.
.

Nunca lhe tinha acontecido na

da. Bicho algum jamai� o incom
modára.

Todos pareciam seus amigos.
E elle com isso ao se lembrar
dos conselhos de sua mãe, ria-se
delles e continuava se afundando,
cada vez mais, na selva.

Um dia porém, quando elIe
se achava bem longe, an�,jteceu
de repente. A tarde bonita e

quente transformou-se de uma ho
ra para outra, numa noite brusca
e ame:lçadüra. Um tro',ão echoou
ao longe. O Joãosinho assustado
procurou voltar para casa. A es

curidão tornou-se compacta de
t::d fórma que o pobre menino

perdeu o calculo em que lado fi
cava a sua casa. Encostou-se
llJma arvcre todo tremulo e co·

m 'ÇO:1 a ch')rar.

Os paes de Joãosinho moravam

perto de uma strra coberta de
maUa vi:'gem que se estendia por
muitos kilometrcs.

Nas tardes de verão era um

encanto a vida ali. O cansaço do
trabalho durante o dia ficava re

compensado pelo canto variado
dos passaras e gritos desafinados
dos bichos selvagens que suavisa
vam a rusticidade daquelle am

biente.
O Joãosinho gostava immensa

mente dessas tardes. Muitas ve

zes se metia no matto e andava
como atrahido pelo grito de Inam

bú, que ao vel-o f�gia assustado

para o centro do matto. E assim

o Joãosinho distrahido quando se

apercebia já estava bastante afas

tado ela casa. Quando voltava, a

mãe ralhava com elle que não fi

zesse mais isso. Era perigoso an

dar sosinho no matto, horas tar

dias.
Um diJ. os bichos pódem pe-

I
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Sub-Nucleos«�ós pregamos a leadade, a franqueza, a opinião, a des

coberta, a luta no campo das idéas> , disse-o varias vezes o Che-

fe Nacional. Assim, devemos ter coragem e franqueza para prolli- Já se encontram installados os sub-Núcleos de Velha, Gaspar
I f Encano, Warnow, Ascurra e Aquidaban.

'

gar nos outros e extirpar de nós mesmos, certas qualidades ma e i-
"

cas e destruidoras, como sejam a deslealdade, a hypocrisia, a men- II II

tira e a inveja. Curso de Economia
As pessoas que tem a infelicidade de soffrer desses VICIOS PO I it iCa

prejudiciaes, se não puderem ser devidamente curadas, devem ser O Nucleo de Brusque pretende crear um Curso de Econo.
isoladas do nosso ambiente, não por odio nem por desprezo, mas mia Politica.

por uma necessidade de hygiene moral.
"

II
"

As criaturas dessa natureza não tem personalidade defini- N uC Ieos de C resc iuma
da pOi'gue escondem as suas intenções sob a capa da hypocrisia e COCa I
da mentira e agem differenL�mente daquilIo que nos affirmam. De Deverão ser installados amanhã os Nucleos de Cresciuma e

maneira que ao tratarmos com ellas não sabemos propriamente com Cocal.
quem estarr os' tratando.

E' f-Ieciso que os bons, q te ainda estão nos observando N uC Ieo de
do lado de fóra, não tenham medo de entrar para o no.so meio.

Vale a pena lembrar aqui a sabedoria de um proverbio
hindú: num homem só é superior a outro pela pureza dos costu-

"
II II

Braço oo Norte
Está em organisação o Nucleo de Braço do Norte, no mu.

nicipio de Tubarão.
" "

Esta verdade, tão simples, póde ser applicada ao

á familia, á sociedade e ao governo.
POMPEU CHAVES

homem,

II

Desfille no Rio de Janeiro
No próximo dia 19, em coinmemoração á bandeira nacional

haverá no Rio um desfille da Milicia carioca.
I

" "
" II

Directivasll i�tegralistas Cathariner'lse:

XXIV)-O I t I' d f d direit d 'r priedade O Brasil está sendo solapado pelas forcas occulias da de·
negra ismo e en e o irei o e p o

d da
'

_

'

, r" I b b I d I d sor em e a negacao.
ate ao imite Imposto pe o em commum, esta e ecen o ao a o

(, 'J,' li
, b li lroballiar contra (S .es

d di b d d
., ...JO poaeras sen Ir como e e o ;

. ,

o ireito tam em o ever o propnetano. ,

.. '.

mi

O I I· h
...

ti
.

d f t 'lll11g0S
com a blusa olioa de soldado ou a camisa verde do lnle,

ntegra ismo recon ece na micia iva pnva a o ac o mais
I'

c 1 d
-. I d d gra ista.

recunco a produccão econorruca, mas para a sa vaguar a as

ambições particularistas o bem estar e a liberdade do povo bra- 1 �������������������������
sileiro fará a nacionalização dos serviços que por sua natureza não

podem ser explorados com fins de lucros, mas que se destinam ao

desenvolvimento da economia nacional e interesse publico, taes como:

estradas de Lrro, navegação, minas, fontes de energia e appare
Elamcnto bancarir ,

XXV)-O lntegralismo dá plena efficiencia, e restitue a

dig?idad� ao vot?, transportando-o. para as corporações onde o in-I .: �Valôr official das '!2ercadoria� exportadas. para o Ex
dividuo e garantido moral e materialmente, No Estado Integral tor- t J 101, pelo Estado de Sta. Catharina tu) exerC1ClO de 193
narn-se desnecessarios os partidos, pois todos os brasileiros colla-
botarão no grupo a que pertencerem para a formação do poder
público. O Integralismo não fere a democracia, extinguindo os par- PAIZES EXPORTAÇÃO EXPEDIENTE
lido. Pelo contrario: a democracia verdadeira é a q .ie não se es-

cravisa ás mentiras do democratismo, que originam as oligarchias
prepotentes.

