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o presidente Gabriel Ter-ra foi delirantemente ovacionado �e�@ ���ftWi,ID

Como as pombas
soneto
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Agora é o sr. Collor... Enthusiasticamente recebido na Capital
Federal, governo e povo prestam-lhe

excepcionaes hornenages.

Instituto de Aposentadorias e

pensões dos maritimos
Do dr. Telmo Almeida recebe

mos communicação de haver assu

mido, a 6 do corrente, o cargo de
Delegado do Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos maritimos,
nesta Capital.

Agradecemos a communicação.

As experienLBI
D _

clas nao ser-
.

.

viram ao sr.

MiguelCosta
S. Paulo, 19 (via aérea.) -.

Causou sensaç."�o a nota, publica
da pela Platéa, hontem, de que
o generarMiguel Costa retorna

ria á actividade politica, com os

seus amigos. Caso isso se verifi
que o coronel Daniel Costa, ir
mão do general retornaria á For
ça Publica, no commando do Re
gimento de Cavallaria, que já
diri�íra, após '1930.

Rio, 19.--Via aérea-i-Am- certamente, elevem ter cmo- na qual me comnu.nicava que- lum,';:l <1., rd ;t�;)�", ê' '!
.

,
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I I·' li r 1P :lmen P C IVU gac. O que 01 Clona O O preSiC en e c o . rLI" pois ue lima serre de nC;f);1V():� 'ltr' ,.,' [Uj'1 '" 1,.'.'· ,1,' I _

O desembarque do sr. Gabriel guay., por mais habituado que sive dp,J,ltf:nçues 'll!f' solf)í'l::l n» Í'1:'11 Q. (�., 'c·;., ,I.

Terra �i tarde, já pouco de- ellc esteja em receber mani- zera transbordar o cálice ela a p,·;'kr,rhh C"l1.'lS:1. d: lo')
pois do meio-dia os bondes, ícstações de sympathia. delle que leria sido ab�rla no m»: Q. C., I cnt., 21.>' ('" I <)
omnibus e autornoveis co- O sr. Gabriel Terra, en- meu =visto.» Annexo vinha um projJcio CÍ'.i!11il F, c': ..

,. L }

descei t I la cões d 1·
. 1 I J ., •meçaram a cspcpr geme re pa mas e acc, ma ) , e s. exa., em que ex!> reava CSS;l s.rn aliltill!' :\0 pc ,)! c'f, 1.lí1

nas artérias por onde passa- sentiu-se coberto de flõrcs, vista <.h ubiquitn!·;a censura que eu ({ ",-iI, s. ex. ,',1;-';1,:.\1. 1 .
\ --r

'I tiUI' I' .

11· I 1'. 1"'" .,ria o prcsH. en e (O ruguay. jogac as numa vcroac eIra uma nnpressão clanctes.ma e p:::SSOé! ml.:.r,-�;? raria a (l 'C';:.,!_ '.
r , r-

Desde a praça Maua em e legitima expansão do po- minava a carta d:darando que, em attcnção ;l �,;L,-,�';v), d i l·, 1
toda sua extenção, até as vo brasileiro. desse projecto, Comp.ehcndi logo q:L S<':' s., l{él�"cVa '--:.l'lL� } '-,! ,1[_
avenidas RioBranco e Beira- Foi assim, por entre ap- dade do salve-se qucnt puder... e :-,t!,L; CJcW ,� "ii, 1;,1\ C,,,)

Mar, tudo estava apinhado pJ.aLl�os ininterrupt?s que o

I
não existia: Pedi �o �l_-. �!1oücyr FuraI gue,. =. C0,,'!;:' ,:' ::t/,de povo. presidente cio Uruguay teve[fosse de minha parte urzer ao generalque havia Ujll,,0CO r, l.

O aspecto da cidade era o primeiro contacto com a na historia da carta censurada, O qUe; llie VHCCC[J l,1l I."
•

I
de intensa alegria e extraor- Capital da Republica. extenso radio, recebido por c5taç'10 ll:inh:;., (jL'.':O vi"r�l (J>.cl J .'1._. .

ti· f 1·(J 1 ,'. ,. • • • ,dinario movlmen O. o meu serviço lôra (!�CHrdU). e a\ ·';1' cllS�,·j era C!ln;;do <'L ,io", ,(,';
As sacadas c janellas es- El neto de br&sHelros destinatarios e que o cx{'mpbr d:>iL:, como os d, m,�>; .' (') ,,)

t I I I 1, '1' " l··j· ,tavam ornarnen ac as com toe os os rae 105 para p::l.fticu a'·CJ, ;,(, [()n G).;lT',�·,j(',) ( ..Ll " in: II
bandeiras de todas as na- Rio, 19.-Via aérea-O visto. S. ex. ainda insistiu CJli'� E-l� rn:::érno u;n", Cé'<l'ta, lL'· r. ) 3.

ções, sobresaindo a bra- presidente Gabriel Terra de- mostrou,
sileíra e a uruguaya, balan- clarou aos jornalistas, ser ne- Depois o g,::neral voltou ás bôas.
çadas por leve aragem.· to de brasileiros. O meu amiQo lVIoacyr Ferraz é que nüo soceqou c r.l '1'1_':::;POUCO depois das dezeseis em Lisbôa logrou

o

desbt:er a phantasia do gen'.';l:li
_,

LiclúIO, �:,:;5horas, no automovel presi- O banquête offic!al gi!e o dr. Moraes B:\�·;·03 dõed.) CD/TIO d:::p::Eitario da LI",dendal, O Sr. Getulio Vargas, apenas mostroa o radio a que e.1 m;:; rúc,·ia e g;e eu S·l _' L dtendo á sua direita a senho- Rio) 19.-Via aérea--A's ser o unico documeilto rcc,�bido pelo ge!l,,:rnl cem o meu Vi0�O. O
ra Darcy Vargas, acompa- 20 horas, de hontem, rea!i- mesmo dr., dado tambern como corihececlor da exÍstencia dn c:.rnhado de seus ajudantes de zou-se, no palado Itamaraty, ta, ou me3mo do s:!u texto, nego a categoúnmen�:8 U·'D.ii, :::.J�;.j::l e
ordens, passou pela Avenida o banquete offerecido ao sr. outra.»
em direcção ao cáes de de- Gabriel Terra pelo govêrno
sembarque, seguindo-se-lhe brasileiro. --------- ._-_... - ---

os ministros e chefes das Fallou saudando o presi-
R 'I D 'E"""

t""":, �� '�""\ W"") r-"ii;-' ç, '

ca�: f����Se p��l;��r�s nesse ���i� ur��uaY�e;ub�f�a�reJ�� eq u����� t.�=,:)
H.' ,�� � lJ �'�� � \l! :.;�

trecho prestaram as continen- Getulio Vargas, respondendo
.,'

I Sao Paulo -19(.,I� Cu'c!lj)cias devídas ao· chefe de Es- o homenageado. Porto Alegre 19 (vi::t aérea) I A Federação Brasileira {látado e o povo bateu palmas. Requereu o seu registro ao Tri- F. B. C. llC;:;Ol1 jj":C'L\<l :l(JO sr. Getulio agraàeceu, Rio, 20.-Via aérea--De bunal Eleitoral Regional, para São Pauio 1-:. B. C., PiU 1 C'.-descobrindo-se. accôrdo C0111 o programma disputar as proxim<t3 elé;e'3é5, u curcionar a ?�,;-[o /\!"2 rr,�'.A Fortaleza da Barra já official, a Câmara receberá, Liga Eleitoral Prolctarié" com
'

havia annunciado a entrada em sessão, hoje ás 16 horas, sede nesta capital e filiacs em Porto Alegre ._- 19 (/1 0."-do «Augustus» e, poucos o presidente do Uruguay, quasi todos os municipios. ze/a) Os gaúchos Ui "I.�.,minutos depois, o forto da que occupará um lagar que �-L-';"""""�""\�= honrem süo Cal;j'1�2::WS (,,' ..

