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$2001 Propriedade e direcção de JAIRO CALLADO I Número atrazado $400I Número avulso

Já é hóspede illustre de Sãó Paulo·o
presidente uruguayo Gabriel Terra-

�:�----�---------------._----

Falar.do á "A Gazeta", o
ta :declarações do dr.

dr. Raul Bastos contes
Secretario da Fazenda

-----------�---�------�---

A bordo do vapor ��Anna'!9, foi apprehendido um contrabando de arminhos

==

Região' Mili
tar de São

Paulo

Violencias
-DOS

frente- unista
General Klinger

e

CeI.· Figueiredo
o propalado caso dos

--

SÃO. PAULO 18 (via aérea) -00 jornaes continuam
a publicar o longo depoimento do general Bertltoldo
Klinger sobre a revolução de 32.

Declara o general Klinger entre outras coisas, que

I
ÍPup ('n"hprime.r!i() de, urna conspiração para apea-lo do
poder, á qual não seria estranho o coronel Figueiredo.."... .

Este respondeu ao general Klinger pela A GAZETA.
Depois de varias considerações diz que ainda não é tem
po de esmiuçar episodíos da Campanha de 32, porque os
ressentimentos pessoaes broam ao mais simples relato.

O coronel Figueiredo fala em tom cathegorfco, pare-
cendo que realmente era chefe da revolução. .

Em certa altura "confirmando o que dissera o general
Klinger, diz o corone Figueiredo: "Não achei conveniente
no momento, aos' interesses da Revolução qualquer aitera
ção no seu commando. n

HOme t""lagens p rojectadas
E só por isso, o coronel Figueiredo não apeou o gene-

SPEZIA, 1,8 (via aérea) I ral Klinger do commando.
-Chegou ti tarde o navio- S�NTOS, 17 ( Via aére�) SAo PAULO, 17 (via aérea.)- Está annunciado que, na Quanto ao armísticio, diz que o general Klinger sempre
escola brasileiro Almirante -FOI rebocado p�ra a pr�la visita do presidente do Uruguay, haverá uma recital de gala no desconheceu o desenrolar dá luta nas trincheiras; encerrado
Saldanha, tendo vindo a es- uma enorme bale!a, de 23 Municipal, cantando-se a opera Maria Tudor, de Carlos Co- no quartel general. ,

: te porto recebê-lo o embêai- metr.os de compnmento ar-
mes. Por isso, não sentiu as necessidades dos soldados.

xador do Brasil em Roma, poada ante-hontern em alto Igual homenagem lhe será prestada no Rio, no Municipal. le- Não visitou as-linhas, nem acompanhou asp hasas da cam...

dr. Alcebiades Peçanha. mar, por. alguns pe_scadores. vando-se á scena a ópera Turadett, de Puccini. panha.
.

.

.

.

, As autoridades fizeram Todavia, estes nao pode- �Aqui, ainda, realizar-se-á um banquete de 120 talheres. -.---------------------�
i carinhosa recepção á officia- ram t�azel-a, te�do, antes Na viagem a Minas. o presidente Gabriel Terra será aeom- São Paulo paga A morte de uma jo-
; lidade da Armada Brasilei- de �etlr�r as viceras. Só panhado por um representante do interventor. até deixar as frobtei. . suas dividas ven paraquédlsta
. ra, cujo cornmandante visi- depois disso, p�deram rebo-

ras do Estado com destino a Poços de Caldas.
I

tou-as logo depois de fun- calá pa.ra. a praia.
deado o navio. Aproveitando a opportu-
Estão planejadas varias nidade, a directo�ia da Ins

festas á tripulação do Almi- trução desta,. cidade da:á
rante Saldanha, que deixará uma aula pratica, ao ar 1I

este porto no próximo dia vre, a todos os escolares da-

24. I qui sôbre o grande cetaceo.

I!ol

h
-

Ch I tRIO, 18 (aérea)--O gene- SÃO PAULO, 18 (aéreo)cam In oes evro.e ral Almerio de Moura, que -Um destacado prócer do

�..��"B�..�-nn�".�"6�""'�..,==�.�'�..�.,.���'"""'!:_�-��!'!'-..����-�'�-���==�
dei xou hontern o commando P a r t i do eOI1 stítucionalista
da Escola Militar, segue ter- em Tremenbé foi assassina-

Em palestra que mantivemos hoje com o sr. dr. Raul B:ls- ça-feira proxima para São do pelo' escrivão eleitoral,
tos, Director da Directoria de Estradas de Rodagem, a respeito Paulo, afim de assumir o que era perrepista e estava

da entrevista concedida a este diario, pelo sr. dr. Secretario da cornrnando da segunda re- sonegando o fornecimento
Fazenda do Estado, nos declarou aquelle alto Iunccionario que gião militar, para o qual foi de certidões ao Partido
"não insistiu nem tão pouco se interessava pela compra dos ca recentemente nomeado. Constitucionalista.
minhões "Chevrolet'";: limitando-se unicamente a responder á

pergunta do CeI. Interventor declarando a efficiencia dos mesmos
I

carros no serviço a que se desti.?avam, sem, entretanto, attestar ,A._VIage� do pre-vantagens sobre outros quaesquer .

I I I I

De bom grado, registamos a declaração do dr. Raul Bastos,
S

·

de te""'9r aainda que sua contestação não fira conceito deste jornal, mas allu- ·1 n I I r
da a paLu'U:; w::Jffi.!nrer plCDuucjadas lj;:Jo �". dr. Jo�é da Costa ,+ .

s:

Moellrmnn, perante nosso director, quando d a entrevista pu
blicada em nosso primeiro número.

Dois annos depois, ainda
persiste a dúvida '"' ... CCHi"l

quem está a razão?

Arpoada por pesca- tarios.

dores paulistas

Chegada a Santos

o "Alnliranle
Saldanha"
chegou a

Spezia

Uma baleia
de23melros

SANTOS, 17 (via aérea.) - O «Augustus> entrou em

Santos esta manhã, trazendo a bordo o sr. Gabriel Terra. O il
lustre viajante foi cumprimentado pessoalmente pelo interventor Ar
mando Salles, que desceu da capital, acompanhado de seus secre-

.

São Paulo, - 18 (A Ga-

F II C reando
zeta ) HOje �o Tesouro dó CHATEN ROUX, 17 (viaa eceu o

uma escola Estado será m�c�ado ..

0 pa .. aérea) - A joven paraque-
gelo Santa gamento da divida �ntetna, dista Jeanne Perrot, de deze

nocturna referente ao empréstimo de nove 'annos, foi morta nasCruz o sr. coronel Interventor Fede- 1921. provas de aviação de Lacha-
RIO, 17 (via aérea.)- lal- ral asdsignou hojel uma resolução tre, quando saltou de um a-

I d d I crean o uma esco a nocturna, na Navegação especial vião a uma altitude de oito-eceu esta ma ruga a o genera ,d d S di O
.

Santa Cruz, que íôra acommeti- se e o yn Ic�t? perano. em para os gaúchos centos metros. Na quéda o

d t i t d
..

I Construcções ClVIS, nesta capital, pa ra-quédas embaraçou-seo, on em a ar e, por gravissima .

enfermidade. Porto Alegre _. 17 (A Ga- na fuzelagem do avião, cujo
_

Noyo p�8f8lto para Blum.nau zeta) O governo Federal piloto' aterrisou, ignorando
RIO 17 (via aérea.)- Fal- P d hoi d

mandou providenciar para que a joven se encontrava
I

'

d d I
or acto e o}e o sr. co-

que fôsse organizada nave- na parte inferior do seu aeceu esta ma ruga a, o genera ronel Interventor Federal foi exo- _ .

S t C íoi h f d C
.

. gaçao especial para a ex- parelho, pendente a uma disanMa·l·t rU�d' que °AIct
e e

Ba
a-

ne.r.ado do cargo de prefeito mu.- portacão de ca'rnes fri ·fi t
.

d ta I d ngon - ancia e qua orze ou quin-s I I ar o sr. r ur ernar- mcipa e Blumenau o sr capl.
•

des, quand? este era presidente tão Antonio M:utins, sendo no-
cadas. ze metros.

.

?a ,Repubhca. O entêrro será ho- meado para substitui-lo o sr. João
Je as I 7 horas. Nobrega, qüe exercia o cargo de

secretario da mesma Prefeitura.
União Commercial e

Industrial

Çontrabando appre-
;'

hendido a bordo do
"'A'nna"

Pelos guardas do Thesouro Estadual foi apprehen- VAE SER Suzana foi enoontrada.�. Reune-se amanhã, em sessão preparatoria, na vizinha cidade de
dida uma caixa contendo arminho e que se destinava ao NOMEADO Itajahy, o grande congresso da União Commercial e Industrial do
Ri()} sem ter sido devidamente despachada. Não pudemos Esteve hontem, na Policia Cen- Estado de Santa Catharina. c9DgresSQ esse que ter' r-epre5elltaQtei de.

apurar n.em o valor 'do contrabando, nem o nome dos res- Consta. que o sr. Mustaphá traI. o dr. Moura Ferro, declaran- todo o Estado. sendo uma aas principaes interessadas a União dos
ponsav�ls. . Guarany e Silva. vae ser nomea- do que a menor-Suzana Custodia Varejistas de Florianopolis. a quem se deve tão importante iniciativa.

