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�onga sa�ã6lade, que ��ais
difiicUldtmdJes" .� ,�iGse

se avolumava quando
•

surgiam
RI

SIi! excla.

P.orto Alegre, 24 (v.a aérea) - Cêrca de 50 mi] :)C �S03�,. aclam J.':1 o Chefe da Nação, na sua chegada ôntem a esta capital, A re

cepção elo presidente Getulio Var;2;.1:; cu j·;'ituiu um grande acontc.Jm-nto, p 'L) enthusiasrno e vibração de que se achava possuido o povo gaúcho.
Respondendo ás sa.ulajões Ic tJS á s. excia. pelos srs. [,.:\,,]10. arcebi ",pJ d. João Becker e capitão Gilberto Marinho, assim fallou o Pre-

sidente Vargas:
«Povo rio-grandense.
Di�-vos-ei apenas algu nas mlavras para expressar o 111 -u CO:11l110vido agradecimento a esta expressiva manifestação.
Vejo, quando recordo que daqui parti ha 4 annos, que 111.0 desmenti ela vossa confiança e da vossa solidariedade.
Não imaginai, ao me apr.ix mar desta capital, a di.;,� 'ia qu : 111 � tO'l1JLl, vendo o bellissimo panorama que se descortina de Porto Ale

gre, o seu progresso e o seu dcsenvolvime lia, sustentáculos da aí.na collecti va do Rio Grande, a força propulsora de sua economia.
Porto Alegre, onde pass ii a phase mais vibr ante da minha vida.

. .

E que ?elicadeza .?t vossa, fazendo-me saudar pelo arcebspo do Rio Grande e pelo representante da mocidade, ao receber aquelle que
vem visitar-vos, trazido po_r ym� longa saudade, que mais se avolumava, quando surgiam difficuldades para revêr-vos,

1 enho o espirito aberto a tedas as aspirações dos rlo-zrandenses.
Quero dizer ainda que vós sois, hoje, os depositario� da confiança e ela admiração ele todo o Brasil.»

,
DESPORTOS

a:
.steve hoje em n03S3. redacção j «matando», assim, o tempo para

. Amoldo Toggwciler, que, regressar á sua casa nos Barrei

o jornalista Póvoas de Si- ros, o que fez no primeiro omni-}

a, foi pelo sr. Ddegado-Au- bus,

indigitado CO'110 um dos au- Antes, porém, de regressar,
do chamado assalto ao Tri- comprou carne verde no açougue
I Eleitoral do Estado. de João Rosa, no Mercado.
sse-nos o sr. Arnoldo Tog- Explica ainda Arnoldo que
iler que, em primeiro logar, permaneceu na Capital naquella
esta energicamente contra a noite, porque tencionava ir ao

ação ou insinuação que lhe Circo Nerino, o que não quiz
feita, porque, na noite em fazer porque o referido Circo se

se verificou o assalto ao Tri- achava muito cheio.
I Eleitoral, estava elle em Extranha Arnoldo que, apezar
residencia nos Barreios, para de elle ter deposto qu� estava

e foi, pelo ultimo omnibus da I na noite do a ssalto em Barrei
a Biguassú, ás 1 7 horas. ros, declarando ser-lhe fácil ISSO

ccrescentou que o sr. S;}dy provar com testemunhas, o sr.

ira realmente o viu no jardim Delegado-Auxiliar, não procurou

Praça Pereira e Oliveira, on- averiguar o facto, accusando-lhe
Arnoldo estava sentado em sem fundamento, acrescentando
dos bancos; entretanto, isso que foi maltratado pela

.

referida
eu na noite depois do assa]- autoridade.

Foram essas as declarações que
Em seguida, Arnoldo desceu o sr, Arnoldo Toggweilcr veio
a rua Padre Migu dinho e, na hoje prestar nesta Redacção.
uinada Casa do Partido, en-

Festl·vl"dadp de�ando-se com os srs. Juvenal -

lto, ex-tenente Dorval Coelho S ta Cath a r i naoutros de que não se lembra, I •

mesmos narrou que havia vis
Sody Vieira na esquina do
mm, defronte ao Theatro, la
de cima.
Depois, proseguiu em seu ca

d, indo tomar café no Res
tante Estrella, tendo tambem
ado no percurso com o capi-
Euclydes de Castro, e re

sando, dahi a pouco, ao jar
Pereira Oliveira onde per�

, eceu, pouco mais ou menos,

1,30 ou até ás 2 horas da
drugada. Nessa occasião, con- A' ';i 16 horas, com o compare
Ou Com o tenente Souza Li- cimf'nto de tod'lS as associações

, Um sargento e um cabo da religiosas, sahirá em procissão a

Óa �ublica. . veneranda imagem, encerrando-se
ahl, se encaminhou para o as festas com a benção do S. S. Para o Sapé, municipio de São

�cado, onde tomOJ novamente Sacramento. José, onde permanecerá acampado I Foi preso e recolhido ao xadrez

,voltando, depois, ao Re3- .

até amanhã, seguiu ôntcm, ás 24 da D�legacia Policial, pela pra-

Vnte Estrella. horas, o Tiro de Guerra n' 40, tlca de desordens, Waldemar

.oltou ao M.zrcado, onde pre- Roupas para homens e desta cidade, sob o commando do Motta, com 18 annos de idade
CIOU, desde ás 3éO hor�s, a criancas só na CASA A l' saFgento instructor José Marcos brasibro, de côr branca e resi-

�ada de canôas co:n peixe, CAP ITAL. Rosar. dente á Praça General Osorio.

De cabeça
'quebrada.l"

ICervejaria
"Sul Brasil"o cart

-0-
do ema

Acompanhado do sub-de
legado policial do districto
de -joão Pessôa»; compare
ceu ôntem, á noite, na Po
licia Central, Pedro Rodri
gues Figueredo, morador em
Coqueiros, que apresentou
varias ferimentos 110 craneo

havidos em luta corporal,
que manteve, com seu cunha
do Paulo, tarnbern ali resi
dente. A Policia abriu in
querito.

O sr. Julio Gonçalves, repre
sentante da importante cervejaria
pelotense Sul Brasil, teve a gen
tileza de nos offertar diversas gar
rafas de cervejas denominadas:
Preciosa, Pelotense, Perú e Com
mercial, todas de agradavel sabôr,
as quaes recomrnendamos aos nos

sos leitores, pela sua excellencia,
comprovada por experiencia que
fizémos.

Somos gratos ao representante
commercial sr. Julio Gonçalves.

assalto no Tribu�1��
E.leitol�al

.

I
. Na proxima edição publicare-

Cat1 .'

'.Jlb I mos uma intercssantissiria entre-
narmense . raça. _ 1

com jubilo os teus irmãos
vista do sr. Joa? ,Alcantara .

da

que tão alio levantaram o �unha que presidiu a ernbaixa-

nome da nossa terra.
a.

Daremos também as informa-
---

ções que nos foram prestadas pelo
P· I C d C 11 abnegado exportista Mario Silva, F�:�=����������.����r&�ra--::;er*,����.

e o « ornman ante ape a» 'I,
h h

.

I h sobre a desenrollar do grandioso
c. egou OJê pe a man ã a esta � A C IOAOE �Capital a brilhante e luzida em-

certame.
�

. 1,111baixada catharinense do remo, que �
.. ._- - �

disputou o campeonato brasileiro � O I IConfeitaria
'. ���� só passou, hontem, pelo ares. Voou ao largo, hin- MMnas pr,was de r,kiff e out-rigger a

guem o viu, apenas sentiram o clarão,
quatro. O Trapiche do Lloyd es- C h I qUI n hO � Realmente quando o céu está nublado o sól não a- 'ii
tava repleto de senhoras, senhori- H' d 19 30 d' t r� O

�

0Je, as ., em ian e

IIl'lI parece. sól é assim estravagante, de quando em vez alte- 'it
nhas, desportistas, representantes f r uvir u

.

b d A .ló1 �
a -se o I ,m pzz- an. �a- � ra a projeção de seus raios, interpõe um planeta, dá-se um �

da imprensa e gente de todas as nhã da- 1 ° s 12 a h d rül I' M d �, a , con eCI a ll'lI ec lpse: as epois tudo passa! 1ft
classes sociaes, que foram horne- e a r ciad ar h t "F I b rü1 Np e a c es ra reys e en-

ll'lI
••

o .meu. tempo de garoto, eu fui como hoje sou: um �
nagear os seus patricios que aca- Barbosall fará um magnifico con- � b.Isbllhoteuo. insuportave], tudo queria saber tim-tim-por tin- �
bam de, lá fóra, levantar tão alto certo. ,"1

�!I

b �� h.m. U.m dia. houve eclipse do só!. Eu impliquei com a ��o nome arriga-verde, A rece- r� h r.
� Istona. e q.. uiz saber como era aquilo. As explicações não 1ft

pção feita aos nosso, rouizrs não �
a

� I
· W1 fIi- III enc Ia ll'lI me satis aziam, até que uma negra velha resolveu o pro- 'it�dá, mesmo apezar da sua impo- rw bl M �

.