vigia saudava com vinte lhe foi especialmente rescr- O sr. Gabriel Terra scl'<Í bíac;dclws de b(::l JO c ,II '.e um tiros� o navio que se vado, ao lado do sr. Antonio recebido, ao chepJlr ao P:11a··
approximava do ancoraclou- Carlos. cio Tiraucntcs, pelos dlrc·· 1<10 - 20 (ii 0,: .'/,' ) \ j
roo Em nome da Câmara, sau- ctores gcraes da Secretaria c, Palestra L:.lb i, :'_'.. , \ \O desembarque elo sr. Ga- darão o illustre visítantc os 110 alto ela cscad:,da, r,m Paul:) num /.;) '.' I

.. ,' \briel Terra e sua passagem <deacIcrs» da maioria e ela uma commlssao de ,depnt:,,- llOntemaqL! litlC�i'lJ! ,) ::t'pela Avenida deu-se por el1- minoria, respectivamente, sr:::. ,dos, que o conduzil':! ao S:1·· J:mu:1.rlo, V!.'i1;' '1 í) V;, ") .1tre as mais altas manifesta Raul Fernandes e Sampaio Ião nobre, onde se COllsr:r-· Gama F. C. !',·:,l ('o:'!n;�"!dçôes de júbilo popular que, Corrêa. vará até a abGriLlra da scssilo. de 2 Xl.

São Paulo, 19 (via aérea.)-- 8;)3 (L;\uirDcr;[._)::, CJ"C: () L 11,
Klinger vem publicando M. A Ga.r!a, d'·�í:i("·l:Y)�; De; ,t·
parte, rderf.'nt� ao gal. lzidoro :

«Um bcllo dia, r�c_;bi uma vu.:'):� cr�r�a dI.") r;:,. II .. .. ,\ i,

I'

Porto Alegre, 19 (via aéreaj.c-Chçgará ao Rio Gran
de, procedente de Buenos Aires, o dr. Lin�olpho. Collo�',
ex-ministro do Trabalho e que se achava exilado, no Peru,
desde o movimento paulista.

Dali virá logo a Porto Alegre.
A Frente Única Rio-GrandensC' prepara-lhe carinhosa

recepção.

.. :e tambern O "seu" ..Julj ...
nho, que continúa no P.R.P.

-0-0---

Rio, 20 (A Oazeta)-O sr. jülio Prestes passar� hoje
aqui, a bordo do Highlatui Motiarch, com destino a

Santos.
Em Recife um redactor d'A Noite procurou o sr. Ju

lio Prestes que; inteirado da pres.ença do sr. Baptista Lu
zardo na cidade manifestou deseja de conversar com es

se prócer gaúch� e com o sr. Borges c�e Medeiros, la

mentando, porém, a curta. d�n2óra cIo �a.vlO no P?rto.
Sôbre a nova Constituição, o politico paulista teve

a seguinte magistral sahida:
r

«Tudo que foi conservado da de 9 I, e b�i11. ,O �'e?t?
merece restricções, conforme os pontos ..TodavIa, e dlfflcll
enumera-los. Não li ainda a redacção fmal desse docu
mento» .

Define o sr. Luzardo, em poucas palavras:
«O dr. Luzardo é um homem combativo. fomos bons

companheiros, no ex!lio. E' um excelle�te ami&o�).
Depoís, o sr. Julio Prestes se refenu á notIcia de seu

afastamento do PJ�. P. Declarou que, respondendo o tele
gramma do sr. Oswalc�o C.hateaubr.iand neste. se�1tido, já
disséra que nunca faliara 11ISS0 a nm�uem.. Fmahzando. a
palestra com seus amigos e com os J�rnahst�s, o sr. ju.lio
Prestes manifestou o desejo de que fosse a Imprensa m

térprete da saudação aos seus compatriotas.

Estatua Campo
Salles

São Paulo 19 (.fi Gazeia)
Partiu hoje rara Ca::npinas o

lnterver .Jr Federal, que alli vae

inaugurar a estatua em homena
,I gem a Campo Salles.

• .._.'. .�.iJ�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis, Seguuda-feira, 20 de Agosto de 1934

A GAZ._ET_A
���_n!Ob(!l&!�mri'1'M!ltj_���

DIARIO INDEPfr iDEI rrr

Redactor-chefe

REDACTORES DIVERSOS

Agentes correspondentes em
,

tod �� localidadesquasl lO as ct'::> 1 ':w « I

do Estado.

Nuo será dcv{jlü!da o original
7 70' _

pubücaao ou ncro.

O conceito cxi: essa em arll

go ae collaboração, mesmo soli
citada, não implica em re'fjon�
s.-:bilidade ou endõsso per parle
da Redacção.

Assignatu ras
.\ id�JO 4,}'WOO, 1'... 'l 1. � 1/

. ,�l_:;\' I 'S )�

1 ;\í:f_E3'�-'i(;��
.ii. j

),' i,"

Criixo t'cstGI 37

o d [, com
o dcsap-

par "Clme.:\1W

n h e i ro dos cômicos

exagg�ros do len ..

dopo"" ço vermelho, tam�
bê!TI arreL.::cerarü
accf'ntuadam�nte
05 beIlos e �.0!1"
rados intuitos re-

volucionarias de zdnr, até á

minúcia, pelo dinheiro do povo,
Nos primeiros tempos apé;s o

ad'l,.::nto outUb,i"t3, o dizs:";dor. da
,

d'
. 1

Imprensa 11:1,13 não C::::350U de f.:'-

volver a podridão dos passados
governos..

E, para exaltar a obra r::.nov,::

dora, publicava sempre o jomal
o[ficial quadros comp<:rativos das
despesas referentes ás duas épocas.

_] 1 ' 1Entre esses quaaros, era reC�D1QO

com g,.::ral agrado o de confronto
do consumo de gazolina pelos autos

oHiciaes, nos dois períodos em

causa.

A reducc3.o do ga3to no go
verno fl:volL�cion:w;o em c,ridentc.
Sensivelm·.::nte menor o consumo.

O povo, l1ilturalmente, não es

condeu seu jubilo e era commum
, 1,
citar-se rasgaaa:.neme, como exem-

l-,io' " (.(.,,,:)" o in�''''vl>ntor Pto-_j� ;:J I..t. <!J 'Vl,.�r. , ... 1 .......... .....

lomeu, os secretarios Candido
Ramos e l\tlanoel Pedro, que,
tendo aut03 á disposiçào, quási
S'êmpre andavam a pé. Isso, com

tanta e tamanha expontaneidade,
que desapparecia qualquer dúvi
da sobre a sinceridade do gesto.

No entanto: «não ha bem qlho
não se acabe,» diz a 5abedoria
popular. E, effectivamente.
A 'd l' r'

econo!ma a gazollna rol,

como diria o Cornelio Pires, afrou
xando, afrouxando; até ficar do
tamanhão que era. Dizem qUe
maior, mas não avançaremos a

tanto.

O facto, porêm, é que, hoje em

2ia, usam e abusam dos au�os ofEi-
clltes.

Não descei';;mos á citação de
casos concretos, coisa, aliás, des
neccssaria, porque verificada quoti
dianamente pelo povo.

Pederiamos somente gue se rc�

Qubsse, em decreto, de modo
definitivo, ° uso dos autos OffíCi:les.

Seria uma providencia que
muito recommendaria a administra
ção do 51". coronel Aristiiiano Ra
;flOS e, ao mesmo tempo, o dinhei
ro do povo, assim economizado,
poderia ser aproveitado em em

prehendimentos de utilidade col�
lectiva.