<? mquento sôbre O ca.so está em andamento, na col- do 2. escripturario da Delegacia de Jesus, estava empregada em sua Domingo, dia 19. serão discutidos os estatutos e órganizada de--
lectona Estadual desta Capital. . Fiscal de Florianopolis residencia. .finitivam_ente aquella associação de dasse,

� ,I

.__
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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nDíARiO INDEPENDENTEI� :::F1Tr�Op.-==-="- � Com a F .. C. D,. munlcaeões e Te- ACADEMIRedactor-chefe 'itJ � �
�� J O A O M. B A R B O S A tf&'

'

dMartinhD CaUado Junior :'J .!!J Quando. a F, C, D, numa e

I h"ti���� ��;ill b I eautograp 18suas sessões semanaes su metteu
REDACTORES DIVERSOS ---

Quem inventou a ba- á approvsção (h casa, uma prc-
A,jentes-correspondenies em

B d posta apresentada por um dos

qt7asi todas as localidades teria do Jazz- an
seus mais destacados elementos, Especial para fiA Gazeta",

do Estado, Ha tempos, li alhures, que alvitrando fossem os Clubs adia
por DIONYZIO SOUZA

b
� O jazz-Band teve sua ori- filiados, obrigados a apresenta- '3"5_·

. .. ..

_su'" ''Ms ara

9""",�!Lé?l-=-ora ça_,? zern na America do Nórte rem em campo, nos dias de trei-
7\T- 'o, J ' Z.,\'d _ orleina]

,',

Entretanto, estou certo de nos, os seus homens completa- Intelligencia de escol) estudioso investigador1 vao sera cvn vI< () o r ti I
"

isad b
I [' d -

- 'que pelo menos a bateria mente uniformisa os, 50 pena e abalisado téchnico da ràdio-telegrapbia, Dio- Pãra melhor segurança das n
pu 'JOlca

O O,lil naD_. . u foi 'ldealisach e executada. I de ficar o Club infractor sujeito nysio Souza, no artigo que se vai lêr, discorre sas asserções fômos procurar 00concer o expresso em ar l-I
.

o

id d f'
.

J II b - II" em primeira mão, na nossa a uma certa penali a e, 01 esta sobre materia que lhe é devéras familiar, O as- Director interino da Instrucçgo ae co a oraçao, mesmo so -

.'

h' bid h'i d - "p'l' respon muita cara Florianópolis. sympat icamente rece I a e sem sumpto escol ido, além de sua grande actualidade, Publica, sr, Roberto Moritz.
Cl a a, nao zm (ca em -

, r d
' ,.

dibilid J dA p parle Isso fOI la pelo anno a commentanos imme latamente ap- tornou-se interessantissimo, porque desenvolvido Recebidos com seu o pwveisa t I aue ou en osso ar -

J RI - graça de 1883, provada, pelo iIlustrado patricia, bial cavalheirismo, aquelle alta eaaccao.
t O did h

"

f
'

f'

Naquellas éras, as ar es ra, a me I a, que a muito unccionario, prompti icou-se a ne

Assignatu ras mereciam dos nossos moços i se fazia sentir, recebeu dos nos- Os círculos de rádio estão agitados com a descober- dar todos informes precisos sobr

4"$000
e da nossa sociedade, o I sos esportistas os mais calorosos ta do joven Engenheiro Charles Keeling, que pretende o assurnpto.

���gSTRE "�$OOO maior dos carinhos dispensa-II applausos, sendo logo, levada a haver encontrado a tão suspirada chave do segredo nas A' nossa pergunta sobre

01TRIMESTRE ��$OOO I dos ás cois�s s�blimes. ; c�e�ito como um grand� feito dos radiocomn�unicações. � a não interterencia por p�rte d� ou- �onh�cimento, offic��lisação,.,
. 5�OOO '

Não havia «filho �e Iarni- dirigentes da nossa entidade ter- tras estaçoes transmissoras, mesmo que utilizem Igual liscalisação da tal Academia
MEZ ". lia», pobre, remediado ou restre que não poupando esforços, comprimento de onda: 5,5, respondeu: "tudo que d'·

A correspondencia, bem como abastado que, tão logo attin- tudo têm feito em pról do en- Por meio desta notavel descoberta, affirma, Mr. Kee- a Gazela é a expressão da ver f

OS valores relativos aos an- gisse os 15 annos, não qui- grandecimento esportivo em nos- ling, uma completa fróta de aviões ou de navios póde dade; nada tenho a refutar".
nuncios e assignaturas devem zesse cultuaar Euterpe in- sa terra. ser, sem risco, guiada sem a intervenção humana na sua A outras interrogações nosss' �
ser enviados ao Director-Ge- gressando numa «Banda de Lamentamos porém, 'que a re- direcção, Outras estações rádio-emissoras, operando no o distincto funccionario deu com

rente Jairo CalladD. .víunica- : era condicção sine ferida resolução da F. C. D" mesmo comprimento de onda não pódem affectar o appa- respondidas com a sua declara
"

qua para disfrutar certo con- não tenha sido rigorosamente cum- relho de controle, que é, igualmente, imune ás descargas ção anterior,
ceito social. prida por alguns de n03S03 Clu- atmosphericas. Porém, isso não nos impéd �
Na «Cornmercial», Anasta- bes, que continuadamente apprc- «Com este díspositivo «, disse Mr, Keeling ao repre- de levar a publico tudo o qu

:

cio da Silveira, André e Per- sentam um grande numero de sentante da revísta "Tit-Bits", «o operador não sofrerá mais I se refere com o caso.
,�

nando Wendhausen, Francis- seus elementos, nos respectivos interferencias, não necessitará entezar os nervos na tenta- Dissemos, na nossa edição d
co, Max, e Antonio Freysle- dias de treinos, com calças com- tiva de distinguir os signaes que lhe são endereçados e I hontem que, voltariamos ao assum-:

ben, e tantos outros, davam pridas e outros até mesmo em não mais as descargas atmosphericas o perturbarão. Nin- pto com minuciosidades, e essa,.,seu prestimoso concurso em condições improprias, que não guern mais terá necessidade de expedir os seus despachos vimos agora dar publicidade. '

em prõl do bom nome da condizem com o nosso meio lu- em códigos mais ou menos complicados, porque elles po- Das reclames que n03 foram'
BütDCracia. Ao íuncciona- «sociedade», tebolistico. derão ser mandados em linguagem clara, sem receio de deixadas, conclue-se pela intenção I

rio público, em geral, attri- Na «Trajano), tornara-se Lembramos a03 membros da serem indevidamente captados por outros e serão, então, manifesta de pretensa burla, Uma
bue-se injustamente a pécha elemento de destaque o Bran- F, C, D, seja imrnediatamente escriptos em machina de escrever radio-controle». dellas intitulada Academia de
u= malandro,

. . co, u� dos mais acirrados reparado este êrro, evitando as- Mal podemos aquilatar as vastas possibilidades que côrte e costura "creation' tem
Entretanto, SI ha uma eras- torcedores e dos musicos sim a continuação da infracção, encerra tão grande descoberta e difficilmente poderemos seguir, em perenthesis, .J/dopla. ii

se realmente desamparada, e I mais enthusiastas. que muito vem desgostando a to- entrever, nos illimitados horizontes da radioelectrlcidade, do pela Directoria do Ensino dor
que proporcIOna ao seu pa- Isso foi li por 1883, como d03 os que se interessam pelo es- 03 beneficos resultados que a sua applicação trará á per- Estado de Sanla Catliarína e em

trão--o Governo, uma arreca- diziamos.. porte bretão, muta das cornmunicações. pratica na Escola Normal de
daç�o formidável, essa. _é Uu grande prélio artístico Simultaneamente com a d�scoberta de Mr. Keeling Florianopolis,
precisamente a dos íuncck - I

iria se ferir na Procissão de foi empregado na Allernanh 1 o "Tel zautógra )1.0' q: e cons- O que é adoptado pela Dire-
narlo:;;, Passos,

No momento em que apreoc- titúe uma combinação m�lito engenhosa do telégrapho, te- ctoria do Ensino? A academia? I

Injmiados por. qualque, r A «Commercial», a «Li- cupação attíngiria o auge, lephone e michina de es':::r.:vcr e que póde ser operado Alé.:n disso, encontra-se inserido:
d d pntr� palo on90io � dentro, lo\:d.là�vino� �ue. ílU111;a O â� ga- ,_

(t "Tlü�ctl�U», «]Jdlllld
muito afobado, o Branco, com. ou sem fio?, dir�ctam�nte) ,de casa para casa, doe�- �a imprensa annunc�os que dão!lf.-,

C,jlml?anC�aé) de, M n�;stra p '- do 2:J�, a «fannha", a «N,
que inteirado do o:::coríido pedl��r ao dest�natano, com absoluta $e�urança e perfel- aguella, casa, a qualIdade de re-

'

I,;"taoo hd de �l forl.,cl do�s-,
S da 1 apa» e out·ras execu- . I tn SJglllo <::illDer'Or:ln tPl00honp ?11�n:TI':l+I(,O c--h�c-da p-Ir. GO"_"'I'O 0-·· :iL.,

" ', __ :_' I". �

.'. 'propõe-se a salvar a sltua- _._

'�-l;
- ,__ ·-�t' ;:

.... �cl.v" .... ,'
... J.

