
'I
lI!lI

Anna i I i/ I Número 7

A. VOZ DO POVO
_-------- -

-$2�OOI
__ Pro��iedade e direcção de__:,.JJ.�.J f�()

_ CJ�\l�l=_A���() ----c-- I Númer��r_�zado $400
-a u;..,;;;;;-�-.-.r.mo��������í1Uh�..Im'l'Ià�\1!1:MiS§tâWt.\ml'Hf•.'G:!!'13!D'.iDZi�'2IH1�,m.���������� cac_I:k..� ,�-"�-,",,,

Número avulso

m f
f

c s

sol a

c

mlllci
t

II

CI e tos,
p ar

---------------��:----------------------

I '_

Iô"'- ,,",-� ."'''''' ."""",,, 'i''''''<1 � j "'::" t'""',� •

.1�JA("::. ��(;' ...._.,JJ � � ai t"� � ":') ...._.p

r ia r��o 1\,1 i r1 i ,:-::S =

te:-io da
\/�iacão

>

R;o ?7 (via ae',..�"')--O Da-L , ""-'_. \
.. Vi. I,,_,u. v

di
o

T 1
partameuto OS • �,OfrCIGS e Clê-

}1Taphos, a Esuada de Feno
,) -

Central do Brad e o depürta·o
mente dos Portos é Navega.ção

. J '. riestão orgamzanno as reíaçoes ,-,OS

iunccionarios qn._� ati:J?,íraf[! 68
annos de idade, para serem re

iormados c!)!npijlso:"iarncnte, d.;
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Temos recebido os mais ca-
1 1, • �

iorosos applausos a nossa altitude
com relerencia 6. ccbbrê "Ao
demia de Côrte Creation».

!\.gora, r,':ali.sados os exames,
lôrnos prccu/cdos por varias �_;-
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1nhoras e sennoritas interessadas,
reciaznando o modo e cziterio
npl'l' � "(100' .)..100... � ..... J. c..., � .. � l�'-lI..c \.1 00

Vcltaremcs ao assumpto.
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01 aptisado laje pela �xma. sra,

d. Darcy Vargas, esposa do sr. Getulio Vargas, o pos=ante appa
relho aéreo Brazilian Clipf..1cr,

,A.' cerimonia comoareceram os srs, presidentes do UruO"uay eL � � .

do R'asil e ministros,
Falhr;am no acto de baptismo os d,s. Getulio Vargas, pre

sidentc da Rcpubl:ca, lVbrgue"5' dos. Reis, ministro da Viação e a

[l'adrinha do "transatlantico aéreo."
O Braz,·H:.m CliPpcT, o maior hydro avião commercial do

mundo, tem dezenove toneladas, e conduz a 5êU bordo vinte jorna
)Í�(3.S, que representam iornaes e revistas americanas de tiracern total,-' r J

n

uperior a 41 milhões de exemplares.
Assim, t" Pan American Aiways ceu opportunidade á maior

pwpag�'Dda do Bra,-il que jámais se féZ no exterior.
O {Brazdian tem capacidade para 32 passageiros e desenvol

ve 2 J 6 kilcrnetros horario3.
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Berlim, 22.--Via aérea -- O chanceler Adolf Hitler,
falando a população do districto do Saar, representada
por uma delegaç�o de dois mil. h�mens, deci�.roL1 < do, oal;cão da Chancelana que o plebiscito de [anen o ue 193::J
será indiscutivelmente em favor da Allernanha. E acrescen

tou: «A hora mais feliz de minha vida será aquella em que
. .

tar nessoalmem (' .

eu possa visi ar pessoa mente o ..>[lal ').

A alfandega desta Capital ar

recadou hontem a importancia
de 303:852$400. É essa

o

uma

das maiores rendas que a alludida
repartição arrecadou em um so día
nsstes últimos vinte ann03.

.
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IJo:::;) � essoa, ��L. [via aérea) -loiO} oissotv.oa a poncia cstadua!
do Rio Grande (lu NOfl:.e, oue linha um ellectivo de trezentos hc
me.is p'or (0','"'' metivo ""';;'0 aqui """;0'0 ag··�nt,..s do i;1t"f'- 'DtO),�_ ..... ��<.. _ "' .....·'-.IJ.;;.·, � , ... '........................... y ...... "'"..... " '" .. _, • ._,.

1\1arÍo C�Lnara:- recrutando elementos novos para squella tropa.
y. . . " � -
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,1-10J2� ern trem especial seg,jlraiTI para 1 \ata � �fU nomens, manhã,
possivelmente seg.urão outros.
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O gigantesco avião americano passou ao largo da nossa ilha, ás
12,20 horas.
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Berlim. 22.-·0·Via aérea .- Nas votações do plcl.iscito i'

nacional de' hontem, o facto mais importante a registrar-se
foi o de que o numero de votos negativos foi duas vezes

maior de que ha nove mêses. O �·esuoltado.do plebi.sc!to
constituiu o primeiro revez da experrencia nacional-soclalis
ta em sua pretensão á «totalidade»; desde que ascendeu ao

poder o partido chefiado pelo chanceler Adolf Hitler.
Seria erroneo, todavizi.deduzi r-se disso, que tenha sur

gido no J.�eich qualquer fónna de opposíção organisada. O
resultado obtido constitue tão somente uma derrota de al
zuns sub-chefes elo movimento hitjerista, tais como o Dr.

Joseph Goebbe�s, ? .sr. Walter Darre � o _�r. R�senoerg.,
Um outro mdlclo vehemente da snua:;ao asslgnalada e o

aUi!mento consideravel de votos annullados os quais devem
ser considerados em sua p'rande maioria como da opposiçãoo

A opposição reiativ�11ente forte que se �caba de reg�s-o
trar em grandes portos como Hamburgo e bremen, assIm

como em certos portos industriais, como Chemnitz e Zwic

kau, revelam a inquietação generalizada da população
o

a

respeito da situação precaria que attravessa o commerclO

exterior, com graves repercussões na situação economica.

Berlim, 22. - A «Berliner Boersen 7eitung}} consolê.-se da
cxistcncia, na Allemanha, de 4 milhões e meio de opposicionlstas,
rele:nbrando que, na Italia, de 4 J milhões de habitantes, 1 O milhões
e meio ap�n[lS --. aquelle de cuja fid.::lidade o regime está s�;uro,
são autorizados a votar.

\):0 2''1 (V,"I r. "l'"('é'\ _ F"_l'.í., .t..J c� -tiC ..... t..l, .a..._...)

tando de partida oarú o Pi-
a"I'1" 001dp p;-"'i'e' i'({" jC""lPrLi j, 1·...... • \.--1.. .... ·1 .lL. CL ..... '-'_

uma campanha politica CO]\

tra o situacion:smo) o sr. Auto
d� ��reu cO'l�egLl.iu, ,C')1TI o

mm2S"[:O do fraoalno, uma

colloca:;ão federal r;aquelle
Estado, que lhe servia não
sómente para garantir suas

despezas, mas tambem mos-·
trar que sua. corrente parU
daria estava prestigiada pelo
centro.

raVJ, pois, que eile repetisse
os doestas pessoalmente.

Em seguida, dirigiu-se ao

rra1acio Tiradentes e estava
I t b" t' <1na sa a .(.1a ibuoL1eca,

quando appal-eceu o sr. Auto
de Abreu, com Llm embrulho
eh: jonal lla mão, quc; mais
tarde se verificou conter um

revólver.
Estabelecida a discussão,

ambos sacaram dos re-"lólve
res. tendo vários deputados
avarIado os contendores..

O facto escandaloso paz a

Câmara em re�)oliço ..

S. Paulo, 22 (via aérea)-
Occorreu hontem aqui um
facto bastante revoltante e
inédito na crunica policial
de S. Paulo.
A's 12,30 horas, pela ma

Presidente VJillson corria, a

grande velocidade, o cami
nhào n' 1234, de proprieda
de da firma irmãos Mioso
& Cia.
Aiem do motorista, íam

de pé, atraz, José Mioso,
Vicente Banizzi e Sexto
Octavio Mioso, sobrinho de
um dos socios da firma. Na

�'�ua avenida \Viílson, Sexto ven-

,. � _ ;:
do passar lVlaria Helena da

",OdO _.

Conceição, de apparencia
modesta, com 22 >a11l10S de
idade, teve uma idéa selva
gem.
Manejando com dextreza

um cabo de embira, atirou-o
sobre a pobre moça, laçan
do-a pelo pescoço, arrastan
do-a longo trecho, rindo a
bom rir.

Ante os protestos de
populares; o caminhão pa
rou.

