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Número avulso Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

São Paulo, 20-aérea-As ITAJAHY
autoridades francesas, no decor-

rer das investigações sobre o com- 2a. Secção (séde)
ln

•

d
. Liberal� plot para o assassinato o rei

� Alexandre, conseguiram saber que
.

Colligação
alguns dos elementos envolvidos Integralismo
no crime haviam estado algum Trabalhadores

tempo, nesta capital, onde a co

lonia yugoslava é numerosa. O

trabalho foi iniciado pelo jorna
lista Ducha;} Tordoreka, que nes

ta capital esteve ameaçado de Integralismo
morte, tendo recorrido para nos- Avulsos

sas autoridades. A nossa policia -

conseguiu descobrir uma succursal 4�. Secção (séde)
da Sociedade Revolucionaria In- Llb�ral
ternacional da Macedonia, que I Colhga�ão
tramava a eliminação do rei, i Integrahsmo
tendo sido a sociedade fechada Trabalhadores

pela policia. As investigações
proseguiram, em sigillo, não fe

i sabendo até agora nada de po'
sitivo do que ficou apurado.

Nova York, 20-(via aérea)
,

-A policia está no encalço de

! Thomás Robinson Junior, autor

do rapto da senhorâ Alice Speed
Stoll, quando esta se achava re- ��������������������=���������������������������
colhida ao leito e enferma. Ate' a's 12,30 horas de ho�ieRobison, segundo tudo o indi- J
ca, é um demente, o que não o

tem impedido de usar de recursos

muito habeis para escapar ao cer

co que lhe fazem.
Praticando esse rapto, em que

feriu sua victima, Robinson incor
Teu nas sancções da chamada lei

I Lindbergh, que tornou os crimes
de rapto, na maioria dos casos,

sujeitos á jurisdicçãO da Justiça
federal. Ainda como applicação

W dessa lei, j� foram exped.idas or

II dens de pnsão contra a loven es

posa do raptor e o pae delle, es
te último refugiado em Nashvile,
Estado de Tennessee.

A mulher de Robinson, já pre
sa, teve parte activa no rapto, al

legando, entretanto, que só o fez

por saber seu marido um doente
das faculdades mentaes e por que
ella desejava proteger a victima,
como de facto parece ter feito.

Em S. Paulo
tambemse
tramava

No paraisD
do "gangs

ter"

A pressa ame
ricana até pa
ra electro

cular
Nova York, 20-(via aérea)

li -Communicam de Columbus que

� o bandido Harry Pierpont, com

panheiro do famoso Dillinger, foi

electrocutado. A execução fôra

apressada dev\do ao receiO de

que o criminoso se evadisse.
E' de assignalar sue Pierpont�

icára ha pouco grave nente ferido
durante u'TIa evasão que custára a

vida ao seu companheiro Makley

AGAZETA
)

Noticiado na 5a. página.
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9a. Secção (R.
'Queimado)
Colligação
Liberal

Amuos
cubanos
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·122
92

122
92

Integralismo
Liberal
Trabalhadores

57
46

5'
51 BRUSQUE

1Fedi.
137
126
15

14a. Secção
(Camb riú)

Estd. Liberal
1 3 1 Colligaçãa
1 f� lntegrsliemo

5
BLUMENAU

Havana, 19 (aéreo) - O
. governo de Cuba suspendeu
suas relações com o da Re-

135 publica Dominicana, por ha
II 7 ver este recusado entregar
87 ás autoridades cubanas o

ex-presidente Geraldo Ma
chado, que ali se acha reíu-

130 giado.
109
109 'It���OO�r#l���OO��

�A Cidade�� �
61 �
56 � O problema dos menores

4

�I que pedem esmola pelas
� ruas, pelos cafés, está ai
� desafiando a argucia dos
� sabias que tudo resolvem e

� salvam.
� E' um dos aspetos de-

162 � soladores da nossa pitoresca25 � cidade, sob varios pontos de
r � vista.

ij Nem sempre é a necessi
�J dade que obriga, muitas ve-

1 7 I � zes é a malandragem dos

48 � paes que apela para esse

� expediente facil.
I!fl Disso tenho fprovas; co-

78 � nheci certa mãe que tinha

31 � quatro filhos; pela manhã �
� os punha na lua, para pe- �
� direm esmola, estipulando a �
� quantia que cada um de- �
l!tJ veria trazer, sob pena de �
� espancamento; emquanto ela, �

II Coll.·gaça-O -R--e-p--u--b-.I-.·-c-a-n-a- � gastando seda, vivia gosan- �
ii do a vida, na sua pobresa �

PARA DEPUTADOS PARA DEPUTADOS Partidaria Avulsa .� doirada. �
FEDERAES r turno Z· turno r tu r' Z·tur. FEDERAES r turno Z· turno r tur. Z· turno �I

OS pequenos viciados na- �
Nerêu Ramos 10.790 10.790 61 67 Rupp Junior 11.961 11961 64 64 � quele mistér de pedir hu- �
José Müller 10.790 13 83 Adolpho Konder 11961 12 71 � mildemente, .acabaram va- �
Carlos Gomes 10.790 1 64 Manoel Pedro Silvera 1196/ 14 59 � gabundos. �
Dorval Melchiade6 10.790 12 89 Fulvio Aducci 1196/ 3 � Começaram pedindo, �
Diniz Junior 10.790 1 86 Bulcão Vianna 1196/ 1 03.1 �5 M cresceram pedindo, sem sa-

�IFontoura Borges 10.790 4 23 Abelardo Luz '<, 1196/ 7 � II ber fazer outra coisa e ... �
______________________-:- �---__;__ __:__:__

. � acabaram tirando de outrem �
PARA DEPUTADOS PARA DEPUTADOS � c que lhes faltava... �

ESTADUAES ESTADUAES � E' uma pessima es:o�a e ij� um máu começo de [Ulda, �
Aderbal Ramos da Silva 10.266 10505 22 48 Alvaro Catão 11920 11930 16 29 � porque pouco a pouco a �Olivio Amorim 6 10680 56 Marcos Konder 11939 7 40

�I
vergonha se vai, o caracter ��

Barreiros Filho 10680 61 Severiano Maia 11939 9 42 � se corrompe 'e a sociedade �
Roberto Oliveira 10680 52 Accacio Moreira 11939 3 42 � alimenta com suas esmolas �
lvens de Araujo 1 10680 65 Indalecio Arruda 11939 1 42 � as mais inclinações dum ser

�IAntonieta de Barros 2 10680 60 Oswaldo Oliveira 11939 38 � que norteado por outros ru- �
Gallotti Junior 213 10680 47 Otto Urban 11939 29 � mos poderia ser um grande �)
Pompilio Bento 213 10680 56 Silvio Ferrara 11939 30 ri

homem. rw
Altamiro Guimarães 183 10680 79 Rodolpho Bauer 11939 41 � Cabe ao nosso apme- I�
Manoel Florentino 1 10680 40 Antonio Bitten('()urt 11939 2 44 � Ihamento de bons costumes "iMarcio Portella 10680 58 Cid Campos 11939 2 39 �I

solucionar o c�so, pois �e !ra- ij
Antonio Lucia 10680 44 João de Oliveira 11939 1 32 r ta de um importantissirno ft
Francisco de Almeida 10680 55 Arthur Costa 11939 45 � problema social. �
Dionysio Veiga 1 10680 41 Bley Netto 119391 32 �., Entreta�to dizemos, desde �
Affonso Veiga. 10680 44 Domingos Rocha 11939 28 � la, que nao basta proibir, �
Luiz Abry Junior 10680 53 Gualberto Bittencourt 11939 21

�I� Péroifbelc'ÇhâaOm não é solução, �]
Luiz Rigo 10680 42 Edgar Barreto 11939 39 � ento duma porta, I�Rodolpho Tietzmann 10680 62 Achilles Balsini 11939 23 � para abertura de outra peior. J
Eugenio Schneider 10680 46 Póvoas de Siqueira 11939 42 � E' preciso resolver reco- �
Rogério Vieira 10680 55 Deodoro de Carvalho 111939 39 � lhendo os menores vagabun- 'iii
Plácido Olympio 10680 76 Renato Barbosa 11939 47 t dos em estabelecimentos �
Francisco Antonucci 10680 42 Cid Gonzaga 11939 32 � apropriados ond� apren- '"
Brasilio Celestino 10680 46 Victor Schmidt 11939 24

�I
dam o que é necessario a ..

