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Na opir�ião do dr.

evolL�cionistas influirá
no resultado do

Manoel Pedro a attitu(je dos

preponderanterrlsnte
próximo pleito

c única representante das pequenas

commissão do Código Eleitoral
·rn '7

"H

DENY-
T

----

A reunlãn dos nreec- O dr, Nerêu Ra-!CE�;rl��E�9N8E A VISI� mos na com- --

evolucionistas mi.ssão �o CÓu mê��r�::�fda°pel�iêe��o����
d Igo E Ie I to ra I demico XI do: Fevereiro, da nossa

O dr. Antonio Carlos, pre- Facuidade de Direito, realizar-se-á
sidente da Camara dos De- uma sessão crvica em commernora

U�n� a nte��e!$SaHrtfle pales- putados nomeou, a requeri- ção do centenario do grande poeta
� .li M mento de urgencia do lea- conterrâneo - Luiz Delfino.
lL,!r;,).a call' @S srs� �gjr!ll o';)!lII der da maioria, uma cornrnis- Pelo corpo docente discursará

§iHme� Pe�lm�c da S�lvei�'aa e são para a elaborar a refor- o dr. Othon Gama d'Eça e do
ma do Código Eleitoral e discente o acadêmico - professor

Ail'i@)fiiO Baptista composta de sete membros, Laercio Cr ldeira de .Andrada.
dos quaes seís distribuidos M�rec�-�o� �s. maiores appla�
pelas grandes bancadas-S. I

sos essa rmciativa, tanto mais

Paulo, Minas, Bahia, mo I veherr e ites quanto e �ei:to qu� a O
Grande do Sul, Districto-Fe- Faculdade tomou a SI indeclina

deral, Estado do Hio e ovei devêr da Academia Cathari
sétimo é o i1!ustre deputado nensc de Lettras, que, a essas

Mostrando-nos ligeiramente vo- catharinense dr. Nerêu Ra- horas, anda naturatmente pelo
lumosa correspondencia, informou- E' lógico que, escolhendo mundo da h..a.
nos o dr. l\Ih,::x:l Ped;o que o O brilhante conterraneo parai _

seu partido está recebendo valio- tã_o re�evante incun�bencia, Ainda o contrabandosas adhesões do) interior e que o nao quiz O sr. Antonio Car-
b d d "A "

alistamento de SC:1S correligi,:marios los prestar homenagem ao a or o o nna
é bastante apreciavel. governo e ao povo barrigas- r . ,

E assim rematou a conversa, verdes mas tão sómente i.om reíerencía a nota por
ernquanto se despedia: disting�ir e aproveitar a vo- nós publi�ada sábbado e

___ «Dentro em breve teremos lumosa cultura jurídica do h?ntem mais detalhadamente

no interior do Estado mais um
leader catharinense. divulgada PEe10s nossos colle-

dir d' o�.; d o p. � ,_
Em todo caso, essa hon- gas d «O � stado»; sô�re o

rre__ono organiza o com elernen
,. contrabando apprehendido a

tos de real valor, que acabam de rosa escolha e motivo de
A

ingressar em nossas fibiras». verdadeiro júbilo para todos bordo do p�quete «A�na», fo-

I os que sinceramente amam I mos posteno!mente ":forma-
esta terra. dos,de que nao houve mteres-

.........,.,.,.., ---"""'"' ..... ' • ......,.,....= - = ... 1 se de lesar o fisco, pois, o ac-

A ul1ificaca-� d I cusado é o sr. Felix Barzan,
'i" UJ as c asses um commerciante conceitua-

do COMll1é.1acio Industria do e. incapaz_ de proceder
, com lI1correcçao.

e Lavoura Attribue-se a falta, aliás
desculpavel, do negociante em

S. S. foi, segundo nos decla-
. RcalizoJ-��.' sabbado e domingo ultimo, na vizinha apreço, nãosaber que peque-

rOlO, pro:::'!Jrado pc>r eLmentos de Cidade de I"t�lany, o grandioso Congresso preparatório na quantidade de arminho,
destague do Partido Liberal e da levado a eftelto por iniciativa da cohesa União do" Va- mesmo enviada para pessôa
Colligv.ç:".o Republicana que, em- rejis.tas de Flor!anopolis, para a unificação em San;)ta Ca- de s.ua familia, �fim de .con
bór:J. não investidos d:! incum- thanna, das pUjantes ciasses do Commércio, Industria e fecclOnar vestuano, eshves-
bencia officia!, sondaram a pos- Lavoura. se sujeita a despacho.
sibilidade d� uma approximação A primeira sessão foi iniciada ás 13 e terminada ás

-----

A Sra. Ga brie�
com o Partido Evolucionista. Mas, 16 hOJas de sabbado e a. segunda iniciada. ás 9 e encer- "Brazilian Clipper" tiu miSS[3 r""Y3
não quiz e não quer o de. Ma- rada as 20 horas de domingo, havendo a mterrupção de
noeI Pedro resolver algo a res- 2 hQras para o almoço dos senhores Congressistas. Rio, 20.-(A Gazeta) -O Rio. 21 (via aérea)-A Sra. Gabriel Terra) C,T! c(lmiJ:;�_-
pelOta, S""111 anro 1"0. ouvl'r a palavra Os calol'o�so d b t t d d B nhia de sua filha, assistiu hontem, ás 12 i1oras, mi_s�] na

� _v ::> S e a es "fava os urante as discus- possante avião «razilian
de se;us correligionarios do inte- sões �os importantes assumptos, dizem muito bem da re- Clipper», que faz o vôo de Candelaria.

"

rl'Or, qlle fazem p3.rte da Com- levancla dos pO" t ti' 'd A Sra. .. Terra tem cOliquistado as sympainias da alta
. - I1LOS ra ae os com supenon ade de vis- Miami á Buenos Ayres, sa- .

l""".,jo.sa-" Dl'r>�ctoTa do Partido. ta" naquelle Conaresc:o b I d I h' d V'
.

E"t sacipdude carioca pela lhaneza e doçura cie sea lr"ltU, em
.'_v v � Lu,

. • b'Y , para o em gera as c asses lU e lctona, spm o iPara isso, entretanto, já con- a se umflcarem. S t h
. , .

4 29 que revela os primores de uma fina cc ucaçilo.
,.ocou o l'llllstre chde evolucio,· O sal'lo d F d P f't d

an o, 0Je, as \ I
o.

Tambem sua filha, senhorita Olga Terra 'tem sido ad-
v .' C \ o

.

o r.u m. a re CI ura e Itajahy, gentilmen- hOias, sendo forçado a. ._
t

'0 I te cec�1 jo pel d P f ml'ravel de graca e svmpathia.msta uma rêUrnao, nes a caplla, .1 L O Igmsslmo re eito daquella cidade esta- d.e�Q�r (�m Cabo Frio, devido .. J

daquelles elementos, a qual r.::uli- va repleto. não só de disíinctos representantes ctª� das- á fórte cerração, onde per- O. t
.

, t'."""õ "-:F""'� �"' _.� .�� ".... i- :..zar-se-Él l)or estes poce:)3 dias. ses de ml!ltos e importantes municipios, como tambem noítará, levantando vôo ama- Jan a í I r, - � Q tlO a t ....;) � <!'.,;:.� L l.o':_-:;' '= ,-,�>

E accresc-::ntDu textualmente d� �ur::�rosa .assistencia ql�e ouvia com vivo interesse, as nhã, pela manhã, para o Rio 1<io, (via aérea)-Domingo, �ls 2í horas, re:i]izoil se,
s. s. : dtscus::;oes �eltas naquell� Congr�sso. de Janeiro. no Palacio do Cattc:te, o �f1rdo�olf intimo que o Prcsií.L�r!le
-«As eleições de Outubro Ao que sabemos, fICOU deliberado, entre outros as- O «Brazilian Clipper» pas- Gabriel .Terra e sua Exma, e�;po3a offcreceram �1O PrC.3�d�í1-

vão decidir defi.'1itivamcnte sobre sun:p.t?s, a realização de um Congresso de Constituição I sará sobre Fiorianopolis, na te Getuho Varga.� !Q st:nhorél.
a hegemonia politica em Santa Ca- d,:fimtiva dess� �ntidade s�perior-a Federação das clas- proxima quinta-feira. • , . fitharina. O partido victorioso nas s�s d�. CommerclO, Industna e Lavoura de Santa Catha- N. da R.-Pede-nos a fir-\O trem preS�ít'.:lei"'C��:Jia ��:;E::;(za:�
urnas cimentará sua êstabilidndc nna-rorça bastante representativa para a defeza dessas ma Eduardo Horn nQUQi�-. São ��au io
na situaçào politica estad:'laL' classes en:_ geral.

