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l<iJ, 22 (v.a i1t.:rea)-A:j snas. Alzira e jandyra Var
gas, íi.has do sr. Getulio Vargas oíferccerarn uma festa
intima á srta. Olga Terra) filha do presidente uruguayc.

A' elegantíssima reunião presidiu a sra. Getulio Var-

p;s�o
•

Rio 22 (via aérea)---Hetirando-se de sua visita á Es
cola Uruguay, e ao apertar a mão do director do Depar
tamento de Instrucção fl'1unicipal, di. Anysio Teixeira
disse-lhe o eminente Presidente Terra:

--Linda, admirável, benemérita a obra Que o senhor
está realizando. O futuro lhe pagará os dissabores que
encontrará cara realizar obra tão fecunda.

E virando-se para a sra. Alba Canizarcs Nascimen
to, disse:

-vParabens 12m()(111 á senhora. Vá a Montevidéu 0.1-
ra visitar a Escola Brasil. Verá que a nossa não é tão
bonita quanto esta. A'las) acredit2 que ha pelo Brasil um

l'ervoToso amôr.
E o Presidente Gabriel Terra longamente ovaciona

do, tomou o autol11ovcl que o conduziu á cidade.
Durante alguns instantes ecoaram as expans'ões de

jubilo da massa popular que OV.1ciOl1OU S. Ex.

A bancada
calhari
nense

A gr�éve dos
trabaihado�
resdeSan·tos
s. Paulo, 22 (via aér<'Cl.) -

Ontem na cidade de Santos, em
sessão realizadO! em cDlljuncto p�
lo3 tmb::t!hadore� êill rrrf've, os

,)

qUi? se dedi.-:am ,b con:tmçi")c,; ci,
vi", padeiros, hotc;s (" re"tall

rantcs, fui hipothecadJ. dídarie
dade moral e material por parte
de todos os outros sindicatos de
Santo5. Foi tambem resolvido gu�
caso não seja solucionada a si
Inação paredista C];1f)\.!('l!a ciclad,�
será declarada uma gre';e gr::r �l
como protesto á situaç.ão.

r::,"l'\..'i •. "l') --\';a �6í'c�_í'j"f-I
.

., .�. lc ál� ...á ,,)

jomaes pubíicam 03 nomes
dos deputados que consli
tuírão as commissões da
Câmara cios Deputados.
Entre elles figuram: o dr.

Nerêu Ramos, na commissão
de Constituição e Justiça; dr.
Adolpho Konder, na de Di
plomacia e Tratados e o sr.

Arão Rabellü, na de Toma··
das de Contas.

Vicnna, 21 ...
_ Via aérea
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cupando a estação de radio,
O chefe do grLlpO, sr. johann
Domes foi condernnado J
forca) devendo ser eFectua,
da sua execução dentro ele
i-"r- horas O·� '1"'1'11":5 foramLJ L.J 1 ! !À.,. \... o \,._ '...., til �\." u.!.
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gas.
Sc:rgc Liíar, o grande bailarino que OL'l IIos VISll.1, Vicnua, �Q. - Via ;101'c:1·-

dansou, sendo a sua arte entlmsíastícamerne applaudida. O presidente da Rcpublíca,
A sra. Darcy Vargas oílcreceu ao famoso bailarino sr. Mildas) recusou perdoar

russo, como lembrança da festa em que elle no gentil- o leader nazista [ohann Do
mente dansou, uma rica caixa de praia) finamente traba- mes, que solicitara a graça
lhada. I presidencial pouco depois de

[ter sido condemnado Ú 11101'
I te. Deante disso, o coremo-

n.al da execução foi marca

do para 2S sele c meia da
'fnoite.

A'quella hora chovia tor
rencialrnente. O condernna
do, antes cle subir ao pati
bulo escreveu uma carta aos

Hoj�, :13 20 horas, haverá na

,...., d
F e séde d1 Acção Integralista em

L;Onaernna' O a 1'OrCa Santa CatL:rín:t, á rua Gêncral

NA Directoria Regional dos
Correios e Telegraphos se

rão fechadas amanhã as se-

Lisboa 22 -- (Via aérea )
Proseguern activamente os
trabalhos de salvamento da
carga do transatlantico bra
sileiro «Ruy Barbosa» l13.Ll

frJ,c:{ado á altura ele Leixões.
A maio:' parte dessa car

ga já está desembarcada,
t':ndo sido collocada a bord0
lima potente bomba desti�
nada a esgotar a agua dos
norões para facilitar os tra
b,dhos de saivamc:lto.

C,'jrnrnl�n1ca ...no:; n_ seccfio do
Im] ,,'1,)0 de" Rf"nd:l nç,Jc 12stado,
q ,h' a 3! do cOiTt:nl::: tcnnina o

Pj:",l:':) para :l aprescnla�ão das
d',d,:r;::\�rcíc5 dt_:: rendimento:; fcla
ti'i:lS ao cxercicio J:; 1934, pa
ra o pagamento do imposto, in
d";.:_:),(-{�n!ê de multa, por força
d" dc:cleto n. 2iL7íJ2, de 14
de junho do corrente anno.

Thosouro

th::.r5'''' (1.:1 pdavra 03 51'S.
r' .J. r.:.:" -1" J";. - 1 '
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CIde Proviw,d sr. l1;. OU.. ::>:,

da

'-���/'�-'

'A Goze/a, de hontern, não traduziu bem) o meu ;:;C;;�;1
mento contido nas palavras ra'pidas que trocamos e'!l .neu

cscriptórlo.
Respondendo a uma pergunta sua, affirmei que rCJ1-

mente tive occasião de conversar com politlcos de ambos
os partidos, sem investidura ofííctal, os quaes procuraram
auscultar-me sobre a attitude evolucionista no ple.to de ou'

tubro vindouro.
seus companheiros de ideaes Accrescentei que essa cur.osklade era natural. porque
enviando-olhes cumprimentos. representando o Partido Evolucionista um contingente c'ei
Depois dirigiu-se para o 10- toral apreciavel, poderia pesar decisivamente no resulta do
cal ela forca. E, na hora em do pleito. dest'arte, respondendo á sua pergunta, p dava J.

que o carrasco a.ustava o entender ao mel! distincto amigo, que não iõra procura-lo
laço, o lcadcr nazista, que é para qualquer entendimento politico com outras correntes
catholico patricante, excla- partídarias, e sim, apenas auscultado por am�gos, em sim·
mou, Dl" rofLlndarm�nte cmocio- p1es 1")al "s"r�s1 j-( ,ç, L.d,.
nado: (�esus dá-me forças». Rogando a r;neza ele pubiicar esta, s�!bscre'Jo·l11�,), c:c.
Domes foi enfor�ado �s O trecho, a que se refere o distincto Inlitico cail1ari-

sete e quarenta. e cinco m.t- nC;ísc, é o seguir;te: ,

m�tos, tendo s:do dezesels I «S. S. foi se:rundo nos declarou, pro::urado pOí c1cmmutos d:-p01S declarado, mentfJS de de�taq�lC do Partido Liberal e ela Col1igaçàomorto.
r�epublicana que, embora mIa in;'estido3 dr: inczzmh?liCh

____ official, sondaram a possibilidade de llmCl appl'mtjnla,�?lo
com o Partido Evolucionista,).

j ()! �-n a à!3 I A'''' i .... l� ,\', lD' 0::: c !\'1-Ar,rOQ1I'J t, c II
.::J \.. d .! .1" L,' . � '-' \., ....;1

r,,1cmtevidc>u, 22-- (via :l,sli::a) NORTE-AMERICANAS
-,R'''''p:.;.lpcPL1m os jornais <'E11'D:? ", ,

(1.a 1�nbuna P?pllb:,\ N,.w,.,'y'ork, 22 C/i:>. tió:e:.l)-- I(,El BlC:n Publico» (' «Ej PaiS» 40n.OOv homrns do exerclto re- Rio, 22 (VL1 a/'(C'[l)
Cji.lC 11ft;) tinham saiJü ultimam:::n- guIar e da guarda nacional de Pür ter sido pGstd j dispo
te devido á parede dos graphi·. reserva tcmar�lo parte nas gran- si';ão do p-abincíc elo �11inis·
COSo des n:3.nobras, C]u� vão ser reali- tro ela Gll�rra, roi des,ir;ado

Ainda hoje app::trec::;rão 05 dc- Z'ad�:; no E�·t:-!.do de Neva Jcr- de addido ao DqJéFta'11':!l··.

