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213 205 i Colligação 182 183 6a. Secção
92 90 Liberal 49 49 Liberal

Colligação
12a. Secção

184 168 Colligados 130 128 7a. Secção
99 100 Liberal 89 89 Liberal
3 4 Íntegralismo 4 4 Colligação
2 15

mereio Industria e LAGES

Lavo.ura
5a' Secção
Liberal
Colligação

6a. Secção
Liberal

Conforme promettemos em nossa edição de ontem,
vimos hoje, com prazer, trazer ao publico mais detalhadas
noticias sobre o grandioso acontecimento que representa
para as importantes classes do. commercio índustrla]c �avoura
de Santa Catharina, a organização de sua Federaçao, co

mo orgão que superintend�rá os destino� des�as classes.
E o fazemos com immensa alegna, pOIS que, con

tando com o grande auxilio dessas classes, ás quaes já
tanto devemos, não podiamos deixar, sem o devido regis
tro esse brilhante acontecimento que deve trazer a esses

po�santes r�mos de actiyidade uma justa ufania a que,

prazeirosamente, nos allíamos.
_

Commercio industria e lavoura sao os tres gran
des esteios da riqueza nacional e a sua dispersão no seio CAMP03
da collectividade, sem u�a entidade superi�r que dirigisse

I

e regulasse os seus anseIO_s e ,a� suas �edIdas de deíeza, Ia. Secçã.:>
era prejudicial, por certo, nao so as propnas classes con:o Colligaçlo
tambem ao proprio Estado, a quem essas forças poderao Lib::ral
emprestar efficiente auxilio. . Avulsos

" "
u

O imponente Congresso Constituinte da Federação, 2a. S..:cç.'io
corno nottcíaramos, teve inicio ás 14 horas de sabbado Colligação
transacto, prolongando-se ?s respectivos trabalhos até al- !__'ib":lal
tas horas da noite desse dia.

.

Domingo, reiniciaram-se as discussões das matenas

em estudos nesse grandioso congresso e, após uf!1a peque
na interrupção para a almoço dos snrs. congressIst�s, pro

longaram-se taes discusões até altas �oras da. noite.
Segunda-feira foram, de�de cedo, contInuado� o.s 6a. Secção

trabalhos, tendo sido, então, eleIt� e emp_ossado � pnmei- Colligação
ro Conselho Director da Federaç.a?, que fICOU assIm. cons- ����������������������
tituido, após votação, por escrutínio secreto: PreSI�ente
do Conselho: snr. Oscar Cardoso, nos�o prezado arrugo e

proprietario da elegante c�sa «A Ca�ttal» ?esta �raça;
Conselheiros:Willy Urbano Importante industrial da CIdade

de joinville; Kurt von Hertwig, adeantado commercia�te da

praça de Blumenau; dr. Rudolpho Renaux Bauer, Dlr�ctor
da Fabrica de Tecidos Renaux S. A, de Brusque e, final

mente Humberto Zanella, conceituado e importante com

merci�nte da futurosa cidade de Laguna.
Como se vê, é uma direcção bem apparelhada e

distribuida pelos membros mais proeminentes do cornmer

cio industria e lavoura de Estado.
,

E essa distribuição não é fruto do accaso, mas

sim obediencia a preceitos estatu�arios que a�s!m � e�igem.
Os estatutos foram discutidos com muíto critério, oc-

correndo, ás ve�es, sérios .de.bates. ACima. de tudo, pore_m,
pairou um espinto de cordialidade bem digno de at!ençao.
E' que os interesses das classes punham sempre fora de

campo qualquer desconfiança de ordem pessoa!, dada
_

a

circunstância de que todos os senhores co�gressIstas nao

vinham áquella magna assembléa com �OhvQS outros que
não os da grandeza das classes ora Unidas.

Antes de terminar a ultíma sessão, tomou a palavra
o sr. Irineu Bornhauser que, aproveitando a opportunida
de para despedir-se de seus. collegas �or ter de e�barc�r
naquelle momento para o RIO de ja�elro, pr_?nunc.IOu bri

lhante discurso, em que fez sobr�sahlr a acçao dlgn� de

applausos de todos os. congressistas, pela su� elevaçao de

vistas no trato dos importantes assumptos ali. estudados.

E ao despedir-se, em commovidas palavras, dlss� da sua

grande admiração por todos os pr:_sentes, pedI�do-lhes
que trabalhassem com elle, com afl}0r e a?negaç�o, para
a grandeza das classes do commercIO, da mdustna e da

lavoura do Estado d� Santa Catharina.
.

Fallou, ainda, o distincto cavalheIro snr
..�arlos das respectivas delegações.

Kasting que agradeceu o brilhante concur.so d_a UnIao dos n
II

"

Varejistas de Florianopolis, para a �oncretlzaçao da obra Entre as delegações, notamos as das seguintes ci-

formidavel que era agora viva real!dade" dades: joinville, Florianopolis, Itajahy, Blumenau, Brusque,
Fez uso da palavra, a segUir, a snr. Oscar �ardo- Biguassú, Mafra, São jO'sé, Lages, Laguna e Tubarão.

50, que em enthusiastico discurso agradeceu o acol��ento n
II
"

que todos deram á idéa lançada pela modesta U111ao dos A Gazeta, encerrando esta noticia, apresenta, aos

Varejistas, de que foi presi�ente e saudando a�todos os dignos representantes das' classes ora confederadas, as

11 da Federação convldou-os.� tomar um copo de suas efíusivas felicitações pelo brilhante exito do congres-co eg;as '. so, tornando extensivas essas felicitações aos snrs. Oscar
cerveJaA ós o encerramento da sessão, foram ainda ela- Cardoso, WilIy Urban, dr. Rodolpho Bauer, Kurt von Her

boradas �opias dos estatutos approvados naquelle magno tv:ig e Humberto Za�ella, dignos membros do Conselho

congresso, copias essas a serem entregues aos membros Director da Federaçao.
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23a. Secção
(Palmeiras)
Liberal
Colligação

A 10a. secção deixou de ser CRUZEIRO
apurada, porque o presidente da
mesa não assignou as actas da I a. Secção
installação e encerramento. O Colligação
Tribunal na sua proxima .reumão Liberal
resolverá a respeito. Integralismo

192
22

193
21

11 a. Secçã.J
Liberal
Colligação

2a. Secção
Colligação
Liberal
Avulsos

102
92121

119
121
III

4a. Secção
Liberal
Colligação

90
47

A I a. secção não foi apurada
89 por falta da folha de votação dos
45 eleitores de outras secções.

3a. Secção
200 202 Liberal 120

24 de outubro
Ha quatro annos, ruia fragorosamente o ve

lho regime de compressão e ce suborno, o regi
me em que tudo era falso-a escripta dos dinhei
ros públicos, a acta eleitoral, a palavra dos po
liticos.

Ha quatro annos, esboroava-se, ante o ar

gumento inexoravelmente convincente das bayo
nettas patricias, o regime de requintes perversos,
que inventára a Clevelandia e o Cambucy.

E' que, ha quatro annos, contados dia por
dia, a guarnição militar do Rio de Janeiro, preci
pitando os acontecimentos, para mais cêdo vol
ver a paz á família brasileira, num gesto de pa
triótico altruismo, condemnou o que a opinião
pública de ha muito condemnára.

Hoje.. volvidos quatro annos de inquietude,
de agitação, de malfadadas experiencias, de a

margas desillusões, a par de verdadeiras conquis
tas sociaes que chegam a ter força de attenuar
outros erros revolucionarios, sentimos perfeita
mente que a consciencia cívica do povo brasilei
ro, até então suffocada, esmagada pela violencia
e pela fraude, surgiu das trévas, vive, agita-se,
discute, escolhe, determina � impõe.

E esta formidavel conquista, e esta gigan
tesca evolução, não póde, de fórma alguma, per
tencer apenas a um grupo de homens, ou a uma

facção politica, porque é uma conquista da pró
pria nacionalidade.
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5� � A Cidade �

� h
� ." �84 � Dormngo, pela manhã, I�37 r uma senhora que ia prova- til

r velmente á Missa, um pou- "I�� co atrazada, e um rapaz �
79 r. r.

67
� apressado que sobraçava um

.�
..

� peixe e um cachode bananas, �
� deram-se um trompaço re- �
� ciproco, ao virar duma es- �

73

I� qcina. ,39

If� Em si, esse facto pouca �
1 ü •• 'W" importancia tem.

