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o que pensa o procu rador eleltor-al sr-,

Sampaio Daria

Delicias da democra-

cía liberal

Refórma do Codigo
Eleitoral

A GAZETA, orgão independente, sem a menor ligação
partidaria deixa de commentar em sua edição de hoje as graves

S. PAULO, 20 - O sr. Sampaio Doria chegou hoje a es- occur�enci�s verificadas ôntem na cidade de .Tubarão, por não es�
ta capital de regresso do Rio. Excusou-se a fabr sobre o recurso tdar ainda InforDmada com segurança da veracidade dos factos ali

do P. R. P. ora em Julgamento no TribuJ1GI Superior E!e'toral ,e�e�rolado:. .

os telegrammas que nos fora� most�a.dos nota-se a

por ser procurador da Justiça Eleitoral. p�Ixao parhd�n� por p.atte de amb�s ." [acções politicas em. luta,

Interpela ln porém sobre a relórma do Codi::;o, disse que se n�o nos permlttm?o assim .fazer um JUIZO seguro, sereno e Impar-

impõe que o CoJigo Eieitorai seja modificado. clal dos censuravels acontecimentos.

Certamente as modificações por que deve passar não atingirão Nsuas linhas méstras e não serão substanciaes. O principal é adaptai-o ão
á constituição, pois nenhuma lei poderá subsistir em desarmonia
com os principias constitucionaes entre um e outro ha pequenos con

flitos. Depois, convém que se faça a consolidação de todos os decre
tos e instrucções com força de lei, posteriores ao Codigo.

Tudo isso deve ser reunido num só corpo, pois a lei eleitoral
deve ser de bcil comprehensão. Em té rceiro lugar cumpre attender á

experiencia das ultimas eleições. Os trabalhos da apuração devem
ser mais rápidos mesmo sem o uso de machinas.

P,03seJu::do o sr. Sampaio Daria se manifesta pela surpressão
do voto avulso adiantando que isso não quer dizer que devem ser

eliminadas as candidaturas avulsas, E,tas devem ser disciplinadas, o

que poderia ser feito com o endosso de grupo de eleitores.
ConcluinJ0 affirmou que a seu vêr as cedulas devem conter

Rio, 20 (G) - A cidade está s:) o nome de prelerencia.cheia de boatos. O regresso do
S1. Getulio Vargas" em vez de fa
zer esfriar a imaginação dos ma

nipuladores de noticias aterrori
Rio, 20 (G)--O general Góes zadoras, parece que a lançou numaa Monteiro, ouvido pelos Diarios febre de quarenta gráos. o:; bc a-

jlssociados a proposito da demo- teiros estãotatacados de verdadeira
ra da remessa de tropas federaes f debre typhica. Mais sensacional o

- requisitadas pelo Superior Tribu-
que essa maré alta de sussurros I

s nal Eleitoral para garantir o plei- phantasticos é a origem da epilo supplementar de Santa Catha- d, emia imaginativa, que invadiu as -0-
a rina, declarou que suas ordens fo- fé d I ����..,�"Z".............."".,...� ........"", ...........r- .............'..-"""' ........��r�................' ....'

ruas e os ca s a metropo e. Ao sr. ceI. interventor fede-ral vido as
' W�""""'�""""""""""""""L._""""'�"-""""""""",,",,,·- """"���-"'���"_�."7.:5ram precisas e rapidas. \,f •

d
«quotas» annuaes que ate

� �"I
Recebendo a requisição de for-

IViUita gente. Jura,
d
c mdãos pos- foi dirigido o seguinte officio: então auferiam.

��.."I A � � IOAO E_ ��..,�d I·
tas, que a ongem e to a essas <Attendendo pedido de nurne- Ora V ExcI·a qu sabe "

ça na ante-vespera o peito, na das é
••••

d
,. ., e

.

d di d
atoar as e o propno mimsteno a raso arupo de escripturarios do quão J·usto é esse pedido, pOIS,.. �'nOIte esse mesmo la or enou J

.

I\:)" Ir'
d d R·- di

u.t ça. Thesouro do Estado vem este decerto tem conhecimento de

�r.�"':1
T d ' A b ' I d A L·

�"'I
ao comrnan o a eglao a IS-

Cl b d
.

" o as as COIsas tem um om e um mau a o. Iga"
tribuição pelas diversas secções e- P res i de nc ia l� ,e a presença e(dVl·l E)xcIa. quanto é reduzido os vencimen- das Nações instituição que nasceu, após o tratado ignomi-
Íeitoraes, afim de garantir plena-

d M
iii s� icitar que. os seu� e es ven- tos percebidos pelos escripturarios n.oso de Versailles, para zelar pela paz dos povos, con-

mente a liberdade dos votantes. e Inas clme?tos sejam eqUlparad�s aos do Thesouro do Estado ha, cer-

�I
sagrou agora como nova arma de combate a guerra micro- ��E t t t d t

-

. vencimentos dos escnpturanos da tamente, de estudar o assumpto rtt biana. Tal monstruosidade vem demonstrar a precariedade �n

rde
an o,

f
as

qfuadro I sechçoes, Contadoria Geral. e resolve-lo com o carinho que i'" i��'1em uas, a orça e era cegou Bello Horizonte 20 _ (O) " desse instituto pacificador. ..
d d das requerentes a seu favor elle merece. O I dum pouco retar a a, em virtu e No banquete, que foi offere- .. genio empo gante e Pasteur nunca pensou que os �

d d f ld d d podem alegar que são antigos E' isto o que agradecido de d d b b �a if icu a e e transporte. cido ao sr. Interventor Fede- ' ,

...�. seus€,r.m osos esco rimentos tam em trouxessem larga apli- ,tiluncciouarios do Estado tendo V E
.

d Conselho r.
•

O ministro da Guerra accres- ral dr. Be.iedicto Valladares,
. XCIa. aguar a o .. cação na arte de matar, pois o grande cientista pensou con-

�IA h h ingressado, no serviço público em Director deste Clube. r�·b
.

d
.

I dcentou:'« c o que não a moti- O dr. Abilio Machado levan- ._ .,
.. � tn u r com a magesta e CIC opica e sua obra para comba-

itlvo para os commentarios feitos, e t di d t
' occasioes normais, mediante con- Respeitosos cumpnrnentos. ij ter justamente a morte. ti

a prova da liberdade do pleito es- s��e�ci�uad�anM\n��raG:r���� I
Cl

r�; I I
Martinho. C_allado Junior � E' sempre a maldade dos homens desvirtuando o I!t

lá no comparecimento ás urnas».
certo que actua me.nte vem Ao ExcelentIsslmo Senhor CeI.