O motorista só então in
teirado do que se passára,
fLlgiu no carro, após ter cor
tado a corda, deixando a in
feiiz moça, toda enrolada,
em estado de SllOCk, em

meio da via pública.

Berlim, 22. --- O «Voe!kischer Bcobachtei)} publica o segum
commentario de Alfred Rosenberg:

«E' a primeira vez que o naçional-socialismo, em uma eleição
ou plebiscito, apparece completamente só sobre a scena, provando
que se reconhece absolutamente o seu direito de governar c,óm a ex�

du:;ão de todos os outros partidos. Por occa3Íão do plebiscito de 1 2
de novembro ultimo, tratava-se de uma manifestação no dominio da
politica estrangeira, a respeito da qual a nação inteira podia e de
via e3tar unida independentemente Jas differcnça� de t�mperamcntos
politicas individuaes.

O sr. Ag!:;:1or, que é o ;eJ..
der da bancada piauhyense,
procurou aquelle titular a quem
fez sentir ser esse SeU acto

duplamente prejudicial á si-o
tuação domina'lL: no Estado,
á qual cabia indicar os can

didatos a í1omeaçô,:s, accres.,
centando que o mi ''lÍsterio po
deria até dar melhor colloca
ção áquelle moço, contanto
que não fosse no Plauhy.
Sabendo disso, o ::iiO• Auto

de Abreu, depois d) a1'lD-'
ço, telephonou para a fesi
dencia do sr. Agenor Mon te,
a quem insultou, accLls::mclo-
o de pretender imp::dir que
elle s,�gLlisse para a sua terra.

O sr. Agenor respondeu
qU;) honE:'ns não sr; Íl!s Lll ta
vam pelo tclephonc e espe-

Cantenario de Luiz
DeHino

No dia 25 do corrente,
conforme noticiamos será so
lemneme!1te commemorado
nesta capital, o ceníenario do
nascimento do grande poéta
cOi1Íerraneo Luiz Delfina.

O centro academico Xl de
Agosto tOillJU a iniciati va
das COmm2n10raçÕes, tendo
já organisado o programma
das réalizações, do qual
CoJnstarão dIscllrsos dos drso
Othon d' Eça e Oliveira e
SiivD. prof�ssor Laercln Ca1-
dei la lie Andrada.

A confereri
cia mundial
de jtJd'eus

Genebra, 22 (via aérea) - 03
chefes judeus, de vinte e cinco

naç.ões, reunem-se hoje aqui afim
,
de discutirem os meios dê comba-
k ao intcrcambio d;) scntim:�i1to
anti- jucbu em todo o mundo.
�;,.,--=-.:..,

Lanche.:;, 22.-- «Os nazistas recuam em Berlim}}, «Hitler per
dê terreno», «O plebiscito reuniu o., oppo.sicionistas}}; essas «man-

hetes" b:lstam para dar o tom gerai dos commentarios da lmprenc
a britannica sobre o plebiscito de hontem na Allemanha.

s
___

Rendas
Federaes

Segundo estamos ll1rorma,

dos, denüo em breve, serão
iniciados os trabalhos de
construcção de uma rua no
visinho districto João Pes
sôa, a qual s::rá o pmlO!l
ga n�nto da rua Nereu Ra··
111,)5, até a cabeceira da
Ponte "I-lercilío Luz".
Com essa construcção, fi

cará uma linda· rua, em li
nha recta, de cêrca de um

kilom::tro de extensão da
cabece:ra da Po:Jte até o
local, onde s2;'á cO:lstruido
o QllarL:1 do 14 R C.

sn·tirnadc,:) a
r·ecolher

5:405$800
Está sendo intimado, por edi

ta!, o ex-agente fiscal de Papan
duvas, no nnnicipí, de C:moÍ
nh'H ManD�! 1\;lend�3 de Souza,
a recolher, na colletoria daquella
localidade ou n:> Thesouro do
E3lado, a quantia de 5:405$8DO
r."fel",�nte a l\:::Jp:ns3.bilidadc:; ap;]
,ada eil1 procesios de tom:ld?L d:::
conta), dma:-Ite a sua g:::Ll.:> n:t·

qu:::Ha eKato:La.
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Folgamos registrar o interesse
pela intensificação no sentido de
tornar conhecido o que é nosso.

Nós, sem vaidade affirmamos,
.

CO IIa bora r'.ão sempre nos batemos por tal, não
-y só na Imprensa, como de toda

Não será devolvido o original fórma, apezar de vermos segui-

publicado ou não. damente esboroar-se nosso esíor-
O conceito expresso em arti- ço no indifferentismo irritante da

go de collaboracão, mesmo soli- nossa gente. Agóra vem-nos a

cilada, não implica em respon-
noticia de que a «S. M. Amôr

sabilidade OH endôsso por parle
Arte» prepara uma audição pu

da Redacção. blica de composições catharinen-
ses, idéa de grande alcance, me-

Assignatu ras recedora de applausos dos quaes

ANNO 46$000
esta secção, será écho,

S
E' preCISO porém os nossos

EMESTRE 25$000 musicos corresponderem o esforçoTRIMESTRE 15$000 dos promotores do certame en-MEZ 5$000 viando-lhes seus trabalhos.
A correspondencia, bem como Estamos na hora H do bair
os valores relativos aos an- rismo artistico justificado e ac

nuncios e assignaturas devem ceitavel.
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

O sr. Antonio Carlos, conspiM
cuo presidente da Câmara dos

M Deputados e um dos mais refina
M dos politicos brasileiros, deve ter

uma verdadeira ogeriza ao rmcro-

phone para as irradiações, existen
te na casa dos representantes do
povo.

Por occasião da installação da

E' sabido que ha in- Assembléa Constituinte, e depois
numera duplidaci- da posse do sr. Getulio e nou

de, e até multiplicidade, nas tras opportunidades, o indiscreto
denominações de arraiaes apparelho leva, em dado momen

povoados, villas, etc. de San- to, a voz meliflua do sr. Anto
ta Catharina, facto, aliás, nio Carlos a todos os lares onde
commum em todo o Brasil exista um rádio, e o pior é que
Existem, por exemplo, na- o manhoso politico das alterosas

da menos de 16 localidades diz, então, verdadeiras barbari
denominadas <Bôa Vista», dades, cousas de uma familiari
no territorio catharinense, edade inimiga da publicidade.
6 -- Areias, 9 -- Barracão, Agora, mesmo, na hora em

6-Agudo, 7--Rio Bonito, que se aguardava a visita do
e assim por diante. presidente Terra á Camara, em

Isso, sabe toda gente, muitas casas de famílias foi ou

traz sérios embaraços aos vida a voz do sr. Antonio Car
diversos ramos da adminis
tração pu'blica e o próprio
commercio vem a soffrer pe
lo máu encaminhamento da
correspondencia postal e te

legraphica e da mercadoria.
Sôbre o assumpto.: ternos

em mão cópia das «Achegas
enviadas em fevereiro de
1931 ao Congresso das Mu-

nicipalidades, pela� commis- Isqueiro eléctrico
são composta dos srs. Man
cio Costa, João Alcântara Cu
nha e Haroldo CalIado, a

qual suggeriu em resumo o

que, data venia, a seguir
transcrevemos:

«I-Conservação provisó
ria de todas as denomina
ções questionadas, accrescen
tando-se-lhes o nome do mu

nicipío onde estiverem situa
das.
II-Para as futuras appel

lidações ou possiveis correc

ções das já existentes, os

Conselhos Municipaes terão
em vista o seguinte: os no

mes das cidades formar-se
ão com o suffixo polis, os

de villa com o suffixo-bur
go, os de aldeia ou povoado
com o suffixo al, os:de ca

sal com o suffixo êdo, e fi
nalmente, os logares despo
voados designar-se-ão com a

expressão ponto de,-segui
da do nome que já tiver, ou

lhe fôr dado».
Alvitrou ainda a commis

são os seguintes preceitos pa
ra as futuras denominações:
«II1-A não utilização dos

nomes de pessôas vivas.

OlARIO INDEPENDENTE

Redactor-chefe

Martinho Callado Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas localidades
do Estado.

.1
:'

raixa Postal 37

Toponymia

lôeclistcs
Dias após á festiva entrada em Florianopo

lis das forças commandadas pelo general Ptolo
meu, naquelles lindos dias quando o turbulento
outubro cedêra a carcomida ampulhêta ao novem

bro ridente, todo esperanças, todo refórmas,
um frenesi de devassar o passado, de remexer na

esterqueira de quarenta annos de vicias e corru

pção, se apossou até dos mais sincéros idealis
tas revolucionarios.

