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IN úmero atrazado

Será realizado no Rio de Ja-
Saarbrucken, 18 (G)- Re- Foi eleito 1. secretario da neiro o campeonato mundial de

gistrou-se nesta localidade um in- Associação Irmão Joaquim o athletismo, no próximo anno vin-

cidente internacional, a que se n. Roberto Moritz. douro.
attribue certa importancia, quan- �����r�r�ç��z��r*��oo:-s:.rs:��
do a multidão enfurecida aggrediu � �

o official britanico James Justice, � A l: � I �AOE �estacionado em Homberg. O po- � __ _ ..., �
vo, tomado de irritação contra ij �
Justice, atacou-o a ponta-pés e r Segunda edição correta e aumentada de /4-//-934' �
espancou-o violentamente. A vi- r Hontem a noite, á cidade acoitada pelo vento sul'

I�ctima foi conduzida ao hospital � c?m a .epiderI?e ar�epiada pelo frio, surrada por uma chu: �
em estado grave. � vinha fina e impe.tmente, estremeceu ao espoucar ensurde �
O Conde de Aylford, que � cedor dos foguetes. "Iestava no mesmo automovel em � Na rua nos disseram que esse frenesi fogueteiro era "

que vinha Justice, também foi es- � comemorativo da vitória eleitoral. �
pancado. Segundo a versão cor- � Venceu a Coligação? �
rente, o automovel Je Justice, � Venceu o Liberal? I�que vinha numa velocidade ex- ij A vitória pouco nos interessa, o que nos interessa é "I

trema, atirou ao sólo uma mulher � não voltarmos a incidir nos mesmos erros do passado. �
allemã, que se achava gravida. � O passado passou e não mais voltará. t
A victima do desastre foi levada � Venceram-muito bem! Saibam ser grandes na vité- r
a um hospital. � ria. Respeitem a dignidade dos vencidos. NãO façamos aos t

Justice, no hospital em que foi � outros, o que não quizermos que façam a nós. �
recolhido, depois de seriamente rjtJ Para nós, anônimos, que vivemos no meio do povo e

�Icastigado pelo povo, assim se ma- � queremos órdem, paz e trabalho construtivo, essas expio- ..

nilestou, em declarações ao re- � sões exageradas só causam tristezas desconcertantes. It

presentante da United Press: � Nunca passou pela nossa cabeça que Floriançpolis cul- "

--Afastei o meu carro depois �I
ta, Florianopolis cérebro de Sta. Catharina, nos désse um

do incide?te. C�rcado e injuriado � exemplo dessa natureza, próprio de logarejos onde ha bri

pela multidão, tive de sacar de I" gas de comadres.
uma arma e disparar dois tiros.' Qve pauperrimo atestado de cultura politica!

Calcula-se em cerca de vinte � E' verdade que os gros bonnets do partido vencedor
o numero de populares que ata- � não sabiam do foguetorio e até alguns perguntavam na rua

caram Justice. O facto occorreu � a propósito de que era aquilo?
na madrugada de hoje, na princi-11t

Saisse donde saisse, não deveria ter saido. Foi feio.

pai rua de Saardrucken. � Nós estamos bem á vontade comentando acremente o

" ensurdecedor bombardeio de hontem, porquanto deste can-

O REAJUSTAMENTO DOS I � tinho incolôr, temos censurado A ou B quando assim é ne

� cessario em beneficio dos interesses coletivos.
CORREIOS E TELE-

1"1
Ha que existir respeito mutuo, si quizerem dar ao

GRAPHOS .. povo paz e órdem,
" Como seria bonito, si em vez do espetaculo de hon-

Rio, I 8 (G).-Até ás deze-
�� d f btL tem, o vence or osse a raçar o vencido, num gesto gran-seis horas de hoje, o sr. Arthur

� d IRio, 1 8 (G)- Informam de ," ioso que muito o e evaría no conceito do povo e mere-

QU E M ACHOU? Costa ainda estudava o projecto �
Curityba que o major Juarez Ta- • .ttJ ceria o respeito e o acatamento de todos os espíritos bem

I de reajustamento das tabellas de � formados.vora compareceu ao quarte ge- l!rI

neral de Bacachery, onde, pre- Pede-se encarecidamente
vencimentos postaes e

telegraPhi-I""J Nem Waglan, nem Austerlitz, nem Aboukir, fize-a
cas, esperando-se que amanhã as dRoupas para homens e sentes todos os officiaes do 5' pessôa que achou um mólho de M dos Rei

ram a maior a gran eza de Napoleão.remetta ao sr. arques os eIS. N Icrianças só na CASA A Batalhão de Engenharia, o ca-c\1aves:J O');.:! 11:) d : entregar apo eão só foi grande, depois de Waterloo e Santa

CAPITAL. pitão Cordeiro lhe passou o com- I
iii sta redacção. FO i dispen.

'

� Helena.
mando daquella unidade. lrlI A maior gloria de Cesar está em ter sido apunhalado

• _------------e sado � por Brutus.
'----------- "<!)

S -IIenc IIIo .' �I Spartacus só foi grande, depois que seus gladiadores

ChegoU � foram derrotados.
.

O sr. Ministro da Marinha, � Onde está a grandeza da mãe dos Gracchos, sinão
dispensou do commando do � após o sacrificio de seus filhos?

A VO'Z DE OURO Ao pe' da. I t Icentro de Aviação Naval de � Depois de todos esses belos exemplos, o espetáculoe ra Florianopolis, o sr. capm. de � tristt de hontem ... Como é desolador!
corveta Mario da Cunha 00- ��Londres, 19 (G)-Os jornaes dinho. �"E' assim que vamos ter paz, tranquilidade, e órdem?

d
.

I
,.

d " Apliquem el cuento acrescido de bombas, canudos deesta capJta trazem a notICIa e .

�
que Beaniali, ex-redactor-chefe do

��
estrovingas brilhando no ar, socos, taponas correrias e mais

, semanario do «mahalma» Gandhi, r foguetes de assovio ás portas da casa dos adversarios.
4C Young of India,» resolveu fazer- ROmOçãO � Felizmente taes fatos não tomaram maiores propor-

_ � ções, graças á atuação eneraica, eficiente e decidida do �se monge e, ao mesmo tempo guar- til �

dar sil,encio perpetuo. Para isso, Foi removido do Estado � Dr. Nerêu Ramos que tudo conjurou.

�Imandou coser os labios com fio de do Ceará para o de São � O' temporal O' mores! exclamaria o velho Cicero �
f �� escandalizado.