.

mos que a grqnÇ.(! ��eNnave I Rio, 21 (via aérea)--O trem especial qL.le co:;duzi;';_i á
Oahi nasce o grande emp:::nho Cumpl e con��a!ularmo-nos com Itajahy por ter sido da Pj,imÜr \;iOffi utilizando ga- S. Paulo o Presidente do Uruguay, Dr. Gabnel Terra, ::U!:la-

co::n que Iib:::raes e coliigados pro- O .local
.. or!d�. s� inlc!aram as discussões basicas da t[iq zolin� Avíação Ethyl, da Te- nhã f� domingo experiencia'ate' a estação de Pê,rra do

Cl�ram o apOlO dos evolucionis- bnlha.l1le !I1iClatlva da União dos Varejistw� dQ ?Iaria- 'xaco) representada nesta prél- Pira.ny, O referido trem c' composto de quatro carros 1M
ta�1 tanto mais gu,=: possuimos um nopolIs.

. ça por aquel�� fir�a. de lUXQ� LP, lA,2, 5A e lRT, carro restaurante.

Expressivas ��o��e�:íf�r2�{:[i\IT(�f�
lhe esiã� se�-�,�@

o

- pres't�_Htlas
1-1

. 1 1 _ 1 '

• oje, p�,il manna palestramos
L";�iranLnte com 03 SISo dr. Ivh-
"

noJ Pd:.oo da S;]v.::ira, chd-.: po-
lítico e-{oluc\oni�Ll e o sr. Ante
ni: J--t�?';.O"a pjo.,IJo,,;r.oo partida-�:r..'J -'.� I. ....�,.l,., ...... ,_} ... tJ.l.U,J

rio daquella agglemiação politica,
L;�:d�ntc C,!1 Laguna.

Nessa occasião, o influenk pró
c zr sulino declarou á .-1 Gazeta
não ser verdade a notícia cor

rente, de qu:! o sr. dr. Rupp
JUl1!Dr teria ído até a localidade
de Guarda, no municipio d:: Tu

barão para consecuir sua adhe
são �os coHigado;. Rebindo-se
as probabilidades do pleito de
14 de outubro, &:5e o sr. Bap-

eleitorado nada desprezivel. A
nossa situação no pleito é, assim,
d.::cisi';a (O capaz d.� dar a victoria
ao partido a qUe nos unirmos.»

P re�·· '1den t;c ....'ú
t'··...� ... � .F,� !f>'" � l"�Y :.::;:0-, r'� (�o. ;""�. í "r.... il,;;..._p t I II C'::"'1l \�rr... M '->.......4: .....__ 'f..,;...... ...r_1,; •. � ..

Rio, 21 (via aérea)-O Presidente Terra {:l!lJl f-':rd,.: �e
madrugador. Os seus intimos .sabern que as anteman.us

sempre o encontram trabalhando.
o

Apezar das emoções da véspera, do cansaço da V:J

aem, e ter-se recolhido tarde ao Cattete, o Presidente (ra--
b

. A 1

briel Terra acordou muito CL·U'�.

tista C]u-::, em Laguna, ectão as

forças politicas perbitamentc equi
libradas, não se podendo prevêr
'pélra que lado se inclinará a vi
ctoria das urnas.

O talentoso advogado dr. Ma
noel Pedro da Silveira en�rcteve

comnôsco a;;radavel con;c:'sa, prcs
tanc!o-r.os as s�u;ntes eo intere.s

sant�s inbrmações.

C
. 1

M �

ortezlas er-1-t.t·e O r.:);eS�(Ãled""�-
te Terra e o prosicíen't;3 ela

� EJi. E
�. .�. H.

Rio 21 (via aérea)-O presic�ente do U:uguax � a ,�ra.
Gabriel Terra, convidaram o presidente da Assocraçao ]51'2.

sileira de Imprensa e a Sra. Herbert Moss para participa
rem de seu jantar intimo, na tarde de : hontem, no Pa.acio
do Cattete. O jantar realizou-se em um dos salões do l\l�a
cio Presidencial, tendo transcorrido em um at;lbi�nt2 ele

grande cordialidade. O Presidente Gabriel Terra fallo,! so
bre a sua vida periodistica, referindo-se a illnl;�í;cia cL-:isi
va que a mesma teve em sua carreira politica. O presidcn-
te da A. B. L, qúerendo manifestar ao presid'�nte do Uru

gua oy acrradecimento da classe jornalistica, per t:lo ;10,)1'0-

sa distincção, enviou, hoje, a Sra. Gabriel Terra ti na carta

acompanhando flôres bras\lcjras.

lorn-'!;�+""""" b'.... ,...·fC'";!riC-::.,r,I·�,-..
....; � C.::D , ! � 'tl.... i.r� _ -..s � tt�-::J � g a "'-./ :1 � "'�

Rio, (via aérea)-.Te!:á I�gâr, hoje, comojá .foi nO�l(�?
do amplamente, a cenmOnlJ. (la e�trega ao Pú��)ldci1te lia-·

briel Terra da carteira de sacio ilincrctntc, que os C3,atlilOS

da Associação Brasileira de Imprensa corJe:'cm aos lCll1a
listas illustres em passagem pelo nosso paiz.

\

.

.. .,;.'r" I

...,� .� '
.
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Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado,

������r$g#��������*':#1 O sr. Flores d o mysticismo do sr. �s:s:�s:�:s:s!!Cs,:s::*:s:�
�" arnet" feminino � Cunha

a
washinton Luiz

�rJ
D E A R T E 1

@ � Aborreceu ..se com as ,Rio 19 �(Yla aérea) Nohclas � REDACTOR ;
� Por Mmc. ROSE MARIE�) caravanas vllldas�a Europa, atravez de car- � JOÃO M. BARBOSA'
� .

.
. ,�J tas paticulares, adeantam que sr. r� ����t���'#".['�x�.:� �.........�����,]OO.lJ Parlo Alegre -20 ( Via Washington Luiz �ClTl, ha algum "....s...� :..;..__:•.:..s......

aérea) Hontem foi distribui tempo, re,v�lalldo �lltensa preocu�
Sou dos que

d
.

t t 1 pação religiosa, Consta, mesmo,. pensam que :ma a segum e no a pe a secre-
,

I' b I' '_ matena de arte não se admitte
O tid dest

.

I' I tari d I t t F d . l: ter escnpto um ivro so re re Iglao. .S ves I os este inverno conservam a mesma mna, aria o n erven ar e ela.
H ind ff regionalismo piégas. Obra de mé-

embora os numerosos detalhes os differenciem dos do in- «Nos ultimas tempos, o a

�dm
a quen:. a irrne

'fquedo rito parecer-me ser destacar os
J' O f bri t d t id r.r R' G de Ih di ex:�pre51 ente lena rnam esta o

,vemo ::lIl(er101'. S a ncan cs e ect os nos oiferecem ,la ran l:: aco eu cor 1-
icos d "

'

" de i _ valores que possUlmos sem, en-9._�?_iL?�,!.�!5�.�"'_�S�_��?. uma variadissima collccção de lans e sêdas, de uma ap- almente numerosas ernbai- aos seus amlg'd e�e·Jr�.
e mgres-

tretanto, procurarmos empanar,oarencia incorpada porém leves e de flexibilidade ma- xadas acadernicas que, em s.ar _numa. or em re igiosa como

com' injustiças, brilho de outrosNão será devolvido o original t "" _ c � G (, '-, '-
- 1ravílhosa. Esta creação se deve ao córte novo dos vesti- missão de confraternização irrnao ergo,

pubOlicado G.U,· não.
[' dos 'taitleurs, que se collam ás linhas do corpo, nos universitaria, nos visitaram,concerro exoresso em ar l� •

b
.

ff d tI II b '_ l' quaes, O uso das fazendas ao viez, o ngam a uma sou- com? hospedes o iciaes o Ouan a com-eo ae co a oracao mesmo so I� " ,

id d t �

E d"'i 1 � "I" plesse, aue jamais tiveram os tecias e outros ernpos. governo do sta o.
._ct [lC[1, nao tm» ica em respon- 1

* f lt d I Caça0sabilidade 01.! endõsso por parle 'i' ':' Entretanto por a a e pi,As lans nos offerecem um amplo campo de escôlha, verba, o sr. Flõres da Cu-IS t D 'da RedacL,�ão. d d f' d b an DeUSUma, de effeitos grossos, da os pela disposição e 105 e nha, resolveu não mais su - •

Assignaturas lã sobre fundo extremamente fino, outras em diagonal, vencionar a excursão de ca-

'� pastilhas, cubos etc" angoras, as ottomanas e uma mft- ravanas deste ou ele outros
451ji000 riidade de Jans raiadas, que caracterizam o inverno em to- E s t a dos, academicos ou
25$000 do o seu auge q'uaesquer outras.
15$000

..

