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o es p O rto5�ACidad�
Cllnnp�@ílílatijj)Brasileiro do � Oatem"" boatos fervi- i

�� !� 9'a � Ihavam pelas ruas, pelos �
... lIa;U <J •�

� cafés; por todos os recantos �
'!J ouviam-se os comentarios mais �---,-

I � desencontrados. . �C��:í lI': ;�C:E ii 1 03 teus irmãos confiam e estão certos I!I) As moscas da intriga e II!I

d.� C:'},:: o nom> d Santa Catharina será aureolado com os � da maldad, que esvoaçam �
O «Rei» é um barco de I

seu automove], até a cidade de ta, sendo en ;o itrado em seu po- teus e lorços, i:Í custa dos quaes conseguiremos a victoria na � por toda a prrte á procura �
esca, de firma cornmercial do

I
Santos. der 1:554;,:3 \0, a imoortancia pugna. ,� de imundície, espalharam que �

io, desses que, de quando em ,i Como pensasse que tal v.agen, que elle guc.r._l \ em dive;,as par- NJ::> t,� cs:�u�;a3 que é o nome da tua terra posto em & a repetição das quatro �
ulndo, andam «batendo» essas só se pudesse realizar com o conhe- tes do vestua i )5, sendo que . . 1 jogo! Eiil, :\"::t:ltC! � secções eleitoraes anuladas �
aragens á procura do pescado mento da Policia, ali compare- I :000$')00, em duas notas de

1___
.� ia ser sob pressão, sob vio- �

Estava, ôntem, o «R:'!i» an- cia para apresentar o viajante. 500$000, i\th10el escondêra na � lencias e ameaças. �
orado I11 enseada do Pantana do Emquanto Numas se explicava, carneira do ch ipéo. Te,ão lúg.H aman ã na ense i- Em virtude de irem disputar o

t!iJ São dessas intrigas soezes �uI, districto do Ribeirão. E tudo o commissario Juvenal Farias no- Depois d e.sa deligencia, Mi" da do Valbngo em Santos, as campeonato brasileiro do remo, re- � que é preciso ir desde logo �
orria normalmente a bordo, quan- tou a coincidencia dos signaes do noel Pej,;i�l confessou o furto. provas do Campeonato Brasileiro madores eliminados, as represen' .� destruindo, para que se não �
do, para confirmar a inconstancia individuo apresentado com os trans- M liJ tarde, compareceu á De- do Remo, ás qmes, concorrerão tações da Bahia e de São Paulo, JtJ gere uma lenda e não se tW
a vida dos mareantes, foi o bar- mittidos pe'o mechânico JacCiuinot: l:g .cia J 'r. ! gostinho Pere'ra, rem-dores de sei; Estados, a sa- concorrentes ao referido campeo- �J invente com isso um cavaio �

co alarmado com o desappareci- Comrnunicado o facto ao sr. De- mestre do «_R i», á procura do bel: Bah;a, Rio de Jar.·iro, Dis- nato correrãos ob protesto. .w de Tróia. �
ento do tripulante Manoel Pe legado Auxiliar Cap. João Câ!." tripulante, que 10;50 reconheceu. 'rico Federal, 3.10 Paulo, S:mta I E' essa a noticia que n03 che- � Temos á frente do go- �

reira Ramos, português, de 32 cio, submettcu-o esse a in.crro- /\ p,,!;_<::> :3!JtUlU ao mestre Caih'uina e Rio Granel· cio Sul. ga de Santos. ff!J verio do Esta10 um homem �
annos de idade. Ma�, não foi gatorio, nega. «lo, pOfe'D, l'vLnoel Agostinho o dinheiro apprehen- O campeonato constará de ll1J que soube p�r muitos anos �

d d P' tori d t: d'J d 'C p'·ov",·�l�l;rr (J .• ble scull ou U·.........\ palpl"te ria' r- .

r.�precisamente a eserção o maru- ereira a au ona o I urto, 1'10 e rr ln '-"1 apresentai" a a- �, ,-,-'. "C lJ, u .• ,.u••. , l < ,n- j � Il'!l ai! TI'::, t ir, no ostracismo, o �
)'0, coisa cornmum entre elles, que Cada vez rms convencido da ?;' d7}',1 cL-i j �·rtos o tripulante rigger a dois e oui-rigger a quatro. gauChO � fogo combativo da oposição, 'íf

A
. I D" r �

alarmou seus companheiros. E' mentira do interroga-l c, mwd ;) ,:",.;1. .s g�anuçõ�s do .stncto r c- Uõ'l1 (, enragé> náutico gaucho � em defesa da liberdade. �
ue Manoel Pereira Ram03, lu- aquella autoridade passar-lhe revu- �ml}. RiO_ Gr7nd:'! do Sul e São dá o seguinte palpite para as pro- .t!l Foi daqueles que após a �
�ndo, levára comsigo quantia su-

f dH,u estao preoccupando os de-I vas d", amanhã: � vitoria outubrina de 1930, �
perior a 1:500$000, roubada Pro' _ Ca'�a, d' ,�.S; i7 D7� o'!)VEMB' R'o

ma;s concoTfênles. E,tamúscertos, Skiff--l', Gaucho; 2., Santé.1 � podia como Vinicius, vir !fi
d f d b d d ;;;J _, '.

.. I I" pa!ém qu:� 03 n')SSOS conterrane03 C h' 3 C' O' <.\1 'bl' d J
o co re e or o e que era es- at arma; ., �anoca. ut-ngger �'II para a praça pu lca, eg-

",�tinada a despesas eventuaes. F u n cc i Ona :"j os !-1oje, é feriado estadual, sah�rão d::li' uma plO',a hisanL� da
a 2 remos-I' Caucho; 2', Ca- � dobrar a tunica e mostrar as ttl

d Sem perda de tempo, mandou 1 .:: ji'.. llemorando-3e a adhc- pujança do Remo eJ] Sl,-;.· Ca- rioca; 3', Bahiano. Doble-skiff- � cicatriz s da batalha. �
mestre de embarcação um pró- CO'1forme vimos annun- são da então provinda ca-

t\nfina. J', Carioca; 2', Gaucho; 3., Pau- J1l Essas cicatrizes eram os' ti'

prio ao campo da Air Franc�, no cla�d� será levado a effei- tharincnse ao re�il11c rcpu- lO li,;ta. Ollt-ri.Ig,�r a 4 rcmo;,- I', � selos dos prelios formidandos

Campéche, pedindo a transmissão to, na 'próxima segunda-fei- blicano, i!1stamado em 15 S p��nS·tas Caucho; 2', Carioca; 3', Sarti ,jtJ a favor d.is hberdaJ,�s pú-
do oecorrido a Policia Central.

ra no Theatro Alvaro de de novembro de 1889. e ba h i a nos Catharina. � blicls.

Promptamente attendido na- C�rvalho, o grandioso e ori-
.

Por esse llloti
..
o não hlllc- correr,�o sob

I "

� D�pois, no governo, já ti

quelle campo, o sr. Jacguinot ginalissimo festival que, sob Cl0n?�� o eXpedle:1te das re- protesto 'IOutro barriga � deu prova� de respeitar e �
Joseph, mechânico da citada Com-

O patrocinio do Clube dos partlço:::S estadl1acs. Sant03, 17 A GAZETA _ ve rde � garaatir a liberd:\dc do vo�o,

I�panhia aérea, telephonou para a Funccionarios Publicos e em � coerente, portanto, com �eu 1
policia, narrando o facto, que os beneficio da altruistica inicia,- Deputados Federaes eleitos S/eu/-I' catharinemes; 2. ca- � pal:sado. �

.

d' d
.

t �",1 Já vai longe, mas ainda

111-preJ:l Ica os segUiam para es a tiva que é a Casa do Func- Sendo o total de votos validos apurados de riocas e 3' gauchos. Out-rigger a .� 1
Capital, e transmittindo os signaes cionario, promovem a distin- 73.543 e o niJmero d� !Jgares a prc.:nch.:r na Câmara d0is-' l' gauchos; 2' cariocas; 3' � todos se recordam do pleito �
do fugitivo, que vestia terno pre- cta «virtuense» do CLtnto- Fc:deral de 6, o quociente eleítoral será de 12.257, que é bahianos. Douhle-sfeiff _I' pau- � de 3 de Maio de 1933. ltJ
to, camisa de listras encarnadas

exma. sra. d. Ondina Simo- o resuitado da divisão daquelle total p;lo nUI11:ro de 10- listas; 2' cariocas 3' gauchos. � Foi livre. ��e sapatos amarell05. Gh t' I A' P'd L" I f ? O' 4 1 h ij1 Livre foi o pl�to em se· W
ne eur e SL!aS gen IS a �lm- gares. SSI.TI, o art! o lOera ez � candidatos p210 l' ul-ngger a remes -

.

cat a- .� �

Um desses inexplicaveisdacasos, nas. turno os srs. dr. Nerêu Ramos e ceI. José Eugenio Müller, rinenses; 2' cariocos e 3' gauehos. � gunta edição, .dde 3 de .De.

tll�minutos depois de recebi a a te- Tanto pelo nOi11e desta- o que, tambem, aconteceu com a Colligação que elegeu os _ � zem ro, repeti o, em vutu·

lephonema, lev.lva o marujo la- cado de sua organizadora, srs. drs. Rupp Junior e Adolph) Konder. Pelo 2' turno, o Santos, 17 A GAZETA _ � �e do gesto, d.e alguns ide�- ..

rapo
, ,. P I" C n'ral R

. J h' I tli l13tas que so tiveram em mI-
;0 a propna o ICia � l •

como pela gra!1de originali- Partido Liberal fez mais dois candidatos por terem al- ema gran:::le ent USlasmo pe as re- �� I I
.

