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o Rio, 30.-(aére I) «O Paiz»

[_ estuda novamente o caso da ac-

quisição de metralhadoras Madesn
no valor de 44.000 contos.

!) Accrescenta que as metralhado-
ras dinamarquezas não têm sobre
as de outra procedencia a assigna
lada superioridade que lhe dão.

Por fi'11, assevera que o gene
ral Góes Monteiro declarou que
não admittirá negocias excusos no

Ministerio da Guerra.

xxx
Rio 30 - (Via aérea) O

*
'"
* ministro da Fazenda levou

Rio 30 - (Via aérea) O sr. Marcos Konder, em á assignatura do presidente

I
interessante entrevista sobre a situação catharinense a da Republica um decreto que
«Gazeta de Noticias» diz que qnalquer que seja o futuro prorroga por sessenta diasTerminou hoje sua tarefa, com a apuração das últimas ur-

ElD' _ governador do Estado, se quizer salvar honestamente o o prazo para entrar em vi- �OO�OO�OOOO��$���nas, as turmas apuradoras do Tribunal Regional de Justiça eito
Estado. terá de impopularizar-se. gor o regulamento do sello. �

IMIral, restando vinte e uma urnas impugnadas, que dependem de jul- I .

O sr. Getulio Vargas as- � A C I-dade It
gamento. srgnou o decreto. � ItPelo resultado da votação pódem considerar-se eleitos qua- '"� �
torze deputados estaduaes pelo Partido Liberal, quatorze àa ColJi- Reproduc'lo- Circo Nerina S. C. Fi I hos � H' f' d _ �gação Republicana e um da Acção Integralista. • r� oJe lo a a apuraçao �Em virtude da dispersão de votos avulsos pelos diverso; res p.!lra OS Realizou-se ôntem um grandio- de Minerva � eleitoral,

_ �candidatos, não nos é passivei, no momento, darmos 05 nomes dos !i"':" «:J. �.;tDdos so espectaculo pelo apreciado � dosQ.�uantos serao os apura-
�vinte e oito deputados liberaes e colligados eleitos pelo quocien' � r;;..� t:z..... Circo Nerino, que teve uma casa O carnaval se approxima e os

��
oi

II

partidario. à cunha, tendo a Policia prohi- nossos carnavalescos não se des- � Hontem, no Picolé, numa �
Quanto aos dois restantes deputados, serão eleitos FIo êe- rr:;; 31 YÍ:l aérea - Teve bi::lo a venda de entradas. cuidam e trabalham �ctivamente. � roda, onde pontificavam o �'

gundo turno, isto é, pelo maior número de suliragios reun.clos. 6":l'LL rcp_rc3são em todos os Hoje um escolhido programma A popular e querida «S. C. � cel. José Müller, o nosso r
Si se conservar a collocação pela actual quantidade de meios percuarios do país a noticia será representado, sendo justo des- Filhos de Minerva» segundo nos

r� querido diretor - o Jairo - rvotos, após a renovação do pleito nas secções annulladas, es ies h:; t� ��::lver o sr. Odilon Braga, Mi- tacar o melodrama O Terror das informou o seu thesoureiro, sr. � e outros bipedes gordos e ;deputados sahirão dentre os candidatos liberaes, devido á cO.".iJ2- :::sLQ da Agricultura, aprovado fronteiras do 1(io Grande do Theodoro Ferrari, ja' concluio um � magros, ao som dum Jaz- :
.

ravel votação avulsa, ficando, nesse caso, os liberaes com dezeseis o plano pnra compra de reproduc- Sul, em 4 actos. carro e trabalha com afinco e de- � band, acercou-se deles certa �
deputados, os colligados, quatorze e integralista, um. tores destinados não só ás estações A peça hoje apresentada tem nodo na confecção de outros. Pe-

� pessoa. respeitavel For todos �Para deputados Iederaes estão eleitos deis pelo primeiro de monta do Ministerio co-no tam-j a actuação de mais de 40 pessôas los prenuncias teremos em 1935 � os lados, e altamente colo- ��turno para o Partido Lib�ral e �olligação Republicana, e dois pelo se-I ber-i aos govern?s estaduaes. e cria-1 em scêna
..
E' de se :sperar um um carnaval condigno dos passa- � cada, vencedora em sua �gundo turno pelo o PartIdo LIberal. dores ou aSSOCIações orgamzadas. successo Igual ao de ontem. dos carnavaes floriano polenses. � terra e foi dizendo logo: i

ERO r�
-Fulano é uma nulidade �A mórte do MAR -':J� t-tO L.UT 1-1 � que está se elegendoa cus- ��AI •-ba - - -- --- _. - .. � ta de nullidade. �

sr. a I
i Ninguem disse mais coisa �

Leonel Merle D'Aubigné conclue, em memoravelobra, que directa de Deus sem o interme-liarismo espectaculoso da �� alguma. �
O Christianismo e a Refórma,as duas maiores Revoluções época.

. 11t1 O homem rcspeitavel ti- �
S. Paulo, 30 (via aerea) - da historia são a mesma revolução porêm processadas em E' quando surge o homem que. Carlyle assignalou It

nha ganho as fichas. 00
Communica.n de Pirajú que mi-

épocas e circunstancias differentes. ser uma vida que estava fadada a brilhar como pharol pe- �
Mas depois voltou-se a �lhares de pessôas de todo o inte- Dessemelhantes nos traços secunda rios são uma los seculos a dentro: Martinho Luthero. E a Refórma se

i falar em eleições. �O rior estão chegando águeIla cida- só nas linhas principaes. Uma é a repetição da outra. processou como uma volta 'ao Christianismo primitivo, l,!1I Isto é um h�rror, agora, �
O de, afim de assistir aos funeraes AquelIa acabou o mundo antigo; esta começou o mundo promovendo a nova Revolução, no limiar do mundo novo, � até o café tem gosto de

vo-11. do sr. Ataliba Leonel.
novo: entre elIas está a Idade Média. que repetiria a outra Revolução que acabou com o mun- � to! (,Sem trocad.ilh.o e sem "O illustre politico paulista, que O· t 1" h'

A

d t Iro I d D ..movimen O re igioso, que oJe ve passar o seu o an rgo,
. ,.. _ rjt'

a usão ao r. mIZ. �fallece aos sessenta annos de ida- 4170 anniversario, iniciou para o mundo a era da liberda- Martinho Luthero pela sua propria projecçao des �� Mas falou-se em deputa- �
de, dedicou toda sua vida ao de intelIectual e do li vre exame, pois, graças a elIe, o pertou nos ��us di�s, e .continúa até hoje, cont:ove.rsias � dos eleitos e não eleitos, fi- �bem de S. Paulo, e sua morte, homem foi considerado pessôa, e fixado na ambiencia so- e lutas. A critica mais exigente vae se rendendo a eviden- �� zeram-se trocadilhos com de-

