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(Palmeira)
Liberal
Colligação

A OZDO POVO

Número avulso $400Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

V

I Número atrazado

OE

(CAMPOS NOVOS)

DALBERGIA

PURAÇAo
I-IO..JE
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It Ha no poema de Carlos It
a· p e I a Corrêa, públicado na A Ga- It

zeta, de hontem: - Noite H

de S. João, o seguinte: It

«quanta gente, também, cor- �
re atraz d.e um balão» .. 'I�218 São Paulo, 23 (via aérea)-11t O medico-poeta tem

ra·11 I O O resultado da apuracão até hoje f. zão: anda por aí aíóra to- II

7 é o seguinte: Constitucionalista

fe-I
da a gente c.orrendo atra.z

deral--18.884; estadual.19.118; H do balão da Ilusões Iaguei- H

Republicano-l 4.957 federal e
.. ras; uns não têm foguete

14.983, estadual. It para tasca-lo, outros os têm
-

ri
e grandes, escorvam, ascen-

Bello Horizonte 23 via aérea- r dem e o bicho de fogo ris- It
118 Q Partido Republicano Mineiro ,H

ca veloz o e�paço como uma �123 continúa na vanguarda, encerran- 1 centelha lummosa, mas ... er-' ,�=����������������������������m����,mo�,����,
12 ,3O hOras de h o� ie tagem de I .099 votos, na chapa � bonita e... ca mo, inflado, P

HI. :J federal e 1.670 na estadual. I�
balão vai andando. It

� Agóra, por exemplo, a H

_________________________________________:________ Porto Alegre, 23 (via aérea) � ci.dade anda c�eia de caras It

Partida Liberal II Calligaçãa Republicana I -A apuração até ôntem era a 1 tnstes, apreenSIvas, preocu- ..

____________________________________________.__ �g��e: LiliB� R�ubUaoo, padu:-do �du u q�
PARA DEPUTADOS Partiâaria Avulsa PARA DEPUTADOS Partidaria Avulsa 15.715, federal e 15.558 esta.

H correm atraz do balão elei-
FEDERAES r turno 2' turno r tur- 2·tur. FEDERAES r turno 2' turno r ÍI,Jr. 2' t no .. I

•
ur dual; Frente.Un:ca 10.336 fede- tora.

Nerêu Ramos 17.074 17.074 71 71 Rupp Junior 18.710 18710 64 75 ral e 10.274 estadual. Jt Os liberaes, num frenesi
José Müller 17.074 13 83 Adolpho Konder 18710 12 73 � nervoso e agitado queimam It

Carlos Gomes 17.074 2 65 Manoel Pedro Silvera 18710 14 66 Para feste- �I'
foguetes e mais foguetes, It

Dorval Melchiades 17.074 12 89 Fulvio Aducci 18710 3 67. h � para tascar o balão dos co- It

DinizJunior 17.074 1 9Ü' Bulcão Vianna 18710 1041 99 Jar a c ega- � ligados que subiu mais do It

_Fo_n_to_u_ra_B_or_ge_s 1_7_.0_7_4__4__2_3_A_be_la_rd_0_L_u_z _:_____:__1_8_7_10_.:.__ __:___7_8 da da "Alm � que o deles. It

PARA DEPUTADOS PARA DEPUTADOS
• � Os coligados, numa for- H

ESTADUAES ' ESTADUAES Saldanha" � midavel torcida, mordem os M

Rio, 23-(aérea)-E' o se. r labias, franzem a testa, ar- �
30 guinte o programma organizado r regalam os olhos, abrem a �
4 I para a recepção amanhã do na- , bôca, cheios de susto, quan- �
43 vio-escola «Almirante Saldanha � do um foguete passa perto, �
43 da Gama �> : �1

com medo do desastre e... �
43 Três contra-torpedeiros encon- r os balões vão indo, um per- �
39 trarão o «Almirante Saldanha» na

1ft to do outro, vagarosos, len- �
30 altura da ilhas Pae e Mãe de- � tos, zombando da lula-lula 113 I vendo, se possivel, cambaia-lo

I'ltl d�s que os soltaram, á �er- 1
42 até fundear. .. �e dos ventos, na amplidão r
44 O maior numero possivel de

ti livre do espaço. llt
40 aviões irá ao seu encontro.

:1'
Outros. olham displiscen- t

33 Os navios mercantes «Mo-I tes para ISS� tudo, com um It

46 canguê»; <ltapura» e «Pirahy»,
ii so�nso m�h�tofélico e... a It

33 embarcações dos Clubes de Re- � COIsa contInua a mesma, na

I29 gatas, a vela e a motor espera- �I
rua da vida, como diz o dr. H

22 le-ão á entrada da barra: O Alm. : Corr�a. .

40 Saldanha» entrará a todo panno, r.
Ca, A Cidade, mutatl� Iltl24 SI fôr P?ssivel, fundeando entre as � m�tand'8, faz a m�sma �Ol- It

43 ilhas F�scal e Willegaignon. Na � sa. o. seu foguete e a tmta :
40 Ilha FIscal estarão o presidente � no bI�o da p�na, e, com �
48 da �epublica, ministros e altas r ele, dia por dia, no �spaço ..

33 autondades, que a seguir visitarão r branco do papel, .vaI tas- It

24 'o navio. � cando os balões feIOS que It

23 � a cidade soltQu, para que It

34 Ca I'u de pe' r
�ão�aculem mais a amplidão

Jtl hmplda do espaço.

i� IIt A Cidade não está fóra It

23 Lisbôa, 23- O ministro Oli- , �o seu programma, porque It

3 1 veira Salazar apresênto� antem o

I'
ISSO é tambem UQ) traço de 1

22 ped�do de renuncia collectiva do , observação p�icologic.a da �
41 gabmete português, tendo sido en·

It hora que a CIdade VIve. �
c�rr�ga�o de organizar o novo

"

BI.bllhota_J�______________________... - mmlsteno. It..,.._.. It
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LAGES

1 a' Secção (séde) Fed.
Liberal 212

Colligação 84
Integralismo 4
Avulsos

Esf.
201
86
3
6

2a. Secção (séde)
Liberal 210
Colligação 77

Integralismo 3
. Avulsos 2

3a. Secção (séde)
Liberal 187
Colligação 86

. Integralismo 4
Avulsos I

7a. Secção
(Campo Belle)
Liberal
Colligação

196
84

I8a. Secção
(Campo Bello
Liberal
Colligação

172
60

9a. Secção
(Capão Alto)
Liberal
Colligação
Integralismo

135
95
I

187
84
4
6

135
95

1

10a. Secção
(Capão Alto)
Liberal
Colligação
Integralismo

13a. Secção
(Cerrito)
Liberal
Colligação

14a. Secção
(Cerrito)
Liberal
Colligação

15a. Secção
Liberal

Colligação

197
84

I 6a�Secção
(Corrêa Pinto)
Liberal
Colligação

A 20a secção de Annita Ca- -

180 ribaldi, foi impugnada a apura- A 6a. secção de Campos
58 ção pelo candidato colligado JOT- Novos não foi apurada, por apre·

nalista POV035 � iqueira, tendo sentar indicies de violação. Foi
o dr. Nerêu Ramos apresentado nomeada uma comrmssão com-

recurso. posta dos srs. Fernando Costa
1 72 - Jorge Souza e Celso Campello,
71 CURITYBANOS para como peritos, opmarem a

- respeito.