'd' d h' A requerimento de Waldemar �� ema:- enino importuno, não está vendo que o só} está 1ft
nenCla, uma 1 élâ o ent uSlasmo � comendo a lua!

IIIcatharinense. Sperb, residente na cidade de Blu- � Fiquei satisfeito, tinha entendido a historia.
S.aul Duque na p.rova de skiff menau, o juiz de direito da co- � D

M

d I d I d f l'�. epois verifiquei que o diabo da negra, apenas, me
sahlU-se de modo digno de men- �arca e n aya, ecretou a a -

r..iI h d 1 E dI d H l:: H b I ll'lI tm a. espistaao. espistado é o termo, porque numa ..
ção, conquistando lucrar de desta- Cla e cr )ert asse, esta e e· rwb. 'd I B d· d �� cromqueta em homenagem aI) sól, o despistamento é obrl'� i
que. Na prova maXlma, a que

CI o n� ugar, ene letO, se�. o 'ij gatorio.
�

filais interesse desp€rtava, a de nomeado syn-..llCO o sr. TercIllO � AIMuraca. ��"'��. ém disso os doidos tem uma fascinação pelo sól,'
out-rigger a quatro remos, os nos- I hos eItores con ecem por certo o final dos Espectros de
sos conterraneos foram temiveis a- r.� IbI!I� sen, onde aquele Oswaldo, louco, péde o sól a sua mãe.
dversarios, deixando serias appre- R � M I
h N eq U e re U .�. as ... o só é terrivel, tem estomago de avestruz
ensões aos concurrentes. uma r.� d

'

f
� 1gere tudo, têm um apetite voraz, superior a Gargantuachegada de arroxo, os barrigas- a orame n to I�� P I.

� o.u antagrue. 0. sól é um grande epicurista. Agora ele
verdes, como já foi dito, trouxe- '�
ram atropelladas as ouhas guarní-

- � sllllgrou as

areiS, VIU'. apenas, no céu escampo e limpo, sem

Requereu aforamento perpetuo �1�� ua, 'sem estre as, pOIS tudo o sól J'á havia devorado, um
ções, na frente das quacs se man-

!'Y

d d de um terreno de marinha, sito cometa com sua cabeleira faiscante, ameaçando céus e
tiveram quasi urante ois terços (�1

no largo 13 de maio, nesta cida- � terras.
do percurso.

� rl.\'I O Ide, a sra. d. Luiza Reinisch ll'lI só encheu a boca d'agua, sorriu estalando a lili-
_____________ _ Coelho. ij gua e dissê com seus botões:

� -Lindo. brilhante, esse astro que assusta céus e ter�

Preso por � ras; esse ferrabraz, esse espalha-brazas quero comei-o eu,

.... 1111 � nadan,do em �oIho de mt.1yonaise, regado a vinhodo Rio
uesordem � Grande. DepOIS dum� excursão, com o meu apetite agu

� çado, vou ter um opIparo e suculento jantar!
�� E' certo que terei uma digestão laboriosa um traba·
� lho de giboia, mas que importa isso, diante das' delicias e

ij do requintado sabor do prato que deixei por último? ..

�
�
rij
·��oo� .c':�OO��OO�������"11:--'�-"""""" �J

- ....... .. "·I·"'\4/- �....",,�

os

Amanhã, realizar-se-á, nesta

capital, a festividade em louvor
á Santa Catharina, padroeira
principal da Archidiocese e do

E�tado.
A' s 10 horas, amanhã; será

celebrada, na Cathedral Metropo
litana, missa pontificial, sendo o

acto offerecido na in· en"ão dos
altos interesses, sobretudo espiri
luaes, da Archidiocese e do
Estado.

o

o

a

Tiro 40

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1,11

j.;
I

A GAZETA
�,�,�'-"�---_.- ..-�------

�'GAZETA. ;������������ ACÇÃO INTEGRALIS-
dinado directamente

, :"�" v, '� D E A R T E w
DrA�O,� INP.�PENDEl'fTE � "I TA BRASILEIR-,\ O
Redactor-chefe . � REDACTOR "

P
. . .

"Martinh�,CalladO Junior � JOÃO M. BARBOSAJ.j
rovlncla deSta. Catharlna

RÊ,J:?�CTORES DIVERSOS �����OO �:*:� *
" (Departamento Provincial de Propaganda)

Age�te.S ....correspondent�s em «Si o governo brasileiro não dispuzesse da faculdade de ex-

dUª�"t��das as localidades "O dr. R. Ferguson, mem- pulsar extrangeiros, que, por actos ou palavras, procurem compro-
O s a o.

_

bro da Commissão Munici- metter a segurança da existencia politica do país, o Brasil estaria
C,qJ lé3bo raçaO pai do Leite, de Chicago, com os seus dias contados como Republica independente. Extran

mostra-se persuadido de que geiros audaciosos se apossariam delle pelo terror e o converteriam
alguns trechos tnusicaes cui- numa succursal da Russia sovietica, afogando-o num mar de sangue.
dadosamente escolhidos, obri São os elementos extrangeiros que, em toda a parte, prepa
gam as vaccas a uma pro- ram e desencadeiam essas convulsões tremendas em que sosssobram
ducção maxima de leite ... " os sentimentos humanitarios e das quaes surge, em toda a sua he-
("O Estado" de ôntem). diondez. nas suas manifestações mais ferozes, a besta humana,

E o que, ainda ha pouco, se verificou na Hespanha, segundo,
Está resolvido o problema da o depoimento do jornalista francêz René Richard: «A imurreição

musica, alimentou-se de tudo quanto era extrangeiro e anti-hespanhol: de
A America do Norte, cuida de elementos catalães, que désejam romper a unidade nacionalide ar

tudo que representa money, vence mamentos vindos da Suissa; de recursos tirados das fontes mais ex

cusas da revolução internacional. Em Madrid. o Chefe dos rebel
des era um communisla italiano, que, em Bruxellas, tentara assas

sinar o principe Humberto.»
Só um movimento dirigido por extrangeiros poderia offere

cer quadros como estes: vinte e quatro horas trinta padres assas

sinados, sendo que. algun-, depoic de banhados em kerozene, foram
queimados vivos e OUro5 expostos nos açougues com esta menção:
CARNE DE PORCO PARA VENDER; um convento de re

ligiosas incendiado e as noviças violentadas; transeuntes pacatos
massacrados � a força publica dizimada.

Si não fosse o patriotismo do exercito e a energia dos seus
:nanos.

Chefe. o banditismo politico se teria assenhoreado da Hespanha.»
(Commentario do ESTADO DE S. PAULO, de 18-11-34

ás expulsões de communistas.)

.�-',-,-"�- - -

, - ...,-
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emquanto os musicas pensam ser a

sua arte pão de espirilo, o dr.
Ferguson descobre ser a arte do
som' um meio de augmentar a ca

pacidade laticfera das vaccas,

mediante audição de musicas
de estylos diversos, isto é,
sentimental, hymnos patrioticos e

musica de dança durante a refei
ção. daquelles animaes

Ora. depois da introducção da
victrola, do radio. do cinema Ial
lado. que tanto mal causou ao

musico, esta nova traz-lhe uma

certa e grande esperança. Vamos
ser um elemento precioso à pe
cuaria e á industria de lacticinios.
E a nossa arte vae ter valor.
sendo que della e do patriotismo
do? seus cultores, muito dependerá
a formação physica da raça. pois
que o leite é alimento indispensa
vel.

. Não será devolvido o original.
publicado ou não.

'.o, conceito expresso etr arti

go d� collaboração, Ttlesmr soli
citçid<l�, Titio .' implica em respon
sabilidade ou endôssr tsor parte
r/� R;da��ao.

,.� Ass.ignaturas
.\;_ : �;.

ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A. cornespondencia, bem como

os l/{I.}Q[es i relativos aos an

nunçios ci,as.sigQaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

sempre.
Emquanto os veterinarios, os

criadores vivem, aquelles a estudar
e esses a experimentar meios de
augmentar a producção do leite e,

literarias
A Educacão na Russia Sovié
tica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo

Psyco .1lrw.[yse----:Por Gastão Pe
reina.. e Silva

,

"t
- "

Cordeiro deCassacos - Por
Andrade

Edições de Adersen - Editores
Edificio. d'A N.OITE - 14'

, and�r RIO
.: �. !

Ei'!, collegas, rumo aos

los e aos campos!
Vamos tocar para as

estabu-

Per.fumarias extrangeiras
e nacíonaes, por preços ba
ratissirnos

" CASA PARAIZO

vaccas.

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa A CAPITAl.

��������������
� CONVENÇA-SE �

�. '.', ._;�.'

El,,u, .e. nos receptores PHILIPS são aproveita-
',das todas as importantes conquistas da sciencia
.. do 'radio, razão porque recommendamo-Ios.

L
'

AGENTES:- COSTA & Ca.

•.

RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopoli.s �
����������������
Era .ama vez... um menino

muito b�·�iti·nho. mas muito po·
bre.'·' ,

jOã?s�':lho- (assim se chamava)
vivia com sua mãesinha viuva

que nada tinha par� lhe dar. se

não o se4 .grandç amôr. o seu im
menso amôr' de Mãe ...

E o �nosso garoti�ho. assim tão

peg�enino. já ajudav,� a s�a bô�
mamã. Trabalhava em servIços dI
versos 94e lhe dav,a� o seu mo

destíssimo .ganFa-pão: vendia do

ces,'.' entregava jornaes e revistas
aos' assignantes. fazia compras pa
ra alguns, visinhos, etc.

Mas;, .Joã,osinho não era só

trabalhadqr; tinha" tambem, um

grande �oração' s-empre affeto ás

bô�� call,sas!
.

Havia •. na visinhan�
ça. �lguql . doente. e lá andava el
le � pe�·gu·nt�... �olicito, si estava

melhor ',e si pre�isava de �lgum
sen;i'ço.

lÓãosinho ,tinha. ainda, sobre
tudO., muita 'corageM e não se ar

l'eceiava .de qUé;llquer perigo. uma

vez',?·que. soubesse estar arriscando
a sJa vida ém beneficio da vida
de il�m 'J�ll ,semelh�nte!

Certa -vez demonstrou. farta-
i�j . -

\

me1te Q",�f�' d�spreJldim,ento e a

suar,ÍndQmita corp,gem) E. o facto
�" .....

' , ...{\ . .l' ; I, ...

que�vou nar�'9"m���j cl8" p.e,quen<:_l·
Joãq�� pobresmho,-uma pes-
sôaJeliz! 7\..' :T,-

..

f�ãosinho .co:tumava sahir to-
,1

:':�"'--;ç-'�;-:-'

das as noites, a serviço de entre

ga de jor iaes e revistas.
Numa dessas noites, já cança

do Co seu exhaustivo trabalho.
na luta árdua pela sua e pela vi
da da querida mãesinha.-Joãc..
sinho deparára, ao longe. com uma

enorme fogueira. E. atonito. ante
o barulho que se notava naquel
les arredores. corrêca em direcção
ao ponto que prendia a sua atten

ção.
Em chegando ao local. verificá

ra o que havia. Uma fogueira,
ainda em inicio. devorava desa
piedadamente uma casa de resi
dencia.

Quadro horrivel! Em melO a

multidão apavorada. havia uma

infeliz mulher que. quasi louca,
supplicava aos circumstantes que
fossem. pelo amôr da Virgem
Maria. buscar a sua filha idola
trada. antes que as chamas hor
riveis penetrassem no quarto em

que ella se achava sem poder sa

hir.
E Joãosinho, sempre abnegado.

Florianopolis, -Sabbado, 24 de Novembro de 1934 2

ao commando geral no Rio de
R "

II

que estava preparal"l
para o dia sete, em ho�
menagem á Russia ...

.

Graças aos �gentes da policia carioca. que desf�araIll a Ir
commumsta, não tivemos a lamentar grandes sangueiras em
paiz preparadas pelos agitadores extrangeiros que affrontam.a·
hospitalidade.

.

Pelo trecho da proclamação abaixoo
nos aguardava.

"A postos! Approxima-se o dia da GREVE CE
Alerta I E' precizo seguir as Íicções que nos ensinou Lenine. a'
com violencia e rapidez. O incendio das igrejas. o assalto a$

burguesas, o assassinato dos magnatas da industria e do comm
impõe-se eomo technica revolucionaria afim de implantarrn..
terror." I

E depois de uma serie de incitamentos. este final:.A
a burguezia / Abaixo religiões I Abaixo os magnatas da indus�do cotamerctol Viva a Republica Sovielica do :Brasil! Viva
operario, soldado, marinheiro. camponez, vanguarda estudantil
guerreira. Avante / Firmes / Êsperae a senha!

E assignava esta miséria, esta apologia do massacre. do
sassinio do roubo a secção do Comité Regional do Partido Co
nista do Brasil. em São Paulo.

E os commu listas, cynicamente, fazem-se'passar por ho
humanitarios e illudem a mocidade com as taes ligas anti-guen'
e.c. i E pregam a gu:!rra de classes e a lucta entre irmãos I

n
II
•

O integralismo ataca o grande
comprehender o Trabalho sem a protecção

o communismo, ao contrario. só combate o pequeno
tista, o capitalismo patronal e escravisa o Trabalho á vontade
Estado, isto é, do governo.

n "
II

«Os interesses em choque das classes não podem ficar
da luta entre os grupos.
E' necessario que o Estado os resolva. Mas orientado

um criterio de justiça social e por meio de um poder estranho e

perior ás competições em luta e esse poder só póde ser a magi
tura do trabalho. .

Mas. para conseguil-o, precisamos do Estado integral.
não dependa dos interesses de uma classe, que não se deixe go
nar pela imposicão deste ou daquelle particular. O Estado que
attingir esse fim é o Estado nacional. onde se representem eHec'
mente as forças económicas, intellectuaes e moraes do paiz, e não
Estado propriedade de partidos politicos dominados por forças
t ilistas, regionalistas ou individualistas.'

BUTLER MACIEL

Catharinense:
Ainda tens vacillações

ê

Vêrr-, portanto, vestir a camisa verde dos soldados de
e da Patri� e trabalhar pela salvação do Brasil.

-----------tK��-------------

capitalismo e não '

de leis efficazes e

II n
II

O trecho que acima publicamos. extrahido de um commen-

tario do ESTADO DE S. PAULO. é a expressão limpida da
azar

verdade I

Aqui em Florianopolis quem está ostensivamente á frente da
propaganda communista?

Quem affronta, com uma audacia incrível a policia e as

leis brasileiras?
QlIem promove reuniões em que se trama contra a exis

tencia do Brasil ?
Q i.m reunio na sua casa commercial, no dia 6 do corrente

conhecidos element. I communistas que esper,aram, até alta madru
gada. a senha para a greve geral?

Extrangeiros I
A ameaça de Itajubá é uma que attinge a todos n6s.
Ha em Florianopolis instituições onde se prega o cornmu

nismo I E os agitadores aqui vão á bordo de certos navios buscar
boletins e jornaes communistas e fazem as distribuições á vista de
todo o mundo!

Mas para quem appellar ?
Salva-nos o patriotismo da nossa gente apoiado no patnotis

mo magnifico do Exercito. unica força que nos póde garantir de
qualquer insurreição sanguinaria e ladravaz !

Felizmente o governo federal está agindo e nós camisa. -

verde estamos alertas.

