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I Número atrazado $300avulso $20°1 Propriedade e direcção de ...JAIRO CALLADO

As cantis
sõesdo

José
Americo

Da A escola da Cruzada no

Districto Federal e Estado
do Rio=Na Casa da Deten

ção, -- O testemunho de um

dentenciado, -- O apoio do
Presidente da Republica e

senhora Getulio Vargas,

«Com arma ninguem brinca»,
diz a sabedoria popular com mui
to acêrto; e, muita fatalidade já
se tem dado em virtude da não

Agenerosidade---
catharinense

.,. Liga das
Nações

Cruzada Na- Feriu� acci-
ciollal de dentalmel1'·

Educação te, o em

pregado

Nota sen

sacional
sa

tas",

A commissão de gentilissirnas senhorinhas de nossa alta sociedade que, sob
a presidencia de Nair Wendhausen, a encantadora Rainha da Primavera, tão expontâ
nea e fidalg.uuente acolheu a iniciativa do NATAL DOS POBRES, ôntem pela, primei
ra vez, percorreu o commercio de Florianopolis, solicitando-lhe a valiosa cooperação á

idéia magnifica de Bisbi'hota. Hoje, voltaram as senhorinhas ao seu nobre aían de co-

observancia desse conselho. Iher as generosas contribuições da gente barriga-verde.
Aind i hoje, pelas 10,30, João A solicitude C a b .mdade com que, a Mulher Catharinense vem sendo recebida,

Genebra; 5 _ (aéreo) A Segundo carta ha dias re- Baptista dos S mtos, proprietário por toda a parte, são o mais seguro e expressivo penhor de que o NATAL DOS PO-

man
nota sensacional da sessão cebid r do dr. Gustavo Arrn- da Tll\luraria Guarany, á rua BRES, em 193�, corresponderá plenamente á espectativa alevantada e altruistica de

brust Presidente n ion 1 d joio Pwto, quando brincava com seus incansJ veis organizadores.
de hoje do Conselho da Li-' acro a a

Cruzada O numerO de e"c) uma arma d . foxo, a qual julgava
ga das Nações foi a cornmu- l' ,_

, . .'
-

�

H �H11 mo.er'","o Rio, 5,-(aérea)- justificando COMMUNISTA OU PA·
o la de a phabetização do OIS sem carga, feriu no abdomen o 'i4íi

nicação feita pelo Lord do, "
- o requerimento de homenagens TRIOTA O SR. LIMONGE ?

o/ie - tricto Federal e actualrnent seu emp(eg"l(b Onarino Senna. d CSello Privado da Inglaterra, r

e e ampos ao sr. Humberto de Campos, faI- R' 6 N C
ta de 42 d 2000 A victirn.i fui, immediatamente 10,

- a amara o sr.

,

sr. Antony Edcn, de que o '�
com cerca e

d id H 1 d
laram, na Camara, os deputados Accurcio Torres reclamou contra

governo brítannico acceitara alurnnos. con UZI a para o ospita e Godofredo Vianna e Prado Kel- I d L

Collaborar com a Allemanha ,

No Estado do Rio já foram Caridade, onde lhe foram presta- Rio, 5,-(aérea)- Falleceu Iy
a expu são o sr. imonge, como

d t t 7 dos os primeiros soccorros. hoje o talentoso escriptor e J'or-
. communista.

e a França na questão do tn�ugura as recen emel,1 c O governo do M"ranhão de- O C d d M II
.

N
e

. I M Th O seu estado na-o tom gravida nalista patricio sr, Humberto de sr, ar oso e e o etto

Sarre, fornecendo um contin- SC? as em a�e, ,erezo-
.._" '-'

-

C
c cretou luto por tres dias. aparteia, dizen io "que o subdito

gente para figurar entre as polis, Xere�, Eilcpolis,
. A�, - de, ampos. .

I'
gra d R t Foi a poesia a primeira mani- D. Joaquim Domingues ua iano é communista, conforme

tropas internacionaes do ter- os eis.es a com 1113.S �� \l�u::. =:. e .

'

f inistro d J
d 100 I C !IrGIiIIIWlIiII_ festação hteraria de Humberto de m orma o rmmstro a· ustiça, e só

ritorio. durante a realização e a umno, af!1pJs e Deu-nos hoje o prazer de sua ist f' I d 'd
Itacur issa devendo aind es T I Campos. E um livro de versos por IS o 01 expl.: S) e,:>ols e re-

do próximo plebiscito, _

L

", ' ,I.f, � � e aS visita, o revmo. frei Evarl'sto I d II

te an o s r 11a g a
. .. o que lhe abriu a passagem na gu armente processa o .

Oenebra5-(ae'reo)-A a,.n,.e 1l,llt,l.Id::,.a::,. Sh d Re'

"
,

E I'
c .r.nann, que. em nome e s. spond d di T

de Fribut go Macahé e C b carreira iterana. sse ivro, pa-
en o, isse o sr. or-

RussI'a fOI' convidada a nar-, '
a )

CI J-� )0
'

O J
'

D
.

t F
. \,L:. (EON radoxalmente, se chamava «Po-

excia. revm, . oaquim ormn- res que o unico,crime do sr. Li-

ücipar do contingente de for- no.
'� , eira»,

gues ?e Oliveira, ,Arcebispo Me- monge foi ter denunciado uma

ças ínternacicnaes que deve- -A 42 ,escola do �lStricto ILj� ás i ;,JO Bellezas em O Rio atirou Humberto de tropoht�no, nos vel? agradecer as empresa estrangeira como deírau-

rão garantir a or.lsm no pró Federal fOI l�a pouca maugu- "). ;. r) C d f'
" "

relerencias de todo Justas que fizé- d d d f 'bl' b
rada na Ca a de Detençao _,C-. L�._., ampos e imtrvamente acarrel-.

a ora os co res pu lCOS ra-

ximo r Iebiscito a realizar-se
.

),
.' I' ,�

• 'I' t' E' 't mos por occasião de seu aniversario. sileiros,

na região do Sarre. Entre- graças a�o apol? �o. maio CINE IMPERIAL r� jorna IS ica. �ma no a cu- ln�s:.-:c:-=-=ra�S�2"3!:W:*:.1'a��,s::*�rz:ra:.

tanto, o sr. Litvinoff pediu Nun�s; FlIho, dlIeClul. d e�l"
nosa na obra admiravel do illus- � �

para consultar O 2:0Vel"110 de p,re,slcLo. A cerernoma fOI Pi e- t�e h 1:nem ,de l,etras., Toda a sua � A' I
' �

C iii'-' ddI. A b t A's 19 e 20,30 heras Como d l' f I d 'te' ..... � .:lI.' ...

IMoscou antes de responder SI, I a pe o r. rm rus, que
me queres. VII

a.

J(edran,a OllreaHlza ab
nas

CdD- � -=- ..

.

'te
disse do alcance e valor do umnas o Jorna. um erto e �

- -

ao convI . h d' t C' 'I t
�

emprc en Imen o, que era ampos era, pnnClpa men e, o � �
dos mais honrosos para a

CINE ROYAL· grande chronista social, politico, � Parece que sobre as letras brasileiras paira a mão ne- ..,

Cruzada Nacional de Educa- mundano da vida brasileira.