5$000

INDEPENDENTEDIAI<lO

Redactor-chefe

Martki�]� C;m!!luh� .J�nicr
REDACTORES DIVERSOS

A correspondencia, bem como

os va/orés relativos aos an

uuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente J��Jl'® r;:�!!:Qrjl}.

que não sejam nossos.

E' o que faremos nesta secção:
tornar conhecidos os artistas ca

tharinenses, focalisando as' suas
personalidades, taes quaes são.

Dentre ellas, é justo destacar
a figura extraordinaria d:! Alva
ro Souza, o mestre admiravel,

Pelotas, 19 - ( Via aérea) dono de rara e invulgar cultura
O bispo de Pelotas vem de da arte musical, tratadista aba
baixar a seguinte recommen- lisado, compositôr de excepcional
dação: vérve, emfim o mestre dos rnes-

«De ordem de s. revma.o tres barrigas-verde.
Bi3pO, levamos ao conh�cl- Quem na geração nova o co-

O ib d L' it d mente dos parochos e reito- nhece ? Talvez nem duas deze-ornm us a IlTIl a a,
Ires de Igreja, que pessoas nas dos nossos músicos.que faz o transporte (e pas- C thé I'*

*
* extranhas á Liga a o ica se Alvaro Souza, sem duvida, umsageiros desta capital para . 1 d dQuanto aos velludos, vemos que seu uso triumpha o districto do Sacco dos andam servmno o nome a das maiores mentalidades artisti-

sob de novos aspectos, graças {L moderna téchina de Limões, devido ao seu las- Liga para angariar e�itore�, cas brasileiras, vive ignorado, ar

S'cus fabricante:;. São chamados velludos sllpport, cujo timavel .estaclo, está cons- pelo que o Bispo mi a� a seja redio e já descreu das nossas

�T(�::��::��:mEi:����,t'!i�:��n pello é muito brilhante sôbre vail de sêda natural, c o tantemente « encrencado)} ,
explicado �os cat 10!l�OS que possibilidades. Com a fundação

�,�. U"·""'A . t· �� ", "'" �,�1�i! velludo 111usse!ine, que é fino e de uma suavidade incom- di' afora as Juntas regIOnal e do "Club Musical", alguns ami�
��

Y"
_,

e P. "�11 � \;.;) . preju icanc o aSSlm os, que h tt]��!
_.

· c,,::,,:�j parave I. •
•
• de��r�e ���:��; e n t e um a ��r��ão Ile�straall��r[:ad��r� ;: !���iv:.r�:;!-ofa:e��ie��:�i�

O ' "

lo ! I' tazer o serviço de quahfl- dente de Honra da aOoQr::omiacào.S cnap�us são Juvenis e atraJlentes. providencia (a compan lia � �

St!!í9d� �MtBHCla, - Governar Voitam a fazer sua apparição as grandes capelines propietaria cio referido ve .. cação eleitoral cm seu nome. E, o mestre querido, ainda
um povo n�lo é apf:nas �'as-I para as horas de chá, e o pequeno bretão e o canotier hiculo no sentido d,:; sa:1ar II

crente no esforço dos seus disci�

gar estradas c dlSSCJ111nar oara as occasiões menos -formaes, esse mal. C'Ongresso dO pulos e admiradores, v.:io aprc.-
escolas, embora s2jam esses \' . sentar á nossa gente trabalhos
relevantissimos, precípu.Js· ...._=-=������������������-� --�.���������� P. R. Liberal que, sem favor, podem figurai
problemas para a gl'ard; nos mais seleccionados program�
codectlvldade, que somente o grande des- Symphonias do occaso

-

19 (V'
mas de musica.

Bem governar é prover na velo materno conserva agra- Porto Alegre -- Ia As maravilhosas producções do
.,

1 1 '1 davelmente asseadas. Para aérea) No dia 7 de seten�- grande musico ficam aguardandomed!c a c o passIve, as gran- b 'b
'

des e as pequenas necessi- tanto chega-se a allegar o Musselinosas como brumas diurnas ro proxlmo, s9 a preCsl- a's apreciações que nos venham
rC"l<il e I' mbecl'j' pretexto de Descem do occaso as brumas harmoniosas, dencia do sr. Flores da

, ul- de fo'ra!dades das multidões, L.. jJ

E certamente a saüele pü- que essa promiscuidade re- Sombras veladas e musselinosas nha, haverá,
_

nesta capJ�a, Alvaro Souza, não é ainda,
blica, O rnais precioso bem pcllente é uma exigencia das Para as profundas solidões nocturnas. uma c�nvença? do Partido infelizmente, um cabotino. E, por �democracias. RepublIcano LiberaI.

ISSO, continuará a ser ignorado. iJde um povo, fonte illesgota- S
' .

t No dpcorrer dos trabal110sIsco na Capital do Estado acrarlOS VlrO'ens, sacrosarr as amas, �vel de sua encri!!a c sua
0

.

'c .

.

. 6'

d�, 1T1nag;np ce o qllC ll-ao se> Os céus resplendem de siderias rosas, serão tratados aSSllmptos e
dedicação ao trabalho, e por-

_, '- [ �-J '-

-

pas�a no l'níerJ'o' r Da Lua e das EstreItas malXesto"as interesse para aquella agt'e-tanto de seu desenvolvimento ;', . . 6.)

j Será tão àifficil, assim, re- [Iluminando a solidão das filmas. miação partidaria.m! progresso, leVe ser um
Na mesrna occasl'a70 sera-ot mediar tudo isso?problema administrativo c e

Ah! t l-,' 'e<:c:olht'dos os nomes dos..

d R' passiveI que sim, ain- '

. por es es symplloTllCOS occasos

I
��

S P I 1 9(AG)p::rennes preoccupaçoes e e
d .' ! 'I I A t

'

� /
A

I o C:lldidatos do Partido Libe- ,ão ali 0- azeta
attenção J'ámais descurada, a". m.a.!s'.,oepols c e ter a n-

.

erra C,'(JW a aromas c e aureos vas s,
I ra-l a' Camara Federal, em O sr. Raul Azevedo, DirectortF ve 1tolJa 11pste anno redu Incensos de t/lllribulos divinos. .

Entretanto, isso não se dá �d'd1"?5' �.
' ,

-

numero de 20 e á Consti- Regional dos Correios e Te-
el11 Santa Catharina. A li o e.... ,pai a 15 contos, a

I h b d d-

I d t d tIOs plenilunios morbidos vaporam. . . tllinte Estadoal em numero egrap os, rece en o enun
!I1'ande maioria dos munici- veDa es llla a ao ma ena

c'a por tIm funccI'onario que'-' 't
'

E como. que no Azul planO'em e choram de 32, 11' d hPios desconhece em absoluí-J sam ano. 6
a go e estran o notou em

. Cytharas, harpas, bandolins, violinos, Dos municipios do interior
qualquer providenciCL a res-

C·
,

b' vI'ra-o commissües represen- pacotes depositados na caixa
·t Nó Fi IVISI110 arngaa I t I 83 d b

.

pe! o. s mesmos, em 0- CRUZ 2 SOUZA i tativas dos directorias locais. pos a ,man ou-os a flr.

rianopolis, temos uma repar- verde
E' passiveI que estejam Nos referidos pacótes fo-

tição que, a despeito clozelo Atéo dia 18 do corrente, Tera-O pago' com a VI- presentes os actllaes depu- ram apprehendidos 720 bi-
de seus funccionarios, traz

estavam inscriptos no muni-. ..,

'

'

!lI1!!

tados federaes pelo Partido lhetes da loteria da Irlanda,
da origem um cunho de re-

cipio e comarca de Floriano- Liberal, que eram remettidos para
trôgada burocracia e com- l' 5 98') 1 d d'

· ... cá clandestinamente.
1

'

ff'" pO.IS I' .) e eitores, para a sua au ac Ia r. O Delegad'o FI·scal mandouprovac a me íClenclô..
uma população estimada em

Formalista, rotineira, ao
45 mil habitantes. Passeia a pé lavrar o competente auto de

invés de Directoria de Hy- Pela data e repartição multa contra o sr. Arber, a-

giene devêra chamar-se a
'IT do O presidente lugador da caixa postal n. 83.

Gôíta de Leite, porque quá- ass�TI se proc�ssou a qua J 1- O ba IãO dos d ise ipu los
si exclusivamente se limita a caça0 d� eleltorad?: professorPica rd attingiu 22 uruguayo Duca e Schu'chsnl'ggNo Tnbul1al eleltoral:633. .

