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Número avulso .$20°1 .$400Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO I Número atrazado

RIO, 25 (via aérea)..A' .cheuada do' navio-escola. ALMIRANTE
SALDANHA, compareceu a população em peso ás praias e morros,
afim de assistir a entrada na hahla
da linda bellonave.
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APURAÇAO
I-IOJE

PORTO UNIÃO

CHAPECO'

OE 2a. Secção
Liberal
Colligação

3a. Secção
Liberal
Colligação
Avulsos

LAGES Colligação 131 130 Liberal 177 171
Avulsos 42 Colligação 72 72

18a' Secção Fed. Esl.

(Painel) 4a. Secção A l l a. secção não foi apurada,
Colligação 143 141 Liberal 196 163

Liberal 126 125 Colligação 132 131
Avulsos 35

43
26

por não terem os eleitores de ou- 5a. Secção
tra . fC( Ç)( s assi snado lolha em Liberal
�(P1DdJ. Colligação

SÃO JOAQUIM
Ia. Secção
Liberal 155

CAMPOS NOVOS
I I 9 I Oa. Secção

Resultado
apuração da

o.orripteto da
do / littoralzona

93
49

10a. Secção
Liberal
Colligacão

91 Avulsos
50

II a. Secção
42 (Rio Caçador)
26 Liberal
2 Colligação

MAFRA

97
II

2a. Secção
Colligação

10 Liberal
Trabalhadores

3a. Secção
Colligação
Liberal
Trabalhista

(Flarianopolis, S. José, Paihoça, Biguassú, ITijucas,
Camboriú, Porto Sello e Nova Trento.)

6a. Secção
Colligação
Liberal
Trabalhadores

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

Republi,cana
Partidaria Avulsa

l' turno Z' turno ]' tur. Z' turno

7.779 7792 48 58
7792 12 58
7792 14 53
7792 3 46
7792 II 86
7792 3 72

II Colligação
--------------------_

PARA DEPUTADOS
FEDERAES

Partido Liberal
AvulsaPartidariaPARA DEPUTADOS

FEDERAES
Nerêu Ramos

José Müller
Carlos Gomes
Dorval Melchiades
Diniz Junior
Fontoura Borges

l' turno z' turno l' tur- ztcr.

76 Rupp Junior
77 Adolpho Konder
69 Manoel Pedro Silvera
95 Fulvio Aducci
94 Bulcão Vianna
24 Abelardo Luz

71
4

II
I

8.498 8.498
8.498
8.498
8.498

8.498/8.498

8a. Secção
Liberal
Colligação

CURITYBANOS

I a Secção
Liberal

,

Colligação
ln.egralismo

PARA DEPUTADOS
ESTADUAES

Aderbal Ramos da Silva
Olivio Amorim
Barreiros Filho
Roberto Oliveira
lvens de Araujo
Antonieta de Barros
Gallotti Junior
Pompilio Bento
Altamiro Guimarães
Man�el Florentino
Mareio Portella
Antonio Lucio
Francisco de Almeida
Dionysio Veiga.
Affonso Veiga
Luiz Abry Junior
Luiz Rigo
Rodolpho Tietzrnann

Eugenio Schneider
Rogério Vieira
Plácido Olympio
Francisco Antonucci
BJasilio Celestino
Emilio Ritzmann
Braz Limongi

J Thiago de Castro
Celso Fausto
Carmosino Camargo
Trindade Cruz

I
Adolpho Martins
Leonidas Coelho

I-----------------------------------------��--------------------------------------------
fEDERAL E5TADUAL

/
.

Integralismo 201 203 Trabalhadores
lotai de votos: - Federal, 16.671; Estadual, 16.577.
Secções apuradas: 75; annulladas, 2.

PARA DEPUTA0 OS
ESTAOUAES

2

8326
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424

8424/8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424
8424

842418424

44 Alvaro Catão
52 Marcos Konder
55 Severiano Maia
47
58
56
43
52
72
36
53
40
50
38
40
49
38
57
39
51
72
38
42
41
44
52
60
52
36
40
43

3
3
I
I

7749 7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
l758
7758
7758
7758
7758
7758

7758\7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758
7758

2.807
2.770

15
6
3
I

9
Accacio Moreira
lndalecio Arruda
Oswaldo Oliveira
Otto Urban2.438

213
182

Silvio Ferraro
Rodolpho Bauer
Antonio Bitten('()urt
Cid Campos
João de Oliveira
Arthur Costa
Bley Netto
Domingos Rocha
Gualberto Bittencourt
Edgar Barreto
Achilles Balsini
Póvoas de Siqueira
Deodoro de Carvalho
Renato B�rbosa
Cid Gonzaga
Victor Schmidt
Fritz Lorenz
José Athanazio
Oswaldo Bulcão
Oswaldo Cabral
Henrique Voigt
Heriberto Hülse
Agrippa Fariae.

..

Wanderley Junior

2
2
I10

7a. Secção
Liberal
Colligação29

39
42
41
41
37
28
28
39
40
39
29
44
31
27
20
37
22
41
38
47
31
23
21
32
39
27
21
29
21
40

CRUZEIRO

4a.· Secção
Colligação
Liberal

CANOINHAS

2a. Secção
Liberal
Colligação

8a. Secção
Liberal
Colligação

4a. Secção
Liberal
Colligação
Avulsos

5a. ISecção
Colligação
Liberal
Avulsos

8a. Secção
Liberal
Colligação

fEDERAL
SÃO BENTO

ESTADUAL

123
I a. Secção
Colligação
Liberal
lntegralismo

141
40
2

75
28

119
58

169
105

161
115

tl2
105

III
53
2

67
II

53
10

193 ,

III

196
98

162
t 17

2

184
80
52

212
127

152
131
15
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2Florianopolis, Quinta-feira, 25 de Outubro de 1934
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actos não podem siquer ser Co�
mentados com o qual esse rneslli
chefe póde. ?rd_enar a dis.s?luÇà
ou a prosnnução da falTIlha d
quelle que jurou fidelidade e obi
díencia absolutas. Sim, porque
individuo submettido por tal jur
mento, não póde recuar dea�
de uma ordem do chefe, por mi
absurda que ella seja.

Esse o panorama que o ln�
gralismo nos offerece.

1\13s, o proprio fascismo na li
lia já está em vias de fallencia.