Emilio Ritzmann 10680 50 Fritz Lorenz 11939 22 � um homem para ser util a

Blaz Limongi 10680 48 José Athanazio 11939 33 , si e a sociedade.

Thiago de Castro 10680 58 Oswaldo Bulcão 11939 39 .� A cidade precisa de um lt
: Celso Fausto 10680 66 Oswaldo Cabral 11939.

271
r.� juizado de méllores. �

Carmosino. Camargo I 10680 2 56 Henrique Voigt 11939 22 � Tem a palavra o Gover- �
Trindade Cru 10680 34 Heriberto Hülse I 1939 30 1 no do Estado e a por' �

!t_e_:o_;.r_;����-:e-r�_i:-s�---����.�.,��!:�!!t�·_:,�g�_��,��,��.�:-�-.��_��4��-�-���-;-1e_�_j_:_ni_or__���,_-�-__��__:_:_:���------����ó �!:��.
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131
71
3 I 7 a. Secção

Colligação
Integralismo
Liberal

140
71
3

1 a' Secção (séde)
Colligação

226 Liberal
64 Integralismo
44

124
116
87

130
110
107

1

225
65
46

3a. Secção
Colligação
Liberal

(séde)
138
129

7
2

(séde)
227
48
26

4a. Secção
Liberal

144 I
Integralismo

46 Colligação
18 Avulsos

( ,éde)
239
34
59

140 1 a. S�,:ção
I 26 I Colligadas

5 Liberal
Ín.egralismo
Trabalhadores

240 9a. Secção (Séde)
36 I Colligacão
621 Integralismo
3

I Liberal

144
46
20

78
32

8a. Secção
Colligação
Integralismo
Liberal

6a' Secção
Liberal

Colligação
Integralismo
Avulsos

2a. Secção
Colligação
Integralismo
Liberal
Trabalhadores

154
106
16

147
109
16
J

161
52
32

164
52
32

61
52
5
5

231
57
38

1

231
59
38

9a. Secção
(Indayal)

230 Colligação
47 Liberal
27

8a. Secção
Liberal
Colligação
Integralismo

TIjUCAS169 3a. Secção
148 Col!igação

I lntegralismo
Liberal
AvuL03

170
148

1
207 12a. Secção
27 Colligação

Liberal

208
27 163

25
1 Oa. Secção
(Gaspar 3a.)
Liberal

244 Colligação
99 Integralismo
2

176
48

9a. Secção
(Penha)
Liberal
Colligação
Integralismo

NOVA TRENTO
128 3a. Secção
143 (lndayal)

2 Colligação
Liberal
Integralismo

180
143

2

162
107
11

162
110
II

2a. Secção
Liberal
Colligação

244
100
212a. S (Luiz Alves)

Colligação
Liberal

Integralismo

PORTO BELLO

I
Liberal

204 Colligação

3a. Secção
99 Liberal
95 Colligação

146
125 6a. Secção

3 Colligação

146
127

2
100
95207

Partido Liberal
Partidaria Avulsa

.,
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não será devolvido o original,
puhlicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboracão, mes 'W soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõssc por parte
la Redaccão.

,

Assignatu ras
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos alZ

núncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Ca!lad�.

Cclxc Postal 37

1",1, '
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-Para conservar por um

tempo não muito longo a gemma
do ovo, basta deitar-lhe um pouco
de agua fria.

I' Quasi todas as aranhas terres-

tres teem oito patas, o mesmo

se dado com a maioria das a

ranhas marinhas, das quaes se

conhecem grande: número de es

pécies , Cerca de cem annos atraz,
encontrou-se na cosla da Georgia,
no Atlantico, uma aranha marinha
de dez patas. Postei'Íormente en

contratam-se outras ainda. Ulti-
mamente, porém, Sir D,mglas
Mawson, em sua expedição an

tarctica, apanhou uma aranha
marinha com seis pare:; de patas.
Esta aranha foi encontrada a uma

profundidade de 360 metros.

Pe!ag!o

Gasto COl1'l

IOIICOS
o governo do Estado

mandou pagar ao Hospicio
de Azambuja a importancia
de 6:547$500, gastos com o

sustento de dementes

Trefinenda'
explosão

quando socava

namíte
Rio, 19 (aéreo)--A pedrei

ra existente á rua Clarimun
do de Mello, propriedade de

Gaspar Pinto Lopes Penedo,
foi arrendada á Sociedade
Brasileira de Urbanismo, que
está fazendo o calçamento
daquella rua.

Na tarde de ôntem, ás 3
e 10, o operaria Americo
Cardoso socava dynamite
quando se deu a explosão,
sendo victimado o operario
referido que recebeu con

tusões c escoriações pelo
corpo, soffrendo hemorrhagia
interna, e mais quatro compa
nheiros, que foram h )spita
lizados em estado grave.

AGAZE'TA
Noticiaria na quinta página

Florianopcilis, Sabbado, 20 de Outubro de 1934 2

Voltaram ao ninh
antigo

Passadas agora as peripécias do pleito, rcassumram as interventorias d

�__G��_ZE:r:�. �������������� I
DiARIO INDEPENDENTE � D E A R T E �

�-� �iRedactor-chefe � 7 �
Martinl1D Cí.àllado Junior � REDACTOR �,
REDACTORES DIVERSOS � SEBASTIÃO VIEIRA �

Agerites-corrcspondcntes em g�r.:&�r��r;&:J OO�..T�:..!I

quasi todas as localidades Tivemos inlor.nação hoje de
do Estado. que se realizará na proxima quinta-
CO IIa bo ra r":.ao

feira o grandioso concerto de pi
= ._-

...,....
- ano pelo eximia artista do tecla-

do I que é Juan Ventura-o dis
lindo virtuose.
O seu espectáculo será levado

a elíeito nos salões do Club I 2
de Agosto, em beneficio da As

sociação das Damas de Caridade
desta capital.

O distincto pianista, como ho
menagem especial, offerece essa

magestosa audição a S. Excia. o

o Exmo. Snr. CeI. Aristiliano
Ramos, DD. Interventor Federa!
neste Estado.
Ao que fomos i n f o r m a dos,

constituirá esse festival uma noite
de fina arte, dada a circumstan
cia de que o maestro Juan Ven
tura é um dos elementos mais re

presentativos da arte do teclado
na America do Sul.
Temas em mãos as suas es

plendidas credenciaes de artista
consumado e, por ellas, pudemos
constatar qu � !u ln Ventma é fi
gura de valor na Divina Arte
dos Sons,

Voltaremos ainda a esse assum

oto, trazendo ao oublico de Flo-
, .

riano] olis, mais preciosos infor
mcs sobre o brilhante artista a

'lUC Florianopolis irá applaudir
na proxima quinta-feira.