I�� Entretanto, é preciso obser- 1
�J var que ambos iam em di- �� reção oposta; ao encontrão, �

88 tffi o peixe foi por terra, a �79 � senhora encabulou e o ra- �
� paz, coitado, simples, mas 11�I

bem educado, deixou o �
. r peixe no chão e foi pedir ti)

54/llt mil desculpas. �
25 1 Foi inutil, a fragil mu- �

�� lherzinha, qnando viu seu �
, lindo vestido branco, todo

�!ttJ borrado, cheirando a banca �
� de peixe, ficou rubicunda, �

I 5 � perdeu a compustura e disse �
1 07 � uma porção de coisas pouco ti

�I"
recommendaveis. Certamente It

� tinha razão de reagir. porque
� uma senhora elegante toda su-

34 � ja é uma coisa abominavel.
� Depois, a dama voltou pelo �
� mesmo caminho e o rapaz �

4 l� proseguiu. �
21

�I lntelizmente, Florianopo- �
� lis é d unica cidade, onde �
� os transeuntes são incomoda- �58 � dos pe.lo� carregadores: são 13 2 � os leiteiros, são os vende- �
� dores de camarões ou de t!l

59 � fructas, que andam pelas cal- �

\!ti
çadas com seus guindastes ��

29 � de metro e meio sobre o ��
� hombro, obstruindo o tran- �J
� sito. �ll

52

Itll
Para cúmulo de tudo as ij29 ti nossas calçadas são lamenta- �j

t velmente estreitas. �J
- � Ainda tem mais, eu já vi (�1

. . �I
transeuntes descerem da cal- �l

A Junta apuradora deIXOU
.

de � çada, para que carrinhos de �
c�ntar 242 votos para o Partido � mão pudessem pa<sar. Oca, 00
Llbe�al porque na chap.a, por � isso é incommodo, é desele- �
debaIXO da lege,nda haVIa um � gante, é feio mesmo, e pre- [N'
traço. � cisa acabar. �

� Precisamos ir modificando �
� esse ambiente de vida ur- �
� bana, para que deixem de �

58 � repetir esse lugar - comum �
29 �� tão surrado: - a ilha dos �

� casos raros. �
� �stará tascado mais um �JtJ balao? �
� Tem a palavra a policia. i.

I 00 � Bisbilhota �98 ���oo��oo����� i
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Liberal
Colligação

BOM RETIRO

Ia. Secção
Colligação
Liberal

59
29

181
98

7a. Secção
Liberal
Colligação

125
49

CHAPECO'

115 3a. Secção
28 Liberal 106 106

Colligação 65 65

115 4a. Secção
71 Liberal 137 137

Colligação II 12

140 LAGES (Bocaina)
132

12a Secção
Liberal
Clligação
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49
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Representação
Classe

de

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

(Departamento Provincial de Propaganda) . (Conclusão)

Rio 25 - A '10 milhas
do cabo de São Thomé, em

viagem de Santos para a

Europa: com grande carre

gamento de algodão, decla
rou-se fogo a bordo do va

por aIlemão «Rio de Janei-

Juan Ventura, o festejado pia- «De temperamento sempre inclinado á acção ordeira e pa- Art. 40. A' medida qu� fore'Tl Jos na conformidade destas -lns.
nista e compositor hespanhol, vae cifica, como é da propria indole dos nossos trabalhadores, não se recebidos os officios de que trata trucções,

CO IIabo raçao amanhã Iazcr a sua festa de arte, podia esperar o espectacu]o selvagem que foi a chacina d� ante- o artigo antecedente, serão autua- Art. 80. A decisão do Jribu.
='

em beneficio da altruística Asso- hontem, preparada de ante-mão e executada com requintes de crimi- dos e distribuidos a um JUIZ do nal Superior sobre reconhecimento
Não será devolvido o original, ciação das Da,112s de Caridade nosa perversidade. Tribunal, dando-se do facto co- de poderes dos delegados-eleito..

publicado ou não. de FlorianopoJis. Pelo contrario, as circumstancias que rodeiaram os lutuosos nhecimento aos interessados por res é irrecorrivel. (Const, Fed.,
O conceito expresso etr arti- E esse magnifico esp ectaci I) o

acontecimentos estão delatando claramente a interlreencia de elcmen- 'meio de edital publicado no Bo- art. 83, § lo).
go de collaboração, tnesmr soli seu autor o dedica ao Exmo. Si'. tos estranhos. agindo com a maior insensibilidade moral, a mais im- Íelim Eleitoral, para que dentro �"""�w�����������__�
citada, não implica etn respon CeI. Aristiliano Ramos, como ho- piedosa crueldade. Tudo concorre para fortalecer essa impressão A. do prazo de cinco dias, contados

R g I!! • _

sabilidade ou etidõssc tior parte menagem ao di g n o Interventor reacção premeditada friamente contra uma demonstracção politica dessa publicação, possam apresen- 'e IIg Iaoda Redacção. Federal. começou por entocar-se nos altos predios vizinhos, para, ao abrigo tar im] ugnações, que deverão vir

Assignaturas Juan Ventura é bem digno da de qualquer acção repressiva, chacinar desapiedadamente a multidão. acompanhadas das allegações e
------ iiiii__

Q f Ih d Revela-se, em tudo isso, a familiaridade com aquelles processos que, das respectivas provas. O Ie9 �doANNa 46$000·
nossa attenção, uem o. eou e- &ii

d Ib frequentes em outrcs paizes mas desconhecidos entre nós, já se con- § lo. Findo este prazo, não
SEMESTR� 25$0(\vO' n:or,a ament,e o a u,m em que o

t'f.
.

,_ d h d venctonou em designar CO'IlO a technica da velocidade. havendo impugnação, o que o se- pOn I IC IaTRIME,STRE 1 r;$.OOO
istmcto artista arc IVou to as as -

v chronicas sobre os seus admiraveis No operariado nacional, cujas manifestações sempre se as- cretario certificará, o juiz relator
MEZ 5$000 successos, nas diversas praças dos signalaram por um sentimento de humanidade, que é attributo com- mandará expedir ao delegado e-

A correspondencia, bem como mais adeantados centros sul-ameri- mum de nossa gente, não vemos elementos capazes de exhibir os leitor o respectivo titulo, o qual
os valores relativos aos ütt- canos, quem folheou esse belIo al- baixos instinctos que ante-hontem se revelaram nas occorrencias da será assignado pelo presidente do
nuncios e assignaturas devem bum, tem a grata Impressão de praça da Sé. Compreenderiamos que, no uso de um direito mcon- Tribunal Superior, e servirá para
<;er enviados ao Director-Gc- quem viaja imaginariamente pelas testavel, o operariado paulista trouxesse á rua a sua massa mnumera- uma só eleição. Rio, 22 (via aérea) _ Nas ce.
rente Jairo CaUadQ. alamedas da saudade de um pas-

vel de trabalhadores, para manifestar a sua opinião divergente. Nun- § 20. Ao titulo de delegado remonias realizadas, ôntem, no alto
raixa Postal 37 sado lindo e repleto de glorias. ca teriamos, entretanto, a registar as scenas barbaras que se veriíi- eleitor será apposta uma das pho- do Corcovado, ao pé do menu.