SIGMAS
PARA CAMISA INTEGRALlSTA CONFECCIONA-

R " DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES
II

Nova estructuração da PREÇO: DUZIA 6$000
M ilicia PEDIDOS A Oswy Souza

Pelo Ch�fe ���ional foi baixado um Decreto dando uma no-,_ RUA ESTEVES JUNIOR N. 28
va estructursção a MIlIcIa. •

Foi extincta a 2a. linha e creado lum corpo esp�cial subor- _---------«·...---------'!l:i'HIa
AOS SASSADOS

PARA W;
CRIAnçAS
João

sinho
o

heróe•••

Todos os presentes tiveram um

mo:nento de estupefacçãol Dir-se
ia que todas as respirações haviam

parado.
Foi indescriptivel a scena que

se passára naquelles dois minutos
de emoçãol

De subito,
ameaçadora.

sempre affeito ao bem. sem dar
o menor valor á sua propria vida.
rompendo a multidão, numa cor

rida louca. entra pelo corredor
da casa sinistrada e some-se entre
a nuvem de fumo, entre a nuvem

densa e negra que provinha dos
compartimentos já inteiramente in
cendiados.

em melO á nuvem

naquelle corredôr

prestes a ser devorado pelas cham
mas. eis que surge em disparada
10'Jca,-vestes já presas daquelle
impiedoso fôgo-Joãosinho. o he
róe pequeno de corpo e gigante
de coracãol
E Joãosinho, qUdsi ao transpôr

a porta da rua, deixava vêr o

mais impressionante de todos os

quadros: sob um fundo negro e

horripilante de funo, a sua fi

gurinha heroicamente grandiosa
apparecia. trazendo ao cóllo a cre

ancinha já em ligeiras chammas,
como o, seu salvador! ...

Maravilhoso espectaculo!
Quadro cheio de emoção!

A multidão, num fremito de
alegria. accóde. rápida. para sal
var aquelles dois pequenos sêres.
E consegue abafar as chammas
que ainda não haviam produzido
maiores queimaduras.
E numa satisfação que é im

pos,ivel descr�ver. a mãe da cre

ancinha salva toma nos braços a

filhinha amada e. com beijos e

Alerta petizada! ! !

Casa MACEDONIA
MENINOS!

Não se esqueçam de que os mais saboro
sos ('oces, bombons, choc Jlates e bíscoitos só na

Casa Belo HorizonteJá está recebendo os mais lindos BRINQUEDOS!

6 RUA TRAJANO 6 PADRE MIGUEL.INHO, 28 PHONE, 1006

'"

caricias, chorando de emoção
frésca-lhe algumas pequenas I
das com as lagrimas, com as!

lagrimas de amôr... E Joãos'
foi. por aquella mãe agradeci
tratado como um filho dilecto,

Mais tarje se soube ser, a

da creancinha salva. uma senh
muito rica. esposa de um

commerciante que se achava
viagem, por occasião do l10rril
incendio.

Dess'e di� e� d�ant�. J�ãosioill
e sua bôa mamã. passaram a

rar com a distincta família
reconhecera. desse modo. a gr
dão que devia áqueIle garoti
tão pequeno e tão cheio' de:: c�

ragem!
E o pequeno heróe foi, depo'

muito feliz. A sua protectora I,
lo estudar medicina e eIle. depol
conhecido por dr. João. é bo
um medico proficiente e muito
timado por todos. em virtude �
seu magnanimo coração selllP�
ao serviço das bôas causas.

Hoje, nos lares onde ha a D&,
elle ahi está. carinhoso e solícito,
a desempenhar a sua grandiosa
profissão tão nobre, tão dignifi
te!

24-11-34
Sebastião VíeUd

"
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I s o
acceitamos encommendas até à
de Novembro.

"RENNER"
Rua '4�varo de Carvalho N. 7

, .

------------------��-----�

Comrnercio, I dUS ... Radio-not_as
II II Sem prctenções a doutrinador, pleiade brilhante de homens de

tr I e r I
·

u I u ra �::i::d;�:�o ;i:?l:�:;��:. n:o:: d:';h:n:�:n:'�;�':t::nd: :�t
bôa-vontade d..! ser util, attendo ao boratorios as experiencias que

gentil convit : d � prezados amigos permittiram mais tarde, a realisa-

18S000 para rabiscar Radío-mLIs, orno ção desse glorioso sonho.
$100 assu-nplo arne io, d� actualidade, 'Assim é que o primeiro successo

d� permeio aos gravibun::l.os the.nas foi obtido com o tubo de limalhas
FARINHA DE TRIG9 Có)JROS aos giavibundJi thernas versados de B:anly, professor do Instituto

Nova York, 22 -( Via Cruzeiro 44 bn;sc 37$500, , pelos sociólog as d_; todas as cathe- Catholico dê França.
aérea) Nos circulos de .irn- Surprezil. 44 kilos- 31$000 I Ll�l.'"OS ,pesa

los krlo 1 $800 gorias e de to.Í r. as proced encias. Como esses apparelhos, M'lrco-
IJOI'tadorc,',s de café, e � de Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Refugos pesa h, kilo 1$200 Nio me plrecô fôn d� propô- ni fez as SU:lS primeiras experien-

j Indiana 2·G,,'f'lOaO Lim,p,)� Íeves ,kilo 1 $OOO't '[ t id d gu cias e conseguiu cobrir u:na discomn1CrClal1LeS que negociam .,' SI o 'q')"OV,�I ar a O,)pJ! uni a �, e '<..,!,
,

es est 'anaeiros Limpos rpfll� IS kilo 1 $000
se ollerece para breve resumo tancia de vinte kilorn etros, utilisan-com os paiz .1 c

b ' ) ASSUCAR Cedónho bL 2$000
soube-se que o governo dos

Extra
historico, da, observações e expe- do as ondas de grande cornpri-

Estados Unidos deseja, por
68$000 riencias conducentes á maravilho- mento e excitação directa das an-

meio de accordos de rccipro-
Diamante 6S:1iOOÓ PELES

sa descoberta da T. S. F., que tenas emissora e receptora.
'I bt Chli,tal 58,,;000Cd" 4$000 tão benementos serviços têm l)res- S' 01' L J d d 1897cidade COl11i11erCla, o ler que Moido 62$000

Jatos .) matto uma Ir. uv r O.lJe, '::S' � ,

os paizes productores de
Terceira

Lontras média uma 30$000 II tado á humanidade, preconisava para recepção a exci-
café firmem entre elles um

5C$000 Graxaim do matto uma 3$000 D2sde 1812, Joseph Henry tação indirecta da antenna, que
entendimento de sorte a di- SAL DE CABO FRIO GI'lXlllil J) Clinpo uma 4$500 havia allirrnado que que a des- Marconi utilisou, em 1899, com

minuir a producção, assim
.

. Cat itos médios uma 4$000 carga de um condensador é oscil- o que obteve com nunicação a cêr-
C0l110 O estabelecimento ele Sacco de 60 kilos 9$000 Porco do mat+i uma 4$000 lante em certas condições. A ca de 70 kilornetros. A seguir, o

o quótas nos embarques para Sac,co de 4? �ilbS 7$50 i Lm�ato5 g( a i.l..s uma 3$000 theoria do phenorneno foi dada, em Prof. Braun aconselhou o emprego
a União americana, quótas I MOldo de 4J kilos [<V'CO Vé ldJS mat.: :Jj kilo 8$000 1853. por Lorà Kelvin. Em da excitação indirecta da anten-
essas baseadas nas importa-I Enclpados 2 ki1o,s \ 20:�OOO 1855, Mnwell previu que, si na emissora, o que p errnittia metter

ções estadunidenses nos ulti- - l\I1AD::m.\ DE LEI - Pí<I- uma corrente d� intensidade va- em jogo energia mais consideravel.
mos annos. SAL DE MOSSORO' AtEl <1\ QUALIDADE riavel circulasse num conductor, A capacidade e o comprimento
Naquelles circulos inter- �acco de�60 k!los 9!500 Taboas de Íei est. (3x23) duzia as ondas electro-rnagneticas seriam de ondas das a itennas augrnentava

preta-se a viagem do repre- ..)ac�o de 45
T k,llos 7.:,)0,) 38$000 produzidas e propagadas com a parallelamente. A cada progresso

scntanie'brasüeiro, sr. Penteá- MOldo de 45 kilos 9�'OJS ra�)oas lei Íarg. 3x31 dz. 54$000 velocidade da luz. correspondia um augm ento da dis-
do como ligado, provalve- SABÃO JOINVILLE

Pernas de serra lei dz. 28$000 Em 1888, Hertz, publicando tancia obtida. D�pois d� 1907 fo-
mente, á questão dois quótas, Fôrro de pinho 14$000 os seus trabelhos, deu a demons- ram trocados radioteiegrammas a

quanto mais que os paizes Caixas pequenas 4$000 Taboas de qualidade 2x23 dz. traçãc experim::ntal desse facto, distancia de 3.60) kilom�tros e

productores de café desejam Caixas grandes 5$000 16$000 impondo-se, antão, a idéa de ma a partir de 191 I, c:>:n o desen-
obter dos Estados Unidos a Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 applicação á telegraphia se:n fios. volvimento dos processos "de emis-
garantia de que, emquanto DIVERSOS Mercado da Rio Essa idéa foi expressa por Sir são por choqu·e, ou impulsos, em-
vigorarem os tratados d � rc-

Arroz sacco 44$000 FEIJAO
E1ihu Thoms;m, em 1889, e por pregados pela Companhia Tele-

,

'd d COtl1111erci�1 pão L.I)
Sir WIi!iams Crookes, em 1892. funken e Companie Gene.-ale declproCl a e l d,. Kerozene caixa 35$000 (Por sacctJ de 60 t(i os-

I d' taxas de llJ1 Hertz realisou os seus traba- Radiotelegraphe, nos qua�s aserao ança as 1
-

G'lzolina caixa 55$000 Prdo rÍovo 13$000 '1 -

P' t
-

o' t attl';b1jj'C7lO so lhos com micro,onda� (ondas ultra- syl1tonia fOI' al'nda m,�lhorada, tor-or açao, li. ,G)
-

Vélas de cebo caixa 16000 Branco especiai 25$000 -

b af6 curtas) mas imperfeitos os seus nou-r,e possivel um trafego rddio-re O C \. .