Acompanhando o meliante, ali dade dos numeros es:olhi- cançado a maioria de votos ne3se turno, os srs. dr. Diniz gatas dê! amanhã. Os hoteis estão � ra�, ze ardPeCod�stnEtol . cuml- �Iesteve o chaufLur Numas Caro dos, nota-s2 grande interes- J�tnior, com 35.851, e o Almira lte DJrval Meichiades de sllperl�tados d� forasteiros que � pnTfn:? .) olga eItorla. �
d)so, dizendo que por elle fôra

se pelo festivúl. Souza, com 35.848 votos. vêm assistir as sensacionaes provas. �. n e Izmente temos a a· �
conlraetado para uml viagem, em � mentar que existem por ai �j

-

Passam por Florianopo- I) disCUi�SD Futebol � a fóraindividuosobtusosque �
C t d � têm a veleidade de serem �en ro OS lis dois agitadores do Proflm ATHLETICO x MARCILIO � mais realistas do que o rei. �
Estudantes D III DIAS rij Tambem foi livre, reconhe- ,,,.1

communistas Dímrre�m�os

�I
cido por grt.gos e troianos, ij"XX I de Se- � Da gt.nt;l senhorinha C.óra Co- Encontrar-se-ão amanhã no � o ultimo pleito de 14 de �i

tembro" No «Cte. A!cidio», passaral •• hoje por este porto, com lonia, recebemos a seguinte carta: grammado do estadia da F. C. D. � Outubro. E este é o concei

Idestino ao Rio Grande do Sul, para onde vão deporta- «Floriélnopolis, 17---11---934. as valorosas equipes do Athletico .� to pacifico que a

unanimida·IMdos e possivelmelte conduzidos até á fronteira: dois des- Exmo. snr. director d'A Gazeta. e Marcilio Dias, de Itajahy, numa � de do povo faz. ..
ESCOLA PRA'TICA DO tacados agitadores, accusados de prática de actos extre- Estando sClente cla noticia pu- vibrante e ellthusiasmada partida � fe á então possivel que �

COMMERCIO mistas. blicad 1 ontem nas fo]h:lS do vos- de desempate. � todo esse passado de hones- �
C3m a presença do represen.

Movimentada nossa rep Irtagem, conseguiu r.lla, bur: iO jornal, que alumnas da Escola O enc�ntro de amanhã será � tas tradições esborge-se �
tante de S. Excia. o Coronel lando a vigilancia do investigador da policia carioca que Normal Cathannense, e portanto sensacional.

i!tl
nJm momento? �

Interventor Federal, Fiscal do os acompanha, approximar-se dos dois com�unistas, com collegas, desmentiram minhas pa- � S.=rá, então, admissivel 1W
Ensino Commercial; representante os quaes entreteve ligeira palestra.

.

lavras, tomei a ousadia d,:; recti- estavam presentes que o professor � que o atual governante con- �
do sr. Chefe de Policia, e Di- Assim, foi-nos possivel apurar tratar-se de Adehno ficar ai ,uns erros; avisar-Ihe-ei tam- Barreiros FIlho' achando que tinha � sinta numa pressão, numa �
rectores do Grupo Escolar Lau- Deycolla dos Santos, gráphico do Correio da Man/ui e bem que nada fiz para publicarem offendido todas as republicanas 'ij violencia, ou em qualquer i
ro Müller, e do Grupo Escolar presidente da célebre' União dos Trabalhadores do Livro nas columnas d'� Pafria algo que se achavam na sala nobre, � atentade á liberdade do ci- �
Silveira de Souza, Professoras e e Jornal e H.eítor Ferreir� de Lima� .alf�iate, candidato a -que fallasse do dlsc�rso p,r?fendo

I disse: Si é. que offendi alguma � dadão, nesta reprisi eleitoral? �
alumnas do Collegio Coração de d21egado-eleItor dos alfalatc3 d_o Dlstncto Federa}. . p�lo professor BarreIrOs Fllho no alumna, retiro minhas palavras». ��� Não, isso é inadmissivel, �
J d E I P

, Ambos foram presos no dia 14 de outubro ultlm.J. dia J 3 do corrente. S.::ndo republicana .. não podl'a It porque o passado dos ho- �wesus, a sco a rahca, repre- •

"�d
. I' Adelino Deycolla dos Santos., que se achava Ilcen- Já que essas moças toc:uam ouvir callada tudo o que menos- �tI:I mens responde pelo futuro.

�".sentantes a Imprensa, rea lzou-se �� "

hontem uma conferencia, promo-
ciado do Correio da Manhã, para tratamento de saude, num assumpto que eu queria es- prezasse a minha divisa: Por San- �

'd fo ,I' preso quando viaJ'a va de bonde na Capital da Repú- quecer, direi qual o motivo qu � ta Cathalina!
- � Bisbilhota �

Vi a por aquelle Centro. I!?J IR

C blica. me fez retirar no meio do discur- E' esse o motivo porquF' useI' ������������ío1j
oro a palavra o sr. professor -

D IDo Rio, foram remettidos para S. Paulo, de lá retor- so: retirei-me por ,ue acho que de um gesto tão destoante comoanie Faraco, pronuncia interes-
b h nando para o Rio, onde emb.arcaram no, «Cte. Alei.di.o.» num estabelecimento de ensino dizem minhas collegas.sante conferencia, so re o lema

P Para o Rio Gr�nde do Sul, Ignorando e.les o seu defll1ltl- nio se deve, ainda mais num dia Só sinto e sentirei sempre, na-o« atria e Patriotismo», sendo ao 1
t .

I d d vo destino.
.'

.'

tão so emne como o do encerra- ter intelli?encia bastante para res-
ermInar muito app au i o. _

Deycolla pediu-nos lessemos, na A Patrta do RIO, o mento das aulas, incutir no espi- ponder a altura do discurso do

protesto publi.:adü a respeito diz�ndo-nos q�e, na. própria rito das alumnas idéias politicas. professor Barreiros Filho!

Câmara, houve tambem um requenmento pedindo 1I1forma- Apezar de me ter retiLdo no Subscrevo me attenciosamente.

çôes.- A chegada do investigador interrompeu o «contacto". pri:1�ipio, affirrr.o por col!e�as que. (ass.) Có. a Colonia

,Um roubo importante a bordo
do "Rei"

oi preso pela nossa policia @ t�raipurP
lal�te infiel. Um acaso fe�i� strJppre

as dificiencia da Po��ci;�

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
ratissimos

CASA PARATZO

,Roupas para homens e

Crtanças só na CASA �
OAPITAL.

IlJtLANlÓCK 1 veIlU"::-H!� v

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Departamento Provincial de Propaganda)
Technica de Sorel e technlca de Christo

Plinio Salgado
Durante a batalha ferida entre os communistas e integralistas,

na praça da Sé, em S. Paulo, aquelles gritavam Morra Deus!
No alto, sorria um grande céul azul. Em baixo os integralistas
derramavam seu sangue por uma idéa. Mulheres e crianças resisti
am cantando ao fogo das metralhas. Não! Deus não morre no co

ração dos homens!
Os que submettem a luta social aos principios do evolucio- O ··t dnismo darwiniano esquecem-se de examinar a outra face do esp I ri o e

mundo. Perderam-se no estudo unilateral das leis da materia e

abandonaram as leis do espírito.
II II

O terror nunca venceu. Basta examinar a HistOl ia. O ter-

ror dos cossacos do Czar gerou o communismo; o terror vermelho sileiro
do comrnunismo géra o integralismo.