-. l'
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1 ,-,. 'ImaIS o:'gaos (a nnprensa n ca·· Sé'y e 1- a ti· � e�emoro, sob il to C O GXerclto, O mJ/'ir (.,(:;

pit::.l. I direcç.".,) do Gtlmai Douglas Y'/Ic ,cngcnheros Jêi:1l'C'Z T,ísorCt)
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J J ��c.neDra, ,

L � ':-- lIa a'-;ea. AM�'lfi!'ir�iJ �4i.ihHMJunior,' � JOi\O M. B A R B O SA J notificação i:l Liga das. Nações1\ 1" Lili T I H 1 Iniciamos hoje a secção inlegralisla. ii����� !"*.:!!:Ic���"!:.� acerca da entrada da União dosI'/OJIC:l, uian >,- arwy, uro -

d d
tr._���� �--�- -��=ln --I\ A("rl�)f'�I"" DIvro�o� \ }7I. 'o iniudo e acolher, 11(1.8 S"QS columnas, lo os S

.
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de- Lloyd, janet Gaynor, Char- 'V -"" • - u -

O meio artistico feminino de oviets para o nstituto e ene-
os pensamentos e ideologias que não t.retendam destruir b f' f it tav oor iA��'en tes correspondentes em les Farrdl, B�xtêr estarão nas Florianopolis é, talvez, muito mais ra 01 ei a, ao que cons a, por m-

..

I lid d
.

d dr') a ordem social, A Gaz�ta [renqueou lambem á Acçãu
d I d d terrnedio dos representantes íran-quast toc!8.S as oc::! 1 ar es proximas pro ucções a �ox.

IntslVralisia 8rasil�lra este canto para douirinação ou
esenvo vi o o que se suppõe. d 1 ddo Estado. Joan Grawford, d-pois de se

tJ

Delle uma pleiade de valores ceses, que agem como e ega 05

d qualquer: outra especie de publicação que interesse ao d S
.

t
.

t 'L""�1>
.

,_.
ivociar de Douglas Fairbanks

nossos, aos quaes não se ,offere- os ovre S Jun o a iga nas ne-

S:.�:_�?J I é!!�"9 ��_2.� C� Jr., está acedendo, significativa- integralismo,
cem opportunidades de serem ou- gociações preliminares russas,-----, --�----,- ,- '--" '" - Não é uma excepção, uma preferencia ou um pre-mente, aos galanteios de Fran- vidos, fará em qualquer meio fi-Nã0 será deooloido o origina] T ollegio, O jornal, hoje em dia, tem um caracter infor- Código C',,,,'Ichot one, o novo e triumphante gura condigna como artistas des- , vpulJlicado ou não.

galã da I\t1:::lro? matioo, mesmo que possua compromissos pariidarios.
tacadas. I eo conceito expresso em arli- T Por isso deve servir lambem ás oarias correntesNum recente concurso cinema- Continuando na róta traçada Cornmercial dago de collaboração, mesmo soli-

h I em que se divida a opinião publica, ainda uma [õrcatograpí ico, na A lemanha, o Ca-
d vimos hoje, chamar o interesse Republ',cacilada, não implica em respon- ::I ponderavel nas democracias modernas, embora lo as asrnonc ongo Mickey obteve o l '

. .c do nosso publico para uma rnu- -0-sabil!dade ou endõsso por parle lagar com cêrca de 60.000 vo-
rCj ulacões.

sicista de seleccão. R,,'o, ( t1 Ga7e'a) I:,)elo dr.da Redccçuo. tos? Somos dos que acreditam que a 'Democracia-li- :t:
Jl _ ,

beral ainda não é um regime [allido. Trata-se da sra. Olga da Sil- Vicente Ráo, Ministro da Justi-A�,s, ; 0', '11atu r�s "Filb de M:ll'ia" obteve os
va Richter, artista do teclado, ca [oi nomeada lima commisão

� Ib c;.t, Pelo atravessar, todavia uma crise séria, mas te-
�maiores elozios de Frei Pedro d t d de irrenrehensivel techni I d A I6#000 " sistirá e ha de sahir fortalecida nos seus fundamentos. o a a 1 �t ,_" é: -

composta c os srs, rs. rt rurANNO 4 ',i) ,Limi)', (jUC: classificou essa pro- d
.

I d'c �J\!íECT
��

2f" c'JOO')" .'

'1
'De sorte que, [ranqueando as nossas columnas ao

ca a par e mvu gar po sr m- Ribeiro, Carvalho Mourão e��L ,i :'cl l\l�

Ji,'P,
' l duccão (lê comoventes linda vati- j'

.

'h d t dj � -
•

t I' '. bri .... - terpretativo, e sen ora ;'! o os Levy Carneiro, p"'l'a elal\or�r arl·I)·l�liFc:.l�[)E 1 r:. JfOOO ln eJ!",'w lsmo, nao a rzmos com 1880 -ama exceI1c,ao. como � _ <A
,
:: irH.::.,� 1\:' �,'F cinando um ixiumpho sem par ,para ' ,

d d 'Ih1\. �,;z hçifoOOO já ajjirmámos; pOí'ém acolhemos uma ideologia que já 05 :é>gre os a arte maraVI osa. reforma do Codigo Civil e Com-lvlL JiO a mesmc:.?', A li t d t t dinteressa um grande sedô, da opinião brasileira. 1 us rê ama eve or os os mercial da Republica,A corrfspond�n�ia, bem como
�

Jeau "��all�o-� p���� 4,9 k:os, e

I seU5 .estudos feito� ,aqui meSITlO.\as ralares rewflros aos Gn-/
L.m � �_w", "rda "auelelra sc.gura f� REDArçÃO As hcçôes de tecnmça foram-lhe'

l/l.I/lcios e assÍ{mafuras delJem por .::00 conlos� mini�;tradas pela Exma. profes30ra Escola Norl:lllser em'icdos [(o ])irecior-Oe-
'''''W......,>:-':r�7=''''''''';;<$I'''._�... ' ...�;;,;

O r'enascimento do Estado Addaide Gama d'Eça, que logo
rente J2�l"íJ C�ila;�a, de prompto divisou na alumna mal de Lagesgrande aptidão. Era ainda a nos-

sa patrici::t muito joY.:n c já, com
raro brilho, interpretava as mais
diffi'::eis partituras, Depois rece

beu as luminosa; prelec�õe5 do
grande Alvaro Souza, ingressan
do Wl5 transc.:ndentes estudos d�
theo�ia, nos quaes S� conduziu
com brilhantismo.

DLi\ldO INDEI'.c:NDENTE

Caixa Posial 37

O sr. Ank�lOr Vieira Borg�s,
contracto:.! com ° Gov€:rno do
Estado a cou:,trucção do edifi
cio para a installação d:l E ,cola
Normal de Lages.

(Antonio 6alloltHI'(epresentante do governo
de Santa C;}tlwl'inti, em vir-I- -,----

tudc talvcz da confiança que O Estado Integral não �2f:i :l p::ça absOl'v:::nte e destruido·

���;::';'G":�,i''';''>.i2}�:i���?����:�: se�: respci la ve! parente ndle ra da personl1lidad� humam qu;; o:Jtras concepções amesquinham
�� <,P";. • • �

h
11 honrosamente deposita, não e nu!lificam. Será, pelo contrario, o organismo qu� VJ.ê possibili-,1 �'� � """ t�"" � � ...� q:> r,)�� ""d4 �iJ, e" C t m � t..�."", i� aventure o sr. Trindade tai a plena expansão do homem em todos os sedar;;:;; da vida,��í'.1:!,;:;';">';';;:;'j r;.��"'J2�J�� Cn:z tr:msformar-sc em re- pois, quererá v�-Io na familia, con1 a autoridade d� um chefe: que

presentante elo bravo povo zele pela felicidade do lar, ângulo essencial da sociedade; qu:rerá
,0111 cer barriga .. verde,

I
vê-lo na agremiação profissional restaurada, collaborando pda paz

ta in- Entre uma e outra e outra social e promovendo com o seu trabalho a grandeza da Nação;di d �� to do slsten- cousa hrr enormissmia diffe- quererá vê-lo, nesse ambiente de prospeiidade, harmonia e socego
'Ih " , ' ci:1, :lfi'lr·- rença, levantar os olhos até DeUS, na contemplação magnifica da sua fi-f.:" ,,' t)? ""'[I q;:"""�.� D I I' 'J d 1�::"i�" h�'d �,� tE= !n:llrH10r; lê um 21C.O, e nccessana naLi aoe suprema,

