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Foi festivamente' recebido em São Pau
lo o presidente urugua o Gabriel Terra

------------------------���-------------------------

Florianopolis

....

arnanhã,
e do

prepara-se
do

para as

rações, centenario de

cornrnerno

Delfi-'Luiz

no "Dia do Soldado"

uma candidata, apezar de ter a Casamento interromrliido
mesma sido rubricada por duas Ir'

outras concorrentes. A victima
da escamoteação entregara o mo

delo que foi visado e devolvido
ao sr. José Alenbert, um' dos
directores da Escola. E, por isso, Rio, 23.--Via aérea -- Estava annunciado para hon
sujeitaram-nos a nova prova, com tem, na matriz de Irajá, um casamento.
intuito d e proteger alguem e Casavam-se allí, sob a benção, do padre Leonidas
ao mesmo tempo perseguir certa [oão Ferreira, vigario da matriz, o empregado no cornmer

concorrente por attribuirem B seu cio 1\Ilanoel Lopes, e a senhorita Cecy Abrantes. A' hora
marido a campanha movida por marcada, a egreja não cabia mais de convidados.'
A Gazeia. A meio do casório grave tumulto irrompeu em pleno
A classificação é suspeita, por templo, envolvendo-se todos os presentes em sopapos, em

quanto feita a segunda prova, ao purrões, rasteiras, bengaladas, etc.
invés de ser corrigida e visada O vigário, surprehendido pela historia, pediu socor

logo após a entrega, como de ros á policia, que, logo compareceu ao local, na pessoa do
praxe, foram os moldes levado,

__

cornrnissariude dia 40 24· dlstricto. E O caso veio, então,
pelos d i r e c t o r e s que só I a lume no pinturesco dos detalhes que se seguem.
os trouxeram no dia seguinte. I Ha seis annos, Lygia Ferreira, irmã da noiva e Rosa-
E' preciso accrescentar que 0\ lina Freire de Oliveira, muito amigas, casaram-se: uma,

sr. Egydio Ferreira rubricou, á I
com um funccionario público e outra, com um cornmercia

granel, o material destinado á I rio. Pouco depois, ambas desgostaram de seus respectivos
c?nfeCção dos moldes e mal, I consortes � resolveram faze� a troca, o que então, se effec

��nd�, _

que os ditos professores, I tuou: Volvidos annos, Ros�l.ma arrependeu-se da. troca e

Iiludmd� a bôa fé. de concor-I
sentiu saudades de seu legitimo esposo. Mas, Lygia não o

rentes fizeram rubricar uma pa-: largou.
pelêta, depois pregadás com alfi- Agora, Rosalina encontrou a opportünidade de vin-
neles nos modelos entregues pe- gança, no casamento da irmã de Lygia.
las aiurnnas. Juntou um magote de amigas e amigos e partiu para a

Aliás, sobre tudo-isso, Mme. A. igreja de Irajá, onde, a sopapos e ponta-pés, interrompeu
Leal de Moura já fez protestos a cerimonia.

junto ao fiscal e até �a Directo- ----------------------------------------------

ria da Instrucção, pois suppunha FederaçãO dosque a tal <Ácademia» alguma re-

lação tivesse com o Estado. As-
segurou-nos mais a nossa .entre- Pescadoresvistada que a classificação em l '

lugar de d. Agostinha Galluf
fôra consequencia da interieven
ção de alto íunccionario que
declarara, de antemão, no caso

de ser aquella candidata classifi
cada em plano inferior a qual
quer outra, teria de pedir imme- O sr. Mario Couto, diligente (ii esforçado presidente da Fede
diatamente sua demissão de pro- ração ollereceu uma taça de guaraná aos representantes da impren-

A' interrogação do nosso re- íessora da Escola Normal. sa, pronunciando nessa occasião expressivo discurso, enaltecendo a de-
dactor sobre os exames realisa- E a nossa entrevistada, num dicação sempre demonstrada do sr. Commandante Lucas Boiteux

Recife, 23 (A Gazeta)--O sr. dr. Borges de Medeiros, dos com assistencia do Inspector sorriso, accrescentou: illustre Capitão dos Portos, tendo palavras de carinho para com os
que partiu hoje de retorno ao Rio Grande do Sul, em com- Egydio Abbadc Ferreira, rcspon- «E o sr. sabe, elIa foi candi- pescadores catharinenses.
panhia de sua familia e do sr. dr. Baptista Luzardo, ao des- deu-nos a m e nc i o n a d asma.: data do interventor.> Dos trabalhos expostos, merece registo especial a baleeira, em

pedir-se do povo pernambucano, agradeceu a hospitalidade «Foram moralissimos. Imagine o Dando por finda a nossa pa- miniatura, construida pelo nOS30 conterraneo sr. João Ferreira Vaz.
que lhe foi dispensada, enaltecendo qualidades, que não

sr. que depois de entL;gUi"s to- Íestra, agradecemos á distincta Foram também apreciados: uma canôa bordada, rêdes de volta,
�
deverão.ser esquecidas atravez das gerações, das gloriosas das as provas desapparcceu a di� senhora. de caceio, para camarão, de caçoa], para pescada; tarraías para'[ca-tradicções, que contem as energias caracteristicas da popu- marão, tudo em miniatura; cação, bacalhau brasi'leiro, camarão- do
lação pernambucana. Existe um caso suspeito côrso, Lula, mãe do camarão e o cação mangona, excellentemente