�� pensamento e as obras dos genios da humanidade. ��Imposto sobre ven- sendo concedidas «diarias corri-, Aristiliano Ramos. M. D. Inter- r.a J'o,,;

�I
O reporter, aproveitando o en- li' 1 '1uma guerra será vencedora a potencia que tiver a Ir'

sejo, perguntou o que havia a das mercantis das», de .100$?00 mensaes, a ventor Federal. ij seu serviço culturas microbianas de maxima virulencia? ou �
respeito das noticias de, perturba-

cada escnpt�rar�o d� Thesouro. Florianopolis. � a potencia que fabricar a mais eficaz das vacinas contra esses �
ção da ordem, re5pondendo o ge- Rio 20 - (O) O director Isto, a pnmeIra Vista, parece

C I
-

d ij germe.1S guerreiros? J
neral Góes Monteiro que nada geral da Fazenda Nacional collocar os es�ripturarios de am- O, açao e. � A humanidade avança a paços largos para a destrui- J

deu parecer afirmando que ?as as repartições em pé de
gráo � ção e o aniquilamento. J

, as vendas ele ouro para o Igu�dade., t
' � 03 homens quanto mais civilisados e cultos tanto mais �Não e bamba Banco do Brasil não estão que e cer o, porem e que � ferozes e brutaes se apresentam. �

isentas do imposto sobre tal igualdade não existe, pois, em Estiveram em nossa redacção � Ha o febril despeito de hegemonia que empolga os ho- r
vendas mer"antl's. caso de aposentadoria ou de as srtas: Laura Pena, Inalda Ca- rio' - �

"

O di II S I C
.

d C � mens os povos e as naçoes. tJmorte, os I OfP?OO das diarias pe a e y via :lrneHO a
.

u-
� Todos elses aparelhamentos teatraes e faustosos de Liga !não são aprov.;üados, porquanto nha, alumnas. da E:cola PratIca � . das Naçõe:;, C:mferenc:a'; Limitadoras de Armamentos, Con- :não estão Incorporados aos ven- do CommerclO e dlPlodandas de � ferencias de Arbitramentos etc. etc. nada consiguirão fazer �cimTntos. ,

1934; que, em nome as

sdas � para o esquecimento pacifico da humanidade, porque esta se

I"___

,a amb�m, e� caso de doença,

I
collegas" .nos vinham co�vi ar

� divorciou de Deus.
0------------ -------------w um escnpturano do T�eso�ro para asslstlfmO� amanhã, as .22 � Vai daí o homem, no afan ingrato de matar seu se-

..

Ch
desconta, na actual sltuaçao, horas, no Inshtulo Polytechmco, rói1 Ih I �

egOU d d '!I me ante, ança com a maior dureza de coração e frieza ti'maior quantia que um seu igual a solemnidade da entrega os i- � d' I d· b b �
d C � a ma, mão os mais monstruosos, ar aros e crueis pro- ..

en posto, a ontadoria, porque' plomas. � cessos.

A VO 'z DE OURO �l�m do I [3 dos ve?cimentos (gra- Gratos pelo convite. � A guerra é a bebedeira louca de sangue, é a bacanalhf.lca.ção) perde .

aJnda toda a ri'1 d d E' b hd � a evastação. a esta umana no auge do seu paroxís-lana.

� mo matador e feroz.Ainda em cas') de hecessidad� Des i gnações �
f � Desde o oxygenio que quasi rêssucita até ao gaz asfi-inanceira, sendo pre�lSO fazer

I.M .

O sr. dl-. Secretarl·o do In- � xiante que mata, dede o avião que se fez para outro fim,uma transação com o onte;JlO, r,� I d b. � até ás resu tantes o cere ro portentoso de Pasteur, todos os
o funccionario do Thesouro (S á terior' e Justiça designou as

r.� d b
.

d
em desigualdade de cond:çce3. professoras, Alexandrina AI- � esco nmentdos que têm surgi o para o conforto da vida, os

Ir' homens têm esvirtuado aplicando-os á dest u·ção da vida,Dêsde 1930 que aos funccio- meida e Beatriz Santo�, para � A Liga das Naçõês que limpe as mãos á parede pelanarios do Thes:lUTo, vem s �ndo exercer o cargo de profes- r.��� sua obra de pacificação com a guerra microbiana. rtrpromettido um augmento de ven- soras, respectivamente, do 'it ��
cimentos, tendo-se em considera- grupo es�olar de Joinvi.lLe e ij BIS B I L HO T A Ição que os s�m vencimentos eram esco_la �:ixt.a de" PO:,to, Ittnga, � �

_______�I cll::uhdos em tab::lb b:lixa dc.- no li1.1nIC.plO de TljUCas. ��������T�;e&--a""S' ... ,.,...., .....� ......� -=� �lj��. t � ���������.... _�'>�,�

I O ministro da Guerra ex

plica a demora da força
federal em attender ás
determinações do Tribu ..

na. Eleitoral de Fio-
rianopolis
--------�--------

! lhe constava a respeito e que o

I Exercito não tomou nenhuma me

dida extraordinaria, havendo, en·
tretanto, muito boato pelas ruas.

E o ministro da Guerra accres

centou, sorrindo.
- «São delicias da democra-

Atwater Kent

Je
e·

U·

Esteve hoje em nosso re

dacção o sr. Constantino Ser
ratini, para nos declarar que
não é valente, conforme nos

sa nota de ontem.

o Radio

cla ... »

Boatos €i

maisboatos

Clube dos Funcclona
rios Públicos civis de

Santa Calharina

Roupas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

de Qualidade

DEMONSTRAÇÕES SEM ÇOMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

sua casa

Os aconteci
mentos em

Tubarão

comeu!

M,achinas de

pau

provou ...o Vou p'ra cima
da aviação

O menor David Silva está de
tido na Policia Civil. por ter, na
noite de 13 do corrente, furtado
um revolver marca Schmidt and
Wesson, calibre 32, da bolsa de
ferramentas do automovel da Base
da Aviação Naval, que se encon

treva I a -ado ao lado do Lyra
'0ennis .:
O menor David que ainda não

tem idade para Voar acha-se ater

rissado na Chefatura de Policia.

Jovino Marciano Cardoso foi
procurado em sua residencia por
um filho de Paschoal Gomicholli,
de nome Giberto, para que, em

sua companhia fosse ao estabele
cimento commercial de Flavio
Costa, para que aquelle sutentasse

em presença de Fabio, tudo que
havia dito em desabono da fami
lia Gomicholli. Porem, como a

testemunha não foi encontrada, não
se podendo proceder os inqueri
tis o Gilberto mais o Paschoal

escreverresolveram proferir a sentença e

executai-a.
E. sem mais aquellas armaram

se da espada da justiça, obrigan
do a Jovino a pedir providencias
a policia.

Precisa-se de duas ou tti's ma

chinas de escrever usadas, mas em
bom estado.

Para compra ou aluguel dirija
se á portaria do Hotel La Porta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TA BRASILEIRA.Redactor-chefe

Martinho Ca!!ada Junior Provincia deSta. Catharina

Sedas, e outras novidades para Rea_lizar-re-á, hoje, ás vinte horas, na Séde da A. I. B., a

verão, apresenta por preços nunca

I
Ia se� s10 publica do Departamento Feminina, a cargo da compa

vistos, a CASA ROMANOS, nheira D. Zilda Colonia que dissertará sobre o papel da mulher no

a rua C. Mafra, 26. Integralismo.

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi
.

todas as localidades
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.

O conceito expresso etr arli

go de collaboração, mes.']1r soli
cilada, não implica etn respon
sabilidade ou endõssc por parle
ria Redaccí!ío.

Ass ignatu ras
ANNO 44$OGO
SEMESTHE 24$000
Tr�IMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

Caixa P05101 37
r:-'��r-:"",,,=��-.r:-'Y=,r�"""*���

rDEÁRT�El
� REDACTOR �
l!�M. BA:��J

Commentando ha dias a trage
dia do Theatro «João Caetano»,
que levou ao carcere o gl ande
flautista brasileiro Marques Porto,
vulgo Bororó, diziamos ignorar a

causa do seu gesto tresloucado.
Para nós que tão bem o conhe
ciarnos, a consternação causada fe
Ia sua desdita foi enorme. Ficá
mos a pen<ar de nós para nós.

Pobre Marques Porto, chora
mos comtigo a tua desgraça!
O «cherchez la femme, mar

tellava-nos sem p r e os ouvidos.
Não nos enganamos. A inlamia
de uma rnu.h.r que não compre
hendeu o teu grande coração e

uma enxaqueca ridicula de outra

atiraram-te a enxovia !
Pena que não escolheste os al

vos indicados.
De um esqueceste, no outro er

raste. Calcúlo o desespero que te

levou a tal extremo.
.