Minas, Rio Grande e Paraná, os srs. Benedicto Val!adares, general Flôres da

e Manoel Ribas, que, por comprehensivel escrúpulo, haviam deixado o poder, no ma'

Cun�

acceso periodo da propaganda eleitoral.
�������������=�.��=����������������

«O Brasil aprendeu a fallar.

Já não precisa de caudilho. Já não quer conspiração na

tréva. Já dispensa o jogo dos partidos. Já repelle as tizanas do sul

fragio. Já sabe que eleições de nada valem. Já regei ta os meda
lhões, os protectores, os PAIS DA PATRIA. Já não se utiliza
dos descontentes. Já não se serve de divergencias entre provincias
para armar um movimento de quarteis. Despéde os procuradores em

causa propria ou com mandatos especiaes. Não lhe faliem em cice-
rones ou intérpretes. presentantes das associações pro- I. Profissões liber aes - 4 O

As dôres da Patria se manifestaram em gemidos, em vózes fissionaes, na primeira legislatura putados e 3 supplentes,
esparsas, em movimentos reflexos. Depois, o sub consciente da Na- nacional, que terminará em 3 de II. Funccionario públicos _
ção informou o seu consciente. A, interjeições transformaram-se em maio de 1938, selá d� ci -coen- deputados e 3 supplentes,
vocabulos. A Revolução começou, Só agora. Porque Revolução é ta deputados, equivalente a um Art. 30. As eleições serão r

transformação de regimen; é novo rythmo social, é mudança de quinto da representação popular, lizadas nos dias 5, 12, 19, 24
mentalidade, é formação de consciencia nova, é recomposição de cujo total foi determinado pelo 76 d

. .

d 1935 d
II f

� � pneHO � ,c co

energias, é palavra que la a com nexo irme, é gesto que se anima Tribunal Superior de Justiça Elei- lorrnidade com Instrucções approlde harmonias e se esprime em eloquencia, toraI e a que se refere a resolu- das nesta data.
Esta longa escravidão ao capitalismo internacional; este 100- ção de 7 de agosto proximo pas- Tribunal Superior de Justi

go trabalho de cem annos na gléba, para opulentar os cofres de sa10 (CO:lst. art. 23, § lo). Eleitoral em I I de setembro
Wall Street e da City; esta situação deprimente em face do estran- Paragrapho unico. Os repre- 1934. - Hermenegildo de B
geiro; este cosmopolitismo que nos amesquinha; esta aviltante pro- sentantes das associações prolis- ros presidente. 6duardo GSP'
paganda communista, que desrespeita todos os dias a Bandeira sa- sion�es, go�a:ão das mesmas ga- [a.-Plínio Casado. - josé
grada da Patria; esse tripudiar de regionalismos, em esgares separa- rantias e dlrelt?s assegurad�, a�s nhares.-Arthua Q. Collares.
tistas, a enfraquecer a Grande Naçao; esse commodismo burguez; deputados eleitos pelo sullragio [oão C. da Racha Cabral.
a miséria em que vivem as nossas populações sertanejas; a oppres- directo.

....

Na proxima edição public
são em que se debate o nosso proletariado, duas vezes explorado, p�- �rt. 20. Fica dlstnbUlda. do mos as Instrucções
lo patrão e pelo agitador communista e anarchista; a vergonha de seguinte modo a representação pro- nham a Resolução.
sermos um paiz de oito milhões de kilometros quadrados e quasi lissional de que trata o artigo an-

cincoenta milhões de habitantes, sem prestigio, sem crédito, corroi- terior:
dos de politicagem de partidos.r+tudo isso nos ensinou, ao cabo Primeira categoria:
de tantas atorrnentações e desespero, essa coisa que os póvos ad

quirem com suór, com sangue, com tragédia: o dom da palavra».
PUNIO SALGADO

" n Empregados - 7 deputados e

O q' e-r � Integralismo
4 supplentes.

que U. Empregadores-7 deputados e
Sustentar a integridade da [amilia, m:13 lastreando a sua 4 I t

liberdade e a sua communhão de affectos com bazes economicas só- supp en es.

lidas; Segunda categoria:

Urna exposi
ção "molhada"
Na montra da Confeitaria

Chiquinho, o. frequentado bar
da bohemia b-irriga "verde, o

c o n c e i tu ado representante
cornmcrcial nesta praça, sr.

Virgílio José Garcia, organi
zou nrna vistosa exposição
dos productos vinicolas da
conhecida firma Luiz Antu
nes Cia de Caxias, a maior

productora de vinhos de
-Que vem a sêr capital e nosso paiz.

trabalho? Assim, nos quatro primei-
-Ora rapaz. Supponha você ros meses deste anno, para

que eu lhe empreste dez mil réis, um total de approxirnada
que é o capital. O trabalho, eo- mente um milhão de garra
tão, será cobrar-lhe, tas vazias importadas, á fir-

ma Luiz Antunes & Cia. cabe
a importação de meio milhão,
mais ou menos, que lhe cus

taram mais de 182 contos.
Para se comprehender a sig
nificação dessa quantidade,
diremos que essa importação
occuparia 26 vagões de via
íerrea. A producção annual
da fírma em causa attinge
um milhão e meio de garra- só
fas ou sejam mais de 900
mil litros.
Na montra do Chiquinho,

foram expostos, alem ele ou

tros, os vinhos typo Porto-
dy- « Nobre», «Conde d'Eu» e

«1865», e «Moscatel Impe
rial, «Vermouth Imperial» e

«Antunes, "Quinado Imperial",
«COg118C Imperial», etc., to
dos productos reputados da
referida firma.
Dentro de poucos dias, o

sr. Virgílio Garcia offerecerà,
na Confeitaria Chiquinho, á
imprensa c ao c.ommercio, c

outras pessôas especialmen
te convidadas uma «hora de
apperitivo» .

Os communislas gritam contra as Nações que possuert:' gran
des exercitas. No entanto, a Russia é hoje uma das maiores po
tencias militares do Mundo, e gasta milhões de rublos com o seu

exercito formidavel!
Os communistas gritam contra . o c3.pitalismo. No entanto,

a Russia é um paiz capitalista e o governo russo possue um esta

belecimento de crédib em Moscou e emitte dinheiro como os Esta·
dos burguezes!

Os communistas affirmam que o proletario não tem Patria.
No entanto, os Sovietes exigem a qualidade de RUSSO para o

ingrésso nas officinas de ma�erial bellico do Estado!
Os communistas criaram no Brasil os_ taes Comités contra

a Guerra etc. No entanto, os communistas mantêm um estado d�
CO IIa bo raçao guerra permanente com a lucta de classes!
ILiteraria Os communistas espalharam pelo Brasil, com o fim de en-

Segunda-feira próxima, A fraquecer o Exercito, os centros de propaganda contra o serviço mi
Gazeta publicará a sua ter- litár, ílludindo as massas com palavras de paz e concordia. No en

ceira página de Collabora- tanto, os communistas sabem que as guerras de conquistas são prohi
ção litcraria, secção que, bidas no Brasil e que a Constituição consagra a obrigatoriedade do
com successo, vêm sendo arbitramento!
organizada pelo conhecido Os communistas, para enganarem o proletariado brasileiro,
poéta L. Romanowski. \ espalham boletins em que reivindicam para o operario uma porção

-

ACQAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

Provincia deSta. Cati.arinal
(Departamento Provincial de PrDpllganda)

justiça unificada e barata, nacional e não provincial, capaz
de infundir coliança a todas as classes. Em relação ao Capital e ao

Trabalho, uma magistratura especial;
Ensino unificado e gratuito, nos gráos primários c secunda

rios. Barateamento do ensino superior;
Um exercito e uma marinha de guerra dignos da grandio

sidade do Brasil e do heroismo dessas classes, capazes de imporem
ordem e respeito ao continente;

'Disciplina do povo, respeito a hierarchia e obediencia ao

Poder;
UM BRASIL INTEGRAL, com uma só bandeira e um

hymno, uma só concepção de Patria, de Justiça e de Liberdade.
.