«Pernambuco diz s. s.-ha de triumphar sobre os a

d iii

I preparado pelo pescador Tito Oliveira, residente n03 Ganchos.
gentes da decadencia, readquirindo o rythmo normal do e vario a, nesta capiial O sr. Comte. Lucas Boiteux, em breves mas expressivas palavrasseu desemvolvimento economico». E assim finalizou o seu Pda Directoria de I-!ygiene do Estado foi interdictado o realçou o incansavel trabalho que o presidente da Federação vemadeus: «O meu voto de affecto, gratidão que me cabe for- predio sito na Travessa Loureiro, esquina do Largo 13 de Maio, desenvolvendo.para engrandece-la, prestando serviços inestimaveis aosmular pela prosperidade de Pernambuco e pela felicidade onde Se verificou um caso suspeito de varíola. As autoridades nossos pescadores.de seu povo». sanitarias estão tomando as mais rigorosas medidas, no sentido de

.

A' Federação, segundo fomos informados, já estão filiados 38

A d t d
evitar a propagação do mal. .; Zonas de pesca.

ca ravana os es' u antes
M

" Pela Federação das Colonias CO-Jperativas de Pescadores, foi
pOn tagrassenses e�onai dO�. fucei" I g:'�P�os de todo o; Brasil offerecido á imprensa, um exemplar do primoroso trabalho do nosso il-

--- onanas Postaes e dlrtglram longo memOrial ao lustrado CO!1terraneo Cmte. Lucas Boiteux, sôbre «A Pesca em Santa
Deverá chegar amanhã, entre 18 e 19 horas, pelo omnibus Telegr�ph icos. dr. Marques dós Reis, mi- Catharina».

da linha Auto-Viação Catharinense Lid. os estudantes do Gym- --0-- ,. t· d· \,.
_
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. .'. - _' Fiorianõpolis, 2.020 de São Francisco e 478 de Itajahy.
raná, que vêm a esta C'lpital em visita a seus coHegas cathari- iunccionarios do Departa- do a precana sltuaçao des-. Existem actualmente 2.567 embarcações de pesca em Floriano-
nenses. I mento dos Correios e Tele- ses servidores da naçào. polis, 1466 em São Francisco e 437 em ltajahy.
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ACADEMIA

Gabriel Terra

Despedida do sr. Borges
de Medeiros ao povo

pernambucano

Não eram improcedentes as

nossas alíirrnações sobre a celebre
«Acdemia de Córte s y s tem a

Creation» .

De tal vulto são as reclama
ções por nós recebidas, todas a

bonadoras á campanha cuja pri-
. ,

rnazia nos cane, que nos sen-

timos bem, dissecando tal escan

dalo.
Ouvimos a3 autoridades res

ponsaveis pela instrucção publica
estadual é dIas nos altirrnaram
não ser a tão fallacl.'\ fi r:.adem ia

reconhecida, olhcializada ou si

quer fiscalizada pelo Estado, com
quem nenhuma relação tinha. De
pois de proferida a palavra oHi
cial e estampada em Íettra de
fôrma, os professores, annunciam
na imprensa o lunccionamento do
curso dizendo-o reconhecido e fis
calisado pela Instrucção Publica.
Appellamos para o dr. Secretario
do Interior e em resposta... nada!
Tai porém, tem sido a insisten
cia com que se nos dirigem va

rias candidatas aos diplo
mas da academia, cujo paga
mento lôra antecipado, que re

solvemos pôr tudo em pratos lim
pos, designando um nosso redactor
para avenguações,

Ouvindo distÍncta dama da
nossa. melhor sociedade o nosso

collega, traz-nos a entrevista que
se segue, excusando-se, por em

quanto de declarar o nome, visto
como tal se torna desnecessario,
o CJ ue porém faremos ante a

menor contestação feita .ao asse

verado.

-A-

Sopapos e ponta III pés
Mar,ha cje ,aviaç�30

Rio, 23 (aéreo)--Realizou-se hontern, a Manhã de
AlJiação, em homenagem ao presidente Terra. As provas
constaram de vôos em conjunetos, isolados e acrobacias.