O integralismo vae ser a lei da bondade, a lei da har
monia social, a lei da solidariedade humana. do respeito á persona
lidade, da distribuição equitativa da liberdade, afim de que não

se torne o monopólio dos criminosos, dos máos, e sim o direito e

o dever de todos os bons.
Enganam-se os que acreditam que os povos possuidores de

uma profunda consciencia de liberdade se amedrontam com amea

ças de tyrannias. O communismo, para estar de accordo com Mary,
teria de vencer primeiro na Allemanha e na Inglaterra. Jamais sup
poz Marx que elle vencesse na Russia

A victoria da violencia na Russia foi preparada pelo ha
bito de escravidão das massas, desde Catharina e Pedro I. Acostu
madas ao domínio do chicote, as pobres massas russas continuam
a soffrer o mesmo velho soffrimento das velhas escravidões. A mão

agora é outra, mas o rebenque é o mesmo. Com mais violencia.
Vi ôntem a photographia de um posto de Ordenhação

dos Soviets. Uma fila de mulheres deixando-se ordenar, como vac

cas, porque na Russia é prohibido as mães amamentarem seus ·fi
lhinhos. Essa scena degradante, que apresentam como reclame do

regimen, demonstra a escravidão de um povo. No Brasil, jamais as

mães tolerariam isso.

Redactor-chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

n

Pt. GAZETA Va'DIARIO INDEPENDENTE

Provincia deSta. Catharina

Damos a seguir a relação das
cartas retidas em

.

posta-restante,
na Directoria Regional dos Cor
reio e Telegraphos: Alberto Ani
bal, Antonio da Luz, Alfredo

Vargas, Antenor Augusto Ville
la, Angelina Brager, A. Aizaura,
Antonio Miranda, Agenor Keo
cke Varella, Aristides Mello,
Adolpho Calrindo, Agnelo de
Freitas Varão, Aleides Santos,
Aleixo Dudeque, Aurelio Ber
nardes, Athanagildo Siva, Anto
nio F. de Athayde, Amanda
Lemos, Ablina da Conceição,
Arthur Pie Sellaria, Amaro Frao
cisco Duarte, Arthur Perreiros
30brinho, Aloysio de Oliveira,
Associação professores Catholicos,
Bento Fernandes de Souza, Be
nedicto Motta Mercier, Basch
Luchi & Zacchi, Brandão Junior,
Mrs. Cunha, Conmino Epifani,
Clasen & Weege, Dorigath Lar

gura, Domingos Mauro, Domin

gos Serraria, David Fernando,
Doleres, Ernest Bormivet, Ernest
Reidel, Emiliano Kunah & Cia.,
Francisco C. Machado Reis,
Francisco Xavier ela Graça, Fran
cisco Vieira Assis, Florentina

Valgas, Gilberto N. Gelbecke,
Geo S. Bickertaph, Gerhard Lan

ge, Humbert Jung, Irene Santos,
Ivone Pereira Lemos, José Alla
bem ParaHada, João Aleantara
Machado, José Salache, José Sil
veira Mattos, Joaquim dê Andra
de e Silva, José Veiga' João Ca
minha Rocha, Jacintha Ferreira,
José Machado Rodrigues, José
Manoel Reuz, João Baptista Po
litti, Julio Guimarães, Joaquim
Benedicto Oliveira, Maria Gomes
Manoel Pinheiro, Nicolau Gon

çalves, Maria Rosa de Jesus, Ma
ria Thereza da Costa, Mario Mel
lo & Cia., Ltda., Mario Balsini,
Mario Linhares, Mario Silva,
Newton da Luz Macuco, Martha
Lepper Becker, Nicolau C. Gra
vina, Osmundo da Matta, Osmar
Requeixa, Olyntho de Couto
Auirre, Onofre Antonio de Britto
Orlando Antonio da Silva Jacques,
Pedro Cardozo, Paschoal Ulàu,
Pablo Gumez Garcia, Proença
Filho, Pedro Amaro de Souza,
Presidente da Sociedade Catha
rinense de Agriculturn, Padre
Peter Ulich, Rodolpho Klens,
Ruigi Haga, Roberto C. Schmidt,
Ricardo Oliveira, Rosalina de
Maria, Syndicato Odontologico 8.
f. Catharinense, Thomaz Souza,
Ubirajara do Carmo, With Fre�
se, Wally Dittrich, Virgílio Dias

Junior e Viuva Becchi.

" "
II

Directrizes integralistas
XX) - o principio do Integralismo em materia de coope

ração religiosa é o do regimen de concordata, sem perda de auto

nomia das parte� e visando sempre a grandeza nacional dentro do
ideal christão da sociedade.

XXI) - O Integralismo favorece a pluralidade syndical
dentro do regimen liberal vigente, mas mantém o principio de rigoro
sa unidade syndical num regimen politico integral, porquanto neste os

syndicatos deverão proporcionar integralmente ás respectivas classes
os meios necessarios à satisfação de seus legitimos interesses materiaes,
culturaes, moraes e espirituaes.

XXlI) - Uma vez orgiAnizado o Estado integral, este não

poderá permitir que se fórmem fóra do seu circulo de acção quae:
quer forças de ordem politico-social ou economia que o possam
ameaçar; nestas espheras da vida nacional tudo deve ser controlado
e orientado pelo Estado integral.

XXIII) - O Integralismo quer a direcção da economia
nacional pelo sovemo, evitando que o agiotarismo depaupere as for

ça"s da producção, que o trabalho seja reduzido a uma simples mer

cadoria sujeita á lei da offerta e da procura, que o intermedio asphy-

Não será decoloido o original,
publicado ou não,

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc oor parte
ria Redaccão,

Assígnaturae
ANNa 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem come

os valores relativos aos an

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

Caixa Postal 37

Uma preoccupação paira em

todos os espiritos dos que traba
lham nesta casa -é o "Natal do
Garôto!"
O nosso illustrado redactor e

meu presado amigo dr. Antonio
Bottini foi o idealisadcr,
O dr. Bottini a quem o dever

de profissão leva ao recesso de
todos os lares, por certo, em mui
tos delles viu a miseria com todo
o seu cortejo de dôres. A cari
dade é uma qualidade pronuncia
da no' seu bem formado coração
e o seu humanitarismo toda gente
conhece, dahi, creio eu, o seu

interesse em dar a esses pobres
garôtos um dia de Natal melhor.

Não se poderá prestar maior

adoração a Nosso Senhor, que
foi o inspirador de tudo ...

Ontem, com a maior satisfação
noticiamos o concurso de dois
elementos artisticos femininos, tal
vez os mais brilhantes do nosso

meio musical.
Icléa Vieira e Ivonne Brügge

mann, musicistas de escól veem

em auxilio do «Garôto do Jor
nal».

Que bonito!
Moças, em plena juventude,

despreoccupadas das vaidades do
seu sexo, essas duas nobres al
mas, esses corações de ouro, um

grande, u m enorme contigentc
veem trazer para que o festival
que se vae promover seja coroa

do do franco successo.

Só mesmo quem o condão di
.vino da Arte attingiu é que sabe
bem o que é a Dôr. Bravos, ca
ras coHegas! «Quem dá aos po
bres empresta a Deus.»

Permittam-me que lhe& beije as

mãos.

n
II II

Eis porque nasceu uma idéa nova em nossa Patria. Para
salvar o Brasil da humilhação a que o pretendem submetter estran

geiros que organizam complots terroristas, mancornmunados com li
teratos pequenos-burguezes e ante a indiílerença criminosa de uma

burguezia pôdre e o beneplacito de um capitalismo indecente.
Essa idéa nova, que é o integralismo, está penetrando nas

classes proletarias, tão soffredoras; está penetrando, como um me

mento, nas casas dos ricos materialistas e roubando-lhes os filhos mo

ços, mais capazes do que elles, de comprehender o drama da Pa
tria; está se infiltrando triumphalmente em toda a parte. Nada mais
a deterá.

Nos bairros soffredores dos proletarios; nas casas modestas
da classe média; nas pensões de estudantes; nas casernas dos sor

teados, nas officinas, nos campos e no sertão; nas cidades peque
ninas, na selva onde geme o cabloco junto á gleba, ""e no oceano,

no bojo dos navios, em toda a parte s� sente hoje· a ansia que
se traduz nestas palavras: Nós implantaremos o Estado Inte
gralista.