,

_-"11'-" çCJ .,....r.". ,a,�;cobrir a Aménca,-. llIa� Vistos tanam as maIs escolhidos ão E da alavra aos factos O "Teleautographoll c,jmpoe-se, assom, de uma máchl- consoante as cathegoncas affIrma-. ,

n.1esmo pelo �r., OetullO Var= mé.��has religiosa� «dos seus �éle."re' c�fre a amarrar. � na de escrever conjugada. a um dispositivo apropriado, ções do sr. Direc�o�da rn 'rucção éll'.�·�as que, aplecwndo
�

o p�o
_

vanados repertonos».
,_ rato ás cordas dJ bombo com, duas teclas e a um diSCO selec�or ge telephone auto� um abuso, a c�hIhlf, . ;ject.o do «Estatuto de FunLclo;_. Horas ante� da proclssao Pé 'a no trian ulo com a si� mátIco, ?ara se fazer um� c_ommumcaç�o carrega-s,e na Ha mais amda; ?eclaram os

.

n�no�), elaborado �� com
o mestre Penedo, de saUdo-j �is1ra e com

g
a

dextra. cm-. te�la aVisadora de transmls.saJ e combll1a-se no diSCO o professorê5, em publIco e ra,lO

'I.m!ssao dos. 26, ach\)l.� �lIe sa memoria' recebeu a con- unhando a macêta rova
numero do apparelho de3eJado, O apparelllJ chamado que, por emquanto, «não ha mn

eram defl!as�aclos.' os dll��lt03' tristadôra noticia de qUi: o
I �ue «quem tem co�pefenci� r�sponde autom�ticamen�e accusando ? nome e residen-I gue� preparado nem autorizado a

nelle ,attn�Uldos .a, c1assl.;, os
prateleira adoecêra. póde se estabelecer». cla do seu pOSSUidor. F�lt) este controle só resta esc,re- le�clonar p:!lo methodo da Acade- ,

funcClOnanos p�lclsaram ar- E agora? Substituir o mu- O bo b do> t � di- ver-se o reeldo que é fiel nente reprüduzldo na máchma mla».
ticular um movlt;1�nto asso- sico? nsõe: o,

e�

ç vas a:>t la- que está em correspondencia. Mesmo que e3teja fechada Entretanto já vimos annuncia-
ciativo em quasl, todo o

Impossível; o repertorio �:rte é' t� ;,0 a� u: :ros a ca;a a comml1nica;ão pJde ser effectuada porque inde- das a'jlas pelo tal m�thodo, por
Brasil, para usu�rUlrem u�a era de muita responsabilida- d L' .Phs � a�� d

om
pende da presença de pes3óas para o seu recebimento. sra, modista qUê já foi diplo- ,

fa.culdade con. :edlda de mao
de

o «"edzll1 o, o
A

are», que A máchina receptora regista automáticamente o que. fór mada, do:umento que tem em

b'" d t da a gente desde
' remp I e Sal meme vae em '

t 'h' t
'

A
'-

é d' h' 'd delJa a a o
"liiirml is' 84! ç;t •.. § . r, 011% busca dos louros d� victoria escnp o na mac ma ranS.nlssora. com.nu11lcaçao en- seu po er e cUJa aut enhcI a �

O estivador ao commerCla-
, ,

' cerrada por meio da· outra tecla. não teme contestação,
.

río e ao· engenheiro-a syn- came�te, formado com suas e coadJu�o� dbn!�arteme�te Este systema de grallJ� alcance prático, muito supe- A Gazela sente-se bem a gos-
dicalização,· contnbUlções, na

dconiu1s a � T
ug.ar . e-

rior ás communicações telegráphicas, já está em uso en- to em ter a palavra official em

Pois bem: d� 1916apoucos Pois, não ha muito, pelo va aa �mo pe a« raJano», tre Berlim e Hamburgo, te.1do, além de outras vantag�n.), al:>O:lO dJ affirm3.do por dIa as-

anno� atr�z, não tinham os decreto 23,�4!" o então ,G�- na �ra_n e _prova.
� i f _ � de_custar c�n�oenta por cen,to meno� que o custo da ám, c�n�cios dO! �em oriçntarmo�

funtclO�a�lOs federaes q�aes- vemo, Provlsono a�tonzou SI n�o sao _falhos 01 n o�. hgaçao telephol1lca e sem 03 ll1convementes da perda de o p;jbhco, aVIsamos que 'iquer direitos a Montepio ou o Instituto a construir casas mes,a tnvençao, da atena
tempo em chamar as pessóas ao apparelh), voltaremo3 ao assumpto no d �causa equivalente que, fal- a prestações, e� terre�os �o �azz é �e�U1nam�3te /a= Devemos observar uma cJincidencia: antes de nos de contcst3.ção ás nossas assev @

lecidos elles, assegurasse m�l doad�s em, Ben:fIca, balrr,o annense, OI seu 1 ea I,sa chegar ás mãos os elementos em que colhemos estas noo- rações,
"

C mala futuro de suas faml- de Sao Chnstóvao na �apl- dor o Coronel CamposJu�lOr� tas (uma revista Norte-Americana e outra AlIemã) e, mais

lO
rs1��� �

lias. Abandonados á sua sor-I tal Federal, e resgatáveIS em o Velho �ranco, tão estIma
ou menos na épocha de sua publicação, noticiava a im- "I. A II :

te, recorreram ás compa- 15 ann?s, do e, �uendo da nossa gente. prensa, em relação ao sigillo das communicações radioe-" M Iscellanea II I
nhias de seguros, promptas O leitor naturalmente, sa- A falta �e assumpto: n,o léctricas as experiencias do ·telegraphista brasileiro Spi- .. II �
no pagamen,to, mais b�r�tas, bendo que o ,capital do Insti- presente obnga-nos a revI= nelli, e� Pernambuco e com referencia ao teleautógra� �*::*!"�

e sem as mil e uma d!fttcul- tuto é exc1uslva�en!e_forma- ver o passado, para poder pho, a construcção de um apparelho semelhante e para o
dades que o governo ante- do co,m a, contnbUlçao do mos fallar em arte.

mesmo fim, levado a effeito pelo mecânico TremeI, resi-
Os antigos attribuiam aos pla�

d f h d netas qualidades humanas: lovepõe á familia do emprega o unCClOnano, a � pensar dente nesta Capital, de cujos resultados daremos noticias (Jupiter) era alegre e Saturnopt'lblico fallecido,
�

que o decreto de�tll1a essas

O sr. Jose'Ame- opportunamente. triste. Por isso dizemos ho)'eJ'ovialOra, em fins de 1926, nao casas aos. serVidores da
_

sabemos bem por que car- União, rico em For- F ' t ból
e saturnino para qualificarmoS i

gas-d'agua resolveu o 00- Pois est<i redondamente A guerra ue· e uma pessôa alegre e outra triste. f
vemo crear o Instituto da enganado: essas casas serão taleza no Chaco Athlet.·smo ·

f
'

- Para evitar que o sal sePrevidencia, espelunca, o fi- vendidas, nem ma!s, nem me-
FORTALEZA 18 (A Ga humedera no �.aleiro, ponhoa-lheéializada para extorqUIr do nos, que aos operanos e em-
t Ch á 'h ; t- ::r _

d' I' d' ze a) egar oje a es a O.... PARAGUAYOS PORTO ALEGRE, 18 (A dentro uns grãos de "rroz.fu'nccionalismo . contribuinte pregados syn lca Iza os,
'd d

' '-t J é
;::, Q

) Iras escorchantes alem de Quer· dízer: com o dinhei- CI a � o eX-ITlIl1lS ro ,.os CAPTURARAM O FORTIM Gazeta,)- Está sendo esperada
obrigatória e pesada contri- ro su�ade �o funccionario, Amenco, com sua cOI?IÍ1va� PICUIBA nesta capital a equipe do Flu- Na delegacia d, policia!
b.,

-
. I e em que aln"da nao tem casa pró- estando preparada festiva re min�nse F, c., do Rio, que a- O DELEGADO: - Você

ulçao mensa, qu, '

..
.