As divisões de instrucção, de combate e de observa

ção, executaram um sem numero de acrobacias. O nume

ro de sensação foi a cortina de fumaça, conseguida peio
lançamento de bombas pela divisão de bombardeio.

I

A partida paír�a S. Pal,.Jlo
Rio, 23 (aéreo)--Hontem, á noite, o presideute Terra

partiu para S. Paulo. Na occasião do embarque na estação
D. Pedro II, ° visitante foi vivamente acclamado por den
sa massa popular.

Estavam presentes o presidente Getulio, seus minis
tros, diplomatas e todo mundo oíficial.

-rra-tad·os assignados
Rio, 23 (aéreo)-Realízou-se hontern, no salão nobre

do ltarnaraty a cerimonia da assignatura dos seguintes tra

tados, entre o Brasil e o Uruguay: 1) Conciliação e arbitra
gem obrigatoria; 2) Assístencia Judiciaria e arbitragem ad
dicional ao Tratado de Extradição.

Chegada a 5, Pau�o
s. Paulo, 23 (aéreo)-Chegou hoje, ás 10 horas, o

presidente Gabriel Terra.
O desembarque, que se effectuou na Estação da Luz,

.

foi assistido por enorme multidão, que ovacionou o presi
dente uruguayo.

Depois das visiias protocollares, o presidente almo
çou na intimidade. Ainda hoje, ás 21 horas, realizar-se
á o banquete offerecido pela Interventoria.

Realizou-se hontem, ás I 8 horas, em um departamento da Capita
nia dos Portos, a visita da imprensa local para apreciação dos naba
lhos, com que a Federação Cetharinense de Pesca, concorrerá a gran
de exposição que será realizada em breves dias na Capital da Repú-
blica.

. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para o domingo está marca

da uma retreta da «Força Pu
blica», com um magnifico pro
gramma, do qual destacamos as

phantasias de «La .Fuerza dei
Destino», <Luiza Müller», de
Verdi e <Lohengrin» de Wag�

Pão Si ha, real
mente, um

do diaemque
.

-

.

t-
os que dese

esp I ri o jarn recrear e

illustrar o espí
rito com a lei

tura de boas obras, ou pon- Porto Alegre, 22 - Via
do-se em contacto com o aérea. - Segunda-feira, no
que vae pelo mundo afóra quartel do 3' Batalhão da
através da leitura de jornaes e Brigada Militar, occorreu
revistas, este dia, sem dúvida

grave scena de sangue, em
é o de sábbado.

que perdeu a vida o Tte.
Os funccionarios publicas, Mario Borges da Costa.

os estudantes, os emprega- O facto passou-se da se-
das das mais importantes e guinte maneira:
progressistas casas' commer Precisando o tenente
ciaes, nesse dia, ou não tra Eduardo Navarro de um sar
balham no expediente da gento para treinar uma tur
tarde, ou são dispensados ma de soldados no jogo de
mais cêdo. basket-ball, mandou-o cha-

IHá, para todos, uma feliz mar á secretaria do Batalhão.
opportunidade de chegar á Como, no momento, aIli
Bibliotheca Pública. Para o houvesse accumulo de servi

pobre, então, que deseja ins- ços, 6 tenente Mario Borges
truir-se, tal ensejo é um da Costa, secretario daquella
manná, que providencialrnen- unidade, respondeu allegan
te lhe cae em meio de sua do a impossibilidade de at-
attribulada vida. tender o pedido.

l--iá opportunidade, disse- Não se conformando, o te-
nente Navarro foi á secre-mos.

taria, onde travou forte dis-
Haveria, comtudo, é o ter-

cussão com seu camarada,mo exacto, porque nesse
para feri-lo a tiros, mortal

dia a Bibliotheca cerra suas
mente, pouco depois. O te

portas, não as abrindo para nente Mario Costa veio a
os expedientes da tarde e

fallecer hontem.
nocturno.

Si, por um lado, não é
justo sacrificar-se as horas
de folgas que cabem aos

funccionarios da Bibliotheca,
não é, por outro, razoavel
arrancar ao

. �obre o seu pão Fortaleza, 23 -(Via aérea)- do - espírito. O ex-ministro da Viação sr.
Difficilmesmo não nos pare- JOSé Americo de Almeida, ao

cea solução do caso com a deixar esta capital, de regres
organização de turmas de

so á Parahyba, enviou ao
fnnccionarios que se revezem. presidente da Republica o

Seria proporctonar aos es- seguinte telegramma:
.

tudiosos e amantes das boas «Tenho o prazer de 111-

lettras rara opportuni- formar a v. ex. que o inter
dade 'para se instruirem ventar Carneiro de Mendon
e recreiarem. ça, cedendo á pressão irre-
Ao sr. dr. Secretario do In- sistivel do povo cearense,

terior e Justiça e ao sr. Di- manifestada unanimente, nas

rector da Bibliotheca, nosso fôrmas mais tocantes, se

prezado amigo major Fer- conforma emt, p�rmanec�r no
nando Machado, entregamos se� posto a e as proxlmas
a solução do caso. eleIçoes. »

Redactor-chete

Martinho Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Coliaboração
Não será devolvido o original

publicado ou não.
O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parle
da Redacção.