�I gra da fatalidade.
�

F 11 dA' s 19,30 Amo este homem. F
'

C' d � h �'" H I
ção. a

.

ou, em nome
.

os
OI no arreto a c/otan ã " ontem amentamos a morte de Coelho Netto. Hoje,

sr. seus companheiros o senten- que Humberto de Campos iniciou 8 a de Humberto de Campos.
ciada Fernandes Lima, que

CENTRAL a sua actividade de critico litera- � E,te encheu o Brasil de lite(atura viva, colorida natural

agradeceu a obra providen- rio, assignando, durante largo � e dum humorismo maliciosamente perverso. Entretanto vi-

ciaI dos que levaram as tro- A-s 19,30 Extravagancias. tempo, os folhetins que, sob o ti- � veu no meio da dôr e do soffrimento. Sofrimento cruel e

vas do presidio a ln da ins- tulo Vida literaria, publicou na_lr"1
dôr acerb� que foram pouco a pouco combalindo seu vigo-

Recife, 6 _ O «Diario de trucção. Confe itaria quelle jornal. " roso orgamsmo. "

Pernambuco» estampa hoje Depois de terem fallado I) Chiquinho Era Humberto de Campos " �as essa dôr e esse sofrimento não lhe tiraram a veia iil

algumas declarações do ex- direl tor da Detenção, enalte-
membro da Academia Brasileira. � s�rcastlca nem �pagaram a ironia mordaz de sua pena sin- ii

ministro José Americo de Al- dendo a obra da Cruzada, e Hoje das 19,30 em diante Para ella ingres!Ou o escriptor ma- H t�lante. mas o fizeram, nos ultimos tempos, profündamente I.�melda. subordinadas ao ti- outros oradores, apresentou- far-se-á ouvir no palanque da ranhense no anno de 1919, na � filosofo.
"

tujo «Notas do Meu Retiro,» se o sentenciado n,903. Fían- «Confeitaria Chiquinho» um opti- vaga aberta com o fallecÍmento � Ao lado das perversidades do «Vale de Josa/á» da

Nesse escripto o sr. José cisco, Brandão �a Silva, que mo Jazz-Band. de Emilio de Menezes. O

pa-I�I
«A Serpente de Bronze", de Grãos de Mostarda de v�rios i

Americo explica os motivos (m hngua&em �Inlples, mo�- Não
'

trono da cadeira de Humberto é" vo�umes de criti�a literaria, de pesquizas historicas, etc., etc., �
da sua desintelligencia com trou a. sottsfaçao gue senha ' com�rem carteuas, ,lu�as, Joaquim Manoel de Macedo. " delxo�, «Memonas» sua autobiografia, cujo o segundo vo- r,

It N- b melC:S, som�nnhas, sem pn,meua-
, � I d

O ex-presiclente Epitacio I )es- a sua mcu ura. ao sa en- �� ume Ja eve estar por aparecer, e por fim suas lindissimas 8

soAa e conl o ex-ml'nl'stro do ler nem escrever, todos
mente exammar o novo sortimento �8� e maravilhosas cro

' L I L b I l I
recebido pela CASA ROMA- '"

mcas« agar os e i e u as" J mas princi-

Juarez Tavora. Contesta for- os empregos lhe fugial� _e,
NOTAS BIOGRAPHICAS " paImente «Sombras que sofrem."

malmente a affirmação do cIe�es�erado com a condlçao
NOS, á rua C, Mafra 26. DO ILLUSTRE MORTO � Neste volume notam-se, como alias em bôa parte da

major Juarez Tavora que prccalll e�l. que se. ach�va, Entrega de ri o�ra de Hum�erto de Campos, os contrastes maravilhosas da

pretendia ter pleiteado a 110- com a famIlla e�per�nel1,an- d
llumberto de Campos nasceu 1ft dor, das lagnmas e do sofrimento, com os oulros do

meação do proprio sr, José d� vexames,e �nvaço,es, pra- iplomas no Maranhão, Ia villa de Murity- � mundo que riem, gozam, na onda suave da fortuna: A mor-

Americo para a pasta da ctlcara o pn�nelro cnme. A- ba, a 25 de outubro de 1886. ��
le do 845 é maravilhosa nesse sentido. O marido é um

Viação. Observa que o can- g_ora, concluIU, eu faç? q�es- Conforme noticiamos, realizou- Fez no Piauhy os seus estudos

�
pobre bombeiro. Ha um incendio. O predio sinistrado está

didato do sr. Juarez Tavora tao de ser um dos pnmelros se ôntem, ás 20 horas, na Esco- pri�arios, transportando-se, de- r..
no seguro. Combatendo as chamas o 845 morre como um

áquella pasta fôra o enge- alumnos d'�sta escola. Ia Normar Catharinense, a cclla- pOIS para o Maranhão, onde co-
� heroe. Mulher e filho ficam na miseria .

. nheiro Assis Ribeiro. A narratIva da tocante so- ção de gráo da turma das nor- meçou a seguir a carreira commer- � O incendio é criminoso, mas o seguro indenisa. Com

Assim conclue o sr. José lemnidade, de que acabam�s malistas de 1934. cial. Em 1902 tornou ao Piau�

'1"
esse p�o�ucto erguem um arranha-céu. A' porta: «esten-

Americo: de dar pequeno resur�o, velO A entrega dos diplomas, a 18 hy e, com muito gosto pelas Ie- 8 dem tlmtdamen/e a mão a quem passa uma pobre mulher

«Daqui a um certo tempo, e�tampada na «A NOIte». do professoras, foi feito, no salão no- tras, começou a collaborar nos" desgrenhada e enferma, e um menino luberculoso

darei em livro as minhas RIO, de 20 de Novembro bre daguella casa de educação, jornaes da terra. Já no anno im- : São a viuva e o filho do 845.»
.

confissões com pinturesco findo. na presença de auctoridades, re- mediato, Humberto de Campos r d .Nd� .vdastal.dobdra literaria de Humberto de Campos ha

movimento e scenarios da Encc:rr,and� a ssm�na, de presentante da imprensa e grande se punha novamente em viagem, tuas In IVI ua I a. e.s: uma sob o pseudonimo de Conselheiro

revolução. Contarei, então, Alphabehzaçao do Dlstncto numero de convidados, fi�ando-se, afinal, em Belem. lni-" �X perversa, �alIclcSl, sarcastica, dum humorismo pouco

entre outras emendas histo- Federal, a Cruzada offereceu Foi paranynpho da turma, o CIOU, então, os seus estudos su- lImpo, mas �scnto com rara elegancia, era a pilula I'!nvene

ricas a vida de alguns de- um chá a todos os elemen- desembargador Tavares Sobrinho, periores, que pouco depois inter- t na?a, mas .h�amente dourada ... a outra que abandona a

tract�res improvizados,» tos que con�orreram para o
que fez uma eloquente ora,;ão. rompeu por motivo de molestia, � vela hUlllonshca para se mergulhar na analise psicologica

seu bom exIto, tendo com- Usaram, ainda, da palavra o
indo tratar-se no Ceará. Em 1908 ��"

dos homens e dos fatos duma epoca, para se deslumbrar

par ecido o dr. Getulio Var- prof. Barreiros Filho, director do voltou ao Pará, entrando, por" nos pensam�ntol� .procundarnente filosoficos, e as exteriorizar

gas, presidente da Republica, estabelecimento, as sritas: Alda essa oecasião, para a Folha do � co� uma SI,MP �cld�de elegantissima e natural. propria das

e SUíl exma. esposa que são Valente e Ondina Flôres. Norte, de Belem. Ao lado do � hOlS:S grandlO3as, fOl a do Humberto de Campos, que morreu

cooperadores enthllsiastas fi Gazeta se representou pelo senado� Antonio Lemos, come-I�
on

eM .

deste movimento, e mais o·
seu companheiro de redacção aca- çou a mteressar-se pelas coisas ais ,ur�a pen� que emudece. mais crepe sobre a iite-

dr. Gustavo Capanema, mi- demico Oólyn Costa. politic.as, tendo sido secretario da: �atdra brasllelfa, lT aIS luto para a nossa indigena inteletuali-

nistro da Educação e Almi- commlSSão executiva do Partido ��
a e.

rante Protogenos Guimarães. Republicano Paraense. Em 1912, : Paz á alma alegre e sofredora de Humberto de Cam-

ministro da Marinha, cujo a" Veiu Humberto de Campos para
pOSo

poio integral ao movimento Roupas para homens e o Rio, aquí iniciando uma exis- �
Ja Cruzada o tem feito sen· crianças só n'a CASA .Ar. ten�ja e�clusivamente consagrada t BIS B I L H O T A �l
tirfnwca e decididam?nte. CAPITAL. ao Jocnah"mo e ás letrcts. I�*"�.[a:��_" 'it

..=.r �••*..;.uIi��:'����:I5:.rm."ã�����
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a! A RUSSIA CONVIDADA

A PARTICIPAR NA GA
RANTIA DA Or�DEM
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Agencia postal
supprimida
Do Gabinete do sr. Director

Regional dos Correios e Telegra
pIo; recebemos o seguinte:

«Por portaria do sr. Director

Geral dos Correios e Telegra
phos, n. 1.551, de 29 de no

vembro p. findo, foi supprimida
a agencia po;;tal de 4a, classe, S.