A T E R A, IrõEARTEl
E

H REDArTOR �
SA GENT ���.BA��

N

E' decorrido precisamente um

anno. Nessa épocha, era ens

cenado "O Guaran v". do
inolvidavel Carlos Gomes, pela
primeira vez feito o papel de
"Cecy" por uma artista brasilei
ra, sra. Bidú Sayão. Encontra�
vamo-nos então na Capital da

Sem sombra de dúvida, logo o problema, mandando Republica e nos foi proporciona
nossa linda Florlanopolis é seus filhos as peditório, c en- da opportunidade de constatar o

a incffavel mansão dos in- trc esses alguns da mais quanto no Rio, se é brasileiro,
digentes. tenra idade, e outras, meni- s�m ? revestimento d� ,um na-

Talvez tenha isso origem nas taludas offerencendo cionalismo berrante e ridiculo,
na proverbial bondade do seu cõrpo á 'concupiscencia O

..

meio artistico brasileiro, em
catharinense. da vagabundagem, I regoSI)? pelo grande �contccImen�
Não tivesse o Irmão [oa- E uma legião de pcqucní- to, animou-se e proJectou,,[eHe-

quim preparado, nestes Ln- nos sêres, enfezados pelos ctuando, uma, grande rnamtesta

cões onde ílar.;cell) Iar!:1. sd- maus tratos C pela sujeira, ção a B,dú Sayão .

ra de prosélytos : percorre importuna e larnu- Passado o 2'., acto vem á
Raro lê o barriga-verde rienta JS prínclpaes arterias scena 11 sra. Ant�metta de. Souza,

que, irreverente an.e á a.de'e urbanas, os logradouros pú- prof,:ssora do Instituto NacIOnal de
, ,

f h ta a ca Ibucos, as casas de cornmer- Mus!ca, e ao cnvez de e,n,altecermisena, ec a a nona a CD.
d dra cio mendigo. Sempre um cio, as repartições, tocln a os meflt�s a n03.sa p�tncla, e

naco de pão OLI um pouco parte, emfirn, onde Floriano- sencandeia na mais ridicula des-
j f

. t, 1 j h 1 i u t b Ih' e se {liver te compostura aos artistas extrangei-C e
.

annna se ne a ue (ar, pous ta a. ia �'. .

quando escasseia a pecunia. E nuxarn-nos com insistcn- ros.

L, mesmo, quantos de nós cia 'u paletó, e ac�mpa- A platéia carioca prorompe
não teremos dado esmolas, ilham-nos em grandes distan- em [orrnidavel paieada á insulta-

r fl �� � li'fJ t�

I
'

f d
'. dora.bS:!����� ,��a 2.;� �� COm a peça na pleno conhecimento de L.'las, co. rL�n � l�ml jererma- ° r"\/I"

,.

I
_

�.

I' que as damos, para quem da m�çante, infindável. YlUmCipa, em pezo, pro-
'" . �� �.. .

r"· dellas não necessita.
I

Animados pelo Sl1CCCSSO testa contra a indelicadeza do� J?:� �.�
...

��� � � � �ii �
� t At h 05'0 da sra. Antonietta de Sou-�"l� � \ii �,�

.

'II·�· W jj,jj !li Uns por índole, ouuos pu ue ou ros garo os, a \ 115ma g� �

supersticioso receio das pra- de menores mendicantes za, qu:,:, attingira, no seu despei-
Snb;rü a sccna pela primeira c unica vez nesta ci- g;a�., com que o mendigo c�esce assll.stadoramente, de to, GiO"li, Claudia Muzzio, Mari-

�Hi Iii" '&' iil d d nuzzi � toda brilhante cohortedade a maior peça ele OK]UJl.§tU,rm WIHl'Mi'l,: fintado não se esquece de 1:1 para ta.
'. ' ,

li r.;-�,' ��'1 e.""'.;!:I. r'-l1
minlos�arnos. E, emquanto ioclos os ra- de artistas mund!ac� que faz1am

��.• ,r.:._',,'� �_;" � � � k�i
['t 6iZ

• E aCSI'nl ins-ns'vo!r.len" mos da actividade humana I a temporada no RlO e que, as-o

,,�EJ !"4\I� kil _ !l3 !];I iii , <..., 1, e 1 C,,1 L...
- 1 b'

'"

l'vamos 2limentando a espcl- sorfreu f?rmicl�vel clepressao som rara a ass!stenci� maIS se e�

3 aClos C [") qlJ:ldms 'lHe iClllTiOllaliz:i.tJm \) feJü aluar teza de muita gente forte e C?lTI a .crise untve!·s:l�,a me�- da d.o n_osso" maIOr theatro
1 FFITT('O sacli3. À esperteza e a pre- dlcanCla em Flonanopohs ha mUlto nao vlSltado por valo�(e .

-<:jvl�� q;<; tllldhe!'..,;), a cnc.:.1:d<"\d()r� cOnlcdi:l, que.a I Duiçll: prospéra incessantemente. res como a�u�lles..
Pena de Oduvalclo prodllZili, é dividIda cm 3 Jctos e 8 I"

U· I ., b E' verdade que o negocio Essa remlmSCenCIa vem�nos a
, , m con,l�ccmos que, a a-

,A I roposito de uma chromca deengr8çJ(1;sSH1lOS Cjt!2dc'JS,
,. bncando offerecimento que

tem os seus perca ços. P, "
.

,,_,_,, ;
nlí 1" '- " "110ih"osCl' rrl'''''� f{>,nl '

COI'tOll nos por exemplo Artl.ur Imbassc.hy, aprLa._,L _
«ma:.; que mU_íl'2r ...», e llIilü CI, c

,

\.. d �,u';,<: :- 1 lhe fizér:tI11os para ganhar 'w

1 -," "

> .�••
_ O, .�

d', 1 .nina) ti intciigencia da moça modema. .r�' �\ VlctOl'l_3. mte-j trez rnil réis diarios, não nao ha mUlto, l�m humIlde �?dt.s�?taJ�o 2a I t)(I ",IV aLa

ufal do ex-sexo fraco sobre a catll!T122 (1-: um homem C!"'ITIOrCJ1[ lllllito em resolver mas honrado amigo, que c,er- u or � ar os om�s, na1':,
- , • <... •

t mo o da CaIxa inauguração, a I 5 do corrente,que ilao evolUIU. recusando soprando-nos con-
o pae, no rI'

f't da temporada lirica official.«2v1as que mulher. .. » ernpolga, diverte c ... ensina. f'd' 1
"

len'e qL e
d'Agua, homem per el amen-

S
I encla e SlJ1ceran ( 1,', 'l:d 1 d habitual- Assim se exprime o grande«Ní.as que mulher. .. » logrou fartos applau�os em . si acceitasse, teria certo pre-

(e vtatl- Oi"Ih'lnanaoa pedl'torl'o critico:Paulo pelas companhias "Dulcina» e «Procoplo», C por . .

;" ·t .' men e o 1 o .

est� no Th2atro Casino do Rio de Janeiro. ]UlZO, POIS, so a nOI e, ,a Pois numa noite dessas vol- "De todo o grupo, só a .sra.
port� de u�l1a casa d.e d�- tau-lhe o rapaz todo la�lpei- Antonietta de Souza S� mostrouASSIGNATtlRAS a venda I1J casa D;:J.vid só :lté l:;;'ça- vers?es, a[r�cadava Impo)�- ro sem um níckel, mas com infelicissima, na interpretação daL;lra, dia 21. t�ncla super��r, ele ,gualllo as' mãos carregadas ele em- ".Giovanna", que lhe coube dar

""=.r.."",:";3["""""")"".Il'''=''"'.lli�'''''''���'lI'.''.''�>=,I;:,,,,,,=,=J"."":=;....� btlontra entr,.::,se faceIro ao
brulhos com as mais varia-I vida n� �e:;na. Par,=ce que tOd.�3lad9 da n�_morada. , das guloseimas e brinquedos. I

as qual�dad�s, que d�Ye pOSSUirE elle nela nos mentIu.
Interpellado ásperamente, o I uma artls�a Imca consplraram con-