� i -" "1"1 O algu.1S ami- ;-ip::nas a confiança de l!m Para a consecução dê deúgnios tão nobres, o Estado Inte-
iCl. � � ,

gos, dignos parente. Do outro, é misiér, gral restaurará os principios dê! auto::idadé!, hierarchia e disciplina
d2 maior consideração, que a subordinar-se :í vontade de e respeitará a autonomia dos grupos naturaes da sociedade.
cl1z\pa liberal {t deputação fe- todo um povo, vontade Consagrará o prim:do do espirito e recompensará 03 méritos
deral por Santa Catharina soberana, vontade sem quaes- da intelligencia. Não admittirá que os problemas vitaes da nacio
apresentará algumas surprc- quer peias porque exp'ressa nalidade fiquem affedos ás incapacidades eleitas pelo wffragio uni
zas. pelo voto secreto -.- a mais versaL Intervirá na vida econômica, e3limulando e coordenando G

Inform:.1111, por exemplo, bella conquista revoluciona·- iniciativa privada no campo da producção. Substituirá o �entido
tllll', patrocinado pelo sr. co- ria. da luta de classes pelo de solidariedade nacional.

'

l·l�,,,r·1 "'l';"t'JI"'<IO ]"cll'l C,,,!,·,'t E nós conhecemos bem o Ao im!ez de ser o escrayo das forcas econômicas livremenL:).�c i�l�}! (.ti .. " J '" ....,........
J

1l1ciuiclo O nome do illustra- Povo caharincnse. de3encandeadas, que leva á exploração dos fracos pelos fortes e es-

(!u jornalista sr. Trindade -- ----- craviza a nação aos cofres internacionaes, será o artifice do bem
Cl'UZ, di; cetor do Radical, Lopes Trovão commum e o dynamo propulsor da grandeza nacional.
(io .Rio, Essa noticia, aliás,é. ::<

*
»:

iic!a t:Ull1íl das ultimas ecli-· e os an Imaes Domingo ultimo foram creados os Nucleos de. Palhoça.
CCIJCS lIt) Diario Carioca. José e Timbó, no municipio do mesmo nome.

'

,

A confirmar·-se scmellnntc Certa occ:1sião ia o gran- Exi5tem, actualmente, em Santa Catharina, 17 Nucleo5 e sub-
informe, seria de' todo em de tribuno Lopes Trovão NucL�os, estando a Milicia organizada em seis municipios.
t:JC.lo infeiiz a escolha dos em um bonde, no tempo em *

*
*

Iiberaes. Não porque ao incli-I que no Rio de Janeiro os Em Blumênau e Joinvilb já foram organizados os grupos d�
fritado patricio reaimente ta- bondes eram puxados a bur- Escoteiros Integralistas, sendo que em B!umenau está em organizaçãol�ntoso, faltem' qualidades in- 1'0S, e presenciando a bruta- o d.epartamento feminino.
'icllcotuaes pa;'a O desem- iidacle com que o conductor
penho do mandato, mas �us�igava os pobres animaes,
porque a um deputado, quer mdlgnou-se de tal f?rma
dizer, a um genuíno repre- que, tomando-,lhe o chicote
�;entante elo povo, não bastam ameaçou-o de fazer-lhe o

�'.omente, por mais bel!os e mC31110 si continuasse a mal

waiores, os seus dotes intcl- tratar os infelizes irracionaes.
lectuaes. A par de slIa cultura} Essa scena pittoresca, ap
mesmo como ser a parte il1- nh,:lda pelo lapis de nAgelo
te�rante, elIe deve' ter um Agosíini e estampada no

perfeito cOlihecimento das nc- D. Quixote, vem-nos a me

cessic!ades, das aspirações, moda toda vez que encon

da indole, conhecimento pro- tramas os desengonçados ve

fundo cmflm, do povo que hiculos da Carris Urbanos.
cllc r;presenta. Tal é a selvageria com

E, ou estamos reclondamcn- que alguns conductores es-
.

te enganados, OL! o sr. Trin-, pancam os burros, gue.a
dade Cruz mal e mal nos p;en:e tem vontade1 nao oe

conhece, tendo se interessa- fmitar Lopes Trovão n.a
do por Sania Caíharina ape- ameaça, ma� de tomar o chl
nas ultimamente, como repre-, cote e apphca-lo ao lombo
sentante - assevera-se .- da de quem tão deshumano se

adminisíracão Aristiliano jlln- mostra.
to ao Governo Central. Agora que ha lima lei de

Seu maior mérito, quanto:1 protecção aos animaes, re

S]nL=t CdhélrinJ, tClIl sido o centernente decretada, commi
de empC:llt-iadamente defender nando multas e penalidades
o corôncl ArisÜiíano Ramos severas aos infractores, cum
de ataques, muitas vezes pre a autoridade a quem
irrazoaveis, que lhe vem competir a execução de seus

fazendo' a opposição pela dispositivos, refrear o enthu-
imprensa carioca. siasmo chicotesco dos se-IMas, esse próprio mérito nhores conductorcs de

bOn-jassaz e desvanece, quando é des, improprios (o enthusias
sabido que íntimos laços de mo e os bondes) d'esta

le-Iparentesco ligam o jornalista aI e pacifica cidade de Flo-
ao interventor. rianopolis. �'iIiiiiii-- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii_iiiiiiiiiiiii__�

Variedadeso can"" ��EXCê5sivament:: mod,%ta, raras

veZ·,;5 exhibiu-se em publico. As idéas são de sua na-
Praza a Dem que 05 cultores tureza espontâneas e súbi

da musica, dirigentes do «Club tas; por mais que as sofreê·
Mu,icab, consigam arrancar do mos, ellas irrompem e pre
seu silencio a grande pianista, cipitam-se. Dahi a certeza
pan que possa receber a consa- com que o vulgo, cujo faro
gração merecida, que os ;;mantes é extremamente delicado,da arte saberão prestar-lhe. distingue o m2c1alhão com-

Atentado pleto do medalhão incomple-
to.terrorista Machado de Assis

Santos, 22 (A Gazeta) --

* *

explodiu uma bomba {I rua T
*

IBitLcncourt, em frente a lima
rova popu ar

paJaria, sita no:predio n. 108, A luz que côa das mattas
QL1anclo accorda a Natureza,A policia apurou o caso, Parec:2 a luz de teus olhosinformando á imprensa ser
... ..

São um attentado de elementos, Que alegr a � �ll1ha tt Isteza

communistas.
__ I Conselho;

r�ad ias Aquelles que dão conse-

Cacique lhos sem os acompanhar
Está n�sta Capital o sr. Benêdi- com exemplos assemelham-se
cto Medeiros, inspector geral da aos postes nos caminhos do

Cacique» Ltda., industria paulista campo, que indicam a direc
do eletricidade, que percorre o sul ção sem percorrê-la.
do Brasil installando agencias da- Rivarol

* *
queUa companhia. *'

H::mtem, ás 17 horas, nos es-
Um empregado do Hospi-

c:riptorÍos da importante firma Filo- tal Militar, ln annos, offici
m�no & Cia,. á ruaConselheiro Ma- ando ao general Vicente
fra n·. 82 a qual será a represcatan- Antolnio d2i Oliveira, que o

more orno (O referido esta-tant� da referida Companhia pa- b I' t d
ra o nosso Estad·) eom a presen-,

e eClmen o esapparecera
d 'd d A Ilevando as chaves da dis-'ça e creSCI o nnmero e pessoas

foram realizad:ls experiencias dos pe�lSta, eXtpressou-se nos se-
. . . CTmu es ermos:radiO:; «CaCIque» de diversas po- b

F d t
.

t2nclas dando todos optimos resul-
d «�dlcam os oen es pnva-

d
. .

d
.

f os e soccorros corporaesta os e ImprêSSlOnan o satts acto-
. .

t
.

t,'i:1mente aos presentes,
e espm uaes, IS o é, sem

comestiveis e sem vinho» .

*
* *

Os japonêses cultivam
nada menos de 200 varie
dades r :hrysantemos; 87
brancos) j3 amarellos, 62
vermelhos, 31 rosados, 12
castanhos e 14 de côres
mescladas.