Esse album foi-lhe ollerecido caram, aberrantes de tcdas as tradições dos nossos operarios.> tographias de que trata o artigo mento ao Christo Redemptor, o

HO I""a riO por um grupo de suas distinctas II
"

II antecedente em seu numero V; cardeal PaceUi proferiu as se.

l:IJ.Lr:I alumnas, quando prolessor d e (E' um trecho do commentario do Estado de S. sendo a outra coIlada na 2a. via guintes palavras:
appere íj�VO piano numa das mais importantes Paulo, de 9 de outubro, com o qual estamos de accôrdo). do titulo, que fjcará archivada na "Do alto desta montanha que,

O sr. Virgilio José García, eg .. cidades de Chile. Ha nesse livro *'\ Secretaria do Tribunal Superior. corôada da estatua de Christo
forçado representante nesta praça da saudade referencias aos artis- P I i n iO Sa Igado no R io de § 30. Havendo Impugnação, Rei, symboliza a fé e o espirito
da firma Luiz Antunes & Cia., tas. Referencias que enternecem; _J ane i ro depois de ouvido o Procurador altamente catholico do Brasil e

de Caxias. productora dos afama- relerencias que commovem! Constituiu um vibrante triumpho a conferencia do Chefe Na- Geral, dentro do prazo de cinco da sua Capital, eu, em nome do
dos vinhos de mêsa, Pôrto e Aquella despedida, quando o cional na grande sala de concertos do Instituto de Musica. dias, serão os autos conclusos ao Pae da Christandade, que houve
quinado Imperial, que vem sen- querido pianista transfere sua' re- Toda a Imprensa caneca, mesmo os jornaes que até ha relator, que depois d� examina]- por bem enviar-me como mensa

do expostos na montra da Con- sidencia para Montevidéo, quem pouco faziam restricções ao integralismo, noticiaram amplamente esse 0'5, pedirá dia para o julgamento. geiro a seus filhos fieis, quero
feitaria Chiquinho,-convidou a a leu póde bem imaginar o gráo acontecimento, commentando as relações do Chefe Nacional relativa- Art. 50. No caso de duplica- dirigir a toda esta terra immensaa
imprensajlocal para a «hora do ap' de estima em que era tido Juan mente ás actividades extremistas no Brasil, que encontram estimules ta de eleitos, sem que se possa minha saudação cordial.
peritivo», que se realizará no Ventura. I no indifferentismo do liberalismo democratico... apurar qual tenha sido o devido Saúdo os montes e os vaIles, os

bar daquella popular Confeitaria, Mas o artista, alma aHeita ao Mostrou o Chefe Nacional a passividade de alguns governos
e legalmente escolhido, o Tribu- rios e os campos, as cidades e as

na sexta-feira proxima, das 10 ás Sonho c a Phantasía, lá se Ia estaduaes, que toleram a propaganda communista dentro das reparti- nal Superior declarará nuIla a e- aldeias, os palacios e as choupa-
I J horas, quando serão servidos para novas plagas, a procura sem- ções civis e militares. Íeição e poderá mandar proceder nas.

aos presentes os deliciosos vinhos pre de novas emoções, nessa pe- Por que não se supponha que exaggeramos fazendo relerencias a
a nova eleição, se lôr possível re- A minha bênção, que é a ben-

caxienses. regrinação constante que vrve ar- triumpho do Chefe Nacional, transcrevemes estas linhas do Correio alizal-a em tempo util. ção do Pae commum e do
.

Vi.
Pela parte que nos toca, mui- raigada na vontade de todos os da Manhã, de 18 do corrente, significativas porque são aprecIa- Paragrapho unico. 00 mesmo gario de Christo, desça sobre ta-

to agradecemos ao sr. Virrilio eleitos da Divina Arte! ções de um jornal que até ha bem pouco, nos combatia: «A cada modo será declarada nulla a elei- dos, .governantes e governados
Garcia a distincção do convite. "

II
" momento o Chde Nacional do integralismo era acclamadissimo. ção que contravier a legislação grandes e humildes, pobres e fl'

aIm.t "!5lIS Juan Ventura é compositor fes- Quando sahimos do edificio do Instituto de Musica, o orador em vigor. cos, sobre os felizes e sobre os in·
.UliU' WI tejado e possue quarenta e tantas proseguia em sua oração sempre vivamente ovacionado.» Art. 60. Só poderão $�r vota� fortunados, sobre os doentes eos

n fi I iC §aeSobras, (operetas e zarzuelas) de "
II

II dos para delegado eleitor os mem- que soffrem, sobre os velhos e

r sua autoria, algumas em collabo- N uC Ieo de IPorto U ri iao bros eHectivos das associações ou moç0S; sobre os que despertanFoi recolhido ao xadrez - I d 'I" ,

E' f
.

N I d P lJ' dos syndicatos leg·almente reconhe- para a vI'da e os que dei la se de",.. r' 'I - ,. raçao com o aurea o VlO mista "stá já em ranca orgal1lzação o uc eo e orto mão. "

da POllcl,a _IVI.. Joao \ Ice�- hespanhol, Telmo Vela-o dis- Entre os primeiros integralistas inscriptos figuram officiaes do cidos até a data fixada no artigo pedem, sobre todos, emfim, queate R.._odngues, vlllg� Joao tincto coIlega de Sarasate. Vimos 13 B. c., commerciantes, operarios e funccionarios públicos.
lo. destas Instrucções. desejam ou della tem n�cessidade,

\atalao, cas�d� pedreIro" �'e-I exemplares de programmas d e A primeira reunião teve logar a J 9 do corrente com a
Art. 70. Na segunda quinzena desça a ) linha bênção, como

sldente no dlstncto da. 1 nn- grandes espectaculos �m Valparai- assistencia de 40 companheiros. de, dezembro �o cor�ente �nno o penhor da graça divina, nesta
dade, por ter, na ,nOite de

so, Santiago, Montevidéo e tan- II Tnbunal Supenor fara, publicar no época tão cheia de provação e d
20 par.a 21, alcoolIzado, na tas outras :lrandes cidades. E nes- C 't� I

II 11

h M c ....tta :J3olefim êleitoral a lIsta dos de- incertezas.
ausencla do challffeur Bento � a p I ao ..Jeova ", I d eleitores d t d u I G f Ises programm,as se ostenta o no- F

'

d d I Ch f P
.

'I
'

'd d ega os- e. o os os gr.- ra,to me é ormu ar o meu voto
H· B t t d OI convi a o pe o e e rovmcla para vir a esta CI a e h d Iennque orges, en a' o

me de Juan Ventura, ora como pos, que ten am SI o recon 1eCI· I e a mmha prece pelo povo bra
t 'd' d t assistir á parada de Novembro, o capitão Jeovah Motta, Chefe

pene rar na resl encla es e. autor da Musica da opereta que sileiro com aquelIas mesmas pa'Provincial do Ceará e deputado integralista á Camara Federal.
se levava á sfena, ora como re- " " Oesportas

lavras aqui pronunciadas, quandl
gente da orchestra, dirigindo as Nucleo de Lages

da inauguração deste monumento,

suas proprias partiduras ! Assim é que tendo, diante dO!
II II Continúa em pleno desenvolvimento o Nucleo de Lage�, REMO olhos o obelisco de São Pedro e

N
II

um dos mais novos da provincia.ão OUVImos, ainda, a Juan o meu pensamento voltado para o

Ventura. Entre as varias solemnidades marcadas para os dias proxl- P f RO embarque da delegação onti ice omano - o augusto
mos, figura a festa litero-musical em beneficio da séde da Uniã?

catharinense que representa- arauto da Realeza de Christo-
OjlJeraria de Lages, rá O nosso Estado no Cam- exclamo com todo:o coração:E' a resposta que o Integralismo' dá aos agitadores judeus peollato Brasileiro do Remo, Christus vincit,'Chrisius regnal,
que cr:minosamente nos accma� d�/nimigos do operario. effetuar-se-á no dia 5 do Christus imperai, Chrisius Brasi

d� mês vindouro, pelo «ete. liam suam ab omni maIo defendal,Nucleo Tubarão Alcidio, do L10yd Brasileiro, Amen.n
Será installado no proximo domingo, com o concurso dos que chegará em Santos no Christo vence; Christo rema,

integralistas de Laguna, o Nucleo de Tubarão. dia 7, pela manhã. Christo impera, Chiisto ddende'
II

II
II Para a 4a. eliminatoria riO rá de todo o maio seu Brasil,

Op�rario de Florianopolis domingo foram sorteadas as Assimseja."
balisas; cabendo ao Aldo
Luz a de n. 1, ao Martinelli a
2 e a 3 ao Riachuelo.

O páreo, que realizar-se-á
ás 8 horas, será corrido só
mente com mar liso, confor
me resolução da Liga Nauti-

Abençôao Brasil

Entretanto, o seu programma
diz da sua virtuosidade ...
Jardim de Rosas, sua valsa

classica, mereceu palavras' elogio
sas da critÍc'a sul-americana!

Assim Cantar da Serra. Assim
Dansa Arabe.

Preso das
chammas

o vapor allemão
"Rio de Janeiro"

;.".",.

Setenta por cento dos integralistas em Santa Catharina, es

palhados em cêrca de vinte Nucleos, sahiram da classe operaria.
Esses companheiros não se deixaram envenenar pelos aven

tureiros que procuram explorar a vossa bôa fé e o vosso heroismo
humilde!

ro.»