·Jcrificar a pureza elo leite No Juizo Eleiloral: rrlll metros de altura
vendido á população. até abril de 1933 - 3.193

E esse serviço mesmo é
l'ataI para as passadastão inefficaz que até o 1ci-
eleições -3-.7-3-6

teixo in.::ulto, mas experto, Ji' ovos eleitores até 1818 2.247
aprendeu a fintar a fIscali-

zação, addicionando água Total 5.983
horrivelmente suja, para an- Assim, proporcionalmedt{' á
nular as passiveis indiscri- sua pequena populacão, Flo
pções do lacto-densimetro. rianopolis entra no -computo

Emql1anto isso, ha clepósi- brasileiro com uma das me

tas de immundicies águas Ihores percentagens ele elei

estagnadas e boeiros enru- torado,

pielos, nas ruas cClltracs. E,', não ha dúvida, motivo
Vende-se ás escâncaras 3 de real orgulho para nós essa
frucia verde e o gênero ali- inequívoca demonstração ele
mentido deteriorado, civismo, que vale mais do

O morphético estende a que qualquer revolução cons- RECEPCIONADOS PELO PAPA E

mfio á caridade pública, por- tltucionalista, custeada com Vienna, 19 (yia aérea.)- O
O REI.

que os governos não lhe as- o dinheiro e o sangue do balão estratosphérico belga que, Roma 19 U1 Gazeta) Os
sistem. como deviam. O bar- povo. tocado por fortes ventos, se en� marujos brasileiros do «Almirante

. riga-verde, explorado pelo Exerça, pois, cada cida- contra no sul da Hungria, dirige� Saldanha) ,isitaram hoje as jazidas
locador, habíta casas sem dão barriga-verde o seu StlÍ- se II urna região perigosissima pa� de marmore e a exposição de Car-
ventilação e selll hygiene, fr�gio .livrcmc�tc, sem se

I
ra q�lalqtJe_r �ano?ra, pela a�$o� rara,

O escolar, crivado de piô- deixar lmpresOlonar pelas a-

'I
luta talta de lllummação pubhca. No próximo dia 23 os mari�

lhos, immundo, feridento, meaças e as fallazes promes- Os circulas aeronauticos infor� nheiros brasileiros serão' recebidos
convive com as creanças sas de politica paofisoional.j mam que é quasi certo que os pelo Papa e o Rei.

ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE
MEZ

*
* *

Usam-se tambem os bellos jerseys de, lã e Ians tri- Omnibus do "Sacco"coto Segue, ostentando seu previlegio, a nova fórrna de
panno mui souplé, chamado matic, cujo creador é o huno
so Rodíer.

C'n:xa PDstal 3"1

Apprehensão da bi
Iates lotericos

Bruxellas, I.9 (via aérea.)-O tripulantes tenham perecido nessa

b�lão . estratosphérico, tripulado aventura.

pelo:> estudantes belgas Max e

Hernwer, discipulos do professor Bruxellas, 19 (via aérea.)- E'
Picard, attingiu á altura d� . . . . grande o pezar pelas noticias vin�
22.000 metros, batendo o recor� das da Hungria e que dizem não
de mundial. haver mais signal de vida a bor�

Entretanto, reina grande ansie� do do balão estratosphérico, que
dade pela sórte dos trípulantes, I acaba de bater o recorde de al�

haven�o �nformaç�es do sul da I tura.
Hungna mformando que o balão �m�.�_�·!W�'�"�������
fôra avistado nagueIla região, não
se perc.eb.:ndo, no entanto, nenhum
movimento que indique diminui�
ção de altura.

Rio, 20 (A Gazeta) - De

pois de ter visitado a Escola
Uruguay, em companhia do
Interventor Federal, o sr. Ga
briel Terra, presidente do

Uruguay passeiou a pé pela
Avenida Rio Branco, sendo
acclamadissimo pelo povo.

Roma -19 ( A Gazeta)
Amntmcia-se que no proxi
mo dia 22 avistar-se-á, em

Florença, com o sr. Benito
Mussolini, d\:lrante as grandes
manobras do Exercito, o sr.

Schuchsnigg, primeiro mi
nists austriaco.

.;�

_. rrt,.....it=wtfKmr #Ta hte'· •
--

no

IVlarujos
brasileiros

Attentai bem!
A filial das Casas Pernambucanas, é a unioo desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA
Formidavel e inegualavé1 stock de fazendas com

os padrões mais beBas

Comprar nas Cua. Pernambucanas é economizar.

'RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I <?-_O_� p�:�l�=.� I ! i_a i� ç a. d� _ �� ��_i_ �
� --- Eunônõu em 1870 ---

Ii
Ui
� repital r-eolf soõo
� Reservas mais

õ

e

� Receita em 193:3 17.762:703$361
� lmmoveis 13.472:299$349

IRes.ponsablliiloàes
o

..

asurnlõca em 1933
.

2.369.938:432$816
(Estes n�sDonsa!Ji!iàoàes refel'em-ge somente aos ramos De

E'060 e Tr�'fH'-l5f?ORTE5, que são 05 DO')5 U!'-nr05 em que
a Cornprrrih iu opér-o)

I Agentes, 5ub-Agilntes e RegulaQores õz Ava['ias em to.ào� 05

Estcõoe ao Brasil, no Uruguay (5uccursal) e nas pr-mrrpues
pracos extrangeiras

� Agentes em E'lorian�polis t'Am[705. LOBO & nA.

I I
ii Rua r. moIra n' 35 (sobr-cõc) lC!lXa postal 19 1I refIZer

.•
rlLf.:m

.. r!çA.' c:.Tueb·I_t?;ha:nlt·�sB�m I C A S A P E R R O N E
Escriplorios em Luqunu e ')\diahy ..J ,�'" c,

I6!umIZIlOU e Lages RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17
r,:·�����...������i!···.....ema:;;frm,.CU:iL&CmrAaa

5E6UR05 TERRE5TRE5. E .mARlnmo�
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

9.000:000$000
36.000:000$000

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE 110 primeiro andar

r a s o o c a ; I::t::,oqARI= bt_._lu�;r"\,j ...": li ..... ..;.::Ii��"

RUA FEUP? SCHMIDT n' 10 (C)QUINA DA
R_lJA TPAJl·l'IO) Telephone 1.194

Coqueluche 11
aD"" í"'t'ilR';'II;11"'1"T"fi'I;SEV..l.iDIiIIIIII

XAROPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

�;IiO'''_..."..,.."...",�<::m_''''_-
.

-

,

_...

9II Syriaco TgAthe�ino(� Irmão II
�I CO'JIVHSSÕ�S-RE�RE?ENT.AÇOES E C�N_TA PROPR\A� Aacntes das i -idustrics Peunidas F. Matat azzo--S. Paulo

I St�T1.dard Oil. CO.'
mpan

..
y Of Brasil (K�rozene marc.a

"JACARÉ", Ga'�oha "N10TANO")-Pa��lr ?O Br�Sll
S. A. (S",rviço aéreo)-Nlarcas de farinha de trigo

!lI UL'y t.: ,�LA',H_nA, 1\1 erniadas CO:1] cheques de
�, �hh aLn " i':: h)fGDSüaO

�._<'l,
ui". c CL .....

9RUA C01�SELHEíRO MAFRA N. 2

I Eud. Tel.: UAtherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026
U2rm' n, !!.1'j'1md!!:lI!imrm�� ;'5""w._=

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

F NKEN
Typo "Super-Bayreu'th"

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

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

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

rALçAD05 ELE6AHTE5 E flH1551m05

- - - Ultimo rnoõelo - --

r !Im

CAFE' JAVA

Novembro

I
tELEPH. 1.360
I'�==

�,�����.�am����.m �B

I
I Praça 15 de

=m

Salao

Sepetiba
Barbearia

Rua Conselheiro Mafra, 5

7Jnrt==

<, """,-, \ \\ \ \ \ I I I / //
I /// ��J.y�?"'� """,\ \\\ \ \ II! / // //// �f4���'.

- "",\ \\11/ /// / / ''>:'�<. c-: \\\'\\ /;1/ /./ -. .>�,�.--- <, ""-' ,�\ 11// .// _/ - ��,
-
--- -.:::- � ,,�\\\II///h/��.�",� '

..
;' �ffi,.--

<, ��0'" ./"�
.

.
\ ;:'F�w.:>- .:::::---:: �,�.",. \.� -�

.... ..... '.
.' : :�'i';f<'.

�� ��
��'\Í ��
:fi� "",-,,'S1;

� A saúde do seu lindo b�bê t.�.�_�!�� �7"".f:t� é certamente a sua maior pre, tfJl
�,�occupação. Tenha pois a cer- ��teza de alimental-o com um ��

1 D lh 1 ��e i t e p u r o. ê- e eíte c�J'';:: I

��"MOÇA", obtido do 'melhor �leite das campinas paulistas.

Manipulado segundo os me,

thodos mais modernos alliados
á experiencia adquirida no

mundo inteiro pela NESTLÉ,
durante longos annos, o leite

"MOÇA" é o leite por excel-
lenda.