Assignaturas
ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE
MEZ

46$000
25$000
15$000
5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callad(j.

raixa Postal 37

ner.

Opportunamente diremos algo
sobre o importante concerto.

Conselho
Pen ltenciarlo
Reuniu�s'e hontem o Conselho

Penitenciaria do Estado em uma

das salas da prefeitura Municipal.
Compareceram os srs. drs, An,to�
nio Bottini, Carlos Corrêa, José.da
Rocha Ferreira Bastos, Othon da
Gama Lobo d'Eça e Vasco Hen�

rique d'Avila, respectivamente pre�
sidente e membros do conselho.

Secretario lêu a acta da sessão

anterior, que foi 'ajudada e assigna
da por todos os Conselheiros pre
sentes. O Conselheiro dr. Jesé Ro�
cha Ferreira Bastos, relator do pro�
cesso de livamento condicional de
sentenciodo João Pedro Christiano,
fez a leitura do seu parecer, oppi
nando pelo deferimento do bene
ficio requerido. Os demais Conse
lheiros votaram de accôrdo.

Por um motivo
fútil, matou

seu camarada

o sr. José Americo
deixa o Ceará

Quem inventou o

Jazz-Band
Lí, com muito prazer, a espirituos� chronica,

sob o titulo acima, da lavra do meu estimado con

terraneo e quasi xará João M. Barbosa, estampa
da no n: 3 da A Gazeta de 18 do corrente.

Mas... naquelles saudosos tempos não exis
tia o meu amigo João M. Barbosa, que só veiu a

este mundo no dia 6 de setembro de 1896, si não
me falha a memoria.

Quem rabisa estas linhas é um conternpora
neo do Velho Branco, o glorioso inventor da bate
ria do jazz-Band, e seu condiscipulo no antigo
Collegio do professor José Maria Branco, á rua

Presidente Coutinho, no anno de 1879.
Nessa época, no antigo Desterro.r onde a vi

da éra mais facil do que hoje, existiam as bandas
musicaes Trajano, Commercial, Quebra Kilos, e

outra afinadissima de cór preta, cujo nome não
tenho em memória. A celebre banda da Farinha,
existiu posteriormente nos annos �e 189� a 1893;
e a do 25 Batalhão de Infantaria, fOI creada

,-aH�s a proclamação da Repúbl!ca, com a orga�
nízàção desse corpo do Exercito, da qual fOI
mestre o saudoso Santos Barbosa. .

Ha equivoco da parte do meu chrollist� Bar
bosa em affirmar que as bandas da Farinha e

do 25 Batalhão, tomaram parte no prélio, em

1883, na tradicional procissão de Passos, quan
do ellas não existiam.

No anno de 1883, tocava caixa ou taró�a,
na banda Trajano, o amigo Pedro Campos, Ir

mão do Velho Branco, tornando-se célebre pela
prodigiosa agilidade com que manejava as ba
quetas, fazendo harmoniosos s.ólos, para �audio
dos apreciadores da pancadaria (salvo seja) da
quelles bons tempos.

fazia parte da banda dos pretos, o mestre
Estelita, que tocava Ophiclido. Seja di�o d� pas
sagem que Q seu instrumento de 1 muita Idade,
estava crivado de furos, os quaes tapava com

cêra, para evitar a fuga do sopro ...
E' como-diz oamigo � Barbosa. Naquelles

tempos, as artes mereciam dos nosso.s mo�o.s
e da nossa sociedade o maior dos cannhos. I'i
vemos no anno de 1890, a excellente orchestra
Carlos Gomes, cuja séde social existia á .rua
Tiradentes, junta á tradicional Ponte do VlI1a
are não esquecendo a orchestra do Clube Doze
de 'Agosto, que teve existencia brilhante naquel
la época.

Em éras anteriores existiu na antiga cida
de do Desterro, a banda de musica do batalhão
da Guarda Nacional,

Era seu commandante o Coronel José Ma
ria do Valle que residia num prédio [no local
onde está in�talado, hoje, o Thesouro .....do Esta
do.

A's quintas-feiras, á noite, a afinada ban
da ia fazer retreta em frente á casa do Com
mandante.

•Affluia ao local uma multidão de aprecia
dores da bôa musica.

Uma noite, após magistral execução de uma

peça de harmonia, o bombeiro da banda, fa�le
cido ha poucos annos, dirigiu-se, com a devida
licença do mestre, ao cornmandante ?o. ba!a
lhão, que com a Iamilia

'

occupava a principal la
nella do prédio, e solicitou-lhe licença para �x�
cutar no sonoroso instrumento lima composiçao
de sua lavra.