E' que, cahindo-lhes nas mãos, como fru
ctas maduras, esse mesmo ambicionado poder,
que o adversario manejava com o desembaraço
de um campeão de yôyô, embora para fins es

consos efdespóticos,-o desavisado revolucio
naria, com os paióes abarrotados de idealismo,
mas ignorante e crú de administração pública,
mirou e remirou o saboroso fructo e, interdicto,
quedou sem atinar o que fazer.

Nesse instante, senhor dessa indecisão, sur

giu o primeiro adhesista, e outro, e outro, e de

pois eram multidão ao redór do "desventurado
idealista. E, insinuantes, macios, sopraram-lhe no

ouvido as misérias, os molambos de seus ami

gos da véspera, por elles agora emphaticamen
te chamados reaccionarios, gente que tivéra a

virtude de levar a sério a Revolução, fugindo,
ou de arcar ímpávidamente com as responsabi
lidades, ficando.

E o idealista, que antes tão bem soubera
fazer vibrar a alma do Povo nos comicios, e de
pois incapaz de guiá-lo através do intrincado e

apparentemente paradoxal aphorismo do-con's
truir destruindo,-atirou, atordoado, a fructa que
retinha, no meio daquella immensa flôresta de

braços distendidos, de mãos ávidas, que súp
plices esperavam as migalhas do banquête.

E, atordoado, ainda hoje, o idealista vaga
entre a grei de raboleva, emprestando-lhe com

sua presença e o prestigio de seu passado, o

matiz de depositarios das verdadeiras reivindi
cações populares.

Mas, elle está enganado.
A Revolução morreu, com sua inicial inde

cisão. Morreu, porque profanada. Porque só
mente os idealistas, os sacerdótes, poderiam to

cá-la, ainda que todo o povo devesse se acer

car da mêsa da communhão cívica.
Morreu, dizemos mal.
O espírito revolucionaria permanece laten

te na alma popular. Transparece vívido em

cada phrase. Emerge límpido de cada queixa. E
o povo, já agora observa e comprehende o flu
xo e refluxo das paixões politicas. Melhor do

que se pensa, elle soube definir e aváliar a re

volução constitucionalista, no que ella tinha de
sincero e no que elIa tinha de malicia.

Os políticos de todas as facções, embora
se illudam com o contrário, vivem inteiramente
enganados, com que o povo pensa delIes e co

mo julga os seus actos.
Entre cada um e a collectividade ha u'a mura

da chinêsa de amigos, pseudo-amigos e refina
dos bajuladores, que deturpam a verdade, e ca

.

ptam, e suffocam o clamôr público.
Mas, esse clamôr, mais dia menos dia, sô

brelevará os dithyrambos.
Basta que um audacioso tanja e explore a

alma popular, embrigando-a na orgia de dou
trinas menos burguêsas.

E, então, talvez seja tarde para remediar,
e peor ainda para prevenir.

Si está tudo errado, que se esqueçam es

ses quatro annos de contra-marchas e que
se volva a outubro de 1930.

E recomecem os idealistas, com ardôr e

sinceridade, a obra mal encetada. Repudiando o

adhesista, busquem a collaboração "do adversá
rio, que jamais tergiversou, que jamais escondeu
e se orgulha de seu crédo político.

Porque esse será tambem um idealista. E,
isso quer dizer: honra, sinceridade, civismo, per
severança.

Acção Integralista
Brasileira

Camisas-Verdes
(Oswaldo Chaleaubrland)

«Ha dois annos, o integralismo no Brasil era uma esperança,
Um grupo de homens de vontade, reagindo contra a atonia libe
ral, a degradação em que se encharcou a democracia, clamava
em pról da união da juventude contra os erros e dispauterios do
passado. O Brasil, escravizado á moldura do liberalismo, era a

seccessão,
.

a decompos�çãO do.�erne da nacionalidade, o triumpho
dos appetites dos partidos politicos sôbre os interesses supremos e

i�pessoaes da. communhão: Era a pulverização da patria em repu
bliqueta hystenca e aggresslvas a morte de quatro séculos de uni
dade politica, a desintegração em fracções inexpressivas. Bastou, po
rem, esse periodo de tempo para que o integralismo se convertesse
em uma bandeira de reivindicações nacionaes. As cellulas iniciaes
se transformam no tecido geral da collectividade. A idéa, fagulha
que era, metamorphoseou-se no incendio. Hoje arde e crepita, no

coração do exército integralista, uma chamma ardente de devoção
ao Brasil. E' ahi que se falla brasileiro, que se sente brasileiro
que se pensa brasileiro».

. ,

* *
*

Com a concurrencia de sempre. a A. I. B., nucleo provincial
de Florionopolis, realizou hontem a sua costumada sessão publica
de doutrina. Falaram os srs. Carlos Sada, secretario do D.P.C.A.,
bandeirante João Linhares, sub-commandante do Destacamento da
Milicia da provincia e o Chefe Provincial.

* *
*

A sessão finalisou com o canto das duas primeirás estrophes
do hymno nacional e com o juramento de fidelidade ao Chefe
Nacional.

Como succede em todas as sessões, houve novas inscripções,
*

* *

Foi organisado o Nucleo de São Bento e nomeado coordena-
dor para o municipio de Campo Alegre, o sr. Victorio Hostin.

*
* *

Em Joinville já estão em pleno funccionamento as aulas noctur-
nas de preparação integralista.

*
* *

Na proxima sessão do nucleo provincial de Florianopolis, será
assignalada com o traço verde, a primeira centuria dos inscriptos
nesse nucleo.

*
* *

Têm sido recebidos regularmente pelo nucleo de Florianopo-
lis, os seguintes jornais integralistas: Ananê l de Joinville; O Integra
lista, de Porto Alegre; fi /Xlarcha, de Petropolis; O 'Sigma, de
Juiz de Fóra e o lniegra lista , orgão de Secção Universitaria das
FacuIdades de Direito, Engenharia e Medicina de São Paulo.

* *
*

No dia 1 2 de outubro vindouro, haverá em São Paulo uma

segunda concentração integralista, devendo formar 1 O mil homens do
destacamento da Milicia Nacional na provincia.

I!
II U

Protocollos e Directivas.

o sr. Antonio
Carlos e o

microphone

los dizer, sem ceremomas:

-«Modesto, quando o homem
subir as escadas, você me avisa»,

Naturalmente, que ISSO não

estava no programma.
Que furor não ha de ter o

sr. Antonio Carlos pelo micro

phone da Câmara.

O sr. Ruy Viana, proprie
tario do Salão Chie, que já
presentea seus freguezes
com carteirínhas de phos
phoros e gazolina para is
queiros, acaba agora de ins
tallar um isqueiro eléctrico.

«IV-.No caso de não sêr
possível a designação por
suffixo a que se referem as

instrucções II, fazer a reme

moração ou conservação de
nomes indígenas, de preferen
cia a outros modernos de
origem espúria.
V-Repúdio dos nomes es

trangeiros graphados na lin
gua de origem, exceptuados
os existentes.
VI-'Prohibir que sejam

utilizados para denominar
praças, avenidas, ruas e ou

tros logradouros públicos, os
nomes dos municipios esta
duaes, suas cidades e as de
outros paizes.»

Si bem intencionado, ahi
tem o governo, á mão, si
não o problema resolvido, ao
menos material sufficiente pa
ra iniciar o trabalho.

DE AGOSTO

Toda e qualquer exclusão, seja mesmo a pedido do integra
lista, considerar-se-á infamante, porque será a falta de cumprimento
a um juramento por Deus e pela Honra. (art: 20)

Os integralistas que fallecerem não são considerados excluidos,
mas transferidos: (art. 21).

Toda a correspondencia entre integralistas terminará pela pala
vra: «Anauê»! seguida da phrase «Pelo bem do Brasil»! (art.d l ']

II II
II

O integralista obedece e cumpre o seu dever de qualquer
fórma.

Todos o actos que praticar em beneficio da A. I, B. e do
Chefe Nacional---são actos de patriotismo.

Levar ao fim a missão de que se achar investido, deve ser

para o integralista uma questão de honra.
I! II
II

O Integralista é o Soldado de Deus e da Patria, Homem no-

vo do Brasil que vae construir uma grande nação! ..

II II
II

oa Cartilha

---O Íntegralismo é contrario á liberdade?
Não; o lntegralismo é contrario ao liberalismo, que anarchisa

a liberdade, matando-a.
O Integralismo salva a liberdade, pela imposição da disciplina.

(O. P. P.)

Attentai bem!'CLUB 12

A filial das Casas Pernambucanas, é a unica desta
praça, que vende directamente da fabrica ao consu
midor.