�erro, deixando apenas uma pegue- Paulo, o sr. dr. Waldemiro � ..

na passagem para a introducção Léon .Salles! inspector do Mi- � BIS B I L H OTA:O d� alimento�. rllsteno do rrabalho. �*'"*''*"'*"�'*''''*'�.....,''*'''''�=-'s .".."'-'''',,.......... _ � �
��

� ..._.:a���� ��!:oI��lIo.:���"���� l�_a:���� ����

Um casal romantico
lO(

•
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encontrar na mor-

te maior felicidadea

"Nossa vida será formosa como um

céu estrellado", sonhava o telephonis ...

ta dos Correios e relegrapl10s
Rio, 18.-(G)-Num quarto

do Fluminense Hotel, onde Níla
Ferreira da Silva e Heitor Fer
reira de Carvalho puzeram fim ao

30 amor romantico e doentio que os

ra desvairara, a policia do 100. dis
tricto apprehendeu algumas cartas

30 deixadas sobre um move],

ão São cartas que traduzem a in-
feliz personalidade desse casal ro
mantico.
Heito e Nila, depois de uma

scena da egreja de São Francisco
de Paula em que pediram permis
são ao santo para se unirem,
contra a vontade dos paes do
namorado, andaram a passear

pela cidade e entraram, às 21
horas, no hotel onde ás tres ho
ras depois da ingestão de um

copo de azul de rnethyleno, fize
ram-se alvo de um revolver. O

rapaz morreu e a moça re acha
em tratamento no Prompto Soe
corro.

Conforme as cartas apprehen
didas, Heitor desde alguns dias,
vinha arrastando a joven ao sui
cidio.

Numa dessas cartas Heitor diz

depois de confessar que não é

materialista e que, quando beijava
a bocca da namorada tinha a

sensação de que beijava sua alma:
«Quantas vezes, nos meus den
tes, ao morder uma cereja, julgo
estrangular a carne rubra dos teus

labiosl» .

E, em seguida:
«Quando VIrás para mim, meu

ideal sonhado?!»
«Veml Serás feliz! Eu sou

'l_Por fim, esta carta, que é de
uma serenidade espantosa:

-Rt«, 15-12-934-Aos nos

sos. Ao sair de casa, as 11 ho
ras, fui com minha amade a

egreja do Engenho Novo, pois
desejavamos ser abençoados por
Deus, nosso unico protector. Ao
sairmos, tomamos o destino da
cidade. Comprei um par de al

Íianças, para sermos casados pe
rante a imagem de São Francis
co de Paulo, pois fomos á sua

egreja. Perante essa imagem, col
locamos nossas allianças. Saimos
crentes que estavamos casados, pois
notamos que essa linda imagem

abençoou nossa união. Tomamos
um auto côr de abobora, que nos

levou ao passeio mais lindo de
nossa vida, durante duas horas!

Fomos ao Eldorado e aprecia
mos a fita «Rosario». Ao tef-

minar, achamo-nos no Flumi ren
se-Hotel, onde demos por findo o

nosso romance de amor. - Heitor
e Nila.»

..

ars um

felizardo

e

realiza duas vezes por mezes, sor

teios que são sempre esperados
com ansiedade pelos seus milha
res de prestamistas.

Ontem foi effectuado o 2420.

Como vem acontecendo ha mui
tos annos o acreditado clube de
sorteios Credito Muluo PredialUm move!

historico
Rio, 18 (G) - Realizou-se sorteio, obtendo o premio maior

hoje, no Ministerio da Guerra, a no valor de 4: 165$000, o pos
cerimonia de apposição de uma suidor da caderneta n. 6.832, sr.

placa de prata numa velha me- Henrique Laureano Cordeiro, re
sa, considerada historica, conlor- sidente no districto do Sacco dos
me ha tempos noticiamos. A pla- Limões, neste municipio, mais trin
ca reza o seguinte: «Esta mesa ta prestamistas foram beneficiados
serviu para as reuniões do Con- com premios de menor valor.
selho do Ministerio sob a presi- Hoje, ás I I horas, com a pre
dencia do Marquez e Duque de sença do representante de fi Ga
Caxias e do Visconde do Rio zela sr. Oslym Costa, o sr. AI
Branco. Em 1 5 de novembro de .cebiades da Silva, alto hmccio
I 889 foram aqui assignados os nario daquelle clube pagou á re

ultimes actos do regirnen monar- ferida importancia ao sr. Henri
chico, pelo Visconde de Ouro e que Laureano Cordeiro, que ob
os primeiros do regimen repu- sequiou os presentes com finos li
blicano, pelo Marechal Deodoro quidos, em regosijo pela sorte lhe
da Fonseca». ter sido favoravel.

A presteza do pagamento é o

maior attestado de honorabilidade
da Credito Mutuo, que deslructa
invejavel confiança ...

Para o proximo dia 4 de ja
neiro está marcado novo sorteio,
com o premio maior augmentado.

Juarez no

Exercito

homem, mas sou boml>
E lança esta phrase:
«A vida, para nós, serà for

mosa como um céu estrelladcl>
Depois:
«Sou um guerreiro, mas a

minha alma é serena e boa.»

(Heitor era telephonista dos Cor
reios e Telegraphos).

Radio de Qualidade

Atwater Kent
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

G=-�----------------

o sr.Getulio
Teria passado em

Florianopolis 'I
" "

II

Hoje, ás 13,35 horas pro- phonamos para a Agencia
cedente do sul amerrissou na da Condor, que nada nos

bahia sul um avião da «Con- poude esclarecer com certe
doro Syndicato» decollando za, visto contrariamente á
ás 14 horas. praxe, não ter sido avisada
Ao que consta () sr. Ge- previamente da amerissage,

tulio Vargas era passageiro do que veio a saber depois
do dito hydro. Procurando da aeronave ter decollado.
colher informes seguros tele-

Athletismo

-i,

.Julgamento
de um aviador
Rio, 19 (G.)-Hoje, ás 13

horas, no Auditorio da Marinha,
deverá ser julgado o capitão d �

corvêta aviador Epaminondas San
tos.

Esse julgamento tem sido a

guardado com grande ansiedade.

Voltou O "Alm
Saldanha"
Rio, 19 (G.)----Regressou on

tem á noite ao nosso porto pro
cedente de Santos, onde foi, para
retribuir a visita que fizéra, em

nosso porto o Interventor Federal,
a seu bordo, o navio Escola Al
mirante Saldanha.

No Sarre AssDcioção
Irmão Joa-

UM INCIDENTE •

INTERNACIONAL qUI
m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA ACCÃO INTEGRALIS-
OIARIO INDEPENDENTE TA BRASILEIRA Conclusão do numero anterior
Redactor-chefe Ioot-ball. Lama por todos os são sobre o goal de yict�r

Martinho Callado Junior Provincia deSta. Catharina
lugares. Os jogadores pe�- e espectacular de,f�sa e fel-

REDACTORES DIVERSOS (Departamento Provincial de Propaganda) dem interesse por esse rnoti- ta por esse guardião. O Jogo
Agentes-correspondentes em vo cahindo nos atoleiros, é suspenso, por ter se ma-

quasi todas as localidades O integralismo e as forças Fo�lcontra o Palestra. Wal- chucado um jogador, Foul
do Estado. demar recebe o couro, dá a contra a C. B. O, batido sem

C II b
-

nac ionaes
frente indo fóra. Comer CO:1- resultado. Corner contra ose a o raçae "O Exercito é urna força nacional pura, Num paiz dividido
tra o� cariocas batido por cariocas, Avelino bate indo CINE OOEON- ás 19. e