Talvez n3.o elevaste a Deus o

teu pensamento; quem sabe si os

teus soffrimentos não absorveram
a tua Fé?
O artista, em tudo na vida, de

ve ter sempre seus olhos voltados
para a Providencia Divina, pois
della foi emanado o dom, o p. i
vilegio tão avaramente distribuido.
O poeta, o pintor, o musico

todos esses privilegiados tcem mai
or somma de wffrimentos, com as

quaes mais se aperfeiçoam.
E, si o mundo os olha com

desdém, tal qual «um burro mira
um palacio», Deus porém, os vê
com mais carinho. Em Jesus tam
bem cuspiram no rosto.

A Providencia velará por ti,
infeliz Bororó, e muitas são pre
ces que fazemos pelo teu perdão
e pela tua liberdade.

(fomo o almirante Durval
Melchiades zela pelas
nossas estradas

sr, Prefeito!

(Departamento Provincial de Propaganda)

MOCIDADE ETERNA!
"Ser moço não é apenas ter vinte annos, ou pretender atti

ti.de de vinte annos. Ser moço é ser livre. E' ser tão livre ao POll
to de guerrear a liberdade e crear a disciplina. Essa attitude nem

sempre se assume, porque o espirito velho está subordinado ao res-
A Gazela, perfeitamente inte- a percorrer nestes últimc s dias.

peito humano e amarrado á inercia dos fracos. grada em s:u difficil programma Por toda a parte, resaltam in-

Ser m�ço é evitar que as algemas dos preconceitos nos im-
d � jornal independente, por diver- dicios do zêlo e do interêsse com

mobilizem e que os despotismo da moda nos escravize. E' romper
sas vezes não tem poupado a ad- que o sr. Prefeito encara o bem

com o costumeiro, com o habitos dos morigerados, com a pruden- ninistração pública á critica sere- estar e as necessidades das popu·
cia dos covardes. 1"1 e justa de actos, ou providen- [ações districtaes.

Os que envelheceram em espirito são como as lesmas: car-
�;as que julga susceptiveis de re- _AC'ui, um boeiro ou pontilhão,

., E' f raro recem-construído; alli, um atêrro
regam um caramUjO as costas. a casa que se ormou com a gos-]

'
.

ma da erudição petrificada ou com as secreções da admiração por si E, dentro desta norma, não de kilometros e kilometros de es-

mesmo.
. aras vezes achamos nccessario trada, consolidando o leito pan-

O narcisismo é um signal de velhice. OJ mocos não pre-
commentar o d esacêrto de uma tanal afóra; lá, uma pedreira on

cisam de espelhos porque a sua imagem se reflete na -proprio cons- providencia, ou a opportunidade de operanos preparam os blocos

ciencia da juventude. As madrugadas só se miram em novas madru- de adopção de outra, pela Pre- necessários á construcção de pon

gadas, O dia de hoje só se contempla no dia de amanhã. Ieirura Municipal de Floria::lOpo- tes ou para, á
.

margem das es-

Os que envelheceram em espirita, seja em que idade fôr. lis a cuja frente, d esde anno e trad. s, conter o atêrro; acolá, um
aos vinte annos ou aos noventa, miram-se na propria vaidade do que

meio, se encontra o honrado al- volta inútil que foi cortada, uma

foram, para verificar se appareceu alguma ruga. Essa a razão por-
mirante Durval Melchíades. bomba que foi nivelada.

que se reunern em conciliabulos, em igrejinhas, para se apalparem Mas, é sabido que a verda- Contamos seis turmas de tra-

d -II di l'd d I d deira independencia subsiste ape- balhadores, ao sul e ao norte dame rosos e I u Irem a rea 1 a e, exc aman o uns aos outros: ainda
somos virís! nas, quando, com o mesmo de- Ilha, em plena actividade.

Na verdade, existem muitos velhos que são moços e muitos sassornbro qu� recnmmamos o E affirmam-nos 05 municipes
moços que são velhos. mal, louvamos o que é bom. do interior que o sr. Prefeito e-

Ser moço é não formar na cauda dos velhos, por interesse Dahi, a presente nota sobre os xerce pessoalmente assidua fisca-
vil ou subserviencia. Ser moço é não organizar partidos sem primeiro

cem kilômetros de excellentes es- Íização a todos os serviços.
gritar bem alto o que se pretende fazer. Ser moço é desfraldar a

tradas da nossa Ilha. Não ha dúvida que o sr. AI

bandeira de idéas novas. Ser moço é ser capaz de renunciar a tudo, Na verdade, só os que conhe- mirante Durval Mdchiades muito

a começar de si proprio, para accometter a perigosa face do desce- cem as reduzidas possibilidades se tem esforçado, para realizar
nheci do futuro. Ser moço é affirmar. S'!r moço é renegar o sorriso orçamentarias do municipio da uma administracção proveitosa ao

de rugas de Voltaire e o sorriso ao canto da bocca de Anatole, Capital, é que pódem bem ava- público barriga-verde, o qual cer
por onde escorre a baba das dyspepsias moraes. Ser moço é aban- liar o esforço do actual Prefeito, tamente reconhecerá esses servi-

b bi d não somente reconstruindo os tre- cos
onar os ga metes, as portas e livrarias, o prazer burguez dos :r o ,

clubs, e vir para a Íucta, gastar a vida, como um meteoro gasta o
chos existente-, como abrindo no- E isto deve ser para s. s. mo-

seu clarão. vas estradas e) portanto, novos tivo de justo estimulo.
I' E r d . d horizontes ao nosso desenvolvi-sso e ser moço. e precIso que to os os camisas-oer es re- .

cebarn a palavra de ordem: PERSEVERAE NA PERENNE mento.
. .

JUVENTUDE! Imaginem os leitores quão res-

tricta é a capacidade tributaria do
municipio de Florianopolis, quan-
do é certo que pertence ao Esta
do e é, assim, abusivamente ap
plicada em outros municipios, a

renda com que o florianopolitano
contribue para a manutenção de
seus serviços de água, exgota e

agora luz.
Além disso, é, pode-se dizer,

apenas a população urbana-a
metade da do municipio, que con

tribue para a renda municipal,
porque, nos districtos do interior

pelas tra- da Ilha, unicamente os negocios-
envergam essas vendolas que conhecemos, pa

gam irnpost0S à Prefeitura, sendo
os demais absorvidos pelo Estado
� pela União.

Pois, apesar disso tudo, o sr.

llmicante Durval Melchiad.es sou

'je desdobrar-Sé: em atividade�,
c'econstruindo neste municipio uma

�5plêndida rêde rodoviaria, que
nos permi t! o trm'p rte rápido
� fácIl a todos os pontos do
Ilha.

São mais ou m�n(lS cen kilo
metros de estradas, que tornrnos

PliT}io Salgado

MUI�icipios
Pelos

"
u u

COMO FALAM E ESCREVEM OS «LEADERS»
COMMUNISTAS

Krylenko, primeiro procurador geral da União Sovietica,
em maio de 1934, affirmava: «Não só a luta de classes vae con

tinuar como ser intensificada. E' verdade que as classes inimigas
dos trabalhadores foram vencidas, mas ainda vivem individuos isola
dos. Nem todos foram fuzilados, presos ou physicamente anniqui
lados. Falta-nos cumprir esse DEVER».