Tomemos, para comprova-lo
prO?rÍa3 palavras de Mussol:ni;

Em novembro de 19�7: «"

vemos uma cnse e bem sever

��Ia deve ter�se orig�nado da plitica monetana, politica essa

que o governo assume plena r

O Fascismo 'lue nos parec� um ponsabilidade. A que ponto�'
phenomeno peculiar á ltalia, teve gou essa crise? Estou convenci
uma imitação na Allemanha, que de que ella passou.»
nos abstemos d� apreciar, e appa- Junho de 1928: "Creio que
rece, actualmente, no Brasil, sob poderemos ver o fim." Dezer
o rotulo de Integralismo. bro. de 1928: "Evitamos as agu

E'Ises movimentos são sempre pengosas; estamos em plena Co
oriundos das c r i ses economicas valesccnça. I I Outubro de 191
porque passam os povos e tem co- "Vimos nesses ultimes dias as o
mo umco escopo a posse do po- rninancias da crise. D�ixamos pa
der e consequente predominio a-. traz a noite e caminhamos para
bsoluto sobre a vontade nacional. alvorada." Dezembro de 19J
O Integralismo, entretanto, es- Justamente quando podiarnos aI

tá seguindo rumo inverso ao que tar a terra, a crise americana I

deu a victoria ao Fascismo. Este empurrou de novo para o i

começou de baixo aproveitando-se mar.
I I

da situação dos desempregados, Essas palavras são por dem
ex-combatentes e namorando as eloquentes.
massas trabalhadoras, ás quaes a- Até 1932 a divida italia

havia augmentado de mais

meio bilhão de dollars; a cr

tem augmentado, não se po
calcular o seu fim e MU5solini C

tmua a mudar de planos e a Ia
declarações.

Deante disso e tendo-se
vista as condições brasileiras, po
se affirmar que o Integralismo [

sabe calcular a que ponto vae

illusão com que procura co

prometter o Brasil.
Guvaldo Rosa e Silva
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Esse ouro faiscante que nos en

che a alma de emoções mysterio
sas tem-nos sido sempre trazido

. .

por um umco ganmpeuo.
E esse garimpeiro intemerato,

audaz, persistente nessas con

quistas linda". d� Arte. é, SC"!1 du
vida, um cavalh-iro Cl]1 none

deve ser escripto em caracteres

maiores: Victor Buschl
Agradecemos. pois, a elle, a,

J,::licio::ls horas de arte que, por
tantas v(:!7.es. no, tem darlo!

,

I' Redactor-chefe
Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS (Departamento Provincial de Propaganda)
Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

«Os communistas leram Sorel e Lenine, mas esqueceram
de ler a Realidade Brasileira, tão evidente, nestes ultimos annos.

Bastava que elles se perguntassem: porque foi odiado o go
verno Bernardesê Porque caíu o governo Washington?

Não será devolvido o original, O governo Bernardes ficou odiado por causa da Clevelan-
publicado ou não. dia e do assassinio na 4a. delegacia auxiliar. O governo Washin-

O conceito expresso etr arli- gton caíu em consequencia do caso da Parahyba e da morte de

go de collaboracão, mesmr soli João Pessôa. O povo brasileiro é assim.

citada, não implica em respon I Vejo pelos montes de telegrammas que recebo, pelas ms

sabilidade ou endôssc cor parle cripções, na média de uma em cada 2 minutos em todas as capi-
da Redaccão. taes e no interior. Quando se quizer que triumphe uma idéa no

Asslgnatu ras Brasil, basta praticar uma violencia contra ella.
Os que não entendem as nacionalidades jamais as conquis-

ANNO 46$000 tarão. Esse o motivo porque vos affirmei no Congresso de Victo�
SEMESTRE 25$000 ria, em março: Sorel escreveu para a Europa e nós estamos no

TRIMESTRE 15$000 Brasil.
MEZ 5$000

E' sem duvida, um granel.:!
acontecimento musical pa·.1 Flo

rianopolis, a vinda de u n trio d-:
camera.

E o que vem visitar-nos é um

conjccto de fama univ .rsal. A P -EO I DOS
Sná isso, pois, uma occurrencia iiiõiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiii -_-

que Florianopolis rararr.ente regis-
,

• 1
trara nos seus mmgua( os e pau-

pernmos annaes artis. icos ...
Neste particular temos, vi vido,

digamos francamente, num inter
mino retiro espiritual...

Florianopolis tem vivido, desde

longos annos, sem ambiente ar

tisticol Rarissimas vezes podemos
registrar a visita de um ou outro

artista de nomeada. E de arte

desse genero tivemos somente, e

já ha alguns annos, um conjuncto
aliás excellente: --o quartetto
Brasil.

Teremos agor.l, em breves dias,
nesta capital, a presença do fa
moso «Schneider-Trio»! Noticia
alviçareira sem duvida, para QS

que sabem aquilatar do valor de
um «trio» de camera.

A musica de camera é, diga
mos, a musica por excellencia.

Nada mais bello, nada mais

puro, em materia de musica!
A musica de camera é de se

OUVIr religiosamente. O ouvido
musicalmente educado a recebe
com tal emoção, com tal devota
mento, que se sente num halo
quasi de Divindade ...

Não ha mesmo penna que pos
sa descrever a pureza harmonica
de um accorde ferido por um des
ses «trios».
Ha nelle um mysterio que se

não desvenda. E' o extase!
E' o arrebatamento!

Theorias de

Governo

Camisas-verdes! Todo o povo brasileiro virá comvosco.

Grande parte dos vossos próprios adversários virão comvos

co. Nós constituiremos a Patria! O drama da incomprehensão está
terminado. Todas as apparencias dissociativas cederão logar á gran�
de força creadora>.

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

n n
II

O verdadeiro nacionalismo não é o dos burguezes reaccio-
nários que se servem da idéa de patria para impor o dominio de
sua classe. O verdadeiro nacionalismo implica pelo contrario a so

lidariedade entre os membros de uma mesma nação, não tolerando
que uma classe opprima a outra.

'

• n
II

Os camponezes, os operarios e os intellectuaes são os que
maior interesse devem ter na defesa da patria. Porque, na derrota,
serão escravizados.

Caixa Postal 37

Pelos mu-

nicipios
" "

II

Canoinhas
n n

II

Numa nação consciente e bem organizada, é precIso
haja trabalhadores e combatentes. O judeu não é nem uma

nem outra. ElIe só sabe especular e o mundo moderno está
rendo pela especulação.

cenava com as prome�sas mais se

dutoras. Somente depois de apo
derar-se do poder foi que renegou
ao programma inicial.
O Integralismo começa de cima

da montanha e quer distender-se
pela planicie, com um namoro

desconfiado ao operariado, que
combate, aliás, sob o pretexto de

As principaes estradas que con

duzem a Pinheiros, Colonia Vi
eira e S: João dos Cavalheiros,
neste municipio, estão quasl que
reconstruidas.

Alem dos recursos municipaes,
o governo estadual auxilia, pre
sentemente, com a quantia de
dois contos e cem mil réis men-

que
coisa

mor-

PIERRI CLEMENTI
n

II II

Nucleo de Florianopolis
Tendo attingido a um notavel desenvolvimento, foi dada,

pela Chefia Provinciaf, autonomia ao Nucleo de Florianopolis, que
terá como Çhefe Municipal o companheiro Carlos Sada.

n
.11 II

As eleições de 14
Os integralistas não acreditam na efficiencia do voto nem que

este seja, de facto, uma expressão de vontade popular.
Fomos às urnas como se vae a um campo fazer manobras.
Precisavamos nos exercitar, apprender a vibrar, contra a

Democracia-Liberal, as armas que ella estupidamente nos offerece.
Eis o sentido do nosso voto.

Mas, apezar disso, devemos nos rejubilar pelos resultados
obtidos, que significam. incontestavelmente, uma victoria do inte
tegralismo e uma demonstração da sua formidavel de expansão.