Não será devolvido o original, em 152,pdartidos, dividido em ,20 lpeAqueni� �a�ões I�iva�s, o Eder� Avelino a bola bate na méta, a bola aos pés de Carniere, 20,30 horas, Ave do Paraize
publicado ou não. cito é am a uma expressão naciona . rmucia os camisas-ver es

volta ao campo, para Al- que, perde exce, llente oppor- CINE ROYAL _ ás 7 e 8,30O cornprehende o Exercito e tem certeza de que elle tambem a com-
t d d Oconceito expresso etr arti mandinho escapar, sem re- um a e. ommam os rapa- horas, A Borrasca. .

go de colloboração, tnesmr soli prehende. sultado. O vento prejudica o zes do Palestra. Foul contra
cilada, não implica em respsm

Um dia, quando o Brasil tiver o Estado Integralista, forma-
brilho da partida. Os cario- o Palestra que Martms bate -CINE IMPERIAL- ás 7,30

sabilidade ou endõssr tsor parle remos o grande triangulo, absolutamente unidos em seus ligamentos:
cas veem O seu jogo de pas- sem resultado. Atacam os horas, Homem da floresta ..

ria Redaccão. com um ellectivo enormemente augmentado, o Exercito será a supre-
ses curtos prejudicado pelo do Palestra, -em tenaz pres-

_
_

'

Asslgnaturas ma gloria, o supremo orgulho da Nação, o mantenedor de sua so-

vento. Romsu apanha perto são, e o juiz pune íoul con- Sedas, e outras novidades para
beranÍa externa..o sustentaculo de uma politica exterior no sentido

da area do goal carioca; a bo- tra os ca�iocas. Zeze bate es- v�rão, apresenta por preços nunca
ANNO 44$000 da paz e da justiça, qo prestigio da nossa Patria; a milicia integra-

la cahe numa poça de agua; sa penalidade' Sandra avan- VIstos, a CASA ROMANOS,
SEMESTRE 24$000 lista, orientada pela propria technica do Exercito, terá por missão

esse jogador shoota aua e ça e shoot,a, Victor sahe do a rua C. Mafra, 26.
Tr�IMESTRE 12$000 defender as instituições e manter acceso o espirito civico de modo a

I t d t
MEZ 4$000 contribuir que as populações tenham o espirito preparado para in- tudo, indo a bola fàra. Cor- goai, l?ra ICIandof' novar��nt e, Melhoraram O

,

f'l
. ners sucessivos contra os sensaciona .e esa. IC ar

-

M t
.

A correspondencia, bem como gressar, pelo serviço milítar obrigatorio, não mais sorteio, nas I eiras

Cariocas, pois nesse mornen- ass�mbra. A hnh� do Pales- on eplo
os valores relativos aos an- gloriosas do Exercito; as forças-publicas, chamadas também brigadas

to O Palestra exerce seria tra Joga contra Victor. Asa-
nuncios e assignafuras devem estaduaes, ddverão continuar prestando seu gra ide serviço de manu-

pressão sobre o goal de Vi- ga Cario,cas tira a bola,?e Em face dos pareceres da di.
ser enviados ao Director-Ge- tenção da ordem, não mais, porém, ás injuncções politicas regionaes, t d t té rectoria da Despeza Publica ector, que pratica bôas deíe- o o gela, a que o JUIZ,rente Jairo Callado. mas articulardas por um ministério proprio, que é o da Segurança

sas, Sandro passa a Romeu, ás 17,�7, dà por, enc�rrada Procuradoria Geral da Fazenda
._ ............ ,.�:::r.�:�:� "'�:T. <>'" .......

Pública, ligando-se intimamente ao, Exercito. , , ,

_ que dribla o adversaria e o a peleja, com a victoría dos Publica, o director geral da Fazen-
..._������:...�����..,.� Dentro do Estado Integrahsta, a nossa aviação militar deve

. ,

d b 1 ai' Cariocas pelo score de 4 x da Nacional, dr. José Bellens de

�..� � ff'" 'f" "I t JUIZ man a a o a ao ,

AI 'd
'

D I
.. D E A R T E "�

ter uma e icrencia In Imt�mente supenor an actua, o mesmo acon e-

Martins de posse da bola, 1. Serviu de juiz dessa par- mel a, autonzou a e egacia
cendo com a nossa Mallnha de Guerra,

dá L O idas que perde tida o sr' Virgilio Frederico Fiscal neste Estado a elevar para� It� (Da entrevista do Chefe Nacional Piinio Salgado á A NAÇAO) a a

I
e n

to.Tev. do uma carioca.
'

20$000 mensaes a contribuição

�I
REDACTOR" 11 II para mpera o, evan

relativa ao montepio dos empre-

� ..
II tesoura. Sandro shoota bem

� JOAO M. BARBOSA J Com"o falam" e escre_vem pa�a Romeu deter com,maes-
CURSO PREPARATORIO gados do Ministerio da Fazenda,

1"1 "Ieardes co�munlstas b d dos agentes fiscaes do imposto der;����� ��r#l�::il OS I I -, , tria, entrando e o ngan o Exame de admissão ao ÇJymnasio
Djugashvill, vulgo Koba, vulgo Nlscheradse, vulgo Tchi- Victor a sahir do goal para A I t

_
'"

15 d
consumo, Pedro de Alcantara

. s auras erao micro a o P' D th S'chikov, vulgo STALINE, ex-salteador de bancos e trens, ex-assas- pratica sensacional defesa t I f _, F I'
ereira e emos enes egui,

,

d deará I - ,
'

corren e. n orrnacoes a rua e IP- ram contribuintes do mesSInO, declarou: "A nova guerra esenca eara a revo uçao epora em Hand contra os cariocas, S h idt 1 {9 P if.
que e .

máos Íençóes a existencia do capitalismo em certo numero de paizes. Batido por Avelino a bola)(, ,c mi n. com o ror,
mo instituto, na data em que en-

Então, os senhores bnrguezes não nos devem accusar se, logo depois vae aos pés de Romeu que a�er. b d 1934
trou em vigor o decreto n'

da guerra, alguns desses �eus queridos governos desapparecerem.l� é prejudicado por um hand. ezem ro e , 24,589, de 6 de julho ultimo,
"Nós, os commumstas, não reconhecemos nenhuma lei Batido sem resultado, Novo devendo as respectivas differenças

moral que possa limitar a liberdade de acção de um corpo de revo- hand contra o Palestra, que Hemoção e ser descontadas a partir do biennio
A «festa do garôto» está em lucionarios."

.
Martins bate para Tunga re- nomeação em que a media dos vencimen-

N d 1 d M' d I 937 d h tos dos alludidos funccionarios at-impasse, 11
o ia '

e aio e ,nfo eve aver mais uma bater bem. Imperato e Ca- A Interventoria Federal, porSI' se pudesse fazer um accôr- . "

R' S
.

t' - d Deus serà banidaden' bi b b
'

d '" tingiu a uma importancia superiorumca Igreja na USSIa ovie ica e a noçao e -

mere com mam em o f1- actos e ontem, removeu para a
d ) d f' id d id d 'd' '1" a 10.800$000 annuaes.o, tro e suas r�ntelfas, como �� resi uo a I a e-me Ia, um ��ensllo gando tenaz resistencia de comarca de Urussanga o promotorCom votação secréta, talvez de que se serviram para oppnmIr as massas de trabalhadores. Canalli. Victor se desdobra público ds São Joaquim dr. Joãoseja possivel. -0- na cidadella, para salvar o Henrique Müller e nomeou o dr.