Todo o partido politico traz o germen de uma dictadura

disfarçada. O democratismo illude as turbas, tornando o voto uma

coisa 'desprezivel. A verdadeira representação nacional é a que se

elfectua atravez das profissões organizadas, dos grupos naturaes,

das associações culturaes e scientílicas do paiz, não mais como ex

pressão quantitativa, mas como indice qualitativo da nação. O In

tegralismo é pela organização corporativa de Brasil.
"

mes>,

Exportação

"

"
"
"

TOTA

AMERICA
DO SUL

Argentina 8.917 :049$100 15: 106$200 8 932:155�,
Chile 2.582:212$800 2.582:212§8
Uruguaí 1.135:819$300 11:010$000 1. J 46:829$3�

AMERICA
DO NORTE

E. U. Ame-
rica do Norte 86:786$800 9:243$200 96;030$�

Alemanha 466: J 30$000 129:076$800 595:206$8
Belgica 245:742$500 245:762$í
Espanha 6:000$000 6:000$
Franç� 65:850$000 65:850$Q
Grecia 5:400$000 5:'400$�
llolanda 4J:700$000 43:700$0
ltalia 12:750$000 12:750$
Portugal I :080$OCO 1 :080$a
Africa 262$100 262$i

Total 13.568:782$600 164:436$200 13.733:218$8

AOS SASBADOS a se lembrar dos conselhos ma

ternos. Nos seus ouvidos ech )u.
então, a voz da mãe:

--Meu filho, não vá m3.is ao

matto, porque algum dia os bi
chos podem te pegar ...
O seu medo foi tomando pro

porçõ�s. Elle quasi não tinha for
ças de se conter em pé.

Umas gottas atravessando a fo·
lhagô!m espessa da maUa annun

ciavam que a chuva tinha come

çado.
Joãosinho viu-se perdido. S�n

tiu-se aturdido' Nisso, e para
maior smto seu pareceu-lh� que
um animal estava-se aproximando.
Quiz gritar mas faltou-lhe a voz.

Agitou os braços a mercê e sen

tiu que havia pegado no pello
l'1acio de um bicho. Fulminou-o
urr a tontura e cahiu desmaiado ...

�����I���
� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
� das todas as _importantes conquistas da sciencia �
� do radlo, razao porque recommendamo-los.

�
�

AGENTES:-- COSTA & Cia. �
� RUA CONSELHEIRO �AFRA 54 - Florianopolis �����������������

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

II

Estatutos da A.

Art. 2' -- A Acção Integralista Brasileira, tem a finalidade EUROPA

I. B.

Não demorou muito uma luz
lanterna apareceu no meio das
vores, e o echo da voz de
pae que afflito o chamado .

prehendeu que estava salvo.
um grito de alegria.

O pae logo que o viu a

çou-o chorando, comovido.
briu-o com o seu capote e con

ziu ..o para casa, dando-lhe
selhos e beijos por o ter acha
salvo.

* *
*

Quando Joãosinho chegou
casa encontrou a mãe choran
Abraçou-se com elIa e entre

jou pediu-lhe mil descuÍpas. P
estava bem castigado pelo d
bediencia. E só agora havia c

prehendido que os conselhos
paes nunca visam o mal de·
filhos. E aquelles que OS d
bedecerem cedo ou tarde S

castigados pelo propril) des'

a) - funccionar como centro de estudos de cultura socio

Iogica e politicJ;
b) - desenvolver uma gn.nde propaganda de elevação mo

ral e civica do povo brasileiro;
c) - implantar no Brasil o Estado integral.
§ Unico - Comprehende.se por Estado Integral o Estado

que realiza:

J) - na ordem politica um regime politico-social baseado
na doutrina integralista, ou nacional corporativa;

2) - na ordem economica o regime da Economia dirigida
no sentido do predominio do social sobre o individual:

3) - na ordem moral a cooperação espiritual de todas as

forças que defendem as idéas de Deus, Patria e Familia;

o

Castigo
de

-'oão
sinho ��::::::=:....__,

ma, as arvores gigantescas. O gri
to aziago da coruj a se confundia
com o bater de azas dos morce

g::>s que voavam caçando i1sectos.
O Joãsinho rodeado por tod)

aquelle mundo extranho começou

Uns pirylampos de VeZ emquan
do piscavam com suas lanterninhas
de fogo para elIe. Os grilos tri
navam a sua musica ex� uisita,
escondidos e.1h'e as folhls' cahi
das. O vento sacudia, lá por cÍ-

Quando voltou a si viu o Fiél,
um cachorro de estimação de seus

paes, uivando á seu lado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ças o balanço entre todos os

ossos bens e todos os nossos ma ..

n
_

I 5 revela-nos, nao ha negar, a

eredominancia d'estes sobre aquel
ks. E' doloroso confessar este

fada, mas é uma dura realidade.

E confessai-o já é uma virtude

bastante apreciavel. Longe esteja
de nós qualquer prurido de pessi
mismo ou de preoccupação de

molidora. Somos dos que crê e m

na realidade d� um Brasil melhor,
em um futuro próximo, e dos que,
não só almejam essa reconstrucção
nacional, mas tambem se propõem
a cooperar nessa obra gigantesca.
Temos immensas reservas de ho

mens e mulheres, cheias de idea

lismo sadio, corações que pulsam
pela sorte das gerações de hoje .::.
das de amanhã, capazes dó'! reagir
victoriosamente, á frente de gran
des cruzadas cívicas.
03 males a que acima nos re

ferimos, que se apresentam sob

várias modalidades, filiam-se to

dos a um unico mal: o do anal

phabetismo, causa eiíiciente de
todas as desordens na vida mate

rial. na vida moral e na vida po-

litica, Quando, após -mais de
quatrocentos annos de existencia,
desde a sua descoberta e coloni
zação até á fixação do regimen
republicano democratico, o Brasil
ainda apresenta, entre quarenta
milhões de seus filhos, apenas 1 O
milhões que sabem ler, pergun·
tamos: até quando pairará sobre
os ceus brasileiros esse manto ne

gro da ignorancia, que está pro
telando indefinidamente a integra
ção de nossa Patria no concerto
das nações mais adeantadas do
mundo?

D�ante d'esta situação d� facto,
não podemos deixar de fazer
nossas as palavras com que o

illustre pedagogo e jornalista pa
tricio prof. Altino Flôres, a defi
niu em artigo, recentemente publi
cado, em quue esposava a cruzada
contra o analphabetismo: "Nin
guem ousará negar que isso -'seja
um opprobrio para a nacionalida-
d "O bri

.

e. ppro no, Sim, porque, ao

pa!s) que paizes latino-americanos,
como o Chile, a Nicaragua e o

Uruguay, apresentam respectiva
mente 50·r., 40'1. e 35·1. de

:di·
'or.

Um op'probio para

nacionalidade
dora porcentagem de 75'1. ?