O; seu pedido de soccorro

foi apanhado pelos paquetes
«Cap. Arcona» e «Flandria»,
qu@ rumando para o local,
não mais encontraram o na

via sinistrado, o qual se di
rigira a toda velocidade pa
ra o porto mais proximo, que
é o de Victoria, onde ainda
se acha encalhado á entrada
da barra. Os bombeiros, até
agora: não conseguiram do
minar o incendio, que prose
gue nos porões. Feridos 110S

trabalhos de extincção do fo
go, foram hospitalizados unI

capitão e seis praças do cor

po de bombeiros, que tra
balha com máscars contra

gazes. A carga foi totalmen
te, dal11nificada pelo fogo e

pela agua. Toda tripulação
foi salvq,

Ha no seu programma outras

musicas bôas.
A medir pelos caracteristicos

de bondade d e Juan Ventura,
característicos distinctos que nos

reflectem toda a sensibiltdad� da

-

A revolução mundial, que acaba de fracassar na Hespanha
e só foi possivel na Russia desorganizada pela derrota, é um engôdo de
que 05 communistas lançam mão para poder viver a vossa custa.

Antes de condemnar o integralismo, procurae saber o que é o

integralismo.
Esses judeus e esses agitadores vencidos da vida estão vos

enganando criminosamente.

ca.

\, -

DELAMBERT vcnde�lhe o
b ./.

O
ras! elros.

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

os tos."

Rio, 23-Embarcou ôntem á
16 horas, no Conte Grande de
regresso ao Vaticano, () ca:deal
PaceIli, que foi muito homenagea
do p::-las autoridades e pelo pov'
brasileiro.

sua alma, o pianista e compositor,
ha de, por certo, dedilhar o te

clado do maravilhoso initrumento,
não mechanicamente como muitos
o fazem, mas com a my:,Lriosa
gràça, profunda e sensitiva, trans
cendentemente vind:l dessa força
invizivel que se emana dos rccon·
ditos do Coração!

serviço

n
II II

é um dever de honra para todos

A Líga Nautica recebeu o

seguinte telegramma: "Cam
p�onato do Remo foi trans
ferido para dia dezoito, lo
caI- São Paulo (as) Despor-

Comnlunhão das
, creança!

militar

No proximo doiningo, ás 7,3
horas, na Cathedral Metropolitana
haverá a primeira communhã
para oitenta creanças.

li
II II

, , As tres guarnições de oilt- �����������
rigger, com o restabeleci":

"

menta dos remadores enfer- Delambert
mos, estãô em perfeita fM-
ma, entregàndo-se a rigoro- e n�da mail
sos treinos diarios.

.

PHONE, I. J 00

Catharinense:

A GA.zETA -Vem vestir a camisa-verde dos integralistas. Vem
�oticiar�o na quinta página a tua Patria I

servlf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' Drs.apparecem rapict.é1.ll1elltc com. U111 só vidro do. famoso. prep.arado ,,:'�)

ypo "Super-Bay-reuth" 7�' OISSOLV�!E.��E· �A."'1f"AL ,�:�)
O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade ;:��; Prci o pelo Correio (regIstrado) 78000 �:E)
A ultima creação de TELEfUNKEN-ondas curtas e loncas ��E) P�didos a SilVA GOMES & Cia. Largo ele S. Francisco,42 RIO (�:$

CifJ�-"""O/BJUD"",,,"�"'�"____'__'_ �,,'
0 '. "," O "Dl�)50LVENTE NATAL" •• é acow,,",J{'()':) pelo crniricntc meàiro especialista em trote- �:E)Agen"tes :

.

'�!I'�,: me�,o àl,Q pdle Dr. PIRE5 e o unira pnparcóo ",rieniiiico qUI! cxlstc, p o ro cmbe llezcr o

'�).'I'e.,.,)Carlos Hoepcke SAM tri 1'1'
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ou pr"élLfl,e:i a qUI"11l cnuinr o rnupon abaixo, ao: (��:�J
FILlAES EM :-Bll1l11enau-Joinvjlle�Sào Francisco-Laguna-Lages II :�� Laboratorio Sci ntilico NATAL -RuD. dos Andradas, 130 Rio +1.<+

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul i�) JI{_O.T.C _ __ 1?_ua ��J
�_,.'..� ·�'·.�11:::::;;;;;;� ãiiiiiII��I".= "J��ll1Jr.:.e; re:DÇXf,�
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��l t.iaae Estado ��)
:� Cuso quelrn um viàro õe anostra do "Dissoivente Hatal" mcriõz 1$000 em sellos ��_'
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Gt\ZETA -Florianopolis, -10-1934
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CEI
,_O

COQwEIO AE�EO

Fechamento
malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-UruzuaY:Argentina

Chile PNÚ Bahia
SABBADO rz.oo simples

10,00 regs.
NORTE---Sant( --S. Paulo
Rio-- Victória----Caravc!las-
Bahia-Mô.ct: ió-Recife--Natal-

o seu Refrigerador?

Os rdrig:<!:fil,bres G. E., além de possuírem tudo O que La d.
r•.

" mocuno e perf;::i�;o em refrigeração eleetríea, truem, nl marel

L cncrnl Eledde! uma suprema garantia de qualidade, duração e vllor.

Ao comprar um refrigerador, assegure-s. d. que
-

I mleMnl i bô.
II o fiibr;cant(1: ,onhctido e de confiança - ••'ja O r.friser.dor G. L

Cia. Tracção, Luz e Força de
-------

OI

T
Com !$SOO podereis comprar um

frasco de RO II:)AX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telepl10ne n. 1632

IC A S A

L
PERRONE

RUA CONSELHEll-<'O MAFRA N. 17

Ultimas edições da eia.
Editora Nacional

-: - á venda na Livraria
trai de Alberto Entres

Cen-

losué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
w... Tabajára de Oliveira - Japão
(!([onleiro Lobato-Contos Pesados
luZia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lohato-Emilia no Paiz da Grammatica

I' Callecção tNh�UlraaímColleccãQ Po�
lieiai e de Myslerio-8 volumes publicados.

'

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

Prefiram c � C�" de (Curityba) pana la\fagern
domesticas· .... ." Em caixas de 27 tabletes

sabão
res

M assa consistente .. ,

Aírica-Furopa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

e nada mais

de

_':a ����- �......� _�

II ::"()-�!' a n h_ia �ll i a 11 ça d a
__

B a h i a

I .. funüoõo em 1870 -"

I
Il

5

Florianopo� �S
I

��HlGPTfIa:=:::rntii7..,..".,.� :..::::n:::...��'7!'Ir 'Ctf' � _.......__��.-11
)

�
- - - ,.;J

� fUcmrffeíHl&J IT\i;ial C�'� Ü(01lUl � rn'5��® 11;·tI
��-

Especialidades em caramel!os, bonbons, empadas, ��'�'1
conservas, vinhos finos etc. f�;,1

Fornece doces de todas as aualidades para ca- ,7).�
J (,\_t,)

samentos, baptisados e bailes. '.:�
RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andm

�·I'"

THEODOR(� FERRARI
RUA FELIPP SCH�,nDT n' 10 (ESQUINi\ DA

RUA TRAJANO) Tdt·phonc 1.194

.

��s��v�,��-�i �"S��7A�7N�
..�.�, �

.�
Na construção dos afamados rccptores radio

�
r
......'�

«Philips» são aproveitadas todas as importantes �c

I' conquistas da sciencia de radio. �r.·•... �.�"
Desta fórma reconnuendamos, antes de fazerdes a ��aquisição de UI11 receptor, procurai ouvir os afa- �

I � mados apparclhos "Philips. de construcçào moderna ��g c prmorosa materia prima. �Rcccp'orcs a todos os preços e em condições �

,�j vantajosas. �r�3iores infonl1acões: �

��1 C O SiTA&.
-s

C � A. �
�1 RUA CONSELHEiRO MAFRA - 54 �
�����(ó$�������,=�!t�����

PhudE 1.100

��rfjURC5 Trr-�RC"3TRE5 E mARITlm05
htcontcstavetmcntc A Primeira no Brasil

C' pitol r['olbac�o 9.000:000$000
Reservas mais ô,> 36.000:000$000

I Receita ('1,1 1933 17.762:703$361
Tmmoue}, 13472:299$349
R(::Jpon'iOoiliàaol?s nssumtõos em 1933 2.369.CJ38:432$816
(Estas re!:',ponsabiliàaiks r'l'fC'rem-''iI' sórncnte aos ramos àe

fOBO C' TRANSPORTE5, que são os DOl5 UNlr05 em que
a Companhia opér c)

li f'lgeiltC's, �ub-Agente'3 e Regulaàores õc Avarios em toàos os

E5tauo�-j ào Brac-;i1, no U['lHjCO" (:.iuccursal) e, nas pr-lnclpucs
praças exirongeiras

Agentps em Hor+cnopoüe CAmp05 L060 & liA.
Rua r. mofro n

'

35 (acbruõo) Caixa postal 19
Telegr. ALLIANÇFl I'elcph. 1.083

Escriptorios em Lnqunn P ilajahy
Slumencu e Lages

5ub-Agentes em

� � \� r�fdscrlld::r i� um grllnd� conforto para O I." é tambem um
U

emprego de capital que precisa de estudo.