. cepc-ao -

7 (' )' d' t d' l'd ' 't dqualquer companhia pirtícll- pria, o governo «faz bomto» ':' ASSUMPÇAO I Vla aérea qUl vem ISpU ar lverass I es. magoou senamen e a cara o ou-

I 'I' C "'I'''te· cal'I'nhoso a qlla11 Communl'ca-se officialmente que tro, Como é que tem a coragemar, eqUlva ena a um seguro as", " 'c -

M al's um J'ornal d ff Ihd' I 'd t I' I' I' os para.guayos capturaram o for- e a irmar que e atirou sómen-ctn con lçôes sem c UVl a o sync lca Izac o-·-operaLo
mais vantajosas. ou empregado, exista na Ca- MACEIÓ, 17 - (A Oa tim Picuiba, depois de vivo :rt>m- PORTO ALEGRE, 18 (A te tetils-pois ao rosto?

Não será preciso dizer que pital da Republica, zeta)- Circulará hoje o pri- bate em que foram mortos qt a- Gazeta,) Che�ou hoje aqui a de- O PRE�O - E', seu dele

funccíonario federal é obrí- Pobre funccionario público! meiro número do' jornal "A ji todos 05 oaldados boliviancs legação esportIsta paranaense, que gado. O dIabo é que os petil3-

6,,-10 a inscrever-se nesse Calumniado obreiro do pior ImprensaI', orgão do Partido ,_I.e d.':1endlam a po�ição e l.,U, llisputará as prov�s do 2' cam- pois estavam. dentro da lata!

Instituto, cujo capital é uni- patrão! Nacional de Alagôas. ';a um numero de wn milhar. peonato de atlhehsmo. PELAGIO

Consoante promettemos hont
vimos hoje trazer ao conhecim
to do publico quaes as relaç
existentes .entre uma certa "A
demia d.. , Córte e Costura". c

ada nesta Capital, e a Direc!
ria do Ensino do Estado
Santa Catharina.

Caixa Postal 37

........ .._-.,...� "'''':;-",''- -,�- .-
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iAZETA

GAZETA INO ICA: �'P"�v�v�v�V�V-�Vâ�������;-����::�
�I�C�OS���M�OL�ES�TIA�S�DE�SE��:�HO�-�m=���'-�--"����m E�IFI�I� L� �� �I,. i,en
�===i!o.==9 RAS - PARTOS Paulo Nohl � M A X I M o .� � � �:"" .,," �'. J sr: I

I A. Bulcãa Vianna Dr. Aurelio Rotolo ���__d���'t,
M d' d H 'I C ti hosoit

. CIRURGIÃO DENTISTA � ��"c - I '�"::;_� ,

or é ICO o ospita om pra ica nos iospi ais

� ,(��..-r.?-:::i�'� t G111�·�.
Diatermia- Raios U. Vio- �" I ",!� ---

il��1 m �-T ,1�1-1-1�
I' �!."'�I<�r II;)�I''�(,ltO medico e cirur- leta e Infravermelhos. Ele- TELEPHONE 1.496 �� "i�� -�,I� �pD_''_'q,11 ��wi-:;�::,lhi!1[as molestias dos ctricidade médica -Endos- � '. '.' ��" - :n,j "'j---hllf1i/ --�--�J���:m�'i!ijii,'olhos .

P t �
,-

__ ::--i-+---rDi"l -, ,"",,::,,-.;;
_ _r1fhl(_-'_-"':.�--�:I:U'copia - neumo orax ar-

�"
• I .:. ---,'!@ l_I---i=j"-: II� n-- 1-11��111-�;4�--: -� J:I

Illorio Rua João tificial ;,-",."'-�i-__ rr.1 !.�_"
".

1� -1l-1I��,.��,_rLf:-- ]I�,

P /8
I I I

O I d F'I V� , ,\,.1,- li:[ ...x,�, -' -,----lJ�ll.LlI'--',I,-�,!-�j '11'1;�liin lo

---I C ltori R F r r an o I omeno � ,::---�-."": t:
,

- J. r-----ljlIilllli!Jl::'L:Lt1, -

..c/ Ih i,onsu ono: . e ippe �, ,.,.,(Y,; . 'f LiB'�"2'" '1'",,_,..,,::;:�
.

- ::tPlifu!;,
Schmidtn'18,das9ás 12 CIRURGIÃO DENTISTA � ,··'t,'?JM--i';",Illi- -

_ ;''''F� "'�:';::,',r"T��,.
�esar Avi IIa

-

e das 1 � ás 17 hs. Com curso de aperfei- ����
, -:

";�I�I�;ii�): �Ci"
.,,,""

=ft
t'''''j' AII-=�:tl��I;_�"'� fj\�t�1.

T I f 1475 R t I f t R· d
� ':-:'''i�::I-l=I' '--=I' f -

---. =",,'1 "1 'l �,!.,l:""1���:;nt"s!�ori 1:5�_
- es. ee.

ro::a:-L:l����oR-'�o :"_I� .:�����-:.���,�.:i!:�_j�,: ".7,
:,!op'erandorAe parteirto Dr. Antonio Botini Dasn8n2� It�hd�� (4 ás 17 � o MAIS MODE1R2NO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇí\O - ('�O Q í O:;--j R r=:�

_

.rio A'. rcypres e '.!========== � BANHEIROS- CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-- D!\.P- /I.jll < j �,\, 'oU '�o).

r.
' 1 �� das 8 ás 9 e I

Medicina Interna-Syphills
Tabell"a-es � DE REFEiÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA Plwr'íJ\ :\ , ��

1,7 15 ás 18 hrs, I/ Vias Urinarias � RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO Pi\VIMUn 0:'; I, ;�
110 da Tubérculo- Consultorio e Residencia "==O=I"""iv=i=o==J=a"""n""'u=a=r"""'i"""o==1 � Diarias inclusive refeiçõe;f� (.:._: L; ''J '. ,,��

•. �!
processos actuaes I Rüi Trajano; 21 de Amorim Jfj quentes --12$000 :�
, =' � - Consultas ás 17 horas \� P

.

ta· M
" ' ,-�

:ardo Gotlsmann
Telephone 1.658

SEGUNDO TABELLIÃO
� roprle riOS iguel La Port�5i &: ,� , '" t 1j

;j _ Operador. Es- Official privativo de pro-

�� Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerenc;a 1,573 e,,'ll'_;o.! 5 (1 • n: 1,0 �r.lta em alta Cirur- Ad d
testos e mais annexos � ,

�

-! Ginecologia voga os RUA DEODORO, 5 Jf'2\.VA�1hVA��'?>�����'����;��::�':��.,�·r_. '<', '�" '�

ua Esteves Jumor.26 1\ D N
A

R \.,,,,,":_ 1111 I,
rs. ereu amos =========='1

,

\
!, e Pharmacias

,

, ['I" 7"', ! -., t i» 11\ Ad b I R d S 'I

'érl��� 'Ii� -r-: cc: li er

_:dvo�ad:
I va

-_.-

;:: Rua Trajano; .,. 33. Tele
.uel B a"."ai�- !! 'one 1(-)31.

1:========
I, ",=====",,""""""'="""""�

: �i �r, !1'.!!1ri,...� �u::'!n -Jnr.

Banco de Credito Popular e A:;:rlt:,�18 ['�C; t----,,·,:._" .,�·';·;B' //
(Sor. foo. ik Ri?Sp. Utôa.)

Rua Trajano 16 - (EJificiu 1"'; "

Enô. Telegr, : Banrrepola ". ro,l. "c jL1f'!,'d" !llCl r.-,'- 'I'

Fiorianonol;�
EmPREST1rnOS .. , DE�3('Ót-11'05 ." ,'{,- L

, lÇ. j�3
ORDEN5 DE PF1UC1m[ h Cu

rorresponôentes em tODOS O�J r-;uílr!r)'l" 'l' '.i' I' .J

RlTV FELIPPE SCHMIDT N' 9 Os melhores juros j)ara os t/c/)C-31iGs ::::.1 ( ....