Quem sabe, si o WIJly adhe- Onde ha Fascismo? seu posto de possível quéda. Abeilard Pereira Gomes, para o Os melhores brins de li-
rirá? 1 - Na Belgica, onde os fascistas usam os capacetes de aço O jogo no momento é todo cargo de promotor público de São nhos para ternos elegantes

.

com que se cobriram de, gloria nas trincheiras da Grande Guerra, favoravcl ao I 'alestra. Pres- Joaquim, I Casa P A R A I Z O
Em todo caso si não mostrar- Em França, a «.J1ction Française», os «[eunes 'Patnotes», .�. .�mo, arte num festival no 'Alvaro C d P, li IV. I F· � ;t:1::��a�I:::u:;�;i�t:: :�:: :�::�:��d�: tf�f�,��m: ;;::bO:�I�:nd:PI: �chaIad�::r::':I:,�: i CREDITOM UTUO P R ED I AL Ital do Carôto» sahirá. Nós, os Integralistas, temos a Bandeira Azul sobre a qual está

a esphera branca com o Sigma que exprime o nosso movimento.
Temos a Camisa Verde, symbolo da honra e do dever.
Temas o Hymno, a Canção, o Distinctivo e a Saudação In

tegralista.
Temos um Chefe que seguimos com abnegação e enthusias-

Para o Natal e Anno bom, os

votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem

aquelle systema antiquado � serem

formulados em cartões, Hoje é

feito pelo telephone ou por pho. 0- mo.

gramma: E' mais chic, mais prati- E temos o grito d,e Vibração, e de fé que nos conduzirá a
. ,

A A' A A A A

cial e moderno' vlctona: naue, naue. naue.
co, so '

CATHARINENSE! veste a Camisa-Verde e sentiràs,

I então, expandir-se em todo o teu ser o sentimento de são patriotis-

I mo adormecido em teu coração pe!o anesthésico liberal·democratn,
u u

Pelas municipios

Fico-me a pensar, desde aves

pera, o que dará móte ao 'De

.J1rle. Que coisa difficil ! ...

Fazer artes é facil, mas dizer
de arte ...

.,Arleiros e artistas ...

�t,.
-----=

AVISO
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.

·l�:ming�: _� tB�ggm=-

�

DESPORTOSPalcDs e

Telas
Cartazes do dia:

CINE CENTRAL - ás 7,30
horas, Uma Canção para
Você.

FLORIANOPOLIS

lloje, ás 20 hora�, haverá sessão interna. Na proxlma
sexta-feira, dia 21 do corrente, realizar-se-á a primeira reunião pu
blica d,9 Óepartamento Ferr Ínino.

Em substituição ao companheiro Ildefonso Linhares, actu

almente. na Capital da Republica, em gôso de férias, foi designado o

companheiro João Baptista Rodrigues, para, interinamente, secreta

riar o D. M. F.

�Ki'r��
� CONVENÇA-SE

I � qU'e nos receptores PHILIPS são aproveita
.

das todas as importantes conquistas da sciencia

�
do radIo, razão porque recommendamo-Ios.

�
AGENTES:- COSTA & Ca.

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
-��

Perfumarias extrangeiras �
e nacionaes, por preços ba- _.. IANO Vende-
ratissimos. se um· piano Winckelmann, novo.

CASA PARAIZO Informar-se nesta redacção.

U
ENOE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto (�oão Pessôa», com fundos
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

o maior emais acreditado-club de
sorteios do Brasil

MAIS UM ATTESTADO!

- .- �""""---' -. -� _-� '_ ,_

Isabel Luiza da

Conceição, residente em ITA

COROBY, contemplada com o premio
maior de

Rs. 5:135$000

4 :de _Janeiro
Grandioso Sorteio

Premias em Mercadorias

E

valorde Rs.
" Rs�
" Rs.

Muitas Isenções
Habilitae-vos!

I
10
10

Premio ne

Premies" "
5:170$
30$
10$" " "

Inscrevei-vos!

Tudo eor 1$000 I
-------------------------��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense 'para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

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

PKEÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTi�AL

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO J 2,00 simples

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

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

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

pletamente moscas e formigas.'
Oestribuidores para o

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

l;onfeitaria

Companhia Alliança da Bahia

__________ . .:;
e nada mais

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1. J 94
Fabrica de Moveis Catharinense

DE

Paulo Schlemper ������1_��������-...

OEPOSI1 o E ESCRIPTORIO Is· T Ath
..

& I
- ��I�������------__!iíiiiiiiiiii__�

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

I
yrlaco. erl no rmao PASCHOAL SIMONE S. A.

Telephone n. 1632
. I COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das IndustriasReunidas F. Matarazzo--S. Paulo LIVRARIA MODERNA

Standard Oil ICompany Of Brasil (Kerozene marca funôaôa em 1886

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

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: '�Atherino"=-Ceixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Delambert

PhONE 1.100

••. Funõcõc em 1870 ..•

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rc:pital renllscõo 9.000:000$000
Reservas mais õe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'Irnrnovele 13.472:299$349
Respon<;abiliôaôes assumiôas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas reeponecbtltõcõas referem·se sómente aos ramos õe

raBO e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHlr05 em que
a rompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaôores ôe Avarias em tcõcs os

Estaôos õo Brasil, no Líruquc- (5uccursal) e nas prlncipaes
praças extrangeiras

Agentes em flGrianopolis rAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) raixa postal 19

JTeleqr, ALLIRHÇA Telzph, 1.083

Escriptorios em Laguna e ltajahy 5ub·Agentes em

Blumenau e Lages

PREÇOS AO PUBLICO AZUL, •
NOVA, •

(10$000 PROBACK, e
�.

AZUL
,�-

5$500 VALET e GOAL !
• ( 1$200 �

I HOVA (8$500
VENDE·SE NA I

i
PROBArH 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ O
VALET (1$000 �

_
A' Rua Trajano H. 8 W

( 6$000 O
BOAL 4$300 A REVEHDEDORE5 •

I I 700 Preços excepclonaes I
.����$���������,����-�-�����������w������������..

IITEL.EFUNKEN
Typo "Super-Bayreuth"

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

A genteS·Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Floríanopolis
FILlAES EM :-BIumenau-Joinville-São Francísco->Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Chiquinho

Ultimas edições da
vraria do Globo

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

... o E···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortáveis compar

timentos para exmas. famílias
Restaurant á la' carte

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

Bebidas nacionaes e extrangeiras+-Coniorto-e-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira, ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

rGARANTIDO.'·..... -

i ,

E CUSTA 6$
-_

.

.

� "';

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

N C I O" de (Curltyba) ,�para lavage�._ de roupa e mistér

res domesticos --- Em caixas de '27 tabletes
Optirna Que lidade

Quem afiança

M asas consistente, . , .. EoonorY\lco . , .
..

RUA
_

CIDAD� I�TAOQ__

o Refrigerador 1

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho 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'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

seu

II \A fefri��HIldor i um grande conForto por. • I." • lamb.. _
empr�go de cllpihl que preclSl de estudo.