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

os padrões mais bellos
Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELlPPE SCHMIDT n' 1 5

_______ .__
f

FUNDADO EM 1872

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 VallePereira
Secretario

(Pede-se trajede baile)
•
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AI c:_?mpar1�i-����!!_���_Jê,_;!�1 ICoqueluChe?11 T E L. E FU NK EN-I
--- Funônõc em 1870 --- \ \ o

=�. - .=_"'?! ta
- ., I. T O "5u e j ...Se reuth"II 5EôUR05 TERRf:5rnES E rflflfonmo::; I YP P y

incontestavelmente A Primeira no Brasil XAROPE CONTRA CO- O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade011
frpitaI r-culiacõo 9.000:000$000 QUELUCHE FONTOURA A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longasResel'UOéi mais üc 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361

_ EFFE'ITO SE'OURO - Agentes:1mmOV12Í5 13.472:299$349 IResponsobiliôoÔ25.0,s:-;umlàos 12m 1933
_

2.3ó9.[)38:432$8t6

I Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis(EDtO,-'; r125ponsablllâaoeg rdErl!m-Sil s6rnente 009 rumos oe
A' d t �

. B J' '11 S- F
.

L LfOBO e TRAN5PORTf'::5, que são 05 DmS u-nroe 12m que ven a em o.. FILlAES EM:- Iumenau- OInVI e- ao rancisco-> .aguna=- ages
° I'ompunhío opérc) das Pharrnacias \ I Mostruário permanente em Cruzeiro do SulFlgl?nl<?s, !"lub-Figeilt ..s c Regulaoores Clz Fluorio5 em loào� 05

�!:itaóo5 00 Brusü, no Uruguay (5uccur�al) e nas pr ínclpcee
praças C?xtrangeiras

flgentes em flol'lanopolis rAmp05 LOSO & nA.
Rua r. mafra n' 35 (aobr-nõo) faixo postcl 19

TeIegr. ALLJAHÇA Tell2ph.1.033

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

CALÇAD05 ELE6AHTE5 E f1H1551m05

- -- UltImo moõelo ---

4

��-ê!t A melhor Carne VerdeNestlé and Anglo-Swiss CondensedMilkCo. •
E80riptoriOS: Porto Alegre S�O Pauló RIO DE JANEtRO Recife Pará

p •
CaimpostaO$: 602 1071 760

'o.,"
290 121$

â reços convenientes ao consumidor I
\Agente nesta praça: � LARGO GENERAL_ OSORIO. RUASESTEVES i\\\Virgilio José. Garcia! JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

•

o é> Entregas á domicilio - Hyglene irreprehenaivel •
'I

Rua Tiradentes n. I .GD_H.O.�Jli"••O.".HO.II Caixa Postal, 661===r============================�1�0 �----------------------------------------------------__

Prefiram sabão" I N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e misté-
ras domesticas a...... Em caixas de ,�7 tabletes

o

'

Optima qualidade. I

CASA PERRONEEscriptorio5 em Laguna e Jtaiahy
BlulTIenau e Lnqcs

5ub-Agentl2s em

w

,.
ChiquinhoConfeitaria

. Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, ,- CAF-- E'-J'--A-=V--A---o·I,1
'

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca- o

Isarnentos, baptisados c bailes. I

I<ES�A���� � �'�C�RT� �oRP�n�ir� ;ndar ,i P��:e:5brode IIRUA FELIPP SCHM!DT n' 10 (ESQUINA DA TELEPH. 1 ..360RUA TRAJANO) Telephone 1 .194 �iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii.ii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii.iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;a;.;;

����������-�-I
�-;"'''' --.v.rqa,,;-' _- -, ,I
Ilsyriaco T.Atherino& Irmão I'
�I CO·i;vHSSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

� Agentes d�5 f�du�rias Reunid(�s F. NJ�tar;az;:o--S. PauloStandard 011 x.ompnny Ot Br3.S11 (Kerozenc marca

i\ ,,,c,, r '.0' 1;"0" cc'\\OTANO")-Pa'1air do Brasil
_) J1..:\L...1 '\.....1.. ......�,'· .. j ..Ci!;.._.:. 1. J.

,".. (��::r;;"\-;o c\Éreo)--Ivlarcas de farinha de trigo
LlLY e CLAUDiA, premiadas C0111 cheques de

5JS�l)J até í:JOu$DOO
. �·,.}�\JSELI-IErRO I/\f\.�::Rf\ r·�. 29

�"I '

6� End. T <. ':;o:;-rino"---Caixa Post:n. : 02--- Teleph. 102

Salão

Sepetiba
Barbearia

Rua ConselheíroMaíra, 5

'�'. "'
..

._'.;t,,';:'���§�:/::�;::'é�;I;;>�;'��;2���QAVAVI1I
r:��J.O.;�a 'c;ns';I�L:;�70s afamados recptores radio � I
�:� «Philips» são ap.rov�itadas t?das as importantes � I� conquistas da SC1CnCIa de radio. �� Desta Iórrna recornmendamos, ante.s de .fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mados apparelhos "Philips» de construcção moderna �o� e o, runorosa matéria pnrna. �� Rec,eptores a todos os preços e em condições �� vantajosas. �� ,i\llaiores informações: �.,o�� COSTA & CIA .. �

�1 RUA CONSELHEIRO MAf1?A - 54 �
�P"�'q�âV.Â.�Gi��.�ÂV�VffâV..&�

é certamente a sua maior pre

occupação. Tenha pois a cer

teza de alírnental-o com um

leite puro. Dê-lhe leite

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

.�
't

o

Manipulado segundo os me,
o,

'-�

thodos maismodernos alliados
á experiencía adquirida no"
mundo inteiro pela NESTLÉ,
durante longos annos, o leite ;

"MOÇA" é o leite por excel

lencia.

c
===================================-=----

l

A
LEITE

R

I

C
REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Rlggenbak & ela. Lida.

Rua fonszlh2iro mafra, 35 .. f. Postal 112 -- Ttiieph. 1.626

Massa consistente. , . Eoonornrco- - I �\ •

=

-

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

.. - D E .. -

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

Bebidas aacionaes e extrangeiras-Conforto--Hygiene
e Moralidade-,Casa de primeira ordem

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

VENDEM.SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto «João Pessôa)}, For preços ao alcance

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bcrr..ardi-LARCC CE-

NERAL OZORIO.

Filomeno & C!a�
End. Tel. FI LOlVl ENC

FLORIANOPOLIS - SÁO JOSE'
Santa Catharina

e» Agentes autorizados da

CIA, BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S}A.
I

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello, 'lo'Xarque, Assucar, Cereaes, etc. I

�-I
--

li

Fabrica de Moveis, Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPosn o E ESCRlPTORIO

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

--_o

*����Jl{.Í1J,fift!.m���",,������_���*�

I·Aç��gV�;�V�1
'-o' O
�

à D if· O r- OVO, o

i ffloõelo

-
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.
Dr. Sizenai1du Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 11 e

das 1 5 ás 1 7 hs.

Consulíorio nua Jl.1arcchal
GuilhermE, 11' I
PHONE 1299 I

C r I 1'0
Chamados a qual��� l_:iXJ �ost_�_, 1_��==-

Médico operador e parteiro
�onsultorio R. ArcJ'preste
Paiva n: 1 �- das 8 ás 9 e

das 15 ú') 18 hrs,
d Tuber 1

Tratamento ia 1 U el'CUIO-

se pelos processos actuaes

Dr. Rl��til� 1tl'�Usmmm

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia c Ginecologia

Res. Rua Esteves fumar. 26

'''/i i ' f- (!rol

Syphilis
V. AS UI(INARIAS

=onsultorio: Praça 1 S de

-lov. 24 (Sobrado) telei.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-TelcL 1353
-::onsu:tas díar.amcnte: Das
das 8 ás 10 e das 1 í ás 19.

,

----------:-_��-=--=

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

ás 17 horas .

Labora toric ue anúlyses
ctinicas

\..... ..t""� <.Lv ...... -.i\....._: c!li:id.O, L:.flna,

r ,',_. te e cuaLéscarro, �\.�L, z.....� ., ..
U • .1

qUéf pc;sq�iL.a para Jueida�

'Ião d d;é�z.no ÚO�.

R.ua João Pinto, 13

(Sobrado)
-

CLINICA DE VIAS URINA-

mAS, PARTÓS E r·Ii.OLES

TIA:3 DE SENHO?AS

Dr. Raymumji) San�(l3
m2àico 00 Hospital �

maternldaàe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
'Gelephone I I 05

Cons. - Rua Trajano n. 1
.