136
96

I

183
58

177
71

215
50

167
25

133
132

"

180
19

Até ás

A derbal Ramos da Silva
Olivio Amorim
Barreiros Filho
Roberto Oliveira
lvens de Araujo
Antonieta de Barros
Gallotti Junior
Pompilio Bento
Altamiro Guimarães
Manoel Florentino
Marcia Portella
Antonio Lucio
Francisco de Almeida
DlOnyslO Veiga
Affonso Veiga
Luiz Abry Junior
Luiz Rigo
Rodolpho Tietzmann
Eugenio Schneider
Rogério Vieira
Plácido Olympio
Francisco Antonucci
Brasilio Celestino
Emílio Ritzmann

. Braz Limongi
I Thiago de Castro
Celso Fausto
Carmosino Camargo
Trindade Cruz
Adolpho Martins
Leonidas Coelho

173
60

19a. Secção
(Painel)
Liberal
Colligados
Avulsos

22 48
56
61
52
65
60
47
56
79
40
58
44
55
41
41
53
42'
62
46
55
76
42
46
50
48
58
66
56
34
38
43

Colligação
Liberal

134
96

1

63
8

64 Liberal
8 Colligação

159
86

62
17

4a. S�cção
Liberal
Colligação

93
7

4a. Secção
Colligação
Liberal
Integralismo

(séde]
115
84
42

159
86

16693
16868
16868
··16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
f6868
16868
16868
16868
16868
16868
'16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868
16868

2

93
10a. Secção (séde)

7 Colligação 2 I 9
Liberal I 14

Integralismo 7

4ln.egralismo 5
Liberal
Colligação

147 9a. Secção
15 Liberal

Colligação

124
119

16
7
9
3
I

2
2
I

15a. Secção
(Rodeio)
Colligação
Liberal
Integralismo

183
88

. 2

182
88
2

Regulamento
dos despa

chantes adua
neiros

16.454
6

1
2

213
213
183

I

21 a.Secção
(Annita Garibaldi)
Liberal 152
Colligacão I 5

2a. Secção
214 Liberal
48 Colligação

123
41

122 RIODO SUL
41

BOM RETIRO
91
56

87
56 3a. Secção

(Santa Thereza)
Liberal

62 Celligação
16

98
70

3a. Secção
Liberal

162 Colligação
24

109
41

108
43

132
131 5a. Secção
4 Liberal

Colligação
91
18

91
19 INDAYAL

Rio, 23 (aéreo)--Ao presiden
te da Associação Commercial de

93 Santos declarou o sr. Ministro

7 1 da Fazenda que, estando quasi
últimado o ante-projecto, do
novo regulamento dos despachan
tes aduaneiros que será pública·
do para receber suggestões dos
interessados, não é opportuno Ia
zer qualquer modificação no re-

gulamento em vigor .

4a. Secção
(Salto Grande)
Colligação
Liberal

107
99

107
99

5a. Secção (séde)8a. Secção
176 Liberal
19 Colligação

18673 18683
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692

18692118692
18692
18692

11869218692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692
18692

5a. Secção
(Salto Grande)
Colligação
Liberal
Integralismo

I:

Alvaro Catão
Marcos Konder
Severiano Maia
Accacio Moreira
Indalecio Arruda
Oswaldo Oliveira
Otto Urban
Silvio Ferraro
Rodolpho Bauer
Antonio Bittenc{lUrt
Cid Campos
João de Oliveira
Arthur Costa
Bley Netto
Domingos Rocha
Gualberto Bittencourt
Edgar Barreto
Achilles Balsini
Póvoas de Siqueira
Deodoro de Carvalho
Renato Barbosa
Cid Gonzaga
Victor Schmidt
Fritz Lorenz
José Athanazio
Oswaldo Bulcão
Oswaldo Cabral
Henrique Voigt
Heriberto Hülse
Agrippa Faria
Wanderley JUIÚor

174
62
17

I 15
84
42
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�-;;;�p7.� � Q..�_�_�ll � ",coi'em a palma a "Jazz-bond"
Redactor-chefe . �.l� J americana e toda a sua «bateria»

• • � REDArTOR 1r!J' d dM�rtli1hn Ca!l�da JUnior 'if SE·BASTI�O l� copIa a, ao que parece os «trens»

REDACTORES DIVERSOS � .. VIEIRA ��
u .ados na arte.,; culinarai!
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-

ACQAO INTEGRALMS31 JUNTA REORGANIZADO-

TA BRASILEIRA
RA DA F. C. D.

Ninguem o negará, por certo.

Como é sabido pelos que es- p
. .

d S C
Esteve sexta-feira reunida a Di-

7\'a-o ' d V I."J .. I d b d
.

1
roV I nC Ia e ta. ath a r inca .

d J R dI V, sera e o vi o o ortgtnai, tu aram o a- -c a arte musicai, rectona a unta eorganiza ora

publicado ou não. a musica se divide em tres grano (Oeparialtl�n!o Provincial de Propa!i�mSa) da Federação Catharinense de
O conceito expresso en arli- de partes: Meloelia, harmonia e Desportes: sob a presid encia do

go de collaboracão, mesmr soll rylhmo. O integralísmo é, antes de tudo, um grito d:; mocidade. snr. ceI. Pedro Lopes Vieira c

cilada, não im,;Zica ('.71 respon E é o rythmo, sem duvida, Quem viu os «camisas-verdes», hontem, estandartes da Patria no- presente os demais membros.
sabilidade ou endôssr cor parte uma das partes importantes da . ,.

I' , das i d O expediente constou de OC,-'I'-
va, sup·�nor aos reglOna ismos, as conten as inter-esta une" á crepi- - I

:ia Redacção. arte e sem ella J'amais se pode- t
- d

.

- d b d
.

d" 1 J C-I'os da Con. lederação Bl·ao.,,·I,'I·f'"
açao as paixces esmem ra oras, ao trnme iatismo a03 parti os,

. " - - ..

Assignaturas ria executar qualquer melodia com não foge á sensação de que essa juventude já representa a primei- de Desportos remettendo circula,

o respectivo «acompanhamento» ra trincheira humana, construida contra a Bastilha de credo decaden- da entrevista concedida ao Cor-
ANNO

.

46$000 ou «centro».
.

d d
.

lib I E' d d d d <7'Yr h - I d L'
SEMESTRE 2 $ O

te a ernocracia I era. ssa juventu e tem sê e e simplicidade rero Q uawn. a pe o r. U1Z

5,?O O rylhmo na musica, é o ryth- de formulas politicas e professa um evangelho novo. Na tendencia Aranha, presidente do Conselho
TRIMESTRE 15�000 mo na poesia. Musica sern ryth-

.

I
.

I' d
...

d de Adrninistracção da Conlede-
MEZ 5$000

umversa par.! reagu contia o ato CIrO os pnnClplOS emocraticos, L. -

mo seria, certamente, poesia de ella synthet.s 1 o primeiro marco de confiança nos destinos do Bra- ração, sobre a demarches para a

A correspondencia, bem como pé quebrado... sil e de crença na realisação de sua missão historica. Paz do Esporte Nacional; tele-

os valores relativos aos tlll»: E, como na musica, ha na II, " gramma do Ministerio do Traba-

nuncios e assignaturas devem poesia as mesmas exigencias ry- «CPIace aux jeutiesl» -e�crevia ha pouco um pensador po- lho para remessa de informes p�ra

çer enviados ao Director-Ge- thmicas. E não são essas exigen- litico da França, rebellado contra a irresponsabilidade parlamentar, organização de estatistica; olíicio

rente Jairo Calladll. cias simples convencionalismo da a fraquez i do _Executivo, o veneno mortal dé. immoralidade publica. do Club finnila Oaribaldi convi-

Caixa Postal 37
arte. Elias são, como na musica, Deixemos que no Brasil os novos rebentos de nossa arvore humana dando esta entidade rara assistir

exigencia do grande juiz, do so- se desentranhem em sua primavera de idealismo. São elles os archi- o festival promovido pelo mesmo

berano juiz que é, no dizer do tectos do Brasil maior e os artifices da grandeza collecti la. a realizar-se no distincto João Pes-

antiguissimo Padre Moura, o ou- (Transcripto do Diario d� Noite de S. Paulo). S&3; officios dos clubs Figueirense
otdo !" e lris prestando esclarecimentos:

ElI�, o ouvido, é que rége Oswald!l Chat:umbrift!1d 1(eso!uçàes: Approvar os jogos
essa rnateria .. !

u
" dos segundos quadros e n t r e o,

E foi com raiva delle que 03 «O nosso senso di! liberdade, escreve Piinio Salgado, vi-
Clubs At!eclico x Figueirense rea-

inimigos do rythrno fundaram a nha da propria lição das distancias geographicas.· lizado á I 6 de setembro do cor-

poeSIa «capenga» a que deram DIspondo de um continente inteiro, o homem do Brasil sen-
rente anno, mandando contar dois

o nO!11e de [uturista.s. tia a possibilidade de locomover-se para onde quizesse, em que di- pontos a o Figueirense' por ter

Rio, 21 via aérea·- O co-
Casemiro ele Abreu e Castro recção entendesse)}. vencido pelo escore de 3x I;

ronel Renato da Veiga Abreu, Alves não souberam dessa novi- «Não havia uma liberdade a conquistar, como na Europa: applicar as pennalidades cons

chefe interino do Departamento do dade, pois tiver:n1 a Llicidade aqui, ao contrario, havia um conjuncto de deveres a crcar, pois a li- tantes de n. 2 do artigo 83 de