Para se ter uma ideia a res

peito da triste situação em que nos

encontramos, eis uma relação de

alguns paizes mais Iavorecidos
que o nOS50 em materia de anal
phabetismo, por ordem ascenden··
te das respectivas porcentagens:

Dinamarca 0.0°10
Suissa 0.0010
Hollanda 0.0010
Allemanha 0:03010
Australia 0.2010
Escossia 0.2010
Inglaterra 0.8010
Finlandia 1.0010
U,lião Sul-Aicicanal 1.2010
E .thonia 3.0010
Nova Zelandia 4.2010
Suecia 5.0010
Noruega 5.0010
Canadá 5.1010

3

analphabetos, nós comparecemos
com cêrca de três quartas partes
de nossa população completamente
invalidadas para a vida nacional.
E' verdade que essas estatisticas
são algum tanto defeituosas por
incluirem as creanças de edade
pré-escolar; mas o facto é que,
computando a população de edade
escolar em 9.000.000, e consi
derando que apenas 2.200.000
creanças fr zqucntam as escolas
públicas e particulares, chegamos
approx madarnente ao mesmo re

sultado: 7 S'\' das creanças em

edade escolar não estão sendc
alphabetizada-. E os adultos ille
trados, espalhados pelos sertões e

zonas ruraes d) nosso paiz, que

pOrCê:lt.'igem representarão relati
vamente á população alphabetiza
da? Não aggravariam a assusta-

__-----------------------------------------------------

Estados Unidos 6.0010 rores: o analphabetismo moral, o

França 8.9010 analphabetismo economico, o a-

Belgica 1 3. 1 010 nalphabetismo da propria deleza
Italia 27.0010 do organismo.
Cuba 27.0010 E' esse opprobrio da naciona-
Polonia 30.00{0 lidade que nos cumpre extinguir.
Uruguay 35.00{0 extirpando a nodoa que nos avi 1-

Nicaragua 40.0010 ta. Os governos. teem procurado
Hespanha 45.00{0 realizar a sua parte, mas não bas-
Argentina 50.00{0 ta. Façamos nós a nossa. Não é
Chile 50.00{0 só um dever, mas um grato e im-
Porto Rico 55.00{0 menso privilegio, de largas e in-
Mexico 62.0010 contaveis compensações.
Colombia 69.5010 Mais attrahente e mais pacili-
BRASIL 75.00{0 ca do que todas as campanhas
São vinte e oito paizes com politicas, sem odio nem malque-

luzes, penumbras ou sombras, mas tenças, ella irmana a todos num

no nosso reinam quasi trevas. ideal commum, que é salvação da
Attendemos para a miséria que nossa nacionalidade e da nossa

. .

rema por essas zonas ruraes, a m-

dolencia, em que milhares e mi
lhares de nossos patricios arrastam

uma existencia precaria, minados
pela verminose e pelo impaludis
mo, tendo, perdido por completo
a capacidade de pensar e de agir,
e encontrar-se-á no analphabetis
mo a raiz de todos esses males.
E' o analphabetismo literario ar

rastando todo esse cortejo de hor-

raça.
Apoiemos, pois, a obra da

Cruzada Nacional' de Educação,
integremo-nos nella «até á raiz
dos cabellos>, na phase enthusi
asta com o seu Presidente Nacio
nal, dr. Gustavo Armbrust, defi
ne a sua actuação, e levantemos
de nossa nacionalidade o oppro
brio do analphabetismo.

Gliezer dos Santos SaraiVa

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

-

1
I

�

Commercio, lndus
tria e Agricultura

PELES

ção; pôr em cornmumcaç to o com

prador do extrangeiro com o pro
ductor, conferir as marcas praticas
sobre todas as perguntas com o

Arroz sacco 44$000

exportador. Kerozene Caixa 35$000
Informar os exportadores so-

Gazolina caixa 55$000
bre o caminho dos transportes e

Vélas de cebo caixa 1 6000

sobre a ordem da aduana no ex-
Soda Pyramide caixa 60$000

terior e o regulamento de com- Ce,bolas caixa 44$300
mercio com as fronteiras da Che- Velas stearina caixas 38$000
coslovaquia. Prover os calculos I Z�a Mays Fischer caixa 30$000
exactos das tarifas de fretes, in- Coco sacco 55$000
termediar prolissioaaes para repre-

Farello sacco 6$500

sentação, promover exposição de Farellin�o sacco 6$500 (Por sacco de 60 kilos)
mostruarios, prestar attenção pra-

Farinha de milho Marialina caixa Preto novo 13$000
tica para a economia technica e 24$000 Branco especial 25$000
cornmercial exportadora, preparar

Vélas de cêra kilo 7$100 Vermelho 20$000
a realização de negocios de com-I G.rampos p. cêra kilo i $400 Ml!latinho 20$000
pensação com a Checoslo�aq:ia: I

CImento Mauá sacco 11 $500 MERCADO FROUXO
Nossa secção conlerencia] e di- Phosphoros Pinheiro lata 210$000 -

rigida por experimentados prolis- Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 FARINHA DE MANDIOCA
sionaes, Garantimos completamen- Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 (Por sacco de 50 kilos)
te os negocios concernentes de - Fina com pó 11 $000
importação e exportação para o

VINHO DO RIO GRANDE Grossa sem pó 10$500
extrangeiro. Em quintos 100$000 MERCADO CALMo

Esperamos que v. s. agraceriam Em declmos 55$000
"

II
"

nosso trabalho junto com v. s. es- Café em grão arroba 20$000 ARROZ

pecialmente em presença da crise Vassouras 5 fios dz. 23$000 (Por Sacco de 60 kilos) Cêra
mundial, estamos sempre ás ordens Vassouras 3 fios dz. 20$000 Agulha Especial O Cebo
de suas presadas ordens.

X ue coxões arroba 26$000
S 5$ 00

Carne de porco(a) Si: Kubacl«, gerente da arq Agulha Bom 51 $000
I( Xarq<.le sortidos arroba 24$000 Japonez Especial 42$000 Toucinho

Secção da America Latina da Soco CAMBIO
An. de Commercio Extrangeiro».

- - - Japonez Bom 38$000
Morcado de F'loriaflopolls Bica Corrida 34$000 Praças 90 d(v á vista

MERCADO FROUxO 51 Londres 58$563 58$963
preto sacco 15$000

_
« Paris $785

branco sacco 20$000 BANHA « Hamburgo 4$790
vermelho sacco 15$000 (Por caixas de 60 kilos)

« ltalia 1 $020
sacco 14$000 Em latas de 20 kilos 115$000 « Portugal $530
sacco 1 3$000 Em latas de 5 kilos 1 I 8$000 « Nova York 11 $870 Que r mata r

'

sacco 10$000 Em latas de 2 kilos 124$000 « Hespanha 1 $620 ' a
Arroz em casca sacco 12$000 MERCADO ESTAVEL

« Suissa 3$880 sêde
Farinha Barreiros sacco 14$000 -_ « 8elgica 2$780

• • •

Farinha commum sacco 10$000 XARQUE « B. Ayres 3$450
-

Farinha de milho sacco 14$000 (por kilo) « Uruguay 6$200 Serviço de utilidade entregue a

Café em côco sacca 30$000 Mantas Gordas 1 $700 « Hollanda 8$065 cargo de repartição pública é um

Ervilha kilo $200 desastre.

