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Uma censplraçãn ex-I Paulo Setu- Comité Elei- A denuncia do de- "Clube dos

Ibalna�Cade-AaraIPro' Dr putado Gwler de C I- t "

• •
mla'l; • Azevedo YC IS as

tremlsta n'-" Brasil I . .' .
Paulo Ra-. Os srs. AJcebiades Dias,

U RIo, 7. (via nércn) -- A �caôemla RIO, 8 - O deputado Gw}'er Manoel da Cruz [unior e
Brasileira

õ

e Letras realizou ón- mos d
. . I '.

t�l1 á tar,àe ..àuos s�ssõe!,!. tznõo
e Azevedo, eleito pela União Alcides Rosa, cogitam fun-

s!à'J a pr+rn err-o àeàlc:aôo a mzmo- Progressista, do Estado do Rio dar em «João Pessôa» uma
rln àe Hu "'bedo àe Campos. ' ..

'. .

El1 sequlõc so� a pre�iàenc:ia O Comité Central no Rio de para a proxima .le�lslatura federal, sociedade de cychsmo, com

ào ocr-co ,u G r-{.n�lz Balvao. pr'!- Janeiro, com Ddegacões em to- endereçou ao mimstro Hermene- o concurso dos cyclistas de
ceôeu-ae a elel :00 para preenchl- �

'ld
m�nto ,àa vaga' ào s�. 1oão Ri- das as rep irtições do Ministerio gl

.

o de Barros, presidente do FlorianopoJis.
RIO, -7 (via aérea] _ Circulam, insistentes bo itos de prisão ��I�fo a5ei���r)�c���a[.�ãoo! ���: da Fazend i, accl imou corno um Tnbunal Superior de Justiça Elei- A idéa que tem por fim

�� VH 03 ofli:ia;s d) Ex:rci 0, sob o pr et exto de t
rei"a de 50u;o.

.

.

.

dos Dd�g'ldos ne t e Ec,tado, para toral,: �ma carta denunciando ir- a incentivação do intcressan-

envolvidos numa conspiração extremista. .

es ar em
� ,w!o ,5etub 11 fOI eleito. em

puglur I)e�a victoria do Jr. P _lUlo regulandades na apuração do pleito te desporto está despertan-
primeiro turno, par 23 uotoa, ccrr' d

'

Entre os offic;a�s ,de:idos constava estar o g enera' Kling:r. tra 8 àG�oS ao "ir. murio Leão.. Martins, actual D:rector das Ren- e J 4 de outubro, que vêm sendo do no meio dos desportistas
Procurrn::>s averiguar. o que havia de verdade. Encontramos m�u e�[r���o"pr�����o 5�:u��lm�l� I

das I�ternas do Thesouro Nacio- p�ocessadap.elo Tribunal .Regional grande enthusiasmo: .�' .de
o gen rJl Klinger, que declarou ser a noticia destituida de funda-

ô

e letra::; at�a�:5 as historias rO-1 na], ligura d � gra'1de relevo e daquella unidade íederativa. se esperar que a iniciati va

di l
munczunna 02 LI Pedro e a mar' I

' .

d O mi
.

tr H ild d t h ít ã
menta, a iantan:.•o: quazc àe 5al1t.:l�". o "Pr-lnclpz arga projecção no seio e sua ms � ermenegl? e en a accel aç o que merece.

-"Desde qu� regressei do exilio encontro-me inteiramente �e HOSSQU". o "Ouro àe fuybá". classe em geral, o n)550 illustrado Barros-presidente do TrIbunal A Gazeio põe-se ao dis-

afasta10 d� �ua:e;c;uer actividades politicas. Acompanho, porém, C;di��ra�)�"";j�lJ�,�tt�a:������ obras c�nterrâneo sr. Ma:lod PcJiO da Superior-en�aminho� a denuncia pôr dos iniciadores para ve

como brasileIro qu � sou, todos os acontecimentos politicos, como sim- Após á eleiçl:J. o sr. Paulo 5e- Silveira Junior, digno primeiro es-
ao sr. Sampaio Dona, procura- hicular O que se referir ao

p!es espectador. Minhas a.tividades estão, hoje, dedicadas exclusi- �U!�I: i���Jes:� àc��I������ia�� cripturario de nossa Alfandega. dor ger�l, a. quem caberá tomar assumpto, que será tratado

varrente á minha lamilia.' sr. mudo Lzfio seu concur+ente. Acceitando a honrosa incum- as providencias que a gravidade com carinho pelas suas co ....

bencia, vimo-lo, hoje, em grande do assumpto requer. lumnas ..

actividade, informando-nos que já
havia se entendido com os Dele- ft��������rã1���Z�l'ãT*1��::«t,.
gados Eleitores, representantes das � •

tres Sociedades de classe desta � AC I i 'A�Ecapital, que bréve seguirão parao! ----. -- _ . �-- �

Rio de Janeiro, onde vão tomar �
parte no pleito. �

S b r�
o re as adhesõe� do pessoal II!,

d d rto'
e sua repartição, isse-nos que �

tem encontrado todos os seus col- �
legas bastante enthusiasmados. pe- �
la causa do dr. Paulo Martins, o �
mesmo esperando que aconteça �
com os Delegados Eleitores das �
nossas associações de classe, suf- �
fragando o seu já aureolado no- �
me, na imprensa, na tribuna, aos �
livros e em todos os assumptos de �
interesse nacional, onde vem pon- �
tificando como me:;tre. �

No momento em que o encon- �
trámos, jà contava com setenta �
adhesões, esperando elevar esse �
numero para oitenta e uma, maIS �

�

Para assignar I
o decreto das �

médias I�1�
Porto AleJre, 6.-Seguiu pa- �ra São Borja uma commissão de (I!l

alumnos das Escolas Superiores, �
cdomposta de dois representantes �e cada Faculdade, para fazer �
entrega ao presidente Getulio ij
Vargas de uma caneta de ouro k
com a qual S. Exa. d:c>verá assi- ij

Esteve ontem em nossa gnar o decreto que e:tabelece o �
redacção uma senhora de regime das médias. �
rerta idí1de, de nome Caro- �

A 'd d 'I
.

do
lina Cardoso da Silva, re3i _

C' I �"'�tten en o genh convite ' 'IUme e
"

dente a rua Ararangua n. tíl1
nosso conterraneo .sr. Pedro Xa- 38 que v I' l' 't

Il!,j
.

d'l'
. '_, e o nos so ICI ar a- sangue' rti1

Vier, Ilgente e antigo emprega- POI'O para co·
. .

t
��

d d
.

d L
.

C 1
. nseglllr o ln er- •

'it1
o a conceitua a IVrana

..

enlra

I
nar.lento no asyl0 Irmão Joa- ��

do. sr. Alberto, Entr�s, vI:Itamos quim, de sua mãa de cria- S. Paulo, 7.-Por questões �
�oJe,. no pr,e,d�o conh?uo aquella cão Maria Amalia das Dô- de ciumes, João PamarieIlo Junior �
hvrafJ� (,EdlhclO �alvlO Go�zaga) res, paralytica e que cJnta 74 regressando d� um passeio em �
a belhsslma exposlção d�,b;mque- donos de Idade. co�panhia da noiva, Clelia Zam- �
dos.