Pessoal do Exercito, fez publicar, de morrer antes (\o advento, des- berdade era i!limitada e se realiBva sem esforço na amplidão da C. P. ao amador do Club Atle-

no seu boletim interno, de ôntem sa hella cousa! terra virgem.)} clico Valdemiro Mello (multa de

datado o seguinte: II
"

II
"

U
" I 5$000 e suspensão por dois

«Attendendo a que o sargento
Na musica b os tempos-/or-. O D. P. O. P. està organizando o mappa geral dos Nucleos e Sub� jogos de Campeonato); applicar

reformado Mariano Ribeiro Bel�m, ies e os lemjJos-!racos. N:l poe- Nucleos de Santa Catharina e qUe será publicado opportunamente.
a multa de 10$000 e suspensão

depois de ter servido nas fileiras sia ha as syllabas-Ionicas e as * p::>r um jogo de Campeonato ao

b
* *

do Exercito e obtido a refOlm3. da sylla as-átonas, respectiva e pu- Os communistas estrangeiros, no ingrato afan de transpor-' amador do Figueirense Adolpho
actividade, colloeou-se, visivelmen- ralelamente. tar para o Brasil a violencia da lucta social européa e, ainda, no in- Cardoso incurso no n. 2 do ar-

te, a soldo de agentes interna- E uma poesia dê! syllobas t·)" tuito de i!ludir o proletariado brasileiro, grita em seus boletins e nos tigo 82 do C. P.; approvar os

cion:tes com o fim de atacar as
nicas d�slocadas d..:ixará de con- seus j�rnaes distribuidos esconclidamente, que nós somos inimigos do jogos realizados a 7 do corrénte

instituiçõ_s armadas; e, em vista ter nella «versos}}, proviamente operano.
entre os quadros do Avahy x Fi

desse seu procedlmento, que COrl- ditos, para conter apenas amon- Desafiamos a esses extremistas que citem um só dos nossos gueirense, mandando contar ao A

firma o conceito que elle mere-
toados de palavras, que a dicção actos de hodilidade contra o operariado brasileiro. vahy dois pontos por ter vencido

ceu, quando serviu no Exercito feita sob o�vid? mus!calmente C::>mo 03 fascista italianos e os nazistas allem3.e3 luctaram pelo escore de 2x I, nos primeiros As Congregações Marianas

de ser um elemenlo nocivo á c1is-r
educ3do r.::gelta memedlavelmen- contra elles e os venceram, e como nós, integral'stas, tambem quere- quadr03 e ao Figueirense dois Homens de Florianopolis co

ciplina e ao espirito que deve di- te...
. .

mos um Bra3il brasileiro e uma Palr:a forte e organind!l sobre as poatos, por ter vencido n03 s=g:m· moraram domingo o dia do �

ngn a conducta de todos 03 mi- Vmte guadias feitas sob ver- bases da familia e sob a égide de Deus, os communistas, que são es-
dos qua:!ros pelo escore 6x2; ap- gregado.

litares, declara o sr. Minist o: sos bem medidos e com accen- trangeiros e que, por isso, imtigam�a luctl entre bra ibros, vê!m no plicar as seguintes p�nnalidades: O Triduo preparatorio foi

«Fica eile privado de usar ó tuações tonicas criteriosamente dis- integralismo a unica organização capaz de fortalecer a unidade na-
multa de 15$000 ao Juiz Orlan- cerrado ôntem pela manhã .co

uniforme de sargc:nto do Exerci- postas, poderão ser adaptadas a cional, a autoridade cClnstituida e a consciencia patriótica; por ISSO
do Cuioni, do ClUze·.ro F. c., de communhão geral na capella

to, por não saber honraI-o, e pro-
um determinado trecho musical, nos combatem! accôrdo com o n. 4 do art. 7 O Gymnasio, estando o templo

hibido de entrar em qualquer eo-
sem que: este precise ser altera- E aindíl; ha brasileiros indifferentes a essa !ucta!!! de C. P.; censurar os amadores teralmente cheio. Durante a mi

tabelecimento militar, de onde Sé- do, de uma estrophe para outra.
u

II
u

do Avahy: João Alvim Martins e dois sacerdotes distribuiram

rá expulso e entregue á polici:>, O mesmo não acontecerá com Aos nossos operarios Valdemar Lelis de Assumpção, communhão a mais de trezenl

se pretender fazeI-o.}} versos de tonicidade confusd que Numa das ultimas diligencias policiaes em S. Paulo, noticia O
de conformidade com o n. 2 do homens: soldados, operarios,

O sargento Bf'le'm publl'cou, ha exig:rão, por certo, muitos typos T I f ".
.

O 13
art. 79 do ·C. P.; applicar a dicos, advogados, professores,

_ ,orna, - oram prezos qUInze commumstas. estes, eram ex�
-

dias, pela imprensa, uma carta, de musica differentes. trangeir03!
multa de 10$000 e suspensão gistrados estudantes, etc., lá esl

na qual censurou o ministro da II
II

II DJS vinte e dois extremistas expulsos ultimamente do terri- por um jogo de Campeonato aos vam cumprindo o seu dever.

Guerra, por haver punido o sa- A poesia é ILnã gemea da torio nacional- quinze possuiam depositos em Búncos na importan-
amadores do Figueirense: Arman- A' noite realizou-se o feslil

gento Nicolao Tolentino de Me- musIca. cia total de duzentos e setenta e dois contos de reis!
do Santana e jo!\é Pinto Pereira, litero-musical.

nezes, candidato a vereados, nas Mas, ,.para gaudio dos que E nenhum delles havia pensado em distribuir com os opera-
de accôrdo com o art. n. 82 e O revmo. pc. Germano sub

úhmas eleições. gostam de «fu�urismo}}, este já nos nacionaes esse dinheiro! de 5$000 aos desportistas do Fi- tuiu o sr. Honorio Dantas q
gueirense: Osny Ortiga e Heleo- por motivo de doença deixou
doro Ventura de conformidade relatar o thema: Retiro e �
com o n. I do art. 73 do C. P; espiritual.
APPLICAR ao Club Figu"iren- O sr. Herondino Avila relal
se a pennalidadc constante do n.1 o thema: Vida eucharistica, o
2 do art. 64 do C. P. (MUL- Antonio Bottini relatou o the

T.f!\ DE 20$000 E SUSPEN- Bôa imprensa, s'ua misEão e

SAO OO S DIREITOS E5· mação de jornalistas.
PORTIVOS DURANTE UM O sr. Daniel Faraco, rela
MEZ). o thema: Circulo de estudos

colas nocturnas para oper�r;
NOTA Todas as conclusões dos r

Por ter sido suspenso os direi- torios foram approvadas e appl
tos esportivos do Figueirense F. didas com enthusiasmo pela
C. a Junta Reorganizadora reso!-

_

merosa assistencia que enchia
v�u contar dois pontos em ambos vasto salão de festas do Gy
os quadros a favor do lris que sio Catharinense.
no proximo domingo teria que en-. Agradaram muito os núm
frentar agueIle C!ub. desempenhados pelos membros

Congregações de operarios e

O caso do Fi- tudante3.
.

A orche3tra sob a regwcia
competente maestro sr. Arl

Como é do domínio pú- Gama d'Eça, exeC!ltou exceIl
blico, por se ter retirado de tes num::::ros de musIca e

campo no último jogo de impecavel.
campeonato com o Avahy Terminou a I1nda festa caP!

F.C., O primeiro quadro do hymno «Queremos Deus,» �
Figueirense, por determina- dQ por toda a grande ,assiste

�j,
"" A GAZETA

Collaboração

A mr sica é Irmão

Poesia.
gêmea da

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

A soldo de
age��'ies

internacio-
naes

; ,

('

i

ri

"
, N<? SOO'

I I

, ,

Florianopolis, Terça-feira, 23 de Outubro de 1934 2

FAZER uma refeição ção de seu presidente, sr
Osny Ortiga, teve esse ulti
mo Clube suspenso seus di.
reitos sociaes pela F. C. D"
de vez que sua antorior aI,
titude fôra aggravada pelQ
remessa de um officio á en
tidade máxima, em que Q
directoria do alvi-negro se
solidarizava com o seu pre
sidente.
Agora foram iniciadas de.

marches, com a acqulescr-,
cia e sympathia do sr. cei
Lopes Vieira, presidente d;
F. C. O., para que a dir;
gente dos esportes terrestres
reconsiderando seu acto, aI:
tenúe os effeitos da punição,

E' digno de louvores
gesto do sr. coronel Lop,
Vieira procurando resolver
incidente com espirita coi
ciliador, ainda que não ve.
nha a soffrer a disciplina tã
indispensavel ao desenvolvi
menta dos desportos e

nossa terra.

inhltrou abusivamente na mu-

Foi marcada segunda-fei
ra proxima,para a realizaç;
da 4a. eliminatoria da oul
rigger, para escolha definiti
va da representação cathan
nense.
- As pugnas nautic

brasileiras foram transferida
para o dia 18 do proxim
mez, em Santos.
- O remador de skif], re

presentante do nosso Estad
sr. Saul Duque Ganzo, f
naturalizado brasileiro,
atco do sr. presidente
República.
- A guarnição iÍachual'

na, soffreu uma modificaçã
por estar impossibilitado d
remar o sota-voga Joaqui
de Oliveira, qUe foi substitu'
do por Octavio de Aguiar.