* *
*

O Chefe Nacional Plinio Salgado, acompanhado do dr. Ma-
deira de Freitas e do dr. Igayara Martins, de sua casa civil, visitará
:Santa Cntharina ainda este mez.

* *
*

Dos Estatutos
o Integralista é um homem livre qne se inscreve expontan::a

m�nte na A, I. B, com o fim de sacrificar os seus pontos de vista
pessoaeS, uma parte de seus interesses e de óeu tempo, submettendo
s� á disciplina pela grandeza da Nação. (art. 44).

* *
*

O Chefe Nacional é perpetuo no seu cargo. (art. 4')
* *
*

Para os integralistas a pessoa do Chefe Nacional é intangivel.
(aít. 8).

Sandro Pança

* "
. *

E' vedado a todos os integralistas interpellar o Chefe Nacional
sobre qualquer assumpto, assim como dar-lhe pareceres sem serem so

licitadas para isso. (art, 7).

URGENTE
Victrola marca Paramoimt (nor

te-americana) perfeito estado com

pleta com discos.
Altura I mt 20x60cms.
Custou 1 :300$000 vende-se

350$000. Tratar Rua Marechal
Guilherme 2 1 •

Attentai bem!'
CLUB 12 DE AGOSTOA filial das Cala.S Pernambucailas, é a unica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.
fUNDADO F1vI1872

Tenho o prazer de, em nome da Directoria, convidar
aos Snrs. Socios e Exmas. Familias para assistirem ao
baile commemorativo 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 do Valle Pereira
Se�retariQ

(Pede--se trajede bane)

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

os padrões mais beBos
Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PERRONE
RUA CONSELHEIRO NlAFRA N. 17

Praça 15 de

Novembro
Rua Conselheiro Mafra, 5
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1" iarupurano segundo
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Café e Reslaurant
"E S T R E L L A"

.-- o E __ o

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restau rant á la' carte

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

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e �/loralidade-Casa de primeira ordem

\�aça 1_5 de Novembro, 4 Telephone, 1420

",�,

ENDEM�SE ou ALUGAM�SE seis BUNGALO �VS

novos, no districto «João Pessôa», por preços ao alcance

de todos .

Tratar com o sr. Salvador Di Bernardi-LARCO CE-

!\ERAL OZORIO.

Filomeno & eia.
End. Tel. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS
Santa Catharina

SÃO J O SE'

Agentes autorizados da

C!A, BRAS. PNEUMATICOS P 1 R E L L I S/A.

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

Fabrica de Moveis Catharinense
OE

Paulo Schlemper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

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

-----------_.
-

r

�,;
_.:

�l �:::t� � ,':��\)' ,�J � ��--- �� . �

{��S oornestlcos C1�Q

de (Curityba) para lavagem de roupa e misté ..

Em caixas de 21 tabletes
Optirna qualidade ..

Il. o?'"t

Massa consis·tente . · · Economico ..

. 7.;;'; _
-' .... -..

... ...
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Médico operador e parteiro
Consuitolo R. Areypresfe íl Dr. Antonio Botini

Paiva n: 1 __ das 8 ás 9 e
Medicina lnterna-> Syphilis

das 15 ás 18 hrs, Vias Urinarias

Dr. A. Bulcão Vianna

Director Mé&co do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consultorio Rua João
Pinto /8

Dr. Cesar Avilla
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. R�cardl) Gjttsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves JunlOr.26

TELEPHONE 1131

Consuliotio: Rua C(;rajano /8.

TELEPHO�E 1284

Dr. Miguel Boahaid
Clinica geral
Syphilis

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

.
_

:,R. DJ;·;L4i AMOElLMANN

IConsultas medicas das
10ás12edas 15

ás 17 horas .

Laboratorio de anályses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
1 4 ás 1 8 horas.

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

ção de diagLocticos.
Rua João Pinto, 13

(Sobrado)

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PART6s E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méôico õo Hospital IZ

materniàaôe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
C'(;elephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. 1
C'(;elephone /32/

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Dr. Slzenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 11 e

das 1 5 ás 1 7 hs.

Consullorio nua Marechal
Guilherme, n' I
PHONE 1299

Chamados a qualquer hora

pç'tflm7"J'·';Ç-�;��;s.-_. i.,•.•

-I;
I

A!� i::;'-}P�·i.,�L ,

II. I !=!.�.��.�� ", ({ I c�.J• I
-

L_ I
LIVRARIA MODERNA O MAIS RAPIDO C0 '

'II
r j

Rua ;:�ôpapô:��h;:: rr 8 Ameri:l�o !��COAfrica II;! t .:
�

•.r.

f' I
" •

I raixapostallZ9Tel.aut.loo4 Europa-Asia I, J cncG l:lé'-S" flr. r 'r.c
Codigo Ribeiro End. Telg. Transoortes De C'orr'zspL'n- I

j:'aes C2.::;éLS (i') J
, •

SIM O N E àencia' o e rec, pGS5cgcii'O�j rr ;
I i:j paqucnue LeI'JUS

I Typographia. Estereotypia. 11"i'l11''''''''% "r.;. �"" ,1C',.� ,'�:).<.. ,

I Enccõerncçõo. Pcutcçõo, Tra- """�'"" ''''' ,",,'J ÚJib,l<:>l',"' • ..,

I
balhos em Alto Relevo etc.

"

j .,..==�:.-:���:1.��.,-=

11�1��í����[����"?i'�oy;:'"... -� � ��(!��7h�iç;Ai.��·?·.:::f

II� A PR EJ:J;� ,

� Avisa a sua freguezia que acaba de r�:;�..... '�lJ 1;J ,-�,�

I����t-J�l� çados para homens, senhoras e creanças, que vc.id.. J
==========11 Faça uma visita á nossa exposição, �. rua fi' _:.,
Pharmacia as novidades.

POPULAR
DE

Rua João Pinto n' 11

Cooperativa Catharinensc

Consultorio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

TelephQne 1.658

TELEPHONE 1.496

Armanzem de seccos e molhados, louças, \I LL t S, : •

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l quat.
dade.
Rua João Pinto n: 8 ��� Phone 13'3ti II

I")
• 'J

• 1. �,"".�.,' . � r g tl�;� r ! � ti ��;J

Usem os Corr.n.es
r:;.. Fi � I_� 1'.Jtr""j �t""�

.. 7

......, ",-,,-.• 1 (�t, 'j'

que é o I' "11 li"

!� f""'(1jlfn .�,:iP.�/\ (i;:t .-r,
� i«;- t ,�... -._, """'.� 'I...�1.:..ir II ..c. ...

1�U1 !ião . i [J Ó

Advogados CIRURGIÃO DENTISTA

Com curso de aperfei-
\

çoamento no Rio de
- janeiro -

rOH5ULTORIO: Rua fer
ncnõo marl1aôo n' 3

Das 8 ás I 2 e das I 4 ás 1 7

PASCHOAL SIMONE S. A.

Drs. Nerêu Ramos

e

Aderbal R. da Silva

Advo�ados
Rua Trajano, n: 33. Tele
fone 1631.

Tabeliães

I "r l'

Olivio Januario
de Amorim

SEGJNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

L� /

.,
....... ,.;...t

Dr. Henrique yupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escritorio R. Felippe
Schmidt n 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci

Advogado
Rua João Pinto, n 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Executa qualquer trabalho de renovação de C�l' J s ,

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Praça 15 deNovembra, n' 27

Telephone n: 1375

Dr. Pedro da Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Antonio d'Acampora
IPraça 15 de Novembro 27 ITELEPHONE 1 170

-----

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

-,;

EmrRE5TJm05 '" G_ ;". I, .J:::J "�O ('dt' ,. ]ll�, 1�1
ORD=:t'l5 Dr: l� J� "'AIT1E � 1 i rj

rorresponàenté'5 em te·1 ,'e; lillFl·cl;:· _êi (lo f:0 I", J

Os melhores juros rara (...5 /> , ...': .. 3 ._;] ('",.,'.s C,. .des
Acceita procuroções pura L';C,;: '''r v::í'c:Yn�;:I�o G! �I _: " as

repartições f.,�J�·., ,', " .

....... ,......... ....... \...:. ....11......... , \.. _ __ ....... J '-- __ ',-,1
�

,�.