" Pide',;,

"=========' �O\.VAVAVAV��"'VAVAVAVA� Acceita procuroções p'lra rcc:::bcr v.' ir'k

� Na construção dos afamados recptores radio ��� �iiõiiiiiiíiõiiiiiiiiiiiiiiiiãreiiõiiiPiiiiiariiiiiiticiiiõi'õ_e..s iiiõiifemd..elm;;'ame�;;;;"iiieôRt::H�J;m:�'2:-:::;T.·Jur.;�n·�m�:;:;::.·:f'

I.'-.i��' «Philips» são aproveitadas todas as importantes

�� 1�,,'�������"�,.,,,�,,;o;e�'=�'="::",>�,,,,,,::.:...,.:::."�"Z •• ,

� conquistas da sciencia de radio.
�Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a

C� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- � asa� mados apparelhos «Philips» de construcção moderna �. ' �

� e primorosa materia prima. �� Receptores a todos os preços e em condições � A afamada casa comucLtl d 1 d. ' l' 1 r ri,

� vantajosas. � - - apurado �.[C.,);() -

() -

'Rua Marechal
Pro.....o. modernizados � Maiores informações: � SÊDAS ADMIRAVE!S-j\l"<TÍ\�Ucj I�;J,' r I' 'j 'I .))

lerme, n' / Consultoria á Rua Arcypreste � O O S T A & O I A. � - SEU VALOR L Ll I
'I

- )NE 1299 Paiva-Telephone 1491 � RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 � RUA FEUPPF, S\.'fIl .. l'Ia'l

--::a�q=ua=lq==ue=r=ho=ra�==::::::::===========���2),..VÂV�VâVâ�.".�AVÂVff�V��
SAPATO C

"Os melhores calçadas pelas menores preç�s��
.OSSAL sor·timento de calçados finos para homens, senhoras (� \c�r�\·

Especialidades em calçados sob medida RUA FELI PPE SCH � iV1 � DT

,-

'I Dr. Oswaldo Sulcão Vianna

Escritorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

: !' ;...:....�:..��.;;.--_��_.;,_�._�-�:�......._.;;-.,;.;_-_.;;J;,;......,� .-;:..::;;;;;,;-;::;,...__�

o-. Fulvio Arlucci

ri
.

n,,�

ás 'r-

"

..
,

I ,Das

Advogado
Tn?ín D;nto. n'

(sobrado)
10 ás 12 e das 14

17 horas
. 'i,

i i; .:'�.�:::��=��"'---=�,,......,.."""""'=-"'"

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
.. 111

,
!i

.11 ,""�o rid Ecampos
!'" ii
I'· tscLto:io: Rua Trajano, I I

no 11.

) (!: ; l. _ da;;
, � (, �, ..... '

,

L... H::hii:l:d.no) �H:',a;
.ü, PÚZ, etc., e qual�
7""I}�Za paia elucjda�
;' 'J. '.,} ",.' . �"..I.:.

inio Pinto, 13

\,5ubrado)
Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado
-===-== l,j Telephone n' 1548

:��T�r��f�t 'I"�Salgado de Ollveir.

8_ymn"rto Santos
Advogado

-�� , T· a;"nl"l n 1
..... �A 1 JC\ .•

aephoile /32/
6s 12 e das 14 ás 1 8

Dentistas

Arnoldo Suarez
II Cuneo
I
CIRURGIÃO DENTISTA

.

'.� ,alUiu 'feil.t:ira:

j;'�A MÉDICA
das9ásl1e

'5 ás 17 hs.

- :,f

"�l�-<: 01, '.�'_, ��.4 �
__�' __ ,-

, _ .. �.,,�;.c, ,
.

Caixa Postal, 98 Phone 1323

.•� !
_ �C�""'I '

f • '�1

,
, I I

Cooperativa Catharinense
�rmanze� de seccos e m,olhados" louças, vidros) I I

â�â��as nacionaes e extrangeiras, artigos de I-

qUa!"i,'- '/111Rua João Pinto n· 8 m"'� Phone 1365 I
--- - -',

-c .... 1

( r..�.
r;

I

'.=>' j

r

:"íJ . " :
11;. .. _ j

I,

;-,:\

Pharmacia e Dro
garia Moderna C,I.'

Praça 15 deNovembrD, n· 24

\ '

Telephotie n: 1645
PASCMOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
E'unôaôa em 18815

AIR FRANCE li
O MAIS RAPIDO COR- � !'

REIO AEREO I] II� :America do Sul-Africa � IIEuropa=-Asia I r EllCdl:(;
Transportes àz forrespor:- � I paes lõ

enc!o cer co. pa,::, .C1Cjr'Íro5"

f: IIII -f'
'

p(!qU(?rlar� cnl'qc:�
�

J

,I (I (J'
� "'," 1 fPraça 15 d� ��ü!Jg;m�f� 'j li II

' • ,�J, ti 1 ,.) ce I·

Telephon>! 1.571 � I,· !l,: L)
,to I" -,' ,:1 ,

" H•••._.,...,.,..,.... ..J pêOS de lt .. ')

Pharmacia
POPULAR

DE

Rua Felippe Schmidt n' 8

'I, ralxa postal1Z9 rer. out, 1004

, Codigo Ribeiro End. Telg.
I SIMONE

i Typographla. Estereotypla,

['
Encaôernação, Pautação. Tra
balhos em Alto Relevo etc.

=

."
" .. 1:1-

1� II
'I'" P,aça 15 de Novembro 27

ás TELEPHONE 1170

Antonio d'Acampara

��"-����1�'r�'�""�---c-v�--�- -

1!i���� �����,��l���l<i::)�;�f�,;l�.�;:Jr,
Alfaiatarias � A PR E F' ti'-=-> [�:':,:��l-"�':"'��

�==- � .' �'t:_� r�:� r� �,�-
I Alfaiataria �������-�..�=�".,-__....,.........__,.�-,�--�-- ,

Avisa a sua freguezia que acaba de receber as UítillLl':J 'i,'V,
,.

çados para homens, senhoras e creanças, que vcnder<l �l pr":lo:' :1'

Faça uma visita ,i nossa exposição, á rua FelipíH:; �:';;\l'�fíi:i: J1'

as novidades.
Executa qualquer trabalho de renovação de calçados.

!������m����m�����'�"��F���F,:r;;;,;�i;?�:i·� ---��� ���,�,::.�,�;- '

Rua João Pinto n' 11

RELOJOARIA OURIVESARIA
- �.�.,;:-
----_

Roberto Muller
Rua Trajano N" 4 C

BIJOUTERIA JOALHERIA

"
.- - _'-

(I
I

.; ....
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Penetrem nas Casas Pernatroucanas e verifiquem a
.,

grande variedade d2 padronagens moderníssimas.

AO ALCANCE DE TODOS

Somos fabricantes da celebre Marca '«OLHO»

TECrDOS QUE NUNCA DESBOiilJl,j

A maior variedade - O menor preço, e tome bem
nóta: -- Vantagens ��Ó nós lhe podemos offerccer.

Ca�a5 ��e�1'!t�[l �11 [!{t� iiucanas
rua rft!i�i}B Schmidt Ir �5

__
I

�_"'''c::t'!tI{::''''''','''''--<,'''',,""o:>:-_M....m:zm"";j.;;;t!?;;�;;;;;;!;;;·"-- !?PitiW4"

---- -���-=-==='=========j

li
II

II
I

"

10

F�r;1ia��@ �U��egrl!mk s eia. Ud:il.
'Rua rOí1seiht=dro mafra, 35·- C. Postal 112·· Teleph. 1.626

�
�

4

N !

�I'...:...

o mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação ele TELEFUNí�EN·-ondas curtas e longas

A.gentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianópolis
FILlAES CM :-BJumenaLl--]oinville-São Francisco-Laguna-Lages

L�"�cruzeiro do Sul

Ai venda em to
das Pharrnacias

<::'"-." \ \ \ \ I, I ! /j / /� /// �'1i��
<. > ,,'\,\ \\ \ \ \ l-f f IIi // //" ""�4..
�--� �" \\

\

\\\1/1/ /: /
/ <///�.<, �"'-"»\\',1 I//I>��� � _�!\

--� ..:.:-:- .��'S,--:_�\\ll'IW//;/�:-;� --::-7"" -�,-",
o" f!t*-�i

--:__ ,"-...2'/ --... /� .
.,......

__/.i< ,\'" .,J,-; .... i-t-:
-- :C"

' 'c' "y «

"#'!; Icl::1. '""'" '6}?yJ/j;

T:�

,;!

bêbê
e certamente a sua maior pre- �

���
'/!:-t'-.<:f
{��

teza de alimcntal-o com um ���\����
��':/>..%
��1
�
tC4�leite das campinas paulistas. _ ��
�-

"'�- ��
�""'')!Í-§

C
REPRESENTANTES GERAES:

saúde do seu lindo

- �l 1 .

occupaçao. enna pois a cer-

leite p u r o. Dê-lhe leite

"l"'lOÇA", obtido do melhor

• 5

]"'ianipnlado segundo os me,

tho-los maismodernos alliados
á experícncía

't •• 1

auqumua no

mundo inteiro pela I��ESTLÉf -

".' ,;;:...-

Ne5t!(� and �'�\.$1g�t;)�SWiSS (CmdiSmH�d �Ailk (O�
EECri?torics: FJ(";íf:) t.iegíc �jo P�i.J!o t:z:'o D,E J/��NE!F<O Recife Para
C3i�3: pcstacs: 002 1071 760 290 128

Agente nesta

VirgUlo
Rua Tiradentes

praça:

José
II

arera
ne 10

Caixa Pos·tal, 56
�=��-='=�=-=-=============--=��'=-=-================-=-=-=-=�-=-=�--------------

Prefiram sabão N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e

res domesticas .... Em caixas de 27 tabletes
Opti �\na qualidade

,- .\;

"
I

MS,tssa consis·tente ... - Economico ..