DE LAGUNA
Justa Promoção

Foi recebida com visível satisfa
ção, não só pelos seus collegas,
como pelos innurneros amigos que
possúe' a noticia de haver sido
promovido a telegraphista de 4a.
classe, o nosso conterraneo sr' Nil
lor Hyaup Rollin, que desempenha,
com proliciencia, as Iuncções de
auxiliar do trafego telegraphico, na

estação local.
Sendo o recem-promovido um

funccionario distincto e zeloso, hon
rando sobremodo a classe te.leJra-

<>

phica, p:'!la sua comprovad3 com-

petencia, assiduidade ao serviço e

p�lo fiel cumprimeato'de seu; PéV-!-
. .

res, não poderia ser m�nos digno
d� louvor o acto do E"mo. Sr.
Presidente da Republica, premian
do assim os seus esforços em bc:ne
ficio da nossa collectividade.
Ao sr. Níllor Rollin, o no'so

caro Nillor, as melhores felicitações.

" "
u

ONDE HA FASCISMO?
-No Mexico, onde m <\Cristeros», batendo�se

dicções de seu paiz ameaçadas pelo materialismo judaico,
uma camisa amarJla.

No Perú, os «Aprislas» agitam a alma nacional que se

aleté:rgava.

u
n

u

Foi creado, pelo Chefe Nacional, a 5a.
que tem por encargo o Archivo Nacional da A.

"

-0-

ESTADO MAIOR NACIONAL DA A. I. B.
Assumiu o cargo de Chefe do Estado Maior Nacional o ge

nelal do exercito Jeronymo Fustado do Nascimento e de Assi�tentes
os capitães Benjamim da Costa Ribeiro, Jüsé de Alencar Velloso
e Marcio de Souza e Mello.

"
u u

Ficou addido á MIlicia Nacional do Districto Federal o ca-

pitão Olympio Mourão Filho, que exerceu o cargo de Chefe do E.
M. N., tendo sido, pelo Chefe Nacional, reconhecidos os altos ser

viços prestados.

Secção
I. B.

.e.... . �e��=o....1do E. M.

i Festas de Natal e Anno i
e Bom! o
• e
fj o proprietario do Café e Restauránt ES- O
e TRELLA, avisa á sua distincta freguezia e a) �

! público em geral, que como costuma fazer todos

� os annos, terá á venda excellentes e saborosos
assados, como sejam, leitõês, perús, gallinhas e

frangôs, tudo por preços razoaveis e ao alcance
de todos.

Bebidas finissimas: Champagne, Vinhos
branco e tinto, francez, aliemão, portuguez, chileno,
italiano e Liz dos melhores fabricantes da Europa.

Grande e variado sortimento de vinhos
nacionaes fabricado com esmero.

Conservas, queijos, presuntos, mortadella, •
salames, tudo vendido por preços baratissimos. !

Acceita-se encommendas com antecedencia. W

Não deixe de visitar o Café e Restaurant !•.ESTRELLA.-Praça 15 de Novembro n. 24.
Te,lephone-l.420

IPaulo T. Posíto •

1-1) 000•••

Pelos
u u

Municipios
NUCLEO DE FLORIANOPOLIS

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessôa», com fundos
para o mar. -

_

TRATAR NESTA REDACÇAO

�.���r�������1��.�I' Delegado de �� CONVENÇA-SE, Policia de

i"·� que nos receptores PHILIPS são aproveita- • �
� das todas as importantes conquistas da sciencia Dalbergla ..

� do radia, razão porque recommendamo-Ios. -�.

Por acta de ontem do sr. I'·AGENTES:- COSTA & Ca. Coronel Interventor Federal .

� RUA CO::JSELHEIRO MAFRA 54 - Floiianopolis· � foi nomeado delegado d� .

. t:1t Policia do municipio de Dal-
����J���!:1�;:(.�t·�����t���� bergia, o sr. Carlos Rupp.

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

PALACIO FARROUPI
LHA

Com o comparecimento das au

toridade �federaes, estaduaes, ecle
siastica e municipaés, e de cresci
do numero de pessoas, teve lugar
ás 1 7 horas do dia 1 7 do corren

te, ao largo da rua Gustavo Ri
chard, o lançamento da pedra fun
damental do magestoso palacio far
roupilha, onde irá funccionar a a

gencia postal-t elegraphica desta
cidade.

Precedeu a cerimónia, o benzi
mento da pedra, pelo rev. padre
Bernardo Philippi, vigario da pa
rochia, sendo em seguida feito o

lançamento pelo sr. Prefeito Mu
nicipal.

Usou da palavra o sr. AtaEba
Brasil, que discursou com alusão
ao acto.

A' cerimonia compareceram as

bandas musicaes União dos Artis
tas e Carlos Gomes.

CENTRO FREDERICO
OZANAM

Mais um espectaculo foi levada
a eHeito, no palco do predio vi
centino, ao qual compareceu o que
Laguna possue de mais selecto.

Foi levada á scena a fina co'

media-A Espada do General,
cujo desempenho, a cargo dos
amadores senhorinha Ddci Dutra,
srs, Archimedes Monguilhot, \Val
domiro Auto Leite, Antonio
Queiroz, J. Baptista Silveira e Al
varo Sebolt, agradou, como sem

pre, a numerosa assistencia.
Deu fim ao espectáculo um bom

organizado acto variado, no qual
tomaram parte todos os amadores
do Grupo, sendo cada um, alvo
dos mais vivos aplausos.
Muito cooperou para o brilhan

tismo d 1. festa o concurso da {Bran
del-Orcheslra, composta dos me

lhores ele:r.entos do n0350 meio,
tendo executado á risca diversas
peças vasto repertorio.
A' directoria do Centro, as nos

sas felicitações por mais essa noi
tada de arte que propo.c.onou à
nossa sociedade.

Os melhores brins de" li:
nhos para ternos elegantes

Casa P A R A I Z O

Cocktail-Party
no Lyra Tennis
Mais uma elegante reunião so

cial está annunciada para o pro·
ximo Domingo no querido Lyra
Tennis C/ub.
Durante as regatas, annuncia

das para esse dia, realizar-se-à na

aprazivel séde daquelle clu' e um

«Cocktail-Party», que, como as

demais diversões deste genero,
promette uma br;Ihante manhã
de alegria e recreação.

Sabendo-se que o recinto da
séde do «Lyra» é o local por
excellencia para se assistir todo
o desenrolar da pugna nautica, é
natural que haja para lá uma

grande affluencia de distinctas fa·
milias da nossa alta sociedade, as
quaes certamente emprestarão, ao

magnifico rendez-vous social de
Domingo,1 uma nota de alta ele
gancia e salutar convivio f.amiliar.

Como de costume, o excellente
conjuncto orchestral de Max
Kinzer abrilhantará a esperada
festa.

SE QUERES ANDAR DE
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V 8'-200
Phone. 1212

E NADA MAIS!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFUNKEN II
.

Typo "Super-Bayreuth" I
O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'Carlos H oepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

L Mos/ruario permanente em Cruzeiro do Sul II

Quer" afiança
o s c u Refrigerador?

t � \� r.?fri::;ffsdor é um grl1nde conForto per. • I." • umbem ..
....

err,pr"go de capital que precisa de estudo.

Os r<?Íri:_:)erad0r"!s G. E'I além de possuirem tudo O que l, d.
m,';, mo·,!uno e pl'<rfeito em refrigeração electrica, 11'11.", .. .,erce
C"""J"i [ledrie, unUl iupr.-:ma garanti. d. qu.lid.d., duraçio ••al..