�>
C $

� �

�Q l

�q
'"

�I A �
V Sr'<"',n

Q� i?r� ;J
O

L- eR
0(Y 0�
�

C L- IC
c)

",,{q
R

�
� L-

v"?" �
L-

-«..' o:
<; ..y,'Q:).;ç I �'

0 ..y�V

O��
<S C ..y�OI

REPRESENTANTES GERAES:
Erm�i:St@ 91!!jgtmií�k � C��. Ud�.

,-,u'_ .;:;,,5:::.":'-.) ma�ra. 35-- r. Postal llZ--T"C;ieph. 1.626

(j
o".Ge.�••·eAt�*�...�e•••
! Açougues I• •� �C(i� ...

� I� ào Povo, j
i Popular e I
I (floôeloo
!� A melhor Carne VerdeNestlé and Anglo-Swiss Conden$edMilkCo. IEscriptorios: Porlo Alegre São Paulo RIO DE JANEiRO Recife Pará

.

.'

CaiX3spcst�"s: 602 1071 760 290 128

i Preços convenientes ao consumidor

Agente nesta praça: " LARGO GENERAL OSORIO, RUASESTEVES

Virgilio José Garcia I JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO I� Entregas á domicilio - Hyglenl irréprahenslvel •Rua Tiradentes na 10 .m��,����S��%��Ill'��.d.tl@.l.���>�m,��.. kWJ_.������J'���I�'l"i!J!>���'����'�������Caixa Postal, 56

Café e Reslaurant
"E S T R E L L A"

--- o E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

I�aça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto «João Pessôa», por preços ao alca:
de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bur.ardi-LARGO CE-

I\ERAL OZORIO.

rzn eh: '$ ri " -

Filomeno & ela.
End. TeL FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.
C0111l11ercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

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

---================�.====�===========-��==-=-�-=-=='

crpfiranl sabão
"
I C I
res domesticos

Massa consistente. · ·

" de (Curityba) para lavagem de roup'a e misté ..
I

...... Em caixas de 27 tabletes
Economioo . . .

- .. Optima qUlalidade •• .'

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Slzenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 1 1 e

das 1 5 ás 1 7 hs.

Consultorio nua Marechal
Guilherme, n' /

PHONE 1299

Chamados a qualquer hora
�========::::::::::::::::::===�:=:::::==============--:..:====:::::::::============:::::::::========�

---------_ -

. --=
-

����._..t.,!l:l'i2�.::_;,.1...: ��;�
_

SAP
"OS melhores calçados pelas

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

A
Médicos

Dr. A. Bulcão Vianna

Director Médico do Hospital
de Caridade ICLINICA GERAL

Tratamento medico e CUUT

gico das molestias dos
olhos

Consuliorio Rua João
Pinto /8

Dr. Cesar Avilla
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R. Arcypreste I

Dr. Ricard� G�Usma"n
I

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves Juntor.26

TELEPHONE 1131

Consultorio: Rua '0rajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Miguel Boabaid
Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARiAS
Consultorio: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) tel,ef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19,

rR, DJ '_Lfi AMOElLMANN

Consultas medicas das
1 O ás 1 2 e das 1 5

ás 17 horas

Laboraforio de anàlyses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 1 8 horas.

Exames de sangue, líquido
cephalo-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual
quer pesquiza para elucida

ção de diagr.oticos.
Rua João Pinto, 13

(Sobrado)

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méôic:a ào Hospital e

moterniàaàe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sjn
CCelephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. I

CCelephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

-� ...;,._._ ," " -

_

-

.- •.
�l

.;'-_

Com curso de apertei- ====_=__ =.=__=========_=-. -=-�__

çoamento no Rio de II- Janeiro -

IrOH5ULTORlO: Rua fero
nanào mochaào n 3

I iDa> 8 á, I 2 e da> I 4 á, I 7

!ITabeliães
========================,---_-

====================-

Armanzern de seccos e molhados, louças, vil ,

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: qL :11'_.
dade.
Rua João Pinto n: 8 �a� Phone t:, '1

Advogados
Drs. Nerêu Ramos

e

Aderbal R. da Silva I
Advogados

Rua Trajano, n: 33. Tele-
fone 1631.

I
Dr. Henrique yupp Jor.

E

Dr. Oswaldo BLElcão Vianna

Escritorio R. Felippe
Schrnidt n' 9 Phone 1483

Cooperativa Catharinensc, í'<'-1
� ,\::r:'

" 1 e �

1 j ...... �

Olivio Januario I ""","""",S",,�--=.==_,,=z.._� �;;

de Amorim I ii PASCMOAl SIMONE S. A. Ii
r«

J.H iR FRANCE
II.

SEGJNDO TABELLIÃO II' LIVPARIA MODEDI'TA I cor- 1;,1,1-, l'•. � o NLi\IS RAPlDO v

Official privativo de pro- I, funàoàa em 188B ' REIO .U-:REO
testos e mais annexos I I'Rua Felippe Schmidt n: 8 América do SEI-A il 1 � l
RUA DEODORO, 5 I

I raixa postal1Z9 T'cl. auto 1004 I
Caixa Postal, 98 Phon� 1323 I C d R'b' E d T I Io igo 1 erro

� no. e g.
I Tr-orispor-tes ai" Cor-rcsr-o J

II' SIM O N E

11.11
õ

enr io ccreu. p:!5sagziro_J �

pequenos CLlr''-:-C5

/11- �����������'o, p;�/����:Yt��: III Pã"�ÇB 'I;) €ir! :� ",'::;
-

bolhos em Alto Relevo etc. Td:zpho1l2 1..� j'j

'===========
��"'?�,-, .. ..;�_.

rn. i,.

Fulvio Aducci

181
Pharmacias

Dr. ,

com·

í 1 " JAdvogado
João PInto, n'
.

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Rua
1 '

,\ 0 u2 -' i.�_�ODas Pharrnacia e Dro
gana Moderna

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Praça 15 deNovembrD, S1' 27

Telephone n: 1375

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

Pelles
I
I
1

========== I

II
I

Dr. Salgado de Oliveira
Alfaiatarias

Compra-se peIles
i

i'Advogado
RUY FELIPPE SCHMIDT N' 9 Alfaiataria cruas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

Areias e Zorrilhas.Accacío Mo-
RUA ]ERONYMO

COELHO, N. 38
•

re I ra tem SeU escrip- Rua João Pinto 11' 11 asa
tório de advocacia á rua

A afamada casa c-.n (' c:,}l ua elegancia c do
- - apurado gosto --

RELOJOARIA OURIVESARIAVisconde de Ouro Preto

Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

n. 70. - Phone: 1277,,- SÊDAS ADMIRAVEIS-!\rnl' .os QU-: r f,�L,;l \Ivi "LO
- SEU V) í í)f,: r: r.JELL' i"�\ _

RUA FEUH ,1:7 SCHMiD'rCaixa Postal, 110.
BIJOUTEfUA JOALHERIA

I:

- ......

, ._ -,'0> � r ....�. � • ..-'••••_.-.�.: _.:: •.•• _
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Brevemente
Jornal independente

I i E I

Direcção de Flavio Borteluzz] Souza

Manifesto dos
vapores

-0-
o paquete «Itatinga> , que

partiu sabbado deste porto c?m Terceira
destino ao norte da Repubhca
levou as seguintes cargas: um SAL DE CABO FRIO
tambor e dá. caixas de oleo para

S d 60e kilosParanaguá, 90 tambores vasios, Sacco d 45 k'lP , 200 d acco e lOS
para aranagua, saccos e

Moido de 45 kilos
assucar, 50 de arroz, 36 tambo-

E d 2 kil
res vasios, 36 caixas de ovos, 123 ncapa os lOS

couros salgados e 5 saccos de
SAL DE MOSSORÓcêra de abelhas para o Rio de

.