Dr, Salgado de Oliveira

Advogado
RUV FELIPPE SCHMIDT N' 9

Alfaiatarias

Alfaiataria
to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas,AreiasAccacio Mo.1
•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38 Casa

Visconde de Ouro Preto RELOJOARIA OURIVESARIA
A afamada casa corucrc.al da clegancia c do

- - apLl, ado gõsto --

n. 70. - Phone: 12770- Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

L J

Caixa Postal, 110.
BIJOUTERIA

SÊDAS ADMmAVE!S- !)'�"; lOS Q�T":: 1 �'i. :' 1

- SEU VAL(JP , L<LLr.� :', _

RUA FEL['[:= St.JilvllDfJOALHERIA

�==�==============�2===�==============��========================================���������Z�8�����§����§·���-�,��-,��-_�_�v��

:SAPATO
"OS melhores calçados pelos

COLOSSAL sortimento de calçados finos para
Especialidades em calçados sob medida -,

__ -- ._�.- .. -
. __ .. "..,

C���I', _J'r•• ·-.I ..':...........�I..Qo'.;. .........:·;,..::;,. :"'�-�- ••

c
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Jarna.independente

o apparecimento daAGAZETA: Do sr. capitão Jota C.UlC10 Co ["'ir'mercio c- O�.('I.·! a O movimento constou cl" SAL DE fvl0SS0RÓ
"D I' 1 h' , , ''''' C" di I I ,. "-J I,

evera circutar, ,OJ2, a noite C1:.; oouza oiqueira, 19l1O ceie- � 'I �.-, 127 d d d� neSDanna L., saccos e entra as e ar- Sacco de: 60 kilos 9$500
o primeiro numero de A GA-- gD.do-at:xilirrl' da capital recebe- '''' 767 1 f "_ 4.1LO d� roz; J. ce eijao, .. e 5acco ele 45 kilos 7$500ZETA, vespertino dirigido pelo mos o seg,:iintc Llcgramm3: f

.

I d t- 6 2 t: o

f. 1 J' C 11 I Ui C" 1 1-1 • R;o 21 - (via aérea) -

arm la e menorcca, ,_)0 nu- Moido de 45 kilos 9$000
nosso conrrace sr. jarro auaco, Jairo 'al!aco- �esta-p..c-

C'
,. ,

icacãc cl li' lho, 680 fardos de xargue e 70, ,

"" " 1 I Ll' uz uma ccmmurucacão o auc t-
CUJO apparecrmento Ja vem sendo certe meus pauw:;ns j.J1::.:l pU' '.i- J

de banha.
I

t ._, ; rol do cornmercial ;Í embaixada do CElrxas . u

annunciado ha algum tempo, cação ao e L' fut'i.iiOSO )o,nc!I, Não houve �,n"hl'da.
t- f 1

' Brc,�il em Madrid sr. João Pin- � _,"

Hontem, a convite do seu 01- com VOt05 que raço pC.o tr11lm·', co' "

f'
,

1 i! J P 'i' • . f. ,Ç) eb '_)l!va: durante o anrio un-rector, t,YC:lTIOS o praz-r (J� v.si- ;)110 J1:lS o; co flc'r L') rr-u «srcr-. , Me�o.&dl) de rlllil'iam::�3{l!is1 -r-

d
.

lI' 1 1 ' I do 2.3 cxrortacõ>s brasileiras pa- .

tar a redacção c: oilicina .0 no- co :1, lc'H1L1 ::0 comnrovado ente- 1 l' .

)1 l' ]l ;;�, " l·n,.' 'l'I;(,' " ,,: ,� r' ;n'��b
la os r,1;;!Tad03 hcspsnhocs sol-

VO co lega, qUê se aCllmn instada- ,.' ,. __H" '(0,-,1, d q�e l�C.,LC-J_C f 1 d _
'

d C -1 " r f 1! 1 '

'1 rrcram F1":'n ':' rc iuccao. Estahs-
� as á rua onseíheiro Ivlatra. rp neranca c,n teu lr.eOG'lPIT'"

I
,) J

-�_, � ....... ...,•• �L;. ._ -.'-' �\ ............. ','_!

;�'''''''''i'''' !f·r';.o::.�" ", ....., l", c' '-Q -��_T 1Com m:lgnifico material, pos .. p�ê e inovidavel 111::-3-II,h·--1J O,�k._uJ, /,:c'_'}CC�"'!1l'- l.i·. ui-

• 1 I' 1 ["1"" ,,�o '

ç'_'" r.":'·,l�')l'!·"�'.,"'-"c,.. L, rrac.D,S, mcompl.tas emoora c su·SUlnGO um corpo ft"C:lctorlaJ cy ..
� ,,-" P'�:.J'lC,S J: •• ..:-.� Cu

'�:lo ,,' 1 _.�:T� _"�e _"

perim:;ntacto, o Y.::sp:::rt:no d" g,';mdé! e b:rwso P:t:tidJ He- l' "u'" "ma::t a r.:.�.l!l,-a'-rü",), pC,- Batatas

J' r II d I ...l
•

l' I� 1 l' J' miUc:m concbif (lHe ",m 1933 a Ad'alfa ,-,El a o, cont:ua c,c certo, PUb,lC[lrlO 'CL.:Ié' .• lsta C:::: lmmOl'- ,'-\men olm sacco

I '1 ' '. l 1 ' ii. 1 " c;[ra R,.)loLal J:lS l1:J35àS remeSSêl� Acom a sym,oaL'lla 00 pnh!l,co ,',",,- rc'aO"D, ili�'T10rla j .... �i�";"·"e n noz em C:l�ca sacco...,.. '-' t...:.. _'-'1 ..• .,_i.t...'.j,.'•.h... ,

r-l tI Ihd8i, que eh; hoj;-.:! ClTI diante t��i 1â-j;1.�"""'GI.r�\.i.� •.,.�_,�·..+..;:_;;_.�>t.,;.k��.;�\'tbt.!U.�...;..� 3.pcna;'J C"';C':;�.-:'__l ' ,-� guat;:o lTIl õc�, r:'arlnha B�lrreiros sacco

H1ais un1 J�orl1aL � .

p, �,� r �!1/J" � ... r � dé pCS�laSt G�.l scjJ. lima diminul-
;...rl1nos{J,,;t'ntanOr�� cão do lr;" (l� (,O''' e ",IAo novel collc:ga, os de A � �"" ,. ""y. ' .

" ;:',<'." 'v",( � ,"' •., ._,(,. v
"

,.::m l,-"a-

PATRIA, fazem votos de can- e Pensào dos çãc ao J.nno a[i�Cá01'. QliJ.nto as

iinua prosp�ridadG.1I nossas C:Jil11 !l'2.S né'. Hesp:lnha, os

�3ancarios ?!gari'lTlc,:; cc,;;·'spond.::nte:, a 1933
"Conform� notic.iümo:, circulou "m POU<.:o dif['::Lm ele 1932, Carne de porco kilo
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prensa florianopclitana, A GA- cornmiss�o do lnstitub c1'2 ,,� 1),,5'.. a". L,_''', ilS"l:n, p.a ,Cu-

Z.E<,T',-,.", �u'�b "-, II, "'0''''n'·')j·1 '1-; ..... C ;)",-.�"'",� mente nivdc'.da a balnncJ. c.om-
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jomalista fv1['_rtinho Callad'J J !.lníor. a qLlal (:. p;oesÍ (I: dJ. P e 1 o p ro-
A sittlaçl0, !1:) corrente anl!O, Assucar grosso arroba
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to O novo C'll'aI'j'o l't:lTI c se: verifica a enorme diffefên-
__ na exp(!-
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J d d'o' ça contra estê ultimo armo. '1 1 d I (3 2") 1nenCla e na cap:::,clca 'e _ Vic!1na, 20 ('iia aérca.)-- O l'aboas .e ei cst. x.) Luzia
r' t ' I I 1- ,1' b I L

----

r,p,'oooseus (,mgen ,�s a Cf'HeZa e e uma O:l!i'lO csiraLOpivllcO c g;l, SO 'rc .J,>:t'

granel" accéitasão em todo c cujo destino corriam nútici% ab.r- O airro�?: na França TabClélS lei la:g_ 3x31 dz. 54$,000
E��J3do. tnnntc'��i 3U{,1Ti::�ou na Ic('2..hdJdf' I<",io 21 (vl3. a(� L:·a) S('gundn as

l')(·�·nas __ Ir- 's�rIa lei dl.�
/"'..0 no-v'o "ollf�f''', n.,'i'_',.ír:)T IF:I1'- ('1� G':,J . ·1·.. ...." l ; "

d'" ] c") d'� r'l'-],�.._, _,::-,U "' ... l . L.. \, 1_,- ._).1 i\-\- f'J ll:1 1 UgC ... IJ:T/U.."!, non.. ln�cr!·rrL!.c:6:.'\..J o adcilao corrl1Tl�'1'" .l (J:iU L , UaLJ

CA almeja L-mg:l '('-xistcncia e r�' t:;m ás r:c.: c' 1.0;2..'\ da noite.. Os ó:J1 (\ \y)"c,'l i'Cfúbaixad:l em Pa;is, Taboas de qmlidJ.dc
rennes fc:1'.·Cl'(13d,�e.,If. ]' " I' i I ' ,

[ l'.... ,J QOiS Ll'"lpU an�:;s elO oa!úo, o P1- o Gcn-"21TL.) {:lnC�3 acaoa de e�ta-
loto c physiso Cosyll3 c s'::u LjU- bd-;cs!' a titdo excepcional e icrr.- Sarrafos de lei
dant::: Van der E'�t encontrma-

[vlADEIRA DE LEI -'o PRIMEI,
Rl\. QUAUDi\DE.