é causa vulgar. Mas fazer 1 Des- 1
1 ' Iporlos I
�ll"_

uma bôa refeição só no res

taurant Chl�Mil1ho.

REMO

Dia do con

gregàdo

" "
II

o operario brasjleiro deve procurar resolver as suas legiti
mas a'pirações, dentro do sentimento da Patria e da Familia.

O homem não póde se nivellar a um animal irracional. Tem
de amlr os seus paes e os seus filhos, o sangue do seu sangue.

E tem de amar tambem a terra em que nasceu.
I' "
II

J O Integralismo é uma revolução nacionalista, feita por todas

Ias classes, que se querem integrar no organismo da Patria. E' o

governo do qual participam todas as fôrças productoras da Nação.
Por isso combate a Liberal-Democracia e o communismo·

I que são governos de Partidos e de gl upos, governos em que ha ex�

piorados e explcradores.
" "

II

O Exercito é uma escola de civismo,
gralista é uma iniciativa de discir.Jina.

" "
II

Catharinense
-Amanhã póde ser tarde! O Bré sil precisa do teu braço

e da tua fé!
.

Vem vestir a camisa-verde dos constructores da Patria Nova.

como a Milicia intt�

gueirer1se
Côrte de Appellação Delamberl

e nada mais

RUA BOCAIUVA, 161

PHONE 1.100

Reuniram-se hoje, em sessãe

ordinaria, os srs. desembarga _:�
res da Côrte de Appellasão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Miguel BOabaid!l'Clinico geral
Syphilis ;

VIAS URINARIAS IIConsultoria: Praça 15 dt_�1Nov. 24 (Sobrado) tcleí.
1595 Resid. Praça Pereira.1e Oliveira 14-Telef. 135�'
Consultas diariamente: Da:

,

das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

I Dr. H�ilriql.i� Rupp Jor.
j E

l�or.
O�w21ldo 6ulcãl Vianna

Escr.ptorio R. Felippe
Schmidt n 9 Phone 1483

� _----�=-==--=

�
--

---====- -=--=

io-. Fulvio Aducci
� Advogado
��ua João Pinto, n: 18

; (sobrado)
[Das 10 ás 12 e das 14 ás

I 17 horas

I�'===�--------

i ADVOGADOS
,

I

Dr. Tarciso Ribeiror
I.

Ex-chefe De clirricc Da H. 5.
João Baptista, Assistencio

Publica z H. Prornpto 50ccor

ro, Assist�nk DO Serviço De

crianças 00 Prof. Luz

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

Dr. Gil Costa
E

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, emmagre-,
cimento, tuberculose e syphi- i

lis infantis

Consulto Cf? João Pinta, 18 I
O· anoa�

,

Consultas de 3 ás 7,diariamente
'

Residencia: Conselheiro lv/a
[ra, 82-1' andar

- Phone 1.392 -

: Dr. Cid Campos
I Escritório: Rua Trajano,
'1' 11.

-------
- -

-

CLINICA DE VIAS URINA-

RIAS, PARTOS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. f\aymundo Santos
méàico 00 Hospital e

materniDaDe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln �'''Celephone ·1 I 05 f'

Cons. - Rua Trajano n. 1 1
'{;elephone 132 I t

Das 10 ás 12 e das 14 ás 18 .�
� ,

�AFE' ;�vA·11
Praça 15 de I

Novembro
TELEPH. • .36O i

Advogado
RUA FELlPPE SCHl\1lDT

Accacio �Y1o-
•

re I ra tem seu cscrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

A GAZETA

Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,
bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de 1', quali-
dade.

-

Rua João Pinto n: 8 --- Phone 1365

XARuPE CONTRA co
QUELUCHE FONTOURA

- EFFElTO SEGURO -

I Pharrnacla e Oro
I garia Moderna

I Praça 15 d.N.v.m�r., n· 27

'II Telep/lOrze n: 1375 Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

íl freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

li==========! Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-

I I phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e

! PE'1armacia FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

III POPDUELAR I
...João Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

l[ An��mio d'Ac�Hii1põra I
===========

I Praça 15 de Novembro 27 .

Letreit-os

II TELEPIIONE 1170 iI

Refinação de Assucar I
��

�---------_----.--�

JoÃO SELVA Casa e móveis

LIVf<ARIA MODERNA
funDaDa em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
raixa postallZ9 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia,
Encoôzr-nnção, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo I.!tc:.

Pintura em geral a pre
ços modicas

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

o, Graxaim, Rap )3aS

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

Banc'iJ de Credito PQllular e Agricola de Santa Catharina
(Soc. roo. óe Resp. Lllõc.)

Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)
Enà. T'e lzqr. : Bcncrcpolc .. , roo. "Híbclro» � "mascote"

,;===========-= I Chrystalino de Barros Florianopolis

C h I EmPRESTlmOS .. , DESt'ONTOS .. , rOBRANçA5
ocolate Iii I,]

Rua Araujo Figueiredo, 23 ORDENS DE PA6AmENTO
Corr-eeponõentea em toõoa os munlclploa ao EstaDo

SÓ 8 H ER I NG
['LO �I fi N:J PO Ll5 Os melhores juros para os depositas em Contas Correntes

I" }r. PednJ de I\bura Ferra Usem o Corante Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

I'. Guarany )� DELAMBERT-Phone 1.1 00 ����r(:;�,p�ar�tí�çõ�e�s�f�ed�e�ra�e�s,�e�st�a�do�a�es�e�m�.u�n�ic�ip�a�es�.���IAdvogado que é o melhor II .�

I'
Agente José F. Glavan IIImua Trajano, n: 1 sobrado, Rua João Pinto 6 I \I Telcphone rr 1548 J I ,,=========�I,

I�- ----� I PASCtl0AL. SIMONE S. A. IIDr. Salgado de Oliveira

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na ..Joalharia rVlUller
Llnlco estabelecimento capaz De satistazer o mais exigente

profissional, mnntenõo sempre cornpléto stock õz proàuctos Den
tarias ncclonuea e extrangeiros. -; Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta Joalharia avisa aos seus freguezes cirurgiões Dentistas que
resolveu Desta àata em Diante fazer qrunõe reõurçêo De preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-_!3.ua Trajano, 4 C

A' venda em to
das Pharmacias

Vendc-S'e por 30.00$000 a

confortável casa situada
na Praça General Oso

rio, 24 e os seguintes mó
veis: 1 mobilia de vime, com
5 peças, 2 grandes secreta
rías, 1 commoda e 1 armaria
para livros.
Ver e tratar na mesma casa

Almanak Laemrnert
fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrní-

l' volume -- Districto feàeral
z' .. _ .. 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 Municípios, Capi
taes e Estados do Brasil

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

fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriaes, Comrnerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial»

I
Rua Esteves Junior, 16

_____F_L_O_R_I_A_N_O_P_O_L_I_S _

SA ATO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de cé?lçados finos para
Especialidades em calçados sob medida .

CHIC
menores preços"
homens, senhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
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,
,.�. .' - -.- "'�, ,"'" «e» ��"

��1 Cravos? Manchas da pell
$� Desapparecem rapidamente com um só vidro do famoso preparado
� DISSOLVENTE NATAL
�, Preço pelo Correio (registrado) 7$000
*� Pedidos a SILVA GOMES & Cia. - Largo de S. Francisco,42 -

�:�) O "OI550LVENTE' NATAL" •. é cconsclhcõo pelo eminente meàico especialista em tr

��,' menta àa pclle Dr. PIRE5 e o unico prepnroôo srieiltifico que existe, para embellezo
�, rosto e fechar 05 póros...• BRFlTI5. Enviamos pelo correio, informações àetalhaàos

� ra o tratamento srientifico àa p allz e lln ào s presentes a quem enviar a coupon abaixa,

� Laboratorio Scientilico NATAL -Rua dos Andradai, 130 - Rio

sl� �r
-i);! ul(_ome (f)ua ___.