" "
II

A primeira virtude do Integralista é

ideniLjicação com a sua causa.
11

a sua absoluta

II II

Incoherf'�ncias Com
munistas

Representação
Classe

de

Damos a seguir o numero de

representantes das associações pro
lissionaes, fixados pêlo Tribunal

Superior de Justiça Eleitoral, noS

termos das atribuições que lhes
foram outorgadas pela Constitui

ção (art. 83, letra c e Disposi
ções. Transitarias, art. 3. § 4.).
Art. I o. - O numero de re-

Terceira categoria:
Commercio e Transportes

Empregados - 7 deputados
4 supplentes,

Empregadores - 7 deputa0
e 4 supplentes.
Q tarta categoria:

Odiadocom
Lavoura e Pecuária

•• I!I

merClarlO

Industria

Rio, 20 (aéreo) - Atte
dendo ao appêIlo da As
ciação dos Empregados
Commércio, aqui, e em

menagem ao Dia do Co
rnerciário, no próximo dia
muitos cinemas cariocas
Light concederão abatim
tos de 50 010 aos sacias
queIla associação, media
a [apresentação da cartei
social.

Empregados - 7 deputados e

4 supplentes,
Empregadores - 7 deputados

e 4 supplentes.

de direitos e vantagens. No entanto, os communistas sabem que
tas dessas vantagens, garantias e direitos já estão ha muito asseg
dos no Brasil, como as 8 horas d � trabalho, a protecção á mãe I
tmte etc!

Os communislas se dizem humanitarios e amigos do po
No entanto, vivem a pregar a rebellião das massas e possuem o

CIRCULO DE FERRO, cuja funcção é atirar contra o pOI
af!m de excital-o e jogaI-o sobre a força publica, que, por sua V

atua o povo de novo sobre o Circulo de ferro, que, num vae
vem sinistro, torna a metralhar a massa e a reenvial-a contra a

licia! E espingardeia mulheres e creanças, como succedeu em

Paulo.
" n

u

O integralista ama a sua Patria acima de tudo, e

no.me desse amôr deve destruir, sem piedaie, todos OJ i
migas do Brasil.

*
* *

Fugir ao serviço militar é uma covardia, é um acto tão

digno que nivel!a o desertor aos homens sem honra.
R

II II
O Integralismo é um appêllo do Brasil aos home

de fé e de civismo. Só os brasileiros, sem o sentido da
tria, poderão ficar indifterentes a esse Appêllo.

n "
II

Cdtharinense:
,

Antes de criticares o integralismo, procura sabeI
que e o Integralismo.

E, si nós não orientarmos os nossos actos no s
tido da Patria, continues a dizer mal de nós.

Mas, si, �o contra,rio, somos de facto os soldados
D_eus e do Brastl e estamos. construindo uma grande j\
çao pen!ia tambem na P.1fna e vem vestir a camisa ver

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T E ._ E FU NK EN11������?��(taH�:��o=:::�,
T "S :; Desapparecem rapidamente com um só vidro do famoso preparado
ypo uper-Bayreuth" ;; DISSOLVENTE NATAL

O m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade ii Preço pelo Correio (registrado) 7$000
A ultima creaçao de 1 ELEFUNKEN-ondas curtas e longas ii Pedidos a SILVA GOMES & Cla. - Largo de S. Francisco,42 - RIO .�

Agen te c:::. '. li
o "DISSOLVEHTE HATAL" -- � aconselhaào pelo eminente rneõtco especialista em trata- G

_ � mento àa pelle Dr. 'pIRES e o unlco preparaào scientifico que existe, para embeIlezar o :��Carlos H oepcke, S. A. _ Matriz Floríanopolís
� rosto e fechar 05 poros. --- 6RATIS - Enviamos, pelo correio, informações aetalhaaas pu-

.

� ra o tratamento scientifico àa pelle e ltnôns presentes a quem anul rr o coupon abaixo, ao: .}
FILIAES EM :-BlU�:����za:i�inpv��:an���e F;�1C��:zei�:g�l:asu�ages II

t Laboratorio Scientilico NATAL -Rua do, Andradas UO - Rio •
" :J\[oiT.e 1?_ua � G

_- I: C idade Estado·!
;: raso qveira um utõro ae amostra ao "Dissoivl.?nte Hatal" rncnõ e 1$000 em 5121105 ;:
e�.��$�ee••fjt)$���@�,.���e*�G••OO.O�

Quem afiança

r AI RO
-.

", I Cõ m p a n h �.�fun�a�� i.: n'�7: 0._

da B a h i a

�. � .I" I
. 5E6UROS TERRESTRES E rnnarnrnoe

FRANCEi
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I frpital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$000

".'.... .,•.._.. ..,,�."< '..."""'
..'--".

Receita �m 1933 17.76Z:703$361

� '\ T�·' � 'Immouete 13.47Z:Z99$349
{

., �\it $...
; .""., Respon"iabiliôaaes casurnlõoa em 1933 Z.369.938:43Z$816

�:�� ��!:C, 1 (Estas re�pon5abiliaaaes refere_T-se sómente aos ramos ôe

., ""-I>��,,(.," � -:)<..."'::.
f060 e T�AH�PORTES. que 500 os DOIS UHlr05 IZm que

..... , ..._: �.�._:::.. a I'ornporrhlo opera)
Agentes, 5ub-Agentes e RlZgulaaores ae Avarias ern toõos as

Estcõoa õo Brasil, no Llruquc- (Succursal) e nas principaes
praças extrangeiras

Agentes em florianopoIis carnros LOBO & era.
Rua f. mafra n' 35 (aobruõo) faixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Teleph. 1.083

�lô..VâVâVâV�..��VâVâVâV.&�� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips» são aproveitadas todas as importantes �
� conquistas da sciencia de radio. �� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mad?s apparelhos �PhiIips» de construcção moderna �
�

e primorosa materia prima. �� Re�eptores a todos os preços e em condições �
� vantajosas. �

--------

�1 Maiores informações: �
Delamb�rt � COSTA & CIA. ��� RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
e nada mais �� �

Florianopolis PhJNE 1.100����=�
------.

�p�:i!a�:t:�::mellos��n:��::p�: I m Açougues
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-
.

à Psamentos, baptisados e bailes. "O OUORESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar I t
THEODORO ,FERRARI �

P IRUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA.. OpU a rRUA TRAJANO) Telephone 1.194

CDR�EIO AEREO

Fechamento
malas

de

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

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

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

o seu ReFrigerador?
U 'A rtfrigerador é um grande conforto pari O II" i tlmbem u.

ernprego de capital que precisa de estudo.

Os r'Zfrigeradores G. E., além de possuirem tudo o que L. d.
!l"�is moderno e perlelte em refrigeração electricl, trilem, nl mlrc.
Ceneral EI.zciric: uma suprema garantil d. qUllidlde, dU'lçio • VI lo,.

Ao comprar um refrigerador, assegure-•• d. qu.·. mlchinl • (,ô.
• O f .. bricante conhecido e de confllnçl ;;. '.'Ja • ,.friStr.dor G. I.

Peça InFormações ou uma demonstraçio, I qlll'quer dOI
nouol .uxili.rel 011 tclcpboa. pari • ...,1,..,.. ...