�Iembora esperada, dada a gravi- ciologica da época como um ser autonomo e raciocinador; cia dos factos que quatro seculos illuminam. A bibliogra- � putados e depurados, uma �
dade do seu estado, ecoou pro- e mais, na ordem social registraram-se os primeiros pas- phia lutherana é vasta; as modernas obras sobre o re- � questão de t ou de r, um �
fundamente em todo o paiz. sos da democracia e no mundo scientifico os primeiros formador são decisivas e fulminantes. Mas, ainda de quan- � pastel, uma ogiriza d() tipo- �
Os funeraes serão realizados

avanços das sciencias positivas. do em quando, presos do sectarismo sempre inconsequen- r� grafo por um nome pode, �
hoje naquella cidade. A Igreja Christã Medieval vivia confundida na vi- te, surgem adversários apedrejadores. r com facilidade, dar um fu- �

o da social de então. Rica e poderosa, exercendo governo Ha quem, hoje, responsabilise Luthero pela con- � tebol. �
O caso das eclesiastico ao lado do governo civil, com politica íinan- flagração européu de 1918, localizando na diéta de W?r� O A esse tempo, um da �I�metralha- ceira á base dos dizimos e exer.cicio do poder judiciario ms e não em Savarejo a �ausa da 9rande Guerra! E

IS-I� róda, molhando o pau de �
nas suas terras «santas», a Igreja se tornava um como to pOI que Luthero descobriu a «Pessoa Humana» e pro- �

fosforo numa gota de café Ittdoras Estado, perdendo ass�stadoramente em espi:i�ualidade � clamou o «individualismo r�ligi?s�». . . 'W sobre o marrnoie da mesa, �
que ganhava progr�sslv�mente em poder poltttco; E d'ahl

. D.e�pert�ndo a

C.o�sclen.
era individual e procl��an- �I�

de olhos baixos, garatujan� �
elIa se tornar reaClOnarIa, como os governos, as novas do � IndlVldualls�o rehglOso Lut�e_r_o prest�t1 . a.lttssImo � do, falou assim: 11formações nacionaes que se esboçavam. serviço á HumanIdade, porque rehglao e acto I_ndIvlduaI,. é

r. -Eu pensei que só se ,O clima social europeu soffria radicaes alterações. attitude mental consciente e não póde estar ltgada ao In- � depurassem aqueles que fa� �
A Rena�cença colocára as elites em contacto com os au- teresse politico nem subordinada á vontade dos podero- � ze� usos de depurativos, �Itores.latmos e gregos; o N�vo e o �e!ho Testamento fo- sos. � aSSIm por_ exemplo, os que r
ram lidos e estudados l1as.l�nguas. ongmaes. O Pensamen- O estudioso d)s phenomenos sociaes que hoje se

I�
tomam Elixir de Nogueira �;

to se tornou novo e a polIttca te�'I� de acompanhar por insurge contra o «homem. econ?n:ico» da idade méd_ia, J etc., etc. Entretanto [Jara �
certo o despertar dessas novas Ide as. erra se levar para o amblto religIOSO a mesma craveIra � esses depurados eleitoraes, �

A R�fórma inic�a?� por Martinho L�th;ro. demons- philosóp�ica usad� para a solução dos probl.emas sociaes. � ainha ha um recurso, é re� �
trou a perfeIta compactlbIlIdade entre o ChnstIamsmo e as Na ha dUVIdar que o seculo XVI sena o seCtdo do

II
correr ao antidoto: - Elixir �Constituições modernas que plasmavam os novos direitos paganismo, da mais profunda descrença e cio mais frio in- M
de votos, (sem trocadilho) �do homem e os deveres civis do individuo no seio do Es- differentismo se a Re!órma n.ão lhe tivesse permea_do a vi- : não se trata do Elixir �Itado. da pela força da sua InfluenCIa moral, e Luthero ?ao hO'l- � Sto. Expedito que se deu í!t

Os seculos XIV e XV �ir_am se formar os Est��os vesse proclamado o grande valor da personahdade hu-
� o, n:>me .

dum �anto, para ex-I"nacionaes na fragorosa destrLllçao do systema polttIco mana.
� . � p orar a móen I Iad�do pow', �

medieval. E o homem novo que se movia neste ambiente. � monge de Erfurth prestou .ao mundo um mag�I- �
com uma droga que preten- lfJ

começou a reflectir que religião não é o escravizar a alma f1c� serVIço, e em_que pese ao sectansmo vesgo, el.le fOI.a , de cur!ar a sífilis. �
ás entrosagens _ �clesiasticas d� um systema religi.oso, .nem maIs alta �xpre�sao de seu secu lo

. e. uma das maIS .bn- � Ao falar em sífilis, houve �
a vida social sena apenas, aqUlllo que o.medlavelIsmo l�ant:s afflrm�çoes de cultura, de CIVIsmo e de fé na hlsto-

�I
uma debandada geral. It

restricto apregoava atraves do Sacro Impeno Romano, na dá Humamdade.
• �

II

E O homem começou de affirmar a sua individua- LaerCIO Caldeira de Andrada; Bisbilhota
!idade em materia de fé, procurando um.1 appruximação FPOLlS, 31 -10-34 't!i���E��������

Concluiram hoje sua tarefa as turmas apura
doras do Tribunal Eleitoral, restando 21 urnas

impugnadas. Estão eleitos '14 deputados esta
duaes para cada urna da's grandes correntes
em choque.

·

Os eleitos, por
EMQUANTO

Dois deputados pelo 2· turno

Declarações docandidato
colligado sr. Marcos

Konder
REMO

Regulamento
do sello

Desportos

Rio, 30 - Foi ôntem dispu
tado o Campeonato Carioca do
Remo, sagrando-se campeão o

Vasco da Gama.

o "Chico da Gaita"
desafinou

Maria Idalina d,� Jesus, resi
dente á Praça Gttulio Vargas,
queixou-se á Policia Civil de que
oi espancada por João Candido
o Nascimento, vulgo «Chico da
aita.»

5
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SR. GETUL.IO VARGAS
VIAGEM PARA O SUL.

O

----------'�-��---------

OE

Visitará Santa Catharina

Nas rodas politicas, é corrente que está por breves dias a planejada viagem do dr. Getulío Vargas ao

Rio Grande do Sul, devendo ir até São Borja, sua cidade natal, afim de visitar seus paes.

O sr. presidente da Republica, que viajará acompanhado de sua familia, pretende, no regresso, visitar

officialmente. os Estados de Santa Catharina, Paraná e São Paulo.

Durante a sua ausencia assumirá a presidencia da Republica o sr. Antonio Carlos, presidente da Ca-

mara dos Deputatos.