Gravatas em lindos pa-
drões. Variadissimo sorti-
mento CASA PARAIZO

FAZER uma refeiçoã
é cousa vulgar. Mas fazer
uma bôa refeição só no res

tauraut Chiquinho.

o PeJrinho, o pequeno jorna
leiro, é um menino ágil, esperto,
muito intelligente. .

Logo pela manhã, elle percorre
as principaes ruas da cidade, a

pregoando os jornaes.
Embarafustando-se pelos corre

dores das residencias particulares,
entrando pelas casas do commer

cio, saltando para dentro dos bon-

d �s que se dirigem para os arra

baldes, o Pe9rinho já se tornou

conhecido dos transeuntes, que

nota n sua solicitude e sua pres

teza em bem servir os leitores.
Embora seja um menino, o Pe

drinho já é utíl a si e aos seus,

aos quacs procura auxiliar á me

dida de suas forças.
Seu pa�, que é operario, éum

homem pobre � que procura tra-

AOS SASBADOS

o

PequenoL
'jornalei ro ''''--'__''''''�

balhar muito, pois tem familia nu-[ Pela manhã, o Pedrinho ven-lmerosa. de jornaes. A' tarde, serve como

Alerta petizada! ! !

Casa MACEDONIA
Já está recebendo os mais lindos BRINQUEDOS!

e RUA TRAJANO e
P '·WAWL." fk .. F;,-.. ;;A��.5·.m&9f

xie o productor e esmague o consumidor; que o capitalismo inter�
cional os escravise, cada vez mais aos grupos financeiros de L)nd;�
e Nova York, não transferindo como faz o Estado Liberal Dctn .

erati�o a soberani.a Econo:nica da N�Ção ao Capitalismo burguez q:
perrmttem a orgia dos trusi <caiteis rnonopolios»; espoliações d
roda a sorte atravez d'Js juros on.'!r0303, do jogo da praça, das rnano�
bras com as quaes o cap.talismo attenta contra o principio da pro,
priedade. Essa attitude do Ltado lntegralista não se deve confun.
dir com o absurdo do cornmun.smo em que o governo se torna o uni,
proprietario o unico capitalista, o unico patrão.

o

Nos meios protelarias
prevídencia dos proletarío,
brasileiros

Costuma-se dizer, tão erronea e insensatamente, que o b ra·
é, por índole, imprevidente.
Attribue-se como factor para exístencia de tão prejudicial de.

feito, por assim dizer, consequente de innata tendencia desorganisa.
dora e desleixo individual da economia privada á prodigalidade da
natureza, o que é outro lugar commun, contrario a verdade dos fac.
tos.-A realidade, no entanto, é muito outra, posto estar evidenciado
concretamente, que o proletario nacional já tem e muito apurado o

espirito de previdencia.-Antes mesmo que o actual gonrno viesse
ao encontro das necessidades ínadiaveis das classes trabalhadoras
instituindo-os departamentos de pensões e aposentadorias, já, pel�
iniciativa e esforço proprios, procurava nosso proletario salvaguardar
se, na medida de suas precarias possibilidades, no inlortunio e a

[amilia na morte de seu chefe.
Como desprotegido da Fortuna tão varia e caprichosa. tem

tido o trabalhador nacional como maxima preoccupação, tão louva.
vel, a de pensar nas difficuldades da vida e na miseria dos lares
destruidos pela morte. E, felizmente, a Íncontestavel existencia dessa
preoccupação e do consequente espirita de previdencia está ampla
mente diffundido entre os que tem, rondando-lhe a porta dos lar,e;
pobres, os doendes de to Ía a so.te, q·le promma'1l da Miz�ria.
Quanto não t sm sido. posteriormente a titanico e dinamizador es

forço do trabalhador nacional, olhos fitos e desvelados a supprir en

cargos de imprescindivel subsistencia a seus entes extremados, pela
nobilitante concepção que encarna o tão seu acentuado e proprio seno

timentalismo de alíeições pela Familia, desesperador, o ultimo lam
pejo do cerebro já vencido pela morte, quando, nos neblinamentos
da visão amortecida pupassam perfis amantissimos unidos em insolu
vel desgraça, empôz talvez não revelado, mas obcecante e renitente

mo.tilicação de uma vida já em seus ultimes clarões toda cuidados
ao insoluvel amparo, sem a solução compensadora ao eterno inlor
tunio.

Ahi causa de influencias desesperadoras aos conscientes da
dura realidade dos factos.-O se evitar desordenadas e desesperado
ras attitudes extremam .nte radicaes é dever precipu» daquelles a

quem cumpre indeclinavel dever no zelo ao cumprimento d� prceei
tos legais já tão fartamer te existentes.

Seria de todo irrisor.o systematico indiferentismo ou arrogart s
reacção do prec�ito regularizador de afflições, porventura causa de
desordenadas attitudes.

Entendemos assim, sej3m factores capazes a normalizar eco

nomica e mentalmente espiritos até audaciosamente plevidentes, a

existencia effectiva e realmente benefica á nacionalidade, phantasia
damente farta, do Seguro social e do Sa lario , capazes de supprir
necessidades vitaes ao parcimonioso proletario nacional e o zeloso
cumprimento da Lei, sempre elaborada para prevenir e solucionar
honestamente palpaveis questõ,::s economico -sociaes e não para ali
mentar tolas prevenções ao melhor imencionado, producto do tra

balho, das agruras na lucta pela vida.

P
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�����
� que nos �ecep�ores PHILIPS são aproveita- �
� das todas as Importantes conquistas da sciência �
�

do radio, razão porque recommendamo-Ios. �
�

AGENTES:- COSTA & Cia. �
� RUA CO�SELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis ���������������
moço de recadcs em um escIÍ

ptorio commercial da rua I 5 de
Novembro. A' noite, frequenta
um curso nocturno para operarios
e homens do povo.

Elle tem um coração hom.
Não póJe ver seu pae trabalhar
só, para sustentar uma familia tão

grande e, por isso, procura ajudá
lo na manutenção da casa.

A o s domingos, o Pedrin� o

vem do Portão, onde móra, as

s�stir a uma secção de cinema no

centro da cidade.
Elle é muito estimado no bair

ro onde mora. Todos lhe querem
bem, porque vêm que elle é ami
go do trabalho t! tem um grande
desejo de instruir-se.

Leonidas de Loyola

MENINOS!
Não se esqueçam de que os mais saboro

sos t'oces, bombons, cho:olat�s e bíscoitos só na

Casa Belo Hori·zonte
PADRE MIGUELINHO, 28 PHONE, 1006

�;i·'i.�f::.,
\>..
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Comm
tria e

e-

A Inglaterra
quer arroz
A Associação Commercial de

porto Al egre, recebeu do ConsuI

da Inglaterra naquella capital a

seauinte carta, capeando copia de

u�a carta recebida da firma Mo

unt Royal Rico Mills Limited,
estabelecida em Montreal, Cana

dá, referente á exportação do ar

roz brasileiro para o estrangeiro:
«Porto Alegre, 22 de outubro

de 1934.
IlImo. sr. presidente da Asso

ciação Commercial Porto Alegre.
Recebi da firma Mount Royal

Rico Mills Ltda. uma carta soli

citando informações sobre a ex

p�:>rtação do arroz. Estando certo

de que v. s. poderá fornecer á

dita firma com todas as informa

ções a este respeito, annexo uma

copia da carta que v. s. poderá
responder directamente á firma.

Aproveito o ensejo para reite

rar-lhe os meus protestos de alta

estima e distincta consideração.Ia)
Consul de S. M. Britannica.

«Mount Royal Rico Mills Li

mited. 5120, St. Patrick Street

_Montr�al-·Canadá. Montreal,
3 de outubro de 1934. Ao Con

sul de S. M. Britannica. Porto

Alegre---Temas, por muito temp�,
querido tentar obter contacto ?I
recto com uma pessôa de conceito

ou firma que possa oííerecer-nos

um certo typo de Paddy Rice,

que é cultivado na area tributa

ria de Porto Alegre. Ficariamos

muito agradecidos si pudesseis a

judar-nos a estabelecer a que II e

contacto.

No tempo presente, nos com

municamos com a Arrozeira Bra
sileira Limitada, que nós julgamos
ser uma firma verdadeiramente
conceituada, e ser controllada por

\Ima firma italiana com quem te

mos transacções commerClaes sa

ti,factorias, por largos annos.

Não obstante ser a Arrozeira
. Brasileira beneficiadora:moageira),
em offertas do Paddy Rice po

derá ella obter maiores lucros do

que obtem com arroz beneficiado.
O que nós desejamos

.

frizar é

que desejamos commerCIar COfiJ

unia firma que esteja disposta a

trabalhar em nosso interesse na

base de commissões.
O typo de arroz em que esta

mos particularmente interessados
é o chamado Bllle Rose arroz

verdadeiramente de optima quali
dade.