Marcos do Rio Forttn:a» .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

�ollaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.
O conceito expresso etr arli

go de collaboracão, mesmr soli
cilada, não implica em respon
sabiiida.Ie ou endõssc por parte
ria Redacciio.

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

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

raixa Postal 37

Cidade
destruida

Manilha, (Philippinas), 5 (via
aérea)--A cidade de Bacuit, nas
ilhas Palawan, foi completamente
desLruida por violento cyclone,
que é o oitavo registrado nos ulti
mas tres mezes, O numero de

Ontem passei algumas horas
de indizível prazer. Mandou-me o

Jairo representar A Gazeta na

demonstração que a "Casa Bayer"
fez de um apparelho cinematogra
phico portatil. Recebi a ordem
com enfado, mas era ordem.

E lá me fui ás 8 da noite pa
ra o «Clube Doze», por dever
de oííicio. Fui contrafeito e sahi
satisfeito. 03 films exhibidos eram

os do meu genero:
Patria e Musica.
«Brasil em festas». Como eu

me orgulho de ser brasileiro!
Depois: «Rhapsodia nO. 2»

de Liszt. Já conhecia a sua his
toria. A seguir B i z e t, a «Car
men».

Bizet, como foi triste a tua vi
da! A tua obra prima, que cons

titu€ uma das melhores joias da
musica só teve sua consagração
depois que teus olhos se fecha
ram para sempre.

Não quiz a Providencia que a

tua cabeça fosse ornada com a

corôa de louros que era tua.

Mas continuas até hoje vivo

para os que ouvem a formidavel

victimas conhecido até agora não Luvas as maiores novida-
se el -va, entretanto, a mais de des recebeu a

CASA PARAIZOtres.

�������É@�I� CONVENÇA-SE
� que nos receptores PHILlPS são aproveita- �
� das todas as importantes conquistas da sciencia �

�
do radio, razão porque recommendamo-los,

� AGENTES:- COSTA & Ca.

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis
.

��������������

NESTES mezes de inverno a

noite se' precipita sobre
Montecarlo, como ave de ra

pina. O sol cae subitamente por
traz das montanhas e as collinas
que fórmam os luxuosos bairros da
cidade se fundem nas sombras.
As trevas e .tendern-se, insinuam
se, densa-, e envolvem a cidade
num grande abraço negro. Porém
de todos os cantos a luz jorra
em catadupa de tonalidades bran
co-rosa c os seus reflexos alcan
çam tão longa distancia que vão

banhar-sé nos pequenos golfos e

bahias que orlam a cidade.
E foi nesta hora ind xis 1 do sol

pôr que ·eu cheguei ás portas do
Casino. Já tinha tomado este ha
bito: matava o tempo, pois eu an

dava um tanto neurasthenico, jo
gando a roleta nas mesas de trinta
c quarenta. E agora quando ia

para entrar, vi, parado, junto á

marquize illuminada da entrada do
Casino, um extranho automovel.
-De quem é este carro?

perguntei ao porteiro.
--E' a primeira vez que o

veJo aqui - respondeu. Depois
continuou:
--Dentro desse carro viaja um

homem envolvido numa ampla ca

pa e traz o rosto, tambem com

pletamente tapado. Acompanha-o
uma mulher, loura e extraordina
riamente linda; creio que deva
ser a esposa do homem da capa.

Agradeci ao porteiro as infor

mações, tão detalhadas, e entrei.
O gerel1te precipitou-se ao meu

encontro, exclamando:
-Hcrriv, I, espantoso!.. Um

verdadeiro monstro! Nem imagina
o senhor a physíonomia do homem
da capa. Acredito que não haja
entre todos os mutilados, gueules-

o Integralismo!
�

e das Corporações de classes, donde sahem os membros das Camâras
Corporativas provinciaes e da grande Camara Nacional. O Muni
cipio constitue a cellula da Nação e o Syndicato do governo.

VI I
Qual a differença entre os actua-s Syndicatos e os Syndica.

tos integralistas?
--A differença é enorme, profunda, substancial.
O Syndicato actual é tão somente uma simples sociedade de

direito privado, como qualquer sociedade recreativa.
Nenhum direito dá aos operarios, serve apenas para os po

Íiticos, os exploradores communistas e para os que vivem a custa do
trabalho alheio.

O Syndicato actual é uma sociedade que a policia póde
vareJar e mandar fechar quando entender.

V I I I
- O que é, então, um Syndicato no regime integralista?
-E' um órgão de direito público; uma das partes de que

se compõe o Estado. Na doutrina integralista o Fstado, sob o pon'o
de vista economico, é uma federação de Syndicatos e de Corpo_
rações.

«��'------fI

Para os meus valorosos companheiros
verdes de Biouassú

Camisas

Sahem dos Syndicatos os Ddegados que terão de formal'
as Corporações e escolher o presidente da Republica. No integlalis_
mo não será possivel essa farça eleitoral em que o cidadão para poder
exercitar a sua soberania ( ?!) e fugir as perseguições do Partido
que estiver no governo, fecha-se numa cabine indevassavel e vota
como si estivesse commettendo um acto infame!

" "
II

Estatutos integralista
Art. 44)--0 integralirta é um homem livre que se inscreve

espontaneamente na A. I. B. com o fim de sacrificar os seus J:on.
tos de vista pessoaes, uma parte de seus interesses e de seu tempo,
submettendo-se á disciplina pela g -andeza da Nação.

--0-

Art. 45)--Todo integraJi sta, ao entrar para o respectivo
Nudeo, assignará uma declaração em que para estar de pleno accôrdo
com a doutrina e . estructura da A. I. B., submettendo-se a todas
deliberações de sua Chefía, quer directamente, ql!e: atravez dos va

lores hierarchicos.
II n

u

O lntegralisrno não préga a destruição do Estado nem
avilta a dignidade humana, como o Cornmunisrno. O Integralismo
quer o Estado forte e Q homem dign.licado pelo trabalho.

CATHARINENSE!
Tudo pelo Brasil! E tú r.ão concordarás comnosco?

Na sua entrevista aos Díario.s Associados, o sr. generalpartitura, e não morrerás nunca.

A tua obra será eterna.
Góes Monteiro, deixa bem claro o seu modo de pensar á cerca do
communismo. O titular da Guerra não disse que o militar podia ser

---------------------- contista, integralista, communista etc. como comprehendeu um ves

pertino desta capital. Affirmou, tão somente, que no exercito havia
officiaes catholicos, protestantes, positivistas, integralistas, mahometa
nos, communistas, nacionalistas etc.

Mas, fez sentir que, toda a ideologia, seita, partido etc. que

O·�S·====I==G===e�M�o A S.$!·.attentassem contra a disciplina do Exercito e a idéia da Patria-era
indeíensavel !

Logo, o general Góes Monteiro não pode admittir o com-

munista, uma vez que o comrnunismo tenta subverter a disciplina PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA-das forças armadas e néga, e combate a idéia da Patria!
II " DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

C;athecism�' integralista PREÇO: DUZIA 6$'000
PEDIDOS A Oswy Souza

RUA ESTEVES JUNIOR N. 28

Deus, Patria e Familia --a trilogia,
A trindade em que se fundamenta
Esse santo ideal, que, dia a dia,
Qual immensa caudal, cresce e augrnenta.

E crescendo e augmentando se irradia
E se expande e se espalha e mais se alenta,
Como quem por íanal, por norte ou guia
Tem sábia mão e força que o sustenta.