'

AlIega d. Carolina que é bom, �mbo5 moradores no bairro �I
Na sua maioria importados da pauperrima e que a moles- �o Yp!ranga, desfecho\:l-lhe um riAllemanha e com mais de duzen- tia de sua mãe de criação tuo cUJa bala lhe passou de, ras-

�

tas variedades de brinquedos a e�ige c.llidados, que ella não pão. A mo��. amedron�rada, �ti- �
exposição da firma Alberto Entre� 'pode dIspensar e que a as- rou-se ao chao. PamaneJlo JUnIor

�I�satÍ3faráao garoto mais exigente, sistencia à doente irth'b�-lhe deante da scena e julgando ter 18pois existem ali lindos brinque- de ganhar o seu sustento. assassinado a noiva, virou contra
8

dos a'o alcimc,e de todas as bolsás, AG' 1 I d ti
azeta vehiculando O SI o cano c.o revo ve e eu ao

tendo nos sido dado emejo de: pedido, int�rcede junto á di- gatilho duas veze,. Cleha, levan- �
verificar,que os, preç.o5. são bí;lra;. rectoria do «Asylo de Men- tando-se, correu a um botequim �
tis<imos. dicidacle» afim de ser Maria proximo e pediu auxílio, recolhen- �

Para «arvores de natal», «prt- A I' d DA' d d d' �
ma la as ores mtentada o-se a casa os paes o nOIVO.

sepes» et.c. tud,o ali se encontra. 11 d M
.

t d ld d d E �
naque a casa e caridade. ais ar e, um so a o o xer- r.�

Agradec�mos ao .dedicado em- Ahi fica o' nosso appello. ,cito, pussando pelo local, encon- I
pregàd� da Llvraria Central,:$[,'

R
trou o rapaz caido numa poça de �

Pedro Xavier a gentileza com que . oupasó paraCAhSoAmens e sangue. Pamariello Junior foi con- ;:�
nos distinguiu, ten10 a visita n')s cnanças s na � d 'd h' I d

CAPiTAL.
..... UZI o ao o,plta em esta o gra-

causad? 9pt:ma impressão. • ve.

ste

o que declara, a proposi·to,
o general Klinger

Varsovia, 7 =-lnformações
duzentas pessôas, inclusive mulheres
ultimas horas, na Russia.

Não se dirá que os homens da Entre os executados, figuram, o assassino de Kiroff, sua es-

Loteria Federal são dostituidos de posa, filhos, duas filhas e sua prO]enitNJ, ql1:: ti :ha 85 annos, além
bestunto engenhoso. Isso não. d t h f d O G P U d ]\ IIe qua orze c e es a . . . " ,� /10 CO'I.

rudo têm elles feito para 'enga- L d 7 St I' d' J d b
. . .

don res, '-- a m, Ida or russo, esco nu a eXlstencla e

zopar a bôa fé do público, deso- graves dissençà::s no seio da 0, G, P. U., cujo chefe, sr. Jagoda,
rientando por um systema de re- exonerou, ord.:nan:io, ao me3m:J tnmr"'. prisões e execuções em mas-

clames urdido exactamente para sa, chamando em sua protecção o Exei c·to.
'

cartu-ar tódos ,as ingenuidades e . Stalin' dêclarou que ao comprovar que havia descontenta
todas as cimdur�,.

.
., menta na O. G. P: U. de Leningrado, ordenou que se transpor-

Explica-se dess' art�, q�� aiuda tassem para a- antiga capital rusSa o; membros da mesma organisação
haja pessoas desprecavidas que não de Moscou e que determinára a prisão dGS commissarios de Lenin
tenham como escapar á terrivel grado.
engrenagem da rua da Alfandega, No edificio occup1ido pela O. G. P. U., de Leningrado,
e isso. depois de haver dado a está travada· renhida batalha.
loteria os testemunhos mais frisan- O" d G V h'l ff b'l'minIstro a, uerra, sr. orosc I o , mo I IZOU numerosos

tes da sua falta de lisura. contingentes de tropas do Exercito, para a' a :ar aquele edificio/tropas
Ninguem esquecerá, por exem- essas que foram armad IS de metralhadoras e granadas de mão. Os

pIo, aquella audaciosa farça de membros da O.· G. P. U. foram presos e dez deles foram mortos

2.000 contos suppostamente pagos durante a luta.
na Bahia. Tiv<,mos occasião de Stalin so confia agora no Exercito, e Moscou se converteu num

desafiar áquella empresa de viga- vasto acampamento militar, pois afluem a es'sa cidade forças de
rismo loterico a fazer a prova do todas a� partes do paiz.
referido pagamento, e até hoje Por outro lado, as numerosa, levas de op�rarios que estão atra

esperamos pelo cumprimento dessa vessando a fronteira dizem que a situação na Russia é de extrema

elementarissima obrigação. gravidade. e;tando o governo inco:npa'ibilizado com 03 camponeses,
Mas, como �trás dissemos, é que seriam os principais pro:notores do movimento estalado na ma

admiravelmente fé�til em planos drugada de hoje em Leningrado.
cavillosos a experteza daquella ��������������������������
gente. Temos agora um, absoluta
mente in�dito, e que não occorreu

por certo, a nenhuma loteria do

mundo.
E' o bilhete branco premiado...

Eéta não lembrava ao diabo! Soro.
tear bilhetes brancos nada mais é

do que convidar os patos a se

rem logrados duas vtzes .. , Bran
co no primeiro, branco no segun
dos sorteios ... Se mais sorteio hou�

Loteria
Federa-l

Expert3za
fertil

vera!

(TranscJipto do "Diário de

Noticias", de 30--11--34).,

Escolares
Cantando

a

"Internacional'
Madrid, 8- Telégtà'pham

de S, Sebastião: :
.

«Numerosos alumnos do

grupo escolar Pena" Fl�drida
irromperam no pate,o do re

creio entoando â «Interna

cion�l», e prenderam' 'os pro
fessores que pro'curaram cen-

sura-los.
'

As autoridades' locaes to

maram todas as providen
cias para restabelecer a n)l'

malidade n') gr lp0' .

Revolução na Russia

I Número atrazado $300

da Rus�i 1 rl;zem que mais de
e cnança�, foram fuziladas, nas

ou menos.

Bellissima
exposiçao

de brinque
dos

Caridade!

De Tijucas, com data de 30 de Novembro, nos

chegou uma carta, com este endereço.
Gxmo. Sr. 'Papae Noel.
R··dacção da GAZETfi.

FLO�L4NO'POLIS
Diz a missiva o seguinte:

. . . "Queridinho Papae- Noel _,

Escrfvolhe esta cartinha pará pedir-lhe os presentes
?e natal e tambem dizer-lhe o meu comportamento. Dese
Java que Papae Noel me troucese uma maquinaúnha de
costura e uma bonecl que bça movimento com os olhos.
Não s,ou boazinha e obediente, mas prometo ser de hoje
em diante. '

Espero que Papae Noel me attend",.»
(ass.) cJt[aria Elsa CotrÍn Guimarães.

.

Em lindo. pape.l car de rosa, escrita com regular cali

�rafIa e transcnta aCima conforme o origiqal, esse documento
Inocente e puro revela na sua linguagem simples· a mentali·
dade das nossas garrulas creanças, povoada de roseos sonhos.

Como é linda essa quadra feliz da, vida, cheia de
c:mtos de fadas, de alegrias estridentes em que, ao fimde ca

da ano, aparece um velhote ficticio bonacheriio, barbas brancas,
v�stes ver�elhas, dist�ibuindo brinquedos aos meni�os que
sao bonzmhos, estudiOSOS, doceis e amoraveis aos conselhos
e repreensões paternas.

Papae Noel é assim, vem no fim do ano, com suas botas

neg,ra� salpicadas de neve, (e.le é europeu, lá na Europa ago..
ra e Inverno), toma o seu aVião e vem d, com seus al
forges cheios de brinquedos, para satisfazer ('s mil e um pe·'
didos da garotada in�enua e baa.

.

Maria EIsa Guimarães, teJ pedido, na tua linda car-

tInha dr de rosa!erá atendido p�lo teu Papa� Noel, qU! ,certa
mente não esquecerá, apezar de não teres sido boazinha e

obediente, como dizes. Mls Papae N.)el confia muito mais
nas pro:nessa� hO:le:tas e sinceras como as tuas e por isso não
falhará.

.

O nosso amigo Diony,sio Souza vai transmitar um ra-

dlO�r .lma ao, bom velhQte dos brinquedos para que não es

queç 1 o pedido da nossa linda amiguinha Maria Elsa.
fi Cidade de hoje é em homenagem ás nossas cre

anç.as, pelos comentarios que a carta de Maria Elsa su

gerIU. Mas, generosas creanças, é lambem um apelo
em homenageIO á. grandeza dos vossos corações, para o

Na�al dos pokreZl.nhos que «A Gazeta» patrocina com o

apolO e a sohdanedade da sociedade e da imprensa de
Florianopolis.

.