• GAZETA ��:*::*.t��:*::*::*:s�OOF'&lR •

M U 5 I C A

DIARIO INDEPENDENTE � D E A R T E

i�
Pelos mu

o d-"
Redactor-chefe � �. •• gran 1050

Martinho Callado Junior
� REDACTOR � nlClplOS concêrto de Provincia deSta. Catharina

REDACTORES DIVERSOS �:'�M. BA:�· hoje do
Agentes-correspondentes em _Joinville SchneiderTrioquasi todas as localidades O trio vienense Schneider es-

do Estado. tréa hoje no «Lyra Tennis». Por Regressou da Capital da Re- Austria
CO IIa bO raçaO

este auspicioso facto Victor Busch I publica
a embaixada da Socie

merece o meu mais forte abraço. dade dos Gymnasticos de join
Já tive opportunidade de ouvir ville, que ali [ôra tomar parte
em dias da semana passada, em nas competições realizadas em

Blumenau, o magnifico conjuncto cemrnemorações ao jubileu da

que nunca ouvi igual. O poder Sociedade Gymnastica do Rio

interpretativo dos grandes mestres, de Janeiro, comparecendo ao cer

que ora nos visitam, é raro e in- tamen as representações da So

vulgar. O amante da musica, o ciedade Turnebund de Porto

prívilegiado que sabe sentir a arte Alegre, Sociedades Gymnastlcas
divina, vê-se como que transpor- de S. Paulo, de Blumenau c de
tado a um mundo róseo, onde Nova Friburgo (Estado do Rio),
tudo é perfeito e puro como a da Sociedade local e de joinville.
brancura da harmonia. A gente se Os joinvillenses obtiveram as

esquece da vida com todo o seu seguintes classificações:
cortejo de maldade e de dôr. Competição feminina: 2' Wal-

Assim Florianopolis vae ter ly Boehm, 3' Frieda Schroeder e

uma opportunidade feliz de ouvir, 4' Ilse Stamm.
de sentir o que ha de perfeição Competição masculina:
em musica de camera, uma das 4' Hellmuth Fallgatter, 7-

ramificações da musica para que Leopoldo Kohlbach e 9' Arthur
é preciso grande technica e espe- Brietzg.
cialmente muita, muita alma mes- Provas de Gymnasticas:
mo. E isso possuem de sobra os 5' E. Pueschel, 6' Werner

geniaes e incomparaveis artistas Manteufel e 7' H. Doehler.

que nos visitam. Aos vencedores, foram conte-
A Victor Busch o meu aHec- ridos prereáos individuaes e diplc-

tuoso abraço. mas comrnemorativos.

: L

: �

I'

Não será deooloido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso ett arti

go de collaboração, mesmr soli,
citada, não implica (':n respon
sabilidade ou endõssc cor parle
-la Redaccão.

,

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

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

Caixa Postal 37

Origem
café

do

Para muitos será interessante sa

ber alguma coisa sobre a origem
do café.

Certo dia o superior dum con

vento; no deserto árabe, queixan
do-se a um pastor mui piedoso da
quella região, dizia:
-"Estou devéras aborrecido

com os meus monges, porque du
rante as matinas, sempre vejo al
guns dormindo.
O pastor riu-se e respondeu:
_.-Meu padre: é pena tratar-se

de homens. Si fossem cabras já
poderia mostrar-lhe um remédio
eííicaz.
A pedido do superior, o pas

tor foi mostrar-lhe o arbusto que
ali crescia em abundancia, Era o

cafeeiro.
-Todas as vezes-explicou o

pastor-que as cabras comem as

bagas destes arbustros, e comem

nas com gôsto, vejo-as bem vi
vas, fazendo cabriolas as mais
exquisitas.

Regressando ao convento, pen
:m,.Vél o superior�

-_-Si tem tanta influencia �o
b.re os ariimaes, porque a não te

tªo tambem sobre os homens?
E� todo caso, vou experimentá
lp. Colheu, em: seguida uma por
�ã,o de bàgas," de

-

café, socou-as

num pilãO e. á noite, na con50add
deu-as aos monges para comeI-as.
A principio, o effeito não era

grande; sempre se viam ainda al
guns dorminhocos cb�hilimdo. O
superior; porem, não perdeu a co

ragem. Experimentando diversos
modos de tomar o café, descobrio,
emfim, o modo de tornai-o como

bebida, �a! qua! hoje a tomamos.

Morre o cei. Ataliba
Leonel

-Estamos informados que a

directoria da nova Sociedade Mu
zical Bella-Alliança, desta villa,
já remetteu para São Paulo a

quantia necessária á acquisição do

respectivo instrumental que, dentro
de um mês deverá ser despacha
do.

u u

"

Porque lançar mão da intriga entre os homens? Porque m'
tu ao proletariado, ílludindo-o com uma revolucão que

-

, •

-

:f se nao rea
sara nos quadros do marxismo bolchevista)

di d
A Europa. sempre viveu sulcada de rivalidades, dividida

1 PARTE
o lOS e raças e por preconceitos sociaes l

a.

Apezar. ?a queda da Bastilha, 'uma aristocracia ·de san

J. M' Leclair SONATE á mantem um espmto de castas, procurando se subrepôr ' b ..
TROIS Adagio:_Allegro Saraban- lic�nciosa e �ybarita, que, por sua "vez, Íucta por domi:ar o:r�:
de Allegro d�Iros sobreviventes do naufragio de 89! E a própria d"

"
-

b Ih ' 'Ih '
.v.sao

tra a o e um empecI o a ascenção das massas obreiras . , -

, I h
.

, ja nao

remos as a t�s esp eras sociaes, mas á melhoría da sua vida domesti
MUlto natural, portanto, que Marx affirmasse que a em

cipação do proletario só poderia ser realisada pelo proprios pro
iatios.

�o Brasil o ambiente. é muito outro. Entre nós não ving
precon�eltos de �ualquer espectes e o operário pode ir, de simp
aprendiz. a p"atrao. Tudo depende da ·sua aptidão.

Dahl a nossa revolta deante dos agitadores t el'
. "

ex rang
que, cnmmosamente, transportam para o nosso paiz a Iucta de clas
e "usam, em nossas cont�ndas, aquel"le �elvagerismo dos motins eU

peus, no., quaes se apphcam, com mcnvel deshumanidade, e lech
ela violencia e o massacre _das massas!

O operario entre nós ainda não conseO"uiu realiz m
I
.." <> ar co

tamente as suas egltImas aspITações.
.

Mas, não ��rá dirigido por a ventureiros extrangeiro�OrIentado por espmtos sem o senso das realidades br 0"1" n

II ' .
a�1 eITas �

e e vencera, mcorporando-se á Nação com uma das suas cellulas
taes.

II
"
•

Si fôres chamado ao exercito ou a armada apr sent
I S' J" J,

, e

ogo. o os coVaraes lem me o á farda e só os homens indignos
e nada mais gem ao ssrviço da Palria.

PHONE, 1. J 00

Realiza-se finalmente hoje á
noite o grandioso Concerto de
Musica de Camera, anciosamente
esperado pelo nosso público, do
afamado "SCHNEIDER TRIO
AUSTRIA," de Vienna, que
vem precedido, conforme já tive
mos occasião de evidenciar, das
mais honrosas referencias por par
te da imprensa dos mais adeanta
dos centros de cultura artistica do
mundo.
E' de se esperar, portanto,

hoje no LYRA TENNIS
CLUB, uma das mais bellas e

acabadas noites de arte que se

tem realizado nesta capital.
O programma, que os três pro

fessores de musica e concertistas

-

ACÇAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRA

S. Paulo, 30 - Noticias de
Piraj\Í dizem ter ali fallecido ôn
tem o coronel Ataliba Leonel,
prestigioso chefe republicano e

figura de maior realce no scena

rio politico paulista.
nos vão apresentar, contem os

mais escolhidos trechos e as mais
lindas composições dos grandes
mestres, conforme se verifica a

baixo:

W. A. Mozart TRIO SIBE
MOL MAJORAllegro_Larghetto
Allegretto.

(Departamento Provincial de Propaganda)
«Nenhuma relação temos de caracter de solidariedade politica com nenhum ministro. Não combatemos o governo mas o

.