I
CALÇAD05 ELE6AHTE5 E f1H1S51m05

I•.. Ultimo rnoõelc v- •

_-- I
�----------------------------�

Cia. Tracção, Luz e Força de

MATAI ,
•

Com '$500 podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper,
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

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

Josué de Castro-o Problema da Alimentação no Brasil
[J{' Tabajára de Oliveira - Japão
�onteiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lopf18 de Almeida-Passara Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emília no Paiz da Grammatica

Collecção Negra-Colleccão Po-
licial e de Myslerio-8 volumes publicados.

'

I�I�S�yr�ia�c�o�T�.A�t�h�e�ri�no�&�I�rm�ã��O�; mOàe Io
COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA ! A melhor Carne Verde
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo ii
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES
50$000 até 1:000$000 JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO
Gordura Selecta' (cóco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102---Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E S TRE L L A"

.-- DE···

Paulo Posito
Elegantemente instaIlado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

��EF---
--

;

7S;;55i5F

Escriptorlos IZm Laguna e Itaiahy
Blumenau e Lages

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

5ub-Agentes em

Preços convenientes ao consumidor

Entregai á domicilio - Hyglene Irreprehenllvel

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados dà

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

I: Prefiram sabão "I N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
l' res d·omesticos --- Em caixas de 27 tabletes
�r Massa eons.istente . , . ••

• Optirna qualidade'.Ecorlornico .. ·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n. 70. - Phone: 1277.-

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua cr:rajano /8. '

TELEPHONE 1234 I

========== I
�=========i!
Dr. Miguel Boabaid

Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS
Consultorio: Praça 15 de,
Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

Drs. Nerêu Ramos
1 e

\:Aderbal R. da Silva I
i
\� Advogados
I�Rua Trajano, n' 33. Tele

lifone 1631.

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

\�li =D=r=.=He=n=r=jq=u=e=R=u=p=p=J=o=r=.
"""

I� E

Ilor. Oswaldo Bulcão Vianna

II Escriptorio R. Felippe
IISchmidt n' 9 Phone 1483

11=======

IIDr.
�Rua

IDas

- EFFEITO SEGURO -

Pharmacia e Dro
garia Moderna

O MAIS MODERNO DO ESTADO- NlAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROs-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-13AR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

-

JOAO

Letreiros

Diarias inclusive refeiçoes e banhos
quentes --12$000

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

Cooperativa Catharinense
Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: quali
dade.
Rua João Pinto n' 8 --- Phone 1365

XAROPE CONTRA co-
I

QUELUCHE FONTOURA I

de
SELVA

Refinação de Assucar
A' venda em to-'
das Pharmacias

Praç� 15 deNovembro, n' 27 Casa e móvei

Vende-se por 30.00$000
confortavel casa situad
na Praça General Os

rio, 24 e os seguintes mó
veis: 1 mobilia de vime, co
5 peças, 2 grandes secreta

rías, 1 commoda e 1 armari

para livros.
Ver e tratar na mesma cas

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n: 18
(sobrado)

10 ás 12 -e das 14 ás
17 horas

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a ru 3.

==========-",11 Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1441 ou nos depositarios na CASA SAVAS e

FERNANDESNEVE� & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

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

Banco de Credito Popular e Agricola de Santa Catharlna
Pintura em geral a pre- (Soc. Coa. De Resp. Lltõc.)

ÇOS modicos Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)
Enõ. Telegr. : Bancrepola '" Coo. "Kibeiro" e "mascote"

Chrystalino de Barros Florianopolis
EmPRE5Tlmos '" DE5CONT05 '" COBRANÇA5

i 1
Rua Araujo Figueiredo, 23 ORDEN5 DE PAEiAmENTO

CorresponDentes em toôos os municipios 00 EstaDo
fLO�!fI NO POLIS OS melhores juros para os depositas em Contas Correntes

Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

�; DELAMBERT-Phone 1. I 00 I ����re�p�ar�ti�çõ�e�s�f�ed�e�ra�e�s,�e�st�a�do�a�es�e�m�u�n�ic�ip�a�es�.���I

Telephone n: 1375
1;

Dr. TarcisoRibeiro
Ex-chefe

õ

e clínica 00 H. 5.
João Baptista, Assistencia

Publica eH. Prompto 50ccor- ,

ro, Assistente 00 5erviço De
crianças ào Prof. Luz

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça IS de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Clinica geral-Doenças inter
nas e nervosas-N utricção--
Diabetes, Gota, Obesidade--·
Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

lís infantis

Consulto 'H. João 'Pinto, /8
(1' cnõcr)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1' andar
- PI70ne 1.392 -

I

I

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid CamposI
,

I ! Escritorio: Rua Trajano,
!"ir 11. Chocolate

só 8HERING
Usem o Corante
Guarany

que é o melhor
Agente José F. Glavan

Rua João Pinto 6

da Moura Ferre

: Advogado
I

IIRua
Trajano, rr 1 sobrado

i Telephone rr 1548

I====� PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõcõc em 1886

'>I

CLINICA DE VIAS URINA- i
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méDico 00 Hospital e

materniàaoe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
cr:elephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. I [
cr:elephone /32/ ri

Das 10 ás 12 e das 14 ás 18 t
S==�===�'
CAFE'JAVAI
Praça H? de INovembro

I I

I
Caixa Postal, 110.

ITElEPH. 1.360 i
=======�

Dr. Salgado da Oliveira

I Advogado

IltuA FELIPPE SCHMIDT N' 9 Rua Felippe Schmidt no 8
Caixa postal129 I'el, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Accacio Mo- Tvpographia, Estereotypia.
EncaDernação. Pautação, Tra
balhos em Alto Releuo etc,•

rei ra tem seu escrip-

Pelles
Compra-se pel1es

crúas de Gato do Mat-

o, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Artigo Dentaria Artigo Dentaria
Só na ...Joalharia MUller
Unira estabelecimento capaz De satistazer o mais exigente

profissional. mcntenõo sempre cornpléto stock
õ

e proàurtos Den

tarias nccloncea e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro. (Refinagem. laminações, etc.)
Esta 'Inrrlhnr-lu auisa aos seus freguezes ril'urgiões �entistas que
resolveu Desta Data em Diante fazer qr-cmôz reoucçao àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-_ROBERTO MULLER-,Rua Trajano, 4 C

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

l' uolume -- Districto feDeral
2' -- São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais EstaDos 00 Brasil '

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

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

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

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

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

Rua Esteues Junior. 16

FLORIANOPOLIS

Almanak Laemmert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

( Guia Geral do Brasil
UNI C O

(G'lia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

SAPATO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

CHIC
menores preços"
homens, senhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT
'

2

,I
"

,":. :..:.

Óc.
;,,; I'

.... ..-�
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MADEíRA DE LEI -- PRI- �__�_�r_�""'::":,r,,,�

MEIRA QUALIDADE
Taboas de Li est, (3x23) duzia

38$000
Taboas lei iarg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho I 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
Sarralcs de !oi I x5 a dz. 6$000

Commercio, Indus
tria e Agricultura

A nossa ex

portação
de laranjas

GRANDE

I 00$000 FARINHA DE MANDIOCA

55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

Christal 58$000 Assucar grosso arroba 7$000
Moido 62$000 Polvilho sacco 15$000
Terceira 50$000

SAL DE CABO FRIO
COUROS

Limpos pesados kilo 1$800
Sacco de 60 kilos 8$500 Re' 19O5 pesados kilo 1$200
Sacco de 45 hloo 6$500 Limpos leves kilo 1$000
Moido de 45 kilos 7$500 Limpos refugos kilo 1$000
Enc rpados 2 kilos 1$900 Cedanho kilo 2$000

Consuma
mundial
de café

Segundo as ultimas cifras di

vulgadas pelo S. Laneuville, do
l-lavre, e reeditadas ante-hontem

pelo «Boletim Medeiros», foram
as seguintes as entregas totaes de
café ao consúmo mundial, em se

tembro proximo findo: 816.000
saccas, sendo 429.000 proceden
tes do Brasil e 387.000 de ou

tros paizes productores. Essas en

tregas foram para a Europa. As

que se vetificaram nos Estados
Unidos subiram a 612.000 sac

cas do Brasil e 279000 de ou

tros paizes, num total, portanto,
de 891.000.