I
Soda Pyran,1id� caÍxa 60$000 Vermelho 20$000 .

seus apparelhos, não poude con- telegraphico a distancia maiores
A CA 111,."",1 ii no

Cebolas caIxa 44$300 Mulatinho 20$000 seguir os resultados esperados. Sua de 6.000 kilometros.CC. ali iH 11- =1 Ve,'las stearin,a caix,a3." 38$000 '. MER,CADO FROUXO t t 32 d AI mor e prema ura, aos annos e 'concepça-o da technl'ca offl'-IllItlilCO
" I#�, ft�IZeaMays

FlscheI ca.\:.a 30$000
11 II B III�- idade, occasionou a interrupção cial era de qu'! quanto maior aCoco sacco 55$000 FARINHA DE. MANDIOCA de suas investigações. distancia a cobrir, maior o cc>m'grandes Farello sacco 6$500 "('CPjjt 'sa��o de 50 L.ilos) E

' . ,
t( m vanos palzes, porem, o primento &1 ond 1 á empregar e,

E t _li Farellinho sacco 6$500 FI'na corri' pó 1 I $000 h' d t b Ih d� �UOS' con eClllento os ra a os o assim, foram con;truidas Rinstalla-... tA
'

Farinha de milho Marialil'Ja caixa Grossa sem pó 10$500 '

h' II - d tJovem p y31co a emao esper am ções cari� i nas, de 100,200, 500,Rio, 23.-(aéreo)-O «Diario 24$000 MERCADO CALMo 'I do mais vivo mteresse, evan o uma kilowatts, qu � comportavam o em-.carioca», publicando ilS versões Vélas de cê{:.\ kilo 7$100
d ,

ultimamente propaladas sobre pos- Gr.J.mr)os p. e�ra Ido i :tAOO ARROZ'
I

?rego e ondas de 4.000,.8.000,
10.000, até 23.000 metros desiveis accordos na politica dos Cimonlo M'luá :.accn, 1 J $500 (Por Sacco de 60 lei1os)

71 r)JJ100
\. DIVERSOS comprime:1to, sendo esla a ultimagrandes Estados, diz que taes Phosnh ;r03 Pmh �ro, lat,1 - ".jJJ \..

A lh� F �'I s 5$000.
.

00
au a �sp�Cla - (por kilo) e perten:ente á Companhia Radioboatos não partem do governo mas Arame far�adJ n, 12 rôlo 25$5 I A<, II B 51 $000

"

d '3 "I "'Otr:OO
. oU 13 om Cêra f5$000 telegraphica Brasileira.provêm, ao inverso, de fontes a - Aram� farpado n. I ro o Y ..pJ ,Jal)o�llez FC,p?CI'a1, 42:t:.OOO C,ebo d dd

-- � v 1 $000 As on as e comprimento a-versarias as quaes, assim, emom-
J B 38$000- apO:lez om Carne de porco 1 $700 baixo de 100 metroô, eram con-tram o seu ardente interesse numa

VINI10 DO mo GRANDE BiCá Corrida 34$000 Tollcinho 1 $500
I
sideradas inutilisaveis e foram ad-comp'Osição com os partidos sit.la- r' 100$'00n, O d d dc..m qUllllo5 ,MERCADO FROUX ju ica as aús ama ores para ascionístas. r: �

�OOO '

Em decimos J "),jl , CAMBIO«Além do mais-accrescenta
Café em gr�o arroba 20$000 I, BANHA Praças 90 d[v á vista

o matutino-os resultados das
V, 5 f' d 23$00'0 fp . d 60 5 L d 58$563 58-r963' assouras lOS l. l..·z ) I on res j)eleIções mataram as melhores es-
V,' 3' r 1 ?o"rOOO \ or CQ1xas � t'(l OS

, ' assomas IIOS Ctl. -.p E I 1 70 1 I 1 15$000 « Paris $785
peranças da opposlção, que tnum-

_
_ b 26$000 ....

rn at1.s c � -- ,�os 4 t790h d' ,
XarClHe co'(oes af,O a 1 t d 5 kllos 1 18:�OOO ' « Hambur::!o i>

p ou em Estidos on e os

mtn-I X 'd' b
r ',m a as e ,,-p 5

.' d 'I arqJe sorti os ano a 24$00\ I �
latas de 2 kilos 124$000 « ltalia 1 $020Ventares se dIvorCiaram o regI , ,�.m

P I $530'd
- - -

MERCADO ESTAVEL »ortugamen revolucionaria" eqUlparan 0-
M�r.::al!(i) da FlliJriai�OIll)i!5 « Nova York 11 $870se aos sobas e caciques do pas- � XARQUE $6 Osad»

'

Feijão preto sacco 1 5�)OOC « l-bspanha 1 2

Acha porém que o governo Feijão branco sacco 20$000 (por kilo) « Suissa 32$$87880°,
' "

vermelho sacco 15%00[1 \/lantas Gordas 1 $700 « Belgicafederal, certamente, darq por eO' Feijão �ooé Patos e Manta 1 $500 « B. Ayres 3$450cerrada a cé...rreira politica dCEses Milho sacco 1 �� I

1 $400' U 6$200'

I tt Batata sacco 1 ;%000 30rtida regular, «
ruguaye ementos que comprome eram o �

� Hollanda 8$065, ,

d" d t Ad' sacco 10$00C' MERCADO FIRME
' «

seu preotIglO e o ecoro a au 0- men Olm
..

.
.

ridade ��, tres ou quatlo Estados, Arroz em casca saç:co 12$000
F h B· 14"'000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

��m o que,consolidará a sua po: arin a arrelfOS sacco

10
:p

000 "".IIII..IIIC......_".""""�".,..._'""!'�������������������htl,ca ao mesmo iem?O, que �era Farinha commum sacco 14�OQO --5TOrK�31:rOa 3-=11 Entraàas e 5ahiàas

, eVitado os erros do antIgo regime Faril1ha de milho sacco

30$'000 .... àe 29-10 a 3·11

d d d Café em côco saccaque ,esrespeltava, ,

e mo o sys- �200' Feijão (saccos) 105,8i8 2.812
, temat�co, o pronunCIamento da so- Ervilha kilo

1 :�800 Arroz ( ») 1 08,280 27.220
berama popular. Banha kllo

t.;$"00'1" Farinha ( ») 27..39'1 5.914Assucar grosso arroba ./

22.51 I 6 6441 5<1>(\('0 Banha (caixàs) .

Polvilho saeco " :)lU I

ç d 'I'] I $C,OO Milho (sa(.co�) 25.496
ame e porco G.O J

( 13.5GO
Toucinho kilo 1 $300 Xarque fardos)
Cêra kilo 5$000

dia 27o.

, L.

C, O�"·,,,,,,,,;....
', .10:.

.',.,_
,

'

As administrações, interessadas
com 03 Governos no serviço ir.
ternacional, fizeram, então, uma

Convenção radiotelegraphica, por
meio da qual passaram uma ras

teira nos amadores, aproveitando
se (no interesse publico mundial.
diga-se a verdade) da conquista
desses abnegados investigadores.
Si estes, como recompensa aos

seus fatigantes esforços, não estão

hoje, impedidos d� qualquer acti-.
vidsde radio-amadora, d e vem,

principalmente, á attitude decisiva
da Ddegação dos Estados Uni
dos da Arnerica do Norte.