Gentil criança. Ap�oxima-se o dia de Natal. A tua casa

r:ca enche-s � de risos, f!o:es, alegli 1S, doces e brinquedos.
No teu �onte�ta.me��o, no teu prazer, nunca te pas

S1U pela cabecmha Im lUleh, povoada de sonhos de fada a

des",r Iça do po!Jrezinho que, no mesmo dia dos teus enc�n.
tos e alegrias, maltrapilho, choramingando de fome nada
ten que o console e mitigue a sua dar, o seu grande cri
me de ter nascido pobre?

.

Gentil creança, sê generosa, abre a tua alma de ar.

mI�ho para esta obra de solidariedade humana. Dá, do
mUlto que t;ns, um pO:1qui��o para os pobres. Manda para
eles uma ne,ga da tua fehcldade e das tu: 5 alegrias. Deus

, abenç?ar.t. !�á � serás m:lÍs feliz, porque faz�s os outros, os
teus IguaIS fehzes.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.....

o ministro da·Viação en"viou, porvia aeréa, pa
ra o Rio Grande do Sul as tabeUas do reajus
tamento de vencimentos nos Correios e Tele
gr,aphos, afim de que sejam assignadas pelo

presidente da Republica.
A_G_.A.Z_tE;;TA Exonera-se ACÇÃO INTEGRAL'S-
OIARIO INDEPENDENTE o ministro TA BRASILEIRA

Os postes honorarios
Foram extinctos, pela rec -nte reorganização da Milicia, Os

postos honorários.
Os milicianos que occupa 'em cargos politicos usarão insig.

nias especiaes, de accordo com o Regulamento em elaboração no
D. N. O. P.

II II

MOCIDADE CATHARINENSE!

Redactor-chefe
Martinho Callada Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

ções pOS31velS e nnpossrveis.
A recente é a que se refere aos judeus.
O lntegralismo, porém, vae seguindo a sua marcha avassa

ladora e triumphante.
Somos de facto, nacionalistas, mas não cultivamos a xeno

phobia, que é um attributo dos povos atrazados.
Combatemos o semitismo capitalista, mas não

Provincia deSta. Catharina
Hermenegildo
de Barros

Rio, 7 (via a êrea] - TaLto
quando pudemos apurar, o minis
tro Hermenegildo de Barros, vice
presidente da Côrte Suprema e

Não será devolvido o original, presidente do Tribunal Superior
publicado ou não. de Justiça Eleitoral, acaba de di-
a conceito expresso en arli rigir uma carta ao Sr. Vicente

go ele collaboração, rnesm- soli I Ráo, ministro da Justiça, pedindo cistas,
citada, não implica em respon sua exoneração das elevadas func- Admittimos o Judeu que trabalha, que mourêja honestamen-
sabilidade ou endôssr tsor parle ções de presidente do tribunal de te a dura vida, respeitando a hospitalidade brasileira.
-la Rcdaccão. Arbitramento. Não consentimos, nem podemos consentir, c!e resto, os ju- to

Assignaturas O pedido do ministro Herrne- deus communistas, internacionalistas, agindo contra a unidade bra-

negildo de Barros, ao que nos foi sileira, conspirando contra o Brasil!
ANNO 44$000 informado, é de caracter irrevo- Si o Integralismo os ataca de prelerencia, é porque, em

SEMESTRE 24$000 gavel, allegando o chefe da Ju�" cada prazo de dez communistas presos em flagrante delicto de sub-
Tr�IMESTRE 12$000 tiça Eleitoral excesso de serviço, versão da ordem e de ataques á Patria lBrasileira, sete ou oito são
MEZ 4$000 principalmente nesta phase em que judeus!

A corrcspondencia, bem como vão ter inicio os julgamentos dos Basta se ler os jornaes do Rio e de São Paulo que tem
os valores relativos aos an- d di' I d

.

recursos referentes á eleição de 1 4 trata o 1S � tunas ex�u=. e extremistas.
. .nuncios e assignaturas devem de outubro p. vindouro. AqUI em Flonanopohs, quem são os comrnumstas mais

ser enviados ao Director-Ge- ,activos, mais tenazes na infiltração do marxismo?
rente Jairo Callada. Para o Natal e Anno bom, o' I Em tempo opportuno o povo saberá e, então comprehen-

raixa Postal 37 votos de bôas fe5�as e feliz entrad11 derá porque motivo o Integralismo vê tambem nos judeus os imrm

de anno novo, Já não obedecem gos da unidade nacional e os mais audazes solapadores da Patria
aquelle systerna antiquado e serem Br s ltira.
formulados e_TI cartões. Hoje é Cathecisrno integralistafeito pelo telephone ou por pho. ,0- XI
gramma: E' mais chic, mais prati- -Corro é que se affirma que o Integralismo combate o

GRUPO A_RCi lIDIOCESA-1co, social e moderno! operario?
-Affirmam taes mentiras os liberaes-democratas-para con-

NO «SAO JOSE'»
novida- tinuar a explorar o proletariado e os communistas.r+que querem

viver explorando a bôa fé das massas obreiras.
O Integralismo não póde ser contra o operário, tanto que

combate o liberalismo porque abandona o operario á vontade do
�������m3������ patrão e combate o communismo porque reduz o operario a um

�, CONVEN�A-SE �
automato escravizado á machina do governo. Si no regime l.bera]

�';l 'T
r� o operario vegeta sob o guante do capital, no Comrnunismo elle pa-� que 110S �eceptores PHILIPS são aproveita- � dece sob a mão de ferro do Estado.

� das todas as _Importantes conquistas da'� sciencia �1 Deixa de servir a um homem, que ás vezes se compadéce IMPOSTO PREDIAL
rÀ\1

do radio, razao porque recommendamo-Ios. �, da sua miséria, para servir ao Governo, que não lhe ouve nunca URBANO

��� AOENTES:- COSTA & Ca. � e não póde attender o seu grito isolado. A situação do operario,
�l � portanto não muda: continúa a ser um eterno subordinado! Finaliza segunda-feira proxima, S�das, e outras novidades para

��-"I=;� lhador.s,-c-o�!·:s °p;�d:,U;����;)�bem mente ás classes traba- �2'���d: E:����:�:r.7�:rb:;:� :��::: r��:::���NO�
Era uma vez... um menino I �offrimento�s�n�a�su�a��v�id�a��a�in�d�a�A��O��$�S���S��A��-�I�-J�-�E�i�A�-O�--�'�O��_�S�.�������se�m��m�e�d�ir�sa�c�r�ifj:;:'-p�r�ec�i�p�it�o�u-��T�en�s�,�p�o�is�,�o�p�re�m�i�olllillllllllq�u�e�temuito bom de coração, mas po- em começo. se á agua, no local onde pare-

'

V db d . prometti. ae amanhã ao pé ar� como to as as necessidades. E Chiquinho chorou. " Cho- --..,""""',_..... .....=__-..n""'.....' .._"......,,_"""'- ... cia debater-se um corpo huma- f" dN
.

h igueira on e canta aquelle sllbiáào tIn d pae nem mãe e, as- rou muito, relembrando que, si no. Após muitos esforços conse-.

II d' ARA
que tu tanto queres, e lá chega-,Sim, estava naque a con lção tivesse o papae e a mãezinha, P guiu salvar a I'nfell'z VI'ctl'ma que d ' I' I' .

d b o, es<..avaras 1geiramente no u-tnstIssima e a andonado a que não precisaría, por certo, ele tra- era uma linda menina a quem
.