O commandante, ';�muito admirado, indagou
do bombeiro:

-Que especie de composição vai então
executar no bombo?

-Um sólo em ré menor.

-Tem licença.
O bombeiro toma

Contempla a multidão,
zás ...

O' que musica singular ! Trovoada ao 1011�
ge. Aproximam-se os trovões.

Trovoada perto. Trôa o canhão.
Depois, bombo em surdina. Povo estupeíá

cto ante tamanha revelação artistica. Bombo
furioso; smorzando, piu lento... Allegro... Mor
rendo ...

O que fez, porém, vibrar a assistencia q.ue
prorompeu em applausos, foi. um soberb� plZ
zicato executado com maestna nas esticadas,

cordas do harmonioso instrumento. Espantoso
successo.

E' supérfluo affirmar que o festejado �o�
beiro recebeu tal ovação do povo que assistia
a retreta, sendo no dia seguinte dispensado. do
quartél por quinze dias, em

_
homenagem aos

seus dótes artisticos.
Esse fácto é authentico.

uma pose admiravel.
empunha a macêta e

XISTO

A. I. 8.
Os milagres Da Raça

MENOTTI DEL PICCHIA

«Não ha negar nos integralistas estas coisas preciosas: cons

tancia, disciplina e idealismo. Plinio Salgado está dotando de uma

forte consciencia uma inteira geração.
E' sabido meu pensamento anti-democratico. Não abro mão

da persuasão que tenho de que o Brasil necessita de _uma ampl ades
centralização. A constituição ora creada é uma nat�-morta. Uma
coisa nova vae nascer. Que será? Plínio Salgado fica sendo uma

interrogação.
.'. _ _. _ .Mas num povo anarchico como! este, a rigida disciplina in

tegralista. que deve ser rigida e monastica, j� é u:na. coisa que
causa alegria como a revelação de uma capacId�de inedita de al:nada nossa gente, Num meio em que somente o mteresse determina
os actos, é admiravel o ideal desinteressado dessa gente, que por ora

nada espera sinão, num futuro talvez remoto, o florescimento do seu

ideal. Ha nelles a serenidade dos semeadores, Ha uma calma gue
tem todo o sentido de uma consciente segurança.

O integralismo mostra que- nossa mocidade tem sêde de ideal.
Graças a Deus! Nem tudo está perdido.»

Apotheóse Vêrde
Amanhã - todos os homens despertarão!
Despertarão para a Grande Jornada!
Os caminhos encher-se-ão do rythmo de seus passos.
E a Natureza conlundir-se-á com o vêrde das suas camisas.!

(

ROnALD DE rARVALHO

(Poeta e prosador. Diplomata - Secretario da Presidencia da
Republica)

"
II II

Dos Estatutos da A. I. B.
A Acção Integralista Brasileira tem a finalidade de:
a)-funccionar como centro de estudos de cultura so

ciologica e politica;
b)-desenvolver uma &ra�de propaganda de elevação

moral e civica do povo brasileiro;
c)-implantar 110 Brasíl. o Estado Integ�al.
Comprehende-se por Estado Integral o Estado que rea

lisa:

1')-Na ordem politica um regime politico-social ba
seado na doutrina integralista, ou nacional corporativista;

2')-Na ordem ecoilomica_ .0 regime�l da Econ?mi.a
Dirigida, no sentido do predomínio do SOCIal sobre o indi-
vidual;

_ . _

3')-Na ordem moral a cooperaçao espiritual de. to
das as forças que defendem as idéas de Deus, Patria e

Familia;
.. _

4')-Na ordem intellectual a participação de todas as

forças culturaes e artisticas na vida do Estado.
" 11
II

Todo o integralista, ao entrar para o respectívo nucleo
assignará lima declaração em que jura estar de pleno ac

corda com a doutrina e estructura da A. I. 8., submetten
do-se a todas as deliberações de sua chefia, quer directa
mente, quer atravez dos valôres hierarchicos.

-

.
- .. ,_.,!� '111 11 11

"
-",. - - ;\"', '.': �·\\;'I. �:;� � li

Departar...en·t� de ..Justi9!3
Fica expressarnernte prohibido, sob pena de exclusao,

que os integralistas �olemisem entre si, pl�ovocando escan�dalos publicas, pela Imprensa, em r�l1l11oes ou qualquer
outro meio de publicidade oral ou escripta. (Art. 16')

" "
II

Departamento da Milicia
CAPITULO XII

XXXIX - Todo Integralista pertence ás Forças lntegralis
tas que se dividem em I a. e 2a. linhas.

XL - Fazem parte da 1 a. linha todos os Milicianos de 18
a 45 annos de idade.