Peça In�ormaçõu ou uma demonstração, I qllllque, clOI
nOlisos IUl\:iliQrcs 0111 tclcphon. plr. • .lICIiptoM de

��,����,,��� (�",�;

il-Syriaco T�Atherino& Irmã�.· ��
COUMISSÕES-REPRESENTACÕES E CONTA PROI'fW\

':�:
St; ndard Oil COlllpany Of Brasil (1-...(' ozelle mmca

�

"_li\! ARj':", Gazo!ina "MOTi\NO")-Pallélir do Brasil
S. A. (3,:IVIÇO aéreo)-Marcas de fariilha ele trigo

LlLY e CLAUDIA, premiadas COI11 cheques de
I 50$000 até '1:1)ijOCt'WO ICALÇAD05 ELE6ANTE5 E fJNJ55Jm05

I Gordura Selecta (c1.)co)
••• Ultimo mo�elo···

. I�I_. E d T 1 �AUAtl C?N�,ELCHE,rR0pMAIFRIA02N. T291 1 1026 I__�

n. e.: 1erll1��a�,
--- e epl.

Ll_...._......____�__,_ ��:JIIiJi\ "'M'R 40 up.a.:uw:�"!!I!!!P'I'BI'

Ca�� e Resta�JH���rI�t
��E Si T R E l... l. �"

.•. D E .-.

PaL�lo Posito
elegantemente installaclo 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 sómcnte

Bebidas nacionacs e extrangciras-Conforto Hygienc

I
e Moralidade-Casa de primeira ordem

I �aça 15 de Novembro, 4 Telephone, 14�11·
� �.���mmm��_=JNb�������.����=���_������������-------------------------------------- --------------------------

- Econoroico . • •
- ..

A melhor Carne Verde

End. Te!. FI LOI\� ENO

F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P f R E L L f S/A.

COl1ll1lcrcio por gr0sso de Sal, Trigo, Farcllo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

de nlistérroupa 9

.. Optima qualidade,

=�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 A GAZETA

ET INDI�:m���
IMoLEs:f1ÁsDEs;:;;==�- � E IFICIO LA PORTA HOTEL

11",�'=====�",_! .

I�AS - PARTOS ��� M A X I M O C O N F O Fi T O
Dr. A. Bulcão Vianna íj �

Director Médico do Hospital I/ 'CDO�jl'l Au rei lo Rotolo
Arnoldo Suarez �

de ,Caridade !I,',' pratica nos hospitais �
i ela Eurol)a Cuneo �CLINICA GERAL r!' "":'li

Ui f,AIOS X �
I
Tratamento medico e cirur- �I Diatermla=- Raios U. Vio- CIRURGIÃO DENTISTA �

gico das omlhoolsestias dos

l�"",
leta e Infravermelhos. Ele- �

, ctricidade médica -Endos- Prceesses m��entiz2d�s �Consultaria Rua João
".':" III/ copia

- p_l:e�lI11otorax ar-II I �Pinto /8 -I tiíicial I Consultoria á Rua Arcypreste �
Dr. C'es'a,'r" A'V'I·I"'a·"::�.,:,:,I" Consultaria: R. Felippe 1

..

Paiva-Telephone 1427 �
r.'

Schmidt n 18, das 9 ás 12
_ �"'.'�:'.�•.�,i".�','Ex-assistente do w i

e das 14 ás 17 hs. .,"
, Telef. 1475 - Res. telef. ODr. César Sartori�f 1450. rlando Filomeno �

Médico operador e parteiro I, CIRURGIÃO DENTISTA �

I Consultoria R. ArcY'Preste�.:,'
-----, Com curso de apertei- �

�
Dr. Antonio Botini çoamcnto no Rio de VÂ

I Paiva n: 1 -- das 8 ás 9 e, M�dicina !1]iem�- $yphms - Janeiro _ �
das 15 ás 18 hrs,,' Vias Urinarias CON5ULTORIO: Rua Fer- �

Tratamento ela TuocrculoJ nanào machaào n
'

3 ��,.se pel t
� Consultoria e Residencia Das 8 ás 12 e das 14 ás 17

os processos ac uaes� Diarias inclusive refejr-oes e banhos

M�:iC�ic_ard�p��:::m;s_li COl���:�:�:"��::ras T
__a_be liães I� proprietari�;��:� -�I:$;O�� & Cia.

.

1___
Olivio Januario � -

pecialista em alta Cirur-

i.' �� Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro
gia e Ginecologia ! Advogados de Amorim ��

R�.Rua Eskv� �nwr.26� SEGUNDO TABELL!ÃO I���������
TELEPHONE 1131 •• I�Drs. Nerêu Ramos Official privativo de pro-

Consultoria:

RU,a"'" C7"'G"rai,a,,n,
o /8'1'; I� e

testas e mais annexos

TELEPHONE 1284 i I�Aderba! R. da Silva
RUA DEODORO, 5

I. i � Caixa Postal, 98 Phone 1323
Dr. M iguel 8oabajd�! II Advogados

Clinica geral �I I;I�ua Trajano, n: 33. Tele-

Syphilis t ir=o=ne=1=63=1=.=====
VIAS URINARIAS r�1 � =ertI=-"= ......�__,,Il')==J==� IÍJf. nei1nq�e iillp� er.

Consultoria: Praça 15 de�'i" ' E�
-

Nov. 24 (Sobrado) tcleí.t' I!llr. O$wai��o Bl!!�3�. Vimma
1595 Resid. Praça Pereira 'I· ,�

e Oliveira 14-Telef. 1353 I� Escriptorio R. Felippe
Consultas diariamente: Das �Schmidt n' 9 Phone 1483

das 8 ás 10 e das 17 ás 1 �.[ 116r. Fulvio �duCCi
Dr. Tarciso Ribejro�!'il i� Advogado

f. 'i�Rua João Pinto, n' 18
Ex-chefe 012 clinico 00 !-I. 5. ,I i,.� (sobrado)João Baptista, Assishmcia j �

Publica 12 H. Prompto 50ccor· !�Das 10 ás 12 e das 14 ás
roo Assistl2ntl2 ào 512rviço ôz I,l.· 17 '1101'ascrianças

õ

o Prof. Luz �
';>==========

:�-

t
'

volume -- Districto fl2àl2ral
Z· _. 5ão Paulo. minas'l2 Paraná
3' _. Dl2mais Estaàos ào Brasil

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

_

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-

Artigo Dentario Artigo Dentario taes e Estados do Brasil
Volume eSj:ecial do Estado de Santa Catharina

Só n:3 _JOa Iha r ia M ü IIe r Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
Unico I2stabell2ciml2nto capaz àe satistazl2r o mais I2xigl2ntl2 d b E d

profissional, maJltl2nào sl2mprl2 compléto StOCR àl2 proàuctos àl2n- fonte e infúrmações so Te o sta o e todas as suas activida-
tarios nacionaes 12 I2xtrangl2iros. -- EXl2cuta-sl2 qualqul2r traba· des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.

lho 12m ouro, (Rl2finagl2m, laminaçõl2�, etc.)
.

Esta Joalharia avisa aos SI2US fregu12z125 cirurgiol2s �l2nhstas qUI2 Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Novem bro rl2solveu àl2sta àata 12m nàeiasntl2tsl2 �r�iI29rO�.ranàl2 rl2àuc:çao àl2 prl2ço Director-proprietario da «Informação Commercial»

Caixa Postal, 110. D ENão compre antes de visitar este estabelecimento I
nua slevl2s Junior, 16

.=_:T=EL=E=P="=.===J=.=3==6=-=O===-- �===J=F)=Al=H=E=R=IA=-==R=OB=E=R=T=O=M==:UL=L=E=R;-=R=u=a=T=ra::'a=n=0,=4==:C===-
F L O R I A N O P O L I S

CHIC
menores preços"
homens, senhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

Médicos

n. 70. - Phone: 1277.-

I í

Clinica gera!-Doenç�s inter-Inas e nervosas-N utncção>- .'
Diabetes, Gota, Obesidade--· :

Regimes para engordar e �.
emmagrecer.

i

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vornitos, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

lis infantis

,

I

Ij ADVOGADOS

i; Dr. Gi I Costa

I Dr. Cid E

Campos
I�Escritorio: Rua Trajano,
'�n' 11.