A mcndic�mcia, por essas petiz, talvez cançado de re- tra o eXlto do papel, abando
abandonadas e despoliciadas presentar o cachôrro do cé- nando cruel�ente a c�ntora. A
paragens, é uma industria

go, atfrontou destemeroso a v_oz e�a deSIgual, d.e tImbr: ��dacomo outra qualquer. Ira paterna, declarando que sImpahco, � de emissão dlfh,cll.Quem, em Florianopolis, não mais trabalharia para Para mais aggravar-Ihe a situa-
FI não pilhou, porventura, malandro. ção, dc:sdó! o inicio precaria, a-
11m enxame de rendeiras e Não é preciso cuntar que pr�s:;ntou�se, mal caracteri,zada, ti�
outras manhosas matub.1s

a scena terminou em sopa- nh3. a gestIculação acannada c
ilhôas e dos mUlllCiplOS prú- I)OS sem conta e brinquêdos as atitudes forçadas.
ximos, após venderem suas espatifados, e �Iôces espalha- E��im, a nossa patricia não
men:adorias, vagarem peia dos pelo chão batido cio ca- Se SUhiU hem e por pouco qUi:'----

cidade, implorando chora- sebre. n1'l0 comprometeu os seus com-

L_e i de mingas a
Acari9ade pública, Mas, nós é que não po- panheiros.Quando foi cIcado o CilSólmCl1-

I f'n�,,:) FIensa Parba porl co�ro a
_ ess�s demos olhar impas'")iveis pa- Oahi, as manifegfar,ôes de do,to civil, o un�co reconhecido p,-.;. •

maTlO I'a" ('" Cj'�ICO cao 111'1! I
"

I d b I pa l'I
.' ,j (

, ':H ."
ra toe a essa mlSerta Jl1ora. sagra o, em ora a egr\"5 e c -lo Estado; :l união matrimonial

R' J 9 C" ,

) A to poucos os Vicentinos, as U'cge lima salutar providen- ficas, com que o publico recebeuI'
.

, (., 'I' I !O via :ler..:a com-
O .re IglOsa, ate então, OtllCla lzaCiLl, .

-
'.

b'd d d amas de Candade, ares- cia que acabe com tanta des- o desempenho de sua parte."continuou. n11Ssao !neum 1 .a e estu ar a .

t d C' dEI M
'

I " dnova lei de imprensa ficou com- sncl. a a �I:C� ,e S1I10 as, e façatez e tão criminosa falta aIS uma vez a p ateia o
A eXluerie:lcia nôs eminou, o

t d . M �",d S queJandas 1l1JClatIvas,dos que ,j'e assistencia á infancia. M:uicipal r;�pudia a sra. Anto-pos a es srs _a ...� o oares, --

f d' d 'f
__quanto de p::m!cioso, essa duali ..

I Paulo Filho, 'Roberto Marinho, �a? poupam
.

a Jgas na II -

Serão, acaso, apenas de� ni:otta d� Souza, e, com uma si�dade de casamento, foi para o O n r.! J l' B flctl cruzada do Bem. ,O!'"'J'a·tl'vo" os artl'gos 138 e g:nificativa mamfestação, indica-Ih!"Sf'as 1'/ oUa c lUO arata.
'- J ;:>

�equilibrio da ordem social.
�Ppór!.'''l 6.......= _" _' Quanto maior o nÚmero 141 da Constituição recente- o caminho a seguir: "recolher�se

°
". .

f' '1 de associações, tanto mais nlente promulgada '.) Ou de- a sua insignificancia".rellgIOso, como mms 'aCll,
1 'd E' de notar qu� a Comtitui- augmenta O pedichorio nas rar confiantepermittia, a inaivI uos lllescrupa- -

vemOS espe men-
I r:ão não admiu.� o casamento a- ruas e pelas portas -

d "lltorl'd d ?0505, unirem-se varias vezes, em ) -, .

.

te a acçao as a a es.
credos diHerenics. penas h:1bilitado no religioso, e Mas, agora, essa relldosa Ao contrario, essas cre-

Como mais barato, muitas v,:.. sim, o realizado perante mInIS- industria tomou novos rLl-
anças á falta de um juiz de

d tro de confissão relifúosl desde mos, que estão a exigir to- menor'es em Florl·anopoll·S,zes gratuito, em e se e�perar �

1 b 200 que habilitado no civil. do O rigor de urgentes pro-- cl.escI·das na es,_�ol'a do VI' fl'Oque emqu:ll1to se ceie ravam:.. .

_

I'
,

) Tornancb gratuito e obrigato- videncias administrativas.
e da sl·rnulaça-o, ]'amal's se--

casamentos no re 19lOSO, somente �

20 r d
' '1 rio o registro deste' C'lsamento, e Como muitos dos ditos r�ao cI'(lada-os prestantes deseram rea.;7.3. os no CIVIL

b d I _ _

responsa izan o, pc;nal c civilmen� rnene igos eram tão robustos
sa malsl'nada RepÚblica.O art. I 46 de nossa Carta d dte, as autori :t es que o realiz.a- e saudaveis que ás maravi-procura corrigir essa anomalia, rem sem as formal.idldes legaes, lhas serviriam para reclameem nosso direito, de maneira in-

a Lei Magna prEt�nde mcnii. de fortificante, hoúve umateressante :
'Nzar os costum�s e prevemr os pequena reacçao por parteabusos. Resta saber si esse prc- da explorada credulidade ptífeito constitucional trará, pratica� blica.

mente algum resullJdo, OLi aug- A nossa pedintaría} no
meniará, ;lÍnd'l mais, a confusão entanto, não se perdeu em
çxistente. il11íteis cogitações e resolveu

1- DESEJA REALMENTE O BEM E O PROGRESSO DE
SANTA CATHARINA? SABE DE ALGUMA PROVIDEN-

I ClJ\ DE BENEFICIO COLLECTIVO? PUBLIQUE-A NES-

I T.\ SECÇÃO_. _

Porlo Alt.,;:>,'" 19 (via aérea)
Em artig�''''�:signado no orgão

da Acção Integalrsta Brasileira,
neste Estado, o dr. !\nôr Batler
Macid, dt'chíra que 03 intcgralis�
tas rio-grandenses disputarão as

proximas eleições, visando a pro-
Paaacão dt> suas idéas.

ti "'"

Por OSLYN COSTA

acadêmico de Direi-
to e auxiliar de re

dacção d' «A Gazeta»

MISCELLANEA
Segundo estimativa do Depar�

t:lmento Nacional do Commercio,
a população do Brasil é actuál�
m;:;nte de 41.477.827 habitantes,
o que representa ápreciavel au

gmento de 1934 sobre a d �

1900, que era de 17.318.556.
Para esse augmento, a immi�

5ração concorreu apenas com

1.189.910 individuos.

O contracto, pois o casam,�n

to é um contracto bilateral, pô
de ser realizado indifferentemen
te, quer pelo Estado, quer 'pela
Igreja,

Berlim, 18 (A Gazeta.) - Attribue-se a origem da pala�
Na grande corrida automo?ilis� vra salario a que os obreiros da

\' d h' T b antiga Roma recebiam como pa-tica rea lza a ontem, em TI ur�

go perd�u a vida a conhecida �amento de certas quantidades de

sportman Edith Fritz. ,$al..