Em quatro mezes de organisação conseguimos mobilisar um
ellectivo ponderavel, sufficiente já para impôr aos scéticos uma crença
e garantir a marcha da nossa ideologia.

" n
II

«O capitalismo é hoje, no mundo, um permanente Iproleta
rizador das massas, . um continuo transmutador de valores moraes,
um açambarcador de economias privadas, um oppressor da agri
cultura, da industria e do commerclO, tudo submettendo ao seu

guerra ao communrsmo.

O Integralismo ajuntou os po
liticos descontentes, alguns milita
res e pretende incorporar as mas

sas trabalhadoras, mediante a se

dução do syndicalismo e da cre

ação de departamentos prolissio
d'!

saes para esse fim.
L

, ,

PC)rto Uniao

Ante-ontem, ás 23 horas, se

guia da estação de Paula Freitas
para a desta cidade um trem de
carga, quando a certa altura des
carrilhou violentamente, provocan
do o tombamento de três vagões.
Para o local seguiu logo um trem

de soccorro, não havendo desas
tres pessoaes a lamentar.

Com ferra
em bras

Florianopolis bem merecera ou

tro ambiente artistico. Ha ne

ilhéo catharineta um sentimento
musical innato. O catharinense
ilhéo póde não saber Íêr, mas sa

be cantar ou mesmo «arranhar»
nalgum instrumento :qualguer, cou
sa que demonstra esse sentimento
innato.

Mas a methodização do seu

Don nunca elle a pôde fazer.
Para fazê-lo precisaria, como

é sabido, uma escola de musica.

Quem realizaria, esse milagre?
O Céo?
O Céo azul que nos envolve

nesse amplexo amoroso e tão
. lindo, esse mesmo Céo tem a nos-

. talgia dessa tristeza que acompa�
«Libertar o Estado das forças que se fórmam a elle para� nha o pobre ilhéo que, em ques

lellos; impôr a autoridade da Nação, acima de tudo; ir ás extremas tões de Arte, não vive em Floria

consequencias de uma campanha sem tréguas; esse ú verdadeiro ca� nopolis mas no... Desterro ...
minho do povo brasileiro e principalmente da sua mocidade.» Uma vez, já ha muitos annos,

(1(elatorio da Commissão de Syndicancia do Instituto do procuraramos consegUir uma mo-

Ca/é sobre os negocios de .:J4[urray & Simons.) destissima vabl de um dos go�
I' vemos anti�outubrinos para instal-

II II

Só o máo brasileiro será capoz de fugir ao serviço larmos o nosso pequenino conser-

militar. vatorio. E essá nossa idéa passou
intaela, intangível, para as re

giões post-outubrinas e és todo lo
mismo ...

E do conservatorio idealizado,
apezar que, elle custaría somente

3:200$0)0 mensaes ficou apenas
conservada a idéa.

E já é al�uma cousa!
Tambem, como alguem o disse

musica não é «genero» de pri
meira necessidade ...

naes, sem reparar, na ancia

galgar o poder, que pretende um

absurdo: a fusão, no mesmo ca

dinho, de trez elementos hectero
geneos ou antagonicos, que se re

pellem mutuamente, que se não

podem mi s t u r a r, taes como o

chumbo, o vidro e a cêra, no ca

so, os politicos prolissionaes des
contentes, que representam o peso
e <-.ue formam o estado-maior do

Integralismo, os militares, que hão
de cortá-los, e a massa trabalha
dora, como todas as massas, que
vão para onde s� puxa, e que
elles pretendem amoldar aos seus

c3l'richos.
Essa amalgama é irrealizavel.
Alem dos f�ctores de ord�m

moral. que, por si sós, impedem
a consecução do objectivo visado
pelo Integralismo, outros não me

nos importantes e chocantes têm Rio, 2 5 (via aérea) -

levado á desconfia:tça e a propria Agencia Brasileira está inform

desintegração em suas fileiras. Haja de que um official da Mari
vista o que succedeu com o Te-

disse o seguinte:
nente

.

Sombra em Nictheroy, ás «O Jornal do Povo, afie

vesperas da commemoração do do por Apparicio Torelly, e

primeiro anniversario da fundação tem feir;ão communista, está

do nucleo Integralista, em que a
vocandJ acto de indisciplina

quasi totalidade dos camlsas-ver� equipagens.» Um ddles d�d�
des se desligou da aggre�iação. «Se não fecharem o Jornal
O I ltegralismo quer ser nacio- Povo em breve não podere

nalismo e declara ser mais avan-
mais commandar.»

çado do que o marxismo mas, e�-
A Agencia Brasileira taJll

cora-se na capitalismo e no com-
está informada de que o Jo

mercio extrangeiro que, certarr en
do Povo está tirando 30 mil e�

te, em segredo, subv�ncio Ia a sua pIares.
dispendiosa propaganda. --,�

Falia em Deus, Patria e Fa- Para creanç�
milia, m3.S, o�ganiza-se militarmen- -

te para combater e matar os seu� Todos os sabbados, a �
semelhantes, tão creaturas de Deus desta semana, fi Gazeta J11�
quanto elles proprios; quer des� rá umu interessante secção
truir, pela força a ordem de coi- creança�, públicando contos, I
sas adoptada pela maioria, preju� sias infantis etc.
dicando, em última analyse a Pa� Chamamos a attenção da
tria e exige um juramento de fi- ·zada para a nova secção que
delidé,\d� ab$oluta ao chefe cujos pertence.

as iniciaes d
P. R. P.

S. Pa:.Ilo. 25 -- Após u'
çõss num botequim, Paulo S
e Vital Pereira, dirigiram-se
residencia de Vital o qual,
proveitando-se da embriaguez
Paulo, marcou-lhe com ferro
fogo a face com as inicia»
«P. R. P.» seguidas da pala
«Viva)}. O facto, vastamcnte

vulgado na imprensa, causou I
funda emoção.

Sao Fran
cisco

A Norddeutscher Lloyd Bre
men, de que é agente neste po.
to a firma Carlos Hoepcke S. A.
maugurou recententemente, c o m

seus dois possantes vapores Ae
gina e Anatolia, uma linha com

escala em São Francisco, aqUi
recebendo cargas para a Africa
do Sul. A viagem inaugural foi
feita - pelo .fInatolia.

Impeno.»

o jornal d
Apparelly

..Joinvill�
Está de regresso a esta cidade,

s. excia. revma. d. Pio de Frei
tas, bispo desta diocese, que foi
a Buenos Ayres participar do
Congresso Eucharistico.

"
II

O Integralismo não é um Partido politico. E' uma trincheira
e uma barricada.

"

Palcos
e Telas

" "
"

seus alliados liberaes�democlatas, adul�Os communistas e os

teram a nossa doutrina.
Si quereis ver como elIes mentem a nosso respeito, procu·

rai ler O que é o integralis.71 J. e a Angustia Universal, de Plinio
Salgado.