Banha kilo 1 $800 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO Em materia de descaso a Di-

5$000 rectoria de Obras tirou distinção e

15$000 louvor. Agora os moradores de

1 $500
STOCK aI! 31·10 a 3·11 Entraaos e Sahlaos "José Mendes" reclamam contra a

1 $300
aI! Z9·1O a 3·11 absoluta falta dagua naquelle

5$000 Feijão (saccos) 105.878 2.812 2.997 bairro e queixam-se que a zelosa

18$000 Arroz ( ») 108.280 27.220 12.096 repartição está lhes inHingindo o

$100 Farinha ( ») 27.395 5·914 6.586 supplicio de Tantalo.
Banha (caixas) 22.511 6.644 3.854
Milho (saccos) 25.496
Xarque (fardos) 13.5GO

Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo

9$000 Mél de abelhas lata
7$000 Nozes kilo
8$500

20$000

Café,
rOI, lã, etc.

informar o productor directamente
sobre os mercados extrangeiros,
dar informações geraes sobre a

industria de Checoslovaquia e a

proporção de todas as concurren

cias concretas dã nossa exporta-

COU·

A Associação Commercial de
Porto Alegre recebeu de Bremen,
Allemanha, a seguinte carta:

«Estimados senhores.
Formulamos a presente com o

fim de fazer-lhe as seguintes ex

posições:
Temos o maior interesse em

estabelecer negocios com esse paiz
para o que pedimos se sirvam
indicar-nos o endereço de um se

nhor desse paiz, pessoa séria, de
bôa reputação, bem introduzida
no commercio, que tenha bôas

relações com os plantadores e que

esteja em condições de assumir
o cargo de representante da nos

sa casa. Nos interessa sobretudo
que o mencionado senhor seja do

paiz f não tenha nenhuma repre

sentaçào de casas allemãs. Pode
riamos fazer os negocios a base
de reciprocidade e exportando
daqui toda classe de artigos de
consumo e importando os produc
tos desse paiz, taes como: café,
cacao, couros, lã, algodão, gom
ma crua, etc.

Nos permittimos mencionar que
estamos em condições de apresen
tar as mais vantajosa offertas.

Ficaremos muito gratos si a

respeito podessem dar-nos quanto
antes suas apreciaveis noticias, nos
subscrevemo - de v. s. - attos.

e seguros servidos - (a) Çj. L.
Schoener & Co."

- Da Sociedade de Economia
e Cultivo de Relações com a

America Latina, recebeu a As

sociação Commercial de Porto

Alegre, a seguinte nota:

«Secção Conferencial de Im

portação e Exportação da Che

coslovaquia. - Praha 1., - Re

volenti 17.
Nos permittimos fazer a expo

sição da «Secção Conferencial».
A finalidade desta secção é a que

segue:
lo. - Apoiar e mediar a com

prar dos productos de ambos os

palZes.
20. - Fazer o possivel, com

sua intervencão, de qu� a impor
tação e a exportação se façam
directamente com os paizes da
America e a Checoslovaquia.
O thema conferenc;<tl é, para

Preços correntes na praça de

Florlanopolls

FARINHA IDE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5' e 2 kilos
Indiana

37$500
35$000
4$500
28$000

ASSUCAR
Extra 68$000

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

Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

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

SAL DE MOSSORO'

9$500Sacco de 60 kilo$

Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

3acco de 45 kilos 7$500 Porco do matto uma

M oido de 45 kilos 9$000 Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

SAR&.O ]OINVILLE _ _ _

Caixas pequenas 4$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Cains gra:d_�, 5$000 MEIRA QUALIDADE

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

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

_16$000
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000

DIVERSOS

1$000
2$000

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

4111__uç:1 GI�I IIGlbia
.��II'if:IDi�:I�iiG� �Q �.

Mercado do Rio

FEIJÃO

Companhia Brosiletro poro incentivar o des
envolvimento do Economia

ca"ltaJ 8ubscrlpto' a.ccc.eoosooo - Ca.plt&l ...aJl..a.d.o; 8.00;000&000

Amortização do mez
outubro de 1934

de

Feijão
Feijão
Feijão
Milho
Batata
Amendoim

COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo

1$800
1$200
1$000

Faltam as sahidas dos depositos paIticulares.
PHONE,

e nada mais
1.100

foram os seguintes os numeros contemplados no sor

teio de amortização realizado a 29 de outubro de /934,
na Capital do Estado da aJahia.

l'-CAPITAL DUPLO (12:000$000)
(Sra. Louise Carmor, Rio)

2'- (6:000$000)
(Sr. Sylvio Torres de Castro, Rio)

(6:000$000)
(Sr. Carlos Guimarães, Parahyba)

(6:000$000)
(menor Elta Ramos Dias, P. Alegre)

(6:000$000)

16.043

15.277

3'- 6.535

4'- 15.458

5'- 7.569

(Dr. João Frota Gentil, Fortaleza, 2 titulas,' (12:000$)
(Sr. Elyas Romey, Fortaleza, 1 titulo, 6:000$000)
(Sr. Alcides Montano Mattos, Fortaleza, 1 tit. 6:000$)

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES:

Campos Lobo & Cia.

Florianopolis, Itajahy, Laguna
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO FIRME

1$500
1$400 Parece

. .

I'Incrlve ••••

DIVERSOS
(por k.ilo)

Ha mais de uma semana que

5$000
varios moradores da rua Presiden-
te Coutinho reclamam a falta de

1$000
1 $700 lu; e.m certo .trecho daqaella via

I $500 pública, pOIS os postes 319 e

321 estão apagados.
A Directoria de Obras Públi-

li

cas tem sempre a mesma respos
ta para sanar a irregularidade:
"Vamos mandar vêr." E' caso de
se perguntar: "Mas quando?"