Em 193:5, no mesmo mez,

foi de 1.029.000 o total das

entregas aos Estados Unidos e de
850.000 saccas as verificadas na

Europa. Com as entregas ao he

mispherio sul, foram de 1.796.000
as entregas mundiaes, figurando
o Brasil com 1.130.000 e os ou

tros paizes com 666.000.

SAL DE MOSSORO' PELES

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido d� 45 kilos

Galos do rnatto uma
9$500 Lontras média uma

7$500 Graxai:n do m to uma

9$000 Grax:lim do campo uma

Catetos médios uma

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$('\1''-'''J"" _.

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas
Caixas grandes

4$000 Largato, gra'l .Íes uma
:';$000 Veados mate.ro s kilo

DIVERSOS

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6000
Soda Pyramide caixa 55$000
Cebolas caixa 4$300
Vélas stearina caixas 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Farello sacco 5$500
Farellinho sacco 7$500
Farinha de milho �vb,rialif]a caixa

24$000
Vélas de cêra kilo 7 $1 00
Grampos p. cêra kilo 1 $401)
Cimento Mauá sacco I 1 $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado n. 13 rô]o 30$500

Pr .Io novo

Branco especial
Vermdho
:\'1ula�inho

Mantas Gordas
I 5$000 I Patos e Manta
26$000 Sortida regular
20$000 MERCADO

25$000
FROUXO

As estatisticas officiaes denun
ciam sensivel reduccão na nossa

exportação de laranjas. De janei
ro a agosto, inclusive, foi ella de VINHO DO RIO
1.452.231 caixas, no valor d�
30.9:'8 contos, equivalentes a f. Em quintos
300.000, contra 1.615.402 cai- Em décimos

xas no valor de 30.362 contos e
Café em grão arroba

i 376.000, em egual periodo do Vassouras 5 fi_os dz.

d Vassouras 3 fIOs dz.
anno passa o.

bHouve uma diminuição no Xarque coxões arro a

volume de 163,1 7 I caixas e no Xarqde sortidos arroba

valor, um accrescimo de 61 6

contos, papel, além de uma re-
� ,�()rcado da floriallopolls I

ducção, na equivalencia ouro, de F eijão preto sacco 16$000
c 76000 Feijão branco sacco 20;000 A II E

.

Ioi.. • •
..

I I 5dJ.OOO ou la specia
O I T médio da caixa de FeIJão verme ho sacco ri> . A'::> Ih Bva o ,

Milh 1 ,1 'i000 gu.a om

laranjas foi de 21 $000, ou 4 B·1
io - sacco

1"8"�;000 japonez Especial
hilli d d atata sacco 'I')

5 I mgs, e no anno passa o e

Amendoi 10\000 japonez Bom
19$ O 5 h'll' men OIm sacro ;;,00 ,ou

.

S I �ngs. .... I 2"','000d - - d Arroz em casca sacco �"Essa re ucçao nao enuncia
I 4rlfOOOf Farinha Barreires sacco ?precusa de nossos r�g,uezes, _ou per-

Farl'nlla cornmum sacco I OJiOOO ..da dos mercados Ja conquistados,
1 '",':000 :!",....�-�.....�-�....' ......�-����"""!:'��--"!'.:.��-������r���

, f Farinha de milho sacco 4$ 5TOCK em 5·1Õ·34 Entrcõoe e 5ahiDa5
mas [apenas uma ma sa �a.

. f 30.','fOOO
õ

e io a 15 DO corrente
d d R d Ca é em côco sacco "Na ver a e, tanto no 10 e

Ervilha kilo J!200Janeiro, como em São Paulo, a

Banha kilo I ":;300safra da laranja foi pequena este 1"

Marcado dD Rio

FErrÃO
J

(Púr saCCJ de 60 I(i/os)

MERCADO

(Por sacco de 50 kilos)

Deialn�lert
e nada mais

ta. Ou sejam: o ministro da Jus-
RUA BOCAIUVA, 161 tiça encarregado da politica, e o

PHONE 1.100 ministro da Fazenda, piloto dos
orçamentos...

Ambos faiscando na sollregui
dão de ver e apprender nOV03

recursos de téchnica.

Íatas de 20 kilos 122$000 Os ajudantes desencaixotaram
latas de 5 kilos 1 24$000 o material. Primeiro foram os bar-
latas de 2 kilos 124$000 rotes, altos, grossos e envernisados Chiaram as pilhas. A victima,
MERCADO FIRlv1E lembrando fôrcas de 1 a. classe... estirada sob a lamina, sentia oHio

Depois um estrado, amplo e cham- descendo, descendo, descendo...
frado no meio. E no milagre d suggestão, os

E, emlim, armada a mesa, uma olhos dos ministros viam - viam!
navalha immensa, uma navalha -a furia do córte dilacerando
em disco foi assentada no eixo - lhe os tecidos, rujando simstra

e despediu pelo aposento um bri- mente, nas cavidades do ventre,
lho macabro e frio. trepidando na resistencia dos
O magico, esfregando lentamen- ossos, e mais, e mais, e mais,

te as mãos, annunciou com voz até vencer de lado a lado!
grave: -Medonho!
- Vou serrar com esta lamina -Dantesco!

a minha propria mulher! O seu

5$500 corpo se dividirá em dois! O aço

I $000 I penetrar-lhe-á as carnes!

I $700 O:r. Ráo tremeu.

J $500 O Sr. Costa idem.
Uma senhora careteou, nervosa,

e desappareceu.

Fomne em

marcha

Lille, 19 (aéreo)-A pri
meira columna dos chama
dos «caminheiros da fome»,
que ante-ôntern partira de
Fourmies, venceu ôntem a

segunda etapa da marcha,
comprehendida entre AuJoye
e Valenciennes.
A segunda colurnna co

briu, por sua vez, o percur
so entre Le Chateau de Nain
e Bailleul. Ha mais duas co

lumnas em marcha.
Os manifestantes desejam

apresentar á assembléa de

partamental do no-te as suas

reivindicações.

BiCá Corrida 34$000
MERCADO FIRME

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)

Em
Em
Em

XARQUE

(por kilo)

1$700
1$500
1$400

FIRME

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo

Fina com pó I I $000 Carne de porco
Grossa sem pó 10$500 Toucinho

MERCADO CALMO

ARROZ

(Por sacco de 60 kilos)

47$000
42$000
44$000
40$000

CAMBIO

Libra
Dollar
Marco
Lira
I'eso Argentino
Peso Uruguayo
Escudo

58$347
11$880
4$820
1$025
3$145
6$200
$540

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

anno.