Cartazes
dia

do

n "
u

Desafiamos aos doutrinadores communistas que nos próvem:
--que na Russia não exista o peior dos capitalismos, que é o

\
ca-

pitalismo do tEsado; - que o marxismo não seja
uma negação de Deus, da Familia e da Patria; - que nós in-
t 19ralistas, sejamos inimigos dos operarios; - e si nós. brasibiros
não temos o direito de amar o Brasil, rezar nos nossos templos, cui�
dar dos nossos filhos e trabalhar pelo bem da nossa Patria, sem

pedir autorização aos aventureiros estrangeiros que ultraja 1 a nossa

Bandeira e querem subordina� p nosso povo aos judeus vermelhos
de· Moscow. "

Odeon--A' s 7 e 8,30 horas,
será focalizado o magnifico film:
.fIs quatro sabidonas. Deixemos o Conservatorio que

em nada nos adeanta ...
Faliemos, outra vez, do Trio

Schneider. ElIe vem ahi e Floria�
nopolis. a terra-ilha cujos habi
tantes aprendem no baloiço do
mar, esse rythmo maravilhoso que
lhe vive no ouvido, irá assistir
extasiada todas as bellezás das ri
cas, das magestosas musicas de
camera.

Imperial--A's,7 e 8,30 ho�
ras: .fIurora de duas vidas.

�oyal--A' s 7,30 horas: GS�
candalos 1(omanos.

. DELAMBERT vende-lhe O

melhor gêlo por igual -preço
PHONE 1.100

n Ir
II

Catharinense:
O Brasil acima de tudo!

_;:.���-r?
" .. _.--....�"..,...........__..r.r.,._.,.� ,�� ..

' - .... -.
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Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori·
Médico operador e parteiro'
Consultoria R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- das 8 ás 9 e

das 15 ás 18 hrs,
Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo Gottamann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Junror.26

TELEPHONE 1131
Consultoria: Rua 'r;rajano /8.

TELEPHONE 1284

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5
Caixa Postal, 98 Phone J 323

Chocolate
.sõ BHERING
Usem o Corante
Guarany

que é o melhor
Agente Jo•• F. Glavan

Rua João Pinto 6

Dr. Miguel Boabaid
Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS ,

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

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oawaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n' 9 Phone 1483

Pra9a 15 deNovembro, no 27

A' venda em to
das Pharmacias

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

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

XARopE CONTRA CO
QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

Refinação de Assucar
de
SELVA Casa e móveis

Vende-se por 30.00$000 a

confortavel 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 armario
para livros.
Ver e tratar na mesma casa

-

.JOAO

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua
........;;;;;;;;;;;"""'"'_........_'""""'...............;;:;;;;o,� Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. 1441 ou nos depositarias na CASA SAVAS e

FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.
..João Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

TelephlJne n: 1375

Dr. Tarciso Ribeiro

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio, d'Acampora
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170

Ex-chefe ôe clinica õo H. 5.
10ão Baptista, Assistencia I

Publica e H. Prompto 50ccor- I
ro, Assistente õo Serviço ae icrianças ôo Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter- i
nas e nervosas-Nutricção-« ;
Diabetes, Gota, Obesidade-«- i

Regimes para engordar e I

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

i

Diarhéa, vomitos, emmagre- :
cimento, tuberculose e syphi- Ilis infantis .

Consulto 'R. João 'Pinto, /8 ;
(1' cnõor) I

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
funaaOa em 1886

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santo.
méaieo ao Hospital e

materniôaôe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
'r;elephone /105

Cons. - Rua Trajano n. 1
'r;elephone /321

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 18

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Accacio Mo- Tvpographla. Estereotypla.
Encaôernaçao, I?autação, Tra
balhos em Alto Relevo de••

rei ra tem seu escrip-

SAPATO
"Os melhores calçados pelas

COLOSSAL sortimento de calQados finos para
Especialidades em calçados sob medida

tório de advocacia á rua

CAFE'JAVA Visconde de Ouro Preto

Praça 15 de n. 70. - Phone: 1277.-

Novembro

1.3&0
Caixa Postal, 110.

TELEPH.

••

��-. __ ._---

; "

Letreiros

Pintura em geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

I Rua Araujo Figueiredo, 23
fLO�IAH:J POLIS

"=====-==='

Banco de Credito Popular e Agrlcola da Santa Catharlna
(Soe. roo. õe Resp. Litôa.)

Rua Trajano I 6 - (Edificio próprio]
Ena. Te1egr. : Bcncrepoto '" roô. "Hlbelro« e "mascote"

Florianopolis
EmPRESTlm05 .u DEsroHTOS u. roBRAH"AS

ORDEH5 DE PA6AmEHTO.
('orresponôentes em tcõos os municipios ao Estaôo

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes.DELAMBERT-Phone 1. I 00
�����������I

Adrni-
Pelles

Almanak Laemmert

Compra-se pelles

crúas de Gato'do Mat-

fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( GUla Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS "de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

o. Graxaim, Rapos as

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. ss

••

..

l.,: ,1''''"
-te...

�, ,:..';': ':-' .'

.1
'f
I

i
í

ij
I
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Typo "Super-Bayreuth"

Massa consistente I I I

lar, & tambem um

o; rdlÍ:3;';rad;;r::s G. E" alêm de possuírem tudo O que ha d2
l'l' : S i'l'OriCrrlO e pc':zito em refrigeração eleetrica, truem, na merel

l8,,":� "I Uv:diÍc, uma suprema garantia d� qualidade, duração _ Viro,.

A ( • I d'no cornprsr um rem geraoor, ass�gure-se e que • maehin•• ba.
II o Lbr:ciltI(e conhecido ti de confilnç. - exlj.' O r.Eria_r.dor G. L

P;:ça Informações ou uma demonstração, I qulquer cio.
lIoue, luxili.res 011 �clcphone plr. • .lCfip&orle de

Florianopol is

I

, - -, ---,-- ------_
------- - �---------.....,------

O mais bello c mais aperfeiçoado receptor da actualidade

_1\, yltim_a creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
C1TJ�.7Ck::J...,�·./.��.·U4JJ,;n:"L _�:"., ___.

Ager1tes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
F,LL\ES EM :-Blumenau-joinvil!e-São Franc[scp_:__Laguna --Lages

Mosfruario permanente cm Cruzeiro do _�ul _ _.[
4:'"!IM_'si"ltf"ô !f 'MI. &ii -V�'" "'i5!!""-í"';PpMI:iM"r:��--.....

-.���?4'i'1'I,"'1", I t;t:<'JHiF"*'3 'li:d'iDa.íI[�<Q;���s-tc..n;;__�;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;_;.
I ç.:; Omp a nh i a A li-i, a n ç á d a-8 a hi�
� ,

,

6 R"\' �
� II

-

- ,

'" fu�caàa em 1�7�---�'-_"'-
I ',>i,

#

,,,., � SCBURGS TERRESTRFS E mARITlmOS

NCEI
=1 lncontcstavctmentc A Primeira no Brasil

I ('rpital rpalisaco 9.000:000$000
.