I� .

Ir
l!Dr. Pedro de Moura Ferro

Consulto W. João Pinto, /8 11m(1' anàar)

II. Advogado
Consultas de 3 ás 7,diariamente

.

Residencia: Conselheiro Ma- I�Rua Trajano, n: 1 sobrado

ira, 82-1' andar �i I! Telephone rr 1548 I

- Phone 1.392 -

�I!� l

'/
I�.

I� �.'.CLINICA DE VIAS URINA-, ; Dr. Salgado de Oliveira �

RIAS, PARTOS E MOLES- ;1 ITIAS DE SENHORAS
"

Dr. Raymundo S�mtos .

I�I a,"RUA FELIPPE SCHMIDT 01' 9
,

méàico ào Hosp ltot 12

I amatl2rniàaàl2
,

'I
ESPECIALISTA ..

Advogado

Resid. Rua Irmão Joaquim sln �
CCelephone / / 05 �

Cons. - Rua Trajano n. I I
'Celep/lOné /32/ !Das I O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

!
1

tório de advooocia á rua

Accacio Mo-
.

re i ra tem seu escrip-
-=

.l

CAFE' JAVA i Visconde de Ouro Preto

Praça 15 de

••

O�

Phaemaclas

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 det�oYembro, n' 27

Telephone n: 1375

I -I

, ·pmiU�.urmacia
POPULAR

DE

Antol1io dYAcampara
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE ] 170

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José f'. Glavan
Rua João Pinto 6

I

'================�I

PASCHOAl SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funàaàa 12m 1886

Rua Felippe Schrnidt n: 8
Cclxc postallZ9 TI2!. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estl2rl2otypia,
Encaàl2rnação, Pautoção, Tra
balhos 12m Alto Rl2levo t::tc.

TO
calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

melhores

ri

o MAIS MODERNO DO ESTADO- l\"-AGNIFI(;}\ SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPR!A A VAPOR-

RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

A' venda em to·
das Pharmacias

= EFFEITO SEGURO -

Cooperativa Catharinense Coqueluche
Arrnanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

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

XARuPE CONTRA CO·
QUELUCHE FONTOURA

Refinação de Assucar
..-

JOAO
de
SELVA ICasa e móvei

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos vende-se por 30.00$000
freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua confortavel casa situa

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- na Praça General Os

phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e rio, 24 e os seguintes m

FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. veis: 1 mobilia de vime, c

_JoaO Se Iva 5 peças, 2 grandes secre

Compra-se qualquer quantidade de nozes. rías, 1 commoda e 1 arma

para livros.
Ver e tratar na mesma ca

�

I
Pintura em geral a pre-

I/

ços modicas

Letreiros
Banco de Credito Popular e Agricola de Santa Catharina

(50c. roo. õc Rl2sp. Litàa.)
Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)

Enà. Tl21l2gr. : Bancrl2pola '" I'oô, "Kibl2iro" e "Iflcecote»
Florianopolis

EmPRE5T1m05 '" DE5CONT05 '" COBRANÇA5
ORDEN5 DE PA6AmENTO

Corr-zsponôentee 12m toàos os municipios ào Estaào

Os melhores juros para os depositas em Contas CorrenteJ
Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

repartições federaes, estadoaes e municipaes.

Chrystalino de Barros
I

� ]1 Rua Araujo Figueiredo, 23 IIII
fLORIAH:J POLIS

; DELAMBERT-Phone 1.100

e Zorrilhas.

Almanak Laemmert
Pelles
Compra-se peIles

crúas de Gato do Mat-

fUNDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

o, Graxaim, Rapas as

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

, -;�
�

�

----------�----------------------------------------------------------------------------------------------
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TA

GAZETA - Florianopolis, 24-10-34
,

omrnercio, lndus-
tria e Agricultura

L

Florianopolís está em ves-

peras de um acontecimento
artistico como jamais se rea

lizou em nosso meio. A visita
á nossa capital do afamado
-Schneider Trio Austria»

, de
Vienna, significa de facto

para nós uma alta distincção
e constituirá, sem dúvida, a

mais elevada manifestação
de pura arte a que teremos
o raro prazer de sentlr.

O conjuncto acima, o qual
é considerado o melhor Trio
de musica de camera de to
da a Europa, dará apenas
um gradioso concerto nesta

cidade, que se realizará no

proximo dia 31 do corrente,
no «Lyra Tennis Club.

Os illustrados componentes
I do «Schneiier Trio- são pro-

Mantas Gordls 1 $700 fessores de musica de fama
Patos e Malta 1 $500 mundial. O pianista, dr. Egon
Sortida regular' 1 $400 Kornauth, é doutor em mu-

MSRCADO FIRME sica e um dos mais conhe
cidos compositores austria
cos dos nossos dias. Como
pianista de musica de carne

ra a critica o consagrou o

mais perfeito no genero em to
do o mundo. Remja Wasclzitz,
o violinista do « Trio», foi
durante longos annos o vio

lino-spala das mais afama
das orchestras symphonicas
da Europa. Notabilizou-se
como solista e como artista
de musica de camera.

Finalmente, o Professor
Wolfgang Schneidet foi du
rante muitos annos violoncel
lista-solista da Opera e da or

chestra symphonica de Vien
na. Fundador do «Trio», que
porta o seu nome, lhe foram
conferidos titulos honorificos
pelo Presidente da Republi
ca da Austria e por Gover
nos de varias outros paizes.

São, pois, estas as poe
mineutes figuras do mundo
artistico universal que se vão

apresentar á nossa culta pla
téa. no proximo dia 31 do
corrente.

'.

reçOS correntes na praça de Assucar grosso arroba
- Florianopolis Polvilho sacco

68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

XAI�QUE

(;:or feilo)

7$000
15$000

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

MERCADO FIRME

FARINHA (DE TRIGO

ruzeiro 44 kilos 37$500

urpreza 44 kilos 35$000
ruzeiro 5 e 2 kilos 4$500
��a 28$000

ASSUCAR

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 4$500
Catetos médios uma 4$000
Porco do matto uma 4$000

SAL DE CABO FRIO
. Largatos grandes uma 3$000

8$500 Veados mateiros kilo 8$000
6$500 -

� -

7$500 I MADEIRA DE LEI - PRI-
I $900 MEIRA QUALIDADE

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

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

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

4$000
5$000

acco de 60 kilos
seco de 45 kilos
aido de 45 kilos

nopados 2 kilos

COUROS
Limpos pesados kilo
Ref ugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

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

PELES (Por caixas de 60. lei/os)
Em latas cb 20 kilos 122$000
Em latas (L:: 5 kilos 124$000
Em latas de 2 kilos I 24$000

l\lERCA 1)0 FIRME

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

SAL DE MOSSORO'

SABÃO JOINVILLE

44$000
erozene caixa 35$000
azolina caixa 55$000
élas de cebo caixa 1 6000
ada Pyramide caixa 55$000
ebolas caixa 4$300
élas stearina caixas 38$000
éa Mays Fischer caixa 30$000

� Côco sacco 55$000 FARINHA DE MANDIOCA
, Farello sacco 5$500
re Farellinho sacco 7$500 (Por sacco de 50 feilas)
a Farinha de milho Marialina caixa

F' II $00024$000
ma com pó

ca Grossa sem pó 10$500Vélas de cêra kilo 7$100
MERCADO CALMO

ina Grampos p. cêra kilo I $400
Cimento Mauá sacco 11 $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

I Agulha Especial
teJ VINHO DO RIO GRANDE Agulha Bom

.

Japonez EspecIal
100$000 Japonez Bom

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

Mercado de Florlallopolls

Concurso para Espancou
escrivães fe- esposa

deraes

acco de 60 kilos
acco de 45 kilos
aido de 45 kilos

aixas pequenas
grandes
DIVERSOS

as
Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

Peijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

Batata sacco

Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreires sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo

Dona Una de Assis Klí- Cartazes do
sen, casada, com 38 annos, .