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (sac.cos)
Xarque (fardo:))

123.035
115.721)
42.026
1 7 .459
25.496
13.500

Preços correntes' lia praça de

florianopolls

Carne de porco kilo 1$200
Toucinho kilo 1$200
Cêra kilo 4$800
Mél de abelhas lata 18,�OOO
Nozes kilo $100

8.670
27.626
6.423

J 5.525

3.496
25.934
12.742
16.140

Cruzeiro 44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

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

Faltam as sahidas dos depositos particulares.
��������������������� FAZER uma refeição

é causa vulgar. Mas fazer
uma bôa refeição só nci res
taurant Chiquinho.

FARINHA [DE TRIGO

Roupas de homens e

creanças s6 na

CASA

CAPITAL.
ASSUCAR

Extra
Diamante

68$000
68$000

CIRCO NERINO
As a 314 DA NOITE

Grandioso E'speelaculo campletame�te novo

A'$ SEGUINTES ESTRÉAS
OS Gladiádores Romanos - Forte numero de athletismo moderno pelos formidaveis Nutras numeras, pelos demais artistas da Companhia.

artistas GAETAN e MINERVINO Não falLando os melhores comicos da época - PICOLINO-PERIQUITO-BARTHOLO - JULIO e

SCHU['v1AN.
Terminan('o O espectaculo com a chistosa comedia Picolino Bancan

do Medico.
AMAN HÃGrande Matinée Infantil ás 2314 da tarde

GRANDE
!R= 7

H .J -E ..

.o

COM

Os Quatro GOOIS-Estupendo numero de acrobacia moderna, pela sympathica familia SCHUMAN

Duble Trapezio - Numero sensacional dos irmãos MARTINELLI.

A Cama Elastica - Trabalho original, pelos incompa�:\veis irmãos CAETAN.

DELAMBERT vende-lhe ü

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

o prof. Can- Palcos
tarelli é e Telas
"pinto" Cartazes do

diaRio, 18 (via aérea) - O Glo
bo, de hoje pública o seguinte:

"O professor Cantarelli subiu
as escadas do Guanabara confi
ante nos seus grandes dotes de illu
sionista.
Atraz delIe, sobraçando caixas

de mechanismos, homens fardados
de verde-garrafa exhibiam mais
galões que os respoteiros do minis
teria.

H:lVia um frémito no palacio...

Odeon-A's 7,30 horas, se

rá focalizado o magnifico film:
C'HIgliacci.

Imperial-A's 7,30 horas:
cJ5[at!ame Butterfly.

�oyal-A's 7,30 horas: Sal
ue-se quem puder.

Actos officiaes
... e na sala da prova, o sr.

Getulio Vargas, com Um charu
to espetado no sorriso, mamava

placidamente baforadas cheirosas ...
Estavam tambem presentes os

Srs. Vicente Rào e Arthur Cos-

O sr. ceI. Interventor Fe
deral neste Estado assignou
os seguintes actos:
concedendo licença de 2

c 4 mezes, respectivamente
as professoras: Maria Itala
Sada Zimmermam, professo
ra da escola mixta de Bel
chior, no municipio de Gas
par. e Scylla Duarte Silva
Cabral, professora do Grupo
Escolar «Feliciano Pires» e

do Escola Complementar an
nexa, da cidade de Brusque.

I O �rofcs50r Cantarelli entrou.

Cumprimentos, Apresentações,
E s. ex. fumando...

Ainda com uma pallidez de
horror, as faces todas procuraram
a face do Sr. Getulio.
E s. ex., deixando emfim de

fumar:
-E'. Mas eu conheço o truco ..

E ligou de novo a corrente

continúa do sorriso...E s. ex., fumando ...

. CIGARROS
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Federal Estadua

11.91

13.99

R sultado da apuração até hoje

. /

II 1

Partido Liberal
Colligação Republicana. .

Acção -Integralista BrasllE?lra
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

12.034

14.020

i.ua

191

A
Florianopolis, Sabbado, 20 de Outubro
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voz DO POVO Ultimas Noticia

Na proxima segunda-feira,
reunir-se-á o Conselho da
Liga Nautica, para o serteio
de balisas e determinação do
dia da 4. e ultima elimina
toria.

Os que chegam

Seguiram hoje para o norte do
Estado: Otto H. Vogel, Frau
Eliche, Ema Harding, Asdrau
Figueiredo, João Chagas, Hmri

que Muller, Aurea Scheeffer, Ri
cardo Schmanke.

Rem:>

tado, concurrente para skif], O assassi n io
cuja 3a. elirninatoria fica as- de Carlos
sim, prejudicada. Si rnOnApporeUy, espancado e obrigado Circo

Nerino Laguna, 19 - A GAZET
-Seguiu ôntem, a bordo
«Aspirante Nascimento,» para
Rio de Janeiro, onde será sep
tado, o cadaver do mallogra
Carlos Simon, barbaramente
sassinado nesta cidade, por Jor
Nansur.

I ,

Com uma assistencia nu

merosa estreíou õntern, o

Circo Nerino, que tem seu

pavilhão armado no Largo
General Ozorio.
,
Todos os numeras "de

acrobacias, bailados, gym
nasticas e de musica excen-

. .. . . . trica foram fartamente ap-�io, 20 - � Oazela-��tel1l, quando. deixava s�la reslde�cla 0_ con.he.cldlsSl- plaudidos.mo e festejado humon�ta Apparicio To!el1y, dlrecto� .d? Jornal A ü"rr.anh�, foi I aptad? A pantomina foi bem re
por um grupo de pessoas, que se suppoern serem officiacs de nossa Marinha de Guer-

presentada merecendo da
ra.

assistencia muitas palmas.Conduzido para a estrada da Gávea, foi ahi completamente despido e es?or- A estreia de ôntem agra-doado, tendo seus aggressores retirado de seus bolsos desenho? e figuras oiíensivas dou bastante, sendo todos
aos integralistas e aos seus chefes.

unanimes em elogiar os inHavia tambem um artigo em que Apporelly, que costumava se fazer chamar de teressantes e arriscadissimosBarão de Itararé, fazia appreciações jocosas, reputadas offensivas a nossa marinha de trabalhos apresentados,Guerra.
Para hoje e amanhã estão

Depois de bastante esbordcado, seus aggressores fizeram-no engulir o referido annunciadas grandes sessões
artigo, abandonando-o, em seguida, na estrada.

e uma varia ia vesperal a-Consta que às peças, de sua roupa se acham no Club Naval. manhã, ás 14 horas.

a enguUr, um artigo

!

1 '

Attribue-se a autoria da aggressão
a offíciaes da Marinha

Em virtude dos contraten
pos que vem retardando a

escolha do guarnição barri
ga-verde de out-rigger que
nos representará no Campeo
nato Brasileiro, não se sabe
ainda quando a delegação
da Liga Nautica embarcará.

" I.,

1';:/
. �I\·.II.. !.,�'

'

11,1,I"
i 1'1:, r�; I, I, .; 1
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I
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Pen itenciaria

Segundo ouvimos, não foi
ainda determinado o local
da disputa do Campeonato,
havendo possibilidade de ser

realizado no Rio 0:1 em

Santos.

O director interino da Pe
eaciaria dI P,d,'a Gcanl�) a,

signou portaria dispensando Oc
viano José dos Santos, de co

nheiro daguelle presidio e nornea

do em substituição Rotilio 1\1
desto do Livramento.