.� ........
-

.. �. -�""--"_.,," - ", �""'''''''" _ .. -.� ....-'",. ,.�� -�
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Escriptorios em Laguna e Jtajohy
l3iumenau e Lages

4

5ub-Agentes em

L.EFUN'KEN
Typo "Super-Bayreuth"

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

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

Mostruário permanente em Cruzeiro do Sul

XAROPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

iC o m"�'�·����·�������_�7�"""""=�::.:_d�a:::8:a:h:i:a"-"· ·1f.2..�� 11-!'.HllliiB
5EBUR05 TERRE5TRC::S, E ,mFIR1T'Jmo?
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

C,pital rznllaoúu 9.000:000$000
Re5ervao mula oe 36.000:000$000
R·t 1[.."\33 17.762:703$361ecel a �m c:J

13.472:299$349'Imrnoveie
-9938 43211l:816Responsabiliàaoes assumiàas em 1933

. 2,:'36• : -w

(Estas responsabiliàaàes rl2fere,!!1-se so!11enre 005 �amos de

fOBa e TRf'1I'15rORTE5, que 500 05 0015 UH1rO:.J em que
a Companhia opéro)
Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toôos os

Estaàos õo Brasil, no Uruguay (Suc�LJrsal) e nas pr-lnclpnes
praças extrangelras

Agentes em florianopolis CAmp05. LOBO & nA.
Rua r. mafra n

'

35 (sobraào) lQIXa postal 19

Telfl'gr. A LL 1 fl H ÇA T'e lzph, 1.083 I CAS A PERRONEj'
I

-

�o�i:i�a���:����p�: 1 fL-.C-A-F-_'_-'�E-L_Ç:_O_Jo_�.:"""._E=,V--L"",UE_'''=�A_;:_�'_'IT_�.;�__à:_:_�_.�_�_�=_51_m_�_5_J?9'S_2__'__?'C_!
conservas, vinhos finos etc. " H. ... Sa Iao

Fornece doces de todas as qualidades para ca- I
sarnentos, bapiisados e bailes. SepetibaPraça 15 de

Barbearia,';.

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODOR(J> FERRARI
RUA FEUrp SCHMIDT ,-,' 10 (ESQUiNA DA

Y', " "'-"',1''''';'''''i 1'194.� �_I" � ,I,.,,: \:1�1 "'L'J .! ..... l·_,.r� ...vfi..... •
.

,

.. ;( i tO 'OI ••

1 t. .

Novembro

S.,360 Rua'Conselheíro Mafra, Sl' I TELEPII.

������S;'::���"'�!i.����;;;;�;;;"��;;;;;;;;;;...;;;",,,";;,,";;;...�ann;;;;;;_z;;z;:;;;;;;;;;;.,."

Ifs'yri��';l=:Àt;;��;;;�I COUMJSSOES-REPRESEl'HAÇOP.S r. COr'n A PROPRTA ,

,�I A9;<:-!lks das Industrias Reunidas F. Mata, ([2::0 -s. Paulo i� �

•

,"
• .., r>:> n ., (i? ii

f.",';/' Standa-c Gil CO :!l')any ;,)1 eraS!: \..i".�,rozer,e marc,a a-

I; ",' ' r
:

.�'.,' "r\:',. )'-\--F-a!�;=llr da BrasIl IiA J 1-';.
.

, , � I... ..i ' s,

--: _�J.
)

• l!l-' -

" I ,.1 i, :;" ; [, • (rI o-o �.. . .� - ..

D ....

4
i:

-.'

_. - -::; l. t.. t �J ''"<-,- " �l;��1:��f
'Nestlé and Anglo-Swiss CondensedMilk CO.;
E8criptorlos: Porto Alegre São Paulo RIO DE JAN�IRO Recife Pará
Ç"ixa$ postaes: 602 1071 - 760 290 1�e� :6· �"��"::� ��'"L" �'-:�'" t

rnunco dos tecidos???
Penetrem nas Casas Pernambucanas e verifiquem a

grande variedade de padronagens modernissirnas.

Tecidos -- Tecidos, e mais Tecidos,
AO ALCANCE DE TODOS

�om)Q 'abr.canlcs da celebre Marca «OLHO»

iEL'lUU0 ��'L:L I/I_l'lIC'i� DESBOTA1W

A maior variedade - O menor preço, e tome bem
nóta: -- Vantagens só nós lhe podemos offereccr.

Casas perll,ambucanasllrua F'elippe Schmidt rr 15

,.;:;:;;:;:;; __ .__�__-_._�';:,"1E:���,_�__;;;�;;;;;m;��;;;m;;;ii!Ii!i!ii;_�
==========-=�-==-'��---===================�

c,

,
, J""

\v..

�,t;

r�.l;
I)�

���

l

10

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

c

--- o E ---

Paulo Posito
Elegantemente' instaIlado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Hestaurant 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
c Moralidade-Casa de primeira ordem

I Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420
1

-

--1

VENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOW:
novos, 1':0 d stricto «João Pcssôa), por preços ao alcan

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bnr.ar&-LA RGO C

NERAL OZORIO.

Filomeno
End. Tel. FI LONi ENt

FLORIANOPOLIS
Santa Catl.a, d c,

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L! ,C:J,

Commercio por grosso de Sal, ;

Xarque, Assucar, Cereaes,
.

'. ';_. �

- ......';(, .....

iVII

rA melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consurmoor

Agente nesta praça:

VirgUlo José . Garcia
Rua Tiradentes h. 10

Caixa Postal, 56
�=======================================------------------------------------------------------------------------------------�

REPRESENTANTES GERAES:
Er�e$to Ri99tUI1lak & ma. lida.

Rua rons�iheiro mafra, 35 -- I'. Postcl 112 -- T'eleph. 1.626

c

N C I O" de (Curityba) para lavagem
res domesticas ......... Em caixas de 27 tabletes

de roupa e rnisté-

M.,Stssa consistente

f8 b
- "IPre Iram sa ao

• • • .. Economico ", ... Optirr.a -qualidade , .
� . .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAS - PARTOS Paulo Nohl � M A x: � M
Dr. Aurelio Rotolo I �
Com pratica nos hospitais CIRURGIÃO DENTISTA I

�1
da Europa �
RAIOS X Rua Conselheiro Mafra 49 �

, Diatermia- Raios U. Vio- ���leta e Infravermelhos. Ele- TELEPHONE 1.496
ctricidade médica -Endos- ��copia - Pneumotorax ar-

tificial �Consultorio: R. Felippe Orlando Filomeno �
Schmidt n: 18, das 9 ás 12 CIRURGIÃO DENTISTA �

�e das 14 ás 17 hs. Com curso de aperfei- �Telef. 1475 - Res. telef. çoamento n.o Rio de

I �1450. - Janeiro -

�rOH5ULTORIO: Rua fer-

-II �ncnõo marhac10 n' 3
. �

Das 8 á3 I 2 e das I 4 ás I 7 �
�

Tabeliães �
"�o=r=lv=io=Ja"""'n=u=a=rio=11 �.de Amorim \ �

��GUN�O �ABELLlÃO _

i

\� Proprietarios Nl igue� L,,:<:),
..

�

Official privativo de pro I� Telegramma: LAPORTA Phon::: POiLi.Hia 1.320, C.,- r

testes e mais annexos �
RUA DEODORO, 5 ��V.&����������'.��:1�;:;[ .��.c.:. �

"'=.� .===- ......-

Caixa Postal, 98 Phonc 1323 IDrs. Ner�u Ramos I pt;;rmacias III C�operativa C&\�[hf�f�nf�J>-;��'-
" - ="" = Armanzem de seccos c molhados, 1 �h. c,

I· Aderb:!v��a�: Silva 'I Pharmacia e Dro-', �â�das nacionaes e cxtrangeirn , cd; ;n.' ",
" ",

Rua Trajano, n: 33. Tele- garia Moderna I Rua João Pinto ir 8 ,-�-, �·_,jh:,�r;,
fone 1631.

Escritorio R. Felippe

SCh���t_n' 9 Phone 14831 Pharmacia
'n r::,' Aducci

POPULAR
r. I U VIO , .. UCCI

II DE

III' Advogado I Aritoilio d;Aeampt3ra
. DH;) 'oão Pinto, n' 18 "(sobrado) I Piaca 15 de Novembro 27
! 1l�" lO á<: J 2 ('. das 14 ás III TELEPHONE 1170

17 horas
/'========

SAPATO
"Os melhores calçados pelos

(::�C)L_OSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

Dr. A. Bulcão Vianna

Director Médico do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

glco das moléstias dos
olhos

Consullorio Rua João
Pinto /8

Dr. Cesar Avilla
Ex-assistente do

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

das 15 ás 18 hrs,

I Tratamento da Tuberculo-

\ i se pelos processos actuaes
I

I
II

Dr. Ricardo Gattlmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia

!