.siê
l\

� Cidade Estado

j raso qveira um viàro õe amostra ào "Dissolvente Natal" manàe 1$000 em sellos

��������m���!.{'4�<%,��"",.. -*,.;it'�l ..WiJj"";'�i9?k��r("'l!.W1'�C�}.�,S'�����lff���f(l)J�'?PJ�@1�»J�'�Át'!l<45'��"'����'��'���'�7l)ol��@��

afiança
o seu Refrigerador?

r;;:h;_;erd:!r é um gr.!nd� conforto par, • I", i t,mbem UM

€ffi,rc:;.> Q� cep!(.:I que precisa de estudo.

0, r<.Í:;ser,;,Lr<?s G. E., além de possuirem tudo O qUI 'fi, eI.
1'" �, ::;"':U:IO e puf-e:;o em refrigeração .Iectric., vazem, n� mare.

C ,;(,,,,�d f.; ..c:dc! uma se;:m:ma garanti. de qualid.de, duraçio e v.lor.

RP5 m._ 'ti

iT E L. E-F-U N-
Typo "Super-Bayreu·th"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade

_.�l!!'IE!_�r;�ç�?��e !ELEFUNKEN-ondas curtas e longas
Agentes:

Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
fILIAES EM :-Blumenau-joinville-São francisco-Laguna-Lages

1�1 �.. �_o_s_t_ru_a_r_w__p_e_r_n_la_nMe_'lt_�e__e_m�c__rualz�e�ir�o__d_o�SGU_I am��; 1

Para SUL-P. Alegre-Rio "'ri _ ..

Grande-Uruguay-Argentin.l- ���VA"AV�"�ffAV&7Ca..VLJ
Chile-Perú-Bclivia "��I': Na construção dos afamados recptores ra

SABBADO 12,00 simples ��",) «Philips» são aproveitadas todas as importan
10,00 rcgs, ;;>_;, conquistas da sciencia de radio.

NORTE---Santos-S. Paulo- ��('_ Desta fórma recommendarnos, antes de fazerde
Rio-- Victória----Caravellas-- � .. -

d t
.,

li aquistçao e um recep or, procurai ouvir os a
Bahia-Maceió-Recife--Natal- � P

I

I�#"
mad?s apparelhos � hilips- de construcção modei

Africa-Europa-A5ia ,.."'" e primorosa matería pnma.
SABBADO 20,00 simples � Re�eptores a todos os preços e em condiçõ

f\� comprar um rdrigerado" ISsegura-,e d. qUI" micltln.-. "&1
18,00 regs. <� vantajosas.

• e r,;"",,(, ,""h,do, • d. confl••Co·.....íIÓ ...fdi."d.. G. t, � Maiores informações:

Peçe informaççu ou uma demonstraçio, a qu.lquer dOI De Iamb�ri· � c o S TA&. C I A
nOSH'I Auxili,un ou tclepholll pa'l • I_i"'" .. ��. RUA CONSELHEIRO iVIAFRA - 54 Far

e nada mais p.� Far

Cia Tracção Luz e Força de Florian 01· �.1V2�ÂvÂv�'VI:�r��:iV.ÂV�Vff�, Fai
. ; , . op IS PhONE 1.100 ��5'1l�i�.roli'''�fSi���,��rül�'1�l\�����,��.

�1q;y��j�'?���TtP5���Ii"'Jt4';��'������
) tt = '7"""'5"3,'_", I ��

T A _1
__

i rl-�;f:;it�;i; -chi��i�hO'N'1 ;& �

Com 18$SOO podereis comprar um Es,pecialidades em caramcllos, bonbons, empadas, �
I conservas, vinhos finos etc. �

frasco de RODAX extinguindo com- fornece doces de todas as qualidades para ca- �
pletamente moscas e formigas.' �

sarnentos, baptisados e bailes. 'ià�
Destribuidores para o �

Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blumenau. RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar i,
THEODORO FERRARI �

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA �

1_
RUA TRAJANO) Telephone 1.194 i

���������������������I�� ii
�I Syriaco T.Atherino& Irmão I

I
COUNUSSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA �
AgeNtes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo �
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca i:
"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil <O
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo e

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de �
50$000 até 1:000$000

j
iii

Gordura Selecta (côco) i
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 G Entregas á domicilio - Hyglene Irreprehenslvel

End. Tel.: "Atherino"�-�Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026 ,.
�"""õiõiiiaõiiiili.liBliZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii iiiDiiiIiiiiiURiõiiiiiiiiii'J

. ��G,��e.�moeÁ��.o.-

M

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schleniper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

L
rALçAD05 ELE6At-lTE5 E fJN')5s')m05

,
•• - Ultima moàelo· • -

,----

Ultimas edições da Cia.
Editora Nacional

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

Josué de Castro-o Problema da Alimentação no

W_. Tabajára de Oliveira - Japão
.JrConfeiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lope,.s 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
lidai e de Mysterio-8 volumes publicados.

'

Brasil

Po·-

Prefiram sabão
"
I

Fechamento
malas

de

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

••• D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortavcis 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, 14� I

-Companhia Alliança da Ba
•• 0 funàaàa em 1870 "0

SE6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r,pitol r-cnllsoõo 9.000:0
Reservas mais àe 36.000:0
Receita em 1933 17.762:7
')mmoveis 13.472:2
Respon'iabiliàaàes assumiàas em 1933 2.36CJ.938:4
(Estas responsabiliàaàes refli'rem-se sórnente aos ra

f060 e TRAt--l5PORTE5, que afio 05 DOIS UNlr05 e
a rompanhia opérc)
Agentes, 5ub'Agentes e Regulaélores àe Avarias em to
Estaàos ôo Brasil, na Llr uquc (5urcur5úl) l" nas pri

praças extrangl"iras
Agentes em florianopoii>J CAml?05 LOBO & elA Sac

Rua C. Inafro n
'

35 (sobraào) Caixa postal 19

Telegr. ALLIANÇA T'eleph. 1.08

"' Escriptorios em Laguna e ltaiahy
Blumenau e La§es

Sub·Agentes

5ac
Moi

Arr
Ker
Gaz
Vél
Sod
Ceb
Vél
Zé
Cô

Açougues
ào Povo,
Popular e

moàelo

Vé
Gr
Ci
Ph
Ar
Ar

v

A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor,

LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES
JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

Filomeno & Cia.
Enc. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS - SÃO JosE'
Santa Catharina

A�.l'entes autorizados da
o

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

Commercio por gr®sso de Sal, Trigo, fareIlo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

N C I
res dc,mesticos

consistente I ••

" de (Curityba) para lavagem de roupa e mist
--- Em caixas de 27 tabletes

Optima qualidade,Massa - Economico I • I
.. •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f"iEI�CADO fIRME

c?nsequencia da concorren-INotas Pelosera do algodão do Brasil
cuja cultura havia augmenta� palieiaes
do nos ultimas annos devído _

ao empenho dos productos O sr. Bento Henrique 80r-
brasileiros de. cre�r novas ges, de 43 annos, chauffeur,
f�ntes de producçao des�e residente na Trindade, que i

��e o� preços, 90 café jà xou-se á Polícia de que, na
«ao et am sufftclente�e�1_!e noite de 20 para 21 de cor
remuneradores. Na opmiao rente tendo necessidade de
dos refe_ridos funcib�arll)s, .a vir á cidade chamar a par
F\odllC�a? d.o, algodao brasi- teira para sua esposa, o in
retro dl,l11lnu,ma se os preços dividuo conhecido por João
do ca_fe subissem e �SS� al- Catalão, completamente em
ta ,ser�a um dos principaes briagado tentou pernetrar em

obF�Ílvos do tratado C0111- sua residencia.
mcrcial <.I:: recip,rocidad� a- - O sr. Deolindo Costa,
ctual.mente negociado en�re o commerciante de fazenda e
Brasil e os Estados Unidos. armarinhos, estabelecido á

ma Conselr eiro Mafra, quei
xou-se á Policia Civil de que
vários carregadores fazem

Rio, 22 _ O sr. Aüh'.lr de das portas de seu e stabeleci-

Souza Costa prestou d .clarações
menta ponto de palestra, E

'-

A blé
ao O Jornal, sobre a alta doca- pronunciando palavris irnmo- m reull1�o da ssem a

raes e afugentando as fami- Geral, real�zad� a 11 do
fé" que vem �evoluci,onaudo os

lias. corrente, fO! eleita e empos-
�eiOs comrncrciaes. Dis3e o enue-

_ O b d F P A- sada á seguinte directoría
vistado que são sem fundamento f' h t� ,o a .