Pensamos que uma razoavel

importação da Cleand Blue Rose

é actualmente exportada para o

Prata de sorte que uma pequena

parcella da importação encontra

mercado na Europa.
Queremos com isso ro�ar-vos

tambem de indicar-nos a dIversas

firmas idoneas convidando-as a es

crever-no� directamente, da n d o

pormenores dos serviços e q.ue po-

erão o Herecer-no$ e as diversas

I.

.

3

acceaia�'Wos encord1mendas até o dia 27
de f�o�enlbr@1II

"--

O "

N.7
l1J

reiO,
li

rI
�Uiuuçn tl�1 il:abia
@��DIDit�iiiz:iÇii�� s. .t.

Rua 41varo de Carvalho

ln u

ui ur

Praças 90 djv á vista

5{ Londres 58$563 58$963
$785

O sr. prefeito da Capital assignou uma resolução determinando
« Paris Ad d

4$79
ao ministra or do Cemiterio de Itacoroby, que manda recolher

« Hamburgo O
« ltalia I $020

aos nichos exi�tentes ali os restos mortaes das pessoas fallecidas,
P I $530 que tendo os seus nomes constantes dos livros de propriedade do

« ortuga
« Nova York 11 $870 antigo cemiterio, estão collocados em caixotes no deposito daquella

necropole.
« Hespanha 1 $620
« Suissa 3$880

Os caixotes de ossadas, para cuja inhumação aguardam os in�

« Belgica 2$780
tcressados a construcção dos cemiterios das Irmandades, serão man�

« B. Ayrcs 3$450
tidos no t1epo:;Ílo, ficando os demais caixotes a disposição dos in-

U 6$200
tcressados até 14 de dezembro. Findo esse prazo serão os restos« ruguay

« Hollanda 8$065 �ortaes, recolhidos ao o,;;uaric:...;�mmum.��������
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

N

Companhia Brcsiteiro poro incet"!!j"al O des
envolvimento da Economia

capItel lI11bs<:i'lpto' 2.000;oootooo - Cap!t&J re&.ll�o; 800;0001000
Eede SocLaI; B .. b.la. .;'

AI"'Y'lortizaçao do mez

outubro de 1934
de

Foram os seguintes os numeras contemplados no sor

teio de amortização realizado a 29 de outubro de /934,
na Capila! do Estado da :Bahia.

l'-CAPIT i\ L DUPLO (12:000$000)
(Sra. Louise Carmor, Rio)

(6:000$000)
(Sr. Sylvio TOl rcs de Castro, Rio)

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

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

5'- (6:000$000) 7.569

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

16.043

2'- 15.277

A Educ,7çãl) na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

3'- 6.535

Fummdungo - for Souza Ca-

15.458

LNFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONÂES:

Campos Lobo & Cia.

Florianopolis, Itajahy, Laguna
�,;...�__n-��_!!tMC�� ?PC "

-

__ QA"'� _ _ __ _ _]

'.!'..�'-:-J'.l."\:.L��J��Jf,,�"1I�l(�:;;����';:OA��.-::,/.������r.:�.SI·I\i ��I��I-�N�!;-""::St'!to.}�J'&.i�

��. •. d �

�.�
FI nancrarnentos sem Juros �

�� PELA �
� Carteira Previsora do Lar �
� -DO- �
� �
�

Banco de Credito Com- �
�� mercial e Constructor SIA �
�

���� �

� Sut:cess r da Casa Bancaria EC@l1omisadora do Lar 'Iv-.�
.ir.'� de A. M. La Porta & Cia. e da Ecol1omisadora �l

�� do Lar Organização de Al1gelo M. La Porta & Cia. �
�� Agencia de FLORIANOPOLIS-EDIFICIO LA PORTA �
�� Séde: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N. 109 �
� (Entrz Quitanda e Avenida) �
�j PROCURE QUANTO ANTES CONHECER CO� �
� MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA �

�
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE �

� O ALUGUEL, E SEM JUROS r�
� �
��������������.

Os Restos Mortaes

condições debaixo das quaes que- 30da Pjfa:nicL caixa 60$000 margo
rerão trabalhar. C"bolas caixa 44$300

Não obstante preferirmos cor- Vélas stearinc caixas 38$000 I Psyco fina lyse -Por Ga3tão Pe-

respondencia em inglez, temos L- Zéa IVLys Escher caixa 30$000 I reira e Silva
cilidade para traducção aqui. Côco sacco 55$000 I

No que concerne aos embar- Farello sacco 6$500 Cassacos

ques, julgamos que p' derão s : Farellin'io S!lCCO 6$500 Andrade

frequentemente de Porto AI. (J e r�arinha de milho Marialina caixaó Edicõ:'5 de Adersen - Editores
para Buenos Ayres como o �ã 24$000 ' .

B 00 I Edifício d'A NOITE - 14'
de oston para os portos euro Vélas dê cê; a kilo 7$ J J

andar RiO
peus, assim como a baldeação po :'rampos p. cêra kilo i $408
derá ser feita em Montreal, de :imento lVIauá sacco 11 $500 Luvas as maiores novida-
mesmo modo, julgamos qu � alu ] Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 eles recebeu a
são occasionaes os barcos directos I Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 CASA PARAIZa
para Buenos Ayres e possivelmen- Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

_ '.

te do Rio Grande do Sul para
Montreal.

Por Cordeiro de

eM 'i#.B5

Está de plantão ainanhã a

Pharmacia Sto. Agostinho, sita á
rua Conselheiro Mafra.
O serviço nocturno será feito

pela Pharmacia Christovão, á rUa

João Pinto.

i
�

-- ii.'Branco especial 25$000
VINHO DO RIO GRANDE Vermelho 20$000

100$000 Mulatinho 20$000 I
55$000 MERCADO FROUXO !;

20$000
- j

23$000 FARINHA DE MANDIOCA I
20:�OOO ('Por sacco de 50 ltilos) II

. 26$000 Fina com pó 1 1 $000

24$000 Grossa sem pó 10$500
MERCADO CALMO

,crIe,,:.. 'i"M'Z=rm - PHARMACIA DE
PLANTÃO

QuereMOS tarnbe-n saber si po
derá v. s. obt.r completas inlcr

mações no que diz respeito a

possiveis apreciações sobre as con

dições de embarques de Porto

Alegre para Buenos Ayres, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
portos do Atlantico Norte, Euro�

pa etc. etc.

Possivelmente a Àssociaçâo
Commercial local ou alguma com

panhia de navegação poderão ec

crever-nos directamente dando es

tas inlorrns çõe3.
Sinceramente. Mounr Royal

Rice Mills Limited. (a) H, M.
Wallis, director commercial>.

5TOrf{ àe 31-10 a 3-11 Enlraàas e 5ahiàos
àe 29·10 a 3·11

Caixas pequenas
Caixas grandes Feijão (saccos)

Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)

FEIJAO Milho (saccos)
(Por sacctl de 60 kilos) I Xarque (fardos)

Preto novo 13$000

105.8/8
108.280.
27.395
22.511
25.496
13.5GO

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

2.812
27.220
5.914
6.644

2.997
12.096
6.586
3.854

Quaesqu�r firmas interessadas

poderão obter inlorrnacõ es sobre Em quintos
a nossa firma no Canadian Tra-

E. 'n decimos

de Commissíoners de Buenos Ay. �::lfé em g;ã? arroba

res e Rio de jc,neiro, Midiand Vassoaras J l(l?S dz.

B k O B h L 1 I Va·s"·'�;� i .,(\" dz
an, verse�� rancn, onnon, /��.,�:,�:

,�v

.... .,:-..c:.:--�
.

ou Bank úf I oronto, r�l.:;nlle;\l, \.. ,,1 j"" c> - c, arroba

Canadá. XarqJe sortidos arroba

" "
II

ARROZ

.

_,
... _.... , ..�'�-

1,,1[)ycadu de Floria�Oill)l!i
Feijão preto sacco 15$000
Feijão branco sacco 20;i'OOO i (Por sacco de

Feijão vermelho sacco 1 5�000 I

A Ih E
.

I
Milho sacco I 4$000 ,guP

a speCla

Batata sacco 13$000 Agu.na Bom
.