XLI - Fazem parte de 2a. linha os Inte�ralistas m�iores de
45 annos salvo os que solicitem qualquer permissão especia], e os

de 18 a '45 annos que, por motivos ponderáveis, declarem. por
escripto não poder prestar serviço activo e perm�nente na 1 a. !m.ha.

XLII - Só poderão fazer parte da 1 a. linha os BrasIleIros
natos ou naturalisados.

XLIII - Só poderão pertencer á Tropa de chógue os Ínte
gralistás maiores de 21 annos.

11 11
II

Cartilha
24'

Da

- Os Partidos politicos são nocivos?
- Sim; todos os Partidos são nocivos, pois elles dividem o

povo, o quá] deve estar unido e coheso no esforço supremo pela
grandeza nacional.

25'
- O lntegralismo não fére a democracia extinguindo os

Partidos?
- Pelo contrario: a democracia verdadeira é a que não se

escravisa ás mentiras do democratismo, que originam as olygarchias
prepotentes. Todo Partido politico traz o germe� de um� dictadu
ra disfarçada. O lntegralismo torna o voto consciente e. hvr�, por�
que consagra o voto dentro da corporação, onde o cidadão esta

garantido moral e materialmente.
O D

.

-II d turbas tornando o voto uma cou-emocratismo i u e as -rur ,

sa desprezível.
" 11
II

Brasileiro de Santa Catharina !
I

-

- 1 t l' I B_ra.sl·leira.nscreve-·k na ..f:I.cçao negra IS a

(D. P. P.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
�_,��, ---'-__--_- -_-- - --._4_

I' Cornpanhia Al l i a n ç
a da Bahia

...,.._+"!'�..:.:_-__:.��-�_:. .:.:;:;::��."'_,...'Õ"""' -�"'_-';'�";"_""=-.-"'":';--;-:-���::--:;�:"�;::�_'!'-?".o"' .•�_'_:Oc.�=;;'�':'�!::_:.:� ...�---!:..-='��_�-:;.

'"- fu,l!�a(�n cril 187CJ ,.,

1'1 5E6íJFmS TERRE5TFE5 E rnnmr irnoe
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

fepitai ['�alí::;üGo 9.000:000$000
Reservas mais õz 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703�ji361
'Irnrnouala 13.472:2g9$349
Respon;:;abiliooÔ25 ccournlô cs em ]933 2.369.938:432$816
(Entc s responsot>iliôLloes ref'ercrn-ae sórncnte aos rarnos oe
fOBa 12 TRAN5PORTE5, que são os DOJ5 UH1C05 em que
a Companhia cpérn)
Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores oe fluari05 em toõcs 05

E"taoos ào Brasil, no Uruguay (5uCCUl'sol) e nas prtnctpcen
praças extrangeiras

Agentes em floriano[1olis cameoe LOSO & nA.

IRua r. mafra ri' 35 (sobr-oõo) Cnlxn postal 19

I
-

I ITelegr. ALLJAl'lÇA Teleph.1.01l3 II' C A S A P E R R O N E I

Escriptorios ern Laguna e Jlajohy Sub·Agente8 em

I__;;;;S��;;;;;,;�;;;;;;;;;6_1u_m_en;aC1;;,u�e;,;LO_9_"';__;;;;';;!ií!iiiiiiiiiiiiiôiiiiil;;';;;;';iiiiiiiõiiiii�1 I RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 1 7

=���"""�,,,,,�,,�,,,-�w�''''''"���-���=:�'7�'Ji!�.�.,�G?"�.........�.'S�:-��-���vr��=��..: II CALÇAD05 ELE6AHTE5 E f1H1551m05

I". Ultimo rr-oôelo v-

Conf(!i'laria Chiquinho

)

f.
I

)l,

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CAI<TE no primeiro anelar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Tebphone 1,194

TELEFUNKEN 1
Typo "Supeí=Bayreuth"

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

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz FJorianopolis
FiLlAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco--Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

'-.VãS =

Rua ConselheiroMafra, 5

-

Salão

Sepetiba
Barbearia

I'X=""'
__ -- .""".--' eeeeeees O'-�" ' ntt

1.,1 CAFE' JAVA
[I Novembro

I ;

I
I TELEPH. 1 ..360

l .I�==�==�=======

_M__a==����__��mu=__••adP�__�__�2Y�-__� _

rrs
......_··...._�_�"!.l\�',',,�'...�!;P�·=�""_���_�i,,�=""�,.,...,.,.�.,.?!õ�w-.._��T'f�w�·

�
1IMÇ'---:p'�:en::J_=

Syrlaco T.Atherino& Irmão
�: co .r·'isc'!)CS-Rí:PRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

I': __

"

'�',:- �:_- f.,d:'Sl"i:rs Reunidas F.l\:latarazzo--S. Paulo

I ..".':"''''
"