't .Ido Centro Popular «Frederi
os boatos de alta, pois qu,; o bpO'os), I� O C�e�lra aAPreseln ouL.a co Ozanam- que dirigirá os

G ' � � : di "o lCla IV! nge a 1- " ,

overno nem \ .. .0g1�a 1550, [JOIS e
k b

'

I' d seus destinos no penado de
do interesse do paiz que o café se 3ceSs e, ranca, so teíra, e

1934-35'
a h ' annos empregada no res· "

manten a no preço em que esta, t t' d S turní Presidente Padre Bernar-
pois seria im 'I t d auran e o sr. a urrnno

d Phili
r=>.

idmpossive a en rega o
Cd' B r: O .

1 ippr; vice-pres: ente,
Produ t t

- A ar asa, a rua ento uon-
V' t F' 1c o para expor açao. 5

I
.

tê I IC ar reítas: .

e 2' secre-
condições do mercado são as me- f1 �es sjn., por de� aõencodn- tarios João Brasil Silveira e

Ihores possiveis, havendo equili- Mra O dnasp�mbll!1c iaç es 0 FrancÍsco Chagas Machado'
5$500 b io entre a olf

erca o u ICO com as "

no entre a o erta, a procura e o
t

A

t
"; l '

e 2' thesoureiros João
1 $000 consumo mundial, as depressões �es es ro as e a �ao �quer- Nunes Netto e WaI'demiro
I $7CO transitorias dos preços resultam de

f
� ensadn·gduentfa �d' nge la Auto Leite' l: e 2' zelado-

I $5CO man b - d I - -
01 aggre I a e en a no po -

O' 'S'I' Bo ras e especu açao que nao
1 d

- dres IVO I veira orges e

tarjarão a orientar num sentido eg�r
t
ama0 esquer a, a sel{horita Emilia Cabreira l:

verdadeiro
. camve e por seu ex-amante. .

'
.

. I Paulo Feeiberger, residente e 2 procuradOl.es, senhon-

oz sacco 44$000 (Por sacco de 60 kilús)
Libra 58$347 -Cante= roa I á rua Anna Schutel. tas Diva Moreira Nett,o e

ozene caixa 35$000 Dollar 11 $880 _

li lnah de Souza; syndicos,
olina caixa 55$000 Preto novo 15$000 MaLo 4$820

-

N. E.. "Alm. Paulo Mendonça, João Wen-

as de cebo caixa 16000 Branco especial 26$000 Lira 1 $025 NOS dhausen e Agostinho Faisca;

a Pyramide caixa 55$000 Vermelho 20$000 Peso Argentino 3$145 tumulos Saldanha director de tlieatro, Arthur

olas caixa 4$300 Mulatinho 25$C00 i �es) ,uruguayo 6$200 da Gama"
Teixeira.

----

as stearina caixas 38$000 j...\ERCADO FROUXO l:..3CUc'O $540 O C I R
Mays Fischer caixa 30$000 O administrador do Cemi- Rio, 22,-Rádio,-São gran- e . enato
o sacco 55$000 FARINHA DE MANDIOCA O algodão te�io de lta�oroby" está pu- �es os preparativo'i'para 03 f,,�te- Tavares para
110 sacco 5$500 bltcando edital, avisando aos JOS na chegada aqu ,no próximo

lIinho sacco 7$500 (Por sacco de 50 lf,ilos) brasileiro interessados que a construc- dia24, do navio-escola «Alrni- O quadro su-
nha de milho Marialil1a caixa ção de canteiro, com ou sem rante Saldanha da Gama». Dia-I IFina com pó 11$000 f t

"

'f p ementar24$000 F d
ron espicro.para a commerno- namente é eita propaganda pela

.

as de cêra kilo 7$100
Grossa sem pó 10$500 .azen O concorren- ,ração de finados, só será estação rádic-omissora <Mayrink Rio, 21 - Pelo sr. ministro

mpos p. cêra kilo 1$400
MERCADO CALMO ela ao prod.ucto nor- permitida até o dia 29 d? �eiga, tendo, falado diversos oHi- da Guerra foi transferido para o

ento Mauá sacco 11$500 ARROZ
te-ameriCanO corrente, tendo os requen- Claes de mannha. quadro suplementar, entre outros,

sphoros Pinheiro lata 210$000 Washington 21 - (Via mentos de serem apresenta- Na noite do dia 23. véspera o capitão de artilharia Renato

me farpado n. 12 rôlo 25$500 (Por sacco de 60 kilos) aérea) FunccionaíÍos do De- dos até o dia 26. da chegada, falará o almirante Tavares da Cunha M�lIo, que

me farpado n. 13 rôlo 30$500 partamemento de Agricultura A Prefe I" tu ra
Protógenes Guimarães, ministro vem exercendo o commando da

I Agulha Especial 47$OQO declaram hoje que as expor-
da Marinha. Força Pública de Santa Catha-

A II B 42$000 tações de algodão dos Esta- ordena II"m pe-
Na occasião da chegada do rina.

HO DO RIO GRANDE gu 1a om, -

I
japonez EspecIal 44$000 dos Unidos para a AlIema- «A m, Saldanha», haverá uma

100$000 japonez Bom 40$000 nha tinham diminuido em za geral rev;sta naval de que participarão A geração de
55$000

mil embarcações diversas, entre h
-

20$000 MOVIMENTO DE C::'REAES NO RIO DE JANEIRO A Prefeitura da Capital es- as quaes as frotas completas dos aman a

23$000 �������������������RI!III���
tá publicando edital deter- clubes náuticos. l\hxico, 21 _ Estudantes ar-

20$000 5TO('K em 5-10·34 Entraaas e 5ahiaas minando que até 15 de no- Todas as emprezas de navega- mados de revólveres e outras ar-

26$000
ae 10 a 15 ao corrente vembro seja feita a capina- ção associaram-se ás homenagens. mas, organizaram barricadas de-

24$000 Feijão (saccos) 123.035 8.670 3.496 ção das testadas dos terre I I fronte da Escola Preparatoria Na-

Arroz ( ») 115.72'1 27.626 25,934 nos fr0.nt�i�os as �stradas Palcos cional afim de enfrentar a policia.

crcado de F'lorla�opolls Farinha ( ») 42.026 6.423 12.742 e substttUlçao de cercas e Um contingente cêrcou o local,

Banha (caixas) 17.459 15.525 16.140 limpeza de valas. Aos infra- e Telas mas não trocou tiros com os aca-

16$000 Milho (saccos) 25.496
ctores serão applicadas as d:�micos, deante das ordens ex-

20$000 Xarque (fardos) 13,500 penalidades previstas em lei. Ca rtazes do pr(!Ssas do presideil}e Abelardo

00
Rodrigues. A polícia aguarda

1 5$0 De IegaC ia d ia instrucções do govêrno.
14&000 Fal�am as sahidas dos depositos particulares. F11> isCa I Os estudantes votaram a sus-

ata sacco 18$000 Odeon-A's 7,30 horas, se-

endoim sacro 1 0$000 O sr. presidente da R:;publica rá focalizado o magnifico film: pen,são das aulas até que o go-

oz em Cdsca sacco 12$000
Roupas de ho rnens e as:;ignou decreto na pasta da Fa- King-Kong.

vemo se pronufncie quanto aos

inha Barrein..;s sacco 14&000 Creanças s6 na zenda dispensando, a pedid�, da assumptos em óco que interessam
11> d

á Universidade.
inha commum sacco 10$000 CASA

commis�ão e Delegado Fiscal do lmperial-A' s 7,30 h o r a s:

inha de milho sacco 14$000 rhe�ouro Nac'onal, ne,ise Estado Gscandalos nomanos.
sacco 30$000 OA� ITA. '-

o l' escripturario da Recebedoria

$200 ........ _ do Districto Federal sr. Fred�rico

1$300 de Menezes.

ommercio, lndus
tria e Agricultura

mu

nicipios
De Laguna

ços correntes na praça de Assucar grosso arroba
F'lorianopolls Polvilho sacco

(Por caixas de 60 kilos)

Carne de porco kilo 1 $200
Toucinho kilo 1 $200
Cêra kilo 4$800
Mél de abelhas lata 1 8$000
Ncz es kilo $100
BiCá Corrida 34$000

MERCADO fIRM �

7$000
15$000 Fez annos a 14 do cor

rente, a gentil senhorinha
Alice Duarte, fino ornamento
da nossa socíedade.
Por esse motivo foi mui

to cumprimentada pelas in
numeras amiguinhas, as

quaes, precedidas do jazz
«Paramount-, da União, ef
fectuaram um assalto em

sua residencia, do que re

sultou animadas danças até
alta hora:da noite».