I 0$0,00 Japonez EspeCIal
Amendoim sacco J 13
Arroz em casca sacco 12$000 �i�:ne�orr�;;_
Farinha Barreiros sacco 14$000 MERC !\DO
Farinha cornmum sacco 1 0.$000

"' I

Farinha de milho sacco 14$000 BANHA
Café em côco 30$000 .

sacca

"�O I (Por caixas de 60 kilos)
Ervilha kilo �"'�O Em latas de 20 l�ilos I 15$000
Banha kilo 15'iP$"800.\ Em latas de 5 kilos 118$000
Assucar grosso arroba OílO\} Em latas de 2 kilos J 24$000
Polvilho sacco 15$ v MERCADO ESTAVEL
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho· kilo 1 $300
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhas lata 1 8$000 Mantas Gordas
Nozes kilo $100

60 kilos)
55$000
51$000
42$000
38$000
3-1$000

FI�OUXO

XARQUE
(por kilo)Preços enrrentas na praça de

F'lorianopoiis 1$700
1$500
1$400FARINHA [DE TRIGO Patos e Manta

Sortida regular
MERCADO FIRMECOUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

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

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cuzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

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

DIVERSOS
(por leilo)

Cêra 5$000
Cebo 1$000
Carne de porco 4$700
Toucinho 1$500

CAMBIO

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

Extra
Diamante
Christal
Moido

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 4$500
Catetos médios uma 4$000

9$000 Porco do matto uma 4$000
7$500 Laroatos grandes uma 3$000
8$000 Ve:dos mateiros kilo 8$000

20$000 I -
- -

MADEIRA DE LEi - PRI-

SAL DE MOSSORO' MEIRA QUALIDADE
.

. Tahoas de lei est. (3x23) dUZla
9$500 38$000
7$500 Taboekik�.3x31 dz. 54$000
9$000 Pernas dê serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 1 4�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz.

4$000 16$000
5$000 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000

Terceira

SAL DE CABO FRIO

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

Sacco de 60 kilos
3acco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Mercado do Rio

SABÃO JOINVILLE

DIVERSOS

Arroz sacco

Kerozene caixa
Gazolina caixa
Vélas de cebo caixa

44$000
35$000
55$000
16000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TA INO ICA: ���VâV�V��!f7�VâV��G���áV�VÂ�$7�
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''''''rÍID�''í'
ri'

.. _eCo/'R I�, EDIFICIO LA' PORTA HOTEL
11 CUNICA MEDICO-CIRURGIA �

""'=-'�""""""""'�==��=-il 'i Dr. Aurelio Rotolo Accacio Mo- ���Dr. A. Buieão Vianna �
Director Médico do Hospital Com pratica nos hospitais re 81 ra �

de Caridade da Europa tem seu escrip-

:.��I MOLESTIAS DE SENHORAS �
CLll'lICA GERAL I PARTOS tório de advocacia á rua

�r 1 Diagnostico àas molestias

��Tratamento medico e cirur-. lnter-nns p elos RAI05 X Visconde de Ouro Pretogico das moléstias dos II Tratamentos com as Radio - �olhos Ondas Curtas e Ultra Certas 70 Ph 1277
�

Consulto rio Rua [oãe I Rajd1ios UC' ViolletaGe Ibnfra-Ver-
n. .

- one: .-

��Pinto /8 f me lOS-- omp eto a inete de Caixa Postal, 11 O. �Electricidade Medica
�j.'&

Applica O Pneumo-Thorax Ar- �
tificial contra a Tuberculose Pul- De n t istas � ü
monar, com controle 'raàiologico � ,�

Consultorio: R. Felippe � �
Schmidt n 18, das 9 ás 12 � Ie das 14 ás 17 hs.i.Teleí. Arnoldo' Suarez �
1475 - Res. Visconde de Cuneo � O MAIS MODERNO DO ESTADO'- j\1AGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
OUiO Preto, 75-Te1ef. 1450 � BANHEIROS-12 CONfORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-ANIPLO SALÃO

CIRURGIÃO DENTISTA � DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

Dr. Antonio Botini � RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Medlclnalnlerna-Syphili.
Pr....... m.dernizad.. � Diarias inclusive refeiçoes e banhos

Vias Urinarias Consultoria á Rua Arcypreste � quen tes -- 12$OOO

I� Proprietarios Miguel La Porta & Cia.
� Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro �

:'==O==ri'=a=n=do=F=i�=lo=m=e=n=o=' ���������V���VâV&��hV.&:�
=========== CIRURGIÃO DENTISTA

1---------,-

Com curso de apertei- Florisbelo Silva Coq uel uche?1Dr. Sizenando çoamento no Rio de
A

·

IT
- janeiro - V Isa a dístincta freguezia que acaba de re- '!'__ w � 2Q

eixeira Netto rDH5ULTORIO; Rua fero ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta XARuPE CONTRA CO.nanào machaào n
'

3 id d "'t dDas 8 ás 12 e das 14 ás 1 7 novr a e, espera, sem compronusso, a VISi a e QUELUCHE FONTOURA
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

G
Médicos

Dr. César Avila I
Ex-assistente do f I

I Dr. Cesar Sartori
i Clinica cirurgica-operaçõesl

.II Das 3 horas em diante dia)
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1--Phoile 1.618'

Residencla:-R. Esteves ./u-!
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. icardo Gcttsmann
Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephene 1.658

Médico - Operador. ES-I:
pecialista .crn alta Cirur- t'lgia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [utuor. 26,',1TELEPHONE 1131 �Consultoria: Rua '0rajano /8,'1TELEPI_IONE 1284 1,
Dr. Arthur p�reir}!1

e Oliveira II
CUNICA MEDICA IiiDoenças de Crianças
SYàithema t�tJrv�so I

I --

I

Anályses clinicas "I
Bact�rio!ogia, sorologia,

: AdvogadOS
r:!1imica

;il-
-

RESERVA ALCALINA '

.•'II�Drs. Nerêu Ramosl I

Hemosedimentação 111 e II
. . I

. Aderbal R. da SilvaConsultorlO:-Arcypreste Pal-, I
va, I. Consultas: - Das 1 Si Advogados I
,�����:�.'��;me. /6/8

I I��� ;�1fnJ, n: 33. Tele-�
'J(esidencia:-Visconde de Ou- \ r

j.

i
ro Preto, 57- Plione, 1524 I ��

,

====-, ii II Dr. Hem'sque Rupp Jor. t
Dr. Tarciso Ribeiro ;! i,," o l.!l ES 1.iI. V.

f

'1@"r.swaUouc&'io,annaEx-c!7efe
õ

e clinico ào H. 5. I� r
� 'Joao Baptista, Assistencia i I! Escriptorio R. Felippe t
Publica c H. Prompto 50ccor- I !
1"0, Assistente ào 5erviço àe: ll,Schmidt n: 9 Phone 1483[,crianças ào Prof. Luz .

!
Clinica geral-Doenças inter- ·llDr. FAUdlvVoigOadOAdUCci�nas e nervosas-Nutricção--- �Diabetes, Gota, Obesidade--- R j

-

P' t 18
Reómes para engordar e 1 ua oao 111 o, rr i5 I (sobrado) �

Das 10 ás 12 e das 14 ás:
! 17 horas f

,

Clinica Medica

TIJUCAS

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

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

lis infantis

Consulto 1? João 'Pinto, /8
(1" anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: .Conselhetro Ma

fra, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
� E
Dr. Cid Campos

Escritorio: Rua Trajano;
n' 11. !

f
Dr. Pedro de Moura Ferro:

Advogado t
Rua Trajano, rr 1 sObrad)

TeJephone n' 1548 i

CUNICA DE VIAS URINA- t
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico ào Hospital lO?

materniàaàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln I
"Celephone / I 05 I

Cons. - Rua Trajano n. 1

t"Celephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8 t

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE"SCHMIDT

•

I
I

0j' 9 I
I I

Paiva-Telephone 1427

- EFFEITO SEGURO -I

Refinação de Assucar
I

A' venda em to.
das Pharmacias

I

-'

..JOAO
de
SELVA VENDE'SE uma ma

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

Delambert
e nada rnai

RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.100

Tenho o prazer de cornmunicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 11441 ou nos depositarios CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
..Joao Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Fabrica de Massas

Tabeliães
Otivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLlÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5
Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Convença-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 63 PHONE, 1180

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante
Guarany

que é o melhor
Agente José F. Glavan

Rua joão Pinto 6

Letreiros
Pintura em geral a pre

ços modicos

Cnrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
fL ORIAHOPOLIS

fUHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Adrní- I

nistrativo, de Estatistica e Informações I

geraes sobre todo o Brasil

( Guia Geral do BrasilUNI C O
( G'Jia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
" 32.000 COLLECÇÕES

1" volume·· Districto feàeral
z: " .- 5õo Paulo. minas e ('araná
3' .. Demais 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
Pela 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»
Ruo Esteves 'Junior, 16

FLORIANOPOLIS

DELAMBERT-Phone 1.100

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

I
I;
,

I

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Almanak Laemmert

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na .Joalharia MUller
Unico estabelecimento ccpnz ôz satistazer o mais exigente

profissional, rncutcnõo sempre cornpléto stock
õ

e proàuctos õen

tarios nacianaes e extrangeiros. -; Executa-se qualquer trubu
lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)

Esta 'Ioulhcr-lu auisa aos seus freguezes cirurgiões õzntletns que
resolveu àesta àata em àianle �azl2r qrcmôz reõucçõo àe preço

nestes artigos..
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-ROBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

calçados O NATAL APPROXIMA-SE! II !