I

1
•
, ,

! '

.. t
....=:� ���.��=��-�

,l. FUE;�df.�ee'���II.�� O"RE:N�C'�aBl J'
I I • r � L i� g IC. '.�'

'-

1- fl.ORIANOrOL!S 5 A O .I O S E'
S3.l1la Catharina

•
Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P f R E L L I 57A.

Cornmercio por grosso de Sal, Trigo, Farelío,

Fabri::q:: :\:=sce:�i,���;r.�í -'�ii
D E

Paulo Sc!'")!e§''"1pet
DEPOSITO E ESCRIPTOF:IO

Rua Conselheiro Nlafra, 126 - Esquina f'ecn i'J:'

Telephone n. 1632 1
1

I

melhor Carne Verde
� :"i

Preços convenientes ao consumi�LI:\�.'; \G

�----------------------
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A GAZETA Florlanopolis, Sabbado, t 8 de Agosto de t 934
I--��-----------------------------------------------------------------------

5

SABÂO

5$500
$900
1$500
1$200

rBrevemente
Jarnalindependente

f�.�Râ5��ss�.'-f'tt�--�';�_�3>��M�'�_�-i"�S?3�zzn;ããR���-���7r�1�-�*�'�_�I�tif�_�••��"""��)iM.�_�-r1Aoi6:�.���_�,�..�-.�.iJl�'iIi�06::":���·��-�--�·--�'��.i.�;',,'m�'�e�"�_�·_'-�-�IM,::,_�,ão��=8iio:::"i!!r='�._�m_�- �_������""""��---,���:f..",,�,;..,:,,:.t:;;;o-���","�'U!O'"'-.';'-_�����iI- .....�"�.:..?.; �:

I'ommzrtto lnõus-
�

trio e Agricultura......

hdr��.
de pel- Desse valioso documente,

destacamos o seguinte trecho:
HA ultima época de minha

I b P,ll!CO c:.kv,' no Rio ele vida foj a mais ponosa para
J;:mciro o gl'ilrlcL inclu,lríal hol- 1111111. lVluiios lillt) ml' COIll

landês - H. Z. Muinck, impor- prchenderam naquellcs tem
tador de pelles. pos confusos) nos quaes toi
E' a segunda VeZ que esse in- minha unica preoccupação

dustrial vem ao Brasil, sendo que lograr a unidade do povo al

agora veiu tratar de uma maior lernão, desunido pela discor
intensilicação do intercambio com" dia e desacoroçoado. Sabia
mercial entre os dois paizes, ex- eu que a lei fundamental do
piorando a possibilidade da im-

1

Estado e a íórma de gover
portação, por parte do seu paiz 1:.0 que havia sido dada á
dos produetos brasileiros, como a nação em hora de grande
cêra, [umo e cacau. penuria C debilidade interna
Falando á imprensa, o sr. Mo- não correspondíam ás ver

inck informou que as pelles do dadeiras necessidades de 110S

Brasil têm q:andc acceitacão na so povo. Cumpria-me, pois)
Hollanda para a manufactura de collocar-me ao lado delle",
adornos e artigo3 de luxo, sendo

d 1 1

que, no anno passa o, o VUlto Cio

capiral empregado nesse artigo d_;
importação subia a mais de. , ..

1.000 contos. O Ceará, o Ama-

Grave a situação na

Hespanha
MADRID, 16 - (v;a aérea)

- As províncias bascas amea

çam perturbar seriamente a ordem
publica em I-Iesp::nha. 05 rumo

res que chegam de Bilb:w, onde
f I , 1 .

se rua numa greve g,�ra!, as prI-
;;ÕcS ellectuadas em varias com-

Paios c Manta
Sortida recular

'e>

1$300
]$400 Cornmercio

les
1�ss2 dê:CTcLo veiu crear, ent

v �

outras coisas, uma série de clj{�?
culcl .11:>·.. lr);·\'� r�' ...') .. -.�(,lu. ", L{.,) 1, .. 1 a o (oml..c I c."

J. <"l'i;Cl, mas, J):.\·I:1 o P obr.:
qu:,:, Cl}l vista da prohibiçã o de
111:111[(':]'('[\:1 as casas de ôntica con-

,

sultorios medicos "mesmo Ióra de
suas dcpcndencias' c h em assim,
"indicar medico occulista", ter.i
que dispender quant ia muita vez

superior ás suas forças? para a

acquisição de um par de óccuios
de que por acaso, venha a prc
cisar algum dia.

Mercado
•

de ]OINVIL.LE

Fe';ão
FeIJão
Feijão
Milho
PI "atas

lendoim

pr eto sacco

Branco sacco

vermelho sacco

sacco

sacco

�acco

.. oz em casca sacco

a, :;}ha Barreiros sacco

h:l1inha comum sacco

Farinha de milho sacco

Café em coco sacco

Ervilha kilo

l3anha kilo
Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
1Vlél de abelhas lata
Nozes kilo
Assucar grosso arroba

\ -Oolvilho sacco

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo

. Cedanho kilo

PELES

Gatos do mato uma

Lontra) média uma

,Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

Lagarto5 grandeS uma

Veados mateiros kilo

17'000
20$000
20$000
12$000
12$000
1 2$000 A 41 $000

Cêra
1 �$f'\

A

O
rroz sacco

.

CeboL uo

I
.

1 o,
r

AO
Ouerozene caixa 35$000 C I

$UU G" I" 5
-

d 000
ame ue porco

6.rOf O
azo ma caixa J.:P Toucinho

1 4$060 Vélas d.e c,,:bo caixa 1 6$000

28$000
Soda PlTa�Ide caixa 55$000 Libra

:11200
Cebolas caixa 39$000 Dollar

-r- Vélas stearina caixa 38$000
1$300 Marco

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Lira1 $200 Côcos saccos 45$000
1 $200 Farello saccos 5$000
4<1:.800'V Farellinho saccos 7$500

1 9$000 Farinha de milho Marialina caixa
$100 24$000

7$000 Vélas de cêra kilo 7$100 A exportação da Íaranja bra-
11 $000 Grampos p. cêrca kilo 1 $400 sileira attingiu no tricnnio 1930-

Cimento Mauá sacco 11 $500 32 o seguinte numero:

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 4;�96.�; 7 r�aixa�!1o valor to-

Aramefômadon'12rôlo25$500 tJ.I ue 10_1.8d7:46141000.
1 $800 Arame [arpado n' 13 rôlo 30$500 • .

1$200 ViNHO DO RIO GRANDE Convenlo entre o Bra-
1$000 si! e Argentinai $000 Em quintos 90$000
2$000 Em decimos 50$000 O fvlini3tro da fazenda re-

Café em grão arroba 20$000 ccmmendou 2.0S chefes elas repar-
Vassouras S fios dz. 23$000 ticõcs cFbordinadas ao seu Mi-
Vassouras 3 fios dz. 20�iOOO, nistrrio r1u",iu"nci=m no sentido

Xarque cox5e� arrúba 2Ó$OOO de SC:i obsen!:'idü, na V:trti� (jUC

Xarguc f,ortid0" arroba 24$000

4$000
5$000

Caixas pequenas
Caixas grandes

MERCADO ESTAVEL

DIVERSOS
DIVERSOS
(per f.:_ilu)

CAMBrO
60$000
11$760

PêSO Argcnl!no
Peso Uruguaio
Escudo

4$7iO
1$030
3$475
6$400
$545

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$0001
3$0001
8$000'

Violer1to dis�
CUrSO do sr.

Baptista
Luzardo

FEIJÃO
saro de 60(['o r

38$500
36$000
4$800
28$500

(por' k:.ilú)

MADEIRA DE LEi -- PRIMEI
RA QUALIDADE

Prelo novo

Branco especIal
Vermelho
MubiinLo

MERCADO

1 C:�OOO
37$000
20�\OOO
25$000

fROUXO'faboas de lti est. (3x23) Juzia
38$000

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
Jarrafos de lei 1{5 A dz. 6$000

FARINHA DE MAI\,lDIOCA
(Pcr sacco de 50 lêilos)

Fina com pó
Grossa sem pó

10$500
9$500

MERCADO FROUXO

reços correntes na praça de
florianopolis

FARINHA DE TRIGO

:uzetro 44 kilos
rpreza 44 kilos

�füzeIro 5 e 2 kilos
.

rl, ..na

g
d

ASSUCAR

LAt'ca

Diamante
CustaI
Moido
acelra

Bahia, IS.-Via aérea -- O BUENOS AYRES (via aérea)
dr. Baptista Luzardo, que foi hós- A União Aggraria Hervatcira
pede da Bahia durante algumas enviou ao Ministerio da Agricultu
horas, teve occasi2.o de fallar, ra uma nota em que pede a este
hontem, num comicio da opposição, membro do Congresso que cumpra
realizado na Praça da Sé. Rece- as promessas que fez de pro
biela com applausos, o conhecido teger a producção nacional de mat

prócer libertador começou por re- te, cuja industri:l, no dizer da
cardar que ha guatro annos tivé- nota, está á mercê da competição
ra cccasião de dirigir-se ao povo do produto brasileiro e paragua)'o.
da Bahia, naquelle mesmo local, A União diz que os commer-
durante a memoravel campanha da ." 1 II � b 11 A

Ali' L" I' I d
Clades co ocam n", em a agvill

lança Ibera CUjOS postu a 05 d h
.