Do Brasil, gloriosa mocdiade
Num gesto sã o desã brasilidade.
Vem te curvar á frente da Ba.ideira,

Cheios de fé, coragem e de civismo;
Cerra fileiras no Integralismo
E salvarás a Patria Brasileira j .••

Biguassú. 3 de dezembro de 1934

G. Azevedo
-

ACCAO INTEGRALIS-
�

TA BRASILEIRA
Provincia deSta. Catharina

(Departamento Provincial de Propaganda)

O general Góes Monteiro e

o Communismo

VI

- Como se organisa o governo integralista?
-O governo integralista se organisa atravez dos Syndicatos, _

le par original me foi em parte
dissipado. Muitas versões corriam
sobre elles em Montecarlo. Toda
VIa, a versão que me pareceu
mais veridica, foi a de um velho
jogador do Casino, .meu amigo,
que disse, piscando-me um olho.
.- Veja você: o homem de ca'

pa, desfigurado pela metralha duo
rante a guerra, nao é desfigurado
e tem a cara tão bôa e tão per·
feita como a nossa.

A horrivel cara que foi vista,
e que tambem lhe figurava, no

passaporte, era uma mascara de
cêra, habilmente, trabalhada. Tu
do não passava de um engenho
so truco

-Porém as vezes que perdeu?
--perguntei.

--Descontadas. Perderam, elo
le e a loura ma cúmplice e espo·
sa, quatro vezes. Tudo isso faz
560.000 francos por jogada, OU

seja um total de 1.120.000 fran·
cos; mas ganharam com aquelle
cheque 7 milhões de francos. E
momentos antes de você entrar

tinham ganho 28.000 francos.
--E qual será a maneira com

que o cara de cêra consegue a'

diantar-se no tempo, afim de sa

ber o numero premiado?
-Isso é no que consiste o se

gredo. E. é por isso que a admi·
nistracção do Casino anda deso•
rientada com medo que, qualquer
dia, surja outro que tambem cO

nheça o segredo. E d � tudo o

que lhe contei, meu caro, tenho
certeza.

Despedimo-nos num shakke•
hands. Elle sahiu e eu fiquei pa'
rado, sentindo pela primeira veZ

na vida, uma infinita commisera!
ção por tudo o que se passára•

M MONTECARL.OEm

cassés da guerra, a]50 que se pa
reça com elle. E' hcrrivelmente
deformado.
--E quem é elle? -- perguntei.
--Sei que é um millionario ex-

trangeiro e estropeado pela guerra
--ajuntou o gerente.
-E agora estará o extranho

homem na lia la de jogar? -- per
guntei ainda. O gerente por res

posta me strou-rne a sala da ro

leta. Encaminhei-me para lá e não

me foi diHicil encontrar, junto à

jóvem loura, o mysterioso embuça-
do.

.

Eüavam sentados á mesa (la
roleta e+-Íembro-rne bem--emfrente
ao numero onze. Quando arranjei
um bom sitio para vêr esse ex

tranho par, pude observar tambem
que as apostas, todas ellas de
quantidades maximas, estavam re

partidas assim: 800 francos ao

nu;Uero 23, quatro apostas, a ca

vallo, de 1.600 francos cada uma,

ao 23-22, ao 23-24; quatro qua
drados de 3.200 francos cada um
e dois transversaes de três nume

ros: 22, 23 e 24 de 2.4VO fran
cos cada um; duas apostas de
12.000 francos á columna e á
dezena do centro, três de 24.000,
sendo uma ao vermelho, outra aos

impares e outra ao passe. Se sa

hisse o numero 23, deveriam pa
gar-lhes, globalmente, a formida
vel somma de 508.000 francos.
Si falhasse o numero perderiam
140.00G francos.

Alexandre Sux

SERVIÇO DA F. B. 1., ESPECIAL PARA "A GAZETAli

w;'1���t .:
..
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'1/1 ��..�.,.
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.......__._.,:,","",""---.l. :L.-_"
-Rien ne va plus! gritou o poderio.

croupier. A mulher loura sorriu imperce-
A pequena bola de marfim ro- ptivelmel1te. O homem embuçado

lou vertiginosamente, e saltou, não fazía gesto. Dir-se-iam esta-

para cahir no numero... 32-1 tuas.
Houve um murmurio de admi- .9'«e;Jsieurs, faites Vous jeux-

ração collectiva. Ninguem.... se I�m- convidou o croupier impassivel.
brava de haver visto ninguem jo- O homem da capa saccou um

gar, até então, dessa fórma. A talão de chegue, e com uma ca

maldade humana aflorou sorrisos neta tinteiro, encheu-o com um

de satisfação na bocca pintada milhão de francos sobre o bal:(i'.)
das mulheres ciumentas, e sardo- de França. Depois, calmamente
nicos na dos homens, raivosos, fe- entregou-o a mulher. Elia negli
ridos no seu amôr proprio mas- gentemente deixou�o cahir sobre
culino pelo alarde da força que o numero I 7.
se permittia a uma mulher, já que Jogadores e basbaques. em vol
o dinheiro é a fórma moderna do ta, estavam anhelantes. Os empre-

gados olhavam-se interrogativamen
te. O Chtfe da mesa cochichava
com Le Bou/eur. Este imprimiu
a roleta com um movimento bru
tal.

---O Casino se delendcf-com
mentou um.

Cem olhos, attentos, seguiam a

trajectoria circular da pequena es

phera branca, esperando vê-la ca

hir no fatidico zero. A carreira
da bola durou mais tempo do que
o habitua!. Entretanto, chocou
com os bronzes, ricochetou contra

a parede do ricipiente, saltou até
o meio do disco e resvalou rapi
damente para cahir no numero I 7.

Os empregados do Casino em

pallideceram
- de emoção. O crou

pier apenas pôde annunciar:
-Dezessete, negro, impar e

rnanoue l

Aquillo foi a repetição da sce

na biblica, a confusão das línguas
de Babel! Ninguem atinava a fa
lar o francez, língua da terra, e

cada um commentava o successo

em seu idioma proprio, dirigindo
se ao visinho, alltipoda linguistico.
O gerente do Casino foi ao en

contro do extranho casal com um

chegue aberto na mão espalmada
e tremula.
E pela primeira vez, em vinte

e cincos annos de funccionamento

ininterrupto, o grande Casino fe
chou as suas portas mais cêdo

que o costume. Porém �o outro

dia, o misterio que envolVIa aquel-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio, Indus-I-
tria e Agricultura

,0

o café que a

Frànça con

some

Moido de 45 kilos
EnClpados 2 kilos,e

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

Carne conge
lada para a

Ital ia

8$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
20$000 MEIRA QUALIDADE

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

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei'dz. 28%000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$0004$000

5$000

9$500
7$500
9$000

FEIJAO
(Por szrcco de 60 kilos)

Preto novo 1 3$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 115$000
Em latas de 5 kilos 11 8$000
Em latas de 2 kilos 124$000

MERCADO ESTAVEL

Mercado de F'lorial1opolls
XARQUE
(por kilo)

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

sacco

Rio, 2 (aéreo)-Conforme
noticias da Italia, o governo
brasileiro permittiu a venda
á ltalia de 1.500 toneladas
de carne congelada. Apre
sentaram-se á concurrencia
para fornecimento desse pro
dueto diversos paizes sul-a
mericanos, assim como al

guns da Europa. O
. �rasi],

em virtude da actividade
do seu encarregado de ne

gocios na Italia, com o al_:xi
lio do Ministro das Relaçoes
Exteriores conseguiu vencer

galhardamente a concurrcn

cia.