Brinquedos e artigos para presente na M iscela"
C 1-1 I. C" nea I Sóe sempre NAMiscelaneal
F. Schmldt, 2 onde a variedade e os preços são admiraveis!

c O M 1Ft Fi E os rJielhores
das melhores marcas NO

"SAPATO
PELUSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianopolis, Sabb� o, 17 ce C\'Errltro te 1S�

Noticia

...... .� --

A GAZETA

r:�:s:s:S1:s:s:S;:ã::::s:::;oor�S:S;:�::S:��11�Nossa Vidait.a=*:a:a=*:a:a:a:a, ����
FUNCCIONARIOS '

o NOSSO BILHETEgio Pires, A, Chenid, Izaltino FALLECIDOS
Muniz, Leopoldo Mom!ch, Luiz Rio 15, - Por deliberação Juan Ventura o illuminadoa exma, sia. d. Sára Simone Abry Jor" A, Coettmann, Alíre- d 1 d t 1 d I' dPereira, esposa do sr, Raul Pe- do irector gera da Fazen- o ec a o vae a nossa lo a O 14Bel ' H

'

do Luiz Quadros, Francisco Fir- da Nacional, o pagamento terra para dar um dos seus di 19 d
' evara

ad,
e dltoB no

relI:�xma, sra. Gentileta Caldeira, mo e Pedro Cherem, de vencimentos corrente de magistraes concertos, Ouvi- dl�
o cor�en�, la, a an

funccionarios fallecidos póde lo nas suas maravilhosas in- �irda, uma tar e esportiva reu-

esposa do sr, Patricio Caldeira; Noivado d f id á
'

terpretações de finas rnusi-
mn o una dezena· de valorosos

a exma, sra, d, Maria José sempre ser e en o s VlU- k d 11 B t lhã
d d h

'

cas classicas, é ter-se um
era s, quer aque e � a o,

Porto, esposa do sr, Alfredo �om a graciosa senhorinha I va�, e� e que aja commu-
mundo de delicia " irit quer de outros estabelecímentos

Porto; Manna Schutel, professora em São nhao d,e bens ,e o p,rocesso s espin uaes, 'l't
t t d d h '-

di
rm 1 ares.

o sr, Newton da Luz Macuco, I Bento e filha do nosso saudoso respec IVO es eja eVl amen- a enc er-nos o orgao au i- A' é t d
escripturario do Thesouro do conterraneo sr. Edgard Schutel, te inst,ruido com as certidões tivo como um extase divino. C sSlmd quAe .os _sporNmaosl dO

d b t t Juan Ventura é musico de
entro e, vtaçao a�a

_

t!

Estado; contractou casamento o sr. José e o i o e casame.n o e c?m , Santa Cathanna, sob a direcção
o nosso amigo sr Antonio Parisi Jor funccionario do Banco O attestado de dois funccio- alma y corazon. E quanto d d d' d t h' T t. .,

.,

b t o e lca o ec mco- enen e

Fleury Barbosa, conferente do do Commercio, naquella cidade. nanos .da repar�lção. a que ab�:. . Jorge de Arruda Proença, com-

�����OO �
Diario Oft'icial do &stado I A Gazeta faz votos de mui'tas pertencia o funccionario fal- mgimos este bilhete á

ã 'd H'JJ� , ,'. , , " lt
.

d d d parecer o com uma sene e pro- E tll ha senhonta Adir Caldeira filha felicidades aos nOlVOS. lecido, em que se responsa- cu a SOCie a e essa terra .

d tt d d
.

�H S I aços,

b '1' I d I õ d t t h
- vas vana as, a en en o assim o � • • I

do sr. João Caldeira; i isern pe as ec araç es a que
f

an dO cOón ecemos, nao convite feito ao illustre capi- !r�
a senhorita Maria Julia filha Nascimento: requerente. o azen o s mente por uma

t- d t M
.

d C h
IH :ãl� OO��

, .

1 tezi
. ao e corve a, ano a un a

do saudoso capitão Pedro Pinheiro' sunp es cor ezia ao artista, G di h D D d
d C I N' O lar do nosso particular amigo !vUNISTER10 DA VIAÇAo A nossa intenção vae mais

o ln?-. . com��n ante
a exma. sra. . onsue o .

1
. do refendo Centro ofíicial este

Braga, esposa do sr. Juvencio sr. Americo Souto, digno repre- Foi despachado o seguin- onge, a nossa intenção é" b h 'd' d
Braga; sentante neste Estado, da Cia. te requerimento: mais elevada. J� em con ecr o nas ro as spor-

Al'ianca da Bahia, foi enriquecido Ozorio Bueno da Silveira, Laguna é pequena, mas é tlvaSs·l, t I d to menino Walter Farias; -:r,
d b lt a ien amos o va or o eam

o sr. Alberto Barbato. com o nascimento e um 10 usto ex-trabalhador da D. R. dos cu a.
d B k t b 11 d C t de Avib . A d d
e as e - a o en ro e vi-êbê. Correios e Telegraphos de sua gente e uca a sa-
ã d b 'Ih d

.

Santa Cath, r.na, solicita sua be, com admiravel sentimen- :ç o'Lon e

nNam os Qe�porltllsreadmissão como mestre de to, viver todas as bellezas F/ ' azarÀdã eves, ,umteda,
Iínhas. - Será attendido na maravilhosas da Divina Arte.

ereira

et dO eCabPudJançGa
os

Foi submettida a uma melin-
Primeira opportunidade.· Nós apresentamos Juan conpponten �lsh °K

a o

Oe �er-drosa operarão cirurgica, no Hos- ra e rom o ruger ctavio
,

I d C
-:r,
d d Foi assignado a seguinte Ventura a Laguna da nossa '. " ' e

;�;rinh: Nits: Mo:ra�x�lha d: p�rtaria: «Torna�do sem ef- �d�Iração e da
.

nossa sau- ���ro��l:;oso;u:iita�:so d:DcI4trB�
nosso conterraneo sr. Joaquim feitos a portana numero a eL, certos, muito clhertoás dde C. uma tarefa bem ardua para1.276 de 8 de setembro ul- que aguna o aco er e .' ..Moura. .', .

ã
a conquista da victona.

tímo, transfere da Directoria coraç o.
M

. .

Ad 1
Regional do Ceará para a de Sebastião Vieira b t a� ura vez, o m:ru�o '1

�-
Santa Catharina .. O telegra- João M. Barbosa der 100 OaOrOoso, ,campe o rasi elf�
h' t d 5 I'- N te. metros, que arrancou

blls � � �. �s�e ew on
" applausos nas pistas americanas,

h oVàs )lr a

e
a a,

t
que, �- A t quando representou o Brasil, na

C a� �-�� e� raf1S\�, nes a C OS Maratona, de 1932.

caDPl, a't i�a Rrar.� enl ..od. PsaEa fi.
. Lamentamos que uma provaa lrcc Ofia fglOl1a e ao O IClaes d

-. .

D 1 d't
_

t
e resistencIa não constasse do

l au O com rei ,) a rans- .

bl'
t

'

programma para aSSIm o pu .iCO e

por e.»
O sr. ceI. Interventor Fe- e,pecialmente os nOSiOS corredo-

V\INISTERIO DA MARINHA deral neste Estàdo assignou res, p-esenciarem esse sportman

P
.

C d 1 os seguintes actos: nacional. '

ortana: once e ,icença creando um escola mixta Tem a palavra o technico da
ao ex-taifero asylado Fran-

1 M d B' Aviação Naval-o Tte. Jorgecisco José ce Souza, para
no. ugar «orro o Oi»,

esidir fóra do Asylo .de ln- no municipio
.

de Cambóriú; Proença.
exonerando o 2 tenente O programma é o seaouintf1:validos da Pa r:a no Estado '.'

d S t C 1h
'. da Força PublIca Osmar Ro· Volley-Bal-Basket-Bal-Sal-

be d
an a l� arma, tPercde- mão da Silva do' cargo de to em Distancia-Corrida Rasa

en o o so co e o va or a " d 100 M C'd d
t Delegado EspeCial do Mum- e etros--- om a e 3
apa. cipio de Lages e nomear, em Pernas---Cabo de Guerra---Sur-

MINISTERfO DA substituiçã? O 2. _tenente da presa.