I Reservas mais oe 36.000:000$000
!,' ,; .,_.J

I
Receifo em J933 J7.762.:703$361

'1f' _ - '4":�
'Irnrnouei s 13.472:299$349

", .��, ._�:.. Responr,cbilioaàes or,sumiàas ..m 1933 2.36CJ.938:432$816
_�'J: I (Estas r ..sponsaLJiliooiks r .. fer'em-se sómente aos ramos à�

" "':'j:;':\'Sa fOBO e Tr:'AN�rORTE5. que são 05 DOl5 UNI('05 em que
;(.."' � a Compcnhlo opera)

CO�RtIO Al�EO
;trt,..-..;-..,,·, ,_ ...w. ..,.,.-1...J. j

F

"

Agentes, 5ub-Agent"5 e R ..gulaàores
õ

e Avarias em tocos os
Eslacos co Brasil, no Uruqun- (5uccursal) e nas pr lnrtpces

praças .. :xtrangeiras
Agent ..s em Elot-lanopotls ('Amp05 LORD & ('IA.

Rua I'. moira n
'

35 (sobruõo) I'nixo postal 19
Telegr. ALLlANÇA Tvlepb, 1.083de

I
Para SUL-P. Alegre-Rio .....".... _, .,.__��_�""",,..",. • M """'"--

Grande-Uruguay-Argentinl- ���e'"S�'V"A���$������VI$��
Chile-Perú-Bolivia ��� ��. Na construção dos afamados recptores radio ,.j1

SABBADO 12,00 simples I}. -Philips- são aproveitadas todas as importantes B10,00 regs. �i .

t d
. . ,

�NORTE---Santos-S. Paulo- �
conquis as ra screncia ue radio.

�" Des.ta. !órl1la recornmendamos, ante.s de .fazerdes a
Rio-- Victória----Caravellas-- �

-

d �. aquisrçao e um receptor, procurai ouvir os aía-
I Bahia-Maceió-Recífe--Natal-

I ��I"::',' mado. s apparclhos ".Phil1l.JS» de construcção moderna ,�
Africa-Europa-Asia � �

SABBADO 20,00 simples � e primorosa matcria prima. �
18,00 regs. ��, Re�eptores a todos os preços e em condições �

� vantajosas. �
� Maiores informações: �
�� C <O S T A. Ih, C i A .. �

�J RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
�Vh������������.6.���fN�

PhvNE 1.1 00 ���f��!'�����-'$",�jl.lM!e;�lí!:�:5.t,�,:S:�,iW'�df.f!e.@l��� �� \!<!J� ��'�; ,�F \_".)� '..-..W ,46";; ���.�, � 7lj'j ,�.}l; (.tp; \������'�

• " I

��M��A�,���I���A��.�I�.!��,��IV�l�o���·e�i�ta�r�i���C�h�:;�q�;�;n�h�,.��511 .ç',' u- �u,e's i
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, �� �

C0111 1$500 podereis comprar um conservas, vinhos finos etc. '�� <@
,

frasco de RODAX, extinguindo C0111- Fornece doces de todas as qualidades .���
.

P'
,

pletamente moscas e formigas. sarnentos, baptisados e bailes.
p�ta C3-,� O'

-

O O

Brasil: a Industria Chimica CPr�S�b��o�l�I�:��U� RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar � . .. UO t =
R��:6�P�i7fl� ��P�O��Sl���� hA i Popu Iar e i

� �
- � I r

Syriaco T.Atherino&lrmão bí 0\· . O i
COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA �� A I h C V d @
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo=S. Paulo �� me o r a r n e e r e

��
Standard Oil Company Oí Brasil (,Kerozene marca '� ��
"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil ��� Preços convenientes ao consumidor �
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo ;l �

I
LILY e CLA5UOD$IAO,oPreJ11iad��ocS�m cheques de

l.f��-_
LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES �1

,

O até nen

(
uDO �:� JUNIOR E DElVIETRIO RIBE:IRO �

I Gordura Selecta coco) (�� f�

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

�
� Entregas á damicilig - Hygiene lrreprehenelvel ��

End. Tel.: "Atherino"---Caixa Póstal, 1 02--- Telep:�2.6. � �
I �iiiiõQii ;;;;;;;g iiiõiiiõiiii'__="'=;';;;;;;; G��� 1���] �:����,����l����� �:����'�fb

t�.

Ultimas ediçoes da Cia. I
I

.'

_'' -- --

Editora Nacional Café e Re,staurant &
'!II

á venda na Livraria Cen- "E !iiT R E L L A" fUomeno· Ia.
tra I de Alberto Entres -:-

o seu

Fechamento
malas 5ub·Agentes emEacrtptortcs em Laguna e Itajahy

Slumenau .. Lages

i�,A (, , ,

r
"
·i r'i_',nc':r�'�::>r � um g.rilnde ccnícrte para O

�.r
H,:r;.rf:s:.) di;! capital C;U2 precisa de estudo.

Cia. Tracção, Luz e Força de

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

I CAS A

L
RUA CONSELlIEIRO MAFRA N. 17

CALÇAD05 ELEBANTE5 E f"]N"]55"]m05

- - - Ultimo mcõelo - --

PERRONE

Brasil'Josué de Castro-o Problema da Alimentação no

;J\[' Tabajára de Oliveira - Japão
rJóConleiro Lobato-Contos Pesados
Julia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Y�pó
Monteiro Lobato-Emília no Paiz da Cnmmatica

Collecção Negra-Colleccão
l_:al e de Mysterio-8 volumes publicados.

'
Po-

Delamb�ri
e nada mais

--- o E ---

Pa'ulo Posit6
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias

Restáúrant' a -Ia' .carte
A.lmoço, com cinto pratos:.. variados, todos os dias,

,

• das 11 ás 14' horas,:por'2$SOO sói11ente

Bebidas ��cionaes e extrang�ira�-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de priineir� ordem

Praça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420

End. Tel. Fi LOM ENO

FLORIANOPOLIS SÃO J O S E'

Santa Cathari na

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICqS P f R E L L I S,A.

I

[I
Commereio por grosso de Sal, Ti igo, farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Wf5!ib ,USZ2 r

"

J
I

Prefiram sabão" IN'O I
res- domesticas

••.. :.'7"

li ,�

de': (C11rityba) para lavagslll de roupa e mistér

Em cai,xas de 27 tabletes
Optima qualidade.

."

........

Econom!co • I •
. ..,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA - Florianopolis, 25-10-34 5

I Commercio, Indus
I tria e Agricultura

Dados
ecanomicos

Ambos esses surtos de progresso arte" Trecho de sala.
revelam) só por si, em sua con- joubertde Carvalho "Pier
jugação, duas forças economicas rot" Canção pela Sta. lcléa
cuja pujança vae se tornando for- Vieira.