Em alguns paizes, porém, prin
cipalmente da Europa, são crea

das as maiores difficuldades aos

amadores de radio-emissão. E'
que o bom bocado não é para
quem o [az:

Hoje, o empre60 das ondas
curtas, em telegraphia e telepho
nia, está generalisado, não somen

te no serviço interior e internacio
nal, entre pontos fixos, como,
tamb em, para o serviço entre es

tações de bordo e costeiras de
qualquer parte do mundo. Entre
outras, e seguindo o exemplo de
estações costeiras da Europa e

America do Norte, a estação FIo
rianopolis-Radio, que iniciou, em

começos de 1930, o serviço
transoceanico, manteve communi-

'Café Pr�çlJS earrentes na praça de Mfl J � abd!n, lata
Florial1opi}!is NOZI":' kilo

cações com navios em todos os

mare� da terra, até, ser destruída
pelo bombardeio da esquadra, em
24 de Outubro.

Cap-Arcona, Conte Rosso,
Lu/elia, SJuthern Cross e tantos
outros da linha da America do
Si.lI, mantinham contacto constante
com o Brasil, por meio de FIo·
r:anopolis-Radio, durante toda a

lraves;ia, do porto de origem ao

do destin:> e vice-versa e, muitas
vezes, o auxilio da.estação brasi
leira, em Santa Catharina, salvou
difficuldades de trafego no mar

Mediterraneo, no Oceano Glacial
Antartico e no Pólo Norte, ser.

vindo de intermediaria entre ova.

por 1Jl1ilio e a estação italiana de
Coltano; entre o navio de pesca
de baleias Ernesl Tornquist, prê.
so n0S gelos, e a estação ingleza
de Portishead; e communicando-
se co:n os navIOS russos, que tra
balhava;n no salvamento dos tri
pulantes do dirigivel Europa.»

Ondas ultra-curtas são tambem
utilisadas na televisão, para fins
medicos-therapeuticos e outras ap
plicações. As micro-ondas são es

pecialmente empregadas no espur
go de cereaes, na protecção de
plantas contra.. a acção destruidora
de in;ect::ls, na exploração de ter
reno:; para pesquizas. de ,metal!S

preciosos, oleos, etc.

Depois estudaremos theoria e

.. .

suas exp�nenc)as mas, eis que, a

partir de 1924, os amadores de
radio começaram a surprehender
os technicos com os s lccessos d-:
suas communicações em ondas cur
tas. Com installações improvi,a
das, de pequena potencia, conse

guiam os amadores corre3ponder
se a distancias, que as grandes
estações, de ondas longas, cem,
duzentas vezes mais pc1tentes, não

alcançavam.

pratica.

Dyonis.·o Marcellino de Souza

Senhoras e Senhorinhas!
.

2.997
12.096
6.586
3.854

Ir Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente '

,

Sardas, pannos, manchas, do r0st�, espinhàs, cravos,
rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva.
lho, que communicará á vossa pele a fres::ura e o encan"
to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: -. PHARMACIA E DROGARIA DA t-E1Rua Trajano n. 8 .

Florianopolis

_'.-' Perfumarias extrangeiras
e naciol1aes, 'por preços ba

ratissimos
CASA PARAIZO

, .,
�.

Faltam a� sahidas dos depositos particulares.
I
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Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllls

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados
Drs. Nerêu Ramos I

Aderbal �. da Silva!
Advogados

Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Buleão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 1 O ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
rr 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Tabeliães

Bacteriologia, sorologia,
chírnlcc

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das 15'
ás 18 horas. Phone. 1618'

I

1?_esidencia:-Visconde de Ou-

'\ro Preto, 57- Phone, 1524

�========-\
Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe õ

e cllnlco õo H. 5.
v "João Baptista, Assistencia
Publica e H, Prompto Socrar
ro, Assistente õo Serviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter-
. nas e nervosas-c-Nutricção-« I

Diabetes, Gota, Obesidade---
. Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
i

de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

lis infantis

Consulto 1(. João Pinto, 18
(1' unõor)

Consulta� de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1 . andar
- Phone 1.392 -

CUNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymund� Santos
méàiro õo Hospital e

materniàaàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
CCelephone 1105 I

Cons. - Rua Trajano n. I
.

CCelephone 132 I
Das 10 ás 12 e das 14 ás' 18

.

Letreiros

Pintura em geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
f'LORIAHOPOLI5

- EFFEITO SEGURO -

Dr. A. Buleão Vianna
Director Médico do Hospital

de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consullorio Rua João
Pinto 18

Rua Trajano, no 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

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

• _
A' venda em to-

OI��OA��r��rio Reflnaçao de Assucar I das Pharmacias

SEGUNDO TABELLIÃO
_

d e
�

Official privativo de pro- .JOAO SELVA VENDE·
testas e mais annexos Tenho o prazer de communicar aos meus distinstos. SE uma ma-

RUA DEODORO. 5 freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua chína de «PONT-AJOUR» a

Caixa Postal, 98 Phone 1323 Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na rua Deodoro. 3

-====;=o====.........====� phone n. 11441 ou nos depositarios CASA SAVAS e
D I bFERNANDES NEVES & Cía. á rua Conselhelro Mafra. e am eri

Pharmacias ..João Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora I

I

Praça I 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

DELAMBERT-Phone 1. I 00

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

e nada mais
RUA BOCAIUVA, -161

PHONE 1.100

Chocolate Isó BHERING
Usem o Corante
Guarany �

que é o melhor ,
Agente José F. Glavan �

Rua João Pinto 6 II

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO. N. 3R

Fabrica de Massas

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ..Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz õe satistazer o mais exigente

profissional, mcntenõo sempre cornpléto stock õe proõuctce õen

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinagem, lamInações, etc.)

Esta "Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões CIentistas que
resolveu (lesta (lata em àiante fazer grande reõucção (le preç.p

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-ROBERTO MULLER-Rua Trajano. 4 C

Conv�nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
D IV I NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA. 68 PHONE, 1180

cOM P R E - os rr.elhores calçados
das melhores marcas NO

"SAPATO
PELUSO

O

Almanak Laemmert

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr.. Cesar Sartori
Clinica cirurgica-operações

.i Das 3 horas em diante dia-

I riarnernente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

ResidencIa:-R. Esteves Ju-
nior; 179-Phone, 1.285

Dr. Icardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [unior, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua 'l:rajano 18,

TELEPHONE 1284 -

I

Dr. Arthur Pereira!
e .Oliveira ICLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Aná/yses clinicas

fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( G1Jia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
-

32.000 COLLECÇOES
l' uolurne » Distrlcto feõeral
z' _. São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaõos ao Brasil

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

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

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

fonte de informações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial»

Rua Esteves Junior, 16
FLORIANOPOLIS

NATAL APPROXIMA-SE! I! !

Brinquedos e artigos para presente na Miscela'"
C t-I I C" nea! Sóe sempre NAMiscelaneal
F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preços são admtravelsl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_-____.,--,----,."'-r=z= ·---1 COfn pan h ia Ali i ança da Bahia
T E L. E FUNI I PROCURE oLER II �.

--- funOaOa ,m 1870 ---

Typo "Super-Bayreuth" I 5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
"Calendario Blu- Incontestavelmente A Primeira no Brasil

O m�is bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz ·-Florianopolis
FILlAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

k Mosfruario permanente em Cruzeiro do � -'d__-I
-

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de emoções-Dante de Laytano
O 'Ghesouro do Arroio do Conde-Aurelio I lOItO
O "/4" -HoImino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço? -Hans FalIada
'J?oque GonzáZez-Affonso Rodriguf!s Harisen
O Divorcio no BrasiZ-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
lnlroduccão á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes

das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente
.!lventu:as do 'Rio da Praia-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig I

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

Ginecologia Pratica- Ernst unge
.

I Anatomia e Physiologia Palhologicas - Gonçalves VIanna I Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�
------------------------------�----�-------------------------------������.������������

A G h.ZETA -Florianopolis, -11-1934

menauense para
1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U ,71 trabalho magnifico
Variada collaboração
Farteme ite illustrado
Informa :õcs uteis
Indicalor Commercial

Pr\b'O 2$CH'IO
na LIVRARIA

CíNTRAL

afiança Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-U ruguay�Argentin.l

Chile-Perú-Bolivia
SABBAC'Ü 12,00,imples

10,00 regs.
NORTE���Santos�S. PauJo
Rio�- Victl)lia-���Caravelbs��

\ Bahia-Maceió-Recife-Natal-
I I Africa.-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

o seu Refrigerado� 7

UM reFrigerador ê um grande conforto pari • I", i tlmbem ...
emprego de capital que precisa de estudo.