Batata
Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco

Ervilha kilo
Banha kilo

sacca

Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kiloRio 2 (aéreo)-Nos meios

)

bAriograndenses, ��usou oa

impressão a noticia da ven

da de 1.500 toneladas de

carne brasileira á Italia, o

que virá melhorar o preço
do gado.
A encommenda agora effe

ctuada a primeira de uma

serie que nos vae fazer a Gatos do ��tto uma

Italia, graças ao accordo com Lontr�s média uma

O ltamaraty. Graxa�m do matto uma

Graxalm do campo uma

Preços correntes na praça de Catetos médios uma

FlorlanopoUI Porco do matto uma

FARINHA DE TRIGO Largatos gra�des UI�a
35$500 Veados mateiros kilo

35$500
4$500
28$000

COUROS
Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cuzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

-

15$000
20$000
15$000
13$000
10$000
10$000
12$000
13$000 Cêra
9$000 Cebo

I 4$000 Carne de porco25$000 Toucinho
$200
1$700
6$000 Praças 90 dlv á vista
15$000 51 Londres 58$563 58$963
1$500 « Paris $785
1 $300 «Hamburgo 4$790
5$000 « ltalia 1$020
18$000 » Portugal $530
$100 « Nova York 11$870

« Hespanha 1$620
« Suissa 3$880

1$800 « 8elgica 2$780
1 $200 « B. Ayres 3$450
1 $000 « Uruguay 6$200
1 $000 « Hollanda 8$065 �12$000 -------- �]SE QUERES ANDAR DE

�4$000
AUTO commodamente e com �

30$000 segurança chama o �

�:��� Ford V8-200
4$000
4$000 Phone. 1212
3$000
8$000

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

DIVERSOS

(por kilo)
5$500
1$500
1$:100
1$500

CAMBIO

E NADA MAIS

ASSUCAR
Extra
Diama'1te
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos

Saceo de 45 kilos

4.618
24.380
13.475
6.321

A proprietaria da Cha
pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro n. 11, avisa á
sua amavel e distincta
freguezia e ao publico
em geral, que acaba de
regressar de sua viagem
ao Rio de janeiro, onde
adquiriu os ultimas mo

delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente estação, e as

ultimas novidades em flo
res, fitas e quaesquer en
feites para o mesmos,
proprios para a estação,
esperando de sua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-11 -934.

,,/

AVISO

Vomingas 1{. J3rüggmann

PIANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.
Ínlormar-se nesta redacção.

-I

I
IRMANDADE DE N. S. DA

CONCEIÇÃO

Continuam as novenas c o m

grande comparecimento de fiéis.
A festa que se realizará no dia
8 do corrente, terá grande impo
nencia.

CONGREGAÇÃO DO BOM
CONSELHO

No domingo proximo os con

gregados farão a cornmunhão ge�
ral em homenagem á «Irnmacula
da Conceição» , na Cathedral,
missa das 6 horas.

Agradecimen- Religiãoto e missa

C athol icismoI

SAL DE MOSSORO'

Paris, 2.-(aérea)-De janei
ro a outubro deste anno o consu-

eno de café na França foi o se, SABÃO jOINVILLE
guinte, por procedencia e quanti-

.

dade: Brasil, 592.499 quintaes; Caixas pequenas

lndias [nglezas, 25.840, Indias Caixas grandes
Neerlandezas 179.869, outros

paizes da Africa Equatorial e Ori- DIVERSOS
enta1228.575, Colombia 52.587, Arroz sacco 44$000
Republica Dominicana 35.247, Kerozene caixa 35$000
Equador 42. I 28, Haiti 1 87.029 Gazolina caixa 55$000
Nicaragua 30.451, Salvador Vélas de cebo caixa 16000
20.603, Venezuela 40.617, Ma- Soda Pyramide caixa 58$000
dagasLar 103.864, - Diversos I Cebolas caixa 44$300
]19.941. Vélas stearina caixas 35$000

Zéa Mays Fischer cai\ca 30$000 FARINHA DE MANDIOCA
Paris, 2.-(aérea)-0 [our- Côco sacco 50$000 (Por sacco de 50 kilos)

nal Officiel publica as quotas de FareIlo sacco 6$500 Fina com pó 11 $000
importação do café em grão para Far:Ilinho sa�co .. 6$5�0 Grossa sem pó 10$500
o proximo ;, mez de dezembro, Fannha de milho Manahna caixa MERCADO CALMO

que estão assim fíxadas: 24$000
Brasil, 100.000 quintaes; Vélas de cêra kilo 7$100 ARROZ

Haiti 25.000; Perú, 1.250; ou- Grampos p. cêra kilo i $400 (Por Sacco de 6Q kilos)
Iros paizes, 39.250. Cimento Mauá sacco 11 $500 Agulha Especial 52$000

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Agulha Bom 49$000
Exportação de laran- Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 japonez Especial 42$000

jas brasileiras Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 Japonez B?m 38$000

I-BICá COrrida 34$000
Rio, 2.-(aérea),-Divulga-se VINHO DO RIO GRANDE M.ERCADO FROUxO

que em 1 9 3 3 exportamos I
.

2554 256 caixas de laranjas no Em qun t rs 110$000
v�lor de 54,894: 170$000 con- Em decimos 55$000
I 339000 caixas no valor de Café em grão arroba 20$000
;a900 c�ntos em 1 927. Vassouras 5 fios dz. 22$000

.

Vassouras 3 fios dz. 20$000
Xarque coxões arroba 30$000
Xarque sortidos arroba 27$000

Em cornmemoração ao Domin
go Universal da Bíblia que occor

rerá a 9 de dezembro realizarà
na véspera, a 8, o Centro de Cul
tura Espiritual sua reunião men-

A 16a' Inspectoria Regio- sal.s - .- '11I d M·
.

t
.

d T b
erao nessa occasiao venti a-

na o lOIS eno o ra a-d' .

d dIh t C it I ta h
05 vanos ternas, grran o te os

), dnes a ttapl_a, eds a c E- eIles em derredor da Bíblia, queman O a a ençao os srs. .
.

di 'I I'
.

.

d tri L
. e, In iscutrve mente, o ivro mais

ln us naes, para a er que d'ff did d d
t d f"

I un I o em to o o mun Q, e

rege o assump o as enas .

I'
,

. I
d di /. cuja eitura mstrúe, e eva e san-

aos emprega os syn tca tza- t'f'
d tã

. inca.
OS e ao somente a estes, �---� _

relativos ao periodo de 18 Não comprem carteiras, luvas,
de janeiro de 1933 á 18 de meies, sombrinhas, sem primeira

__________ janeiro de 1934, deverão ser mente examinar o novo sortimento
concedidas até 18 de. [anei- recebido pela CASA ROMA

Para o Natal e Anno bom,03 ro de 1935-Dec. 23.768, de NOS, á rua C. Mafra 26.
votos de bôas fe5tas e feliz entrada 18-1-934-sob pena de pa-
de armo novo, já não obedecem gamento em dobro ao em

aquelle systema antiquado e serem pregado que a ellas houver
formulados em cartões. Hoje é teíto jus, a titulo de indernni
feito pelo telephone ou por pho 0- zação, ficando os infractores
gramma: E' mais chic, mais prati- sujeitos á multa de 50$000
co, social e moderno! a 1 :000$000.