2g:},(}OO
14�',OOO

21t:3 dI.
16$000

li_'} A dz, 6$000

Roupeiro I
San"ta Isabe�

r»

�. o rn'.,�t
L �"" . I ,I j!

COUROS

Por an�(lí�tia rI.:: f.'SjX\CO, 50'/ rio uma Licáo attrahcnlc e anta 2.
�) ... ..J .J. .I.

h
. )- .

I;' 11 l 1mente IOJe, nos e pO"SlV� rt!t'- gr:mge:w .. lll<' estantes iouros na

r· .'0;:: 1, d C'�'" rcícren .-: .... r r: /'. cl
'

..... 1'(' . � -"f'ii-!.r, ,. _r.- e>,rmos (lo Don osas .C",1e. (.til.' ....�nl dÇ_l o Jo:na J_,Hll, ,-,_ •. <.IJr::,.-D.,�.

que nos distinguiu a lmprcnza São esses, pelo menos, os n03!JOS

conterrânea. sinceros votos'"

Com o fim dr- amenizar os

so{frimc-ntos dd pobreza, organi
zaram, as Filhas de Maria da
lmmaculada Conceição, o «Rou

peiro Santa hahel», gUê se l,m"

põe de princípio a fazer dU:ls
distribuições de roupas aos pobres,
sendo uma pelo inverno e outra

no verão,

A primeira distribuição já foi
feita no dia 15 do corrente, na

sala de Conferencias da Cathc
elral, tendo sido beniliciadas 1 52

pessôas. Reunidos todos os pobres
que possuiam os cartões, an

teriormente distribuidoc pela pre
sidente, d. EdésÍa Aducci, rezou
se uma oração implorando a ben
cão de Nossa Se!1hora e foi can
tado pelos pobres, gue enchi:llTI
litteralmente 03 bancos em frentê
a lmagêm de Maria Santissima,
um hymno em seu louvor. Em

seguid3, o revdo, Cura da Cathe
dra! dirigiu-lhes a palavra, ex

hortando-os a seguirém a Jesus
Christo, acceitando resignadamen
te a pobreza, pois gUê Christo
havia tambem sido pobre e que
durante a sua vida amára de

preferencia os necessitados.
Foi feita depois a entrega das

roupas.
Sahiram todos muito bem im

pressionados.
A proxima distribuição será em

dezembro, na vespera de Natal.
Avisam as Filhas de Maria que

continuam recebendo donativos,
tanto em dinheiro, como em b-

.

trio
A PATI<JA,

Feijã::>
Feijão
reij;;,ú
Mllho

preto sacco

Branco sacco

vermelho sacco

sacco

F:uinh" comum sacco

Farjnha de milho sacco

Café em coso sacco

Ervilha kilo
Banha blo

Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél d� abelhas lata
Nozes kilo

mcritoria, eslio certas as Filhas de
Maria 20 vdioso auxilio da pClpU
!ação' de Florianopelis.

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUf:m
TYLLO ---- Rua João Pinto 1j 13

RIO 22 Via aérea -- «A

Nação « commentando Telc
f,rrammas do est1'anr.:ciro J.C-
,', �

centllam o Saneamento cI:1s fi-
nanças brasiieiras faz e

logio ao sr. Osvaldo l\ranhJ.
salientando os traços incle,
leveis que deixou a sua passa
gem peja pasta da Fazenda.

O artigo termina: No mo

mento em que registamos lou
vores estrangeiros á sua a

ctuação e quando elle se acha
mais na Pasta que soube

dignificar pelo trabaího, nos

senitmos bem em frisar seus

meritos, compensados desta
florma tão justa e equitativa.

O ESTADO, refere··se da S'2;··

,
� I �

rtcuucro

17'000

}O�;()OO
45�OOO
5$000

SARÂ.O
Caixas pequenas
Caixas grandes

jOINVILLE
4$000
5$,000

DIVERSOS
20$000
20$000
12?pOOO
I 2�jOOO
12$000
12$000
10$000

Arroz S:lCCO 41$000
35$noo
55$000
16�;OOO
55$000
39:';�dOO
38$000

QueIOZf:ne caixa
G :1zol1na caixa
V,;bs de cebo cai],a
Soda Piramide caixa
Cebolas caixa
Velas "t�arina cJ.ixa
7, [\/Ie.,� h';c 1

ro,' .'"�._t_a �,,).J L .. co,, C11\cl

CÔCOS saccos

28$00.O I Far,dto saccos
� "Ar).jjLUl Fareilinho saccos 7�1)500

J $300 Fminha de milho �,1arialina caixa
1$200 24$000
1 $200 Vélas de cêra ki!o 7$ ! 00
4,'f,800.... Grampos p. cêrca kilo I $400
19$000 Cime:Jto Mauá sacco 1 1 $500

�íj 1 00 Phüsphoro!J Pinhciro bta2 1 O�)OOO
7E�OOO l\rame farpado n' 12 rô!o 25$500

11 $000 Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

6:V)OO
14$000

VINHO DO RIO GRANDE

1 ,t,:,RJur"v:'" r.
"n Ol.ll'ntJ"- , L" I ,\ �

1 $.200 Em decimos
80$000
45�;OOO

1 $000 C"fé cm gr30 ;:,_rrobél 20$000
I j;Ouu V3S5CU,:lS 5 fios dz. 23$000
2.$tJGÜ \' (ls:�onrilS r; fid;� dI. 2D;fi;'1�')O

X::HqU{ ('Ü'�0:', ,c'ilc-l.a )l:�,;)OO

I /��.�;� _s�rtido" :m ob:,- 1. !�,�OO
'4:\,\;0,) _,!\"SSC)C i �S) C,;.21 (,:;
30:r,uOI) \::;<a t i�l e �'� i r) (7) r'� �

o.

$OP(J.) u,

�:,E� d E� E r""'� �"')"GE":'""!�t,500 ..

�� ...

4$000 hhe;I"'C)�-;
4$000 FuncbJ:1. pr-!o dr. O�car de

Ohveira Ré;md;, seCrCLll!U da
Associação C:.lthalintnsc; d, En
gênheiros, rcceb2�no5 COnl1T!Unic3.-

1 T" I'çAo tia posse l.a p, llTIt:H:l Ul'e-

CtO'[j3, que ficou aS3irn constituída:
Presid.::nk: - Engenheiro-Civil;
H::lrolc1o Paranhos l\.:clcrnciras

Vice-presidentc:-- Engd�hei
ro Civil:- Jos:i Fbche Sccrcta�
rio: -, Engenhc·jro Civil: Oscar
e!c: Oiiveim Ham(,s Th, Cli1rci-
1'0: - Eng,,,nhcilO Civil: Orlando
de Oliveira Go:"ldne'r Bihliothc
cario: - Agrimensor: Salvador
Poda,
.--, ]' D' .

Conselho-· lrector: - E!1s�nheI�
ro-Civil Celso Leon Salles; En�
genheiro Civil Vasco Henrique
cl'Avila; Engenheiro-Agroi'!,omo
Germano de Oliveira; Conselho
Teclmico: Engenheiro-Civil Raul
n'l

'

B' E l' '"v ymplO eSLOS; ,

ngCl1ilClfO-\.....l.
vil Ivo Cauduro Picoll� c Engcnhi.
ro-Civil Cid Rocha .Amaral.
Consdho FisCJ.!: - Engenheiro.
Civil Udo Oeeke, Engenheiro.
mccanico-eletricista João Eduar
do Moritz e Engenheiro Agrono.
mo Affonso Veiga.