\ "

I

Res. Rua Esteve$ Jumor.26

TfLfPHO\!E 1131

I
. .J'.'\ ,-,. 1)· I

, �_:::�>:_�.�.,.,.��=,-,=:J=-t==
[)r·.-MigueI8oabaid

C'lt ice gerai
·�'.T)hiHs

, )::y!\ i? AS I
!

.... J I : \ .� 1 1 _.t. }

i

! .: ,�l '')ra,�a 15 de '

......u.t\....' .;' I

I
\0'/, 2.: (Sobrado) tel.ef.

'(.. .

1595 L2S�d. Praça Pereira
; .. ()!;wira 14--Telef. 1353
ti

. -

D"','y ." '" ..
1

8f am-nte: as
,
L I das 8 ás 1 O e das 1 7 ás 1 g..
I

.. ,
.'

i' viálvsesf. anoratono ((:; (i,,,;ty t"

elidem

Exam�� d., �ailg�.L, lícjLildo
c:õph1l1o-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual-

I

• qu�� r ·o.'1l'i::a para elucida-
ção Co d ;�/.. ;u� t.c:_) :

Rua João Pinto, lJ
(Sobrado)

I ===================

}
I

I
CLlNICA

-

DE VIAS URINA

RIAS, PART6s E MOLES-
.

T:r\S DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méClico CIo Hospital e

materniClaàe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
�elephone / /05

Cons .._ Rua T "j.:.no n. 1

c(;elephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás I 8

iir �

Diariamente das 9 ás I I e

I (, I das 1 5 ás 1 7 hs.

Consultorio nua Marechal

r) ,\ Guilherme, n' /
PHONE 1299-

\

Dr. Slzenando Teixeira

CLINiCA MÉDICA

Chamados a qualquer hora

. ;

�" �,� ,;-.. ��
....�_,:,;,;��. :.>;10 .�" '",,: .. �

-

�� .�_. � � \, _,#� � ,,' .Iiõ:. .....�,....-,J��..:J: , .........

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna - Syphllis

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rua Tr�jano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogados

Dr. Henrique HUPP Jor..
E

Dr. Oswaldo Buleio Vianna

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr< Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone J1' 1548

Dentistas

Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Processos modernizados

ti

'1

Consultorio á Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1491

r
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O MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNInC!\ SI i I'
•

BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APART;\!V\EN ros- .:

DE REFEiÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - L\V;\,'F:';;-' I'
RÊDE TELEPHON1C;\ NOS ·QU.YrR() ;) \.

I Praça 15 deNllvembr.i)� n· 24

Telephonc n: 1645

• h �.

....� t ;:��'�.,'::-� .�

_':.,c.... �

PASCHOAL SIMONE s. A, 'I Pd F�� �'"-<�, ,",
LIVRARIA MODERNA

I

O [,:'.',:.':; í�", .u

Funõaõo IZm 1886 I' r�,-'o .

-

" .)

Rua Felippe Schmidt n: 8 i' América eh ::;!

I Culxc postallZ9 TeI. auto 1004 I � Eu;0/l--' '"

li Codigo Ribeiro End. Telg. III R, TrCl�1sflJ'Í',:- C.' _.,

SIM O N E ,II 1):'-:::" ""Te:: -,
-
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OURIVESARIARELOJOARIA BanCD rie CreIW:ll P�iml:';.' u
(�jiJt. C'f'". (1: L �

Rua l'mjen,) : C
Enà. T.:llZ(]r. : SO:l.:rc,:cl'J" :.

I :
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Roberto Müller
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A GAZETA Florianopolis, Segunda-feira, 20 de Agosto de 1934 5

Brevemente
Jornal independente

tiRElc)' )
Direcção de Flavio

•

.J

I'ommercio. lnôus-
trio e Agricultura

Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

$1 00 I Cruzeiro 5 e 2 kilos
7$000 I Indiana
11$000

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

,4$8001 Farinha de milho fvlarialina caixa
28$500 24$OQO

Vélas cb cêra ki!o 7$100
Gramp05 r cêrca kilo 1 $400

68$000 Cimento Maná sacco 11 $500
68$000 PhosphoW3 Pinheiro lata 21 0$000
f".)8�rt.'JU�('I'O A r- 1 12 -1 rJt'$� fi". 1 \l'am� tarp;:;':�,o n' rolO Lo _.', 5\!U
L. ) "000 I f 1 " ; 1 ':ll� h ,. ru_$ \l.'\lTI(, ai; a.lo n' !) ró o ) 1:)J)JU
50$',000 I -

,VINHO DO RIO GI1ANDF

FR8��OI�) I Em Cji. rntll.; 80$üUO
'-1') c

I
Ln dC;C;,',lOS 45:WuO

6$500 Café em ;:;1"3) a.roba 20$000
7$500 V;lssomas �5 fios dz. 2'1$000

1 ()$OOO VJSSOt.lI'lS 3 fiGS d/:, 20�pUOO
, Xarquc coxões arrelia 2t>$OOn

SAL DE MOS,C;;;C)Ru \::;r-j1Je unlir!os i:JlnLl } IT,OnO

ASSUCAR
COUROS Extra

1$800 Diamante
1$200 Cristal
1$000 Moido
1$000 Terceira
2$000

SAL DE CABO
1 Interessante controvessia se tra- cadar, debaixo da designação mo, com as cotações sustentadas.

'vou, quando da elaboração do normal. Os possuidores, em geral. man-

actual estatuto politico, a respeito Resta agora que o govêrno, têm-se retrahidos, devido a íir- PELES

da incidencia f�scal sobre as mer- attentando mais nos interesses da meza observada nos principaes Gatos do mato uma 4$000
cadorias exportadas. exportação, como fonte indirecta mercados productores. Lontras média uma 30$000

Louvadas embora pelos estudio- de outras receitas, não se prevale- Graxaim do mala uma 3$000
sos da evolução economica do paíz ça do limite constitucional, antes São Paulo,- 19 Via aérea- Graxaim do campo uma 4$500

.

as conclusões. a que chegaram os saiba convergir seus esforços no O" negocias no mercado paulista Catetos médios lima 4$000
. paladinos da extincção, de3:a mal- I sentido da ddini�iva abol,ição ?a apresentam-se inalterados, estando POlCO do mato uma 4$000
sinada fonte de receita, e certo malfadada modalidade tributaria. as cotações firmes. Lagartos grande!: uma 3$000

que ao imperativo, vindo do alto; 'Veado:; mateiros kilo 8$000
cederam todos os argumentos e vin- Porto Alegre,---19 ViJ aérea-v- Mercado de florianopolls I

---

gou uma doutrina diametralmente Os mercados de alfafa, arroz, ba- �e.i!·ão preto sacco 17.',000 I
MADEIRA DE LEI -- PRTMEI-

. RA QUAIIDA.DE SABÃO jOINVILLE
opposta. nha, feijão. fumo. farinha de man- F eijão Branco sacco 20$000 I

. -. . (Por
T b d I ( 3) J C

.

4�;OOOEstatue a letra f, artigo 3 da dioca e xarque mantiveram-se es- FeiJ'ão vermelho sacco 20$000 a oas e ei est. 3x2_ uzia aixas pequenas r

I""d Ih '28$000 C
'

.

l' ')"r,·,:'OI'.)(' 'I, ,i ,1 nOV,)

.

nova carta republicana, q.ue aos taveis, Os merca os de mi o e j'v'lilho sacco 12$000 ) .' aixas grane es -'

T b I I 3 3 di' 4$000 I1ranci) c3pccialEstados privativamente compete trigo em grão é que Sé' apresen- Batatas sueco 12$000 a oas ei arg, ,x I 7.. J

decretar impostos sobre «expor- taram procurados, Amendoim sacco 12$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 DIVERSOS V, l'n, lho �(l,+,l)nO
F d 4$ fv'!uhlinh0 ' 2 'i$OlJO

tação das mercadorias de sua pro- EmJ,uanto que as sabidas para Arroz: em casca Sl)CCO 12$000 ôrro e pinho 1 '000
I Arroz sacco 41 *;000

f"I.ERCMiO ;.'Rn LI \.. ()ducção até o maximo de dez por os portos de Norte se mantiveram, I
Farinha Barreiros sacco 1 �$?OO faboas de qualidade 2123. dZ'1 Quero,zenE' �alX:1 3)$000

cento ad-valorem, vedados guaes' mais ou menos, no mesmo nivel ] Farinha comum sacco 6$000 16$(JOO Gazol,na caixa S S:;,(JOO

I)quer �ddi:icnaes)}. ,

das semanas an,teriores, os. ernbar- �ali;lha de mDho sacco 14$000, Sarrafos dê lei 115 A dz. 6$000 Ivélas de cebo caixa 16�toOO I
• FOI feliz, sem duvida, em pro- qUêS para o RIO de janclfo de- Cafe em coco sacco 28$000 I .