Delambert

">'
.
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TA INDICA: ���VAV�V�V..ô...Vâv�v�'qe���âv�V�VAVA�
"-----=::- .. � EDIFICIO
1\ CUNICA MEDICO-C1IWRG!A I �..........,=or=."""'A"""'."""'BU"""'IC=ã"""'o"""'VI"""'an"""na=="""":: Dr. Aurelio Rotolo Accacio Mo- � M A X I M O

Director Médico do Hospital Com pratica nos hospitais re i ra �
de Caridade da Europa tem seu escrip- �fi1

MOLESTfAS DE SENHORAS I �
CLINICA GERAL -PARTOS tório de advocacia á rua �

Tratamento medico e cirur- Diognostico Das mOI�5lia5 ��Inter-nus p�105 RAI05 X Visconde de Ouro Preto �gico das molestias dos Tratamentos com as Radio - ���olhos Ondas Curtas e Ultra Certas I n. 70. - Phone: 1277. - L�Consuliorio Rua Joã€J Radios U. Vioieta e Infra-Ver- v�Pinto 18 f melhos=Completo Gabinete de I Caixa Postal, 110. �.1';4"""""'""""",=======_ Electricidade Medica I
_1'1

�-r�Dr. Cesar Avila �l Applica o Pneumo-Thorcx Ar- ============,.fI!>

tificial c:ontra a Tub et-culoae Pul- De n t istas �
Ex-assistente do I monar, com controte roàiologico �

Dr. Cesar Sartorl Consultorio: R. Felippe -

�r Schmidt n: 18, das 9 ás 12 �,I �Clínica círurglca-operações' e das 14 ás 17 hS.--Telef. Arnoldo Suarez �
.
Das 3 horas em diante dia-� 6��� P-re�e,s75���I��.df4�� 11,11

Cuneo � O MAIS MODERNO DO ESTADO- 1\1AGNIFICA. SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
riamemente á R. Arcyprestei � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO

�
Paiva n: 1 __ Phone 1.618v =,,-=========_1 CIRURGIAO DENTIs-fA �

DE REFEIÇOES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

R id R E t ! f DI'. Antonio Botini �
RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

eSI el1cfa:-. S eves
, ll-� I

=nior,179-Phone, 1.28\ Medielnalnterna-Syphilis
Precesses modernizados � Diarias inclusive refeiçoes e banhos

r'l Vias Urinarias Consultoria á Rua Arcypreste � quen tes -- 12$OOO
Dr. iCl;lrdo Gottsmann k �

Médico _ Operador. Es-'
Consultorio e Residencia Paiva-Telephone 1427 � Proprietarios Miguel La Porta & Cia.

pecialista em alta Cirur- I Rua Trajano, 21,
__ � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro

gia e Ginecologia �I II
Consultas ás 17 horas �

R�.Rua

ESkv��nwr.261'1' Teleph�n9 1�58 I �rlandoFilo�eno ���������
TELEPHONE 1131 ======-=_===- CIRURGIÃO DEI'ITISTA

FI
Dl L.!G SD!l1 IConsultario:RuaCCrajanoI8.i,i1 I Com curso de aperfei- .OrISueh!O IlIva Coqueluche?TELEPHONE 1284 Dr. Sizenando çoamento no Rio de

A
·

ITeixeira Netto
- janeiro - visa a distincta freg,uezia que acaba ?e re- - -_-..,.. -

� roHn5aunàLoTOmRalOch;aàoRun� 3f�r- ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na m.a�s alta. XAROPE CONTRA CO-I Dr. Arthur Pereira id d c' t dDas 8 á, 12 e das 14 ás 17 novi a e, espera, sem ornprormsso, a VIS; a e QUELUCHE FONTOURAe Oliveira I seus amigos e freguezes
CLINICA MEDICA

C I i nica M ed ica
Tabe liães --".-/

__R_U_A_J_OA_-O_P_IN_T_O__ N_,_2_1

A GA
-

Médicos

TIJUCASDoenças de Crianças
Systhema Nervcso Olivio Januario

de Amorim
SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

I
Caixa Postal, 98 Phone 1323

Anályses clinicas i
Bart�riologià, scr-o loqlc, ·1 Advogad_ OS, _

chimica

RESERVA ALCALINA I Drs. Nerêu Ramos'lrHemosedimentação:1 e. i
Consultorio:-Arcypreste Pai-I Aderbal R. da Sllva�1
va, I. Consultas: - Das 15� Advogados II
ás 18 horas. Phone. 1618� Rua Trajano, n: 33. Tele�1
'J?.esidencia:-Visconde de Ou-Iii �one 1631. I.ro Preto, 57- Phone, 15241'

. .,

.

II Dr. Henrique IRl!PP Jor. ID�r=.T=a=r=c=js=o==R=jb=e=ir=o J " O Id' ES I Ã v· -I
I

ur, swa I) uteae lannll�
Ex-chefe

õ

e clinica 00 H. 5. �

� 10�0 Baptista, AS5ist�ncia Escriptorio R. Felippe I
Publlco � H. Prompto 50ccor- Is' . - 83�ro, AS5ist�nt� 00 5�rviço i3�: chrnidt n 9 Phone 14 [

crianças 130 Prof. Luz ': I
Clinica geral-Doenç�s inter-: Dr. Fulvio Aduccf
nas e nervosas-Nutr.lcção--- : Advogado t
Diabetes, Gota, Obesidade->- I Rua joão Pinto n' 18f
R di' �

eglmes para engor ar e i (sobrado) �
emmagrecer. Das 10 ás 12 e das 14 ás�

Especialista das doenças ! 17 horas f
de crianças e latentes li I .........

:
Diarhéa, vomitos, emmagre- I ADVOGADOS
Cimento, tuberculose e syphi- 'I: I Dr. ,Gi I Costalis infantis IE i
Consult.1? João Pinto, 18 Dr. Cid Campos I(1' anàar)
Consultas de 3 ás 7,diariamente: Escritorio: Rua Trajano]
Residencia: Conselheiro

Ma-,
n: 11. !