I I. .

1
'

. a erva naClOna rolu os que a
amda hOJê c efendlâ com o mesmo

I d- d t d II
I

ao como proce en es :lque, .es
ca oro ,

paIzes.
Falava em nome do Rio Gran-

de do Sul, destemeroso c fOl te,
........_-- .M"""'I\��

em nome dos gaúchos que não se

arreceiam das armas dos «Proviso
rios» do sr. Flores da Cunha.
Conc!amava o povo da Bahia a

que cerrasse fileiras ao lado dos
I
que se baiem para impedir a usm

�a"''''o pro:�ct-da ')F;-l�' :'-�fr--�ntolJ � C. .' J" - ,� 1 - u:) lli.' "'- -

res de contÍnwlrcm como !}Jvêrno, S ..�. cnni;mlOu viagem I,iü'él Re
na phase comtituclonal que qe avi .. fiL·, onde v:-'c [\0 encontro do dr.
sinha.

ARROZ
(Por socco de 60 l<.ilos)

Agulha Especial
Agulha Bom

japonez Especial
japonez Bom
Bica Corrida

50$000
45$000
41$000
39$000
32$000

MERCADO t:ALMO

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

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 quilos 110$000
Em latas de 5 quilos 11 3$000
Em latas de 2 quilos 115$000

h1�RCADO CALMO

SAL DE CABO FRIO

Saeco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45' kilos
Encapados 2 kilos

\
SAL DE MOSSORÓ

�

BATATAS
8$500
6$500
7$500
19$000

(Por saccos de

Branca Graúdas
Branca Misturadas

60 l�ilo$)
22$000
16$000

MERCADO FROUXO

XARQUE
9$500
7$500
9$000 Manias Gordas

APIT_

zonas e outros E:tac!os do !'Joriê,
,

.

1 fvl' 1 r Ie 2.1TIC,a o sr. tunc c, que laa-
-

)1 d
.

R'lomecem penes re rephs e o L !O

Granel", do Sul c Parai'li pelles

Por ond- anda, então, o la
'�0CO CO-'-'1"""-Cl'� de n�ll�� l'I > ('�n.db_'_{ 11 l"J,"l '-., . ' 1 �lit:, :: 1_1al-

Li Catlnrinii ) I'crgilDl;:-tmos 11(,3,

'V0- E·t .,r,..c.� �._, �..2. : 9 �:.�. é t:.:'� C;3 t'� �� k !I �1

O caso da

her��a

mente aspirnç.ões dedicados coI
laboradorcs vossa Administracão.

Intuito harmonizar inter&sses
reCiprocas seja InICIOS VOf,sa es�

tão motivo patentear vcsso escla
recida, espirito equidade.

teneú.

O orador foi acompanhado até
ao Hotc-] Wagn,-'r por grancb mul
tidão. Alli fabmm varias pc;ssôas,
inclusive o dr. Baptista Luzardo,
qiiC :-i.JiJ.(Jeí2?il :t 3.colhida que lhe
er:1 diz,p:::m,da.

A Marinha r�solv(:u dispenS:lI
o medico Dr. Nassin Jabci1 dos
ser\'i�os contractados que vinha
prestando, visto haver sido no

meado por decrdo a primeiro
kn.::.nte medico cio Corpo d:1
Saud" da Armada.

&&jl,
..,.,.,

A rUI 'h 1 ,. l\",;>J D. §"� c::' if'� &"'.;;O
H

1-1. .Vlémn a reSO!Vdl pr')pagar .""'i. B �;;;;:�-4!�>� C-;,��
pOi' mui, tr;>s mez�� ;} !icnc';}
� _ �ri: :I� � �''''''r'': J "J 'i "D�"-" ,- �,,�'_ _<,r)Il(,:o.!!C." ",o S�'--'Clct"O Gol 1_:1- l-Uh,lu-A.Lt�uVL) l7 _

pitunin eh, Portes do EEti1ctocL (1\ (}::I7'Pí::t) -- 1,/\ redpf"i
Pcnnrnbuco Fr"n.cisco L:ovekd- II>in" 111'':''0'1 hlj,(' <1 (';'l'-c"ll�'··. n -t'. .._ q,..) L. L l',. i·· I lo l ii {

do d·� Albugucrqa2 Mi'ti'a�hüo, corno nrg}in nirici:ll di; Cf!.
('"." !(;\Iilm�ní;,� d.� ,,;�:; �::1'llL-, VL�iJ1O d" I\;i; (l1;lfilÍ(' du Sld.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mt�Hiiic�pal, o aluguel
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EstaçãoMdeorologica de FLO
RIANOPOLlS.

der :t 12Cl!,C\.'il(j :1 iudo:� OS

cnaiers ü;iSt2í1WG n8.1111Clle
propr.o inunicipal.

Estarno.: iníormadcsde que
OS pequenos í1ct;ociantes de Hontcm ii. noite, pLeclnill::.nte Procunndo oSteT iig3.�âo iele� O prédio gu':! {; de propriedade
verduras dirigiram na meses ás cLz c meia horas, na visinha phonica com a capital, para soli- do· mesmo commerciante estava se�

uma petição á Prefeitura, a cich:d� de Palhoç:, um transeunte citar os serviços do Corpo de gurado em 20 contos de réis e as

proposit.. do iJ,', ço; que lhes notando que havia fôgo num ar- B::>mbiroJ, ap.:;zar d� chamar mercadorias, grande parte em con

parecia ele-lado] daquellcs manz em de seCC03 e molhados d� co:n insiste icia, só obteve ligação signação, estavam seguradas em

alugueres. propriedade do sr. Gei'm<:mo c1J 2 horas da madruad l de hoje. 35 contos de réis, ambos os se-

Mas o sr. Prefeito] em vis- Berké;nbrock, correu a residencia I,-,\.' S ,3 ,ho,ras'Jche�.a�a._m ao, _.lo.cal �s I
gJros na acr�2�tada companhia AI·

ta de 110 presente exercício desse senhor avisando .. o inconti- hom ern GO 10;\.)>>, que ,o \<..;0 liança da Bahia.

haver determinado a reducção nente eh occorrido. tiveram a faz:;" pJi,;, o prédii já Disse o sr. Germano, a um

do 1�;�':);r·, �.'] o' co'·· ' .... 0··[': () r ';
.

.. t t' 1 ;. d _j 1 d hU iJl c'!;-J j)dl U }:J 11lj)C! 1- reten do CO_11!TI,:;rClanLC, que es ava toratrnznte ;';VOLt'..!J pê:.as nosso reporter, que apezar � a-

mentes externos] o que lavou j& S� prcj:J:lrê.Va para se recolher charnma.. ver o seguro dê 55 contos, ainda
a desfalcar a rcc .ita do Mer .. a03 seus aposentos, sahiu a?r�ssa� E:ltreta:J.to, os b ombeiros p��ó- é consideravelmente prejud.c id »,

1 ,..., " l' 1 d 1 Cd' 1
.

d II dcac,o FUOllCO, ac.1OU esa- damente, anrn :; tornar as pn'li� taram relevante Servl;o;, �- a egin o que estava armazenado

CD 1:,·'lh::n':.:l �l diminuição pre-I dencias (jllC 0:::(1';0 exigia. .nonstrando denodo e 01'3.;:;2:11. grande «stock» de mercadorias.
1"1'1'; ida. O dele d dr' d
l,_ \..i.. _ �$kf2±U&rm�.:m:&.:.o.G"'ârmmrmgc:mr._ ..... :;:a:..�S:1!'-'.mA1!IfiiSAit§!Q���

.....ga o ::! pO�lCla o m·j'"

nicipio da Palho:;a, logo que teve

conhecimento do facto, tornou

providencias, instaurando o neces�

o =rEIViPO

Ü sr. almirante P{rlt'jtn
da Capital, pela Hc::ohí�ão
n: �iO) de 13 do mê". corren

te] deliberou reduzir 05 alu

guercs dos chalets nos. 1 a G,
para 8. venda de verduras
do Mercado Público] de ...
t30�t,OOO lJRD 15S000] em vis-

1 "

ta de, «pela sua situação de

exposição ao vento sul] CO!1"

servarem-se quasi sempre
dcsoccupados- .