Janeiro; 20 caix.as de manteiga, Sacco de 60 kl�OS 9$500
325 rolos de arame liso e 5 ca- Sacco de 45 kllos 7$500
nudos de queijos para a Bahia; I O Moido de 45 kilos 9$000
canudos de queijos, 30 caixas de -

manteiga e 22 caixas de pregos SABÃO JOINVILLE
para Recife. Caixas pequenas 4$000

Caixas grandes 5$000

f�-p;;R;prZ;rtlÇãe�f1
As b���n�:�an�:no-[ � Roma, 20.--Vía aérea-Asb�:-á:a;;�...-:r�a: tà�����S:��=:�� grandes manobras italianas
terminam no dia 24 do cor-

MINISTERIO DO TRA- Concedendo a cruz de Cam- rente.
BALHO panha ao Marinheiro cabo José Tomaram parte nos exer-

Olficio ao Conselho Nac. do Pinto de Cavalcante; aposentan- cicios seis divisões, das quacsTrabalho: do Henrique Antonio Elias; [a- uma ligeira, o que reprcscn-Remettendo, afim de ser sub- roleiro encarregado do farol de ta 30.1' da totalidade das
mettido á apreciação daquelle Bom Abrigo, nomeando para im- forças italianas.
Conselho, o processo sob o n. mediato do C. T. Matto Grosso Todos os ministros e sub-COUROS VINHO DO RIO GRANDE 9.7193-4, em que o Syndicato o cap. tenente L. Phelippe Pin- secretarios de Estado terão

Limpos pesados kilo 1$800
80$000 C3.tharinens.e de Engenheiros pe- to da Luz, cap. de corveta Jos.é mobllizados. Os principaesW hi t 20 V' é Em quintos d d d F d P I R .

as mg on, -- Ia a rea Refugos pesados kilo 1$200 45$000
e a revisão o ecreto n. ernan es au a amos e pn- paizes estrangeiros enVIaramf t tori Ein decimos

d d b de l mei Ald B R-Soube-se, em on e au Orl- Limpos leves kilo 1$000
20$000 23.569, de II e ezem. r.o e metro tenente o essa

.

a- missões especiaes que acorn-d
.. ,

d Café em grão arroba 1933 I d b Iza a, que o micro as nego- Limpos refugos kilo 1$000
23 00'O .

' que regu a o .exerclclO.a e o, para. exercerem. respectiva- panham as manobras aod d Vassouras 5 fios dz. $
h dciações para o trata o e Cedanho kilo 2$000

20$000 profissão de. engenheiros, arc 1- mente assistente e .aJu. ante,s. o_r- lado dos seus addidos milita-B '1 Vassouras 3 fios dz,
d d dcommercio entre o rasi e

26$000
tectos e agnmensores. ens comman o primeira ivisao res e aeronauticos. Assis-E d U· d d d Xarque coxões arroba

N I .

os sta os ru os, epen e PELES
00

- ava . tem igualmente aos exerci-apenas da revisão, por parte Gatos do mato uma 4$000 Xarque sortidos arroba 24$0 I MINISTERIODA FAZENDA Para substituir o cap. tenente cios representantes dos jor-do comité de informações, Lontras média uma 30$000 Por decretos do dia 8 do cor- do quadro de machinista Manoel naes italianos, e de algu-dos varios algarismos calcu- Graxaim do mato uma 3$000 Mercado do Rio rente, foi nomeado Roberto Gon- Pinto Bittencourt, nas funções de mas agencias estrangeiras,lados sõbre os direitos al- Graxaim do campo uma 4$500 çalves de Oliveira para dactylo- Chefe de Machinas do N. faro- A zona de operações, sifandegarios cobrados, nas Catetos médios uma 4$000 FEIJÃO grapho da Alfandega de São leiro, Vital de Oliveira, o capitão tuada na Toscana e na Emiaduanas brasileiras, sôbre Porco do mato uma 4$000 (Por sacco de 60 k.ilos) Francisco. de corveta Paulo Fernandes M:1- lia, constitue a região queos artigos de importa�ã�. O Lagartos grandes uma 3$000 -Officio ao Sr. delegado fiscal, chado. liga a Italia peninsular {t confacto das pautas brasileiras Veados mateiros kila 8$000 Preto novo 16$000 declarando que se faz neces- Dispensando o cap, tenente tinental. A irnportancia estra-terem sido recentemente al- Branco especial 32$000 sario providenciar afim de ser Mario Costa Furtado de Men- tegica da região escolhida,teradas, quasi do dia paraa MADEIRA DELEI--PRIMEI- Vermelho 20$000 submettido a inspecção de sau- dança e Ernesto de Mello Ba- que se apoia em Bolonha,noite, veiu modificar os �aI- RA QUALIDADE Mulatinho 25$000 de, para prorogação de licença, ptista, respectivamente das Iunc- Florenca e Pistola resulta dacuIos, retardando e refenda Taboas de lei est. (3x23) duzia MERCADO FROUXO o servente da Delegacia Fiscal ções de assistente e de ajudante, opposição dos vales do Rhcnorevisão. ° comité tem traba- 38$000 I
no Rio Grande do Sul, Antonio J� ?rdens comarnndo da primeira

I
e o.utros cursos de �gl1as pa-Ihado. fêbrilmente, dia e noi- Taboaslei largo 3x31 dz. 54$000 FARINHA DE MANDIOCA Cardoso de Azambuja, que se Divisão Naval. ralelos aos vales ClO Oborn-te, afim de acelerar a tarefa, Pernas de serra lei dz 28$000 (P d"'O L'I) acha em Canoinhas. Approvando e mandando ado- ne.d d

.' .

Dr sacco . e:J '�I os
N

'° encar�ega O e. negocies Fôrro de pinho 14$000 -Outro, devolvendo o processo ptar as lotações para o aviodo Brasil, sr. Freitas Valle, Taboas de qualidade 2{23 dz. Fina com pó 10$500 relativo ao alôramento de um ter- Tanque Novaes de Abreu e N.
já foi autorizado a represen- 16$000 Grossa sem pó 9$500 rena d= marinha, sito á rua Almi- F. Santos Porto.tar seu paiz nas negociações Sarrafos de lei I {5 A dz. 6$000 MERCADO FROUXO rante Lamego, nesta C a p i t a I, Admittindo como dentista con-até que chegue, eI!1 Setern-

pretendido por Miguel Kaminsky. tractado Paulo Aviara Gama, pa-bro, O embaixador 'Oswaldo Preços correntes na praça de ARROZ ra prestar serviços prolissionaes áAranha, e o Departamento Florianopolls (Por sacco de 60 kilos) MINISTERIO DA AGRI- Marinha de Guerra, no E. dado Estado estava tratando CULTURA Bahia, percebendo vencimentosda escolha de data, para FARINHA DE TRIGO Agulha Especial 50$000 ACTOS DO DIRECTOR GERAL 750$000, com as honras de pos-abertura dos trabalhos pre- 38$500 Agulha Bom
"

45$000 Portarias de licença: to de 2:. tenente, com direito asb
. Cruzeiro, 44 kilos

4 I $000liminares, quando so revelu
I 36$000 Japonez EspecIal Por portarias de 28 de julho vantagens inhenrentes, porém comod direit Surpreza 44 ki os

39$000a alteração os Irei os
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$800 J�ponez �om de 1934, foram concedidos 45 assemelhado, sujeito á disciplina,aduaneiros cobrados nos
Indiana 28$500 Bica Corrida 32$000 dias de licença, para tratamento aos codigos e regulamentos mili-portos do Brasil.

MERCADO CAl.MO de saúde, ao ajudante-chirnico, in- tares emquanto
terino, do Laboratorío Regional taes serviços.
de Florianopolis, sr. José Lochard
Rodrigues, do Serviço de Inspec-
ção de Productos de Origem Ani
mal de Departamento Nacional da
Producção Animal, nos termos do
artigo 8'. n. I, de decreto n.

14.663, de I de levereiro de
1924.

I'ornmerrio. Inàus
trio e Agricultura

o tratado de eom

mereio entre o

Brasil e os Estados
Unidos

Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

$1 00 Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000
7$000 Arame farpado n' 12 rôlo 25$500

I I $000 Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

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

p�rmanecer em

lVlagistratu ra
melhorada

S. Salvador 18 (fi Gàzefa)
O sr. Juracy Magalhães, Inter

ventor Federal assignou hoje um

decreto, mandando augmentar pa
ra 3 contos de reis os vencimen
tos dos desembargadores e para
2 contos e quinhentos mil reis

o dos juizes da capital.

Branca Graúdas
Branca Misturadas

60 kilos)
22$000
16$000

Frente-u n istasASSUCAR

(Por saccos de Rádios do M inisterio
da Marinha

Em propaganda
politica

Porto Alegre 20 (via aérea)
Foi marcgda para a próxima

quinta-feira a viagem ao sul ele

BELLO HORIZONlE 19 u�a caravana chefiada pelo dr.
., O N -' L' Joao Neves da Fontoura, deven-(via aerea.)- sr. �grao 1-

do primeiramente visitar a cidade
ma, secretario do Partido Pro- de Pelotas.. DaHi irá para o Rio
gressista, disse que este �sp�ra le-[ Grande, Bagé D. Pedrito e São
var ás urnas 330.000 eleitores. I Gabriel devendo estar de vol-

Quanto á viagem do sr. Be- I ,�' d '" d d d' B .

,

V I d I d
ta a.1tvs a Ci1.,ga a o l. QI-nedlcto a a ares p� a zona a

. d M d
'

I ges e e eIros.
Mata, pross�gu� norma �ente, n:as

"

Da caravana farão parte alem
não tem objectIvos PohhC?S e sim

dos exilados drs. Annibal Loureiadministrativos. �pezar dlsso, ?OS ro, Flory Azevedo e João Mesdiscursos pronun�Iados, tem Sido
plé, os drs. Alberto Pasqualini,levantada a candldatura do actual
R t C'·· A d F d.