'Gelephone ! 32 I
Das 1 O ás I 2 c das 1 4 ás I 8
======-C=--='-.

-- -------=

e

Di'" Heítrial!!O �lJ.I,p .J�r.
E i

Dr. Gawaldo B!!!C'..ã� Vianna I

Escritorio R. rciippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

I
=-="- ---===-=-=-=-�--

I Dr. Fulvio Aduccí

Advogado
1ua João i-tnto, n: 1E.

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

ADVOOl\DOS

Dr. Gil Costa

Dr. Cid Camnos
., . 11

Escritorio: Rua
n: 11.

Trajano,

--_.'-------

!\I'ill:1li/c:m ele S(,CL'u.� c I 11111klcl(;,;, loi.: [1:" \ :"� d

bebidas nacionaes e extrangciras, artigos de i' \;;"ll
dade.
Rua João Pinto h' 8 ��� Phone �J ..»

..r 'I

que l� U llIC!l!{t(

!\.?:Cl L.� �_h>s!: Fu l��,�t; ']��
- - ._- ------_. - .

._-� ---

Dr, Pedro d� Moura �erri:'i

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n: 1548
--�-_._. ---'----��;;;.

AI!\'U'-cado'-
' b\A.'-.1.

RUV FELIPPE SCHM.lDT N' 9
-,--_._-_._-

rn. n.

rl1cnnt(;:-�<' I'::''; 1', j"!I_ j
I

f':li' '; C -l '<1 -: .J r) í I i I ,�(l ldlll

I;!;" I L'I ( )

Accacio Mo""
•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. -� Plione: ] 27'1.--

Alfaiatarias
Compra-se pelles

I
.[

f

T
"Os melhores calçados pe�os

COL(')SSAL s.oi'Qtimento de calçt�dç�s firro,s par-q
Especiaiid,ade.s, em calçados sob rnedida

. - .' .
_.

�_. :.''>";';'.*'0'
'

•.. ,:..,;:".:".�. :._ �{::t.":"·�- ... -...;: . ...: .....:-:.":"�";�,,,,,,,;,,,,,,,,,,,.?."';;""'l· .. : .......::..� �.�-
�_ �.�._.r'""··.'. _,. __ ......

_. .� .....-: ""."
f -

• .....-::.f?'F_K�:: �Z: t. "'_ .:,
. � .

'"' .1.
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Limpos
-

pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$200
1$000
1$000
2$000

A GAZETA Florianopolis, Quinta-feira, 23 de Agosto de 1934 5

Brevemente Fi I i E .1 C » , , c:> E : ; I AI 'O
Jo�nalindependenle

Direcçao de Flavio Bortoluzzi Souza

Feijão
Feijão
Feijão
Milho

I'ommerclo. lnõus- [p;��p;�: DF��:B��TOS
trio 17 Ag'r·lculturo

�� ""'_ao*u*a****M F. c. D.

L MINISTERIO DO TRA- do Arsenal de Marinha do Rio Na reunião realizada, 3aAei-
BALHO, de janeiro. ra, á noite do Conselho Te

chnico, na séde da Federa-
MINISTERIO DA VIAÇÃO ção Catharinense de Des-

Ao inspector regional do Mi- portos, o sr. Tycho Fernan-

CAMBIO nisterio do Trabalho, Industria e Requerimentos: des lêu os relatorois referen
Taboas de lei est. (3x23) duzia Commercio-Florianopolis. José Araldi, conductor de ma- tes aos jogos realizados do-Londres, 22 - (via aérea)- 38$000 Libra 60$000 N, 111.292-Scientificando-o la� da linha de Luiz Alves a mingo último entre os clu-

De accordo com o que prophe- Taboas lei largo 3x3 J dz. 54$000 Dollar J I $81 O da nova lei de syndicalização e Itajahy, subordinada á Directoria bes Avahy e Iris, sendo ap-tl'za o sector financeiro da im- M 4$705 I d dR' I d S C h
.

dPernas de serra lei dz. 28$000 arco
so icitan o provi encias junto ao eglOna e anta at arma, prova os.

prensa, dentro em breve o mer-
Fôrro de pinho J 4$000 Lira 1$035 Syndicato Industrial Textil Catha- pedindo licença. - Autorizo o Pelo Conselho Technico

cada cambiario brasileiro estará P Ar tino 3$500 d f fTaboas de qualidade 2123 dz, eso gen 1 ainense, afim e que apresente a astamento sem vantagem pecu- oram censurados os ama-
livre das restricções que ainda pe- 16$000 Peso Uruguaio 6$200 nova documentação nos termos niarias, pelo prazo requerido e dores Vicente P. Ferreira e
sam sobre elIe. Sarrafos de lei 115 A dz. 6$000 Escudo $545 do decreto n' 24.694, de 12 de de accôrdo com o informado. Waldemar A. de Souza.
O <Sunday Reíeree» diz «a-

Ih I d F
.

I d ffju o u timo, pois, que o ecreto OI mane a o o iciar aos
creditar que se estão desenvol-

Preços correntes na praça de Terrenos de n,19.770, de 19 de março de Preparando uma ex- capitães dos quadros paravendo novas negociações, no sen-
florl-anopolls 19(' 1 b I f di

-

t que não e itt·

h c ,50 o qua oram apresen- pe Iça0 con ra p rrru am que seus
tido de ampliar a libertação do J mar I n a d d

. . .

d 'Jta os os ocumentos aqUI existen- Cuba Joga ores se retirem 00
cambio brasileiro». Alguns Iinan- FARINHA DE TRIGO -

>

I tes, não se acha mais em vigor. -0- grammado, sem primeiro se
ceiros mostram-se esperançados da T do u srv Artstid P N J 1 294 Id d d
restauração integral do regimen Cruzeiro 44 k�los 38$500 en O O sr. nSÍ1 es a- . I, - em, i em, o Havana 22 (via aérea] O jor- apresentarem ao representan-
de liberdade de transacções. Tal Sllrpr�za 44 kilos 36$000 lumbo requerido diversos Syndicato dos Operarios em Cons- nal <Íniormación» da, em fôrma te da F. C. D.

evolução melhorará consideravel- Cr�zelro 5 e 2 kilos 4$800 terrenos de marinha, situa- trucção Civil, com séde em La- de consta a noticia de que o ex-
Para os embates que se

mente a situação dos titulas 'bra- Indiana 28$500 dos no lugar. denom!n��o guna, idem, idem.
. presidente Machado e os seus a-

realizarão no proximo dornin-

sileiros> .

Canto de Praia, mU11IClpl0 -Ao delegado fiscal do The- migos estão preparando uma ex- go, no estadio da F. C. O.,
d T d I ASSUCAR de Camboriú, foram ouvidas SOUTO Nacional-c-Florianopolis, pedição contra Cuba. enrte os] quadros do Figuei-O <Sun ay imes» ec ara . -

t d N J 1 307 I R d d C
.

fd bi b E t 68$000 sem mpugnaçao, o as as . I . emetten o, pa- O mesmo jorna] diz que o Sr. rense e o ruzerro, oram
que a melhoria o cam 10 ra- x ra

ti
-

I' d
.

dI' d II lhid
.

t
..

f D· t 68$000 repar içoes que por ei e- ra o cumprimento a ei o se o, Cosme de La Torr'I'ent recebeu. esco I os os segum es juizes:sileiro «tem alguma signi icação: raman e
.. ,

it d d S di d O d
. A ••

I A
reflecte que as condições no Bra- Cristal 58$,000 viam opinar a respei O. ocumento o yn reato os pe- instruções para tratar com o go-

O Jogo pnncipa -o sr. ga

sil são muito melhores. O mer- Moido 62$000 Ficarão se�l effeito OIS a- rarios em Minas de IClarvão, com vemo de Washingto'n do apoio pitodV�loso Rodrigues, do se-

T
.

50$000 foramentos, SI em qua quer séde em Lauro Mü er. dos Estados Unidos contra os
cun ano o sr. Urbano Freitas

cado já está antecipando a pos-
erceira

d d d d I·
I tempo fôr constatada a exis-

projectos do ex-presidente cubano e de linha elementos do Ava-
sibili a e a restauração a 1-

t
.

d' iti BOLETIM NOTICIOSO DO h
berdade cambiaria». SAL DE CABQ FRIO encrae areias monazi icas .

que o Sr. Geraldo Machado con- y.
no Imetais preciosos. MINISTERIO DAMARINHA

nos Estad0s Unidos com enfluencia A peleja de returno, de

poderosas para o ajudarem a pw- domingo proximo, promette
vocar uma revolta em cuba. decorrer cheia de lances emo

Tadas as estações de radio estão cionantes, pois, as equipes
guardadas por tropas.

estão bem equilibradas.
No primeiro encontro, este

anno, em qne se defronta
ram, o Figueirense conseguiu
empatar a partida no último
minuto do jôgo.