ARINHA [DE TRIGO

zeiro 44 kilos 3'$500
preza 44 kilos 35$000
zeiro 5 e 2 kilos 4$500
iana 28$000

COUROS
Limpos pesados kilo
Reí Jgos pesados kilo
Limpos leves kib
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000 BANHA

��ASSUCAR PELES
ra

mante
istal
ido
ceifa

68$OCO Gatos do matto uma 44:000 N
- IT

d do.jJ
,

Em bhs d� 20 kilos 122$000 ao S' 't/e r a e68$000 Lontras média uma 30$000 Em latas de 5 kilos 124$000
�

58$000 Graxaim do matto uma 3$000 Em Íatas de 2 kilos 124$000
62$000 Graxaim do campo uma 4$500
50$000 Catetos médios uma 4$000

FRIO
Porco do matto uma 4$000
Largatos grandes uma 3$000

8$500 Veados mateiros kilo 8$000 (t or kilo)

6$500 ,...,
Mantas GOlJ1S 1$700

7$500 MADr:lRA DE LEI - PRI- Patos e Ma:üa 1 $500
1 $900 MEIRA QUALIDADE Sortida regubr 1 $400

Taboas de lei est. (3x23) duzia l\l::R::::ADO fIRME
38$000

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

Cêea16$000
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000

Cebo

4$000 Carne de [i)[('0

5$000 Mercado dn Ria Tcucinho

XAl�QUE
AL DE CABO

co de 60 kilos
co de 45 kilos
'do de 45 kilos

ipados 2 kilos

DIVERSOS

FEIJÃO CthIBIO

SAL DE MOSSORO'

co de 60 kilos 9$500
co de 45 kilos 7$500
ido de 45 kilos 9$000

SABÃO jOINVILLE

(por kilo)

xas pequenas
xas grandes

DIVERSOS

quintos
decimos
em grão arroba

souras 5 fios dz.
souras 3 fios dz.

que coxões arroba
gole sortidos arroba

ão preto sacco

ão branco sacco

ão vermelho sacco

ho sacco

DELAMBERT vende-lhe o

1?_oyal-A's 7,30 horas: Sal- melhor gêlo por igual preço
Ve-se quem pudeI'. PHONE 1.100

CIRCO NERINO
As 8314 9A NOITE. -_ H O ..J E :

ais um espectaculo repleto de estreas .. Dentre outros numeros' de sensações
DESTACAM-SE os SEGUINTES

Percha Indiana com o Turbilhão da Morte - 200 voltas por mi- Terminará este espectaculo com a super comedia O morto que
os-Pelos insuperaveis athldas GAETAN e MINERVINO. nao mo rreu.

Trez Rans Humanas - Forte numero numero de contorcionismo pela fa- BREVEM ENTE - As facas incendiarias ..

milia SCHUMAN.

� Corda Maritima-Numero sensaccional por MINERVINO. AGUARDEM -

f faltarão os comicos do dia - PICOLlNO-PERIQUITO-BARTHOLO - JULIO e MAURíCIO

o .J E •

•

Pelos SEm rivaes Irmãos
GAETAN.

O TERROR DAS rRONTEIRAS DO Rro GRANDE DO SUL-MeIa-Dra
ma de costumes e danças Gaúchas.

______________________________________________________________________________________________�__��__�c�•._l.,� � _
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o PLEITO 00
Resultado da apuração

Colligação Republicana
Partido Liberal
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

Florianopolis, Terça-feira, 23 de Outubro de 19A G ZETA
A VOZ: DO POVO Ultimas Noticia

Representação
Classe

No dia 3 de novembro proxi-
. mo, acompanhado dos revmos ,

Ínstruccões para a realização das I riamente assignada pelos membros
coneco Nic I G' d

•

' J
• 1 •• . ;:; o au esmg e pa re

eleicões dos representantes profis- aa Mesa que tiver presidido os Norberto Tomb'
. ,

, " 051, segUira s. exa.

sionaes, na primeira legislatura trabalhos, e facultativamente por revma o sr arcebi p t p 1'_
I

'

d
.

1'1
. . � IS o me LpO I

nacional, approoadas pelo Trihu- qua quer associa o ou syndica 1- tano d. Joaquim Domingue� de
nal Superior de Justiça Eleitoral, zado presente. OI'

. . .

I '

rveira, em visita pastora as pa�
em sessão de II de setembro de § 30

'.
Cabe a cada syndicato rochias de S, Pedro de Alcantara

1934. ou asso�lação eleger um só dele-
e Angelina, no municipio de S.

CAPITULO I
gado-eleitor. José.
§ 40. �ó os brasilei�os natos No dia 4, domingo, na impo-

ou. naturalizados poderão tomar nente M tri de SPd '

DA ESCOLHA DOS DELEGA-
parte na eleição dos delegados-e- conferl'daaa

IZ

d�'
e

rAo'ff
sera

DOS-ELEITORES I
.

CC" F d
o iacono onso

eitores onstrtuição e., art. Reitz, natural daquella lOcalidade
23 § 90. � art. 106, let,ra d). a sagrada ordem de ! sacerdocio.
§ 50. Nmguem poderá exercer Na segunda-feira dia 5 '

_

di
,

d
'

d
"o neo

o Ir,elto e vot? em mais e, ur_na presbytero cantará a sua primeira
as�oclação syndical cu prolissio- missa na capella do S. Coração
na . de Jesus, de accôrdo com os de
Art. 30. Terminada a apura� sejos de sua exma. familia.

ção, a Mesa gue presidir a elei- Em Angelina, no dia 19 do
cão communicará, im:nediatamen�' 'd' ,
'x próximo mez, presl Ira s. exa. o

te, por telegramma ao Tribunal
sr. arcebi ;po a ceremonia da

Superior o nome do eleito, e den- profissão religiosa de varias Irmãs
tro do prazo de oito dias, a di-

que alli completaram o seu novicia
rectoria do syndicato ou associa- do, destinando provavelmente ao

ção deverá officiar, ao mesmoTri- magisterio local.
buna], confirmando a escolha do
delegado-eleitor e remettendo o 3 Ch r isto-Re:
seguintes documentos:

I. U.Jl exemplar dos estatutos,
devidamente authenticado pela Di�
rectoria;
II. Lista de assignatura dos

syndicalizados ou associados que
compareceram á eleição do dele
gado eleitor;

I I I. Um exemplar do jornal
gue houver publicado o aviso de
que trata o § 10. do art. 20,;
IV. Acta da eleição do dele

gado-eleitor, assignada pela Mesa
respectiva, reconhecidas todas as

assignaturas por tabellião;.
V. Duas photographias do de

legado eleitor, tiradas de frente,
com a cabeça descoberta e com

as dimensões. de 3 por 4 centi-

Art. 10. Os' syndicatos reco"

nhecidos até o dia IOde outubro
de 1934, de accordo com a le

gislação em vigor, e as associações
de profissões liberaes e as de func
cionarios publicos, que estiverem

legalmente constituidas até a allu
dida data, elegerão em suas sédes,
até o dia IOde novembro vin-
douro, mediante voto secreto, 03

seus delegados, para, na Capital
Federal, na séde do Tribunal S:.I
perior, ou em outro local que vi
er a ser indicado, virem eleger,
na fórma de s tas instrucções, os

cincoenta representantes dos grupos
prolissionaes para a Camara dos

Deputados.
Paragrapho unico. A eleição

será realizada nesta Capital nos

dias 5, 12, 19,24 e 26 de janei
ro de 1935, em local gue será

designado com a antecedencia de
vinte dias, pelo menos, a contar

da primeira data.
Art. 20. Em cada syndicato

ou associação, a eleição de dele

gados-eleitores realizar-se-á em as

sembléa geral e de accordo com

as disposições estabelecidas nos

respectivos estatutos para a eleição
da directoria e mediante suffragio
directo e secreto.