"d' d E
ena o OSIa, rman o ay e

mterventor a presl enCIa o s-
Azevedo, Alcides Flôres Soares,

tad�. e dr. Oliverio de Deus Vieira,
r:.ste pôsto, porém, ao que pa-

rece 'caberá ao sr. Waldomiro
Magalhães, actual lider do P. P.

Pavoroso
na Camara.

incendio

Os mineiros
preparam-se

Extra
Diamante
Cristal
Moído

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 I I 3$000
Em latas de 2 quilos I I 5$000

MERCADO CALMO

BATATAS

da Florlanopolll

Feijão pf.!to sacco 17'000
Feijão Branco sacco 20$000 Arroz sacco 41 $000
Feijão vermelho sacco 20$000 Querozene caixa 35$000
Milho sacco I 2$000 Gazolina caixa 55$000 Cêra

.

Batatas sacco I 2$000 Vélas de cebo caixa I 6$000 Cebo
Amendoim sacco 1 2$000 Soda Piramide caixa 55$000 Carne de porcoArroz em casca sacco I 2$000 Cebolas caixa 39$000 Toucinho
Farinha Barreiros sacco I 0$000 Vélas stearina caixa 38$000
Farinha comum sacco 6$000 Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Farinha de milho sacco 14$000 Côcos saccos 45$000
Café em coco sacro 28$000 Farello saccoS 5$000 Libra
Ervilha kilo $200 Farellinho saccos 7$500 Dollar
Banha kilo I $300 Farinha de milho Marialina caixa Marco
Carne de porco kilo 1$200 24$000 Lira
Toucinho kilo I $200 Vélas de �ra kilo 7$1 00 Peso Argentino
Cêra kilo 4$800 Grampos p. cêrca kilo I $400 Peso Uruguaio
Mél de abelhas lata 19$000 Cimento Mauá sacco II $500 Escudo

DIVERSOS

Decretos assignados na pasta
da Marinha: Exoner�ndo o cap.
de corveta José Francisco Paula
Ramos de comandante do Con
tra Torpedeiro "Pará", e nomean

do para substituil-o o cap. de
corveta Idelfonso Gouvêa Casti-

Mantas Gordas I $500 lho.
Patos � Manta I $300 Nomeando sub-officiaes da Ar-
Sortida regular I $400 mada no quadro de telegra-

MERCADO ESTAVEL phistas os primeiros sargentos
Manoel Santos Oliveiril, José Ho
norato da Silva e Affonso Piga
to.

MERCADO FROUXO

XARQUE
(por kilo)

Maroado

5$500 _� _

J���� Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro
t $200 De 7 a 15 do corrente

I

A respeito da noticia pu
blicada por este jornal sô··
bre o incendio occorrido na

5C1hinos na � casa commercinl elo sr. Ger-
semana

I
mano Berkenbrock, na Pa

-Fe-i-jã-o----(-sa-c-co-s-)--8-7-.4�0-6---'----2-3-.-3-:-8=-7---�--::3::-.-;::89::::-:-4 Ihoça, temos a accrescen tar
Arroz ( ») 87.104 4 L854 25.279 que o seguro era de
Farinha ( }») 25.321

.

26.039 13:226 80:000$000, na conceituada
Banha (caixa) 7.531 7.985 6.522 Companhia AJliança da Ba-
Milho (saccos) 16'425 hla, sendo 25:000$000 sobre

Xarque (fardos) 13.500 O predio e :;S:OOO$OOO sobre
Faltam as sahidas dos depositas particulares. mercadorias.

DIVERSOS
(por kilo)

CAMBIO
5TorK Em ... Entraóos no

semana

60$000
11 $810
4$705
1$035
3$500
6$200
$545

A R T 10 O S
PA R A

HO MEN s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticias episto�ares da

o sri VVashington
revelando intensa

Luiz ��t.7e Rrn� � C)! \�� e

��reocCLJpa-ção reU

� .

�uropa
ha

adeaf�tarn qu�

'�ternpo,
D

so�a"� �.

Os que choram

Anniversaria-se, hoje, a

exma. sra. d. M a r i a

K!etemberg Couto, esposa
do nosso estimado conterra
neo Jayme Couto, capitalista.
Felicitações de «A Gazeta.

Falleceu hontern, ás 13,30
horas, em sua residencia á
rua Conselheiro Mafra, o sr.

Manoel Licio da Silva Bra
ziaha, porteiro-cartorário da

Alfandega desta capital.
O sepultamento de seu ca

daver realizou-se hoje, ás
10 horas, no cerniter.o da Ir
mandade dos Passos, com

grande acompanhamento,
«A Gazeta», envia peza

mes á família enlutada.

Üdeon : Exhibirá hoje e TI urra

uni�a sessão ás 19,30 a fita
=Cãnto da Primavera».

sclho».
Oppo.tunam ;:1t� publicaremos

CDouaI: A' s J 9 horas levará
o p:ogra:n-:na da f.::3za, á cj:lal

�\; '"
nossa R ente saberá co.nnarccerhoje em sua tél� a majnilica _' c,o�

�

:-'''0' '-"-� "_��'_'
11" I C f' d F I' L nso so para concor. ei CO.,I!. o .>L,U

pe icuia «ae ) ehsb erto»,
I 1� I .

L
n be :

--

c d'oou o C:)::!10, la," e.1 p::t. a se _-

liciar com as rcp:-c3e:1�aç.s2j de,
me jnii.c o conjunclo gu:; UL::V.l
"T Florian�J')ol!'c a arte d·, JO-i'"'-' .. � "- ..... \.r J..v \...&.� ..... ..- f ......

Cacrmo.

Approxirnadarnente ás 5 rondante ponde porém; prenheras da madruzada de der um dos ladrões, apezar
ho.e, o soldado 'da Força da forte resistcncia oííerecí
Pública, Patrocínío Pedra, ela. OS OU!XO l) CU]1 identida
de patr.i.ha na ma Conse- de a nossa Policia está in
lhe.ro J\'lafra, nO�,J:1 que urna t,�irr.1da serão presos ainda
pr.rça que não reco +ece .1, ho,e. Não pub icarnos os no
Iorçiva a porta do prédio I rncs dos implicados porque
ia secção de ferragens da- dentre clles, um Se encon�

�� uelle e s ta bel e c i m e n t o tra descendente de tradiccio
sita na esquina da rua Deo- nal e resneitavcl familia ca
doro. Suspeitando, dirigiu-se tharinense, motivo porque,
ao dito individuo que ar,113.- lamentamos profundamente,do de revólver o ag;;rêci:u. Uo c!0]or030 aconteclrneruo.
Depois ele 'um} grande lucra Podemos adiantar que não
corporal o as s a I t a II t e foi passivei aos assaltantes
co.iseguin fug.r. O policial levarem o producto cio roubo,
'·íT:JS'·:-�...:L""!I"!�""':;:.oi��--l..�t'�����);J""�,,,,·jJ3,\''gl,��';�À�

J.�<r'to� o'�i;ri·_;eç<;:_:I!F,an:::i;)co.Dc!art:;. da- esccla mix�n ''lV '< V � " R 'to3; il \GJt v� 1 t.I, FJ .ta a::: r _gt.!<lS
-

retas, para a nux-
O 1-) " .. r-�"o"" ,1 Aj';'Ll'!h-O R- ,,_' ta de Cetrado, ambas em Curi-s:Ó»: ._L • .._,v_ .� . .1 � J..... ;,..\.L. 1 _ I

..

mo : br�'TI assignados r� lb� O" tib::mos, s:::ndo no:n:,:ado para a

��; ;int:5�·a�(.to� ':
- .. _�u "

prim ::ira e:;co!a o sr. Affo:1'o Si!-
l)and() poc!er ao 5'·. Se::::-- c.::t3.rio V3.:10;

do Interior, l)ara deferir a 0,033e nQ;nt;andé} a COmpbGlcntarisLl
Ecl' 'B

. 1f'\l1 a 1.9S do sr. sub-procund::)T do Ectado; .. ma ramna, para profes:;oraO�!ercm se casar:
+ nom�aylo '" 110'-n1a11"h A,." (b c:,ccla mixta d,"! Barra ela LJ.-.� t' dR' toPOS _aes

I C LU B DE' AGOSTO bro'ôi��'J l\1;�::d�, p�l:a �'���c-�r .,� gô", n::sta capital;T'Io cal' orlo
.