J:tOOU
8$000

guinte maneira se CGlTIsôbre nOSJ'o
o arroz extr�ngçiI'o, o qu�

l' , I .

porta na LEm; J.ç�;,o, na sua lmpor-
taçi!.o conforme deCIdo baixado
�n1 1 5 do mês pas::ado. ,

Assl::J1 no fi:n do terceiro tri-

appUi'ecimento:
"Conforme se a nnunciára e éstavr.

sendo ansiosamente esperado, fOI
hontem á noite distribuido o pri
meira número da GAZETA, de
propriedade e direcção de JéÚo
Callado, tendo como redactor
chefe a Martinho Cc.l!ado Junior,
dois distinctos confrades que
souberam imprimir ao novel dia-

"

E�à��tliO c�a
(;:;�';, I E:::J>. �>' 'í"'" ��.� �..... ,� ..,:JoI'i 3. �_

-0-

FARINHA DE

Cruz�iro 44 blos
44 kilos
5 e 2 Idos

m�5trc do coríwte anno as imporfivim: Ao Sr'. Ministro da Fa- ti.\ÇÕCS do rderido cereal estão
zene:l sclicitando da seGuinte l' "1 d "f' Ao·� limi�ac as la se=6U1l1i:C orIL.a: r··

quantia, ta DelC(,Z<lci::t ele 'santa ro- (,Q 000
"

" ., sem casc:1. uí..;. CJUiUlaCS me-
C,l' I,oo"'(\onillnanm:; Lj J �)\j J ao sargento tricos idem, ep,!.';brado, 500 ditos
aJ;vd'1 pi.., rnoe' B 'zerl'''' clo< c." "t,· � '1 ,.

'1 d 2
�

000 E' ---,,�
J o" '_. - u v oJ�', V0. ruem, lnteuo ou pr a o, I, xtra

ditos. Diamante
Foi estabelecida a taxa de 1 6 Cristal

fr anc::Js por 1 00 kilos bmtos, Moido
rara a licença d� importação. Terceira

Surpreza
Cruzeiro
Indiana

Ampliação
de prédio

ASSUCAR

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

Pelo sr. director-presiden
te do Monte-pio dos Funccio
narios Pubiicos do Estado
foi aberta concurrencia pll�
blica, até o dia 16 de setem

bro, para ampliação de um

prédio, no districto « João
Pessôa», muncipio de São
José.

S/:\L DE CAROr.i0 21 (vi:1 �éIE�t) O m,:>I, ado
d:� iwcduclos alimé!nticios fllDccio
nau hontem em condições regular
m"nt!; activas. As cotações
não accusa:n alterações apreciavis.

TRIGO

3M,500
36$000
4$500

28$500

63$000
6B$000
58$000
62�)OOO
50$000

Reunião secreta
Fruo ]'" "y' (1 o l

,IU,�":: j .J{fzP/n) - o
8$:'UO I CUl1s,elhu h:':l�cral di.' Cüm-
6�bOO

I
merclO do Exterjor eSteve

7$500 três. horas reunido secreta-
í 9j�OOO mC!ltc.

A
p'fa.. � "lt' �G O $

p A F� A,
H

I
NtrSB"dã' s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ncia Panair, �

cnppernt�ar-�Btico aér'- (� �&BraziUar�
obre Fíorianopon
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Florlanopolis, Quarta-feira, 2? de Agosto de 1934

IA VOZ CO POVO

Devido á acção prompta
e efficaz das nossas autori
dade policiaes, já se encon

tra prêso o segunon meli
ante, da quadrilha de rou

bos, que vinha agindo ha

algum tempo nesta capital
e nos municípios circumsvi·
zinhos.

O referido ladrão confes
SOJ ser autor dos roubos
praticados ultimamente nesta

capital e no dístrícto «João
Pessôa», informando {t po,·

Natal, 21 (via aér�a) - Informações r:;cebidas da cidade d,; licía quanto ao roubo pratica
P�lfelhas anmmciam qUê indignado com o acto d� um cfficial de I)Jli- do na Casa Hoepcke, que,
cia ali dé:stacado, pondo em liberdad� os cangaceiro3 qUe tinham sido na fuga, deixára cahir oito
presos por occasião do choque coma caravana do Partido Popular, am revóiveres, ao trecho compre
grupo de p::Jpulare3 prendeu o rderido oHicial pondo-o à diSp03ição hendido entre aquella casa
do 2 J' Batalhão de Caçadore3. ,commercial e a Confeitaria

pr"'erTlé2it:LJ �=�� c::Jecader"'1cia
m';ll3i.I, 9 nomeando, en1'- sühsti- Rio 21 (vi'1 -ér'�" \) _

k "I'1--'-': o '['ado �..,la :mr'rOIlS" o "-r I ->,,,,j.i[� L_�·S j' 'Ío-J,,,:;:� 'r=.

,� � c... i.:t.• <..-1.. .. ,
- Lii C.j" (. 1�l_;..:" l ,to' \�·l a, • '" ,> ,,�ç.,.. r- � t._ �.,:,....

tuicção, o sr. Olivo l\;l::ngarda, jU1io PrestEs, na passagem do Highland M:onarch por e'lte por-I Belgrado, 21 (via aérea)--- A imprensa yugoslavabem como e_xoner;ludo os srs' to, m03trou"sc bastante reserv,do. CorrJ:udo, não deixou de mani- põe em destaque que as eleições allemãs demonstraram
Godofr�do Wusl e Rodolpho festar a sua certeza sob:e o triumpho dos id�aes e dos systemas de- a decadencia da popularidade de Hitler. Maugrado da
Dal RI, dos cargos de J', e 2' mocraticos 110 Velho Mundo. maior participação de votantes, o numero de votos COl1-

sUPP,lentcs do su�-deiegado dê «O fascismo e o nacional-socialismo são dois regimes pecu- trarios foi maior que no ultimo prebiscito, relativo á
«L'll'7 A.lv'o,> It'>Jilh"' por n"'o l' "d d ' d 1 l' h' I d \11 h de' 1 d d N

-
c•••• " ,,�" ,. <. y, • <.\ lares ao caracter e as neceSSl a eS, resp3:ctIvamente, a tana c sa !e a a 1- eman a a .:,OCleoa e as acoes.

têrem os mêsm03 até a presente da Allemanha, mas que não poderão ter applicações proficuas em O Politíka declara que Hitler, tendo "obtido a COI1-
data prestado o compromis30 L;- outros paizes», disse s. s. fiança do povo allemão, deve por as suas fOrças a ser-
gal, e nomeando, em substitui- O sr. Prostes tem palavras elogiosas para com 05 actuais viço da solidariedade européa. O jornal espera, que as

, ção, 03 srs, João Ubaldo Tellcs i homem. publicos portugueses. que t�m feito um governo rigorosa- eleições allemãs constituam o começo de reaíização dessa
ás 730 horasl se� e Antonio Marçal Bastos, lmente h�nesto e que mantem o paiz em uma !Jaz confortadora\ politica.

s aeentecl entes
ia rande
Norte

no
Alais um anno: I ri rezada missa na Cathe-

A nniversaria SOl 110;r> "Cl"�1 C "'I inte reão .' al a dF\.il v, 1 «- t j\v (l ,�d, ,l!l L, l ll';-ú d � l ll] o

exma. sra. (L Sylvia Allincourt dr. Adhmar Grijó.
d' Avila, esposa do sr. dr.

Henrique Vasco d'Avila, pro
curador da Republica, neste
Estado.

do

Festeja hoje o seu anni
versario natalicio a exma.

sra. d. Doracy Costa de OE
veira e Silva esposa do sr.

dr. Oliveira e Silva) advoga
do em Blumenau.