1$900 .)----------l� �.-----------,�

FIRME
:i���

5 A-N--N- OS I
de fecunda actividade!

5 ANNOS
de bons serviços ao publico!
COMPLETANDO
O s·

do inicio de suas operações, a SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO apresenta
aos 120.000 portadores de seu títulos e ao publico em geral, as cifras abaixo,

eloquente testemunho do seu extraordinario progresso:
Capitaes subscriptos em

vigor até 30 de Outu
bro de 1934

Representaco i por mais de 120.000 titulas

Antonio Selva e familia, senti
do com o faIlecimento de sua que
rida Esposa, Naurelina Brch S.::l�
va, vem por meio deste a€_fa -:le
cer ás pessôas que a acompanha
ram durante a sua enfermidade, as

que compareceram ao seu enterro,
as que enviaram corôas, llôres,
telegrammas, e cartas de pezames,
aproveitando a opportunidade para
convidar as pe, sôa 1 amigas para
assistirem a missa do sétimo dia,
que terá logar na egreja de S.
Francisco, dia 8 do corrente, sab-
bado, ás 7 e meia horas. Protestantismo

Agradeço desde já aos que '

comparecerem a este acto religioso. CENTRO DE CULTURA
ESPIRITUAL

Férias dos
empreg,ados,
syr.dicaliza
dosna
industria

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
ratissimos

CASA PARAIZO

ANNIVERSARIO

1.470.000:000$000
Novos negocias realizados,
apenas em 10 mezes do
actual exercicio

De janeiro a Outubro de 1934,35 010 de progresso sobre o mesmo
periodo de 1933

Reservas mathematicas, representadas por

����egos de capitaes de absoluta segu- 54.aDOlaOOSooo
Pagamentos antecipados por
sorteios, em 5 annos

400.000:000$000

19.o00100�SODO
Pagamentos antecipados por sorteios,
só nos 10 mezes do corrente anno 5.ooolaaoSaaa

MOVIMENTO DE CEREAES 'NO RIO DE JANEIRO

68$000 5TOCK em 19·(1 Entraàas e 5ahi�as
àe 19·]] a 24-11

68$000 --------------:-1.91755$000 Feijão (saccos) 105.878
22.81262$000 Arroz ( ») 1 08.280
2.29348$000 Farinha ( ») 27 395.

1.406Banha (caixas) 22.511
SAL DE CABO FRIO Milho (saccos) 25.496

9$000 X:;rque (fardos) 13.5�0

7$500 Faltam as sahidas dos depósitos particulares.

A SUL AMERICA CAPITALIZAÇAO é a mais importante companhia de
capitalização da America do Sul, e a oitava do mundo entre mais de 50

congeneres, a maior parte das quaes com mais de 15 annos de existencia
S. E. P. 82.81 9 25:000$O�O, residente á Rua Blumenau, nesta capital.

.

"Sul America Capitalização"
Companhia Nacional par� favorecer

a economia
Autorizada e fiscalizada pelo Governo Federal Capital realizado 2.000:000$000

Agente Geral ADOLFO BOETTCHER-Rua Felippe Schmidt 11
Inspector: HICOLAU mALBUR6

'

I,�-.----�---------�,1----------�'------------� ,.. ,
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A GAZETA

Dr. R'cardo Gattsmann

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

, Res. Rua Esteves Jumor.26 Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

TELEPHONE 1131
Censultorio: Rua CCrajano 18.

TELEPHONE 1284 -

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema t�erVllSo

Aná/yses clinicas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novic' a Ie, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

literariasBacteriologia, sor o lcqla,
chimica Dr. Pedro da Moura Ferro

A Educação na Russia Scvié.
lica - Por S. Fridmann

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

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n: 1548

�----------------------------------------

Furumdungo - Por Souza Ca.

Refinação de Assucar :::::fina/yse=PorGast.op,
de reira e Silva

--

.JOAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Pharmacias

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Tenho o prazer de communicar aos meus distínctos
freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editores

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - 14'

phone n. 11441 ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIO

FERNANDES NEVES & (ia. á rua Conselheiro Mafra.
..João Selva

Compra-se qnalquer qu. ntidade de nozes.
-

Praça 15 daNovambro, n' 27
Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllis

'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Telephone n: 1375
Escriptorio de Advocacia

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZO

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercia] da Facuidade de

Direito

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro .27
TELEPHONE 1170

Pelles Fabrica de Massasacacernrco
João José Cabral, provi
sionado. Conv�nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV I NA-OS MELHORES

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
Diagnostico das molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radios U. Violeta e Infra-Ver

melhos=Completo Gabinete de
Electricidade Medica

.

Applica O Prieurno-I'hor-ox Ar
tificial contra a Tuberculose Pul
mbnar, com controle radiologico

Consultoria: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e elas 14 ás 17 hs--Teleí.
1475 -- Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

1?,. Fe/ippe Schmidt, 9-sala 3

T�I�phones :

"EscriI- torio
Residencia

1.620
1.274 to. Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180Nas grandes luctas que desde

�����������_ bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o Itelephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

e Zorrilhas.

Accacio Mo- Almanak laemmertRUA JERONYMO
COELHO, N. 3S

•

rei ra tem seu escrip-
fUHOADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

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

profissional, mantendo sempre rornpléto stocR de productos õcn

tarlos narianaes e extrangelros. -- Executa-se qualquer traba

lha em auro (Rdinagem, laminações, etc.)
Esta 10alharia avisa a�s seus freguezes cirurgiões <?_entistas que
resolveu desta data em diante fazer grande reõucçõo de preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-ROBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110. l' uclurne -- Districto federal
2' .. -- 5ão Paulo. mina::; e Paraná
3' -- Demais Estados da Brasil

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

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

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

fonte d= -info rrnações sobre o Estado e todas as suas activide
des lndustriae s, Commerciaes e Profíssionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial»
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Casa 'Beirão'
ESPECIALIDADE, em

em colchões para camas

de solteiros e casaes, tra
vesseiros de primeira qua
lidade, pastas commerciaes
e escolares. Arreios de to
da especie e todos artefa
ctos de couros.

Ruq CCiradentes, 3 -Fpolls.

_�.".I".G�O.O.O"OO·@I

.

Pedro Vitali I
• ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ;:

ESTYLo-.ua João Pinto, 18B-TelePhone.,
1693 ,

..O•••O.....�..._O.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

1-calçados das O NATAL APPROXIMA-SE! II !

Brinquedos e artigos para presente na Miscela"
nea fsóe sempre NAMiscelaneal

2 onde a variedade e os preços são admiraveis!

COMPRE--Os rr\elhores
melhores marcas No

"SAPATO CHIC"
PELUSO F. Schmidt,

t

._

F

'; 1+ ---._,. ._._. .��,._ ..

._
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G -\ZETA -Florianopolis, -11-1934

da Bah ia�
?"fts'tS tr �LlZStLLl&lIII T-

ITELEFU
I . Typo. "Super-Bayreuth"
� � ,�:IS bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

�
u irna creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

� A gentes'
� Carlos �oepcke, s. ,A� Matriz -Florianopoli$

� FILlAES EM ,-Blumen,au-J�mvllle-São Francisco-.Laguna-Lages

I
MostruarlO permanente emc�=

I
��
�
�

Quem afiança
o seu 'Refrigerador?

UM r�f,r;s�rador é um grande conforto plrI • I", • lImbem ...
- efl'lprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigeradores G. E" além de possuirem tudo • qUI :.1 •
mais moderno e perfeito em refrigeração .lectricl, &ruem, IM mare.
General Electric1 uml suprema garlntil d. qUllidld., dUf'Ç!O • v.Jar.
Ao c�mprar um re�rigerador, Qss'SU!!:�I, 4. que

-

•
-

1I.c:ifftã�- .....
• o fabricante conhecido • d, conlll,.s. .. ..... • refriJ...I" (i,"

"

e·

a·

'eça Informaç6,z1 ou uma dcmonstr.atlo, e ti ....
.01101 auxiliare..... ,.pIa 'U II •

PROCURI:: LER
O

"Calendário Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U,» trabalho magnilico :

Variada collaboração
Fartarnente ilIuslrado
Ínlorrnações uteis
Indicador Commercial
-

PREÇO 2$õ'ilo
na LIVRARIA

Cl:NTRAL

FE1T31W WlW1'mmTEZlF'1&§ICF

I- COtl1panhia--- Funüoõn em 1870 --

SC6UR05 TERRESTRE5 E mARlTlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Alliança

rrpital realisaDo 9.000:000$000
Reservas mais De 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'Irnmovcia 13.472:299$349
ResponsabiliDaàes oesumtõcs em 1933 2.369.938:432$816
�(Estas responsabilioaDes rl2ferem-sl2 sómente aos ramos De
fOBO e TRAH5PORTES, qUI2 são 05 D0I5 UHlC05 em que
a romnanhia opáru)
�gentl25, 5ub-Agentes e Regulaoores oe Avarias em toõoe 05

t:.staDos õo Bwsil, no Llr-uquo- (5uec:ursal) e nas pr lnclpuze
praças cxtrcnqetrns

Agentes 12111 flariannpolis rAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra ri' 35 (sobraõo) Caixa postal 19

T'aleqr, ALLlAHrA Tel?ph.1.083

Sub-Agl2ntes emEscriptorios em Laguna e Itaiahy
Blul11l2nau e Lages

FR
;Vkf(�Io<�:!;�::tI'

}/ \��'{�.
!