1\"
" ""

""

' regi
men. l'lulta COIsa se Inventada respeito do �ntegralismo, como, p
e��mp o, que somos s�stenta "os pela burguezia, quando nenhum a
XdIO recebemos dos ncos, DIsseram tambem que tinha-nos II .

f
"

"I"
gaço

com o ascismo ita iano, com o clero, com o hitlerismo. Basta, porêll
observar um pouco os factos publicos para que se conclua a
. ""

d II
pur

invenciomce e taes a egações, Somos pobres e não contamos
h

.

d' d
co.

nen um apoio e fICOS, nem e poderosos, nem de ministros, ne
de

g�vernos'b nem

h
d� organizações sejam quaes forem. O integralil

mo. e uma o. r� erOI�a, um milagre da juventude da Patria,
maior, o mais rmpressíonante phenomeno da Historia do Brasil.»

Plinio Salgado
" "

11

. .

«Os nogso� socialistas, trazidos á tona pela corrente revol
cionana do outubnsmo, VIvem a repelir velhas fórmulas, mofadas
defuntas. Entre ellas, nenhuma tem feito tanto mal como a qu M
I d 1," d

e ar

ançou no e mo e seu messianismo revolucionario. «
A "

. '-\ emancIpa
ção dos Tra?alh�dores só póde ser feita por elles rnesmos.»

A historia de nossos dias prova precisamente o contrari
Sem �uvida alguma, sem profunda consciencia dos diTe

los proprics, não é oiaoel o erguimento do prolelariado ao plano qlhe cabe na eslruclura do Estado. Mas a ascensão obreira quand
p;eten?e se process�r isoladamente, afastando a collaboração' da Inl
lligencia e do Capital, só póde levar ás duras -experiencias do Bo
chevismo russo, onde o Estado é o unico senhor de capitaes u
co e absoluto regularizador da retribuição dos trabalh d

,o

.

d d
a ores, S

que estes sejam, e mo o algum, consultados.»

Mlguei Reale
" n

U

«(\ mar�ha sobre Roma é a aureola do renascimento
mundo latino-christão, E' o enterro definitivo da civilizaç- b"

_) ,
ao urg

za, epicunsta e gozacora, E o preludio da Revolução M di I I
I" E' d

un la

tegra ista. o toque e clarim �o�c1amando as energias do Espi
to para a grande obra de reconsntuição da Verdade.»

Roland Corbisier

FAZER uma refeição
DELAMBERT vende-lhe o é cousa vulgar. Mas fazer

melhor gêlo por igual preço uma bôa refeição só no res-

PHONE 1.100 tauraut Chiquinho.

2a. PARTE

8ach--Gounod AVE MARIA
W. A. Mozart MARCHA

TURCA
ANDATINO
MENUET

Franz Schubert
L. Bocherini

3a. PARTE

"

Johannes Brahms TRIO MIBE·
MOL MAJOR (Op. 40) An
dante-poco piú mosso Scherzo
(Allegro) Adagio Mesto Allegro
�on brio.

Delambert

Confinúa na 5a. pagi

I I

-"�-_.- ._-__..:._. -_.__
. �_ .... _.� ...... --.---"_ .. _"-- ... -..:;...:..

.

� ... :.

""�
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A GAZETA4

INDI�:������M�éd�iC�O�S��I�I�M�O=����IA�SD�ES���HO�--�D�e�nt�ié�-ta�s��� EDIFICIO LA PORTA HOTEL �
RAS - PARTOS � M A X I MO'C O N F O R T O �

Dr. Aurelio Rotolo �

�.""
.

� , �
� ���Tr ., �Com pratica nos hospitais Arnoldo Suarez � �"'-u-.., �

,_ �

�A���o� Cuneo � .';" -'�j rur-�'���� �� �
Diatermia- Raios U. Vio- CIRURGIÃO DENTISTA � �
leta e Infravermelhos, Ele- � !m" �."" -.,.. ii :' ( ""-!;' l. =�ctricidade médica -Endos- Processol modernizados � (�' r.IU 1-' li �� - !��:i -

'o �II"I �
copia _ Pneumotorax ar-

i�"1L-:tf ��
tificial Consultorio á Rua Arcypreste

Consultorio: R. Felippe Paiva-Telephone 1427

iiSCh:ig�sn'I�8'á�als79 h�� 12 II _r
r w

":
: 2'1''���lT:��: 1475 - Res. telef.

O������OF���:r�O �
:=1"

':= ",,1 '-c _: ��� �
O

Com curso de aperfei- �
-

�
r. Antonio Botini çoamento no Rio de � O MAIS MODERNO DO ESTADO- l'v'\AONIFICl\ SITUAÇAO-80 QUARTOS-18 �

Medicina Interna-Syphllls _ Janeiro _ � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO �
'Vias Urinarias roH5ULTORIO: Rua Fer- ��

DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

���ncnõo machado ri' 3 � ,
Rt:DE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS �

Consulto rio e Residencia Das 8 ás 12 e das 14 ás 1 7 � �� Diarias inclusive refeições e banhos
�Rua Trajano, 21

Tabeliães � quentes --12$000
Consultas ás 17 horas \� �

Telephona 1.658
Olivio Januario � Proprietarios Miguel La Porta & Cia. �
de Amorim � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro ���V�����S SEGUNDOTABELLIÃO ������

Offieial privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5
Caixa Postal, 98 Phone 1323

GAZETA

Dr. A. Bulcão Vianna
Direçtor Médico do Hospital

de Caridade

CLlNICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consuliorio Rua [oãe
Pinto /8

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultorio R. Arcypreste
Paiva n' 1 �� das 8 ás 9 e

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

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Juntor.26
TELEPHONE 1131

Consultorio: Rua ?;rajano /8.
TELEPHONE 1284

Drs. Nerêu Ramos
1 e
Aderbal R. da Silva

J Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele

jfOne 1631.

C�queluche ?Cooperaüva Catharinense
Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

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

XAROPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURADr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema NervQso

Anályses clinicas

Pharmacias
- EFFEITO SEGURO -

I Dr. Henrlq": R"pp Jor.