�r_.."......'t'r-�mT...n;;'I'"..���r-;'�'!!I""'""':..--;;..��,;::T���r:-W".����""'\I!;����r#,��
�"'_""'.A"""""""�"""""""""""""'�"_-=�""""=�"''''''''''''_=�''''-=--'''''''''""","''''''''""",",'''=''''' "'..,.""..�

�Nossa Vida�rL_�__� "S,"s�*,...�.,�.,..�_':.;�IL"""'�"-"�"'-�""""","", .., �'- "",J.=.o"""'''''''''''''=''''''''''�
. Cap. João Canelo C03ta l-\rantes, esp.)sa do sr. Ar-

Festeja hoje o seu anniversa- lindo da Costa Arantes, escriptu"
rio natalicio o nosso distincto con- rario do Thesauro do Estado;
terraneo sr. capitão João Caneio o sr. João Boiteux Piazza;
de Souza Siqueira, digno delega- o sr. Manoel Moreira Maia
do auxiliar do nosso Estado e Junior, funccionario do Posto Zoo
membro do .directorio municipal thecn.co «Assis Brasil»;
do Partido Liberal. o sr. João Lino da Almeida

Cavalheiro bondoso e:exemplar Bastos, operario das ollicínas da
chefe de familia o anniversariante Imprensa Official.
goza de geral estimr , pelo que lhe A ephemeride de hoje regista
serão prestadas hoje expressivas a data natalicia da jovem Maria
demonstrações de apreço ás quaes das Dorês Vaz Roza.
A Gazeta se associa prazeirosa
mente.

Os que partem. Desportos.
�i'""E�iíh:����C C

o 1tampeonato ano- ����� ���.;1l
ca do Remo

Rio 20 - (Via aérea) Rea
lizar-se-ão amanhã as regatas
para a disputa do Campeo
nato Carioca do Remo, no-

tando-se grande a.rirnação. Bisbilhota se encrencou

Num dia desta semana!
Tem razão: escorregou
Numa casca de banana.

Com a seccão "A
dade" de)Da. {Biso
lhoia.

Realizou-se hoje, ás 8 ho
ras, na nossa bahia sul a

terceira' eliminatoria entre as FUTEBÓLguarnições de out-rigger, pa-
ra representar () nosso Es-

Flamengo X Americatado no Campeonato Brasi-
leiro do Remo. Rio 19 - Em match on-

IDeixou de tomar parte o va- te� �ealizado, o Flamengo
loroso conjuncto riachuelino, de: rotou o America, por
por se encontrar adoentado 4 X 2.

o seta-voga Joaquim Olivei-
ElO

o

t
o

G
'

hmuna orra auc ara.

Percorreram os 2.000 me-

tros, as guarnições alvi-rubra Porto Alegre 16 - (Via
e rubro-negra, sahindo ver- aérea) A Liga Nautica Rio
cendora, com ap.eca 'el van- grandense fez realizar a se

tagem, o destemido conjuncto gunda elirn.natoria para o

martinellino que com a pe- Campeonato Brasileiro de, ,
.

quena differença perdida pa- Remo.
._

ra o Riachuelo, quando da A guarruçao a quatro do
segunda p r o v a elimina- "Barroso" venceu folgada
toria e a victoria de hoje é mente no tempo de 7'5". Na
a demonstração clara de que pr?va .d� "skiff", o remad�r
está em condições de repre- Fritz tRlchter, do Grernio
sentar o nosso Estado. Tamandaré, obteve SUCCeSSO

·Os victoriosos do dia são: cobrindo o percurso em 7

patrão-Accioly Vieira; voga- minutos e 36 segundos.
Getulio Braglia, seta-voga-
Nazareno Sim as, sota-prõa-
Pelopedes de Oliveira, prôa
Hosto Faraco.
Com a brilhante victoria de I

hoje, do "Martinelli", have:á I
a 4a. eliminatoria para escoo Até o dia 26 do corrente, a
lha definitiva. Côrte de AppelIação deste Es-
a temivel rower r ubro-ne- tado receberá relue i:ne.to de jui

gro Saul Duque Ganzo fez o zes pedindo re IOvação para a

percurso só, por não terem comarca de Oalbergia.
comparecido I)S concurrentes.
A nosso ver não jha duvi-1

DELAMBERT vende-lhe o
da que o valoroso Ganza melhor gêlo por igual preço
ainda não tem, �Il! n2���. �s- PHONE 1,100

Bisbilhota é caprichosa
E quer tudo bem direito,
Por isso, diz mui zelosa:
«Tem a palavra o Prefeito.

Seguiu para Santos, onde foi
exercer sua actividade no com

mercio daguella cidade o Jovem
Romão dos Santos, filho do sr.

Leandro dos Santos.

Nascimento:
Em excesso de velo
dade . .f/ Cta. da L
ou o Governo! (No
Policial de "AIG�zel
de ôntem.)

Passa hoje o anniversario na

talicio do sr. Juvenal Bacellar,
agrimensor residente em Campos
Novos.
-Decorre hoje o anniversario na

talicio da senhorinha Zilá Britto,
sobrinha do sr. professor Clemen
tino Britto, alto funccionario da

Alfandega desta Capital.
Decorre hoje a data natalicia

do jovem Acelino Caneio da Luz,
empregado no commercio,
-A epherreide de hoje reJista
o anniversario natalicio da SEnho
rinha Alcina AJincourt Fonseca,
filha dosr. coronel Alincourt Fon-

Fez annos õntem.

Está em festa o lar do snr.

Lindolpho Souza, paginador do
«Diario OHicial» do Estado, pe
lo nascimento de uma. galante me

nma.

A Po��te dos
Suicidios

Governo e a Dona «Luz»
Em franca dualidade
Corrida jogam de <truz>
Com toda a velociddde! ...

Foi ôntem muito cumprimen
tado por motivo de seu anniver
sario natalicio o sr. Octavio Lobo,
diligente inspector d� Vehiculos.

Chegou a esta capital o sr.

ceI. José Eugenio Müller, influen
te politico e candidato á deputa
ção federal pelo Partido Liberal.

Ontem á meia-noite, foi a Po
licia Civil avisada de que lôra
segurada uma mulher, quando ten

tava precipitar-se ao mar, jogando-Pelo omnibus da Empreza Da-
se da II onumental Ponte Herci-

rius chegaram ôntem: Achilles lio Luz, t.istemente, celebrizada
Santos, Waldemar Meyer, José por uma série de suicídios.
Magalhães, Pa�lo Grossenbacher, Comparecendo ao local o carroCurt V. H ,'rmg, Otto Laux, da ambulancia foi a tresloucada
D�vid Rodrigues. W. Lauro Pe-

moça removid� sem sentidos pararena e Haus Feurk.
o Hospital de Caridade, presa de
lima [ortissima crise de nervos.

Mais tarde, volt mdo a si e

interrogada pela policia a candi
data ao suicidio disse chamar-se
Lydia Daur, de 20 annos, soltei
ra, filha do sr. Paulo Daur mo

rador em Itajahy. estando em"
pregada da Pensão FUhrmann,
desta Capital.

Juvenal atrapalhado
Co' a ordem do Capitão
«Pegou» outro por engano ..
Mas, meu Deus! que coníusãe

Comarca de
Dalbergia

Nuvem por [uno,
.f/rttgo de Ciro Mo
lina. (.f/ Gazeta
19�-1 0--34.)

seca.

-Festeja hoje o seu anniversa
rio natalicio a gentil smhorinha
Celeste Dal Grande, filha do sr.

Eu:,e"1io Dal Grande, funcciona-
rio dl Directoria de Hygiene. E '

'd d Ista neste Cl a e o sr. ce.
Fazem annos hoje: Fontoura Borges, candidato fe-

a exma. sra. d. Capurnia da deral do Partido Liberal.

E' delicado o Mollina.
Teve agora UIIl gesto bello,
Mas com phrase muito fina
Convida o outro ao... duello

Mas. .. duello de canêta
Ou melhormente de penna
Nas columnas da <çGazetai
Que serão, a3sim, a arena .. :

�_Sarapião
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