A -balança agricola é .industrial midavel, para o engrandecimento Beethoven: "Menuette"
de S. Paulo, tem o seu fiel in- do Brasil. - Dueto de violinos pelos Snrs.
clinado sempre para o progresso Dllla dos Em-

A. Sdhneider e Carlos E.
economico do paiz, numa róta di- Freyesleben.
gna de todos os encomios e, ain- pregados no

F. Lehar: "Se le donne vó
1 $200 da, de ser imitada. baciar" Canzone pela Sta.

41$$820000 Segundo os dados divulgados Commercia Ivonne Brüggemann.
I O' ia d E I A. Adam: "Si j'etais roi,"

18 000
pe a irectona e statistica, n-

�100 �ustria e Co�mercio da Secr�ta- Festival artistico O_uv_e_r_tu_r_e_. _

34$000
na de Agricultura, do ref�ndo A Sociedade Beneficente IrlstrueçõesEstado, a sua produccão azricola I C' d E dFIRME do anno passado tev; o s;u va-

C a aixa ?s mpre�a os pa ra a Asso.,
- no Cornmercio, reahzara na •

�

C hlor computado em. . . . . proxima terça-feira dia 30 �Iaçao at a ...

2.043.5.09:993$?00, exprimin- corrente, no Theatr� Alvaro rlnense de
do ess� Importan�la o qua?to de de Carvalho, um grandioso Engenhe irasoperos�dade norteia 03 destmos, e- festíval artistico, em comme-
COnOTl1lCOS _desse grande celeiro moração ao dia do empre-da Federaçao. gado no commercio. .

A producção em 1932- 1933 E f t' I t á
O Conselho RegIOnal de En-

,

' sse es iva que er o h' A h' d 8expnme-se pelas sezuintcs i.npor- co d I d gen ana e rc ictetura a a.
.

�
� ncurso as a umnas a R

.

'd
.

tancias: d O di S· egião, com se e em Porto Ale-
.

exma. sra. . n ma Imo- ,

GI d CI b M
'

I gre, enviou ao dr. Haroldo Per-
Importancias ne eur e o u usica dernei '_L dA'

d FI' r bd á
erneiras, presidente a SSOCla-

e
. 0tanopo IS, o ecer o

ção Catharinense de Engenheiros,1 '���:6������;6�� segum e programma: as seguintes instrucções:
1 . -A Associação Catharinen-

158.945:504$000 I. PARTE
se de Engenheiros fica autorizada

134.226:245$000 E. Tavan: «La Mascara-
a receber e encaminhar ao Conse-

82.560:580$000 de» Ouverture
75 540 236$000 }

-

d B C f
lho Regional de Engenharia e

73'316:826$000 doa0 A

e Varlro: «I anSltga Architectura da 8a. Região, iníor-
.: e amor» a sa pe a a. do conveni

,

73.303: 111 $000 Fann Wanderle.
man o c�nve�lentemen�e, petições

d
y

. . .

Y
.

e representações escnptas, pro-
e

.

V. Bzllt: «Petíte Marquise» cessas de registro de licenças pro-53.209:989$000 Intermezzo f'
. .

I di I
.

.

issionaes, titu os, Ip ornas, certr-
de

22.462:200$000 _

N. N: «Olhos Negros» Can- ficados-diplomas documentos de

1 1.990:820$000 çao popul�r russa pela Sta. qualquer natureza ref�rentes ao

7 752,894$000
Ivonne Bruggemann.

, _

Estadode Santa Catharina e que

6'443:271$000 Alvaro Souza: �(�anaçoes tenham relação com o Decreto n'

4' 1 73: I 57$000 sobre um thema orlgínal para 23.569, de 1 I de Dezembro de

1 :334;656$000 flauta com acompanhamento 193�. , .

806,538$000
de orc�estra, pelo snr. Ma- 2 -A A. C. E. podera m-

____

. noel Miranda da Cruz jor. formar ou pedir informações di-
2.043.509:993$000 F. Paulo Tosti: -Sogno- rectar_nenteaosprofissionaes ou .ás

Melodia pela Sta. lcléa Viei- autondades .de Santa Catharma
ra. sobre a applicação do Decreto n'

O. Verdi: «La Traviata- 23.569, transmittindo copias des

(1 a. Parte) Grande Phantasia. sas informa�ões ao C. R. E. A.
da 8a. Região.

II. PARTE 3'-0 C. R. E. A. da 8a.
P. Linke: «In Reiche des Região renetterá a A. C. E. as

Indra» Ouverture. Carteiras Profissionaes devidamen-
Andre Filho: "Mam ãesí- te preeenchidas e assignadas pelo

nha tá dormindo" Canção Presidente do Conselho Regional,
pela Sta. Fanny Wanderley. para serem entregues aos interes

Alvaro Souza: "A voz da sados, podendo estes effectuar o

pagamento, a impressão digital da
Carteira e assigna-la, deante do
representante legal da A, C. E..
juntamente com a Carteira será
enviado pelo C. R. E. A. á A.
C. E. recibo (Ia quantia devida
pelo habilitado.

4 '-0 C. R. E. A. enviará á
A. C. E. impressos, papeis, enve
loppes timbrados e um livro de
protocollo, afim da A. C. E. go
sar de franquia postal, em corres

pondencias expedida a serviço do
C. R. E. A ..

5 '-0 C. R. E. A. enviará
ão regularmente quanto possivel
copias das actas das sessões, ins
trucções, etc. de maneira a man

ter a A. C. E. a par do anda
mento dos trabalhos, providenci
ando a A. C. E. para a sua di ..

vulgação entre os interessados re

sidentes cm Santa Catharina.
6'-A A. C. E. ficará incum

bida da fiscalização da execução
do Decreto n. 23.569 no Estado
de Santa Catharina, devendo o

rientar-se por instrucções que lhe
serãa enviadas a opportunamente

PreçoS correntes na praça de Assucar grosso arroba
Florlanopolls Polvilho sacco

FARINHA (DE TRIGO

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

SAL DE CABO FRIO
Porco do matto uma 4$000
Largatos grandes uma 3$000

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

-

Mantas Gord.1s 1 $700
'

C�fé
7$500 I MADEIRA DE LEI - PRI- Patos e Mant:l I $500

MIlho
1 $900 MEIRA QUALIDADE Sortida regular 1 $400

Arroz
Taboas de lei est. (3x23) duzia MERCADO FIRME

Fructas
38$000

_
Algodão

Taboas lei largo 3x3 I dz. 54$000 DIVERSOS Assucar
Pernas de serra lei dz. 28$000 Feijão
Fôrro de pinho 1 4$000 (por kilo) Batatas
Taboas de qualidade 2x23 dz.

C"
Aguardente

16$000 era 5$500 alcool
Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000 CCebo d

1 $000 Farinha
4$000 ame e porco 1 $700 mandioca
5$000 Mucado dQ Rio Toucinho 1 $500 Fumo

Rapadura
Vinhos

58$347 Alfafa
Mamona1 1 $880 Polvilho4$820

1$025
3$145
6$200
$540

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

ASSUCAR

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

37$500
35$000
4$500

28$OCO

7$000 Carne de porco kilo
1 5$000 Toucinho kilo

Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo
Bica Corrida

MERCADO

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 kilos)
68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

Em latas de 20 kilos 122$000
Em latas de 5 kilos 124$000
Em latas de 2 kilos 124$000

MERCADO FIRME

XARQUE

(tor kilo)

16$000
20$000
15$000
14$000
18$000
10$000
12$000
14$000
10$000
14$000
30$000
$200
1$300

Roupas de homens e

creanças só na

CASA

CAPITAL.