. � Il:�nandade do Divino [_5-1p.rtto Santo, e Asylo -sao
Vicente de Paulo» mandará A
celebrar missa) ás 7,30 ho.as,
em sua capella, no dia l' de
tcrnbro voroxí fS2' emoro proX1l110) em SI! "

e '
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Trag'lO p : a . a ma ce nOSf30o ,

saudoso conterraneo sr. ma-

nota official do intei1'��
ventor Mal�i@ C&lma�llJa

sobi�e os aCDn·teéimef"�'tos

Natal, 21 (via aérea) - A interventoria federal forneceu ac s

jor Lauro Marques Unhares.
jQmaes a seguinte nota ollicia], com data de sabbado;

I No 1" "0" o l' ?4' "Ante-hontem, á meia noite, tres olliciaes do 21' R C Iorar!'!
., ,Jl xim rua 4.J as I ' 'd ia do i 1

.

d 1O dia ele hoje assig,".I-lfl.11Cl �/ '20 h'O'l'''S sera . »r rv l' ,�
a resi encia o interventor evar a COpla e um te '.'!gramma qu; c

, ,.� I,...; " u, era rczaca Ldl d I 11 idad d V" d'"
O anniversario natalício do canella "lo districto 1 Q"r' commandante (ague a um aoe, em nome 030flclae3, mgtra F.t.)

� v uGl � � �'1J�'"cl L '- LI"... CO 00."- 1\11' ._ •• d (' '" . d I - :-� b- _:

Sr. dr. Edmundo Moreira. ta- C,J dos Limões, missa ern ��:t�:"'o
a

d��::rra, e.
ao co�mil�' ante c a reg.au so te a mtranqiu

lentoso advoza rio residente l
í

'.C'oÇ:-'lO 'i' alma r10 '1
,1 a ê que IZIa existir no ....srauo.

� v � �' - � �, .' - j 1: l . i c C c u Cl ll, Sr. nl.:t -' O
.

h 11' ..j ri I d f 1

em CrL', zeiro. ;01' r : l' "0 LI'" 1"' � 1 and t ) interventor estran ou aqueua attitude, , .. ::C aranc 0, e:n ClC,; (L�
_' '- �- J" Ld�ll .1Jfla,eb) ,TIaL aaa :�, -

o lh-,f'�a '" W'" b '

e dicidia � '.'0 �;
-leb: 01 I" "':l d d _ inturogaçao qtk .::. lLLfam 0" o .. lClaeS 50' re o fjU,:.- lU Ia a lc"p�,tO.C. '- dr p .... a ,malle a e u I 1 I I p 'd I R }l' I '

1-:-:A,7"F.l",i A'l'd�l"rnç;: 1-]',0'1"':. ,.."
""'. de" .. ,';" 1" 10(", f}ue, cCoegaco CO_ fCSI ente na cepU01cn, somente a estê UalTl

�- Vi � 'vJ ,1_ �éL.�la O Ola�,ao e - Ic..",di). d d II }'
,

'1 'r' ,

:l exma 'T} B"n,�d�d'l c1'1:::"1C>!!:t l�("�li,l-:ld"
J 'conta e seus actos e e crêCf:Y�na ord.:::n.>, r::tiranc.o·se 03ornClaes.
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ao a J:..5CO a e . prenQlzes, aue 1:'; o.terCCé:ram aS2arantIas que po laIn
l,;:,PCl .. u
. - _ ,

d:lf.
Pdo sr, cown:::l ArÍstÍEanél Ra- A'

'

1 d h I d' 2 I r) Cd' dS ClllCO .1OraS a miln ã o commanc anto:; o
.

tJ. . eVk o

mo), fo::am assÍQ'oJ..ctCls ho:c.t�rn 02, d'd d IM' 1 � 1 •

d
'

_, a sugge;;tões as autor! 1:1 es (a. ,arm 1[1, estevê na re51O�nc,a o m-

s::guint:::s acto3 : Lêl"Ventor, modificando a situação,
A�·t. I'. -- As multas impo�" O interVentor tem recebid� de todo o Estado men,agem d;� S(i-

tas por infracção regulamentar, por lideried,j_de tendo sua casa cheia dia e noiL,: de amigos e familias.
o,uakJuer autoridad � estadual ou O

.

b 1 d 1 P 1 PlI1terventor rece eu te,e�ra!!lmas o genera. anta. cão cs-

por funccionarios do Instituto do sôo e do general Góes Monteiro avisando das ordens dadas ao gc:1:'Mate de Joinvill�, reverterao, in- rd Rab:::llo para tomarem energicas providencias.
t�gralmênte, aos cofres do Estado A cidade está em completa calma. Está verificado que ocas.;) d �

ou do d:to In:;tituto. ..) 'I b d 1 J r S 1\11 C d G1 _lrelaas O e ,�ceu ao pano Uê afastar o r, ario amara o CI'

Ari. 2'. -- As multas de mó- vemo. No interior do Estado têm havido manifestacões de re:rosijo CO�,l
ra exigidas pelo E"tado, d� que o dcsmçntido da sahida do interventor".

� .,

tratam os artig03 2'. do chcreto
n. 8, d:: 16 d:::: abril d� J 932,
1'. cio d.�creto n, 6, dê: 20 de;

Via terrestre, chegaram jan�iro do COIrõ;nte anno, e d::.
hontem do norte do Estado, ma;s dispositiv03 rel!",ulamc:ntares,.

t
f A ,

a,s seg�lI� es. fpessoas: . pássam a ser de cinco por cênto
GastoU! Soclllo, dr. Dons e (5l) no �primêi["o mÉ's e de: mais
sra, Frltz M��teufel, A,nton!o

I
cin�o por c,;nto (5'�') no s.::giln

�astos, H. hsch�r, EstaclO do mês após ao determinado para
hIrtado e Albertmo Bastos. pagam.::nto do imposto ou taxa

- I lançado, observadas as dermiis
Vindo de Blumenau estJ disposições em vigor.

nesta cidade o sr. Edmundo '

Grisard; fLlneciom�rio da Di- O sr. Chefe de Policia" bai-
reetoria de Estradas de Ho- xoa hOüteffi os seguintes act�s: Sobre o fascism� e odagem. d H

�
� cxoIleran o o sr. ennque 1111 111 Ill!

Richtêr, do cargo de primei�'ol c�DnalmSOc�aIISmO
supplente do sub-do:legaJo do dls
tricto de «Encruzilhada», d = B!u�

''''"I---::G/l)\� lTi\J"'Li t. r\ln . S ...

P�o('r>c'e,�inr: ele (, l",o'lt',,(('\O.L 1 . \,.t_ I
-

... ll,_.<.,.)
- .t\. hl di-'

<--

lis, estão nesta cidade os

srs. José Torres e Germano
Likmann,

Acha-se nesta capital, o sr.

Dogelo Goss, funccionario pú
blico estadual.

Chegou a esta cidade o sr.

Luiz Abry, vindo de Oalber
gia.

_"

A OPINIAO DO SR .. ..JU-
LIO PRESTES

'I!
.

-0-
Está nesta capital o sr.

Henrique Oinger, residente
em ]oioville.

-0-

OUTROS PAI<TEN\
Para o norte do Estado

seguiram hoje as seguintes
pessôas: C. Rosa, f-<ogerio
Goss, EmíliaMandona, Abe
lardo P. Gemes, Benedicto
Medeiros e Guilherme Pulz.
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MISSAS
Amanhã,

, _. -( .,_,,."'"

I
Nesta capital preparam-se grandes festas para rece

bei' os distinctos visitantes.
Haverá um banquete de cem talheres, offerecído pe

lo Gymnasio Catharinense, realizar-se-ão bailes nos ele
gantes salões do Lyra Tel1111S Clube c serão disputadas
diversas lides de futebol entre clubes filiados á F. C. D,
e os externatos do Gvrnnasio Catharinense.

.

OpD,ortunamente avisaremos com exatidão a checada... b ...... �,

á esta capital.

[oinville, 22 (A Gazeta)--Estl sendo esperada hoje,
á noite, nesta cidade a caravana pontagrossensede gym
nasiauos, que será recepcionada festivamente.

A Caravana, que é composta de cincoenta gyrnna
sianos e diversos professores das escolas superiores de
Ponta Grossa, é chefiada pelo sr. dr. Ivo Amaral.

o rCi�bc �1a

HoefJcke
do sr. Francisco Mello) á
ma Jcronymo Coelho.

I-loje, pela manhã, as nos

sas autoridades policiaes es

ti vcram no antigo cemiterío,
no fim da ma Conselheiro 1'v11-
trai local indicado pelos la
rapios como esconderijo de
seus roub03, tendo e;1contra
do onivetes, compassos,
ITILmições e multas outros
obiéct03.
A Policia está informada

de que uma casa commercial
nos CoqueIros adquiriu dos
meliantes dois revólveres.

O terceiro implicaciJ nos

citados assaltos ainda s;:; acha

foragido, estando a 'policia
no seu encalço.
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