Os refriger�dores G. E., além de possulrem tudo o qU«I hl d.
mais moderno e perfeito em refrigeração electrica, IlIzem, ne mlrc.
General Electrlc, uma suprema garantia d. qualidld., durlção • "elor.

Ao comprar um refrigerador, ISsegur•••• d. que I mecMn.· 6 Lata
• o fabriclnt. conhecido • d. cOIIFlln;. - ••'Ja • ,.fri,.rldor G. L

'eça Informaç5u ou uma demonstraçio, a IiDíl'qufi ....
!lOiS'" QUlfilí.IlrCI .. tcl.phollll ,.,. Ii .......... •

e nada mais

---I PhVl\ÍE 1.100
.�""_�I�&�""�_............��.......�_��...".�.......�.",,,�=�...������..t

II5Jonfeitar�aEspecialidades 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

I I RUA TRAJANO) Telephone 1.194

\-- -. .""""

lTS;riaco T.Atherino&!;mãO
COM.MISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzc--S. Paulo
Standard Oil Cornpany Of Brasil (KeroLene marca

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

LILY e CI.AUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (côco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. TeI.: "Atherino't=Caixa Postal, I 02��� Teleph.

Com 1 c:I::\500 podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com-

pletamente moscas e formigas.' .

Destribuidores para o

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

I
Ia:_!

MATAI ,
III

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

Ivo

!ultimas edições da
vraria do Globo

Li-

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

·Càfé e Restaurant
"E S T R E L L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortáveis compar

timentos para exrnas. íamilias
Restau rant á la' carte

"
I

(',pital realisaDo 9.000:000$000
Reservas mais De 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'Jmmoveis ;'� 13.472:299$349
ResponsabiliDaDes assumiDas em 1933 2.369.938:432$816
i!I.(Estas respansabiliDaDes referem-se sórncnte aos ramos ae

I
f060 e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHIC05 em que
a Companhia opér-n)
Agentes, 5ub-Aglmtes e RegulaDores De Avarias em toõos os
Estaàos Da Brasil, no Llruquc: (5uccursal) e nas pr-lnclpuae

praças extrunqetrus
Agentes em florianapolis CAmp05 LOBO & CIA.

Rua l. mafra n
'

35 (sobraDo) Caixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Teleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em

",....
Blumenau e Lages

I ��@; m. �*. *.. ,!I't. �lé *, ,9L "*":*-.<"»..;'H',����m���)}����� ,<:f.'�� .. ?t.."". -!- <I." '?& 6ii'J� �.������������

i =

Lalllinas Gillette Legitima::
= PREÇOS AO PUBLICO AZUL, i: I
\W1 NOVA, :
.� (10$000 PROBACK, !
'�� AZUL 5$500 VALET e GúAL i
® ( I $200

VENDE-SE NA •
* HOVA (8$500 •
,�� PROBArK 4$300 Pharmacia e Drogaria da FÉ •
�..�>"' VALET (I $000 �
'l,jjií A' Rua Tr-ojcno H. 8 �

(@ ( 6$000 •
i' BOAL 4$300 A REVEHDEDORE5 ::,�

..

l;
��.� � "---�

( 700 Preços excepcionaes �
'(ii" �

'I?:,d,.'(. � ,�_�.i{Jj),�����r.�gm�@1��m�.c���_��@� "7j� '"h;;: ?iv��'r��&r��JU���'��������.�

-

!

E' GARANTIDD
�i:� E CUSTA 6 $

O DISSOLVENTE NATAL (
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

'

RUGAS E POROS ABERTOS

...
•

, > I

_. RUA
�

_

CIDAD�_-..__ ESTADO__

r-.�

de BordadosFabrica
DE

Ernilio Dinslaken
!-leste bem apparelhaDo estabelecimento executa-se mm a
maxima pramptiDão o seguinte: mosqueteiros Cortinados
('artinas, BarDaàos em vestiDos, Toalhas, Po�to De jour,'
Ponta De Luva, Ponto Feetorie: Ponto CaDeia, Ponto Bor

Dão, Ponto Botões, Plissé. BorDaDOs 12m machinas
5ínger e Enxaval cornplero para ccscmejito

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

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

\ PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

CAF,E' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

funDaDa em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
I'nlxn postal129 T'el. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia.
EncaDernação, Pcutcção. Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

N O I O" de (Curityba)
res domesticas - .. - Em caixas de

para lavagem de
27 tabletes

roupa e mistérPrefi ram sabão

'Econoniico , .Massª, çonsistente .. .. Optirna quali qade
.. ,

� 'I' ,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianopolis, Sabbado, 24 de Novembro de 1934AGA
A VOZ DO
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ET Ultimas NoticiasPOVO
-FEh ?M ·TWW I ri57EF55

si·vel guerra
•

europea
Segundo noti'cias vehinculadas pelo radio, -o

Russia collocou á disposição da França o ter
rível Exercito Vermelho, no caso de urna de
claração de guerra entre aquelle paiz e a
Allemanha.

Pelos Clubes

MartineUi para exercer o cargo De WashinJton o Embaixador,
de professora da escola mixta de --O Snr. Oswaldo Aranha
Cannasvieira, no municipio de 'Stá satisfeito, (que amôr!!!)
Fpolis; Apez ar que pouco ganha ...

removendo o Prornotor Publi
co dr. Ricarte Oliveiros de Frei
tas da comarca de Araranguá
para a de Tubarão;

o Promotor Publico dr. Arno
P. Koechl da comarca d� Tuba
rão para a de Fpolis; da colle
ctoria de P. União para a de
Cruz eiro do Sul, com as [uncções
de collector, o 2' escripturario
do Thesouro do E,tado Newton O Mocotó--a colina

COCKTAIL--PARTY NO da Luz Mac.uco e desta para a- Tão encrencada e tão bélla
LYRA quella, com identicas [uncções, o I

Mudou de nome (que sinal]
O ponto de reunião obrigato- 4' d.to Juvencio G. Duarte Bra- Se chama agora... Favélla ...

rio da nossa hauie gomme nas ga; da collectoria de Laguna pa
aprazíveis manhãs de domingo é ra a d� Imbituba, com as lunc
a conlortave] séde do querido ções de collector, o 3. escriptu
«LYRA TENNIS CLUB». E3- rario do referido Thesouro Ar
tas elegantes festas já se tomaram lindo da Costa Arantes e desta
preleridas pelas familias dos asso- para aqu el]a, com funcção de es- QU'ln.do passo pela Praça
ciados do prestigioso cercle social crivão, o 4' dito Celio Pinho Ro-I A minha cabeça escondo
da rua Padre Roma. lin; recolher á séde do menciona- Para evitar a desgraça
03 «COCKTAIL -, PAR- do Thesouro, ficando dispensado Da carga do maribondo ...

TYS do «LYRA» sempre cons- da cornmissão de escrivão da col
tituem motivo bastante para des- ledoria de Tijucas, o 3' dito
pertar o mais vivo enthusÍasmo no Adalberto Braglia;
seío da nossa alta socie:lade, e exonerando: Alticimo Tournier
d'ahi se explica que a esplendida do cargo de Prefeito Municipal O Presidente passou
partida dansante, annunciada pa- de Araranguá e nomear, em sub- Mas voôu com tanta préssa
ra o domingo de manhã, das 9 stituição, o I . Tenente da F. Que SI} esqueceu, nem ligou,
horas ao meio-dia, obterá o ha- P. Asteroyde da Costa Arantes; Aquella sua promessa ...
bitual exito que costuma caract?-, Leopoldo Pedro Goedert do
cisar as brilhantes realisações do cargo de professor da escola mix
victorioso club. ta de «Serro Negro», no muni

cipio de Bom Retiro; Francisco
Berlanda do cargo de professor
da escola mixta do Rio Sergio,
no municipio de Bom Retiro; a

pedido, Gustavo Vogelsanger do
cargo de Delegado de Policia
do Municipio de Joinville.