F- b dresidente á Avenida Herci- d ia a r ica e

lia Luz, 11, queixou-se á Odeon-A's 7 e 8,30 horas, avioes no

Policia Civil de que fôra será focalizado o magnifico film: B ras i I
espancada pelo seu marido .}1mor por atacado. Bello Horiz:mtc, 23 (aéíeo)-
Frederico Klisen, soldado da E.n.:::;:,tra;n-3é:. n-:3�:l capital téchni-
Força Pública. Ímperial :-: A' s 7,30 h o r a s: cos do Exército e da Marinha,
Ontem, foi Frederico ex- Gscandalos 'Romanos. que estudam a possibilidade de

pulso daqueIla corporação' .ser construída, em Lagôa Santa,
militar e entregue á Policia 1?_oyal-A's 7 e 8,30 horas: uma grande fabrica nacional de

Civil. .. O Homem da nota. aviões.

DIVERSOS9$500
7$500
9$000 ()or fedo)

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

5$500
1$000
1$700
1$500Mercado do Rio

FEIJÃO CAMBIO

(Por sacco de 60 feilos)
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

1 5$000 M.li·CO
2ó$OOJ Lua

20$000 Ileso Argentino
25::;C:;:; ?.:S) Uruguayo

fROUXO L3cuJo

o algodão
brasileiro

ARROZ

Fazendo concorren
cia ao producto nor

te-americano

(Pç;r sacco de 60 feilos)
Washington 21 - (Via

aérea) Funccionarios do De
partamemento de Agricultura
declaram hoje que as expor
tações de algodão dos Esta
dos Unidos para a Allerna
nha tinham diminuido em

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

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

16$000
20$000
15$000
14$000
18$000
10$000
12$000
14$000
10$000
14$000
30$000

�200
11,300 -

5TorK 12m 5-10·34 Entraàas 12 5ahiàas

àl2 lO a 15 ào corr-ente

Feijão (saccos)
Arroz ( >; )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

123.035
115.72'1
42.026
17.459
25.496
13.500

8.670
27.626
6.423
15.525

3.496
25.934
12.742
16.140

Faltam as sahidas dos depo .itos particulares.

Roupas de
creanças só

CASA

homens e

na

CAPITAL.
a Palcos

e Telas

A Delegacia Fiscal está
Publicando edital, avisan
do aos interessados que até
o dia 22 de novembro pró-

.. xirno vindouro se acha aber
ta a inscripção de candida
tos ao concurso para escri
vães das colIectorias das

I Rendas Federaes, neste Es
tado.

Musica
Schnei'der
TriQ Austria

8 mil contosPelas
Repartições Condemnada tnião
Ministerio do
Trabalho

Rio, 23 - (Via aérea) O
Supremo Tribunal Federa!,
em sua ultima sessão, julgou
a acção proposta pela S.
Paulo Railway para haver
do Thesouro a restituição de
lib. 135.000, cêrca de 9 mil
contos de réis, que lhe fo
ram cobradas indevidamen

te, a titulo de imposto sobre
dividendos. Venceu a COI11-

panhia inglêsa por cinco vo

tos contra tres, sendo con

demnada a União a fazer a

quelIa restituição vultosa
com os juros da móra res

pectiva.

ão ha le
vante no

RioGrande
S. Paulo, 23-0 commando

da Fo.ça Pública desmentiu ca

tegoricamente a noticia de que
tinham sido exonerados vários
commandantes de corpos policiaes
em consequencia das ligações que
os mesmo� teriam com um pro

jecto de levante no Rio Grande
do Sul. No cornmunicado olli
cial que publicou, o commando
da Força Pública declara que as

alterações feitas resultaram da
necessidade de dar á adminis
tração. da Milícia nova organiza
ção e que os officiaes exonerados
são todos dignos da confiança do
commando e deverão ser designa
dos para importantes commis.ões.
O communicado desmente igual

mente que tenha sido preso qual
quer ollicial.

Foram exonerados

O titular da pasta do Ministe
rio do Trabalho, lndustria e Com
mercio, em portaria de 8 do cor

rente, exonerou a pedido, o dr.
Lucas Bhering, do cargo de pre�
sidente da Cornmissão Mixta de
Conciliação do municipio de São
Francisco, neste EstaJo. Ainda
por acto do mesmo dia, exone

rou, a pedido o bacharel Thiago
Ribeiro Pontes do cargo de sup
plente do presidente da alIudida.
Cornmissão, no mesmo mumci

pio, os quaes foram substituidos,
respectivamente, pelo mesmo ba
charel Thiago Ribeiro Pontes e

dr. João Alves Junior.
Congresso

das
PoliciasMinisterio da

Fazenda
O nosso distíncto conterrâneo

Em decreto que tomou o n. 70, sr. major Cantidio Quintino Re
de 26 de setembro último, o sr. gis, sub-commandante da Força
Presidente da Republica, attenden- Pública e representante dessa cor

do ao que requerou a «Caixa Te- poração no Congresso das Poli
legraphica Beneficente de Santa cias Militares, que presentemente
Catharina»; com séde em Floria- na Capital Federal, foi eleito pa
nopolis, approvou os estatutos da ra presidir o referido congresso.
mesma Associação, co 'cedendo-lhe
autorização para operar corr- seus

associados, com a garantia de con

sig ração em folha.
Loja Maçonica "Re
generação Catha

rinenseDelegacia
Fiscal Reunem-se hoje, ás 20 horas

em sua séde, á rua 28 de setem

bro n. 80, em sessão economica,
os obreiros da loja maçónica «Re

generação Catharinense.

Conforme solicitou foi dispen
sado por acto de 19 do corrente,
do cargo de Delegado Fiscal do
Thesouro Nacional neste Estado,
o nosso distincto patricio sr. Fre
derico Cardoso de Menezes e SO:1-
za, que, ha cêrca de tres annos,
vinha exercendo com elevado cri
terio e competencia as Iuncções
do aIludido cargo.
O lunccionario que acaba de

exonerar-se dessa elevada com-

Falleceu du
rante a

apuração
S. Paulo, 23 (aéreo)- Falle

ceu o Juiz Marcondes Romeiro,
juiz de direito de Itú, que fôra
acomettido de um mal subito,
quando presidia �abbado aos tra

balhos da 19a' turma apuradora
FAZER uma refeição do pleito de 14 do corrente. De-

,

I Mas fazer vido a esse falIecimento a turma
e cousa vu gar.

não voltou ainda a funccionar.
uma bôa refeição só no res- -

missão, deixa, em nosso Estado.
innumeras amizadas adquiridas
pelo seu trato de fino cavalheiro
e pela sua cult Ira intellectual e

social.

taurant Chiquinho. Delamberi
e nada mais

DELAMBERT vende-lhe o RUA BOCAIUVA, 161
melhor gelo por igual preço

PHONE 1.100 PHONE 1.100
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o PL.EITO CO CIA I

até hoje
Federal Esta
21 ..847 21.8
21.605 21.0
1.576 1.&

I

213

Resultado da apuração
Colligação Republican,a
Partido Liberal·
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

,�

'r

A G A Z E TA Floriano:olis, Quarta-feira, 24 de Outubro de I

A VOZ DO POVO . I Ultimas

Coronel Vldal Ramos

E' o 24 de outubro, a data
anniversaria do eminente homem

público o sr. coronel Vidal José
de Oliveira Ramos. Por duas
vezes governador de nossa terra,
senador e deputado, o coronel
Vidal Ramos, ainda que politico
militante, soube fazer-se conhecido

pela sua proverbial honestidade.
essa então rara virtude que deve
ría antes ser um dever politico-ad
ministractivo.

Reorganizador da instrucção
pública, pro sressista, codificador
de nosso systema rodoviário, sou

be preparar a estrada para seus

sucessores e collocar Santa Ca

tharina, quanto a esses dois pro
blemas, em salientissimo logar na

communhão brasileira.
Estadista na verdadeira concep

ção do termo, Vidal Ramos é um

exemplo a ser imitado.
Ao preclaro catharinense, fi

Gazela felicita, com respeitoso
apreço.

Passa hoje o anniversario na

talicio da senhorinha Leonor de

Barros, professora normalista.

Gréve postal-tele
graphica

Crime
"

na Palhoça
o sr. Janga attingido
por balas de revolverSra. c7«artinho Cal/ado [or.

Festeja hpje o anniversario na

talicio a exma. sra. d. Marina
Outra Callado, esposa do sr. Mar
tinho Callado Jor., redactor-chefe
deste jornal e alto funccionacio da
Directoria Regional dos Correios
e Telegraphos.
fi Gazela apresenta seus cum

primentos.