I d If gar asslgna a o pe a pequena pe-o poeta se re ere nuns versos da balhar tanto, andando 'quasi a es- .. CRIAtiÇAS Chquinho levou a' casa dos paes, dI fi
· ra preta, que lá colloquei; des-canção popu ar s tres lagri- molar o seu sustento e o da ve- os quaes, muito pobres tambem, b" Ico nras, então, a guma cousa quemas: lha avózinha! não tiveram outra cousa para dar te fará feliz.Chiquinho quando estava as- a Chiquinho sinão os beijos da E a fada, dito isto, desappa'sim, a chorar copiosamente, sentiu C h iqui n hO sua grande gratidão. receu ...

um rumôr e, ao levantar a cabe- I. De manhã, quasi ainda escU-
ça viu, com indizível espanto, O Chiquinho' está no seu leito ro, 'Chiquinho saltou da cama, e
uma linda moça, ricamente ves- paupernmo, sem roupas, sem I' f' b da se 01 em usca o presentetida, hq�e lhe .disseE: Meu filho, Coração co lforto. Accordára, agóra... e da Fada. Em chegando ao pénão c ore assim. u sou a Fada olhando atemorizado viu que se d F'

.

d B de Ouro a Iguelfa, escavou... escavoU .. ·

o em e vou trazer a você a approximava de si uma grande au- e, (milagre sem ígual!) descobriuFelicidade que só merecem os co- reoJa de luz em cujo centro divi- uma vazílha de barro muito anti-
rações bem formados como o seu. onde ha trilhado e será feliz. Passaram-se os dias... sava a figura linda e encantadora ga mas ainda inteira.Vccê é bomzinho e tem oco-, Caminhava Chiquinho, a' tar- da Fad! do Bem. E a mysteriosa N .

d dda ansla e vêr o conteu o,
ração e ouro. Eu quero premiar Chiquinho accordára, agora, dinha, pela margem do r o que Fada ao approximar-se assim fal- quebrou-a e, com grande admira-
a sua bondade, mas você deve como de um sonho. Sería verda- atravessa a villa onde mo:ava, lou: ção teve a felicídade de vêr oainda passar por uma próva de I de o que lhe havia dito a lin- quando ouviu uns gritos de cre- -Menino lindo, do coração que nunca tinha visto em sua vida:desprendimento e abnegação para I da Fada do Bem) ança nas proximidad<!s da bar- de ouro! Cometteste uma bella O .,'d

. uro... ouro, .. mUIto ouro !O-

.epols, en�rar na posse do mere- E o bom menino foi para ca- ranca do rio ... e, ouvido attento, acção! do e faiscante!
cldo, premIO. , .

sa, pensativo e impressionado com cuidando lego que poderia ser Salvaste a vida a um teu se- Estava asrim, entregue o pWSiga, na Vida, o cammho por o que acabava de presenciar. alguem que se afogava, correu e, melhante! mio que a Fada do Bem havia
promettido a Chiquinho o coração
de ouro!

(Departamento Provincial d9 �Propag anda)
E'TI torno do integralismo tem sido íeit IS to 1as as explora- II

11 11

CURSO DE GEOGRAPHIA E HISTORIA DO BRASIL
Está Iunccionando regularmente em S. Francisco, no Nucleo

Integralista local, um curso de G�ographia e Historia do Brasil.
" "

II

NOVA SE'DE DE S. I. B. NO RIO
Mudou-se para á rua Sachet 28 a séde da S. I. B., no

somos ra- Rio de Janeiro, e que antes funccionava a rua 7 de Setembro.
"

A vanguarda do Integralismo é um logar de honra, emquaj,
a retaguarda dos Partidos vos avilta!

-Sim o Communismo é um governo de 1Jartido c�mo
qualquer outro, (Partido Communista Russo; Partido Communista
Francês; Partido Cornmunista do Brasil etc.) Os Partidos da Demo
cracía Liberal illudem as multidões dizendo que realizam o governo
do povo pelo povo.

O Comrnunismo mente as -massas obreiras aliirmando que
realiza o governo do prcletario pelo prolelario e para o prohtariado.

No entanto Lenine, Stalme, Livtnow, Lunacharskis etc,
Nunca foram proleiarios, Maxirno Coá:, p::Jr exemplo, que viveu
a vida miseravel do operário russo-não laz parte nem nunca fez
parte do Governo dos Soviets!

Nem M iximo Gorki nem os velhos revolucionarios russos

que soffreram sob o Kunt do> cos .acos e as intempéries da Siberia.
O Partido Communista Russo, que governa discricionariamente as

RepuLlicas S:JCialísfas 1?_ussas, é C011p03to quasi que exclusíva.nen
te de judêus, insc, iito« depois da revolução!

PHARMAC'A DE
PLANTÃO

Estar á de plantão amanhã a

Pharmacia Rauliveira sita á rua

Conselheiro Mafra.
O servico nocturno ser� feito

pela Phan�acia Christovão, á rua

João Pinto.

O "DIA DO
MARI N H EI RO"

Luvas as maiores
des recebeu a

CASA PARAIZO
Inaugurou-se hoje, ás 9, 1 5 ho

ras, a exposição dos trabalhos es

colare, do «Grup.:> Archidiocesa
no São José».

Somos gratos pelo gentil con

vite com que fomos distinguidos.

Rio, 7 - Passando a J 3 a

data da instituição do Dia do
Marinheiro, a Marinha Nacional
va � commemoral-a com solemnida
de,' havendo melhoria de rancho,
lesas sportivas. saráos Íiterarios e

dansantes etc., a bordo dos na'
vios, nos estabelecimentos e corpos'

Figuei no mundo só
Sem ter uma illusão
E eu chorei, então,
Pela segunda vez ...

Mas o nosso Chiquinho como

era conhecido, não havia ficado
só, neste mundo de illusões, pois
que morava em casa de sua a

vózinha, já muito velhinha, a quem
elle ajudava a viver com os pe
quenos biscates; levava e trazia
roupa ás ":Iavadeiras da vizinhan
ça, fazia compras para alguns vi-

',zinhos, etc.
Chiquinho num dos seus dias

cb maguas e aborrecimentos (por
que já os tinha, apezar de pe
quenino) foi lá para longe... lá
na colina que ficava atraz do
ranchinho em que morava ... E lá,
sentado a uma pedra começou a

chorar, deplorando a sua vida de
pobrezinho! ...

Coitado de Chiquinho!
.. Tà>, pequ?no e já C');YJ tantos

MENINOS!Alerla

Casa
petizada! ! !

MACEDONIA Não se esqueçam de que os mais saboro
sos c'oces, bombons, choc'Jlaks e bíscoitos só na

Casa Belo Horizonte

. . . . ..

Desse dia em deante, Chiqui
nho v;veu mais feliz, com sua

avósinha que ainda gozou coIJI
muito conforto o� ultimas dias de
�ua vida ...

Já está recebendo os mais lindos BRINQUEDOS!
RUA TRAJANO PADRE MIGUELINHO, 28 PHONE. 10066

Sebastião Vieira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Accacio Mo-

E

Dr. Oswaldo SulcA0 Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n' 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci I
Advogado

Rua [oão Pinto, rr 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr. Ricardo Güttsmann

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

Rcs. Rua Esteves JunlOr.26
TELEPHONE ·1131

Consultorio: Rua 'C'rajano /8.
TELEPHONE 1284 .

� Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. C�d CamposDoenças de Crianças
SyDthema Nervoso Escritorio: Rua Trajano,

n: 11.
Anàlyses clinicas

l3acterioloaio, sorologia,
chimlco Dr. Pedro de Moura Ferro

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 15
ás 1 8 horas. Phone. /618

'R..csidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, 1524

Advogado

Dr. Salgad� de Oliveira

Advogado

AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta

novidade, espera, sem compromisso, a. visita de

seus amigos e freguezes.
RUA JOÃO PINTO N. 21

'Rua Trajano, 7 (sobrado)
Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás 12

e das 1 4 ás 20 horas

Furumdungo - For Souza Ca
margo

literarias
A Educacão na Russia Sovié
tic i - P�r S. Fridmann

de
SELVA

Psyco finalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
Andrade

Rua Trajano, rr 1 sobrado
'

Telephone rr 1548 Pharmacias
Refinação de Assucar

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua E�ições de Adersen - Editores

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - /4'

phone n. 1144J ou nos depositarios CASA SAVAS e andar RIO

FERNANDES NEVES & Cia. á ma Conselheiro Mafra.

.João Selva
Compra-se qnalquer qu. ntidade de nozes.

======-

Pharmacia e Dro
garia Moderna

-

JOAO

RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9 ,I Praça 15 deNovembro, n· 27

Telephonell :

Escriptorio 1 .620

! Residencia 1.274 Nas grandes luctas que desde-

�'���-���--�-�����-���. bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o Itelephone como a mais inprescin
.divel das necessidades!