?$ refriger3dcmH G. E" além de possulrem tudo • 4U' :.. •
r.:.�;s mod:.rno.e perfeito em reFrigeração .I.ctric., ."'''., ....rce
Gc,�cral i�:J-oldnc! ume suprem. garantia d. qu.lid.d., dur.* • Y�

A� I.c_�mp:ar um re�rigerador, lS.esu�!�!•. 4e 4I--"
-

.--..._
.. O la"oICln,.' conheCido • d. confl.",. - ...,. .,.., CI. •

Peça informaçCSn "um. d.lllonatrlfle, ..
10UOI cu.iIi., ,.ph ,., , ..

MATAI ,
•

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.3&0

Rua

Li- I
I

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal129 T'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

- : - á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres

Tvpographla, Estereotypia,
Encaô�rnação, Poufação, Trrr
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - S À O J O 5 E'
Santa Catharina

Campo Fóra-CyroMartins
Colecionadores de Gmoções-Dante de Laytano
O �hesouro do Arroio do Conde-Aurelio llorto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Cor.valesc::-Telmo Vergara
E agora seu mo::o ? -Hans Faliada
'Roque González-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lntroducção á Sciencia do 1Jirdto-Djacir Menezes

.Jlventuras do 1?io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Pathologtcas - Gonçalves Vianna

'Prefiram sabão
"
I

Agentes::autorizados da

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

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

.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A's Quartas-Feiras
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Edipo e a Esphinge
Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

ENIGMA N. 7

CHAVES:

HO RI ZONTAES

] PlZrfelto conhecimento
6 Allées
7 A terra natal
B Cabeça de gado
9 Associa
10 Rio da 5iberia
]2 Home de varias tribus de

indias
URANO (A. C.L. 8.)

]3 Salas de malha
Diccionario:

Simões da Fonseca

Logogripho N. 36
(Recordação)

Ha dois annos, minha Nice,
Uma donzella gentil,

Flores colhia no prado
Em linda manhã d'Abril.

o vestido decotado-1-5-6-7-9
Sem ter um simples adorno,

Mostrava com elegancia
Do côrpo o belIo contorno. -3-8-4-9-3

Era um anjo encantador
Cheio de amor e ternura ...-2-3-4-9-3.

Era uma flor entre as flores
AquelIa doce creatura.

Guardo com todo o carinho
Daquella meiga criança,

Uma singella florzinha
Que me deu como lembrança ...-1-2-3 ..6-2.

E qual o judeu da lenda,
No mundo errei sem cessar

Em busca dó meu amor

Até que o pude encontrar ...
ROGE'RO

'-ogogripho 'N. 37

Ao T. Labaça
Com dinheiro neste mundo 1-2-7-3-2-7
Grande coisa é um cidadão;
Seja honrado ou vagabundo
Todos lhe prest�m attenção,

Desfructa a vida em socego, 7-4-7-7-4-5-6
Não desperta odio em ninguem; 2-7-5-6
As mulheres tem-lhe apêgo,
Os homens querem-lhe bem.

Si alguem, por justo motivo,
Tem-lhe secreta aversão 6-7-3-6
Finge-se amigo ostensivo,
Amigá de coração.

Labaça amigo, não é fita,
Apesar de pobre ser

Eu nunca tive, acredita,
Tentações de enriquecer.

(Dicc, Roquette)
Soromenho

Logogripho
(Au amigo URANO)

Que penca de lindas fructas I -5-4-10-8-6
(Verdadeira maravilha!)
Que saborosas, que enxutas!
Num fragmento de oazilha -5-4-5-4
Você me trouxe. .. Eu, contente,
Do njogou á peça enfiei -7-9-7-9
E lá fui... viu da gente)
Mas o caso é que eu levei
A nplanlaR e as fructas, sómente, -I 1 -2- 1 -- 6
Dizendo a mim mesmo: ségue
De "aranha" mesmo, pois sei -3-4-2- 1 1
Que o povo a rir te persegue
E si o tuLo não segura; -10-4-3-6
Dando á bóIa finos tratos,
Chegarás já sem Iressuras
Nesse archioo de retratos...

SARAPIÃO

Diamante

Naquelle tempo passadc.. .
Christal

Era a vida urna bolada, Moido
Dôce enlevo, a «namorada» Terceira

Sempre meiga ao nosso lado.

S.1cc:A� �� k�o?SSORO' Mercado de FlorJanopoll1 Taboas de lei est. (3x23) duzia

3acco de 45 kilos ����g (e���o preto sacco 15$000 38$000
Regu lamento Moido de 45 kilos 9$000 Fe���o branco sacco 20$000 Taboas lei larg, 3x31 dz. 54$000

F�IJao vermelho sacco 15$000 Pernas de serra lei dz. 28$000
De bom grado acceitaremos SABÃO JOINVILLE MIlho sacco 13$000 Fôrro de pinho 14$000

qualquer collaboração. Caixas pequenas 4$000 Batata
.

sacco 10$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.a Todos os enlqrnca deverão ser A d 104tOOOdesenhados a tinta nrmklrn. em Caixas grandes 5$000 men mm sacco fP· 16$000
duas vias, sendo uma com a nu- Arroz em casca sacco 12$000 Sarrafos de lei I x5 a dz 6dfOOOmeração das chaves e outra com Farinha Barreiros sacco 13$000

. 1P
as respectivas soluções. DIVEnSOS
b) A relação das chaves, com Farinha commum sacco 9$000

as soluções õos enigmas a publi- Arroz sacco 44$000 Farinha de milho sacco 14$000cor, devem indicar na trente os

diccionarios de onde foram extra- Kerozene caixa 35$000 Café em caco sacca 25$000
idos. Gazolina caixa 55$000 Ervilha kilo 4t200c) Hão são admitidos conceitos fP

capciosos, nem palavras partidas, Vélas de cebo caixa 16000 Banha kilo 1 $700
anagrammadas, etc, Soda Pyramide caixa 58$000 Assucar grosso arroba 6$000e) Quanào 05 conceitos se refi-
ram a termos geogrophicos ou Cebolas caixa 44$300 Polvilho sacco 15$000
historicos deverão dizer: cidade Vélas stearina caixas 35$000 Carne de porco kilo 1 $500do Brasil, serra de Portugual, rei

1da Dinamarca, escriptor francês, Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Toucinho kilo 1 $300
et�.) Quanto aos termos da qlr!c e

Côco sacco 50$000 Cêra kilo 5$000
os estrangeiros, são permittid_o� O�l��l������� FARINHA DE MANDIOCA
sórnente os que se possam ver ltl-

�
.

-

((I) J 50 1-. 'l )cor nce diccionarios aàoptaàos. I � .

ror sac�o ae ,cl os
f) Todos os enigmas deverão. � F· n

·

to J Fma com po 1 1 $000
t�r o� cruzan;entos Iigaàos �ntre r� I an c I am en 5 semuros Grossa sem pó 10$50051, afim de euttcr que um enigma ��)!4
se transforme em dois ou mais.