/\1; comprai' um rerrigeradorl 8$S1;!gur.-I. eI. que a .aclú.......
1111 @ i .. br,cllflt.iI! conhecido • de confiança - .&1,. • ..M,.rador G. L

"sça Informaçõ:n iH! IIml demonstr�io, a ti _
IiIO�tOI ...u:i!i6r.s .. Icleph_. ,.,. fi

' ti •

MATAI ,
•

Com I�SOO podereis comprar um
frasco de RO I:)A.X, extinguindo com

pletamente moscas e formigas.
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSll o E ESCRIPTORIO

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

[ultimas ediçoes da
vraria do Globo

Li-

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

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmcções-Dante de Laytano
O 'C'hesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 lorto
O "/4" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu mOf-o ) -Hans Faliada
�oque González-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha
lnlroduccão á Sci271cia do 'Diraito-Djacir Menezes
.f]ventu;as do �io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Palhologicas - Gonçalves Vianna

f b
- "IPre Iram sa ao

Masª� c,Qnsistente l � ,

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
menauense �para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.<I trabalho magnífico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

'!'/AI R \''jo
,":•.:.j �.,; ,

FRANCEl

Vonfeitaria

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBAOO 12,00 simples

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

Atrica-Eurcpa-Asia
SABBADO 20,00 simples

t 8,00 regs.

Delambert
e nada mais

Ph0NE 1.100

Chiquinho
Especialidades em carame llos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil ;Company Of Brasil (Kerozene marca

"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. Te!.: "Atherino"-�-Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

II
II

Café e Reslaurant
"E ST R EL L A"

--- D E ,--

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$5OO sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras--Conforto-Hygiene
_

e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro) 4 - Telephone, 1420 I

EconorY"\ico . ,

4

N I:) I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

Optirna qualidade

10m pa n h �-�fun�a:� i,:n'�7: d a B a h i a

II 5E6UR05 TERRESTRE5 E maamrnos
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

fepital rectlscõo 9.000:000!!!i000
Reservas mais Coe 36.000:000!!!i000
Receita em 1933 17.76Z:703!!!i361
'Jmmoveis 13.47Z:Z99!!!i349
Respon<;abilidades assumidas em 1933 Z.369.938:43Z!!!i816
(Estas responsabilidades referem-se sómcnte aos remes de

f060 e TRAN5PORTE5, que são 05 DOl5 UNlfOS em que
a Companhia opér-n)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toàos 05

Estados 130 Brasil, no Uruquc- (Buccur-scl) e nas pr-lnclpnza
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis fAmp05 LOBO & riA.
Rua f. mafra n' 35 (sobrado) faixa postal 19

Telegr. ALLIFlNÇA Teleph. 1.083

Escriptorias em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

����� ..��

�
• •
G II
f.OO PREÇOS AO PUBLICO AZUL, .,� NOVA,
�

� ____,(IO$OOO PROBACK, •

I --AZUL 5$500 VALET e GOAL :I
e ( 1 $200

VENDE-SE NA o
t NOVA (8$500 �
<G PROBAfK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ :.I'.

VALET (I$OOO@)..
_

A' Rua Troiano N. 8 �

( 6$000 •
� BOAL 4$300 A REVENDEDORE5 ,.

I (700 Preços excepcionaes :
.1j)���·��-{tI.�����O••

r GARANTIDO
81$/ E CUSTA 6 $ '.

.

a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRA.VOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

, • II

RUA
_

CIDAD� I�TADQ__

Senhoras e Senhorinhas!
----......,_-------

Usem o infalivel 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

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

Funõcõc em 1886
�VISO

Rua Felippe Schmidt n: 8
faixa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

A oficina Xavier previne á
distincta freguezia que os

chapéus para reformar para
as festas de Natal e Armo
Novo, devem vir com antece
decia.Tvpeqrophlu, Estereotypla,

Encadernação, Pautação, Tra
balhos em Alta Releva etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P o L I S - S A o J o 5 E'
Santa Cathari na

Agentes'tautorízados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SIA .

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

... •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I d ISobre O com- CONSELHO _:ONSULTIVO EM
. n u5-1mercio interior Na sessão de ante-ôntem do Con-

o. selho Consultivo foi distribuido CURITYBA
ao sr. conselheiro Clementino deEntre os actos mais ex-
Britto o orçamento municipal dapressivos da expansão ma-

terial de qualquer povo o capital, submettido á apreciação
seu cornrnercio deve ser ti- pelo sr. almirante prefeito.

Foram ainda lidos os parece-do em alto apreço.
res do sr. conselheiro dr. Size-Fôra absurdo ajuizar da

otencialidade economica de nando Tei�eir�, ambos íavoraveis

�m paiz apenas pela contri- sendo � �nmelfo sobre a abertur.a
buíção deste aos mercados de] créditos supple�entares, pedi-
internaciouaes. Antes de con- dos pela Interv�ntona, e o seg��- Ouro Preto, 20 (G)-Foi des
correr dos dominios cio do s�bre o pedido .d� um auxlh? coberto num subterraneo, junto ácomm�rcio mundial, os Es- pleteiado pela. Sociedade Beneh-

Igreja do Carmo, um thesouro
tados Unidos já apresenta- cente?e Ca�omha�. de uma famosa riqueza, que está
varn um consideravel inter- FOI resolvido, finalmente, tele-

despertando grande curiosidade.
I cambio interior. Cifrava-se graphar ao

.

sr. ceI. Interv�ntor acreditando-se que o mesmo guar·nisto um índice devéras con- Federal ped�n?o co� ur�encla os
de outros thesouros. O serviço de

cludente acêrca de suas for- seus bons. olficios, afim de serem

desobstrução iniciar-se-á na se

cas productoras, que ascen- prehenchidos os lugares vagos no
mana corrente.

diam a um volume realmen- Conselho.
--

..
--

te confortador.
Assim succede, também

noutras nações do novo mun- EM TODA A PARTE, UM

do, as quaes, comquanto não DOCE CONFORTO

appareçam, senão em medio
cre posição, nos quadros do
intercarnbio exterior, mantém
auspicioso cornmercio interno.
Mais que as abstracções

falam, com effeito, as cifras
e, por estas, nesse largo pe
riodo, será possível formar
um juizo menos contingente
acêrca da evolução do com-

mercio interno do Brasil, cir
cumscripto, é certo, ás tran
sacções inter-portuarias-e-an
no por anno, o seu valor em

moeda nacional e a sua to

nelagem liquida.

MADEIRA DE LEI - PRI-
Arroz sacco 44$000 MEIRA QUALIDADE CAMBIO
Kerozene caixa 35$000 Praças 90 dlv á vista
Gazolina caixa 55$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia 51 Londres 58$563 58$963
Vélas de cebo caixa 16000 38$000 « Paris $785
Soda Pyramide caixa 58$000 Taboas lei larg. 3x� 1 dz. 54$000 I « Hamburgo 4$790 Anna
Cebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28$000 « Italia 1 $020 1921
Vélas stearina caixas 35$000 Fôrro de pinho 14$000 » Portugal $530 1922
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.

« Nova York 11 $870 1923
Côco sacco 50$000 16$000 « Hespanha 1 $620 1924
Farello sacco 6$500 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 « Suissa 3$880 1 92�
Farellinho sacco 6$500

« Belgica 2$780 1920
Farinha de milho Marialina caixa Mercado do Rio « B. Ayres 3$450 1927

24$000
FEIJAO « Uruguay 6$200 1928

Vélas de cêra kilo 7$100
(Por secco de 60 kilos) «Hollanda 8$065 � ��6Grampos p. cêra kilo i $400

����������� 1931M 11 $500 Preto novo 13$000 ==Cimento auá sacco
.

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO 1932
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 I Verm�lho 20$000 1933
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 Mulatmho 23$000 Exame de admissão ao Ç}ymnasio

MERCADO FROUXO d Diante desse quadro esta-
, As aulas terão inicio a 1 5

I
o

tistico, forçoso será reduzir
FARINHA DE MANDIOCA

corrente
.. Informações à rua Fe ip-

a seus verdadeiros termos a
VINHO DO RIO GRANDE (Por sacco de 50 kilos)Xpe �chmldt n. 119 com o Prof.

apreciação sobre as nego-
F' , 11 $000

aoter.
. ciações nacionaes a começar11 0$000 G:s�o::opó 10$500 I

Dezembro de 1934.
em treze annos atraz e as55$000 MERCADO CALMO perspectivas economicas, que20$000
nos autoriza um confronto22$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO inflexivel e sereno.20$000 Não se deve esquecer, to-30$000

5TOCK em 19-11 Entraàase 5ahiàa§ davia, que as cifras da ca-
27$000

11 a 24-11 botagem estão em funcção
de differentes factores - a

regularidade e o apreço dos
respectivos transportes, que
não attingiram ainda um ni
vel capaz de facilitar e in
crernentar as transacções.