I Soda Piramide caixa 5 )$000 I Lhr<lhibir as abstrus,as, taxas addicio-j
cresceram consideravelmente. I Ervilha �ilo $200 Preços COrrentes na ptÜQà de Cebolas caixa 39$000 I\,Ilr.r

naes, que constituiram sempre um Foram transportadas, para esta Banha kilo 1 $300' F'loriânopolls Vélas stear [na CÚKa 38$000 Malco
reriil expediente nas administrações capital. sescenta saccos de arroz, Carne de porco kilo 1 $200 Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Lira
com a mira em augmento das ren- -- T'-oucinho kilo 1 $200 FARINHA DE TRIGO Côcos saccos 45$000 Peso Argentino
das: mas deixou em nivel positiva- Rio,-19. - Via aérea-O Cêra kilo 4$800 Cruzeiro 44 kilos 38$500 Farello saccos 51,000 Peso Uruguaio
'mente elevado a tributação a arre- mercado carioca apresenta-se cal- Mél de abelhas lata 19$000, Surpreza 44 kilos 36$000 Farel!inho saccos 7$500 Escudo

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Sacc.o de CO blos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

FEIJAO
sacro t_le.

16;\;1,')00

()0�OOO
11+111 u
'!,P05
, ,h )" F'

1:7;1)))
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COMPANHIA NACION

PARA

Favorecer a Econ
--------------------��--------------

100.000 pessoas estão empregando sua.s econol'"Y'18is E�r)-'") t!'tC!
los da SU L AlVt ERICA C�4F..:';i�r j�L�.�:,t:': ..ô�c:�;. (�)

U M M I L H Ã O E T R E ZEN TOS M I L C O N TOS DE CAPl j�,l\iS SUBSGRIPTOS El\l \'íGOR
.------------------------

mais ôe:
�_�.�'_"""'-�...�--��__��e'�-.�h.-�-��._!'!'!'_��� QUARENTA MIL CONTOS de reservas nla;t�·le,l'Y"�8ticas

17.345 Contos de Réis já foram reembolsados antecipadamente por meio de sorteios
em 56 meses de funcionamento

iritulos Sorteados em Santa Catharina nos dois ultinl0S sorteio� :

Combinações

AIJ

XAH

ValoJ I Logal
------

1-0:000$000 I Blumenau
10:000$000 _j Florianopolis I

�
.

,spector para Santa Cathari na N. MALBURG ••• Agente Gerai ADOI"JFO

,

11\ CAPITAI-
A R T

,
IG o 55

P A
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A· VOZ DO POVO

,

Por estes pOI,9C05 dias,

Material Béllico, para

\

-I ,
• • • •

terá Capital demolição do préd'ioinicio 11esta do

a immediaia construcção do edificio

COltlreios e Teléglfjaphos m ?MP.Z di

destinada ,_

aos

._�---------------

Florianopotls, Segunda�feira, 20 de Agosto de 1934A Ultima Noticias
A situação jurldlca Uma E��f;��fo�o:

� A d
Irl

Te· I e'grap hos Conforme noticiamos réu-I rcsse despertado, os debatesnes I fite r'tl'en ,ores ' ca' em Ia niu-se, ontem em Itajahy, o prolongaram-se até altas ho-U� � -0- grande Congresso da União ras e continuam ainda hoje.Consoante informações ql�e Cornmercial c Industrial elos Aguardamos o regresso dos
ri ft� [S' 't�dOS ApUdace� forto1l1i�(e7tn1jlelln'acfe'rrar CR�lghl,eOl;liaols dhOojs'e'CI10ajTeI?loils'ecctoTr�: I

do Estado d1e San:a Cathari- represêntanídes dFal i�dustrial' eU� - g
rocuramos 1 P (. \.-.

/..'
L

na, afim de c iscutir os esta- cornmercio e onanopo IS,
N 1 f. li os cornrnentarios em tôrno da légraphos, sera pOI estes pou- tutos e orsanisacão definitiva que ainda permanecem emRio, - 19. (Via aérea) - O sr, Hugo ,apo eã? ra ou

celebre arapuca, estribados cos elias illi,�iada a demoli- da associ'�ãO.'
c

'Itajahy, afim de darmos to-na sessão de hontem da Camara contra a permanencra dos interven-
na palavra officia!, que pela ção- do prédio chamado do

dos os detalhes sobre o pal-tores nos gonrn05 dcs Estados, durante o pleito de �utubro,.
d' I sua origem e pela idoneidade Material Béllico, á praça 15 Em vista do inte- pitante acontecimento.O sr, Hugo Napoleão diz ser tão evidente e lmprd�cm
ive .a de quem a profére, não póde de Novembro, onde última-

_, _necessidade Co afastamento dos in;:c:-ventor�s,gue,Serã\,lsp,:,;nsav� soffer contestação, Com sur- mente funccionou a 10a' Cir- Nossa Vida Dr. Nerêu Ramos
quaesguer jmtific'ltivas p:ll'.l qual ::jUer medida cpe 1550 o )e�ttve. preza, na «Republica» hon tEm, cunscrípção do Recrutamento ...__ z.' WHsituação <sui generis» em que se encontram, .d2corre pr�?ClPzalme�te lemos um annuncio sobre o Militar. Pelo hydro-avião do Panairde serem essa, autoridades, d :!cg.:tdos �b .c!1l!dad� g�,,: _J� na: exis-

assumpto e que, pondo de Terminada essa demoli- Norma-Maria. graça e en- seguiu, hontern, para a Ca- \te e que era o Chefe d) gJv�rw p,rovls�fl0, A consuruição nao" cor- calva á amostra certas ca- ção, que foi c rntractada, em canto do lar do sr. Narbal pital Federal o sr. dr. Nerêu i

rigiu essa anormalidade, embora m,ms bglC.O p��reça que o� go.vernos I vações, mais corroboram concurrencia administrativa, Viegas, alto Iunccionario da Ramos, prestigioso chefe podos Esta:los diante c!o d:osappareClne�üo do g,)verno provIsono, de-
nossas affirmativas. pelo constructor Pedro [u- Directoria de Estradas de l�o- litico libearl e deputado fede-

vessem estar send� exercidos p�las entidades :ue.�os �.s,tados corr�s- Um «prospecto reclame», lião Roque, serão a seguir dagens, faz annos hoje. por ral.pendem aos substitutos d� pr.e31deutc da RepublIca, d�olg�ados p--:la em 110SS0 poder e, á dispo- iniciadas as obras do mages- certo graede será o numero S, s. vae participar dosComtitulçào. TaI não sena ngorosame:1te lezal, dada .aguda co:nm1;- sição de quem queira ver, toso edifício, onde funccio- de amiguinhas que irá levar I trabalhos parlamentares, asão da Carta d::: dezesseis de julho. Em face de�sas CIrcum5�anc!as oe
lê .. se: «Academia de Côrte e nará aquella repartição. ! beijos á interessante garõta. i chamado do líder sr. Raul Fer-facto, acha o orador que, comp�t� á Carnara le�Islar a respeito e con-

Costura Creation» (Adopta- Conforme ainda nos adian- nandes.clue apresentando o segumte projecto: «Os gOVf�rn03 dos Estados, da do pela Directoria do Ensi- tau nosso informante, o Go- Faz annos hoje o Revmo. Ao seu embarque com-Federação serão, desde já, exercidos pelos pr�sldentes dos �espectJv�s no de Santa Catharina e em vêrno Federal mostra-se in- sr. Frei Bernado, vlgario do pareceram o sr. coronel ArisTribuna�s de. Justiça, a�� que, na fónr:�. �o_ disposto
c,

n� arhg� tercei: pratica na Escola Normal de teressado na conclusão rá- vlsinho districto de João Pes- tiliano L. Ramos, Interventor Iro das disposições transitonas da ConsntUlç�o de dezeseis de Julho de
Fíorianopolis). Depois das pida das obras.