__ '_.',:'�;n,c�' ',', .•.'.',,:-'\r'1:'::,:_):i��,�,o{��� B��l��l
.)-/ia- .. j __ "h�l df� trigo li

LILY e CLAdDlA, pre:"L(c....:,�...
l

.. ".'<),.,.,: .
.í:r',l

s de 'IIate. h�J.J "*':)

i 1 "-) i\iA, A '. L9 II
'�','o. . -' --�",,�,,�-.�::�::�:::��.:J
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;:� Na construção dos afamados recptores radio �::� «?hilips» são aP.rov�italdas l,?das as importantes �.�� conquistas ela sciencia ce ramo. �r-"�� Desta íórma recommendarnos, antc.s de .fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mad?�a�p��elho�-'1,«Phi!i.�S)} de construcçãomoderna �.� .: ,1..t:d .. ..:. mate .. a pr.rna. �� " c �

.

i .s a todos os preços e em condições �� vanra.osas. �� �iI�aiores informações: .�
t� �

�� C O STA&. C I A .. �
��1 RUA CONSELHEíRO MArJ(A - 54 �
�'���$l����,�(f���;ZUAV&�

c

XAROPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOlJRA

é certamente a sua maior pre-
,

occupação. Tenha pois a cer

teza de alimental-o com um

leite puro. Dê-lhe leite

"MOÇA", obtido do melhor

leite das campinas paulistas.
r-

l

A

R

I

C
REPRESENTANTES OERAES:
Ernesto Rlggenbak & ela. Ltda.

Rua ronseihlZiro mofra, 35" C. Postal 112 -- Tt.:ilZph. 1.626

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to ..

das Pharmacias

Praça 15 de

I:';'
_;.) :.c:

Manipulado segundo os me .. ��,•�::><:
thodos maismodernos alliados ,e;:' �1

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

'-- n 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 ÜS 14 horas por 2$500 sómente

Bêbidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

á experiencia adquirida no ,

mundo Tnteíro pela NESTLÉ, .,

durante longos annos, o leite '.,

"MOÇA" é o leite por excel- Ej.
�.

r
lenda.

-'

LEITE

-

OI'

VENDEM-SE: ou ALUGAM-SE seis BUNGALOW.

novos, no districto <IJoão Pessôa», por preços ao alcanc

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bcn;ardi--LARCO CF.

t\ERAL OZOR.IO.

Filom'eno & Cla.
End. Tel. FILOMEN:'

FLORIANOPOLIS -,

Santa Catharina

J\bentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS PI R E L L 1 S]A.

Cornmercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
on-osn o E ESCRIPTORIO

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

��,�m����������mm���§��������������'\'@i(�Ift:��������__�

� '.

! Açougues ]
�,

I
I Ifloõelo
I p:ç::�:v::ie�::�o:o�:��:or
I

... �. LARGO GENER.AL OSORIO, RUAS ESTEVES

G
· � JUNIOR li DEMETRIO RIBEIRO

areia ��
• Entregas á domicilio - Hyglene Irreprehenllvel
•
.,D"'Oet10..�e .

i •.�.�.;v.�_
""l#'"

Nestlé and AngloaSwiss CondensedMilkCo.
Eacriplorioa: Porto Alegre São Paulo RIO DE JANEIRO Recife Para
Caixas poataes: 602 1071 760

"ü.. .

290 126

IAgente nesta praça:

IVirgilio José
Rua Tiradentes n. 10

Caixa Postal, 56

Prefiram sabão
U
I N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e rnlsté-
res domesticas' =�a Em caixas de 21 tabletes .

.

Eoonornico... • ": Opti rrra qualid'ade . I

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

f'

Massa consistente • ••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
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·Consultorio CJWa Nlarechal
G 'Ih . J I

n. 70, � Phone: 1277.-

,: •

';:}í1l etme, n

." PHONE 1299

1.1 c_ai_xa_ Postal, 110.

I';:'.
I h BI.JOUTER!A<Chamados a qua quer ora

>,

SAPAT
"OS melhores calçados peios

COLOS�A:L sortir-n.ento '"çte c�19ados tlr=tos. pat-a
Especialidades em calçados sob medida

-.

D�rector Méd:co do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

IConsultorio Rua João
Pinto /8

_ _II
Dr. Cesar Avilla

Dr.
Ex-assistente do

Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R, Arcypreste
Paiva n: 1 - das 8 ás 9 e

das 15 ás 18 hrs,

Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo ChUsma"n

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPI-lO:"E 1131

Cansultorio: Rua cr;rajano 18.

TiLEPHO)l2 1234

·�r. VUguel8 abale

Syphilis
·�IAS

�.onsu:torj(): l)raça 15 de

\�ov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diar.amente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

====�================

:lft DJAlM AMOELlMANfIi

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

ás 17 horas .