'IDr.
Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R Felippe
Schmidt no 9 Phone 1483

IDr. Fulvio Aducci
,I Advogado
Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

A' venda em to
das Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna Refinação de Assucar

__
de

.JOAO SELVA I VENDE-Tenho o prazer de communicar aos meus dístínctos SiE uma ma-

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua china de «PONT-AJOUR» "a

==========-=11 Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na rua Deodoro. 3

phone n. 144 J ou nos depositarios na CASA SAVAS e

OFERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. elambert
..João Selva e nada mais

Compra-se qnalquer quantidade de nozes. RUA BOCAIUVA, 161
PHONE 1.100

Praqa 15 deNovembro, n' 27
Bacteriologia, sorologia,

chimica

Telephone n: 1375
RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai�
va, 1. Consultas: - Das 1 5
ás 1 8 horas. Phone. /6/8

�esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, /524

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE ) 170

==

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Letreiros
Pintura em geral a pre

ços modicos
Fabrica de MassasDr. Tarciso Ribeiro

E'x-c�efe õe cllnlcc õo H. s.
10ao Baptista, Assist�ncia

Publica � H. Prompto Soccor
ro, As.sistente õo 5erviço ôe

crianças ôo Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter
nas e nervosas-Nutricção-«
Diabetes, Gota, Obesidade-.
Regimes para engordar e

emrnagrecer.
Especialista das doenças

de crianças e latentes

Diarhéa, vomitos, ernmagre
CImento, tuberculose e syphi

lis infantis
Consulto W. João Pinto, /8

(1' cnõcr)
Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

ira, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

Conv0nça-se •

Experimentando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA DI

VINA - os MELHORES

Chrystalino de Barros

11 Rua Araujo Figueiredo, 23
FL ORlAHOPOLlS

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante
Guarany

. que é o melhor
Agente José F'. Glavan

Rua João Pinto 6

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado I
Rua Trajano, rr 1 sobrado'

Telephone rr ) 548

RUA CO!'-JS. MAFRA, 68 PHONE, 1180
DELAMBERT-Phone 1.100

Almanak Laemmert
PellesI

'===================d fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

1" volume -- Distrido feôeral
Z· .. -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' .. -- D�mais Estaôos do Brasil

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

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

'Volume especial do Estado de Santa Catharina

�ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
fonte de inlorrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director�proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

I PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-Funõcõc em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8
ralxa postal1Z9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Accaclo M�- RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Tvpographia, Estereotypia,
Encaôernação, Pcutcção, Tra
balhos em Alto Relevo etc •

CLINICA DE VIAS URINA
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS
Dr. Raymundo Santos
méôico õo Hospital e

materniôade

•

re I ra tem seu escrip-
Artigo Dentario Artigo Dentario

Só na ..Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz õe satistazer o mais exigente

profissional, mcntenõo sempre compléto stoCR ôe proê u .toa õcn
tarios naclonaes e extrangelros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta 10alharia avisa aos seus freguezes cirurgiões ôentistas que
resolveu desta data em diante fazer qrcnõe reõucção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro PretoESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim s[n
?;elephone / /05

Cons, - Rua Trajano n. 1
?;elephone /32/

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

n. 70. - Phone: 1277. -

Caixa Postal, 110.

CHIO
preços"

homens, senhoras e creanças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

SAPATO
"Os melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

menores

i
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�

,,�W��"{jj!jW ·�W,,!j)j1'?iYf4) ���w���;q;����i"(Iji'���W��'������.,

:I Cravos? Manchas da pelle?
� Desapparecem rapidamente com um só vidro do famoso preparado ..

� DI,SSOLVE�TE NATAL !
� Preço pelo Correio (registrado) 7$000 i
� ,�edidos a SILVA GOMES & Ciso - Largo de S. Francisco,42 - RIO �
� O DI550LVEHTE HATAL" -- é aconselhaDo pelo eminente mcôlco especialista em trata- .

$fa menta Da pelle Dr. ,PIRE5 e o unira preparaDo scientifira que existe, para embellezar o

� rosto e fechar os poros. --- 6RATI5 - Enviamos, pelo correio, informações õetclheõue pc-

S ra o tratamento scientifiro õc pelle e linàos presentes a quem enviar o coupon abaixo, ao:

! Laboratorio Scientifico NATAL -Rua dos Andradas, 1 jO - Rio

� ;J\.[ome cnua _

�
�\

l.:.-_iiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiii---------jiiiiiiiiiiiiiiiíõi!iiiãiiiãiiiiiiiiii:iiiiii--iiiiiiiiiiiDiõiiiliiiiiillaiiiiiiiiiiliiiiiõ-----iiiiDãiiliiiiiiiiíiiõiiiiiii---iiiiiíiiiiiiiiijjjjjjji;iiiiiii�. Cidade Estado !
8 Ccao qveira um ulôr-o ôe amostra õo "Dissolvente Hatal" mcnõe 1$000 em sei los ;
.�O���$��$$30��,�'�8�...OOSG...OO••

I-TELEFUNKN3
Typo "Super-Bayreuth"

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

.o.

i

Quem (.
a �'I a n

ç
e

o seu Refrigerador?

I Companhia Alliança da Bahia

_

'>AIR)�, I 5E6URO�--T:U;��;T�mE5':70��RlTlm05
FRANcE' I

-

Incontestavetmente A Primeira no Brasil
: I Crp lto l reallsoào 9.000:000$00Q

Rl2servos mais ôe 36.000:000$00Q

�
...

���", '�I ''+W��i-i,. f����e�: 1933 /;:�{J��13��
�\i' r :�....� "'. Respon9abiliôaDes assumiàas em 1933 2.369.938:432$816
v-4:1�� i:r� (Estas responecbüiõuões refere!_l1-se sómente aos ramos õe

•.cf /."��,,r.." J.•��,}"v�t� f060 12 TRAH5PORTE5, que 500 05 DOl5 UHlf05 em que

A.u'::�-. a fompanhia opéra)

CO�REIO AE�EO

Fechamento
malas

de

U·\I1 refriZ;�lrador é um gr<!nde conforto para o I", • tambem U.

emprego de capital que precisa de estudo.

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentin.l

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 reg'.
NORTE---Santos-S. Paulo-
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

Agent�s, 5ub-Agentes e Regulaôores ôe Avarias em toõoa Os
Estaàos 00 Brasil, no Llruquc- (5uccursal) e nas princ:ipo25

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis cnmeos LOBO & rIA.

Rua r. mafra n' 35 (sobraào) faixa postal 19
Telegr. ALLlAHÇA Teleph, 1.083

�------------------------------------

��V..ô...V..ô..V..6..V�"�ffâV..ô..V��V�

� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips» são aproveitadas todas as importantes �

� conquistas da sciencia de radio. �� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �
I � mad�s apparelhos <�Phillps» de construcçãomoderna ���

e primorosa matéria prima.

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

--------

�1 Maiores informações: �
Delamb�rt � C O S T A & C I A. �

�I RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
�VA'VZ��Aq:O��N'AVAVg&�

PhONE 1 100 �. ..�O..sr�.�.��
-----------------�

I����������������������������������II �

-I �onfeitaria ChiqUienmphadaOs, I m.. açougues, II·Especialidades em caramelJos, bonbons,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca- =. àO POVOsamentos, baptisados e bailes. i
RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar ! t

THEODORO FERRARI 1;"••
··

Popular eRUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA i2í'®

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Os refri3cHadores G. E'I além de possuírem tudo O que La d.
mais moderno e perfeito em refrigeraç40 .lectrícl, IlIzem, na mire.
General Electric, uma suprema garantil d. qullid,d., duraç�o • vllor.

Ao comprar um refrigerador, .ssegurt••• d. qUI
-

a'- m"cltin.". ba.
• o fabricante conhecido • de confl.nçí·� tllle • "friltr.dor G.. ..

Peça Informações ou um. demonstrlçio, I lllIllqu., ....
nouol luxili.rCl o.. "'.phOD' IN" • ...,...... •

MATAI ,
•

e nada mais

3i E'scriptorios 12m Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

5ub-Agentes em

Com 1$500 podereis comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil.a Industria Chimica Cura S. A., BIumenau.