':: - e�.· IS r I - 12· .

dC '1 d' t 1 j .

o C{'l
sanzo de professora do Gril.r,)O fcmO'ien o o pro�e3sor JoaquimiVí, esta capl a, CSI<.i �)" I A, Directoria Regional dos FUNDADO EM 1872 �I- R I' j'J V'l' Gírard, f):lUl a escaia mixta dehabilitando para casar � sr. Correios e Te!egraph0s fe- I esc') cr . uH mo ,0171, lU ltl3

b h 1 de IndaYJ.I,· Cedro Alto, de Timbó;Jayme Lo ato e a sen onn 1a chará amanhã malas de con- _

vI
. r d'd d SaI1�'os -o� no:n.''l:.·,do JocJ" Joagul'm dp' Li.- n'J!1l:;and::> ê. norll\alista Mari-I ana ,-,an�! a. o� l., responcencia: -. -- u_ -

r '-'I J V I' r •

filha cio sr. Bellsano Pau11l10, Via aérea: Para o Norte ma Xavi:,:r, p::lr::l cxercer o ca:· ..

la '::hOC( o p::tl'l, proressora do
d Q t PS' N I

Tenho o prazer de, . errl nome da Directoria, convidar
30 de direct0i' do Grupo escola, grupo escolar Conselheiro Mafra,os Llan os. do aiz, de antos a ata aos Snrs. Socios e Exmas. Familias para assistirem ao 1(,1jli!lo Hom; eb Joir.viile;e para Europa. baile commemorativo do 72' anniversario deste Club, a rea" remOVEndo o probsor Josf conct:dendo três mezes de li-Objectos para registrar até lisar-se no dia 25 do corrente ás 22 horas) e posse da no- M"r:'" F'rtaclo Primo da r"".-,la c"nça as professora, Igm:z l'v1a-8 horas: impressos até 9, va Directoria, ás 20 horas. :ni�l�� deu Cerrado: d� Cu;i�:l;'u�' Sr!'1 Véi.ga

f
c �di�e Tolentino dehoras,' e cartas com porte Jose' do V;alleP...orel·J·a 0"7'1 ))"0 Q-SO� d. I I L' 1 V" Ll��, 1 ,,' ,as os arllpOS F'<_d I '930 nos, p:!ra a eSCO:l ce mc3. 13-.

>
-

•

h' .. �vUp O ate , . Secretario
ta ..J� L"7 <_

c ..Jucs, rêspedJvarn�nte, LuizDel-Via teííestre: até 9 hJras ,u� �t)�, fi' d BI V(Peclp t' 1 b '1 ) l' '''Ylo'l'''nd ') o r- ar 'o '0'- J--.c!" lna, e umenau e ida I Ra-plra Sto. Antonio; Calmas- _-se raJec.H� aLe ---- '- c
jJ ',.u! vo,·

mN, de Lages.
.

vieiras, Rio Vermelho; Lagôa �v*�·������.�����'�ID���_�,��������������a�'D��'�•

. . . Outros partem Ribeirão. Sacco dos Umoes. ..-----

("' h
.

1 Max
Trindade, João Pessõa, En-.. INDICADOR DOS C I N E S C O F� () A [) O �3,-'leguem oJe, pc o «- »seada pc Britto, Imbituba. ----.....--.....-_.l1E<l!"'""""' �"""'""c:m_=<I�""""""...,..,.=�..,."'�!_="""""""":::I:>=_""

para a laguna os srs. Arno até ás 18 horas para Bi
Gruner e João.Rodolpho Go- guassu e Camboriu.

. mes, commerclantes naquella Via IV1aritima - até 18
cidáde. horas para Itajahy" São

-

Francisco, Santos e Rio.
VISITAS:

Festeja hoje o SeU natali
cio a cxa. sra. d. Dulcernar
Soares Luz, digna consorte
do sr. Haroldo Luz, íunc
cionario do Imposto sõbre a

R�ncb.

f:AZEfVl ANNOS HOJE: Victima de pertinaz enfer-

O�. 1,-1 ld Caldeira midade íalleceu hontem, a's
;::,31S aromo .-'

'19 h '1
.

•

-

1 ;'.. •

Rornulo I Or.3.S, em SUl reste encia

e11�cnne!ru,
1 �aJ��" ',,; 't" a' rua Saldanha Marinho n'

Avila. AnloJ1.0 l/lilUf!,__.O (1._
17 o - J " c J d

'I FI
-.. ��� i da 1 , o,:.!. ose ooares e

l/l.Ci o e puno r ncoc oro c

01- Di enit d AIC',. iverra, gcnl or o sr. . varo
Silva. Soares de Oliveira, concei-

As exrnas. sras. viuva
tuado cornmerciante desta

Arnclia Mendonça, Arsinoé
Pires e Othll.a Donner praça.
\:: oJ!

.... �

L:� _ O enterramento de s::u
Si: ve.ra, esposa do sr. Heito:

B corpo realisa-se hoje, a's 18
Silveira, funcconario do ..Jan-

d B '1 horas, no Cemiterio das Três
co o rasu; Pontes.
A s::nhorinha Annita V.Jcn-

d-.. r da A' fam:Jia do extInto en-
dhausen, .1reClOra geren. ',e de pezar.vian1-Js expe3sõ'esnossa collega «A Patna».

Hitler 'victorioso

Berlim, 20 - Dos 45 milhões 204 mil c 667 eleitores
compareceram as urnas, hontern, 43.429.350, numa propor
ção de 95, 7010, que opinaram co icordando ou não co.n
últimas deliberações do Gabinete, .após a morte c!2 Hir
denburgo.

Responderam sim) isto é, concordando 38 milhões
362 mil e 760 eleitores; tendo respo:1dido não 4.20·1.295,
s'3l1do anulados 862. 296 votos.

CHEGAM UNS .. ,

Vindo da Laguna, esta'
nesta capital o sr. Antosio
Guimarães Cabral, que foi re
movida para a Fiscalização
do Porto desta capital.

Fomos hoje visitados pelo
sr. Armando ele Amorim, di-

.

rector da suecursai de floria

nopolis) cla n�ss.a confr�ira
,<A Noticia», chano matLttlno

que se publica na cidade de

Joinville, sob a d,irecç,ão do
nosso collega Aurmo Soares,
e que veio apresentar as SLl�S
despedida3 por ter de segmf
para Jaragua'.
Visitou-nos o sr. Nelson

Machado l' officia! da secre-
,

..,.

taria da Assembléa Consti-
tuinte do Estado, que mante
ve comnosco interessante pa
lestra.
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Hoje HOJE a's 7 horas HOJE
U Itimas exh ibições

Maurice Chevalier na nova versão Íllglês3, do

AssiclJrasio-
. tJACKI tHOdLT - Café do

.

'Nne Cenerali numa cm a rep e a e emoçoes e

i::- I

b ti.
� �ã.Ol' é ye.rdad.ede Trieste e

torcidas à...... ehs" er ..tc> �
_

'1\/eneza HONRA EM JOGO EIvl ULTINIA EXHIBlç.�O ha Cdas) um Jornal desta
-0-

p 1 @�OOOI
I capilal noticio.H que. dentro

O Major Pedro A. Carneiro Pre�o 1$000 reço ��. em breve sena jJllbllcado na
da Cunha foi nomeado Su6-Ins- n& _, N_""""",,,,=,_ . '. " .._". ",..�_".""""",,,,,,,..e� cidade de joinville, sob a
p;;ctor neste Estado, da impor- QUINTA-FEIRA - A'Si :7 E a s 12; HS ..

- QUINTA-FEIRA direcção do jornalista j\(1imo-
tante Companhia de Seguros em Robert Mor)tgor'nery Ta!lu�ah so f(uiz mais um diario cuio
d

.

l'd
.

B kl d t't I f"
, Jto as as as moda 1 ades,

_ an ,ea. i Li o, a t!rmava-se, seria ,,0-
«fissicuracione Generali de Tri-

M I II I···
.

fi F I ii pinião Pública».
este e Veneza». 'J ... I·'

.

� Hoje tlvémos occasião de
Felicitamos á conceituada ccrn- .-.-.... ---=--...L,__ --_

Luxl1osissimo filme ao mE;�O=""="'--_-"'.==-��__::·--= I, ouvir de pessõa autorizada
panhia pela escolha gue não po- II ". t I' O desmentido de sernelhan-
dia ser mais feliz. �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiii_iiiiiiiíii_iiiiiiiiiii iaiiji!�_IiB!iiii__�iHõiõ iJiU,;i �1 te notícia.

�m�iiit\;r
-o SEU C1NEM,A'-

Hoje ás 7 HORAS

Ninguem quiz,

I COnlprar os canhões
A con::ürrencia ;:;.berta pela

Fortaleza. de Anhactomirim para
a venda dó: canhões existentes no

Ratones Grande, foi encerrada,
sem apresentação de nenhum pre-
tendente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