I
sôa. Federal, acompanhado de H

1934, se verifiquem as eleições dos respectrvos governadores ou pre-
nossas interrogações sobre o ---'----- suas casas civil e militar, Di-sidentes,
que era adaptado por aquelle F'eri -fios á rectorios Central e Municipal,
Departamento, vimos o ar.-

UI
A "da i be rg ia" Secretarias de Estado e altas -1i

=; _i J!I!.... "

d h' fa6Ql<m I roncou aLltoridades civis e militares.
\

�e tl.ienOSI�aO nUl1cio sLlpra cna o mac la-
�SfI�..., T velmente truncads dizendo:

Cárte Creatiol1 o Academia re

gistrada e jiscalizada pela
Oirectoria de Instrucção do
Ensino de Santa Catharina!? , ,.

Quem fala, afinal, a verda
de?

O sr. Director da Instruc
ção aftirma-nos taxativa e

cathegoricamente que a tris
temente celebre academia
nenhuma relação official tem
com o Estado, e que o re

gistro dos diplomas tem mé
ramente effeito estatisticD. No
emtanto é contestado pela
palavra annunciada dos pro
fessores (í).

E, ounao registrada a aca

demia de córte e costura e

qual o acto que sujeita ou

dá-lhe o direito de fiscalisa
ção? Qual o fiscal? Chega
de embustes e vá a nossa

ligeira nota ao Sr. Dr.Secre- �����m�'��_�-���.�p��·����a�r=�.���,��_��'�·���'�;��·�mW�E�m����������:�����_'�q����g�-���W�wo���=�����������
tario do Interior e Justiça
que, com seu alto critério,
tomará medidas sobre tão
ridÍCulo caso, evitando ser

até o Poder Publico levado
em conta que não o enaltece,

Será apresen<tado, hoje, un, Onze Sentenprojec ..to na Camara
ciados

Rio 20 (A GAZFTA) -- Espera-se que seja, hoje,
apresentado na Camara Federal o projecto alterando o Có-
digo Eleitoral, de modo a apressar os processas da vota", A bordo do Afax chegaram
ção e apuração, hontem a esta capital, escol-

a projecto, entre oLltros dispositivos, supprime p voto tados por praças poliéíaes,
avulso no segundo turno, isenta de obrigatoriedade certas procedentes do sul doEstado,
classes e fixa os vencimentos dos procuradores ela jus-· onze sentenciados

. qúe vêm
tiça eleitoral.

. c.umprir pena, na Penitencia-
Adianta-se que será apresentado por vanos deputa- na da Pedra Grande.

dos da maioria, • Um deHes é acussado de
Ha o maior empenho para que haja, sem demora, ter desvirginado uma menor

numero necessario á sua votação, inclusive por parte dJ sr. e os demais de fazeremeParAIcantara Machado, que, se affirma, iáconvocoLl para isso te ,de uma quadrilha, que IIos deputados Ida sua bancada. agia naquelIa zona. �����������������i���������������

I
J

1

,

I 1

di

-0-

Rio, 19 (via a.érea,)- A situação no Rio Grande do N_or
tc é �obremodo critica, e as noticias são desencontradas. ASSIm,
der:cis d� tenm 03 jorna% publicado telegrammas de Recife, a�
nunciando qUé: a imprensa dallí DOliciéÍ_ra, em placards, a deposI
ção do interventor pocyguar, sr. Mario Cfimara, C? Globo diz q�e
apurou ter o interventor telegraph!ldo para ,aqUi, ao. sr. Getu�1O
Vargas, solicit:mdo providencias p;::.ra garanti-lo na mterven:ona,

pois �e sente ame�çado de deposição por parte dos elementos do
Partido Popular, chefiado pelo sr. José Augusto. Doutro lado, o

commandante da força federal aquartelada em Natal telegraphou ao

sr. Getdio Vargas, informando que a situação do interventor é
das m3ii criticas e que se elle não fôr substituído, o povo o ti
rará do go, e '. o.

- «O leadel' da bancada potyguar, que é opposicionísta,
falando á imprensa carioca disse:

- «Não e3tamos instigando nOS;J05 amigos, mas até procura
mos conte-los. Todavia, se o govêrno não afastar o sr. Mario Câ
mara, não poderemos obstar CJU� o povo se levante e faça
a deposição,»

...

lO

c

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

�Alterado O

Código Eleitora',

Congregam�se os cornn,er
ciar'\tes e industriaes

Pra�a dos IJ1glése; (CoHe:pJn-
t

A'� .1 � horass' de hdontc.iT.l,d·o i )- N di 5 de aOQsto leve l11iClO no acc'J os LI-�nc_a. o _<1 'o' -

d" d.> I, l'd, d" 's 72 l'lol'as moes, uma ommguelra- an-neOla oca 1 a ,-, a � , I L C
'

'd ., do SI' Lponc;o de sanle, no Jub Llfnoense,na reSI encn . _ .

, , ,

C . l'zava '" llm bal·l > que decorreu bem aTé as 223.mpos, rea 1 . -oe �.

I· 1
'

Q d 'c 1· 1adao l' ""'I as 10raS, quanc O termmou em

I uanho
mab

anI mco"'fll'�ctoL'" do' vista de disturbios havidosc ansas ouve UI "
• .

I < 1 '. f� idos com CJ6lpes nas prOXImidades daquellaqua _a_1llam eL, o
'dde! faca, Juvencio Adolpho Mar� se e.

qUêS e João Marques,' sendo am- -------------------------

bos recolhidos ao Hospital de CLU B 12 DE AGOSTOCaridad�.

DESPORTOS
Nos jôgos realizados hon

tem nesta capital entre as

e1uipes do Iris e do Avahy,
venceu este na partida se

cundaria por 2X 1 e na prin
cipal pO.l 3X2.

FUNDADO EM 1872
--o--

Tenho o prazer de, em nome da Directoria, convidar
aos Snrs. Sacias e Exmas. Familias para assistirem ao
baile commel11orativo do 72' anniversario deste Club, a rea
lisar-se no dia 25 do corrente ás 22 horas, e posse da no
va Directoria, ás 20 horas,

José áo Vaile Pereira
Secretario

(Pede-se traJede baile)

Novo promotor
'Consta que será assiglla

do acto hoje, pelo sr. coro

nel Interventor, removendo o

sr. dr. Henrique Braune, de
uma das promotorias do in
teríor para á da Capital.

INDICADOR DOS CiN ES CO ROADOS
-

dWf 0/ �t __

�m�iiit\;f
- o SEU' CINEMA'-

Hojeás5-7e8112hs, Hoje HOJE a's 7 horas HOJE
S

�

"P T d "Maurice Chevalier na nova versão inglêsa, doessoes ara o os

C C ' dJACK HOLT
_ a I e o

numa cinta repleta de emoçoes e
� B

btorcidas
r el18 erto

HON RA EM JOGO A CELEBRE OBRA DE TRISTAN BERNARD

I E!:!Ç_9__ 1$0..90 .....
Preço

aie_, _
1$000

QUINTA-FEIRA - A'S 7 E a 112 MS. - QUINTA-FEIRA
Robert Montgomery Tallulah

'

Bankhead

�HER I �IEL.==
M

Luxuosissimo filme ôa CT. ErRO

'�"'" _. "'-�-'---" .
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