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllis

Vias Urinarias Escriptorio de Advocacia

,

Casa'Bei rão' eG��OO�G.��.�oo&•••eoo��
.

� G
ESPECIALIDADE, em • F b" d· M

·

O
em colc�ões para camas lo a rica e oveis a
de s�ltelros e c�sa�s, tra- • DE •
vesseiros de pnrneira qua- • P d V·t.· G
lidade, pastas cornrnerciaes •

' e ro I a I g
e escolares. Arreios de to- e �
da especie e todos arteía- •

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER iTIJ UCAS ctos de couros.
. ESTYLO--ua João Pinto, /8 B-TeIcphone, 1693 :;

____

Rua .:ciradenfes, 3 -Fpoll". ��GOOGr8100��O$·O�G(lOO�U
COMPRE--OS rrlelhores calçados das O NATAL APPROXIMA-SE! r! !

melhores marcas No MI·scela
.

, ,
.

ATO CH IC','
Brinquedos e artigos para presente ,na

-

SAI=» .
nea Isóe sempre NAMlscelanea!

PELUSO F. Schmidt, 2 onde a variedade e os preços são admlravelsl

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

RrADEmlro .

João José Cabral, provi
sionado.

CUNICA MEDiCO-CIRURGIA
DO

-Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
MOLESTIAS DE SENHORAS

-PAIHOS
Diagnostico Das molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas
Radias U. Violeta e Infra-Ver

melhos--Completo Gabinete de
Electricidade Medica

Appliea O Pneumo-Thorax Ar·
tlfic!cl contra a Tuberculose Pul

monar, com controle raDialogico

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Consultorio: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.i.Teleí.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

....,

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Clinica Medica

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
, TELEPHONE 1170

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Gravatas em lindos pa-
drões. Variadissimo sorti-
mento CASA PARAIZO

Fabrica de MaS98S

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONY\10
COELHO, N. 3R

Convl3nça-se
Experimentand o

MACARRÕES E MASSAS PARA·SOPA
D IVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Artigo Dentario Artigo Den-tario
Só na .Joalharia fV1Uller
Urilco estabelecimento capaz De satistazer o mais exigoznte

profissional, mantenDo sempre cornpléto StOCR 012 pr-oôuctos Den

tarias nacionaes e ·extrangeiros. -; Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (RefinagelÍ1. laminações, erc.)
Esta 'Joalharia auisa aos seus freguezes cirurgiões

ô

entlstoe que

resolveu Desta àata 12m Diante fazer granDe reõucçõo 012 preço
nestes artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Almanak Laemmert
fUI"'lDADO Em ]844

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

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

]' uolume _. Distri;:to feDeral
2' " -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos õo 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 inlo rmações sobre o Estado e todas as suas activida
des Industriae s, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteues 'Junior ]6

F L O R I A N O p'O L I S

.1.-
.), ,I "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AZETA�Floriar,opolis, 8-12-1934

Commercio, Indus-��:DITO MUTUO 'PRED��I
tria e Agricultura i o maior emais acreditad:::lubde

sorteios do ·Brasil
MAIS UM ATTESTADO!

A Sociedade Cooperativa
«União Rural» LImitada de Pe
lotas, communica ao Escriptorio
de Informações que o Rio' Grande
do Sul está em condições de
intensificar a sua exportação de
farinha de mandioca, para a Sue
cia dado o desenvolvimento que
a cultura e industrialização da
mandioca tem tomado no Estado.

Com esse proposito, solicitou
as illustrações necessarias, saben
do que aquelle paiz está interes
sado na importação da especie.

""v;; .......,.r.;;"'''-=I''=''''''''''�... ''' .........
-

-=w'" Foram tomadas pelo Escripto-
G d 4$000 �·����_�����A�"'. . " .atos o m itto uma í4' J b M' 1 A

. F no as providencias necessanas,
Lontras média uma 30$000 � aco rgue zrm � entre importadores e exportado-
Graxaim do matto uma 3$000:� li!

� res.

Graxaim do campo uma 4$500 � Risna Mussi Saium
� -A firma Albert Knutson

Catdos médios uma 4$000 � communicam aos paren- rti1 (�: Northe�n Avenue, Nova York
Porco do matto uma 4$000 � tes e pessôas de suas li CIty), deseja comprar, em lar�aLargatos grandes uma 3$000 � relações que sua filha � escala, lotes de pa.saros brasi-

68$000 Veados mateiros kilo 8$000 � Nagib Azim contractou � leiros de toda as especies, taes

68$000 � casamento com o sr. AI- � como cardeaes, tangarás, tucanos,
55$000 MADEIRA DE LEI - PRI- rit tino Lobo. � etc., e tambem macacos e outros

62$000
. MEIRA QUALIDADE � � animaes selvagens do Brasíl. Para

48$000 � K � este fin, deseja entrar em enten-

Taboas de lei est. (3x23) duzia �
NAGIB AZI:'vl

ij dimentos com exportadores brasi-
FRIO 38$000

iH1
li! � Íeu os, para o que solicita a indi-

� ALTINO LOBO Il� d d'd
9$0 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 � � cação. e exporta ores 1 oneos e

88 Pernas de serra lei dz. 28$000 � apresentam-se noivos � u�a lista de exportadores desses
7 $5

Fôrro de pinho 1 4$000 1ij., � antmaes, em geral.
8$000 T -b d l'd d 2 23 d � Blguassu, 2-12-34. � A firma Maxime Levi dea oas e qua 1 a e x z. � ,rr

-

,

20$000 16$000 ��� .&������� Belem do Pará, est.á interessada
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 na exportação de tnpas de car

neiro, producto que exporta das

praças de Belem, São Luiz e

Parnahyba, para portos nacionaes
e extrangeiros e pede seja-lhe fa
cilitado <::ontracto com a firma
Gustav Hold, de'Hamburgo, para
esclarecimentos sobre preç03 Cif,
embalagem, cotagões, etc.

S. LUIZ, 7 (via aérea)-No
dia 3 do corrente, esta praça rece

beu 17.918 kilos de algodão em

pluma, tendo sahido 46.130 kilos
do mesmo producto.

RECIFE, 17 (via aérea)-No
dia 30 de novembro, esta praça

possuía em stock 1.233.184 sac

cas de assucar; aI' do corrente,
entraram 54.541, e a 3 de maio,
38.052. Durante a semana pa
sada, foi reaiizado um vultoso

negocio, importando em c e.ca de
200 mil saccas de assucar typo
crystal, á razão de 40 $000 por
sacca.

O ultimo negocio realizado no

dia 3, o foi á razão de 40$400
para o assucar crys.al, sendo o

typo demerara co.ado a 3G$OüO,
o mascavo de 25$000 a 26$000.

O mercado de algodão con

serva-se firme
.
sendo, o typo

�I..a{fa cotado a 52$000, com

perspectiva de alta.
Entraram de procedencia deste

Estado 2.888.148 fardos, e de
outras procedencias, 1.334.530.

Vigoraram os pre:;os de 6$460
a 6$500 para a mamona; as co

lheitas correi am satislactoriamente
em todo o EstadJ.

THEREZINA, I 7 - Foram
as se suintes as cotaçães dos prin
cipaes productos de exportação
deste Estado, no dia 4:

Algodão em caroço, kilo $733;
algodão em pluma, 2$700; cera

de camahuba, commum, kilo -

5$330; idem [lõr, de primeira
kilo-2$530; idem, idem, de se-

. gunda-7$870; idem, idem, de

terceira, kilo-7$200; côco ba

bassú, kilo-$330; couro de bo

vinos, kilo-2$900; pelle de ca

bra e ovelhas, primeira qualidade
-5$500; idem de segunda uma

-2$750.
Artigos entrados hoje:
40 saccas de sal, no valor de

298$000;
uma caixa de cebola-80$000 ;

um tenel de 0Ieo-285$000;
1 7 caixas de medicamentos,

no valor de 10: 124$000;
2 rolos de sella-654$000;
6 caixas de impressos-no va

lor de 1:753$000.

fl'eços correntes na praça de

Flarlanopolis

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilc s

Moido de 45 kilQS
Enc ipados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'

Isabel Luiza da

Conceiçao, residente em ITA

COROBY, contemplada com o premio
maior de

DIVERSOS Mercado do Rio
Arroz sacco 44$000 FEIJAOKerozene caixa 35$000 (Por saccv de 60 kilos)Gazolina caixa 55$000

P 13$000Vélas de cebo caixa I 6000 reto novo

Soda Pyramide caixa 58$000 Branco especial 25$000
CFoboJas caixa 44$300 Vermelho 20$000
Vélas stearina caixas 35$000 Mulatinho 23$000 I
Zéa Mitys Fischer caAca 30$000 MERCADO FROUXO

Côco sacco 50$000
FARINHA DE MANDIOCAFarello sacco 6$500 I

.