SAL DE MOSSORO'

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

9$500
7$500
9$000

SABAo jOINVILLE

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa I 6000
Soda Pyramide caixa 55$000
Cebolas caixa 4$300
Vélas stearina caixas 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
'Côce sacco 55$000
Farello sacco 5$500
Farellinho sacco 7$500
Farinha de milho Marialina caixa

24$000
Vélas de cêra kilo 7$ 1 00

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

Caixas pequenas
Caixas grandes

DIVERSOS

VINHO DO RIO

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

Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

Isso relativamente á producção
agrícola.

Quanto á producção industrial
ou fabril, em 1932, segundo da
dos da mesma Secretaria, orçava
ella pela cifra de réis.
1.944.987 :635$000.
Nota-se, desses dados, que a

actividade agricola nesse impor
Curityba, 24 - Os jornaes tante Estado, é seguida, muito de

asseguram que està sendo perto, pela actividade industrial.
preparado um novo golpe
de morte na indrustria de
madeira, pois, cogita-se d

47$000 estabelecimento de uma SI)

42�000 bi etaxa de 200$000 por va

44$000 gão, para justificar a creaçã
40$000 do Banco dos Madeireiros.

CA\1BIOFEIJÃO
(Por saccrJ de 60 kilos)

Libra
DoBar

1 5$000 M::HCO
26$00J I Lira
20$000 Ileso Argentino
25$COO Pes) Uruguayo

FROUXO Escudo

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

Industria de
madeira

FARINHA DE MANDIOCA

('Por sacco de 50 kilos)
Fina com pó 1 1 $000
Grossa sem pó 10$500

MERCADO CALMO

ARROZ

(Por sacco de 60 kilos)

Agulha Especial
GRANDE Agulha Bom

Japonez Especial
100$000 japonez Bom

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

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

STOCK em 5-10-34- Entraàas e 5ahiàas
àe la a 15 ào corrente

Feijão (saccos) 123.035 8.670 3.496
Arroz ( » ) 1 1 5.72, 27.626 25.934
Farinha ( » ) 42.026 6.423 12.74 2
Banha (caixas) 17.459 15.525 16.14O
Milho (sac.cos) 25.496
Xarque (fardos) 13.500

Mercado de Florla�opolls

Feijão 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

Faltam as sahidas dos depositas particulares.

Mercadorias

Rs.

CIRCO
,.

AS 8314 DA NOITE H O ..J E :

Mais um formidavel espectaculo
As facas incendiarias e o Tiro ao Alvo da Morte - Forte e "emrno- Outro.s numeras pelos demais artistas d� companhia ..

cionante numero. Com pericia e. destreza, o syrnpathioo GAETAN, mostrará Termma.rá este espectaculo, com a chistosa comedia Professor
ao publico a sua segura pantana. de ela rinete.

_ _

______,

As facas incendiarias - Onde !,,:me. Armandine, mostra o desprehendimento Brevemente - o TERROR DAS FRONTEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL-Meio-Dra-
pela vida, deixando-se cercrr por facas de pontas aguçadas, atiradas por seu irmão Gaeían

I-
_ m.a magestoso, c?m canticos e danças estylo Gaúcho.

O Sonho Chinez - Numero de acrobacias moderna, pela afamada família Schuman O PERICOC, como é dansado nas estradas da fronteira.
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o PL._EITO 00
Resultado da apuração

Colligação Republicana
Partido Liberal
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

O_I_A I

até hoje
Federal Estadua
24.,570 24.58
24.651 23.92
1.673 1.69

15

225 29

Florianopolis, Ouinta-feira, 25 de Outubro de 193

A QAZETA Ultimas NoticiaA VOZ DO POVO

Campeonato Brasileiro
de Futebol

Cap. Lara Ribas

Faz annos hoje o sr. capitão
Antonio Lara Ribas, brioso oHi
cial da Força Publica do Estado
e grandemente estimado nesta

capital.
fi Gazela felicita-o calorosa

mente. Concerto
ficelon Souza

A data de hoje assignala o

snniversario natalício do nOESO

distincto conterraneo sr. Ac .lon
Dario de Souza, socio da im

portante firma desta praç<i Ernes
to Riggenback & Cia.

.

Intelligente, aHavd e bemquis
to, o anníversariante será alvo

hoje de expressivas manifestações
.

de apreço, ás quaes nos associa
mos com prazer.

Baile

Realiza-se na noite de 27 do
corrente, nos elegantes salões do
Club Annita Garibaldi, um baile

promovi10 pelo «Gremio Vio
leta». Gratos pelo convite.

Fallecimento

Falleceu hoje, no districto de

«João Pessoa», o sr. Antonio de
Almeida. Seu emterramento serà

realizado hoje, ás 1 6 horas, no

cemitério daquella localidade.

Os que chegam

I I. PARTE
1. - Maruxa Vives
2. - Sinos da tarde Belly
3. - Jardim de rosas (val

sa classica)
4. - Dansa árabe I(caracteristica)
5. - Cantar da ser-jra (intermedio)

Pelo omnibus da Empreza Da

rius, chegaram ontem: Mariane
Bail, J. Gonçalves, H. Müller:

Johana Muller, Roberto Baer,
Octacilio da Luz, Irene Miuna

José Pagelio'e René Barrem
Carlos Paloscka, Zepida Mattari

ni, Tte. Antonio Tauille.

Dario Velloso

Visitará
Floriannpolis

o talentoso escriptor e jornalis
ta paranaense Dario Velloso, con
siderado empolgante tribuno, vi

sitará dentro de poucos dias a

nossa capital, onde realizará con-

ferencias.

Um bom conselho! Desportos

Rio, 25 - (Via aérea) Te
rá inicio no próximo domin

go. dia28, aqui e em N'c.he
roy, o�Campeonato Brasileiro
de Futeból, com as seguin
tes disputas:
Estado do Rio versus Es

pirita Santo, no campo do

Byron na capital fluminense;
Minas Geraes X Cariocas,
no stadium Guanabara, aqui.
Como preliminares desses

.ogos, jogarão aqui dois qua
eiras da Liga da Marinha e

em Nictheroy o Ypiranga com

o Barreto.

Os que partem:
, Seguiram hoje para o norte do
Estado as seguintes pessoas: Nel- O Guedes do Garcia vem saber
son A. Magalhães, Octavio Ama- Si existe algum remédiop'ra magrêza,ral Jayme, Cabral, C.M?ellmann Que gósta muito pouco de bebêr,

.

Kurt Beseurmann, Antonio da S. E que ensinaram vinhos só de mêsa...
da Costa.

Centro de cultura
espiritual

Realizará o Centro de Cul
tura Espiritual, no dia 31 do Foi convidado para repre
corrente, uma reunião espe- sentante do brilhante jornal

Publicamos abaixo o pro- cial em commemoração a pas- carioca «Corre '0' da lVa ihã» ,

gramma do concerto que o sagem, de mais um anniver- neste Estado, o sr. Oswaldo

Enferma maestro e acatado piànista s�rio do movimento reíor- Machado.