FAZENDA mesma corporaçao Alberto Um Quebra-Pote tambem f�rá
Meyer; exonerando Jorge Se- parte do programma. Trinta e cinco e mais um te

O Director das Rendas of- vero Schell do cargo de es- Abrilhantará a festa uma ban- De brim tão bom e novinhol
ficiou ao sr. delegado fiscal crivão da Collectoria' de da de musica militar. Isto assim foi um inférno
neste Estado nos seguintes Xanxetê; e. n?meando Alípio Estão assim escala�as as equi-I Foi prejuizo inteirinho.. -

termos:
...

Frutuoso Vieira para exer- pes do Centro de AVllção;
Para o .fim l:1diCado no cer as funcções de Ajundan- Volley-ball: Ito, Adão, Car-

d�spac�o de folhas, desta te do Tabelionato do 2. Of- doso, Pereira, Neves e Napoleão.
dlrectona, remette Q proces- ficio e 2a. Escrivania do Ci- Bas!tet-ball: Neves, Quintella
so fichado sob n. 41.600, vel e commercial da Comar- Pereira, Adão e Lazaro,
do anno em curso. que tem ca de Joinville, do qual é Salto em distancia: Napoleão.
por base o telegramma n. 7, serventuario vitalicio Pedro Adão e Esperar,dio.

Em sua residencia á rua Nu- de 9 de maio ultimo, do ins- de Barros. Corrida rasa 100 metros: A-
nes Machado, falleceu esta ma- pector fiscal do Imposto de dalberto, Adão e O iveira.

drugada o nosso conterraneo sr. comsumo, neste-�stad.? Ary
AII.stados de

Corrida de tres pernas: Quin-
David Roslindo, velho funcciona- de Al�ncastro GUlmar�es. tella, Cardoso e Napoleão.
lio da Deleaacia Fiscal, neste O Director da Despe,za Pu- 1915-16 Que.bra Pote: HJmberto, M-:--
Estado.

<>

I blica, officiou ao sr. Delega- re 10 e Oliveira.
O seu enterramento terá lugar do Fiscal, neste Estado, re� Surpresa: Kruger. Humberto e

Outros partem: hoje ás 16 horas no Cemitelio mettendo O processo ficha- Na 10a. Circunscriqção de Gervasio.
Para o norte do Estado segui- Publico de São José. do sob n. 67.479-1934, em Recrutamento foram inicados Cabo do) Guerra: Pctronilho,

ram hoje no omnibus da Auto que é interessado João Bap- ontem pela Junta de Revisão Neves, Dias, Kruger, Arthur,
Viação Catharinense, as seguin

-----------

tista Schmidt; concedendo o e Sorteio Militar, os traba- Octavio. Esperanlio, Quintella.
tes pessôas: O melhor sortimento de credito de 109$300. á conta lhos de revisão preliminar Reservas: Luiz e Ito.

Raul Lopes e sra., Lacinia artigos para homens só na da dotação IV-Divida Em- dos alistados das classes de As provas terão inic;o ás 14
Schmidt, Mario Ponsiglioni, Ser- casa A CAPITAL. penhadas. 1915 e 1916. horas, no Largo General Ozorio. SaraplAI
.....0---------------------------------------- -======1.... ·

•
•
.,

Pelas
Repartições

A culta socie- Magnifi�a. tar- Ora odade lagu- de sportiva no:
•

nense dia da Ban- Octaviano ••

deira Não sabernos porque'
chauffeur Octaviano Botel�
ontem ás 22 horas esbo!
teou na Praça Quinze o!
Adhemar Lima, de 19 ann
de idade e

_

residente á r
Victor Mereilles n. 20
víetima apresentou quei�a
I 'ollcía:

Fazem annos hoje:

sagelros:
E. Erickson, Ue. Jayme Firmi

no, Carlos Kraemer, e sra" Edel"
berto'Oliveira, Sebastião Grosch,
J. Fco. de Maltos, G. Heindrich.

2a. PARTE [}Jeberam o lemo
brim e os 35$00
(Nota policial da
zela de /6-11-3

11

Os melhores brins de I
nhos para ternos elegan

Casa P A R A I Z O

Chegam uns ...

Garotinho, garotinho,
Garotinho do jornal ...
Neste anno, meu benzingo,
Tú terás o teu Natal!

f:
,i,

a gentil senhorinha Maria An
tonietta de Diniz, filha do veneran

do sr. Leopoldo de Diniz, e fino
ornamento da nossa sociedade;

a exma. sra. d. lzaura Lobo
de Oliveira Klas, prof.essora esta

dual;
a senhorita Maria da Graça,

filha do sr. Heitor B:da Silveira;
a exma. sra. d. Maria José

Piérri, digna consorte do sr,

Domingos Piérri, escrivão distric
tal de «Santo Antonio» e pro"

genitora do nosso companheiro
João Piérri;

a exma. sra. d, Cecilia Piérri;
o sr. ten. Arlindo Pinto da Luz,

secretario da Capitania do Porto,

En/erma Ivone. Icléa Vieira A
Bisbilhota ... e toda a g�nte,
Hão de vêr-te, alma breie'
A gozar alegremente ...

Fazem annos amanhi i

Retretas.

Creacão de féras
Sanl� �Calharina:
la Empreza do C
Satrazani, (Gazela
/6-11-34).

No dia 19 do corrente, «Dia
da Bandeira» das 19 ás 21 horas
a banda de musica do 14' Ba
talhão de Caçadores, sob a com

petente regencia do sargento-aju
dante Geraldo Martins, farà uma

grande retreta, observando o esco"

Ihido programma a seguir:

Muita gente ha de entender, s

E talvez se não engane,
Que é bom negocio vender
As féras... qual Sarrazani.

Ia. PARTE

Não é que o Gi se lembra
Que essa vida anda ruím,
Disse ao Benjamín, chora0
Não posso viver assim,
Falta roupa, falta tudo,
Já vivo piór que lixo,
Vou ficar bem cabelludo
Para vêr se fico,.. bicho...

America Doi r ldo H. Guerrei
ro fi ida Côro final do I .

acto J,
Pelo Auto Viação Catharinen- Verdi; Oberon Symphonia C.

�s Limitada, chegaram ôntem do Weber O Juramento Fan' azia !5'
norte do Estado 03 seguintes pas- Mrtrcandar.ti.

Passageiros vindos do Rio, a

bordo do Cwmmandanle filcidio:
Theobaldo Gcnçalves Pereira.

Arnaldo Arlindo de Novaes,
Manoel Antonio de Moraes,
Francisco Brasiliano da Silva,
Francisco Alvares de França,
Julio Basilio Carvalho, Cid Mat
t03 Vianna, Arany Sophia, Hans
Matt, Romão Leandro Silva,
Arnoldo Barros, Antonio Pereira
dos Santos Baptiltta, Francisco
Custo&o da Silva, Etelvina dá
Silva, Antenor Marcelina da Silva,
Lourdes da Silva, Agostinho Pau
lino da Cunha.

Tosca Fantazia G. Puccini,
rJ«.edea, Symphonia J. Puccini;
Boheme, Fantozia G. Puccini;
Capitão Procopio, Dobrado X.
X. X.

A afinada banda da S. M.
fimar á Arfe realizará no dia 19,
das 18 ás 20 horas, no Jardim
Oliveira BJio, uma excellente re

treta, em commemoração á festa
da Bandúra.

Fallecimento

Quem roubou não é amigo,
Procéde de modo feio:
Despreza a si (que castigo!)
Para viver do... alheio, ...

Com o piano aI
Thealro filvaro
Carvalho que pôde
tudo, menos... piar'll,

O Amary no pianQ
Do Theatro (que peccadol)
Trabalhou de modo insano
P' ra tocar... mas foi baldado
Todo o seu esforço (110m' éssa
Pois aquillo é balucada
Que merece pedra á béssa,
Não é piano... nem nada ...

\

BELLISSIMAS PADRONAQENS REOEBEU A

.CASA PARAIZO
I_â��� _ ..�_.�_ELIPPE SOHMIDT 21 !
••�.$�' __oi

\1

Sedas, Sedas e
•

mais .Sedas

....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