Farellinho sacco 6$500 I
,

(Por saeeo de 50 I?ilos)
Farinha de milho Marialina caixa GFlI1a com pó

, 1101 $$05000024$000 rossa sem pu

Vélas de cêra kilo 7$100 MERCADO CALMO

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

Rs. 5:1,35$000
ARROZ

(Por Sacco de 60 kilos)
Agulha Especial 52$000
Agulha Bom 49$000
japonez ESf'cci.ll 42$000
]aponez Bom 38$000
BiCá Corrida 34$000

18 de O'ezernbro

Grandioso Sorteio
VINHO DO RIO GRANDE

110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

MERCADO FROUxOEm quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 1 15$000
Em latas de 5 kilos 1 1 8$000
Em latas ele 2 kilos I 24$000

MERCADO ESTAVEL

XPRQUE
C.U kilo)

Premias em Mercadorias

CAMBIO
90 dlv á vista

58$563 58$963
$785
4$790
1$020
$530

11$870
1$620
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

Premio no

Premios"
" "

valor de Rs.
" "Rs.
" "Rs.

5:165$
30$
10$

I
10
10

Mcrcad, de FIDrial'!opolJJ
E Muitas Isenções

Habilitae-vos!
15$000
20$000
15$000
13$000
10$000
10$000
12$COJ
13$�00
�$�OO
14$000 Cêra
25$000 Cebo
$200
1$700
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

Feijão
Feijão
Feijão
Milho
Batata
Amendoim

preto sacco

branco sacco

vermelho sacco Inscrevei-vos!Mantas Gordas 1$900
I����d�\�.l;�: :���� � T d 1$000 fi

ME:;��:�:ME L�$
u O �or_ . .�

5$500 Opportuni- Syndlcalização das Venceu a opposrção
1$500 empresas de Força cearense
1$)00 dades com- e Luz
1$500 merciaes

sacco

sacco

sacco

Ai roz em casca sacco

Farinha Bauéiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

Café em côco
Ervilha kilo
Banha kilo

sacca

Carne de porco
Toucinho Fortaleza, 8 (via aérea) -Fo

ram proclamados eleitos na última
eleição'

Rio, 8 - Reuniu-se, ôntem, o A Liga Catholica, opposição,
Conselho Admnistrativo da Liga fez sete deputados federaes e de
de Commercio do Rio de Janeiro, zesete estaduaes e o Partido So
sob a presidencia do sr. Mucio cial Democratico, situcionista,
Continentino. quatra federaes e treze estaduaes.

Depois de tratados varios as

sumptos, o sr. Arthur de Lacerda
Pinheiro tratou da syndicalisação
das empresas de força e luz, affir
mando que se póde considerar já
victoriosa essa idéa,

Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra t.ilo
Mél c!e abelhas lata
Nozes kilo

Praças
51 Londres
« Paris'
« Hamburgo
« ltalia
» Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

COUROS
Não comprem carteiras, luvas,

meias, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

Limpos p( sados kilo

Refugo� pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
I$OCO
2$000

PELES

�
�

Alliãlí�;:;I�I-"lla'-llâ
�.:- t��II.if�lliz�lçn•• S. A:

........._.... �." Companhia 8rasileiroo paro incentivaI o du.
.. envolvimento do Economio

capitAl 8ubscrlpto, Q.OOO:OOO$OOO - Capital rea.ll-.clo: 80.0;000&000
-_ ..,. Seele Social: aabJa ..

'''Amortização do mez
novembro de 1934

Foram os seguintes os numeros contemplados no sor

teio de amortização realizado a 29 de novembro de /934,
na Capital do Estado da {l3ahia.

1'-CAPITAL DUPLO 17.418

2'- 03.522

3·- 06.809

4'- 08.017

5'- 03.106

Sacco de 60 kilos
3acco de 45 kilos
Moido de 45 l{ilos

9$500'
7$500
9$000 ����5�T�o�r�����m�ls�.��1������E�n�tr�aà�a�5�1i!�5�a�h�iÔ�a�5��

ôe 19-11 a 24-11SABÃO jOINVILLE

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES:Feijão (saccos)
Caixas pequenas 4$000 Arroz ( » )
Caixas grandes 5$,2QQ Farinha ( » )=

Perfumarias extrangeiras Banha (caixas)
e nacionaes, por preços ba- Milho (saccos)
ratissimos Xarque (fardos)

CASA PARAIZO

105.8/8
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5]0

PIANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.
Informar-se nesta redacção. I �iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _

1.917
22.812
2.293
1.406

4.618
24.380
13.475
6.321 Campos Lobo & Cia.

Florianopolis, Itajahy, Laguna

de

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

G

C
fI

f

j
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GI\ZETA -Florianopolis. -11-1934

Quem aFiança
o seu Refrigerador 1

TELEFUNKEN�
Typo "Super-Bayreu-th"

O m�is bello e_ mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

A gentes'
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz -Florianopolis
fILlAES EM :-Blumenau-]oinville -São Francisco-Laguna-Lages

____________�_o_si.ú_u_a_tl_o__p_e_rm_a_n_e_n_re__e_m__C__ru_z_e_ir_o__do__SmU_I ..___n

UM refrigerador é um grande conforto pa" • I." • "Útil _
emprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigeradores G. E" .Iém de possulrem tudo • que 'l. ..
mais moderno e perfeito em refrigeração .Iectrica, trll.m, � ..arce

Genera' Electric, uma suprema garantia d. qu.lld.d., dlll'@o •
_Y�

Ao comprar um refrigerador, ISs.sur
-

..
- -

.-
-

• o fibriÇln�. ,onh.tido • d. confl."' - .,. Clt'.

'eça Informaç6u CMl uma demonstr�Io" ..
•01101 I..xiliar.....'.pIa... ,." � ,•••

MATAI ,
•

Com .-500 podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
..

Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

rultimas ediçoes da
vraria do Globo

Li-

á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres -: -

. : -

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmcções-Dante de Laytano
O -Chesouro do Arroio do Conde-Aurelio llorto
O "14" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora seu moço? -Hans Faliada
CR_oque González-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lnlroducção á Sciencia do 'Dircito-Djacir Menezes

.f/venturas do W,io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia Palhologícas - Gonçalves Vianna

Ivo

�
II

PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense . para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

Um trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

--

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

-

Fechamento de
malas

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

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Macei6-Recife--Natal-

Aírice-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

Delambert
e nada mais

PhJNE 1.100

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

Agentes das lndustrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

HJACARÉ", Gazolina HMOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (cõco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
"II:. I

End. TeI.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. IO�

I t;onfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

Café e Restaurant
"E STR E L LA"

.-. D E ._.

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

I Companhia Alliança da Bahia
--- fundada em 1870 ---

I
Cepital renllacôo 9.000:000$000
Reseruas mais dI! 36.000:000$000
Receita em 1933 17.76Z:703$361
1mmoueis 13.47Z:Z99$349
Respon'õabllidades assumidas em 1933 Z.369.938:43Z$816
.(Estas responsabilidades referem·se semente aos ramos ae
fOBO e TRANSPORTES, que são os DOIS UNICOS em que
a Companhia opero)
Agentes, SUb-Agentes e Reguladores ae Auarias em todos os

Estados do Brasil, no Urugua" (Succurstll) I! nas prtnclpaea
praças extrangeiras

Agentes em florianopolls CAmpOS LOBO & CIR.
Rua C. mafra n' 35 (sobrado) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Telzph. 1.083

Escriptorios em Laguna e ltajahy Sub-Agentes em

........
Blumenau e Lages

SEBUROS TERRESTRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

tREÇOS AO PUBLICO AZUL, INOVA,
(10$000 PROBACK, I

AZUL 5$500 VALET e GOAL �

( 1$200 V

( 8$500
VENDE·SE NA I

NOVA �
PROBArK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ •
VALET (1 $000 -

. A' Rua Trajano H. 8 :;( 6$000
.