Fechamento de
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
t<ORTE---Santos-S. Paulo-.
Rio-- Victória----CaravelJas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

IAfrica-Europa-Asia I
Sf'..BBADO 20,00 simples It 8,00 regs,

�R-� .... - __

��.• ))��j��������� ��������e��
= .

Laminas Gillette Legitima =
I PREÇOS AO PUBLICO AZUL, =
�

NOVA,

� (10$000 PROBACK, I:
Sl�

AZUL 5$500 VALET oe GOAL .fÍ'@,
� ( 1$200 �

I HOVA (8$500
VENDE-SE NA I

� PROBArK 4$300 Pnarmaela e Drogaria da FÉ U

=�.� VALET (1 $000 &fA' Rua Tr-cjcrio H. 8 1'Qí�

( 6$000 �
� BOAL 4$300 A R[:VEHDEDORE5 '"

; (700 Preços excepelenaes I
������$®;������i-��:(��(?���fM.�����••O

r GARANTIDO
E CUSTA 6$ � <�:: \

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS',

RUGAS E POROS ABERTOS,

e nada mais

Ilr�������������������� _�����_�",���'�����=�M��_������P�h��j�·i��E�J�1�.�10o.
II G,;onfeit:ariia Chiqlldnho ló.I Especialidades em carame!los, bonbons, empadas,

..-

I'
conservas, vinhos finos etc. Sen horas

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes,

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Te!ephone 1.194

MATAI ,
21

Com .-500 podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

�Itimas edições da
vraria do Globo

L:-I
I
I

I
I.

.
.

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

Campo Fóra--Cyro Martins
Colecionadores de Gmcções-Dante de Laytano
O �hesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 'orto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moco ? -Hans FalIada
W"oque Oonzále�-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lntroducçõo á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes

.;1venluras do 1t_io da Praia-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica= Ernst Runge

I Anatomia e Physiologia Palhologicas - Gonçalves Vianna

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

Usem o infalivel preparado de effeitos surpreendentes
OrvaH.o do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o .encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

IT' S;r�o T.Atherino& Irmã� IIII��'�RL�!a�T�ra�ja�n�0'§i!l1�.8��"""'iiiõiiiõi&iiiiiiiiiiiiiiiõFI_or_ia_no_PiiiiiiiioliiiiiiiiiS__;/;!

CON\MISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA
PASCHOAL SIMONE S. A.

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo LIVRARU MODERNA

Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca funôaôa em 1886

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

LILY e' CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000 IGordura Selecta (côco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

?f..jII.t&_aiiii:;a,_.niidiiiiiõ·iiiiiõT;;;;e�l.;;;;:'m'A.....th;;;e_ri_n_o_"_---_C_a_ix_a_P_o_siDta_I,..I_O...2;;,;a--_-Tiiiiiiãiieliiiiilep:a;h_...1_0�

=

Café e Res"laurant
"E ST R E L L A"

.-. o E ._-

Paulo Posito
Elegantemente instaIlado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

RUA
_

CIDADE ESTADO__

Wi'R 'S.5
.

rr..

Prefiram sabão
"
I N [) I O" de (Curityba)
res domesticas ...... Em caixas de

para lavagem de roupa e mistér
27 tabletes

Optima qualidadeMassa consistente Econornico ...

e Senhorinhas!

Tvpographia, Estl2reotypia,
Enccõer-nnçãa, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo Ide.

CAFE'JAVA
Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal129 TI2I. auto 1004

.

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Praça 15 de

Novembro

1.360TELEPH.

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.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA F=lorianopolis, Quínta-feira, 6 de Dezembro de 1934

lUltim�s NoticiasA voz DO POVO

rapm. Luiz fabricio

Para Campos Novos segue
amanhã o sr. capm. Luiz Fabricio
Vieira, influente politico em

Campos Novos.

Desportos r::�:rrae�: rÊ�tiih;;;:�
.

Pedra ���� ��
Como a «Republica» se

refere ao nosso redactor-es- G rande
portiva.

] ' """
ucai meus parabensl

r-

Não sei por que, o Estilhaço N Ú I
Ontem ficou tão molóide

Hicolau José Vieira Fa tem anilas hoje: Chegam uns . . .

Faz annos hoje o nosso chefe
de officinas sr. Nicolau José V;eira.
Para nós a data de hoje é-nos
sobremaneira grata. O anniversa
riante goza nesta casa da maior
estima e amizade, não só pelos
seus raros dotes de caracter, pela
sua bondade, como tambem pela
dedicação e pelo zelo que tem

para que fi Gazeta progrida.
Enviamos, pois, ao querido

amigo as nossas effusivas felicita
ções.

Chegaram de Campos
Novos, via S, Francisco, pe
lo Anna, com destino a Pe
nitenciaria da Pedra Gran
de, para cumprir pena, Se
bastião Rosa, brasileiro com

20 annos, branco, solteiro,
condemnado a 7 annos de

prrsao; Edmundo Almeida
Ramos, brasileiro, com 37
annos, casado, condemnado
a 30 annos de pnsao; Se
bastião Coelho da Silva, bra
sileiro, com 19 annos, sol
teiro, condemnado a 12 an

nos de prisão.

-o travesso menino José Lu
percio Lopes Mafra, filho do sr.

Agapito Maíra comrmssano de
policia;
-a exma. sra. d. Esther de

Souza Costa, esposa do sr. Índio
Costa, director da Empreza Auto
Viação Ltd.
-a exma. sra. d, Henriqueta

Piracuruca, viuva do saudoso cap,
João Pereiro Piracuruca.
-a exma. sra, d. Nicolina

Glavam de Oliveira, viuva do
pharmaceutico sr. Cliristovam dê
Oliveira;
-o menino Oswaldo filho do

sr. Oswaldo Mello, director da
Secretaria do Congresso do Esta
do:
-o menino João, filho do sr.

João Grumiché;
-o sr. Willy Busch, conceitua

do commerciante nãsta praça.

A bordo do Aspirante Na.
cimento chegaram da Capital Fe
deral: Carlos S. Pinheiro, Deo
lindaDPinheiro e Hilda Pinheiro.

AVAHYxATHLET1CO
Que não deu o seu abraço
No Juca ... o juca do Lloyd

«Foi lida com o maior agr ido
a chronica firmada por Cvpriano
José e publicada em A Gueto
de ante-ôntem, sobre o jogo de:
domingo último.

Descripção minuciosa de todo' o
desenrolar da partida como ja
mais tivemos opportunidade de
ler na imprensa desta capital, a

chronica a que aludimos tem o

seu valor augmentado pela impar
cialidade dos commentarios que
encerra, merecedores da attenção
dos nOS30S desp artistas.

Relevada a troca de nomes de
alguns amadores, a chronica do
sr. Cypriano José bem merece o

qualificativo de optima.>

Minhas roseiras (que horrorl)
Nem rosas tem (cousa rára...)Mas... oh! Juca, em vez �

(flor,
Tomemos... bôa canguára...

Do Rio de Janeiro, pelo Anna
chegaram: Julio da Conceição,
Amelia R. Àssts, Fernandes V],
len, Fran::isco Antunes, José Fer
reira, Ernesto e Victoria Keller,
Maria E. Flôres, José Torres,
Aldo Almeida. John Kloescher,
Amaral Bastos, Geraldo Costa,
Germano Cdnha, Edmundo e Se
bastião Ramos, Sebastião Coelho,
João Souza, Virgilio da Concei
ção, João O. Santos, Jurema Li
vramento, Julia Magalhães, Anto
nio P. de Oliveira, Epaminondas
e Carolina Oli veira.