�
P E L A MERCADO CALMO

-

q): Hão sõo perrnítttõus
.

mais de • •

dUIi)sOc�Se��g:��t�spvblicar, ou de- Cartel ra Previsora do Lar AVISO
cifrados, deverão trazer o nome

�
-

ou pscuõonymo, se usar, do autor

I � _ O O _ A oficina Xavier previne áou decifrador, com a realõenc!c. . �

05 tO:;:�'�':,�:a5 nu I� Banco de Credito Com- ����:����r���m:�:d;
zcôcs» abrangerão dois nume: � mercial e Constructor SIA Novo, devem vir com antece-
ros de "A Bazeta", que publica- d

.

ré a secção toàas ás quartas-fei-

� _e�C�I�a�.���������raso -

fica lnstltulõo um prêmio para S L M
·

os õeclfruõoree. Havendo ernpote

I�
ueeess.r da Casa Bancaria Economlsadora do ar ISSade concurr-cntas, nos pr-ermos, �l de A M. La Porta & Cia. e da EcoRomlladora

far-se-á sorteio pela Loteria da •

O A M L P & CCapital federal em dia previauen- � do La rganização de ngelo . a orta ia.
te ôzalqnoôc, �
Toda a correspondendo relativa

A
. _ Iiiiiiii

a esta secção deverá ser enõzr e-

���
gencia de

F.LORIANOPOLIS-EDIFICIO
LA

POR1TOAgçnõu a "URANO". � Séde: Rio de Janeiro - Rua do Rosario N.
P"aça /5 de Novembro n' 6. (Entrz Quitanda e Avenida)
SE QUERES ANDAR DEI' � A familia Moura Ferro convida

AUTO commodamente e com PROCURE QUANTO ANTES CONHECER

CO-I
ao parentes e amigos dodr. Milton

segurança chama o
. � MO SE OBTER A CASA PROPRIA PAGA de Moura Ferro a assistirem á

Ford V 8.200�.
EM PRESTAÇvES MENSAES MENORES QUE missa que manda celebr�r amanhã,

Ph 1 � O ALUGUEL, E SEM JUROS 20, ás 7 horas, na Igreja de São
one. 212 M Francisco, p?r alma do inesqu i-

E NADA MAIS! ����é�(�(���� civ.I morto.

4' Torneio

VERT ICAES

I Oleo com que 05 sapateiros
enceram o fio

2 t-lorne de um rio do inferno
3 Pára! fhiton!
4 Antipathia
5 Um dos signos do zodíaco
11 Hota musical

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

39

Natal! Natal!

Charada

Ao bom amigo A. OLAVO.

NaguelIe tempo passado
Que a vida era um sorriso,
Era o mundo um paraíso,
De pyrilampos, dourado.

Hoje, é tudo um lamaçal-2
E a vida um sonho desfeito:
Sinto fechado o meu peito,
Dentro desse tremedal.

Sôrvo agora essa amargura- 1

Que tritura o coração.
Quem, pai" confia na acção- 1
De temeraria aventura?

T. Labaça.

Palavras
cruzadas

A Confeitaria Chiquinho, AVISA á suadis-'
tincta e selecta freguezia que recebeu nozes nacionaes e extrangeiras, passas
das melhores qualidades, figos Imperíaes, arnendoas, avelãs, qUI? está venden
do por preço ao alcance de todos.

C

D

Tem sempre grande variedade de conservas nacionaes e extrangeiras
e bebidas finas.

No dia 24 fará a habitual exposição de bôlos e assados, onde se

encontrará o tradiccional
I

I
i
�--------------------------------------------------------,

Commercio, lndus-
tria e Agricultura

Pão da Natividade

RNatal! Natal!

Preços correntes na praça de FarelIo sacco 6$500 Mél de abelhas lata
Florlanopolls Farellinho sacco 6$500 Nozes kilo

Farinha de milho Marialina caixa
24$000

Vélas de cêra kilo 7$ 1 00 Limpos pesados kilo

Grampos p� cêra kilo i $400 R.efugos pes.'\do.s kilo

Cimento Mauá sacco 1 1 $500 L�mpos leve�; kIlo.
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000 LImpos ref�.glOs kilo

ASSUCAR Arame farpado n. 12 ralo 25$500 Cedanho kilo

68$000 Arame farpado n. 13 ralo 30$500 PELES

68$000 Gatos do matto uma

55$000 Lontras nnédia uma

62$000 VINHO DO RIO GRANDE
Graxaim do matto uma

48$000 Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

18$000
$100

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

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

Extra
4$000

30$000
3$000
4$500 ro

4$000
4$000
3$000
8$000

SAL DE CABO
Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000 MADEIRA
27$000 MEIRA

DE LEI -- PRI�
QUALIDADE

FRIO

9$000
7$500
8$000

20$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sacco de 60 kilos)

Preto novo 13$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5 A GAZE.TA

ESPECIALIDADE, em

em colchões para camas I
de solteiros e casaes, tra

vesseiros de primeira qua
lidade, pastas commerciaes
e escolares. Ar.reios de to-
da especie e todos arteía- ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER
ctos de couros.

ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693

Rua 'Giradentes, 3 -Fpolls. .oe••eso.�.OG.�OI��-�t�o

COMPRE-OS rrlelhores calçados das O NATAL A PPROX'IYIA-SE! I! !

elhores marcas No

_, Brinquedos e artigos para presentM iscela-
"SA�ATO CHIO ' , MI .,� nea. Sóe sempre NA Iscelanea.
ELUSO

.

. F. Schm idt, 2 onde a. variedade e os preços são ademiraveis!

Clinica Medica

Accacio Mo-

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [unior. 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua 'Grajano 18.

TELEPHONE 1284

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n· 18

Das
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças

Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sorologia,
chimica

Dr. Pedro de Moura Ferro

AdvogadoRESERVA ALCALINA

Hemosedimentação

Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - .Das I 5
ás 18 horas. Phone. 1618

'R,esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N· 9

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllls

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21
'

Consultas ás 17 horas
"

Telephone 1.658

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

ACADEmlro
João José Cabral, provi
sionado.

CUNICA MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOS
Diagnostico õcs moleSitias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radias U. Violeta e Infra-Ver
aelhos-Completo Gabinete de

Electricidade Medica
flppllca O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul
monar, com controle ruôloloqlco

'Consultorio: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.--Telef.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450
I���==�=-�==��

1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escríp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phonr- 1277.

Caixa Postal, í �O.

Casa 'Beirão'
Dr. Sizenando
Teixeira Netto

TIJUCAS

literarias
A Educação na Russia SOl)ié�
tica - Por s. Fridmann

Praça 15 deNovembro, n· 27

fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

�..

Pharmacias Furumdungo - Por Souza Ca-

Refinação de Assucar :::::.t1na/yse=Porc",ãoPe-
de reira e Silva

..J OÃO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Pharmacia e Dro
garia Moderna

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

Bocayuva n. 15.4, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - 14·

phone n. 144]' ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES_� NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

tI== �----------�=11 :- ..Jdao Se Iva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

:'I

. Telephone n: 1375

Gravatas em lindos pa
drões. Variadissimo sorti
mento CASA PARAIZOPharmacia

POPULAR
DE

Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

,.