Officios:
Camb io B ra - MADEIRA DE LEI -- PRIMEI-I Xarque coxões arroba 26$000

S i Ie iro RA QUALIDADE Xarque sortidos arroba 24$000

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Sacco de 60 kilos 8$500
Sacco de 45 kilos 6$500 A sra. d. Maria José Per- O Sr. Ministro da Marinha

Mercado de Florlanopolis Moido de 45 kilos 7$500 rone e o sr. Agostinho Her- resolveu dispensar das funcções
Encapados 2 kilos 19$000 mes Rocha, requereram á de immediato do Crusador Bahia

preto sacco 1 7 '000 Delegacia Fiscal aíoramen- o cap. de corveta Idelfonso Cas-
Branco sacco 20$000 SAL DE MOSSORÓ tos perpetuo de terrenos de tilho; de assistente do cornman-

vermelho sacco 20$000 Sacco de 60 kilos 9$500 marinha, sitos no Largo 13 do da frotilha de Matto Grosso o

sacco 12$000 Sacco de 45 kilos 7$500 de Maio, nesta capital, cap. Tte Henrique Baptista de
sacco J 2$000 Moido de 45 kilos 9$000 Oliveira, serido o mesmo designa-

I 2$000
M a Ias

do para exercer o commando da
12$000 SABÃO JOINVILLE canhoneira «Amapá». (Recebemos a seguinte circular:) A Liga Nautica es-
10$000 Caixaspequenas 4$000 postaes O Ministerio da Marinha com- O Centro de preparação Mili- tá "encrencada"Farinha comum sacco 6$000 Caixas grandes 5$000 rnunicou ao Director Geral de tar, instutuição que visa levar a

Farinha de milho sacco J 4$000 A Directoria Regional dos Navegação da Armada haver re- todos os quadrantes de nossa Ao que consta nas roda snauti-
28$000 DIVERSOS Correios e Telegraphos techa-, solvido reduzir a quatro annos o Patria, numa obra de puro pa- cas, a Liga está atravessando uma

$200 Arroz sacco 41 $000 rá amanhã as seguintes ma- prazo esltabecido para substi- triotismo e elevado nacionalismo crise, originaria do caso das me-

1 $300
Q

.

35$000 las de correspondencia: tuição do oleo dos chronometros e opportunidade á mocidade de dalhas e da reinclusão do «Cru-
uerozene caixa

d SI·1$200 G I" 55$000 Via aérea: Para São Fran- da Marinha. vir a servir á Patria, na mais zeiro ou», de São Francisco.
I $200 a,zo ma caIxa, -

I I b d' O
.

id ' dV I d b 16$000 cisco, Santos e Rio. Apresentou-se hontem ás a tas a ta e no re as careirras - pe- mCI ente esta merecen o

4$800 e as .e c� o c�lxa
55$000 Impressos até 20 horas: 0- autoridades da Marinha por ha- de-nos a publicação do seguinte: commentarios de toda espécie. Po-

19$000 Soda Plram.Ide caixa
d d d R A d b '1' d diC b I 39$000 bjectos para registrar até 19 ver regressa o o norte a epu-

« to os os moços rasi eIrOS emos a iantar ser a corrente em

$1 00 V�l� a:te����: caixa 38$000 horas; Cartas com porte du- blica, 'onde servia como dele- solteiros, que tenham de 16 á opposição á Directoria, chefiada
7$000 Zéa Mays Fischer caixa 30$000 pIo �té 20,30 ho�a�. gado do Bra:il junto á commis- 24 annos de idade e queiram pelo sr. Aedo Machado, repre-
II $000 Côcos saccos 45$000 Vw terrestre: a�e ,:S 9 hor�s, são administrativa, de leetiva, o seguir a carreira de aviação no sentante do «Club Atlantico», de

Farello saccos 5$000 para Sacc� d.os LU;_10es; Trín- cap, de mar e guerra Alberto Exército; onde após 14 mezes de Joinville, que promette esquadri-
dade Joao Pessoa Sto A de Lemos Bastos. curso na Escola, percebem nhár tudo na sessão do dia 24,Farellinho saccos 7$500, ,-

Farinha de milho Marialina caixa maro; ,

19 h S.
O Ministerio da Marinha con- 690$00 mensais, como sargentos, sexta-feira proxima.

24$000 Ate as oras, para 1- cedeu permissao ao cap. tenen- peçam informaçõªs ao Tte. Jar-
Vélas de cêra kilo 7$100 guassú, Camboriú, Itajahy, Noronha Torrezão para realizar bas - Caixa postal 2793

Grampos p. cêrca kilo I $400 Sã? Franci�co, �ant 'Ann_a, o curso de aperfeiçoamento na Rio.

Cimento Mauá sacco J J $500 Pamel, COXIlha RIC�, Capa0 na Escola de Minas, da Universi- O Ministel'io da Guerra for-
Alt C B II S N d d d R· d J' 't d t d' Varsovia 22 via (aerea) O tri-

Phosphoros Pinheiro lata21 0$000 o,
_ amo�o ,e o, erro e- a e o 10 e aneIro. SI ua a nece passagens e es a la para a

C . P t St C 'd d d O P E l' d d d' bunal de Vilne condenou á mor-
Ar me farpado n' J 2 ralo 25$500 gro, on e,l In o, a. e- na CI a e e uro reto, sta- rea Isação o exame e a mIssão

A
a

f d . 13 AI 30$500 cilia, Srrrito, Curitibanos e do de Minas Geraes. Esse of- no Rio de Janeiro e subsistencia te o cidadão russo Ragowski, ac-

G 4$000
rame arpa o n ro o

f'
.

I f
.

d' d d
.

d d d
.

atos do mato uma
_ Lages. ICla OI lspensa o os serVIços com venCImentos urate o curso» cusa o e espIOnagem ..

Lontras média uma 30$000 NDE Rogowski foi execcutado na

G
.

d 3$000�NHODORIOGRA

���������������m����).�
raxalm o mato uma '"'

��� ��� ��� �
Graxaim do campo uma 4$500 Em quintos 80$000

_,..

Catetos médios uma 4$000 Em decimos 45$000 Casa Tres I rmãosPorco do mato uma 4$000 Café em grão.arroba 20$000 � Club "Doze
Lagarto.s grandes uma 3$000 Vassouras 5 f�los dz. 23$000 f� �����--�D�E�-�-����������

de Agosto"Veados mateiros kilo 8$000 Vassouras 3 fios dz. 20$000 �� Tuffi Amim & Irmãos�
ti
�

Batatas
Amendoim

Quem quer ser
aviador militar

sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

COUROS

Accusado de
Espionagem

PELES

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone

IIFabrica de Moveis
O decano dos nossos clubs fes

tejará, com um grande baile no

dia 25 o seu 72'. anniversario,
occorrido a I 2 do andante.

- O E - Os salões da tradiccional socie-

Pedro Vilali Sedas Lindas e Tecidos finos de belissil710s padrões dade serão pequenos para conter

ELEGANCIA E APURADO GOSTO 'i � .que ha de elega?te. na nos:a

lL:ACEIT
A ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES- EdOfi

o

P i �"
ehte, cada vez mais lllteres�ada

I CIO ropr O
_

TYLLO - Rua João Pinto 11 B I , por essa commemoraçao, que mar-

I�������������������I�� .� l K c�á �ockmoouavidasoci�.

ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1. DE ABATIMENTO
GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO

R T 10 O S
P A R A

H o M E N
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ciat-o,
t�Jir.r·, jorrlal

por� todas:

ir1de�)endente� e

COIHIO

de vez Gazeta"
é não um de

opposição�
toda

,

e, aos in�teresses de

Opposicior!j
m'__'o de

� �

l:a� ser!a

partido.
ape-co�lecti�\l�dade!

rlas err� um

Florianopol is; Oulnta-telra, 23 de Agosto de 1934

As eleições
EM -

Calha l'aina
nense Ltd. foram transportados
pJ.ra o norte do Esta.do, hoje,

jornal
D

Imozo

II I) Commareio Exterior

Pelo sr. coronel Aristiliano Ra
mos, Interventor Federa! foram
assignados hontem os seguintes

--o sr. Arão Cunha, alto func- os gegu;l1tcs passageiros:
cionario da casa Hoepcke. MaIla Baudl...:y, Angelo e Na-

O distincto anniversariante, c-' ir Segala, Leopoldo Pierri, An
lemento de dêj[aque na nossa tonio e Frederico Conte, Anto
melhor sociedade, rec:':Dêrá hoje nio R0bosky,'A u g li S t o Bupa,
as mais si:;:;nifioti las provas do Reynaldo Ostem, Antonio Mello,
apreço em gEe é tido. P�d!O PE\.checo dê Lima, [. Tor
A Gazela lelicita-o llit.úto af- res de Freitas, J030 Web�r, Pc ...

r

dM'I 'M"tectucsamente. ro angul, Joaquirn -xnmanc,

--Passa hoj._: a data natalicia da João P. Paulo, Carlos Pedro
exma. sra. d. Olga NUl1::s Abree.. Nascimento, Ceci�ja Valente c

'êsposa do sr. cirurgião dentista fiiho5, Curt Píau, Erich I--Iermann,
Cassio da Luz Abreu, r rcdactor João Gom::;s, Maria C. Ribas,
do nosso collega «O Estado)}. Fdix S. d,.:: Siqueira, Leoooldo
--Registra-sê hoje o natalicio do Fr"itas, dr. Doria C. M�n6d

h�$tii:uttj d� �l�g�®orQ�:J�J!l Si'. Arthur Rosa Filho, commer- Furtado.
(" ..<t,"r pj"g.p r-?iO' ciante. P ,., t d F•......, a ��;;;l "'"F"= .. '_:. _.:: -- aruram para o nor e o �S

R..,.=p a � b! i C'" ,�, ..... � E F 1
. .

d J'
.

R' II..._. ='" .. �. \.�,,,. .,_;.� U ti CtJ staçãoMeíco:'ologica d . .; FLO- -- az annos 10).:':. a exma. sra. ta o as sras. osepí1'.l1a .lve e

Na reunião realizada hon- RIANOPOUS. viuva d. Anna N'icolich Livra- Ameli.:. DLlarte e o sr. José A-
tem, em joinville, foi eleita mcnto. maro Gonçalves.
LIma COmlTI'.:ssa-o, l)al'a l'epre- Previsão do tempo, das 18

-,
r

• -- Pt:l.o paquete «j\'nna», :;egul-
sentar aquelle

.

municipio, 110 horas de hoje ás 1 t3 horas d.� FAZEM ANNOS HOJE.: ram hontem: para hajaby: Mar-
Congres.so da Colli2"ação amanhã.

.

-- o sr. .)l·1··.1......,f:l·1·0 l'�l1f'"I'.!? Joa"'o tI, M ,.'. ;'11' .�' G<.J J l
,.- _'o - __ na . a:,nns, e i1l10S e L. •

Republicana, a reunir·,se em 'TEMPO: -- Bom com n:.::bu .. Benicio CabraL Ronnc:r; _pala São Francisco --

7 de setembro proximo, que losidáde forte iJor vc:ze::., II -- a ·cZffiLl. sr;:,. J. Z;:;nita Les- Isidoro Marques, Arisiotebs Fcr-
ficou assim constituída: drs. s� eS'),Y<l d ,-' '.. LI� ....;·. nandss.
IUorberto R"'cl'nman UI TEMPERATURA: -- Es- I, !

a, .� ."�. [0,,,1. I
Q ...

BI:�JUi"Hg,,,,e.'Il U.::.. _. ,n, .ys- .
.

I
Le�sa, F.E ,EQ·,ra em chO :;.)- -- \ficto{ Lemos, esposa e filhos,

ses Costa, Marinho Lobo, tave! .

! ri::r.ontc; Ari.stides Santc3, Isaltina R. Je-
srs. Hans Jordan e WilIy I VENT03:-Varia'l(�is, pr::.o1 ..:-I.-- a s8nhorinha Em?. B.ólb, I

s;:; e Lauro Per�ira; par':l. o Rio
Urba'l o ("1" d r ,-:> '1' 1 I' r .

Pc:, . mmando de Suéste a Norde<�:.;, 1'l ha .') sr. u,crm.:m:) De! ke; lk J.lnelW-r ranC1�Cil u�5sa,· 0-
,__-- ...........,•••••.•".........

.

dIZ' /.... . , ,..," J<:'d-' frescos por vezes.
-- a cxma. sra. . racema .0'

. ia'{O .......arnell'O da Ci.mha,. 1:" '1-

.Actos offic;aB'es ." .... _ '''e ,,,,
roer Garcia, esposa do sr. Pê- ardol ,Nicolicl,�l, Josii1o Paiva e

8

h
.As tempcldotUl.d;:' t;K.t,��ILl3.S.�;:-_ dro Zomd Garcú, í'unccLonario Anares DagiY,.

oJe foram: Maxlma 22.0 e rVÍlm- da CGlli.adoria Gemi do Estél,d.C. BODAS
ma i 4.7 registradas, r��pectivamen- Olga 1(,r:lmos--(Dr� Augusto
te ás 13.50 e 5.40 horas. CHEGAiVl UNS... de Paula

Par"tjd(') Em Vallões, município de
� 1° b'�-::, �·�a

r Porto União, foi ornanizado
ti.c.w... �tI' � <...J

o seguinte directorio politico
Conforme preceitua a lei da S:0Higaçã� Repub1ican�:

organíca do Partido os can- I p:esldente,. Hun:berto Darií;
didatos as eíeicões íederaes

I

vice, Nlathlas Michels; l se

e estaduaes, pa�a deputados, cre�a�'io, Antonio de. Oliv,ei
serão escolhidos pelo Dire- r� Dias; 2'. secretario, A�w
ctorio Central, dapois de re-

;110 Ranzan!; 1.'. thes�urelro,
cebidas as indicações dos di- M�x �cl�apIenSj�;; 2' thes?;J
rectorios municipaes, feiro, joao Bap,tlsta l\rlorell'?;
Entretanto) qualquer cor- 1 � or�dor; Jose. Ped.rosa cc

reiigionario, poderá se can- Medeiros: 2' LLllZ Piazera.
didatar perante o Directoria
Central.

ANN1VERSARIOS
/-lrão Cunha

Rio 22 -- (A Gazeta) A
Commissão ele Commercio

Ha dias, pessõa que nos do Exterior, reunida hontern,
merece consideração, iníor- deliberou tomar medidas at
meu-nos de que ouvira elo tiinentes a augmentar a ex

deputado Carlos Gomes de portação de materia prima e

Oliveira, director do Correio de productos alimentares para
da Tarde, de [oinville e onde � Allernanha. Para esse fim
trabalha o jornalista IVlimozo neve. chegar breve.me_nte ao

Ruiz, que esse nosso collega �rasll .

uma commlSSa? de
não montaria J'ornal alzum indus triaes e cornrnercíantes

t:> ,

conforme, por equivoco, se allernães.
noticiara nesta capital. Resolveu tarnbem a COlTl-

Baseados nesse informe, missão procurar entabolar

cuja veracidade não podia- negoci,açõe� ;:0111 ,_os paizes,
õr em xíávid ' . por nos, amua nao expjora-mos por em ,UVl a, oemos .

. . . �

uma nota que provocou, hon- dos e reatar as relações com

tem, uma explicação de 1103- merciaes com a Rússia, com
sos distinctos col'egas d'O siderando que este paiz com

Estado, que indicaram A No- 1 GO milhões de habitantes

ticia, de joinville como a fon- pelo seu rápido desenvol
te de onde havia.n extrahido vimento industrial, poderá ser.

a informação. um grande consumidor de
Em vista disso, resol ve- materia prima brasileira.

mos, hontem mesmo, telegra- F'�e d,,:'..::ã. F" �� ('""ã (.":)
phar ao jornali�ta 1'v1imozo �

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

1··
'-r'"

Ruiz, pedindo nos decbras L� .f�;'tS CO On ias
dr.:;:::. p� ,,_� �-� �-..

se seguram�nte si iria OL! não ,c" =� ......."',..:;:�

publicar o jornal.
Agora acabamos de rece- Esteve hoje em nossa redacção

bel' a seguinte resposta: lO sr. Mario Couto, di;sno presi-
«E' quási certo.--]v!fmozo». dente da Federação de Pesca de

r'C)
o •

l' eCl'd O Sta. Catharina que nos veio con-.��. �" aSSim, esc ar ,10, .

caso. vidar para assi"tinnos às 18 ho
ras, aos trabaihos em miniatura,
quadros, mappas e outros ê3tU

dos, incbsive um lrabalho eluci
dativo aos pescadores, de authoria
do ilIllstrado cont(::rraneo comte.
Lucas Boitenx, que figurará na

grande exposição da Pesca, a

realisar-se brevemente no Rio,

li'"

.{"'�l.t!ào. �,;.''''_{ r -:;T' i:t� �:...�.;...� ...:...� c..'��,. 1j;Jb J "' ..#...._'J 'l.Iav --.J'

Ol'··",·.::;:o,....-::.�'""'6-.