BOAL 4$300 A REVENDEDORES fi
I 700 Preços excepclonaes :

it'��,�j..�����r.i'I[-.'ill����._-*������'�!,����T1.jj'��-�

r GARANTIDO •.:W: E CUSTA 6$_
a DISSOLVENTE NATAL'"
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS
�IIWII

RUA
_

tII,)AO{ I).TIIOQ__

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infali vel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirilico Orva·
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis

PASCHOAL . SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funaaaa em 1886

�--------------.------------------------

Prefi ram sabão
"
I N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticas --- Em caixas de 27 tabletes)

Econornico ...

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.3&0

Rua Felippe Schmidt rr 8
faixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Tvpographla, Estereotypla.
Enccõer-ncçãc, Pautação, Tra
balhos em Alto Releuo etc.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S À o J O S 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.

Optima qu�lidadEt

f

;
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EMlLIO GOTTARDI

Procede�te de Nova Trento
onde é operoso p e'eito chegou
-ante-ôntem o sr. Emilio Gottardi.

r

�1��D��E
..

r��A��R·�Too�E���·Desportos
FIGU[ I;{A F. C.

�� � Realiza-se aman! ã o grandioso
� � O Flgueitense abateu (J te i n da festival desportivo organizado pe-

�I REDA('TCR � Aviação ;j\[aval por 4x2 lo Figueira F. C. com o conCUt.

� JOÃO M. BARBOSA � RealiLOu-�e quarta-Ieira no 50 dos clubes varzeanos. Serão
� � grammado Adolpho Konder o disputadas varias taças. O grane
r.............,.'*""'S" �""*,,��,�. •

d C d 'I' t' d t d""'.-...-..".,.....,.". "'_ .• ..,..,..""""">=1 �

tremo entre as eqU\p�s o .ntro e pre 10 es a esper an o o tna.
d . Aviação Naval de Santa Ca- ximo interesse n03 meios futebo.
tharina e do Figueirense, venceu- Íisticos.
do esta pelo score de 4x2. A Gazeta que fará parte da

No lo. meio-tempo a equiie turma julgadora na disputa da!
da Aviação chegou a estar ven- ditas taças, far-se-á representar pe.
ceado por 2xO e os do Figuei- lo seu redactor' esportivo sr. Cy,
renre em formidavel virada, con- priano José.
seguem quatro goals, vencendo as- C-o-n-t-e-j-t-a-r-j-a---
�l n o match-treino.

eh03 victoriosos no lo. m eio . iquinho
tempo do treino na la fizeram; Árnanhã, d'as lOas I 2 horas
praticando um j6go descontrolado, a orchestra Freyesleben -Barbosa
ma', na segunda phase, melhoraram lar-se-á ouvir na «Confeitaria
bastante e produziram algo apre- �hjquinho» com um, programma
ciavel. D.::stacou-se o k �eper Ne- ngorosament� escolhido.

ry que, para o próximo campeo-I .

Terão aS5m?S f[equentador�
nato defenderá as côres do Fi- daquelle acreditado estabeleCI'
guei�ense. Esse jogador p os sue

mento opportunidade de ouvir bôa
bôa collocação, muita firmeza nas mUSIca.

pegadas e finalmente, é um op'
timo elemento. Muito lucrará o

alvi-negro.
N 1 defe3a, salientou-se mais o

back e o half direitos; e, na li
nha de Írente, o cenler-founrd,
03 vencidos foram bem felizes

na seu primeiro treino, pois só se

preoccuparam c orn o jôgo de pac,
se e do adexrramento neces<ario

para as grandes jOJadas.
Salientaram-se. Quintclla, back;

Pereira, goal-keeper. Esse jogador
,)fomette bastante e, co:n mais ai·
�uns treinos, competirá com o:;

nelhores arquúros da ci.:lade.
Carioca, o grande jogador d

sempre e Paraná, o animador do
ataQue. Paranhos, Euclydcs e o·

demais produziram bom jogo, con
tribuindo bastante para a téchni
ca do conju1cto, objectivo cons-

tante de nossos bravos marujos.
Agu3.rdamos anciosos o seu pró-

ADOLPHO DENNERSELMA-YONE p1, r io a, to civil por p r .e da no' a

o sr. desembargador Urbano Müller
:3alles e sua exma esposa, e pelo
noivo o H. João Muura Junior e

5Ja exma. esposa, e no religioso
,Jor parte da noiva o sr. dr. Size
nando Teixeira e sua exma esposa
e por parte do noivo o sr. Jorge
Moura e exma esposa.

Faz annos hoje a interessante
menina Selma-Yone, dilecta fi
lhinha do sr. Alipio de Castro,
lunccionario da Directoria de
Obras Publicas.

de sua viagem a re-

sr. Adolpho Denner, Tivemos ontem a annunciada
I reprise do festival «Pró Casa do
,

Funccionario> organisado p e I a

professora d. Ondina Simone
Gheur.

Oh! Bisbilhota, na historia
Dos 'cinemas continúas
E com firme pall'1atoria
Vaes batendo ás cousas nuas

Merece uma menção espec:al Infelizmente o velho casarão'Rabello é
«!3ada Fritz>) de Pittaluga, que da Praça PeJeira e Oliveira não
na ultima parte do programma foi, ,tem acustica alguml, e vozes pos
a nosso vêr o numero mais inte-[ santes, volum03as, como de I von
ressante. Icléa_Vi�ira c:mtou sem

i ne Brüggemann e, Icléa Viei�a
o menor sena:>, co;n u:' a graça parecem a quem so lhes oUVIU

formidwel. O pú as graciosas ti- ali, vozes fracas, abafadas e po
gurinhas que fIzeram a Ln 1 noi- bres. Imaginem o; I e i t o r e s o

I tada de arte, v.;m ao p�csç :nio e quanto não soffre:n em intensida
dan;am. de as vozes delicadas, maviosas
A' marg.m do meu program- como de Therezinha Ramos e

ma annotado encontrei hoje a a- Irene Silva!
freciação que fiz ao terminar o Não queremos encerrar esta
nu'mero. Apenas: chronica sem uma observação. Em

.Jr[aravilhoso! qualquer centro culto e artistica-
Foi um numero de sensação, mente educado um festival assim,

agr�dou bastante. preencheria cartaz por dezt�nas de
E' justo se registe a fórma por dias. Aqui não se dá valor ao

que s� conduziu a orche5tra do que é bom ...

«Clube Musical». Com seis jovens amadoras or-

A abertura do «Kalifa de Ba- ganiza-se uma festa como a de
gdad>} foi irreprehensivelmente e- ontt;m e entristecidos vimos uma

xecutada. Notamos a ausencia de r :duzida a�sistencia, talv�z a mes-

clarinetti, que abre U'11 claro sen- ma da primeira noite. SarapilD
�S.SG-·----------------------------- ·----------------.��i'
e

I

Regressou
grão serrana o

fazendeiro.

Ou', s partem ...

Pdo omnibus da agencia Da
rius, partiram para o Norte do
Estado:

Balsini, Duarbal Carini, José
Galloti, Aldo da Luz, Roberto
Medeiros, Peixoto, Antonio Pa
checo e sra. Maria Santos, Her
cilio d'Avilla, Antonio Errez,
Accasio Silva, Cecilia Pereira,
Rogerio Miran�la, Jc;>rge Nassú,
E. Pedreira, Lauro Bretto, Luzi,
JorgeWolkmer.

Poderiamos reproduzir a nossa

apreciação da ptemiêre pois o de

sernpenho foi, mais ou rneno', o

Rio 7 (via aérea)-A Cama.
ra dos Deputados apresentou
candidatura do sr, Afranio dI gorMello Franco ao Premio Nobel.