R
Com a Cidade de posit'Dona Bisbilhota. que

com

litar,
das
virlU
Con

Henrique ferrari O typographo levou
De Bi5bilhota palmadas!
Seus cliumbinhos não cuidou

_____________ Fez causes empasteládas...
I

Um homem
honesto

A data de huje regista o anni
versaria natalicio do sr. Henrique
Ferrari, antigo negociante nesta

Capital.
Gozando de vasto conceito em

Bisbilhota tem razão,
O Jairo fica damnado,
Mas o Martinho ... esse não"
O Martinho é bem ... callado

nosso meio, pelos seu caracter

sem jaca, o venerando cidadão
receberá, poa certo, muitas felici- De Laguna chegaram no Max: F b

'

IDr. Claribalte GaIvão e sra.,
ute O

Antonio Regueixa, Lucilia Avila,
Lucy Barreiros, Ernestiga e Tho-

Com a gentillissima senhorinha
maz Peressoni, Salomão Castro,

Eeteve em nossa redacção uma

Nagib Azim, dilecta filha do sr. V
.

G b I
commissão composta d JS ST5. Leo-

ictona a rie a, Quirino Reis,
José Luperc:io Lopes Jacob Miguel Azim, conceituado Anna Kerh, Waldir e Alice

cadio Livramen'o da Conceição,
Decorre hoje o anniversario commerciante em Biguassú, con- Duarte, João Macdonald, Herci- Hygino Ludovino da Silva e João
I tractou casamento o sr. Altino P I

Pedro Lago, que nos veio con-
nata icio do sr. José Lupercic lia o i, Jorge Loura sra. e 3

Lopes, digno contador da Dele- Lobo, negociante ali estabelecido.
nenores, Edith Tzeliki e filhos,

vidar para assistirmos o f'!stival

gacia Fiscal, neste Estado, e Alamiro Sá, Alvim Carvalho, esportivo que se realizará no dia

nosso collaborador. Outros partem.: Manoel M. Maia e sra. Antenas
9 do corrente (domingo), bem

F
' .

b \!lol'aes, RI'cardo Alves, Amadeu
como para fazemos parte da tur-

unccionano pro o e compe- Dr. Ric:art ôe freitas
ma julgadoras para disputa da taça

tente, amigo leal e dedicado, o P L
.

t Fabre, João, Anna e Lauroara aguna seguro on em o Homenagem üt) Esportista Ca-
respeitável cidadão receberá hoje d R' t d F't di Soare-r. tear e e 'rei as, 19no pro-

a, tharinense que será concedida
as justas manifestações que merece motor público da Comarca d �

.

d
e ás quaes A Gazeta se associa' Tubarão. �����������I

ao Joga Dr qu� se. apres:ntar em
____________ , Jacob Miguel Azim

fi campo com ma�s distincção,
.

O melhor sortimento de Os melhores brins de li- � .. Ha grande interesse nos meios

artigos para homens só na nhos para ternos elegantes r . Risna Mu�si Saium I� desportivos por essa brilhante festa

casa A CAPITAL. Casa PA R A I Z O r. , que marcará época nos annaes do

������������������������� � communicam aos paren- � esporte catharinense. A Gazeta

1
tes e pessôas de suas t!J se fará representar pelo seu re

r relações que sua filha � dactor-esportivo Cypriano José.
r Nagib Azim contractou 1 M IISSa� casamento com o sr. AI- fi

r tino Lobo. fi

� fi

t
�
H apresentam-se noivos Alphêo Tolentino de Sou-

� Biguassú, 2-12-34.
za e familia, convidam aos

Iffi
seus parentes e amigos, bem

��� &_:��r*J�a:a'��� como aos amigos de seu

A d
pranteado irmão, cunhado e

S aventuras o. sr-, tio
Ventura VI:lor SI,ffan

fallecido em Lages em 4 do
corrente, para a missa que
pelo repouso eterno de sua

alma, será resada na capel
la do Gymnasio Catharinen
se ás 7 horas de sexta-feira,
7 do corrente.

Antonio Oliveira Sílva, um
pobre canoeiro, é um ho
mem honestissirno. Ontem,
ás 10,30, encontrando no

:Vlercado Publico uma cartei
ra de senhora, levou-aí sem

perda de tempo á Policia
Central. Procedida a abertu
ra foi encontrado, além de
objectos femininos a quantia
de 52$000 em dinheiro. Mais
tarde compareceu áquella
Delegacia, d. Olivia Raupp,
reclamando a posse do acha
do, a quem foi entregue sob
recibo.

tações,
A Gazeta que o tem no róI dos

seus melhores amigos, cumprimen
ta-o affectuosamente.

Si despedem Bisbilhota
ElIa sahe muito chorosa
Ouvindo funérea nóta
Da flauta de João Barbosa ...

FIGUEIRA F. C.Noivado

fi União condemna
da a pagar 6.00
contos á Costeira.

Seis mil contos! Brincadeiral
Isso é pouco; é quasi nada.
Foi um «pão» para a Costei,a
E para a União... «cocádn.,

Volta a baila t.J ca

da Ponte do Capivary!o TEMPO

Por causa dessa contenda
(Diz o Gi muito exaltado,
Tornando um aço na venda)
Nem que me deixem num mo

Eu ando tão assustado
'

Que nunca mais passo em ponte.. ,

São as seguintes as previsões
da Estação Meteorologica desta
Capital, par a o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO:-Em geral instavel
TEMPE.RATURA: - E,

tavel.
VENTOS: -De Sul a Oeste,

com rajadas frescas.
A' s temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 33.5, e mi
nima 22,7 registradas, respecti
vamente às 13,00 e 5,00 horas.

illli�III�:1 .1:. 11:.lli:.
....�:'I.ifnliz:.t;ii•• s. .t.'
� Companhia BrasileillO poro incentivar o des-

.. envolvimento do Economio

capl tI!.! 8ub!!lcrlpto, 2.000:000$000 - Capital reaJlaa.4o; 800;0001000
Selte Social: a.tUa •

já
reA morta que resssuc'

ta ... (De fi Gaze
de 5-//-34.)NAGIB AZI ".1 as

O Cardoso ao ler o caso

Da morta ressuscitada,
Disse a mim: Veja que atrazo,

Que causa disparatada!
Inda devólve o caixão
Na maior simplicidade!"Pr6--Casa do Mas commigo ... isso é que não;

F uneC iO - Eu cobraria metade
- " Dna ri o o bilhete de passagem

_

I
Pois o fr�g�ez, por ;ontade

Terá lugar amanhã no Thealr) I QUlZ desistir da víagemlll ,

Alvaro de Carvalho a reprise da -

festi vaI artistico em beneficio do Com a prooaosl notlJ

«Casa do Funccionario>, organi- phase de Fute-hó/,,·
sada pela exma. sra. d. Ondina
Simone Gheur. O successo alcan
çado na premiere garante outro

igual para amanhã. Aguelles que QUE AO
cultuam a magnifica arte do som

ALTINO LOBO
deAmortização do mez

novembro de 1934

foram os seguintes os numeros contemplados no sor

teio de amoriizacão realizado a 29 de novembro de /934.
na Capital do Éstado da {l3ahia.

17.418l'-CAPITAL DUPLO

03.5222'-

06.8093'-
«COM TAL APPELLO ES

(TOU CE'RTO
FUTE-BO'L VOL

(TA A FE'»,,·
(Desse módo a phrase enxérto
Do Cypriano José ...)

08.017

Sedas, e outras novidades para
verão, apresenta por preços nunca

vistos, a CASA ROMANOS,
a rua C. Mafra, 26.

03.1065'-

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES:

Campos Lobo & Cia.

Florianopolis, Itajahy, Laguna

SedasSedasSedas,
•

maise
BELLISSIMAS PADAONAGENS RECEBEU A

.CASA PARAIZ01
!�®��;�

R
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