Commercio,
tria e Agricultura

12$000 ARROZ
1 3$000 (Por Sacco d� 60 kilos)
9$000 Agulha Especial S 2$000

1 4$000 Agulha Bom 49$000
25$000 japonez Especial 42$000
$200 japonez Bom 38$000

1 $700 Bica Corrida 34$000
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18tOOO
$100

Preços correntes na praça de
Florlanopolls

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum saCCQ

Farinha de milho sacco

Café em côco sacca

Ervilha kilo
Banha kílo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

68$000 Carne de porco kilo

68$000 Toucinho kilo

55$000 Cêra kilo

62$000 Mél de .abelhas lata

48$000 Nozes kilo

MERCADO FROUx O

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

ASSUCAR

5$500
1$500
1$)00
1$500

BANHAExtra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 115$000
Em latas de 5 kilos 1 I 8$000
Em latas de 2 kilos 124$000

COUROS
Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

FRIO

9$000
7$500
8$000

20$000

SAL DE CABO MERCADO ESTAVEL1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

XARQUE
(por kilo)

1$900
1$700
1$600

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO FIRME

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

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

oivrnsos

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

Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

1.917
22.812
2.293
1.406

Mercado de Florlan.opolls
Feijão preto sacco 15$000
Feijão branco sacco 20$000
Feijão vermelho sacco 15$000
Milho sacco 1 3$000
Batata sacco 1 0$000
Amendoim sacco 10$000
�-------------------------------------------------------

Feijão (saccos)
Arroz ( }) )
Farinha ( }) )
Banha (caixas)
Milho . (saccos)
Xarque (fardos)

4.618
24.380
13.475
6.321

105.8/8
108.280
27.391)
22.511
25.496
13.5GO

Natall Natal!
A Confeitaria Chiquinho, AVISAásuadis-

tincta e selecta freguezia que recebeu nozes nacionaes e extrangeiras, passas
das melhores qualidades, figos Imperiaes, amendoas, avelãs, qUI? está venden
do por preço ao alcance de todos.

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

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

encontrará o tradiccional

Pão da Natividade

Natal I Natal I

Tons.
1.084.103
1.251.622
1.234.988
1.707.307
1.760.055
1.641.896
1.755.290
1.898.752
1.921.352
1.560.032
1.632.840
1.727.541
1.865.641

Contos de
réis

1.156.423
1.376.640
1.993.257
2.750.227
2.979.084
2.424.806
2.802.S94
3.026.398
2.787.880
2.058.446
2.234.409
2.346.731
2.551.114

RIO, 20 (G) - As senhoras
de nossa alta sociedade pro:nove
rl!m o Natal dos Pobres, aqui.
Além de angariarem grandes do-
nativos no commercio, entregaram
se, com afinco, á confecção de
brinquedos, que serão distribui
dos naguelle dia.

Curityba, 19 (G) - Inespera
damente chegou ôntem a esta ca

pital, em companhia do dr. Bre
ves, o sr. dr. Adolpho Konder.

Corno nos

contos de
fadas

�
.....o..__._.::.

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.
'Domingas 1?,. [f3rüggmann

Confiscada
a fortuna

das partidas
politicas

Sofia, 20 (G)-Por disposi
ção do governo bulgaro foi con

fiscada a fortuna de todos os

partidos politicos. Essa medida
constitue o primeiro passo para
a suppressão completa dos parti
dos politicos.

Instituto Po
Iytechnico

-
- -

Realizou-se, ontem, a elei
ção da directoria deste es

tabelecimento de ensino su

perior, estando presentes 19
lentes.
Foram candidatos ao car

go ele director os srs. Frede
rico Selva e Germano de 0-
liveiro, sendo eleito o pri
meiro.

O Conselho Technico Ad
midistrativo ficou constituido
dos srs. professores Carlos
Corrêa, Herondino Avila,
Henrique Brüggemann e Cel
so Salles.
- Foram ontem empossa

dos os novos lentes srs. Or
lando Brasil, Alfredo Xavier
Vieira, JOSé Joaquim Brasil,
JOSé Cupertino de Medeiros
e Daniel Faraco, da Escola
Pratica do Commercio, ora

annexa ao Instituto Polyte
chnico.

Não comprem carteiras, luvas,
meias, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

Faltam as sllhidas dos depositos particulares. Pa Icos e
O

Telas

Cartazes do dia:

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

CINE ODEON- ás 19 e I
20,30 horas, Serpente de luxo.

CINE IMPERIAL - ás 7

8,30 horas, Casa dos Roths
chi/do

CINE ROYAL - ás 19,30
horas, Amor que não morreu.

Para � Natal e Anno bom, os
votos de bôas festas e feliz entrada
de anno novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho. 0-
gramrna: E' mais chie, mais prati

�-----------------------------------� co, social e moderno!

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José. cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. pode brindar seusfilhos.
Linõn Vista Pnnornmlca,

Esplenêlõn praia ôe banhos.
Optima nascente ôe agua potauel.

Terrenos completamente planos.
A VILLA BALHEARIA DISTA a:

100 metros àa Ponte Hercilio Luz.
800 õo 6ranôe Quartel Feôeral, em construcção.600 CIo Brupo Escolar 10sé Boiteux.

Ha séàe CIo Districto 1oão PessOa.

pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000·
A 50cieàaàe se encarrega da construcção de Prédios

nos 16tes nõqulrlôce.meõtcnte o pagamento de uma entrada á
uista e o restante em pagamentos mensaes.

Informações completas. á Rua Conselheiro Mafra. 82
PHONE, 1521

Servida á João

C I i li

1
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GAZETA

Accacio Mo-

AdvogadosCesar Avilar.
Ex-assistente do

r. Cesar Sartori
íca cirurgica-operações
3 horas em diante dia
emente á R. Arcypreste
'a n: 1 -- Phone 1.618

'dencIa:-R. Esteves Ju
nior,179-Phone. 1.285

Drs. Nerêu Ramos I
e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

r. Ricardo Gottsmann

edico - Operador. Es
ecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
.Rua Esteves [uruor, 26

TELEPHONE 1 r 31
sultorio: Rua C(;rajano /8.
TELEPHONE 1284

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Rua

Das

. Arthur Pereira
-e Oliveira

CLlNICA MEDICA

oenças de Crianças

Systhema Nervoso

Aná/yses clinicas
acleriologia, sorologia,

chimica

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

SERVA ALCALINA

Hemosedimentação

ultorio:-Arcypreste Pai
I. Consultas: - Das 1 5
18 horas. Phone. /6/8

idencia:-Visconde de Ou
reto, 57- Phone, /524

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

r. Antonio Botini
dlclna Interna- Syphllls

Vias Urinarias

nsultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

onsultas ás 17 horas

Telephona 1.658

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito
.

ArADEmlro
João José Cabral, provi
sionado.