Ira, 82-1 . andar . �

- PllOne 1.392 - o"""r=.=p=e=dr"""O=de=M=o=u=r=a=f=e=rr=o!
�C;;:;;LINICA DE VIAS UR!NA= i ----A-d-v-Og--a-d-o---,l
RIAS, pARTOS E MOLES- i
TIAS DE SENHORAS 'Rua Trajano, n' 1 sobrado!
Dr. Raymundo Santos
méàico 00 I-Iospital e Telephone n: 1548

mat�rnioaàe

Pharmacias

Pharmacia e Dro
gana Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonfo d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1 t 70

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José f. Gravan
Rua João Pinto 6

LA PORTA HOTEL
CONF"ORTO

Refinação de Assucar

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to.
das Pharmacias

,..,.,

JOAO
de
SELVA VENDESE uma ma

china de «PONT-AjOUR»
tratar na rua Deodoro. 3

Delambelr.at
e nada mai

RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.100

Tenho o prazer de comrnunicar aos meus distinctos
freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1144J ou nos depositarias CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
..)080 Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Letreiros

I Pintura em geral a pre
ços modicas

Cnrystalino de Barros

)' Rua Araujo Figueiredo, 23
f[.. ORIAHOPO[..15

DELAMBERT-Phone 1. I 00

I
�
I

I
RUA JERONYMO

COELHO, N. 3R

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

_

-

Artigo -Centario Artigo Dentario
Só na ..Joalharia MUller
Unico �6tab�l�cim�nto rapaz õe satistazer o mais �xig�nt�

profissional, rncntznôo sempr-e compléto stock à� proàuctos õcn

ta rios naciona�s e �xtrang�iros. -- Ex�cuta-s� qualqu�r traba-
,

lho em ouro, (Refinag�m, laminaçõ�s, �tc.)
Esta 10alharia avisa aas s�us fr�gu�z�s cirurgiõ�s à�ntista5 qu�
re50lv�u à�sta àata �m àiant� faz�r grano� r�àucçãa àe pr�ço

n�5t�s artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

ESPECIALISTA
Dr. Salgada d� OliveiraI

Resid. Rua Irmão Joaquim slnlCCelephone I 105
Cons. - Rua Trajano n. 1 f

CCelephone 132 I
'

i
'

Das I O ás I 2 e das I 4 ás 18 �.

Advogado
RUA FELIPP(SCHMIDT ;'-J' 9

c O M P R E - os rr,elhores calçadosl O NATAL APPROXIMA":'SE! II !
das melhores marcas NO Misc f"
SAPATO C H I C" I Brinquedos e artigos para presente na e a-

o
nea ! Só e sempre NAM iscefaneaI

PELUSO F. Schmldt, � onde a variedade e os preços são admiraveis'!

.

_,.ç� .., .,_

_ .......
_.

..,�.•
· ..... ·t-:":fl �� ._

'......� ... ':7:"'_ .... _ ... M,__ :__•• "-::':;:;;;:
"

�O:-"""_�-.::.''''-:' �.;.__ ..... _.;. _

Fabi"Aica de Massa;-l
Conv��nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CO!'!S. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional Admi
nistrativo, de Estatística e Informaçõ�s

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Glúa Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta +-Tlragem
32.000 COLLECÇOES

l' volume -- Districto f�à�ral
z' -- 5ão Paulo. minas � Paraná
3' -- D�mais Estaàos 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
�ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

, Director-proprietario da «Informação Commercial»
Rua Esto!u�s 1uniar 16

F L O R I A N O P 'O L I S
---�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--.. G I\ZETA
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�_rEL.EFUNKN EI� Typo "Super-Bayreuth"
� O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
�. A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

,� Agentes:
�I carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
�. f[LlAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

111� ;;;;;;;;iiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiõ0strua::o :=ente e:_�:u���� d: Sul

�
.

�
��
���

Quem afiança

5

mm 0/
-

o seu Refrigerador 7
UM re(riger.,dor é um grande conforto pari o II" i tlmbem u.

emprego de capital que prtcis. de estudo.

Os refrigÇ!radores 'G. E" além de possuirem tudo O que LI d.
mais moderno e perfeito em refrigeração electric., lIu.m, nl marcI
General Electríc, uma suprem. garlntil d. qu.lidld., durlção • vllor"

Ao comprar um refrigerador, 15segur•••• d. quo
-

I .Iclalnl • ba.
• o fabriclnte con�ecido e d. confl."çl '._ ...... ,.frf.".dor G. L

Peça Informações oa um. dcmonstrlçio, I ..al'quOl ....
DonOI luxililr•• " "'.ph... ,.,. 4i ........... •

t---------'-----.
_

MATAI ,
111

Com I c:II:\500 podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Oestribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

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

Ultimas edições da Li
vraria do IGlobo

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

Campo Fára-Cyro Martins
Colecionadores de emoções-Dante de Laytano
O 'Ghesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 'orto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moco ? -Hans Faliada
�oque Oonzále�-AHonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rccha
Introducção á Sciencia do 'Direilo-Djacir Menezes
.,Aventuras do 1?_io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pralica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia PatllOlogicas - Gonçalves Vianna

------'""'"""......._�_.=, '�". ,

I assa co.nsister"'\te , . .

PROCURE LER
o

"Calendarlo Blu
menauense para]

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.» trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial
�

PREÇOi2$ooo
�".'\I:�.v../f!�,"
.:".��':'� na LIVRARIA� ... , ..,,�

CENTRAL

/AIR'�l \'"

,� ,:J' '"
.

,f'''. , '_

"

FRANCE'

Fechamento de
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentin.i

Chile-Perú-Bolívia
SAEBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-c-Caravellas+
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

-

Café e Reslaurant
"E S T R E L L A"

--- D E -"

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Delamb�rt
e nada mais

PhJNE t.l or

Il:OnfeitariaEspecialidades 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

Chiquinho

l!Syriaco T.Atherino&lrmã�
COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PkOPRIA
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil

I. S. A. (Serviço aérco)-Marcas de farinha de trigo
-

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

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

I �d.Tel.:"Atherino"---CaixaPostal, 102---Teleph. 1026

r?
a

n iid'J55RFfiFrã5!5

Companhia Alliança da Bahia
... funàaàa em 1870 ...

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respon"labiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas reaponscb lltõcôas referem-se sómente aos ramos àe
f060 e TRAN5PORTE5, que são os D0I5 UNlr05 em que
a rompanhia opéru)
Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos os

Estaàos õo Brasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prinripaes
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis cnrneoe LOBO & era.
Rua r. mafra n

'

35 (sobraào) raixa postal 19
Telegr. ALLIf9NÇA Teleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

o
�=====;======�i PREÇOS AO PUBLICO AZUL,

NOVA, e
� (10$000 PROBACK, �
� AZUL 5$500 VALET e G0AL !.� ( 1$200 �

� VENDE-SE NA !* NOVA (8$500 �
• PROBArK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ �
• VALET (1 $000 ,. '�
� A Rua Tr-ajrmo N. 8 �

� ( 6$000 �

� 60f.,L 4$300 A REVENDEDORES fO! (700 Il Preços excepclonaes �I� .�.C��O���$�e�e�e��..���

E' GARANTIDO
,;F, E CUSTA 6$ .�,!.

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RuGAS E POROS ABERTOS

I,

.. Econom;co ...