Parece-nos que a medida
adontada pelo r'- n1111'1''1j'1l-o

1 - '�I (J.. .I. ..) í.. ti ! • (A. I.. �.....

Prefeito devia tornar .. se ex

tcnsi va a todos os demais
chalcts, visto não ser ad
iuissivcl ClU\' para o 11P:.mo

cornmércio, os SêUS aluga
dores tenham de sujeitar-se
'1 preços dtílercntesU J "f' J L e C!ll- �).

Numa época cm. que os

pequenos comn:h�rCí(mtcs lu-·
ctam seriamente contra ti si ..

tuação dE' <lspllyx]a que de-
i 4-

-- l'

corre (la ,axaça.'J Q: 1l11pJS-
tO:3 ás veses iniquos] a ?re
f.::itl1ra �a S:éqital, 1,1U;n �es
h de. justiça] deVia C'ST::n-

Neste caso. resta-nos an-
I •

pelar mais urna vez para o

c1· /"lj11;,·'):,{p l--:'·;·"fc·l·tO da Ca-u . .. ,,! " J 1 (i.! L "-, J C U

Prêvisão do tempo, das 18
horas de hoje ás J 8 horas de
amanhã.

TEMPO: - Pertubado
chuvar.

com

TEMPERATURA: -.Ainda
em declinio.

Vf.N'TOô '

v r:..h : -d� Sul a Oeste,
(
rrescos,

:óas verillelhas e arnarre!las envia�

dapelo rei Affonso e pela rainha
Victoria e uma de ro3as brancas, RIO, 17 (A Gazeta,)- As

pelos irm.ãos e irmãs do defunto, estações de radin daqui InICla

além dos tributos floraes do go· ram uma campanha, appellando
vemo Au�tfÍaco, do presidente da para os exportadores de todo o

Repulica Dr. \Vilhelm Mijlas e paiz, para que envie suas mer- IIde varias amigos do ex�nfante. cadorias, pelos n�ios nacionaes. ���������������������������������������- iii

pita! em favor da justa pre
kilÇ�l0 dos v2rclurcirl)s] e

assim, em sendo atl'_;ndidos.
k(emos concorrido para que
as exc�p,;õ�s !l�lo cheguem a

!Y'eiurlic"!' Oe:' 'lQ'I-j')l'l'i('t"';Jrln-t�<:lJl j
.. "-_ Ü J (. l ,140 ! ..:t\...l"'_Jl '-J

bem intcncionacl,)s ...

As temperaturas extremas de
hoje foram: Maxima 17.6 e Mini-

14 Á '. d
.

ma . 't reglsLra as, respectivamen-
te ás 9.00 e 14.00 hor�s.

sario inquerito.

l�m�tt�f'
.._ O SEU �"C I N EMA -

C?mmunica�nos o ?irector�com� Cine Imperial
n1crclal da Companhia Telepho- S' f r di'

FAZEM ANN03. HOJE: I Confeitaria nica Catharinense sr. dr. Carlos 1 9 h�ra
oca

ISla °d 1oSJe, ás

WT d1
I oras na te a o" "U

.

As sras. J. Nhriada Luz Mr C1'1I'qul'nho
wen nausen que honte:n, ás " '. '1�

cme-

chado Vidal, viuv.:! elo sr. d�:;e:n- 11,30 horas, as lfaterias das im- fmla , e}�VultJmas aexhwlções o

II - d II 1 •
1 m ozes Q Coracão"

bargador G�i1tlino VidaI e B::li- ta açoes aque a compant1la fal� I Cl d·· C
' '

"
�

1
o

• no qua .au d( olbert com

saria d03 S.:wtos Aiantes, esp03a laram, senao o� se'J5 o?eranos D 'd j. ii R' d
1 1 ' ,r-, ,.1 A bl' 1 PI '1 A Amanhã, das i O á3 12 hOi·J.�, b' d d

aVi V1anners e 1 IC.1r ::J Cor-
stLtaC!o da õ:::glm,.a j-\,sem e.'l c os,. 1LOmel1e rantes; I d 'd

o nga os a empregar gran e3 es'
t 'd

. ,
'

:I' 3 O
.

11 O' d S:'IHa;
a ote lestra :':ssc co:v;ê:itua o c>- f di'

ec, apre3cntara uma as suas

em contmuação a do na. o sr. A1Derto 3car -

a _ -., orços, para po er re:Tu ansar 05, ' 'h d -

.

� tabeb:::imento, far�se�á onvir i1.l:n 'I
Ó m�l ores pro \l'oes

Foi O:d.'�lild) qu � 5.! iníciasSê as senhorinhas O.ldlna M:linde serViços as 2 horas da madruoada � ,

O 1'�:'1"�C' ,.l .., C�"n'- '(jn�t '�" ,-.1·.. _ C
.

L S 1 rf
� programma mganizado a Cl- dI'

-o -0-
c".,.J._, ,..Iv CL'lJ- J. o ue _ u atam, -::onor '::n�; cr e L:Hm�n I J I' 1

e 10]e. I CD I
b 1 h

' prícilo, úo qual podemo1 aestac.l'í DI' ,\,oya
te o a'nEln. ã, CJjo I

.

jog.) s�rá en- Mayworne. I "II" lJ' R
essa occorrencia rem tou a A' 19 h

A L· N'
r' I d 1 1 A as p 1a'1�aSla3 d3. 1_.:l'1allena • .'l'�

.

'b'!'d d d d h s oras d h
.

,

19a autlC:l, por ;",tei (. e ife ns c3qua :'.13 ÚO Va.oroso ./1" unpoSSl lia e e atten er o c a-
e oJe sera ex-

,
"

! 1
ticana,H IIElixir d'Amorell, lIiVb- d d P Ih hibido c f ti'

numero, nã::> reallZO'l a Sêô3ão l'a Zj! e ris. Faz armas hOJ'e o sr. Bei'tholdo ma o e a oça, antes da hora on or ave cmema a mag�

h
. . 1 ' , menlO MLiSiC3.1!l e o maravilf1)J) . .

d n;f' t "17/... d H 11

que aVia SIdo m'lrCil-::!a para llo:1� P':Eil esse jogo fo�am norn�a� Rodri(01Ue� FenD'1des. aCIma CIta a, em que era solicita- ,Ica opere a rwr o awai,
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dado ao sr. Hermelino Ribeiro.

POERTSCHACH, (via 03 prédios estavam segurados
em 35 contos; o café-restaurante

Hoje ás 7 horas Hoje HO..J� a's 7 horas MOJE
Em ultimas exibições o filme qLie

A maravIlhosa super operêta da Uranía
vêm obtendo franco Sllccesso Flôr do Hawai
CLAUDETTE COLBERT em ......_..", ..-

Vozes do Coração eom

---- MARTHA EOGERTH - IVAN PETRO-
VITCH-HANS FIDESSER

famoso tenor da Opera de Berlim
MUSICAS DE PAUL ABRAHAM

Successo identíco ao de
__ «SANGUE HUNGARO» --

Preço 1$000

Com a apresentação de luxuosissi
mas toilettes e a cooperação de
DAVID MANNERS, RICARDO

CORTEZ
-- Encantadoras canções--

Preço 2$500 e 2$000
AMANHA UNICO DIA I M P E R I A L A'S 6 e 8 HORAS

Um Romance em Budapest Ás ��{�t]12

L!ga Nautica

F. C. D.

Reuniu�se hontem, ás 20 ho�

ras, em sessão se'11anal a

-

Junta
Reorganizadora da F. C. D" wb
a prcsidencia do sr. CeI. Lopes
Vieira.

,

aerea

o cortejo funeqre do infante
em 1 5 CO!Jtos e a loja em 60

Gonz3.1o dê Bourbon, filho de
Affonso X I I I dJ. Hespanhu;
partiu de Uina velha garage, con-

vertida em, camara ardente, priva� A!PJpe II"da, ase 1 I horas, I
:::icu' laix�\.ü <lCh;';'VD.3C coberto I � ôO-'1Ià I-Q<a 1116 r� i-tL: flores, de dU:l3 coroas de ro.

�;y 11191 �.."

antes

Lida a acta anteri01' c appro
vada, passou-se ao expediente, que
constou do seguinte: officio da

Federação Paranaense, convià(ln�
do a F. C. D. para tomar parte
no 2' Campeonato de Atletismo
em Porto F\le:grc) á refllizê1r-<Jê IHJ:;

dias 18, 1 <) c 20 do correnle

mez; officio da C. B. D., dando
conhecimento do resultado da
Assembléa realizado em 30 do
mez p. p., e outros solicitando
credenciar um representante para
Assembléa que �e realisará em 3
de Setembro próximo e um ou�

tro dando conhecimento do re-
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