ICA MEDICO-CIRURGIA
DO

. Aurelio Rotolo
pratica nos hospitais
da Europa

LESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

agnostlco õcs mole!iitias
nlernas pelos RAl05 X

mentos com as Radio -

das Curtas e Ultra Certas
'os U. Violeta e Infra-Ver-
os-Completo Gabinete d€
Electricidade Medica Illcc O Pneumo-Thorax Ar
tial contra a Tuberculose Pul

ncr, com controle raõiologico

nsultorio: R. Felippe
midt rr 18, das 9 ás 12
as 14 ás 17 hs.i-Telef.
5 - Res, Visconde de
ro Preto 75-Telef. 1450

,

-'"

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Telephones :

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

•

re I ra tem seu escrip-
.

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv- 1277.-

Caixa Postal, ) \0.

==

Cirurgião-dentista da For
taleza Anhatomirim-c-Fx-as
sistente do professor Reynal
do Vieira, com technica a

mericana-v- Ex-cirurgião-den
tista da Companhia Lages-
Tratamento sem dôr, servi
ços garantidos-Especialista
em Pontes, Pivots e Co
rôas, trabalhos de Porcela
na-Incs. a ouro e Denta
duras-Preços razoaveis.

1(ua Trcjono, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das 14 ás 20 horas

A GAZE.TA

OMPRE--OS rr\elhores
elhoreS"marcas No

'SAPATO CHIO
LUSO F. Schmidt,

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

Furumdungo - Por Souza Ca-

Refinação de Assucar :::::fina!Yse=POrGas,ãoPe-
de reira e Silva

-

..JOAO !SiELVA Cossacos -. Por Cordeiro de
AndradeTenho o prazer de communicar aos meus distinctos

íreguezes, 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. 1441 ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

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

pr-oflaalnnol , mantenào sempre compléto stock Õli' proàuctos
õ

en

tarios nacionaes e extr-oriqetr-os. -- Executa-se qualquer traba
lho em ouro, (Refinaqem, laminações, etc.)

Esta 'Iuolhor lo avisa aos 51i'US freguezes cirurgiões àentistas que
resolveu õcstc ôutc em àiante fazer granõe reôucçdo õe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Nas grandes ludas que desdo
���-����-�..

�'-��-����. bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades!

Casa 'Beirão'
ESPECIALIDADE, em

em colchões para camas

de solteiros e casaes, tra
vesseiros de primeira qua
lidade, pastas con:merciaes
e escolares. ArreIOS de to
da es eeie e todos artefa-

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

ctos de COUfOS.

Rua C(;iradenles, 3 -Fpohs.

calçados das O NATAL A PPRO,lÇ.1IV1A-SE! I! !

Brinquedos e artigos para presentM isCe Ia -
"

", MI,
.

nea I Sóe sempre NA Isce anea!2 onde a variedade e os preços são ademlravels!

Novidades
literarias

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

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

Fabrica de Massas
Conv�nça-se

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( G'JIa Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem32.000 COLLECÇÕES
l' uolurnz » Disiricio feõeral
Z' " •• 5ão Paulo. minas e Paranó
3' •• Demais Estaõos ôo Brasil

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

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

Volume especial do Estado de Santa Catharina
�eIa primeira vez Santa Catharina terá uma completafonte de Informações sobre o Estado e todas as suas activida

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

Director-proprietario da «Informa ão
.

»

Almanak Laemmert
\.

fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

Admi-

Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.CONFRONTEM SO' ,
•

Lisbôa;

Seguiu hoje, via aerea, para
o Rio de Janeiro a exma. sra. d.
Iolanda Filom:!no Garcia, filha do
sr. Domingos Filo:neno, industrial
e.TI São José.

Rio 20 - Acaba de fa
lecer o sr. José Maria Wi
tacker, ex-ministro da Fazen
da o conhecido technico em

materia de finanças.

E o sirnb'Ío continúa
Enfeitado de ouropél!
Na espressão vasia e núa
Dos bonecos de, .. papéll

ri

si

Florianopolis, Sexta-feira 21 de Dezembro de 1934

A GAZETA
A voz DO POVO Ultimas Noticias

São simplesmente alarmantes os preços,
com que a reputada Casa Treis Irmãos resolveu
corresponder o favor público, que jam,ais lhe
faltou.

Confrontem 50': toile de soie
5$500 o metro; sêda listada para camisas, de
6$Boo a B$ o Metro; Meias completaMente de
seda natural, que se vendia a 12$, a 7$000.

UMA VERDADEIRA LOUCURA

finissima. • •

,
•

-a

Neves
senhorinha Maria das

Redactor sportivo Cyprlano José
A crise que actualments atra- cada athletico, o riso coavicto de

vessa o sport do Brasil, quer no urm indiscutivel victoria, que virá
N.)rte, que n i Sul do Paiz, 0- encher de gloria" o archivo dos
briga-nos rever, mn.iciosamente. nossos feitos.
a : i.uação do sport desta capital, Os constantes festivaes que os

talvez a mais serena do momento, n03S03 bravos marujos veem pro-
De Porto Alegre chegaram pe-\ Lá no Rio de Jan�iro, aond- movendo, esti nulam a sua classe

lo ltapuhy: Clara Heidrích, E - os mandões irradiam os segredos de um modo todo especial, ele·
neste Hauzer, Pro .opio Dariu do sport uma ingloria avassala as v indo, ca la vez mais, o co iceito
Ouriques, Maria Ferr-ira, 0;- ligas de foot-hall, indo até as hos- que de.í.uctam neste p�qu -nino
landina Lucinda, Mareio Portel- tes do sport da visinha capital do E,tado do sul.
la. João Tertuliano Pereira, Ben- Estado dó! São Paulo. D ....mingo vindouro, um festival
jamim Rampinelli. Acy Freitas- No Rio Grande do Sul, um em beneficio dos pobres, que te

Sotero Pereira, Virg.lio Espir- campeonato cheio de obstaculo e rá o Clm_?o fido()hJ Konder cc
dela, Osmar Espindola. de incid entes, depravam a disci- mo th eatro, arrastará a nOS3a gar-

plina do) n03SO passado sportivo. bosa mocidade, b em como 03 a·

No Pará, os clubes disputam o depto3 do lris F. c., temivel a
preconceito de claeses brancas e dversario d03 nossos ho nens d)
pretas, verdadeira ignorancia irrai- ar, e 03 do Figue'rense e fiVJ
zada, esquecendo da historia da hy que luctarão em preliminar p�
terra donde precederam. la conqusta do trophéo A.isocia-

E aqui na capital do Estade de cão Catharinense de Ímprensa,
Santa Catharina, lucramos, unica-' E, então, grandes sportmen de:
mente, contra inimigos voluntarios, Santa Catharina, marchamos ou

já em numero reduzido, cujas ac- não para um futuro prospero, co

ções não passam de minimas. brindo (J mais legivel traslado
Parece não ser mais digna de sportivo?

comentarios a situação em que se E, para o nosso maior engran
encontrava e sport terrestre de Flo- decimento, seremos mais sportrnen
rianopolis, depois de uma tarefa ainda, si pude mos dar de bôas
gloriosa e impulsionadora, em al- festas, aos n03SOS inimigos volun
guns, annos, já ha muitos, idos. tarios, o nosso riso immaculado.
O grito de leoanta-te sporlmen

que vimos offerecendo ao nosso

publico, vem sendo coroado de
successivos exitos, apezar da iro
nia de alguns voluntarios inimigos,
portadores da maldita inveja, pri
vilegio dos seus principias.

Salientar alguns feitos desses
desclassificados perturbadores, se

ria dar valor aos seus mesquinhos
commentarios, pregoados pelos ca

fés e esquinas das ruas da cida
O. IDA T i\SSO SCHNEIDER de.

Desportos
---0---

SEREMOS MAIS SPORTMEN AINDA, SI PUDERM:OS
DAR DE BOAS FESTAS, AOS NOSSOS INIMIGOS
VOLUNTARIOS, O NOSSO RISO IMMACULADO

REMO

Pellaria
Argentina

COMPRA-SE PELLES CRUAS DE GRACHAIM,
GATO DO MATTO ETC.