Ontem á noite, na cidade de Palhoça. o trabalha
dor �a Direct.oria de E�tradas de Rodagem João Baptista
da SIlva, mal.s conhecido por João Lourenço, em frente á
casa cornmercial do sr. Pedro Hoffmann, alvejou a tiros
de revólver o estimado commerciante João Bertho da
Silveira, conhecido por janga.

A victima, que immediatamente se transportou para
esta capital, onde foi medicado, teve um dedo attingido
por bala de revólver e soffreu escoriações no rosto.

O zeloso delegado de policia do municipio de Pa
lhoça, sr. tenente Rezende, abriu rigoroso inquerito,

A população se assoei
Porto Alegre, 24-(via aérea) rectoria Regional de Santa

-Os funccionarios dos Correios ria, para substituir os grevi
e Telegraphos de Cruz Alta, des- Insistentemente instados
te E�tado, declararam-se em gré- seus collegas e pela pop
ve, a qual assume proporções de cruzalthense para adherirem a
protesto popular pela attitude to- ve, os funccionarios substi
mada pelo chefe da agencia local negaram-se a ISSO, o que
sr. Francisco Venturella. cou protestos do povo.

Chegaram hoje áquella cidade Esperam-se graves acontec
funccionarios, mandados pela Di- tos:Fez annos õntem.

Eleitoral

Fazem annos hoje:
a exma. sra. d. Maria das Do

res Claudio, esposa do sr. Cicero

Candido Claudio, escripturario da Fallecimento
Alfandega desta capital;

o joven Orlando Mello, filho

do sr. Oswaldo Mello, director da
Secretaria da Assembléa; 1

o menino OIdomar , filhinho do

SI. Oswaldo Ramos, conferente do

Diario Official;
a gentil senhorinha Elaine Ven

dhausen, filha do sr. Edelgardo Quint.a-feira proxi�a, será cele-

W dh usen funccionario da brada mISSa, de 7' dia, na Cathe-
en a ,

di" I d dDi tia Regional dos Correios ra, em intenção a a ma e .

rec or

J I' L d 5'1T 1 phos u iana opes a I va.
e e egra .

Transcorreu ôntem a data na-

�?�:"p�a AI:��horinha Lucy Importantes . decisões do
Os que chegam

Pelo omnibus da Empreza Da
rius chegaram ontem: .Helmurtt
Zimmermann, Jobel Sampaio Car
doso e senhorinha Cléa Cardoso.

•

ner Tribunal

Os que partem:

Rio, 25.-(via aérea)-O Superior Tribunal Eleitoral d cidiu sobre a conve
niencia de que a convocação das assernbléas estaduais só seja -Ieita, depois de julga
dos os recursos �ecorrent�s �as respectivas eleições. Dentro do prazo de 30 dias a que
se refere o. preceito constitucional, não sendo julgadas todas as eleições só serão consi
derados diplomados os deputados que não hajam sido contestados ou depois de de
cididos os recursos.

Seguiram hoje, para o norte do -=------------------------------- _

Estado, pelo omnibus da Empreza O progresso «Legislador quer ídizer ar-

o, A h d 5 C chitecto.»anus: rt ur e ouza osta, do Bras.-IRogerio Pereira, dr. Camaral Legislador quer dizer rnes- de seguroMartins, Richard Dettner, Atilio tre.
. Ao sr. José Duarte Ma-

Polli e Wagner. Para o bem da Ser legislador é ser, semea- galhães, proprietario do pre-
H umanidade

dor.
. , ,.

dia n. 49 da rua Conselhei-
Nascimento: Ser legls_Iador sl.gmflca ro Mafra, desta capital, des-

Està em festas o lar do sr. per.manecer impreterrito n.o truido pelo incendio occor-

Oswaldo Pereira, director do
meio dos f�ctos, para dorni- rido na madrugada de 16 do

Rio, 25 - (Via aérea) Do nal-os e nao ser por elles corrente confórme noticiamosjornal O Cruzeiro, e agente-cor- bello e profundo discurso dominado. pagara� hoje os srs. Cam�r:sf�ndente dest,a folha no m�, pronuciado, em português, E' lavrar o fu�u�o de todo pss Lobo & Cia. agentes da

:���o d�e u;ruzelf�, pelo n�sc.I-l pelo legado pontificio S. em. um povo com visao segura, Cia. "Alliança da Bahia"
mem?o, que na pia I revma. O cardeal Eugenio Pa- animo alerta e mão firme. seguradora do referido edi�

r:r��1::I. recebera o nome de celli, quando em visita à Ser legislador - encaran- ficio, os prejuizos que este
Camara dos Deputados, des- do o universo «sub specie soffreu, na somma de .....
tacamos alguns t�echos, nen- aeternitatís-, é ter nas mãos 123:682$300. Foi descontado
tre elles as seguintes pala- a benção ou a maldição, a o dos salvados, avaliados
vras, que encerr�m qualquer exaltação ou o vituperio, é por technicos de ambas as
coisa de. pro�heÍlco: jogar com a vida ou a mor- partes em 1 :317$700.

«S�b�I, pOIS, 9ual é meu te de um povo - é elevar
voto tntirno e. mm�a p:e.ce: as almas aos astros do céo
que o Provl�encla. Divina ou arrastal-as aos descami- Faculdade de Direito
c.om. tal bençao, onente (l.s nhos de Luclfer.»
destinos desta terra e presi- E prosegue:

t: ANNO
da ao desenvol�er de suas «O templo da concordia hu- R:esultado da s�gund�, prova
poderosa.s energias latentes, mana tem um vestibulo: a paTCl�1 de Economia PolItIca:

Falleceu sábbado último, em d,e ,maneira que o povo bra- justiça social- «Redemptio -

. DJalrna. Gonçalves, J O; Laer-

Brusque, onde residia ha muitos slle!ro che�ue a ver em plena proletariorum.» CIO Caldeira de Andrada. 10;
annos, o nosso conterranneo sr.

Ilorisecencia O seu desenvol-' Alfredo Barboza Bom, 8; Emilia
Mathias Moritz. vimento, não só para a�pro- O castello encantado da Ferro Costa, 8; Milton Leite da

pria grandeza, mas ainda pa- paz dos povos tem um in- Costa, 8; Virgilio da Fonseca
ra a crescente progressão greme accesso por entre pe- Gualberto, 8; Francisco de Sal
de todo o gênero humano.» nedias. Só corações género- les dos Reis, 7; Léo Pereira O-

E mais adeante, palavras sos o podem galgar. A «PQr- liveira, 7; Glóvis Ayres Gama,
que, nesta hora, devem ser ta Pacis- só tem uma cha- 6; João Antonio Nogueira Ra
meditadas pelos candídatos ve: não se chama Egoísmo, mos, 6; Eurico Klettemberg Cou-
ás constituintes estaduaes; mas Solídarísmo.s to, 5.

Pagamento

Noivado

O sr. Altamiro Guimarães Vaz,
funccionario da Escola de Apren
dizes de Marinheiros, contractou
casamento com a gentil senhorinha
I1ka Ferreira, filha do sr. Adeo
dato Ferreira.

Missas:

_. __._------
------- ---_.-_._------------_,

Com os balões
Dr. Carlos C
e agora de
Bisbilhota.

Caras tristes, aprensivas,
Nestes tempos de eleição
São medo que mãos mais «'

Venham furar o balão ...

Ha balões grandes, peq
(Alguns grandes qual Bab
Mas, no fim, _ serão apen
Balõezinhos éi�... papell

O�Ministro Oliv '

Salazar, cahiu
pé. ( G a z e

23-10-34).
O Ministro Salazar,
O Oliveira, ... pois é,
Nem sabe o que é azar

Cahiu, mas ... cahiu de pé!

A propostto do
Arte, de ontem,
Sebastião Vieira,

jazz-band americana ...
(E tal phrase não é mínha)
Me disse dona Joanna,
Parece «trem» de cosinha,

Sebastião você falia
Com raiva do futurismo
Mas tal cousa, nem me ab
Isso tudo... é modernismo!

Em Bocage, certo dia,
Jogaram vaso contendo
Certa cousa que a titia
Não gosta que eu vá dizendo,

E quem jogou previniu
-Patrão! gritando, prime'
Mas o Bocage não vil
E protestou mui lampeiro
Seria melhor gritasse,
Em vez de «patrão» ...

(cheir
�arapl��»r:
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