I�I�SI�y�ria�c�o�T�.'!A��th�e�ri�n�O&�lr�m�ã'�o�i Ifloôelo
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA �
Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo I��Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

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

I
LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

I
LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES

50$000 até 1:000$000 JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

I Gordura Selecta (cõco)
,

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 a Entregas á domicilio - Hyglene Irreprehenslvel

End. Tel.."Atherino"�--Caixa Postal, 102---Teleph. 1026 ii

I
�iiiiiiiiiilliiiiiliiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiliDiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii� .ft�SGe�")�"�

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

•• - DE···

Pal.Jlo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. famílias
Restaurant á la' carte

Almoço, C0111 cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

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

Praça 15 de' Novembro, 4 - Telephone, 14�

A melhor Carne Verde

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

Preços convenientes ao consumidor

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

CASA PERRONE

NO. O" de (Curityba) para lavagem de roupa e misté
res domesticas --- Em caixas de 27 tabletes

Optirnq qualidade

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

rALçAD05 ELEBAHTE5 E f1H1551m05

-. - Ultimo rnoõelo _ ••

• • Econornico I , •
• -

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

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

[osué de Casfro-o Problema da Alimentação no Brasil
;J\.[' Tabajára de Oliveira - Japão
�onteiro Lobalo-Contos Pesados
[ulia Lopefi de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide--Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobalo-Emilia no Paiz da Grammatica

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

'

Prefiram sabão
"
I

assa consistente ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ommercio, Indus
tria e Agricultura

ruzeiro 44 kilos

urpreza 44 kilos.
ruzeiro 5 e 2 kilos

ndiana

ASSUCAR

acCO de 60 kilos

acco de 45 kilos
oido de 45 kilos

nopados 2 kilos

acCO de 60 kilos
'acco de 45 kilos
oido de 45 kilos

SABÃO JOINVILLE

aixas pequenas
aixas grandes

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

100$000
55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

(Por SDCCO de

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

Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

8$500
6$500
7$500
1$900

COUROS
Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

9$500
7$500
9$000

Mercado do Rio

FEIJÃO
(Por sccco de

Preto novo'

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

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

60 kilos)
15$000
26$000
20$000
25$000

FROUXO

(Por sacco de 50 kilos)

FARINHA DE MANDIOCA

11$000
10$500

CALMO

ARROZ

Agulha Especial
Agulha Bom

Japonez Especial
Mercado de Florla�opoll3 japonez Bom

Feijão preto sacco 16$000 Carne de porco kilo
Feijão branco sacco 20$000 Toucinho kilo

60 'eilos)
47$000
42$000
44$000
40$000
1$200
1$200

Roupas de horr.ens e

creanças só na

CASA

CAPITAL.

4$800
18$000
$100

34$000
FIRME

o Cambio
Praças
51 Londres
{( Paris
{( Hamburgo
{( ltalia
{( Portugal
{( Nova York
{( Hespanha
{( Saisca
« Belgica
« B. ,t..yres
« Uruguay
{( Hollanda

3

o que diz o

Codigo de
Posturas?

Acção Integralista
Brasileira

(Continuação da la. página)
" 'o

II

Resultado oeste

Uma das cousas que ainda es

capam, nesta ilha, são os jardins.
A excepção do Largo do Fagun
des que é deposito de ferro velho
e local de despejo de cinza, to- O Estado integralista não é uma organismo arnôrpho, subor
das as nos sas outras praças, estão dinado aos caprichos e a03 interesses dos grup0s ou das' classes.
mais ou menos cuidadas. O jar- E' o Estado em que não ha privilegies: e o individuo nao

dim do Largo Benjamin Constant se collocará acima da propria Nação; e os grupos financeiros não

recem feito e plantado estava uma dominarão em prejuizo da collectividade, e o capitalismo e a bur

gracinha, infelizmente transformou- guezia uão opprimirão as massas obreiras em nome da liberdade que90 dlv á vista d
5

se em pastagem de animaes, v;ve da escravidão das classes pro uctoras.
8$563 58$963 Ainda ha dois dias um nosso O Estado integralista, portanto. está acima das classes e dos

$785 companheiro passando, á noite grupos, sendo superior a todos elles pelas forças de que deve dis

i���� pelo local, viu varies cavallos des- pôr e pelos fins que deve realizar'

$530
truindo o grammado, os roseiraes "

II
"

11 $870
emfim todas as plantas.. Nós, integralistas, não agitamos lóra do ambiente de mise-

I $620 Perguntamos ao sr. almirante- rias e de pequenas vaidades em que vegetam os pulgões do regime
3$880 prefeito si no Codigo de Postu� liberal dernocratico.

2$780 ras, não ha um dispositivo que Quando somos atacados, reagimos. Mas a nossa reacção só

3$450 cohib� ta! abuso, .obri,gando os se verifica deante de um adversário que a mereça.

6$200 propnetanos d,� arnrnaes a rnan- Quando se trata de pulgões - continuamos a nossa mar-

8$065/
tel-es prezos? cha, que tem um objectivo - a victoria I

I?\a�tido Liberal
PARA DEPUTADOS

f'EDêRAES
Nerêu Ramos
J osé Mül1 'r
ClfIos G::::l�3
Dorvéd M L:�'!i3.de.;
Diniz Junior
r .--' -v- 'a o" ..

zes...... rr , .......... � Cu ..

..,

2 8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123

8123/8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123
8123

3392

85
2510

2136

completo da zona serra e

Bom Retiro, São .Joaquim, Lages, C;urity banos,Campos
Novos, Ca9�dor,Cruzeiro, Concordia e Chapecó

/I Colligação Republicana
PARA DEPUTADOS Partidaria Avulsa

FEDERAES r turno Z' turno l' tur. Z' turno

Rupp Junior 5.069 5069 5

Adolpho Konder 5069 3 6
Man::>el Pedro Silvara 5069 3
Fulvio Aducci 5069 6
Bulcão Vianna 5069 6
Abelardo Luz 5069 6

PARA DEPUTADOS
ESTADUAES

Partidaria Avulsa
l' turno z' turno r tur: Z·tur.

8.154 8.154 7 5
8.154 4
8.154 3
8.154 4
8.154 4
8.154 2

PAf<.A DEPUTADOS
ESTADUAES

Aderbal Ramos da Silva
Olivio Amorim
Barreiros Filho
Roberto Oliveira
lvens de Araujo
Antonieta de Barros
Gallotti Junior
Pompilio Bento
Altamiro Guimarães
Manoel Florentino
Marcio Portella
Antonio Lucio
Francisco de Almeida
Dionysio Veiga
Affonso Veiga
Luiz Abry Junior
Luiz Rigo
Rodolpho Ti�tzmann
Eugenio Schneider

Rogério Vieira
Plácido Olympio
Francisco Antonucci
Brasilio Celestino
Emilio Ritzmann
Braz Limongi

I Thiago de Castro
, Celso Fausto
Carrnosino Camargo
Trindade Cruz

Adolpho Martins
Leonidas Coelho

29

9
1

reços correntes na praça de Fe.ijão vermelho sacco

Florlanopolis Mdho sacco

Batata sacco

fARINHA IDE TRIGO Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco sacca

Ervilha kilo
Banha kilo

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

SAL DE CABO FRIO

SAL DE MOSSORO'