, , II

RUA __,
_

CIDADE _� o _.__.... E�TP.DO__

Fabrica de Bordadas
DE

Ernilio Dinslaken
Neste bem cppcr cthcõo estabelecimento executa-se com a
maxima prornpttô ão o 5eguinte: mosqueteiros, Cortinaàos,
rortinas, Bor-ôoôoa em vestiàos. Toalhas, Ponto àe jour,
Ponto ôz Luva. Ponto festone: Ponto raàeia, Ponto Bar

õ

ão, Ponto Botões, Plissé. Bor-ôuõos em machinas
5ínger e Enxoval completo para ccsurnerfto

Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 84

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

refiram sabão
U
I N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér

.

res domesticas --- Em caixas de 27 tabletes
'

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

E'unàaàa em 1886 CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal129 Tz l. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Encaàernação, Pautação, I'rn
balhos em Alto Relevo etc,

----�

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS - SAo JOSE'
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.

.. • Optirna qualidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Miseria o Syndicato
Si fosse legalizado
Eu teria (isso era um facto)
Um lugar de ... delegado!

Resultado total da apuração
Partido Liberal
Colligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

i I

""'_ BtÕ' - wa== mlUD:J:m:vescrm mHriBf"K'_s -,& lTWWE""ifIzrr,

A E A�i' !

A V o .z I:) o p o v o

Federal Estadu
34.40
34.78
2.40

17

54

35.535

34,,86.

2.400

381

Ultimas
Florianopolis, Sabbado, 10 de Novembro de

je o sr. EJ_;ard Carneiro,
digno delegado do Ministerio
do Trabalho, neste Estado.

Desportos
F. c. D.

Elllace

Hoje, para o Norte do Es
tado, seguiram; David Fer- Ontem a F. C. D. Teve urna

chbal, Maria Leisner, Fran sessão agitada. Foi discutida
F. Treytag, E. J. Ercksen, questão da. reducção da

. pe?a de

Cap. Ernesto Nunes, Sebas- suspensão Imposta ao Figueirense
tião Araujo, Leopoldo 7. F. C.

.

Cardoso Augusto Berndh I DepOIs de acalorados debates,
Edg-ir Carneiro, Germano posto o caso em votação veriíi
Bona Nestor Outra Horacio cou-se um empate. Pelo voto de

Silva:
'

Minerva dado pelo sr. N'.·son Nu-

Ines, que presidiu a sessão o Fi
gueirense sahiu vencedor. O facto
sensacional foi, porem, a renuncia
do ceI. Lopes Vieira, feita em

caracter irrevogaveI.
O gesto do ceI. Lopes foi se

guido pelos srs. cap. A itomo

Festa de NllSU SSl1hJra da Bíttencourt, tte, Albano de S u-

Concalção za Lucio e Candido Freitas. Em
vista, porem do appelo feito pt la
assemblea os tres ultimos demis
sionarios, accederam em permme

cer nos seus cargos, afim de evi
tar grandes embaraços á Federa
ção.

No Conselho Technico da F.
C. D. com approvação unanime
dos presentes, ficou r .solvido que
conotasse em acta o pezar do
Conselho pela resolução do sr.

ceI. Lopes Vieira. cujos serviços,
relevantissimos, ao desporto bar
riga-verde. enalteceu.

Harclllo da Luz Ma1burjJ I tas filhas do sr. José Moritz,

I do nosso commercio, e des-
Decorre hoje o anniversa- tacadas elern -ntos do nos

rio natalícto do interessante I so set.
menino Hercilio, filho do sr.

Nino Malburg, representan
te cornmercial e nosso par
ticular amigo A G izeta en

via ao travesso garôto e aos

seus progenitores, os me.ho
res votos de felicidades.

Tribunal
Eleitoral

s,

Em vista das commernorações
que terão lugar no dia 1 5 do cor

rente, o Conselho Tcchnico da
F. C. D. resolveu que a pugna
para a disputa do titulo. d � vice
campeão, se realize amanhã, ás
16 horas.
Para arbitro foi escolhido o

tte, Apparicio Corrêa.

Tau13ia -lll)�arjJ

ReligiãoRealiza-se hoje ás 20 ho
ras na residencia dos paes
da noiva o enlace matrimo-
nial da gentillis.ma senh iri-

Catholicismonha Ivonete Caldeira Taulois
dilecta filha do sr. Carlos
Trornpowsky Taulóis, com o

sr, tte-medíco do Exercito
Nacional dr. Oswaldo Luiz
do Rosario. Servirão de pa- A Irmandade de N. Senhora
drinhos no acto ci vil, por da Conceição iniciou os prepara

parte da noiva o sr. Nereu tivos para a festividade da sua

Vieira de Andrada e senho- Padroeira, a 8 do mez vindouro.
ra e por parte do noivo o Uma comrnissão de irmãos, pre
sr. dr. C ezar da Cost 1 Avil- sidida pelo Provedor, percorre as

la e senhora; e no acto re- ruas da zona do seu districto

ligioso por parte da noiva angariando donativos.
O sr. Carlos Werneck Fer- Haverá novenas, missa b:;tiva
nandes e senhora e do nOi-1 e procissão.
vo O sr. tte-cel. Carlos Trorn-
pows «y Taulois c senhora. ProtestantismJ)

«A Gazeta» deseja ao jo
ven par muitas felicidades.

Futebol

Sll
'

1.
8, Sra. João de As]ls

Faz annos hoje a exrna.

sr a. d. Flavia Simone de As

sis, digna consorte do sr.

João Aureliano de Assis, te

legraphista. A' disticta da
ma A Gazeta cumprimenta.

D' Carmen Linhares Clllonia

A data de hoje regista .

o

anniverssario natalicio da ex
ma. sra, d. Carmen Linha
res Colonia, viuva do n03SO

saudoso conterraneo ceI. Ar
chias Colonia.
A' anniverssariante que

pela sua bondade é grande
mente estimada no seio da
familia catharinense A Gaze
ta respeitosamente felicita.

X IRIS

rn

S)

li

Amanhã, domingo, ás 10 ho
ras, no salão de cultos da Igreja
Pr�sbyteriana Independente, á rua

Conselheiro Mafra 23, haverá
reunião de Culto e Escola Do-

Chegam uns ...
AVAHY

Fazem annos hoje: Maj!Jr Calltidio Ragis
De sua viagem ao Rio de minical.

o sr. Arthur Tupinamba Janeiro, on�e foi repre.sentar A' noite será realizada uma

de Campo, telegraph.sta a- a nossa Força Pu.b�lca n,o reunião devocioraL Falarà o prof,
posentado, ora servindo no Congresso das Policias MI Laercio C. Andrada.