O lar do sr. Cassio da Luz
d II Dr. Robrzdo meaeiros

Abreu, nosso preza o co rega Da Capital de Republica, P H A R MAC I A DE
de «O Estado» e de sua ex-

chegou pelo Commandante P LANTÃOma. sra. d. Olga M. Abreu, Capella, o dr. Roberto Me-
fOI' enriquecido com o nasci- Estará de plantão amanhã a O nosso conterran :o, sr. te-

deriros, juiz de direito da Ph G" I I A 1� I' dmento de um interessante arrnaca ermama, sita a rua nente-corone ntenor au OIS e
II comarca de Dalbergai. C Ih M f M

'

f' I T d 21garõto, que na pia baptisr:tal onse eiro ara. esqUlta, OI c aSSl,lca o no o.

receberá o nom2 de Munllo Gravatas em lindos pa- O serviç.o noturno será feito Batalhão de Caçadores, onde Luvas as maiores Ilovida- Os melhores brins de li-
José. drões. Variadlssimo sorti- pela Pharmacia Christovão, á rua servua como commandante da- des recebeu a I1hos para ternos elegantes
À Gazeta envia parabens. m�nto CASA PARAIZO João Pinto. quella unidade. CASA PARAIZO Casa PA R A I Z 0-

����----�----�---------------------------------------------=============--------------------------------�����

! Sedas, Sedas e .mais Sedas �

rarlos Eõuur'ô o 50laanha

Actos
officiaes

Procedente do Rio de [a
neiro, onde se achava cur

sando a Escola da Marinha
Mercante, chegou hoje a es

ta cidade, e sr. Carlos Eduar
do Saldanha.

"Clube Doze"

Pioneiro das nossas tradicções,
archivo da nossa vida social, nelle
todos os factos gue enaltecem o

nome da nossa terra, teem regis-

O sr. cel, Interventor Federal
assignou os seguintes actos:

Nomeando a normalista Odair

Romrzu Vieira Está em festas o lar do
nosso particular amigo sr.

Americo de Campos Souto,
activo e digno representante
ds «Companhia Alliança da
Bahia», neste Estado, com o

o nascimento de um garõto
que recebeu o nome de A-
1uisio Edmundo.
A Gazela faz votos de Ie

licidadzs ao interessante m e

ninó e cumprimenta os seus

progenitores.
11 "

II

Chegam uns ...

Chegarrn hoje da Capital
da Republica, no Cornrnan
Jante Capella, os passagei
ros:

Quintino Reis, Manoel Bra
silio Rodrigues, Bernardo
Kalm, Hamilton Loyoía, Gui
lherrnina Gonçalves, João Di
giacomo, Severo Simões e

familia, Pedro de Pino, An
tania Requeixa, Joaquim O
liveira, Aurelio Sabino, Wal
dyr Grizard, Saul Carlos
Duque, Octávio Aguiar, João
Alcantara da Cunha e se

nhora, Liborio Soncini, Ma- I

rio Candido da Silva, Decio
Couto. Walter Schlegel. Jay
me Waissmann, Mo)' sés Runs
ky, Carlos Alberto Ribeiro e

família OJalma Pinto Pessôa,
Amaro Vieira, José Bezera
dos Santos, Bernardino Oli
veira, Julio Polad, José Ma
laquias Cavalcanti, Maria
Cavalcanti, Baptista Canzeni,
Saraphirn Fanele, Vicente
Canzoní, Antonio Wistelli,
Primo Fenele, Ferdinando
Canzoni, Antonio Di11e, AI
mosa Schesein, Almozi Ses
sim. José de Mello, Ildefon
so Mello, Arnaldo Lima.

A data de hoje regista o

anniversario natalicio do di
dicado, competente e diligen
te paginador deste jornal sr.
Romeu Vieira, que conta com

a estima de todos que meu

rejam na redacção e �offici
nas de A Gazeta. Feleci
taos-lhe calor osamente, dese
jando-lhe fe icidades.

Fazem annos hoje:

to.

E, é por isso que • o velho
«Clube DJZe» não querendo
deixar de homenagear. como me

rece, a embaixada catharir.ense
do remo que tão brilhantemente
disse em Santos do valor da nos

sa gente, presta-lhe amanhã, num

gesto de distincção qu� traduz o

sentir do povo barriga-verde, uma

homenagem significativa, SIncera

e expontanea.
Foi sempre assim que procedeu

o velho clube.
-a exma. sra. d. Haidee

Nascirnente Machado, esposa
do sr. professor Ary Macha- Pelo paquete «:omL:. Ca-
da, cirugião dentista; pella» chegou hoje a esta
-C) nosso prezado conter- Capital o sr. tte-cel. Octa vio

raneo sr. Walter Lange, alto Toledo Bandeira de M.=llo,
funccionario do Banco do

que vem exercer as tuncçõ zs
Brasil nesta capital, e um de commanda-ite do 14 B. C.
dos mais destacados espor- S. S· foi recebido no trapi
tistas catharinense; che ria «R:ta Maria» por to-
-a exma. sra. d. Nair officialidade do 14 B, C. e

Caldeira Gonzaga, esposa do da 3a. Bateria, bem como
sr' Higino Gonzaga, escrivão por altas autoridades da Ma
do civel dacomarca da capital; : i lha Ndcional e d vÍ3.
-o sr. Joaquim Neves. O sr. Interventor Federal,

do alto cornrnercio desta fez-se representar pelo seu

praça;
. a' ajudante de ordens, tte. Al-

- a interessante m�n1l1.a berto Meyer. Durante o de
Dorá, filhinha do sr. Agapi- sernbarque tocou a Banda
to Mafra, comissario de po- I de Musica do 14 B. C.
Iicia da Capi�al; .. A Gazeta apresenta ao
-a senhonnha Anna Viei- illustre militar os votos de

ra da Rosa, irmã do sr. ge- boas vindas.
neral Vieira da Rosa;
-o sr. João Jacques Boi

teux, engenheiro residente
na Capital Federal;

Cornle. 6::m)ziro à: m z l lo

Fazem annos amanhã:

Do Norte do Estado che
garam ontem, pelo omnibns
da empresa Oarius:

Do Rio de Janeiro regres- Germano Bona, Francisco
sou hoje polo «Cornte. Ca- Oa11, Meincake, V. Carlos
pella» a exma. sra. d. Domin- Schontz, W. Weber.
gas Rosa Brüggeman, pro-]
prietaria da conceituada -Ca- Outros partem ...

sa Chie.» Partiram para o Norte do
Estado, as aseguintes pes
soas:

Fred Wetz e senhora, Ce-
cilia Wi11eck, Gregorio Petri,
Clarmindo Regis, E. Morosl
ky, J. Rothentein, Irmã Rita,
Irmã CeIina, Laurinda Silva.

Delegado
Fiscal

Do sr. José de Oliveira Cam

pos, digno Delegado Fiscal do
Thesouro Nacional neste Estado,
recebemos officio communicando
sua posse no cargo, no dia 20 do

Faz annos amanhã a gen
til senhorinha Catharina Juça
Coelho, aiurnna do Calegio
Coração de Jesus.

Gente nova

Está entre nós o sr. Alva
ro Silva, fiscal do consumo.

Vindo de Lages está entre
nós o sr. major Alberto Ra
mos, fazendeiro e politico na

que11e municipio.

corrente. AMERICO DE CAM
POS SOUTO E

SENHORA
Notas

militares
participam o nascimento
de seu filho

Aluisio Edmundo
Fpolis, 16-1 )-934

PADRONAGENS

Está satisfeito o Snr.
Oswaldo firanha.
(Gazeta 22-11-34.)

E elle vae (que pezar!!!)
Fazendo esse sacriticio ...
O seu gosto é... trabalhar
Talvez por dever de officio! ...

Com a Faoella, isto é,
com o Morro do Mo
colo,

Os tnaribondos, na

'Praça 15 estão ata
cando os transeuntes.

O Dr. Getulio pas
sou voando muito alto,

Disse clle que passaria,
E desciado Anhangá,
Mas não ligou ... (Que seria?)
Diz o Juca: Eu vou dará?!

O Governo do Gstado
comprou o Luz da
'Palhoça. (Gazela de
23�/1-34.

Vendeu a Luz, o Cascaes,
Para o Governo do Estado
E vae entrar nos nos... melaes ...
Parabens! Muito obrigado!

Então, com que, a Palhoça
Vae melhorando (Que tal?)
E agó. a inda mais engróssa:
Tem Luz... governamental. ..

Sarapião

ElELLISSIMAS

CASA
RECEBEU A
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