LUIZ d'ACAMPORA

Festeja hoje o seu natalicio o

Luiz d'Acampora, conce.t lado
pharrnaceutico.

Guaraná-dansante

Offerece-se, gratuita
mente, a quem mandar
o endereço á Caixa Pos
tal n. 101, em São Pau

lo, um livro que ensina
o tratamento e a cura

desta moles tia.

mesmo.

Na I a. parte do programma é

justo destacar o «1;hema e varia

ções» de Proch, que teve lidelis
sima interpretação da senhorinha
Therezinha Ramos. Os interval
los nos gorgeios foram feitos com

a mais perfeita justeza e technica,
A 2a. parte do programma,

que chamo a parte da selecção,
foi muito bem desempenhada e os

trechos foram distribuidos rigoro
samente ás vozes que se adapta
vam; d'ahi o resultado obtido e

o successo alcançado. Therezinha,
mais uma vez em «Boheme», a

che] d'oeuore de:: Puccini, houve
se a contento empolgando o au

ditoria. Irene Silva, na «Travia
ta>} não ficou a dever, satisfez

plenam::nte.
Mascagni teria prazer em ou ..

vir Ivonne Brüggemann na «Ca
vallaria Rusticana>}, que serviu
de téla onde a magnifica cantora,
focalisou o SeU admiravel talento,
Encenaram-se os quadros vivos
com "Dolores" cantada por Icléa
Vieira. Volume de vóz magistral,
afinadissima, bem educada, soube
a distincta musicista arrancar da

partitura todos os elfeitos poss:- Não foi preso o OL
neral Rab�llo.

Por motivos imperiosos deixa
de realizar-se hoje o annunciado
«Guàraná-dansante», que seria le
vado á effeito nos elegantes sa

lões do Club 5 d : Novembro, do

Premio
Nobel de Paz

SE QUERES -ANDAR'lli
AUTO commJdamente e co

s�q;urança chama o

fr50rd V 8.20
Phone. 1212

Fazem anilas hoje:

a exma. sra. d. M<lthilde R �

chard Cunha, esposa do sr. des.
Honorio Carneiro da Cunha; visinho districto «João Pess6a».

a exma. sra. d. Marieta Rama
lho, esposa do sr. ]oão Ramalho"
lunccionario federal; Acha-se nesta cal i a', acorn-

o sr. Acy Freita�; , panhado de sua ex Ui>. esposa, o

a s.enhori�ha Ero�hides Furta-
sr. dr. Glaribalte Gal vão, advo

do, filha uo sr. Joao Furtado; ado no sul do Estado.
? sr. Nort�n Boiteux, digno [

g
_

olficial da �annha �e qu�rra;, Do norte do Estado chegaram
a senhorinha Mana da Concei- ôntern: N. Vieira Athayde, Lau-

çã') Guimalães; delino Oliveira, Quintino Reis,
a exma. sra. d. Ailda Gentil Manoel Araujo, Urbano Carnar

Ribeiro, esposa do sr. dr. Ray-
go, Generoso Marcondes, Sis

mundo Hermelino Ribeiro, func- mundo Squinder, Eno� Schutel,
cionario do Tbtsouro Nacional; José Brriles, 03ny Duarte Pereira.

a senhorinha Maria Simas, filha
da exma. viuva José Simas;

a senhorinha Maria Guima
rães, empregada da Livraria Cen
tra\.

Chegam uns ...

VeIS.

A 3a. parte é toda de musica

ligeira e interessante.
O c6ro «Celestina>} de N.

Valente, que teve como solista
Icléa Vieira, é gracioso e bonito.

Sahiu bem. «Casa de Bam
bola» pela srinha. Maria N. Ra
mos, agradou.
Em nLa leggenda dei pagio" Fan
ny Wanderley foi bem, a orches
tra, porém, um tanto forte. nNá·
dia la zingara", nCanta la Javau,
"Gon", uCanta Palermou todcs
bem cantados.

ximo t:eino. Mas que gente falladeira
E de lingua affeita ao mal...
Chega a fallar (brincadeira!)
Da prisão do General. ..

no

Sou

Enlace

Arbitro:! o match-treino, o nos

so collega e amigo Cypriano José,
que se preoccupoll tão somente

com o adextramento de seus com

p:mheiros de arma. «Seu>} Rabello nã0 foi pres
Nem ha razões para isso.
Continua firme e leso
Pois da gente elle é ... feitiço,,,

men

Collaçao
de gráoJOSE' COSTA VAZ

Regressou de sua viagem á
Bom Retiro o sr. José Co�td Va' ,

fazendeiro.
Estiveram hoje, em nossa re

dacção, os srs. Erico Couto e

MJton Carvalho, que, em' nome

de seus companheiros das turmas

de Agrimensura e Pharmacia do
Instituto Polytechnico lios vieram
convidar para assistirmos a solem
n;dade da colhção de grao, no

diél I I do corrente, as 20 horas,
naqUt:�lle estabelecimento.

Gratos pelo convite.

PEDRO BUNN
Vindo de Bom Retiro chegoél

ôntem, o sr. Pedro Bunn, .con
ceituado co:nmerciante naquelle
mumClplO.

Realiza-se, hoje, civil e reli
gio'iamente, o enlacç matrimonial
do sr. Celso Mayer de Moura
com a gentil senhoríta Aryna de

Alburquerque Gama, filha do
sat.doso desembargador Ayres de
Alburquerque Cama. Paranym-

üs melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O

o melhor sortimento de
artigos para homens sà na

casa A CAPITAL.
O Goês Monteiro-o batuta

si vel num conjuncto co:no aque!- Faliando sobre a qUt-:stão
le. Informa com voz enxuta

do ... coração!

Sorteios men

saes de amor

tisação, C0m

reembolso
mensal, ao lo

numero

sorteado, do
DUPLO
do capital
nominal

Com a Cidade de
Dona Bibilhota

Muito bem! E' na batata!
E precisa de attenção
Essa maneira insensata
Que vae contra a educação! po,

Combinações
inteiramente

novas e muito
interessantes
de titulas de

capitalizaçãO,
quer. saldados

quer de paga
mento fraccio-

nado.

4l1inllç;1 .1;1 Ilullia
.�;II.if:lli�;I�ii•• �. II.
Companhia Brasileiroo poro incentiva, odes·

envolvimento do Economia

caplt&! subscr"lpto' a.OOO:OOOSOOo - Caplt&l re&.llaa.4o; 800;000&000
Sede Social; B.b..Ia

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela
Mellzor Sociedade de Capitalização»

Com o roubo de
uma capa.

O cavalheiro (que pena!)
Sem a capa, deu estoiros,
Pois não póde entrar na arenl
Dizendo alegre: a los toiroJ",

e
•

mais Sedas

----------��---------
CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em deante, TODOS OS ANNOS.

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS
29 DE NOVEMBRO DE 1934:

EM

BELLISSIMAS PADRONAGENS RECEBEU A

CASA PARAIZO
I.....��=====�============_

..

R
__.�.._�_�__�_L_I_P_P_E__S__C_H,_M__I_D_T.__2_.

�__- ••••• �

TITU LO N·
I 7.4 I 8 Darcy Fausto Lopes da Silva-contemplada com o Capitulo DUPLO
3.522 Jean Duvernoy-Rio de Janeiro-contemplado com Rs
3.522 Olegario Ribeiro de Barros-Cachoeira do ltapemerim, Estado Espirito

Santo-contemplado com Rs.
6.809 Menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro-Madre Deus, Bahia

contemplada com Rs.
8.0 17 Rosa Amelia Borges-São Salvador, Bahia-contemplada com um titulo

liberado de
3. I 06 Dr. Luiz B35los de Oliveira-Rio de Janeiro-contemplado com um ti

tulo liberado de
3, I 06 Sr. Armando Oznib�n=-Botucatú, S. Paulo-contemplado com um titJ

lo liberado de

Informações com CAMPOS
Florianopolis, Laguna

12:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000
LOBO &
e Itajahy

CIA

Sedas, Sedas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