.'
,t-aJ" ;C;.,.,,p' ts :(.,:,,� � _ 'f_�

Pr.omovido pelo Sindicato Fer
roviario Catharinensc realiz:ar-se··à,
no dia 16 do Ijroxlmo mez de
c.., d.....·.::'Jetembro, um gran e Longresso
Operario.

A J '1 1 r) l'
.

l' 8 Neste Ímn;xtante conclave se-
d d ,cw-s,:,; nesta CíCtaae o Si'. !:'\.ca lza-se no proxEno ma r-

actos: O esses cargos os srs.
T"

.

\. " [I b I da traçadas diretrizes do P.roleta-
d i\l f· k 'V' .,. D 1+ htago de i-\:ouqderque, íazen- ,-::e sekm ro, civi meIl[�, na r ..::sÍ- - •

--des obrando a escola lvl.a ln, lrgltlo a 10'10 e i'iado Cathaúnens� em face do
J
,.

ld IT!' doiro') dencia dos paes da noiva, á ruamixta de Saltos, no mnnici- ase Leopo o \.Iem;
'--

�R' h d Bl "l d proximo nleito c;l·�lOtol·al.
d f

-

. egressa oje é ,umenau, v iscon e de Ouro Pret-J n. 42 f'" - - � •

pio de Brusque;
.

..

--removen o os pro esso-
d

o

I
'

19 30 h Farão parte do Congresso to-

-dissolvendo' as COl'111'111'S- res drs. Oswaldo Saback e para on e segmu 10r1tdu, o sr. e religioJ�am:nte.:._ ál�' .

,:
C

.üTaS, '" Esteve hOJ'e em nossa redac-
P I ,.., 1 l o

d ') !
. .

, dos os Sindicatos operarios do
sões organizadas para a to- Natauiel Galvão Baptista,

au o �cnL:;mper, ln ustnal fl\ê:sta na cape, a ao Lo !eglO oração
Estado. ção o praça do 14 Batalhão

mada de contas dos bata- aquelle da Promotoria Pu- cidade. de Jesus. o enlace matrimonial de Caçadores Joaquim Reis, pe-
bl' d Cd"'"

-- Acha-se llc.3Ca capitai o sr. da gl3.ciosa senhorinha Olga Ra- d' d bI'lhões de reserva da Força Pu- lca a omarca e Lano- G ''''af Zeppeq n
111 o,o..nos tornc1assejmos p.li lCO, não

.

h' d"" coronel Foni:oUl"i'. Borges do A- mos, dilccta filha dD dr. Nerêu
'

8 I � dblica e administração do ex- In as para a e norianopo- . . ser eIle um aos ,araplOS os rou ..

commandante coronel Pedro lis e este de Campos Novos mara!, politico h!x:ral no sld do Ramos, deputado fedeml e de b03 àitir!lamêllte verificados nesta

Lopes Vieira. para a de Canoinhas; Estado.
� 1

"ra. exmao esposa d. Bêah;z Pe· Rio 23 -- (A Gazeta) O CapitaL
--considerando sem effeito --exonerando Antonio Ma-

-- Do .norte djo Estado ,:/Cl1cg:l' Aderneiuls FRar:1?s C;iU o sr. dr. Graf Zeppelin chegou hoje Disse-nos o rderido soldado, que
9 ,1

�
- D J " d ra"io BraO"a C Herc1Q" 00<:;:1 ram hO!1iCrJ.Ü: A,�Xa'1dre lJorges, ugusto '

..:'·[êll·a. Q-, PewIa, ta- aqui ás 9,40 horas, decolan- como o !ad"ão, tambcm é conhe-
�ols��0�6��s e��nd�ti� °cs�m� do

..
� cargo� de Juiz D�)t�j;t�ll lu'· 1

M. IL�r.�t�, j'!be�phdi!o f;;'ar�, lentoso médí:::o. do de n�gre3S0, ás 7,10 horas) cido por « Quinca» dahi nasceu a

d
. .. . � l' d�)' rOem "leI> e '-\ elar o

.

>'1'''1_ '\TJní1' tJ.. � l�vaado a seu bordo cinco f'
.

d'\Supplente o JUiZ Dlstnctal e ut:P_P .eme e «üapocL1») no ,.

"

�' .. , � I' ""_,"_1 ....

v o;:)
. ".�� '.'

con usão Il.':mante, ten o a gumas
de «Penha do Itapocoroy», mumclplo de Paraty e nom2-· ��.' C. _�. '_'l:ma.l��(.: �rLml �.p� �l�!t::,r:m-nos hOje 0. sr. l:A2!jor passag8iros para J�eclIc, ires pessôas desconfiado ser eHe o la-
de Itaiahy ando, em substituição, por ��lra, jOdO r;,0d'l",��",. A;kld.::s E!pldlO l'rugoso, f'1HCC10'lano es" para Sevilha, doze para f2piO.J '. .• •. � lv1'lrq"os ora 'o:n�-"�aoM�'bl'r" 1 I d f P1·erl"'ri"hh"·"c> e 1'11 ;'JJ"�

-nomeando o dr. Erico um quadnemo, justl110 lJarcia
<.

u'--

.' t" � 'L.C1�,.
i

l;i,;� 15, taaua al�os�t�.� e o 5f. 1XO es- T' Ih- ,c., 00 \v t:!0 L l . �dl

Tanaiara Guimarães para da I�osa e José Cleto Rosa;
vra. �OI3.�la Luz; JOdO • fd ..as, SOl' LncrclO \..,aidelra de Andrade, transito. ����:,-;;��3'��f��;;1�,,[��

exerc�r o cargo de Promo- --concedendo licenças: de sr�. Hennch Hanm, dr., P. Me- da Directoria Regional dos Cor-
--_._- P,$ D4l'1%��.n.� ��d J- P d p! f 6�Cnf!'fc,;�;:>1�.i'.') C.hl;qnl�""Ml·.'lrGtlIl��;;;;;JI flJtl�t . p"j' cl' C 1\' um a""no a' professo,oa nosa eiras, oao . e auo e 'a- r�ios �Tel"cr�apho" vau VI�'4.oI:A • \AS

".� �01 l!OdCO e ampos .l'Jo- '1 1 J:'\. '1' H R' d .

c C '''04 J.., T Imma e In el A d �11,., O' , c� e e �s
�

vos; o sr. Francisco Fausto Torres de Miranda do Gru-' "

gra eCéfiOS a gentuen. g i H I�I
.'

..

- �
da Silva para exercer, iníeri- po �scolar «Silveira de Sou- REMO CORSINI OS QUE CHORANl... Esse conceituado estab:::le·- ��i'���': g'::j���:J�.m

namente, O ameio de Escri- za», nesta cidade; de seis Regressou do sul do paiz o Durante a scglJnda d'ezena des- cimento corItractou um «Jazz Cine Odeon Focalise,rá hoje em

vão Disínctal de «Abelardo mezes á professora Maria da sr. Remo CorsÍni, conceituado te rnez, falleceram, no Hospital de Band}> que das 19,30 horas duas sessões ás 18,30 20,30 ho-
Luz», no municipio de Chape- Gloria Duarte, da escola mixta constructor. Caridade, as seguintes pessôas: em diante, ás terças, quin... ras os lllÚmos episodi05 do film em

có e Pedro Faggion, JOSé de Capivary, município da OUTROS PARTEM.
.

Oilofre Estevam, Alvaro de A- tas, sabbados e domingos. seric «Trilhos da morte.»

Schnaider e Afonso Schwar·- Palhoça e de dois meus á Pelo «Max» viajou hontem, raujo Silva, João Maria Machado, Das. 10 ás 12 horas, aos Imperial: Ás ! 8 c ás 20 horas a

tz, para .constituirem o Con .. professora Julieta da Cunha para Laguna, o revmo. padre Margarida Rosa de Jesus, lzabel domingos far-se-� ouvir uma fita «Rcd,imida.»
selho Consultivo do J\1Ul'!1c;- Pinheiro, da escola do Canto Antonio Waterkemper. Maria dél� Cunha, Bronica Maria magnifica orchestl�a com pro- Cf0yal: As 19 e 20,30 horas
pio de Cmzeiro c exoneran .. da Lagõa, neste municipio. Pelo Auto-Viação Cathari- da Silva Nunes e Maria Joanna. I gramma vatiados,

.

"Muliler Infiel».

E'chos do
roubo f"19

Casa �,oepcl-<
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