Pelles- Fabrica de Massa�
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Convença-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

to. Graxaim, Raposas RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

e Zorrilhas.

Admi-

Almanak LaemmertRUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Unico estabelecimento capaz àe satistozer o mais exigente
profissional, mcntcnõo sempre compléto stOCR üe proüuctns õcn
tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, ctc.)
Esta Joalharia aviso aos seus freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu àesta àata em àiante fazer granàe reõucção

õ

e preço
nestes arti gos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Artigo Dentaria Artlgo Dentario
Só na .Joalharia MUller

Fabrica de Moveis

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

90 ANNOS 'de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

l' uclurne » Distrlcto fe�eral
z: ..' .. 5ão Paúlo. minas e P(1 .. .., ... :. .

3 -- Demais Esta�o""
.

__.uvnaram oeso-" �
e mais 2.000 exemplares do volurr :" que só � detestav"':ie ISanta Cathar novos posseiros r'
CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todo� pu�er�m. �os, Capi-

taes e Estados do Brasil
_

•
Volume especial do Estado de Sànta Catharina

!... �ela primeira vez Santa' Catharina terá uma completa
.,

fonte de inío rrnações sobre o Estado e todas as suas activida

.,
des lndustriae s, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «lníormação Commercial»
Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

DE

Pedro Vilali

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis, Quarta-feira 19 de Dezembrcjlde 1934

A voz POVO Ultimas NoticiasDO

INCRIVEL.. AUOACIA
A Casa Treis Irmãos, grata pela preferencia do

povo florianopolitano, resolveu presentear os
seus distinctos freguezes com reducção dos
preços em todo seu stock de sêda,sendo que
o Mongol de todas as côres custará 8$500 e
o Marrocain (China Gloria) 5$800 o metro.

Na cidade não se falia em outra coisa!
CUUB D03 FUNCCIONA

RIOS Creditas
concedidos A única!Natal dos

Pobres Ney York, 19 (G)-De to
das as nações devedoras da Uni.
ão norte-americana, sómente a

Finlandia saldou compromissos, mer

no dia 1 5 do corrente.

PROF. CLEMENTINO DE
BRITTO

Ante-ôntem na séde social, á
rua Conselheiro Mafra, 2 1, pro
cedeu-se á eleição do novo Con
selho Director do Clube dos
Funccionarios Públicos Civis de
Santa Catharina.

O pleito, c;:.:e foi muito dispu
tado, terminou com a eleição dos
srs. Dr. Aderbal Ramos da Silva,
Antonio de Padua Pereira,

Do norte do �stado, chegaram Jayme Carre.rào, Jorge L. Mo-
onte�l, pelo omnibus da empresa reira de�Souza, José Nicolau Bom,
Danus: M

.

h C 11 d J' O I
R A' Alb E'

artm o J. a o urnor, r an-
enato ggI, ano SpI�O- do Brasil, O .waldo de Passos

la, Carlos Camerger, FrederIco M chado e Thomaz de Carva
Momm, Virgilio Campos, Guio- Ih

a

M r r
I H· S

o ayer.
mar Go dner.' ennque. ouza Foram tambem votados com
Gomes; Jacoh, José Medeuos Joe,
Gertrudes Wagner,

.

Melita Orti

ga, Lauro Ramos, Otto Souza,
Adalberto Kimtorst, Orlando No
ronha, José da Silva, Irmãs Eo
Teixeira, Nelson Machado, Ma
ria Pereira Weber, RaulOsorio.

A delegacia fi�cal do Thesou
ro Nacional neste Estado, rece

beu creditas para pagamento de
exercicios findos as seguintes pes
sôas, que deverão procurar rece

ber até o fim do corrente mês:
Alice Arantes Ramos, viuva

de Carlos Ramos, Basilissa de
Assumpção Chaves, viuva do
pharoleiro Lourenço José da Sil
va-Maria Paulina Valente, viu
va Firmino F. Costa, tenente

Ernani M. r .ins Neves, Antonio
Antunes Netto, agente fiscal apo
sentado-José Frederico P o Primo
-Manoel Fructuoso dos Santos
Emilia Candida FreIre, Oscarina
Camissão - Anna de Carvalho
Cezar, Ubyrajara do Carmo, Pau
lino Rodrigues Feijó, asylado da
marinha; João Paulo de Souza,
Othilia Alves de Souza, Anna
Fioravante, Eduardo Horn, Nil
son Cavalcanti L. de Albuquer
que, Reynaldo Hubbe, Filicida
de Ferreira Osorio, dr. Heitor
Salomé Pereira, João Guilherme
Padilha, Maria Veronica Alexan
drina, Nicolau juck, Waldemar
Theophilo da Silva,· Agostinho
José da Luz, Antonio Em, Ma
ria Lydia do Livramento Abreu,
Maria Angela do Nascimento,
Alfredo dos Santos Coelho, Mar
tha Nunes Tavares, Cyrillo An-

Pedem-nos moradores da tunes Pereira Anna Knis Haend

rua Crispim Mira, trecho com- chen, Altamiro José Fernandes,

prehendido entre a praça Ge- Amasil Sina Muniz Berreto, Oli
tulio VaI gas e rua José Vei- vio da Costa Ortiga, Maria Nu

ga, solicitemos da Prefeitura nes Corrêa, Leopoldo Knoblanch,

Municipal as necessarias pro- �riosto Rodrigues Peixoto, Clau
videncias para a terminação,

dio Olavo de Campo�, Else

no pequeno trecho que falta, Elurhar�, Paulo Clementino Lo

de assentamento de meios- pes, Jose Bezerra dos Santos� Pau

fios, pois, allegam, alguns
lo Elur�ard, .Gustavo Vlcent�,

proprietarios desejam cons-
Celso �Iberato, Rarmun?o BrasIl,

truir passeios irnmedlatamen- Custodio Machado, Julio
.

Fraga
t

de Campos, Adrebal Alegria, An-e.
tania Cyrilllo Dutra, Isaura Den
tice, Norma Bra&il e Innocencio
Pedro da Silva.

ANTONIO LUZ Damos abaixos a relação dos do
nativos angariados pela Commissão
de graciosas e gentilissima senho
rinhas da nossa alta sociedade,
que sob a presidencia da encan

tadora Rainha da Primavera, se

nhorinha Nair Wendhauser per-
correu o nosso commercio, solici-

ve r-Y'""\ a h,'tando auxilio para o «Nalal dos I I I
Pobres», patrocinado pela A Ga-
zela, co:n a solidariedade da im-
prensa local. Rio, 18 (G) -- Annuncia-s

"t:ran ;por:e 3:423$000 que, até julho próximo, sera

José Ribeiro 5$000
transformado o systema maneta· de t

Carias Leisner 20$000
rio brasileiro, sendo então adO' los

Meyer & Cia. 5$000 ptado o Cruzeiro como padrã pUIC

A. Silva 3$000
monetario.

Eduardo Horn 1 0$000

[�����OO��""r:"'�"""A. Bonnassis 2$000 I r E t -I h
��;��.c�aitss. Sra.

10$000 :
........:!. a��:.:.