44$000
35$000
55$000
16000

55$000
4$300
38$000
30$000

ôco sacco 55$000
Farello sacco 5$500
Farellinho sacco 7$500
Farinha de milho Marialina caixa
, 24$000
G Vélas de cêra kilo 7$100

I Grampos p. cêra kilo i $400
Cimento Mauá sacco 11 $500
Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000

, Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
I Arame farpado n. 13 ralo 30$500

VINHO DO RIO GRANDE
Fina com pó
Grossa sem pó

MERCADO

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
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 8$000

•

4$000
�

� �

5$000 MADEIRA DE LEI - PRI
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 1 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
Sarrafos de lei 1;>:5 ti dz. 6�;OJO I

1 5$000 Cêra kilo
1 4$000 Mél de abelhas lata
I 8$000 Nozes kilo
1 0$000 BiCá Corrida
12$000 MERCADO
14$000
10$000
14$000
30$000
$200
1$300
7$000
15$000

30

203 Alvaro Catão 5049 5049
198 Marcos Konder 5049
199 Severiano Maia 5049
197 Accacio Moreira 5049
199 lndalecio Arruda 5049
9 Oswaldo Oliveira 5049

197 Otto Urban 5049
198 Silvio Ferraro 5049
199 Rodolpho Bauer 5049
12 Antonio Bitten('()urt 5049

200 Cid Campos 5049
18 João de Oliveira 5049

194 Arthur Costa 5049
6 Bley Netto 5049/13 Domingos Rocha 5049
5 Gualberto Bittencourt 5049
10 Edgar Barreto 5049

193 Achilles Balsini 5049
7 Póvoas de Siqueira 5049
7 Deodoro de Carvalho 5049
9 Renato Barbosa 5049
5 Cid Gonzaga 5049
5 Victor Schmidt 5049

181 Fritz Lorenz 5049
197 José Athanazio 5049
50 Oswaldo Bulcão 5049
170 Oswaldo Cabral 5049
14 Henrique Voigt 5049
6 Heriberto Hülse 5049

73 Agrippa Faria 5049
4 Wanderley Junior 5049

5

4

fEDERAL E5TADUAL /Integralismo 56 53 Trabalhadores
Total de votos: - Federal, 13289; Estadual, 13446
Secçoes apuradas: 71; annulladas, 3.

O dr. Ivo Stein \ Ferreira, candidato integralista, obteve 1 vote avulso no segundo turno.

fEDERAL E5TADUAL

13

,

CIRCO NERINO
.... O ..J E: PENULTIMO ,ESPECTACULO H O ..J E: AS a 314

Especlacula collassal, tomando parte todos os artistàs da Companhia
NUMEROS VARIADOS

Terminará o espectáculo de hoje, com o grande Melo-Drama--- O Terror das Frontei-
ras do Rio Grande do 5ul··40 pessoas em scena, musicas, canticos e danças typicas
Scenas musicadas e cantadas; pf910s proprios artistas que representam., O PERI-
CON -- tal qual é dansado nas estradas das Fronteiras--Versos improvisados pelos pares

Amanhã·1II! Ultimo espectaculo « Despedida da Companhia

.
,

----------------------------------------------------�----��--------------------------------------------��_\----------------------------�

9
13
11
11
14
9
7
9
9
7
4
8
17
9
9
9
10
9
14
9

1 I
14
15
7

12
10
9
9
7
16
16
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Resultado total da apuração
Partido Libera1
Colligação Republicana
Acção Integralista Brasileira
Liga dosTrabalhadores
Avulsos

!

Federal

34.495

33 ..499

2.323

Estad
33.3
33.4

273
III

Florianopolis, Ouar-ta-felra, 31 de Outubro de 19A QAZETA
A VOZ DO POVO Ultimas Noticia

tavel á noite e em elevação de
nu"diaVENTOS.-Variaveisfresco� A's 2,30 da madrugada de hoje, foram visto dois

A's tem er�turas extremas ci; iudividuos pulando as grades dos fundos do edifício do

hoje, fora: maxima 22,2 e mi- Congresso, onde funcc.i�na o Tribunal Regional .�l�itoral.
nima 16 2 re istradas res ecti- A força de polícia que dá guarda ao edificio, pre
vamente às 1 :'00 e 5,15 toras. sentindo-os p�ocurou effec�uar a prisão, pore!ll os indivi-

duas conseguiram escapulir. Os soldados fizeram fôgo
sobre os assaltantes, não os attingindo.

DELAMBERT
Um dos soldados da guarda constatou que um

vende-lhe o delles estava armado:
melhor gêlo por igual preço Esteve no local a patrulha de cavallaria que

PHONE 1.100 correu as immediações nada encontrando.

1��*:S:��S�����l'S"M����"Nossa Vida:
, H

���:S:S:S:S:S:S=S: :s:sgs=s:s���

Major Cantidio Régis Enfermo

Fazem annos hoje:

"O Século do
Brasil"

Decorre hoje o anniversario
natalicio do nosso conterroneo ma

jor Cantidi i Régis, sub- com

mandante da nos' a Força púb1iclo
O distincto anniversariante é

um o(ficial de grande destaque,
muito estimado pelos seus dotes
de coração e uma honra da nossa

Força Pública onde conta com a

estima geral. No Congresso das
Policias Militares, ora reunido no

Rio, foi escolhido para o alto
cargo de presidente.
fi Gazela, com prazer, envia

lhe parabens.

Acha-se enfermo, recolhido a

um quarto reservado no Hospital
de Caridade, onde soffreu melin
drosa intervenção cirurgica, o nos

so conterraneo Agapito Roslindo,
alto funccionario aposentado da
Fazenda Nacioial,

O seu estado tem apresentado
sensiveis melhoras.
A Gazeta faz votos de promp

to restabelecimento.

Missas:

I

II,
,II,

I
I

Francisco [acintho de Me
deiro

Foi rezada hoje ás 7,30 horas,
na Cathedral Metropolitana, a

missa de 7o. dia do passamento
da exma. sra. d. Maria de Lour
des Formiga da Costa O acto

religioso foi muito concorrido.
Faz annos hoje o nosso prezado

amigo Fancisco Jacintho de Me
deiros. Cavalheiro grandemente es

tima no nosso meio, onde goza
de vastas sympathias, o anniver
sariante receberá provas do con

ceito em que é tido.
A Gazeta felicita-o.

Religião

Rio 30 - (via aérea)
a senhorinha Luci Guedes, filha Respondendo á vibrante saudação

do sr. Capitão Manoel Guedes, que lhe fez o cardeal D. Leme,
official reformado da Força Pu- o cardeal Cerejeira, patriarcha de
blica: Lisbôa, na missa campal realizada

o sr. José Quintino Cardoso' no está.dio do Vasco da G�ma,
proprietario Empresa Funerario I produziu eloquente .sermão, dlz�n
Cardoso; do, entre outras COisas, o segum

te:

«O Brasil está fadado ao me

lhor dos s u c c e s sos e o seculo
XXI ha de ficar, sem duvida,
nas paginas da historia, como o

seculo do Brasil».
O cardeal português continúa

sendo homenageadissimo.