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho
-Rua GeronymQ Coelho :3e-

Fazem annos hoje. Chegaram ôntern, pelo Aspi
rante Nascimento, do Rio de Ja
neiro: Adhemar Mesquita Rocha,
Edel Rick, Maria Medeiros Ma
chado, Nair Haberbeck, Aurora
Salustel Furtado, José Bornes
Chaves, José E1Jclid�s da Silva.
Nair Ribeiro da Silva, lzaura I.
da Silva.

COMte. RENATO
TAVARES

A data de hoje regista o an

niversario natalicio do sr. tte, ceI.
Renato Tavares da Cunha Mello,
eslorçado commandante da Força
Publica do Estado official deste
rr.ido e brioso, com uma sornma

de serviços à Revolução, pela
qual empregou o melhor dos seus

eslorços, O brilhante n.i'itar rece

berà hoje muitas manifestações,
dos seus collegas, amigos e su

bordinados, ás quaes a A Gazela
se aSSOCIa corri prazer.

..J I' t 1 ................... ,..-.......,.��..-_...,�,.......�· ....�.,.;:;;iiI.1I

orna IS 3 �"""""��"'"""...-...".,. .......
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E ·1espancan o � sti haçosSão Salvador 20 - Cêrca � • • •

das 16 horas, o jornalista ����� ����
Wenceslau Galo, redactor do
órgão appostcionista «A Tar
de» do qual é director o sr.

Simões Filha foi barbararnm
te espancadJ por desconhe
cidos em plena rua, perma
necendo e.n estado grave em

consequencia dos ferimentos
recebidos.

-O Caiçara já passou
(Diz o Benjamim ao Julio)
Mas tão pouco demorou
Que eu nem vi o «seu» G�tulio ...

Passou por esta Ca
pital o Dr. Getulio,
a bordo do Caicara ...

,

Outros partem ...

QUEM ACHOU?
Ped:-se encarecidamente a

pessôa que achou um mólho de
c'iaves o obsequio de entrejar
nesta redacção.

Com a Cidade de
Dona Bisbilhola.

Faz annos hoje, o conheci-
do athleta sr. Adalberto Cardo- Pelo omnibus da empreza
so, que se acha servindo, actual- Darius, chegara-ri do Norte do
mente na Base da Aviação Na- Estado: C. Wom;�n. Sebastião
vaI, desta cidade. Geraldo, Carlo . Korich, Oscar

Pereira, Pedro Guerreiro, Fruc
Cora Pires tuoso, E"llilio Adriano, Freimun

do Hausuram.
a exma, sra. d.

Gouhrt;
-a senhorinha Maria Rila,

filha do sr. Manoel Roberto Rila,
-a senhorita Cora Bom da

Silva;

Faleceu o sr.

Witacker

Bisbilhota fallou bem;
No Brasil nem vale, não,
Estudar, e não convem ...

O que vale e o pistolão!

finles só... (:J\[ola
policial de fi Gazela)

Licença

Tiro de Guerra n"

40

ASSEMBLE'A GERAL
De ordem do sr. Presidente,

convido aos srs. sacias deste T.
G., a comparecerem á sessão de
assembléa geral, para a eleição
da nova Directoria que norteará
os dest.nos deste T. G., durante
o anno de 1935, a qual será
realizada na Caserna deste T. G.,
ás 1 9 horas do dia 26 do fluen
te mez.

Henrique Morilz Junior
Secretario

O Forquilha e o cachorro,
O cachorro e o.. . Forquilha ...
Todos dois são lá do Morro',
Que <duettc>, oh! maravilha!

-a graciosa menina Irene
Elias, filha do sr. Jorge Elias,
commerciante.

Chegam UIlS •••

Pelo omnibus da E'1lpreza
Darius, seguiram para o norte do
Estado: Thereza Oliveira, Anna
Schults, Clara lleindersch, Mar
garida M'lrtill5, Adolpho Cunha,
Anna Av"a, Oscar Ammoa,
H. Renner, Affonso Medeiros,
Alban ESpindola, tte. Alcibíades
Freitas, J03é Bnnnack.

-Do Rio Grande regreswu
o sr. Remo CI)[simJ constructor.

Já �ão é mais sómente A Ga
zela quem incita a nossa gente á

pratica do sport, como a Impren
sa, enl peso, desta tradiccional
Capital.

OS' ui t i m o fi acontecimentos
sportivos d o campo .Ildolpho
Konder, deram novo destino aos

nossos quadros de foot-ball, obri
gando-os a um pos3ivel e irredu
ctivel adextramento, que será, por
certo, approveitado pela capaci
dade dos dirigentes da Federação
que nos rege.

Já se nota no semblante de

Te! ão lugar domingo pro
ximo, 23 do corrente, as re

gatas officiaes promovidas pe
la Liga Nautica de Santa
Catharina. E' lastírnavel que,
a excepção, do Club Ria
c/zuelo um dos inscriptos
da prova «Campeonato Ca
tharinense do Remo» os

clubes que se inscreveram
para tal prova, o Riachuelt}
correrá walk OVei', quer dizer
passeará sozinho na raia. A
escassez de espaç'o não nos

dá margem a maiores com

mentarios, mas vDltaremos
ao assumpto.

Si o Forquilha fica prêso
Por alguma diabrura,
O cachorro que é ... cohêso
Vae, tambem, p'ra Chefatura ...

-Chegou ontem do Sul do
Estado, o sr. dr. MarcÍo Portela,
engenheiro das Minas de Carvão
de Lauro Müller e candidato á
assernbléa estadual.

RE/v\O CORSINI

'Primo Carnera vem

lular em 5. 'Paulo,
mas ainda não se sa

be com quem.

se

taç
àv
mu

,o I

ma

um
, fiz,

-0€ Lauro Müller, chegou
ôntem, acompanhado de sua fami
lia o sr. Mario BiUencourt Ma
chado;

Fallecimento

Mas agora o cão, sem dó
Deixa o dono abandonado:
E diz comsigo: «antes só
Do que mal acompanh'ldo» ...

-Procede Ite de Porto Ale
gre, chegou hoje o sr. Biase Fa
laca, academico de medicina, que
se achá enfc:-mo.

Após longa e insidiosa enfer
midade, fall�ceu hoje em ma re

sidencia,I1A .rua Fernando Macha
do, a e�rr a. sra. d. Ida Tasso
Schneider, esposa do sr. João
Schneider, immediato do paquete
«Carl Hoepeck».
Deixa a inditosa sra. tres filhas

menores.

O seu sepultamento effectuou
se hoje, ás 16 horas, no Cemite
rio de Itacoroby, com grande
acompanhamento.
A' família enluctada A Gazela

apresenta pezames.

O melhor sortimento de
artigos para homens �O na

casa A CAPITAL.-
- Vindo de Blumenau, acha

se nesta cidade
.

o sr. Adalberff>
Klintowort, cirurgião dentista.

Foi concedida licença de
seis mezes a professora Lau
ra Garcia, do gruro escolar
de joinville.

Pois saiba a Gazeta inteira
E póde dizer, pois não:
Essa lula do Carneira
Vae ser com... Sarapião!

'V j LI
luz
vor.

dos
'COlr

trib
voz

'tem
'dep,
que,
pare

P. N. de Oppo
sição

Rio, 20 - (G) Telegmm
m�s [de Aracaju, informam
que a opposição scrgipana
entrou em negociações com
os proceres do futuro Parti
do Nacional, no sentido de
se integra nesta corrente
politica.

Diz a Gazeta: «O Carneira
Em São Paulo vae lutar»
Mas procura, com canseira;
Saber quem nelle vae dar. ..

Sarapllo
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