§ lo. A assembléa geral para
a eleição do delegado-eleitor de
verá ser convocada na fórma dos
estatutos, por meio de aviso pu�
blicado no jornal official, onde
houver, e, na falta, em jornal de

grande circulação declarando-se

expressamente no aviso o fim da
convocação.
§ 20. A votação se fará por

meio de cédulas impressas, dacty�
lographadas ou mimeographadas
collocadas em sobrecartas forneci�
das pela Mesa, as guaes, depois
de encerradas pelos associados ou

syndicalizados, serão depClsitadas
em uma urna lacrada e fechada e

com um só orificio para entrada
das cédulas. A apuração seguir�
se�á immediatamente á votação,
devendo�se lavrar uma acta cir.

cumstanciada, que será obrigato�

Federação doo Commercio
Industria e Lavoura

de rN"'�;���;�v�;l:��oo����oo ����������
Commle. Lucas A. :J3oileux professora normalista do G. E. 0-

Assignala a data de hoje o an- r .sies Guimarães.
niversaria natalicio do sr. capitão Os que chegamde fragata Lucas Alexandre
Boiteux, digno Capitão dos Por
tos de Santa Catharina..

Erudicto investigador de nossa

historia, penna Ide intenso brilho
nas Íettras catharinenses, o comte.

Lucas Boiteux, como todos os

seus irmãos, demonstrou sempre
enamorado desvêlo pelo nossa Pelo omnibus da Empreza Da�
terra, gue é tambem a sua, rius chegaram ontem a esta capi-

Membro da Academia Catha- tal: Tte. França, Frau Ehlke, M.
rinense de Letras, do Instituto de L o u r d e s Lopes, Richardo
Historico e Geographico, não é o Oettner, José F. Presto, J. Mello
illustre conterrâneo uma simples Jor., Marcario Bechara, Syriaco
figura decorativa nesses centros Chrislovel, J. Mendes Martins e

culturaes. senhora, Aristides Cargura e An-
Ao invés disso, assàs notavel na Mein�r.

é a sua obra, guási toda dedi- I
O f--cada ao passado barriga-verde, sp)ue pa:bemd: E DA' s homenagens que o digno .

e o o,mm us
.

a mpreza a-

catharinense hoje receberá, fi
nus seguiram hoje para o norte

Gazeta, que sempre o admirou, do Estado: Oscar �reitas, Thee-
.

ff' f I'
. doro Laux G Relwe Lette Mpl-

Junta as suas e usrvas e rcitações. "',. �

te:', PauL) Schuvoeuger, Vlcentma
Silva, Meister e familia, Egom
Reirs, Roberto Grossembacher e

Prudente Correia.

Está nesta capital o sr. Leon
cio Pereira, Iunccionario do Te

legrapho Nacional.

Chegou a esta cidade o sr.Dcap.
Erne�to Nunes, prefeito municipal
de Timbó.

Religião
Catholicismo

CContinuação)

metros.

CConiínúa no próximo número)

Proseguem na Cathedral Me
tropolitana, cam grande concor

rencia de fiéis, as novenas do
mês marianno, celebradas no altar
de N. Senhora de Lourdes.

Dr. Alcino Caldeira

Em commemoração ao grande
dia de Christo-Rei, realiza-se, do
mingo vindouro, na Cathedral

Metropolitana, imponentes festas.

Novenas

Decorre hoj�, o anniversario
natalicio do sr. dr. Alcino Caldei
ra, juiz de direito da comarca de
Porto União.

'

fi Gazela felicita-o allectuosa-

Des. Gil Costa
Para a Capital da República

seguiu ontem pelo Cte. Capella
nosso distincto patricia desembar
gador Gil Costa.

-Para Santos, partiu ontem o sr

Irineu Bornhausen, adiantado in
dustrial em Itajahy.
-Em Itajahy, embarcou ha dias
para o Rio, o deputado Arão
Rebello.
-Acompanhado de sua familia,
seguiu ontem para Santos, a bordo
do Cte. CapeUa, o sr. coronel
Hermes Alincout Fonseca. I-Para Paranaguá, onde vae ser

vir na' Fiscalização do Porto, se

guiu ontem o sr. Paulo Gouvêa.
-Pelo Cte. CapeUa, seguiram
ontem para o norte: Paranaguá:
Antonio Alves dos Santos, Da�
vid Rodrigues, Victor Felix Ro�
sa, João Mathias Pedri e Osny
G. Silva.

-Santos-Paulo Callil, Germa
no G. Carvalho, Germano Ta�

glianette e dr. Adolpho Ribeiro;
-Rio de Janeiro-Olga M. Fer�

reira e filhos, dr. Christino Wa�

gner, dr. José Rache. Clmillo
Nader, João C. Oliveira, Severi
no Ormer, Ignacio Carvalho e

José Garcia.

E1ferma
5ra. 5ebastião UieirO

Acha-se emferma, recolhi-
da a seus aposentos, a t;xma.
sra. d. Herminia Vieiral es-

Desviára cédu
Ias da Caixa
de Amorti ...

mente.

Fazem annos hoje:
a exma. sra. d. Christina Fer

reira dos Santos, esposa do snr.

Pedro Pereira dos Santos, irn

['ressor do Diario Official do Es�
lado;

o sr. Romeu Boiteux Piazza;
o sr. João Capistrano de AI�

meida, hmccionario bancario;
a senhorinha Marina Schutel,

"
u u

Depois de acalourados debates, foram finalmente

approvados os estatutos da Federação do Cornrnercio, In
dustria e Lavoura, sendo esta associação definitivamente
fundada em nosso Estado.

Foi eleito presidente o nosso distincto conterraneo
sr. Oscar Cardoso, proprietario da acreditada casa com

mercial desta praça «A Capital».
zaçao A escolha foi justissima, pois, 0 sr. Oscar Cardo-

Rio, 22 via aérea -Ao di- so, perseverante e enthusiasta, alliado a um pugillo de
rector da Caixa de Amortização abnegados, conseguiu realizar uma grande aspiração dos
foi remettida a communicação de nossos cammerciantes, industriaes e lavradores, congre
haver, o director geral da Fazen- gando-os numa só organização de classe, tornando-a a?-
da, resolvido suspender, preven- sim mais fórte e respeitada. .

tivamente, do exercicio do cargo, No congresso constituinte da Federação os facto,·
em vista do resultados do inque- res preponderantes que levaram a bom termo os)eus tra

rito administrativo aberto para a- balhos, foram o cavalheirismo, a unidade de vistas e a

purar a autoria dos desvio de cé� cordialidade reinantes.
dulas da referida Caixa, o fiel de Amanhã, mais folgados de espaço, noticiaremos
thesoureiro do papel moeda, An-I detalhadamente o que de interessante se passou no con-

dré Panno Valice. I gresso.

posa do nosso talentoso
dactor sr. Se bastião B
field Vieira.

«A Gazeta» deseja á
tincta senhora prompto r

tabelecímento.
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� Esti Ihaços ..
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Commercio, Ind
tria e Lavoura,
daram a sua

deração,

Tres dias de discussão
Para a cousa entrar no eix
Essa tal Federação
Gastou muito «cuspo e que

Mas agora, ella fundada
Vae trabalhar, com certeza
Como força combinada
p' ra fazer dura defeza!

Pa!'abens, pois! Meus abraç
A todos os camaradas
Que merecem d'Estilhaços
Flôres ... fIôres em braçadas.

Fascinação do o

(Telegramma s

um roubo de
libras, na Bah

Foi o diabo! Ora o Gil
Com tantas libras na mão
Vae passar trabalhos mil
Porque libras, sim, meu bem,
Em nosso caro Brasil
Já se sabe donde vem.

Desse modo vão-lhe ao co

E o trazem logo aos <can
Sendo assim, com tal theso
O Felix não foi... feliz.

BisbitllOta falIa
bre a péssima e

cação da nossa
rotada. «A Cidad
de A Gaze!
de 22-10�34.

Bisbilhota... é na batata
Da garotada t}m sêde!
Essa «trinca» desacata,
Estraga e suja parêde ...

E deu a pala vra a três;
Já que a mamãe não cas
Póde ser que desta vez

Educaçãó se consiga.

o pleito de 14
outubro.

Nessa h�storia de eleiçãoO quociente é... «cocáda».
Não termina a apuração
E já tem gente apurada ...

Sarapljo
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