Noivado

o TEMPO

O sr. João Gregorio da Costa,
contractou casamento com a, senho
rinha Maria Isabel Dias, dilecta
filha do sr. Manoel Firminio Dias
e de sua exma. esposa d. Hele
na da Silva Dias, residente no

districto da Trindade.

Os que chegam
Procedentes do norte do Esta

do, pelo omnibus da Auto Via
ção Catharina Limitada, chegaram
os seguintes passageiros:

Frau Huber, Maurilio Sacette,
Edmundo Koehler, Mario On
ckem, Otto Brandemburg.

Os que partem:
A Auto Viação Catharinense

Limitada, transportou hoje, para
O norte do Estado, as seguintes
pessôas:

Saul Duque Ganzo, Antonio
R. Santos, Eurico Hosterno, An
driano Coutinho, Colombo Sabi
no, Celso Moura, Ho. Kopelki,
Carlos F"bel.

São as seguintes ,as previsões
da Estação Meteorologica 'desta;
capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO: - Em geral instavel
TEMPERATURA: - Es-

• .:. •. _. ....,...:'-_. ._............ � -.- -- ._.- - I"'�-.I ...... , __ o •

A viagem do sr. o

Getulio
dia do Commerciário

"Assemércio"
lhe devem ser attribuidos, ao

librio des.õjavel nc crganismo
cial-economico.

n

Ao comme-norar ôntem a data
destacada ás homenagens justa
mente devidas ao infaijave] e

honestissimo trabalho commercia],
teve a «Associação dos Empre- r-�����oo��� t
gados no Comrnercio de Floria- 1 E t ., hnopolis»; conforme fizera annun-: � 5 I aços."
ciar, a opportunidade de iniciar �����
pela palavra fluente de seu asso

ciado, o bancario sr. Daniel Fa
raco, em sua séde social, confe
rencias a que sua direcção se

propoz levar a effeito, no empe
nho, altamente nobilitante de es

timular e aprimorar o desenvolvi
mento cultural da laboriosa classe
representada na sua corporação
syndical.

Preferido, opportumssimo e

profundo thema de aprimorado
estudo sociologico, discorreu bri
lhantemente o distincto bancario,
com apreciavel clareza de idéas
e amplitude de visão, sobre o

syndicato da época hodierna e

as suas conpactiveis [uncções no

concerto politico-social.
Capacitou, a cultura revelada

do estudioso empregado banca
rio, da verdadeira concepção do
organismo syndical classista em

nossos dias, a contribuir em elti
ciente conjugação de esforços a

melhoria de sorte da sociedade e
a participar com cabedaes que

o que
-0-

á exacto
Rio, 31 (A Gazeta) - O sr. Getulio Vargas, respon

dendo a uma interpelação d . general Flores da Cunha, declarou que
visitarà o sul ainda este anno, demorando-se alguns dias na sua ter
ra natal, S. Borja em companhia de seus velhos progenitores.

E' possive] que o sr. Getulio Vargas. aproveitando a via
gem que o general Flores da Cunha, deve fazer ao Rio, logo
após terminem os trabalhos da apuração do pleito rio-grandense,
vá ao Rio Grande em companhia do interventor rio-grandense em

fins de novembro ou principios de dezembro.

Devéras, fico intrigado,
Pois não sei de quem se trai
Esse caso é complicado:
Você deu mesmo na «lata»"

Com as eleições (
lamos já no fim
apuração).

«Que delirio! Que tremura!.
Que fébre' horrivel, tenaz!
Que tréva! Que noite escural
Destino cruél, ... mordaz ... »

Secções· annuladas e

impugnadas

E' assim.,; Eis o momento
Doloroso e ...

' dolorido
p'ra quem torce mui sede
Do ganho do seu partidol

E seja de qualquer lado
Do Liberal ou da... Liga,
Ha muito negro encrencado
Com forte ... dôr de barriga! ...Florianopolis 25a. secção (Rio Vermelho)

São José 5a. secção (João Pess8a)
Biguassú 5a. secção (Ganchos) ,

» 7a.» (Antonio Carlos}
Gaspar 1 a. »

Dalbergia 2a. �>

Lages 20a.» (Annita Garibaldi)
Campos Novos 7a. (Rio Uruguay)

» » 11 a. (Rio Bonito)
Porto União 2a. (séde)
São Bento 3a. (Rio Natal)
São Francisco 8a. (Paraty)
Araranguá 6a. (Praia Grande)

» 8a. (Sombrio)
» 2a. (séde)
» 13a (Pedras)
» 14a. (Turvo)

Laguna 10a. (Mirim)
Tubarão 6a. (Capivary)

» 1 Da. (Braço do Norte)
Seu Prefeito (oh deferencial)
Nos acolheu (que feitiço!)
E vae pôr em concurrencia
Dos omnibus o serviço.

183
365
136
288
279
276
185
200
339
213
76
96
176 "Camisas 'negras"
182
227 Londres, 30.-(aérea)-Num
125 comicio monstro, de dez mil ca-

160 misas negras, em Albert Hall, o

170 sr. Mosley, presidente dos mani-

262 festantes, declarou que jámais a

3 1 9 Inglaterra participará, em futuras
guerras, contra a Allemanha, por-Total

-

� 4.257 que não está disposta a tomar par-Está faltando na relaç Io acima uma secção de Araranguá, te nc massacre preparado pelossôbre a qual ha imputacção de ter sido violada. Entretanto uma judeus.commissão pericial composta dos srs. Jorge Luciano Moreira de Souza,
Martinho Callado Junior e Carlos Reinich concluiu pela não viola
ção da urna.

Com o «'De Arfe»
õniem, de João Bar!
sa.

-Mas... Barbosa, quem
(Me diga baixinho aqui)
O tal que carregou, já,
O violino de Pery?

I

sera

Com o caso dos omn'
bus. (Gazeta d
30-10-34).

Naufragio do 'fSão
Benedito"

«Gazeta», pois, tem a palma;
Faliou... fallou.,; e o Prefeito
Mostrou que tambem tem alma
E faz servIço... direito!DEZESETE HORAS CER

CADOS DE TUBARÕES
FAMINTOS fissim fallou o Salim

a respeito das eleições:Queriam !assaltar
o Tribunal Eleitoral? S. Luiz, 30.-(aérea)-Che

garam a esta capital quatro so

breviventes do naufragio do barco
«S. Benedito», occorrido na se

mana passada, perto da costa. 05
naufragos referem que estiveram
dezesete horas em pleno mar,
entre a vida e, a morte, accossa

dos pelas ondas colossais e por
tubarões famintos. Tinham conse

guido entretanto resistir e alcança
ram a praia.

Na occasião em que foi ao

per- fundo o «S. Benedito» transpor
tava 27 pe5sõ"s.

Leição, ... sim saniur,... hilleza!
Fui feitas bem direlino
Ninguem inda tem cirleza
Quim gânia ou bérde, minino,

Qu�m tem mais voto é qui gânia;
QUlm tem meno ... fica fôras
E quim faiz baderna ... apânia
Quim acha rúins.i, vae embáras

Sarapfão

A Gazeta
Noticiario na 5a. página,

� -- -. _--..___- _----'-�_.
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