Apparecida 5$000
J. Cunha 5$000
R. Pires F. 5$000
Tabacaria Bahiana 5$000
Dr. Nereu Ramos 50$000 Doutor Getulio afobadoDr. Roberto Medeiros 1 0$000 I

.

D V
.

d W nterrompeu seu passeio:
r. ergmau an- V d h d
derley 1 0$000

ae atten er um c ama o

Osmundo Nobrega 1 0$000 Que, talvez, com pressa vêiu.

Dr. Raul Bastos 10$000
Carlos GalJuf 1 0$000
X. 10$000

Procedente de Rio do Sul, a

cha-se nesta cidade, o sr. Anto
nio Luz, agente fiscal do Imposto
do Consumo, naquelle municipio,

Regressou o Dr,
iulio Vargas. (Ca
/7-/2-34.)

A data de hoje regista o an

niversario natalicio:do sr. profes
sor Clementino Fausto Barcellos
de Britto.

O illustre anniversariante que,
além, de professor, alto lunccio
nario federal, membro do Conse
lho Consultivo, Redactor-Secreta
rio do jornal A Republica, é, a

inda, um festejado homem de let
tras catharinense, tendo se espe
cializado na literatura de Thea
troo

fi Gazela prazeirosamente Ie
licita-o.

grande número de suffragíos os

srs. João Alcantara Cunha, Laer
cio Caldeira de Andrada, José
Tolentino de Souza, Euclydes
Gentil, Dionysio Souza, Manoel
Cordeiro, João Rosa Junior. Edu
ardo Cabral e Adolpho Silveira.

Ouvimos que os srs, Martinho
Callado Junior e Oswaldo Ma
chado vão renunciar ao mandato
para que foram eleitos.

Fazem annos hoje:
o sr. Pedro Dario Xavier dos

Reis, 2' escripturario da Allan

dega desta capital;
-a sra. d. Judith Veiga do Para o norte do Estado segui-

Livramento, esposa do sr. lrineu ram hoje, via terrestre, pela em-

Livramento; presa de omnibus Darius:
-a senhorinha Laura Souza, _

irmã dos SISo João e José Grumi- Dr. Arno Hoeschel, Bôa Ven-
ché; tura Back, Schmidt, Jacques Sch-
-a senhorinha Julieta Ramos, weindson e Renato Aggi.

sobrinha do sr. dr. Oscar Ramos; O Ih ti t de. me ar sor irnen o
-o Jovem Osny Sou la'

I'
.

D
.

C h' artigos para homens so na
-o .sr. ano. un a;

. casa A CAPITAL.
-o Jovem Cairo Tavares, fi-

lho do sr. dr. Mileto Tavares; O rdens de
-.

a sra. d
.. Ol�a Natividade pagamento

Camisão, [unccionaria federal;
-a sra. el. Celia da Costa Li- Pela Secretaria do Interior e

nhares;. . Justiça foram mandados pagar as

-a senhorinha Nemezia Coe-
seguintes contas: João Alage-

lho Lobato; 438$7000, Leopoldo Kraemer-
'a d Carolina Silveira-a sr
..

'

d
114$700, Casas Pernambucanas

de S�uza, viuva o sr. capitão -192$600.
Alcebiades S. de Souza. ------------

Outros partem

Com a

Prefeitura O que vale é o avião,
(Disse rindo «seu» Lulú)
Si a gente tem pressa, entã
Banca inté o aribúl ...

para
�este

Octavio Bandeira de
Mello

Soares dos Santos
Maria de Lourdes

Brüggemann
Gercino Silva
Dr. Bulcão Vianna
Miguel G. Mendadis
R. Rabe

s a

Dlente

A�ce,
no dia
por se

�� tin
Alice

10$000
10$000 A festinha do GaTO

do jornal.

Chegam uns. "

p'ra que dizer? Nem com
Faliar nisso, no momento;
O caracter foi um trêm
Que cahiu no esquecimenl

5$000
I 0$000 Garotada, parabensl1 0$000 A f

.

h ' d
5$000

estin a e e .escarceo.
5$000

Desta vez eu sei que tens
Um Natal mesmo do ... Céol

3:663$000
(Continúa) Com a Cidade

Dona {Bishilhota.
rovas

calçada
da

Alfandega
Ha tempos a PrefeituraMu

nlcipal collocou meios fios
TENo ALBERTO MEYER ao longo da calçada da AI"

fândega, á rua Conselheiro
Mafra, sendo que esses meios
fios ficam em nivel superior
ao passeio, difficultando.quan
do chove, o livre escoarnen-

ERICO KLEINE to das aguas e formando,
A I

-

I E assim) um verdadeiro loda-
c la-se nesta capIta o sr. -

I
rico Kleine, prefeito de Indaya!. Çd

Cumprilldo á Alfandega; a
construccão da calçada, não
poderia o digno patricio que
dirige aquella Repartição, sr.
dr. Zenou Leite tomar pro
videncias a respeito?

A Pelas
repartições

MINISTERIO DA
FAZENDA

O director geral da Fazenda
Nacional, resolveu designar para
servir, em commissão no quadro
moveI do Thesouro Nacional, o

20. escnpturario da Delegacia
Fiscal do mesmo Thesouro no

Er.tado de Santa Cathei ina, Ho
norio Ribeiro Dantas.

tigre!...

Bisbilhota, a grande crise
De caracter, minha amiga,
Quem, como nós, a divise,
Não a diz (nem ha quem cJj,nA_Il.--j

DR. PT AODO OLIMPIO
Cia. Comrner
cio e Nave

gação
Regl-Logogri p�e do

Estado, o _ hmplO
de Oliveirav c _l�. � do Interi-
or e Justiça do Estado.

Bahú das
perdidas Rio, 19 (G)-O Director da

Despesa do Th.esouro Nacional
está providenciando para que ao

f Illlccionalismo público federal se

jam pagos os vencimentos de
dezembro antes do dia de Na
hl.

Não comprem carteiras, luvas,
meias, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento

A Companhia· Commercio recebid� pela CASA ROMA

e Navegação voltou ao rc- NOS, a rua C. Mafra 26.

gime das socieda�e� �nony- O Natal domas, com a sua primitiva de-
nominação. funccia-

Vindo de Timbó, em cujo mu

nicipio é prefeito, está �esta capi
tal o sr. ten. Alberto Meyer.

Que

o Snr. me empresta vinte?
Officios ao delegado fiscal em -Não posso amigo: só dez

Santa Catharina: Tenho agora. E o bom pedinte
N. 165-Transmittindo titulo Sem soffrer nenhum revéz,

declaratorio de vencimentos de Com cara de ingenuidade
ina<..tívidade que competem a quem -«Serve, sim»-já foi dizen
de direito; concedendo os credi- Você me passa a metade
tos de 13: 122$600, á conta E Q restQ... fica devendo ...
da dotação III-Divida Fluctuan- .

te. 8arapllO

I

nario

O menino Aroldo Veiga achou
ante-ôntem á rua Padre Migueli
nho uma chave chata, que de
positou nesta redacção á disposi
ção de seu dono,

EUGENIO SCHNEIDER

Está entre nós o sr. Eugenio Da

vet Schneider, prefeito do muni

cípio do Rio do Sul,
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