Rio; litares
.

dos E�tados, e no A entrada é frauca.

O menino Tulio Cesar Gon- qual foi escolhido para o al

dim filho do sr. Vasco Gon- to cargo de presidente, re

dim: gressou hoje no nosso dis

o' joven estudante Milton tincto conterraneo major Can-
Carvalho: tidio

.

Quirino Régis, qu� !oi
a senhorita Nilda Mello recebido por toda a officia

filha do sr. Francisco da Cos- lid3.n� da Força Publi�a e

ta Mello; crescido numero de amigos.
a senhorita Diva Gevaerd Durante o desembarque to-

filha do sr. Pedro Gevaerd: cou a ban.da de musica da

a senhorita Maria, filha Força Publica d.idos a assistirem essas reuniões.

do sr. Eugenio Luiz Beirão; «A G�zeta)� apresnta vo-

o sr. André Pinheiro, func- tos de boas vmdas. O TEM PO
danaria estadual; Ontem, do Norte do Esta- Reullido o Tribunal Re-

o sr. Arnaldo Vieira de do. chegaram pelo oml1ibus Sãb as seguintes as previsões gional de Justiça Eleitoral
Mello. da Empresa Darius: P. S. da Estação Meteorologica desta resolveu annullar definitiva

Oliveira, Genesio Camirha, Capital, para o periodo das 24 mente uma sessão de Para

Angelo Cordeiro, Ram)r u- horas de hoje: ty; addiar O julgumento cio

lysséa, Walter Kalbenbach,. TEMPO:-Instave1, sujeito a recu:so sob�e a
.

secção de

Attgusto Erichson. Celedoll- chuvas passando a bom. Anlllta Ganbaldl (Lages),
ço I )ereira, Zepherino Buri- TEMPERATURA: - Em por ter pedido vistas do

go, Guilherme Weber. elevação precesso O dr. Pedro de
VENTOS:- Suéste a nordes- Moura Ferro; annullar defi-

te, fresco por vezes. nitivamente a secção de
A's temperaturas extremas de Praia Grande, no municipi)

hoje, foram: máxima 24.0, e mi- de Ararangá; e addiar os

nima 18,5 r�gistradas, respecti- julgamentos de Capivary e

T)a:·a r:amboriv seguia ho- vamente às 12,00 e 5,00 horas. Ganchos.

A' s 1 7 horas reu.iir-se-á a

Escola Dominical da 'Igreja
Presbyteriana, á rua Visconde
de Ouro Preto, para o Estudo
Biblico em classes,
A's 10 e 19 1 [2 hooras serão

celebradas reuniões de culto a

Deus.
Tadas são cordialmente convi-

Cal. r,m�OUl"a Burges

Eàgor) rameiro

Fez annos ante-ontem o sr.

cl. Fontoura Borges presti
gioso politico e:candidato do
P. L. á deputação federal.

Fazem annos amanhã
Outros partem:

- as distincta3 serhori
nhas re:c'la e Finetc, ct:'ec-

Noticia

Rodolpho Paiva é bamba.
Ontem por motivos [uteis ag

grediu a tapas ferindo lige.ramente
a sua amante Clotilde: Nus, casa

da, branca, de 35 annos de ida
de e residente na zona neutra

"Morro do M .cotó". Clotilde
não recebeu com prazer os cari

nhos do seu arnazio e foi queixar
se á Policia, que tomou providen
cas, no sentido de Rodolpho
Paiva arrefecer um pouco o ca

lôr das suas cari.cias.

A remoação
de uma pro
fess6ra

Rec ente acto interventorial trans
feriu da escola de B-ureiros, on
de servia, para a d � Legru, no

mu iicipio de Porto União, a pro
ressôra d. Maria julia da Luz,
que exerce o magistério ha 28
longos an lOS, sem qualquer nota

desabmadora, consoante averi
guam » na Directoria da Instruc
ção.
Nã) discutiremos aqui os mo

tivos. certamente ponderosos, que
levaram a honrada Interventoria
a remover aquella velha prolessô
ra, encanecida no ingrato e pin
guemente renumerado mistér de
ensinar a petizada.

Não discutiremos, porque o pas
sado se n jaça do sr. coronel Aris
tiliano Ramos, assegurador impre
terrto das liberdades pública'.
põe a actual administração catha
rinense perfeitamente a coberto de
qualquer acto de condemnavel
preprotencia.

Vimos aqui tão somente salien
ter a exiguidade do prazo-cinco
dias apenas, dado a esta proles
sôra para assumir suas novas func
ções.

Naturalmel'\te, a Directora da
Instrucção. ou quem marcou o

prazo, não se lembrou no mo

mento da avançada idade de do
na Maria Julia da Luz, nem pen
sou em levar em consideração os

seus 28 annos de bons serviços.
Por isso, esperamos que, ao

menos, seja este prazo dilatado,
para que a v�neranda professôra
possa com maIS vagar, tão neces

sario na velhice, preparar-se para
a mudánça.

Seria, alem de um acto de in
teira Justiça, tambem de indis
pemavel humanidade.

Com a sessão de
sembléa da ./is
ção de Imprensa,
tem realizada 110

Ião do Club 12
figosto.

Da Imprensa a A3sociação
Reunida, num momento,
Escolheu a Commissão
p'a fazer o Regimento.

Alguem propôz se firma
Um compromisso de praz
Para que isso ficasse
Terminado sem atrazo.

DJutor Dheba protestou
Pois a obra, sob o plano
Que o Jairo mesmo traçou
Não levará mais de um anna

Quanto s.tJndica
quanto delegad
lorlll.

Mas por muito que se

Ninguem nos da agaza
No entanto ha gente ... á
No Clube dos sem-Tra

Gritando contra
tradas. (Recla
de A Çaze/a,
9-11-34.)

DELAMBERT vende-lhe o

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

De Palhoça a «Passa-Vin
Aa estradas (mas que íncun
Attingiram ao requinte
De verdadeira penúria.

Para estradas ... tão som

Precisamos de dinheiros
E governos. ce .. tamente,

Que sejam bem... estrad'

"Vaporosa». (
bolidal de fi
de 9-/1-34).

A Nazaria, de c8r prêta,
Do Morro da Caixa d'A
Quando bébe, faz relrêla
E chora mesmo com magua,

E na hora vaporosa
A Nazaria encrenca faZ;
Pondo tud� em polvoróSO
ElIa vira Ferrabraz, ..

SaraP

o melhor sortimen!
artigos para homen�
ca�a A CAPITi\L. .
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