Juan Ventura, realiza hoje ás !111sta .do �éculo .XVI, de c�- H
----

Acha-se, ha dias, enferma guar� 20,30 horas nos salões do ja projecçao muitos benefi- ora do
dando o leito a exma. sra

..
d. Club 12 de Agosto. cios espirituaes usufrue a hu- -t- Outra aggressão

Maria das Dôres Rosa Lopes, dI?- Esse concerto que é em manidade nos dias presen- aperl IVO -O 1. tenente Pedro Ber-
na esposa do sr. José Luperc�o beneficio da Associação das teso Amanhã, das 10 ás 11 ho- nardino da Cunha da For-
Lopes, contador da Delegacia Damas de Caridade e dedi- Far-se-ão ouvir vários ora- r�s, o �r. Vir�i�io José Gar- ça Publica, queixo�-se á Po
Fiscal. cada, como especial home- dores que dissertarão sobre era, activo e dlhg�nte re�re- licia Civil de que fôra aggre

nagcm, ao CeI. Aristíliano o «Movimento reformista - sentante comme�clal da .

im- dido no Bar Mira Mar, por
Ramos, Interventor Fede- seus precendentes, eclosão portante e conceituada firma Antonio Ventura sahindo o

ral neste Estado, constitui- e consequencias-, as «Vidas gaúcha Luiz Antunes &: Cia., tenente Bernardino com vá

rá, por certo, um bello acon- dos reformadores» e «O Bra- de Caxias, offerecerá ama- rios ferimentos no rosto.
tecimenta em o nosso meio si! - primeiro campo evan- nhã á imprensa, na acredita-

musical. gelico rnissionario.» da Confeitaria Chiquinho,
Almejámos ao querido ar- Será cantado o hymno -Cas- uma hora de aperitivo dos

tista uma noite coroada de teJlo Forte», conhecido como excellente vinhos de produc-
- Theodoro Apostolo, natu-

exito completo, o que é «Marselheza», da Reforma, ção daquella fabrica. ral da orecia, solteiro, com

justo esperar-se da nossa pelos córos das Igrejas e- 25 annos, commerciante, re-

Florianopolis. vangelicas desta capital, que sidente á rua Demetrio Ri- A imprensa fci convidada
tem como regentes os maes- Demonstra- beiro n. 1. communicou á De um modo gentil, captivo,I. PARTE tros Pedro Pavão do Nasci- _

d
Policia Civil de que, na noi- p'ra tomar uma «chamada"

1. - Córdoba Albeniz menta e Ismael Souza. çao e effi- te de 23 para 24, os gatu- Na hora do apperitivo ...2. -Darlsa Espanhola N. CI-ell�CI-a". nos tentaram arrombar a por-
5, Granados Sra. Florencio Cosia ta de seu armazem de sec-

3.�-Jota Aragonesa Lohoz Falleceu hoje, ás 11 horas, no Panamá, 23 via aérea- Com cos e molhados á rua Uru-
4. - Nocturno em mi be- Hospital de· Caridade, onde foi surpresa geral, toda a esquadra guay, 41.

mal Chopin submettida a melindrosa operação americana do Atlantico, fundea-
5. - Dansa do fogo Falia cirurgica, a exma. sra. d. Maria da no mar dos Caraíbas, recebeu

de Lourdes Formiga Costa, espo- hoje, inesperadamente, ordem de
sa do Florencio Thiago da Cos- seguir a todo vapor pelo Canal - Foram recolhidos, por de
ta, do alto commercio desta pra� do Panamá para a costa do Pa- sordern, ao xadrez da Poli
ça. cifico, para defendel-a de um ata- cia Civil João Manoel dos

O sepultamento do seu cadaver que inopinado. Santos e Hercilio João dos
será realizado amanhã, ás 9 ho- Ao mesmo tempo, as tropas do Santos, residentes á rua La
ras, no cemiterio do Senhor dos Exercito situadas na zona america- ges, e, por desordens e em

Juan Passos. na do Canal, tiveram ordem de briaguez, O pescador Antonio
Ven- Ao sr. Florencio Costa envia- mobilização irnmediata com o mes- Thomaz Martins, residente
tura mos pezames. mo fim. em Aririú.

(Ao snr. Virgilio Garcia, representante d05
afamados vinhos Luiz Antunes & Cia., de
Caxias.)

E disse ter tomado, sem prazer,
Diversos vinhos cheios d'impurêza
Continuando sempre a emmagrecer
Com grande mágua, com geral tI isteza !

Garcia tudo ouviu e disse ao Guédes:
Razão tú tens, pois a saúde é oiro...
Mas, felizmente, agóra o mal impédes!

Te falta é sangue, sim, meu bom CALOIRO,
Mas eu, sómente, tenho isso que pédes,
E ... o sangue é o vinho Antunes - que é thesoiro l l t

25-10-34

Sara"lão

"Correio da
Manhã"

_ ........_
.•• _�.� _. "_ .�.�_._ - •. - ....... - - �-- •__ •• �._........_..... .� ... 'wo.. •• _ ..._

As ultimas estrop
dos Estilhaços de o

tem sahiram sem li
lo.

Do Bocage aquella <scena»

Sahiu ontem misturada
Com outro Estilhaço. E' pena
Sahir tamanha embrulhada.

'

Foi culpa não sei de quem
(A innocente não se ataca).
Por isso eu peço, meu be
Não vá culpar o Barraca.

fi «hora do app
oo» creada pelo
Virgilio Garcia,
presenlante dos o

mados Vinhos L
.J1nlune� c Cia.,
Caxias.

Com a «Cidade»,de
Gazeta, de 24�J03

Notas
policiaes

Bisbilhota ia passando
Distrahida e sem pensar
E de repente esbarrando
Num peixe se vae sujar ...Aggredida

D. Lydia Julia da Silva,
de côr branca, casada, com

40 annos de idade, residen
te no Morro do Mocotó, quei
xo r-se de que foi aggredi
da a martello, em sua resi
dencia, por Alvim Agostinho
Anastacio, solteiro, de côr
branca, 25 annos, reisdente
n; mesmo Morro.
Anastacio foi preso.

Bisbilhota dando estrillo
Ao «tal» do peixe desan
Tem razão porque aquillo
Catingava mesmo a... ban

Fabrica de aviões
Brastl (Telegram
de Bello Horizon

Imaginae, meus senhores,
Com tamanhas «voações»
Já nos passamos horrores
Para evitar... cavações,

Quanto mais agora, então,
Que aviões vão fabricar!
Vae ser livre a ... Voacão
Todo mundo vae ... v;ar.

Tentaram arrombar

Presos

Mas «seu» Garcia, si o v'
A' «cachola» fizer mal,
Nesse dia o amiguinho
Por certo não tem jornall

r

t

A «Gazeta» está com mêdo
Si bebêr... o casco árde ...
Só mesmo si fôr bem cêdo
Para trabalhar ... de tarde ...

r

(

Saraplão (

l
DELAMBERT vende-lhe

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

t
t
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