Laboratorio de anályses
clinicas

. das 9 ás I 2 e das
1 4 ás 1 8 horas.

E.xames de sangue, líquido
c::.phalo-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual
quer p:,:squiza para elucida

ção d� diagnosticos.
Rua João Pinto, 13

'(Sobrado)

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTÓS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
mé�iro õo Hospital e

materni�a�e:

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
�elephone / 105

Cons. - Rua Trajano n. 1
.

'0elephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Dr. Slzenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 1 1 e

das 1 5 ás 1 7 hs,

-. "' ......�

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna - $yphilis

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Ti"aj:;.l'iO� 21

Consultas :is 17 horas

TelephOne '1.658

Advogados
�"="===��

Drs. Nerêu Ramos

e

I Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele
tone 1631.

-="'"----.------ i

Dr. Henrique !;)UPP -Jer,
E

Dr. Oswaldo BulcãD Vianna

Escritorio R. Felippe
Schrnidt n 9 PhonC' 1483

Dr. Fulvio Aducci

Rua
Advogado

João Pinto, n 1 f

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 á

17 horas
Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escritorlo: Rua Trajano,
n 11.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, n: i' sobrado

Telephone n: 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUY FELlPPE SCHIvUDT N' 9

Accacio Mo ...

•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

DE RI�Fr:lçÕrC;-S!lLJ\S [lE /.. I\\tJS1'��.1\S - ; \\1 \. ;

RÊDE TFLlTH')Nlr�i\ NO _) (1\ \, :(, [) \' ::\;�'\n(l3
,\

II
II

Tabeliães
Olívio Januarlo
de Amorim

SEC _'NJO TABELLlÃO

Official privativo ele pro
testos c mais anncxos

RUA DEOD01<O, �)

Pharrnacias

Te!cpllOne /1' 1375

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170 elles

Alfaiatarias

,----AJ f-� i�t;-�i-�-
�_- .

Compra-se pclles

cruas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

reias ii

II
Rua João Pinto ii' 11 II

'=======�-- II

e Zorrllhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

A afamada casa co.n.rcial da elcgancia c di)
- - :11"11 '1(b [rt\sto -.

RELOJOARiA OUfUVESARiA

Roberto Miiller
Hua Trajano I\L 4. C

�'E1 :iô�'��.' ,-le-:: ��
&1;-""!foi �� -e��. "::.;,;�

1--)o n""t f? r� }�'I;; '"'.;; ç: C) � 1· .. ' ." ". C':. (' '-', <, ,"\ ç' ;"'; z .'

.

.

.

R UA FEL! PP F S (:: H n�, I DT 2
� j <J

_ -' __HV-_ ,�
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A GAZETA Florianopolis,�iSexta-feira, 24 de Agosto de 1934 5

Brevemente
Jornal independente

CO"RRE.IO 0.0 Ei 'fLiTAOC>
Bortoluzzi SouzaDirecçao de Flavio

ro��ercio, Indu5-
tr ia e Ag r icu Itu ra � RUA !L�!:�CH�:i�2�& Irmãp�o: 1401 I

Preços eorrentes na praça de FARINHA DE MANDIOCA � ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20·!. DE ABATIMENTO ��
flgrian�poUs (Por sacco de 50 kilos) �

GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO �
1 04:.)"00 � ,Sedas Lindas e Tecidos finos de belíssimos padrões �FARINHA DE TRIGO Fina com pó 'I' �l ['l-

c.O,,, sem pó 9$500 � ELEGANCIA E APURADO GOSTO �
MERCADO FROUXO � Edificio ;jProprio �

�l��l����1�����(�)l��e
XARQUE CLUB 12 DE AGOSTO
(por kilo)

o cârn blo livre para
o Uruguáy

Rio, 22 - (via aérea) -

A partir de hontem, por ordem
do govêrno federal, as cambiaes Cruzeiro 44 kilos
de pesos uruguayos provenientes Surpreza 44 kilos
de exportação de productos na- Cruzeiro 5 e 2 kilos
cionaes, menos café, para o U- Indiana
ruguay, deverão ser vendidas, em

sua totalidade, no mercado livre.
Em fins de junho, havia sido

decretada essa medida apenas pa
ra alguns productos. Pois, assim
mesmo a libra que valia então

84$000, com o câmbio livre
cahiu para 37$000, onde vem

se mantendo,

Mercado de florianopolis

Feijão preto sacco

Feijão Branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

saccoBatatas
Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco

Café em coco sacco

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

COUROS

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

PELES

Gatos do mato uma

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

17'000
20$000
20$000
12$000
JO$OOO
12$000
12$000
12$000
7$000
14$000
30$000
$200
1$300
1$200
1$200
4$800
19$000
$100
7$500
11$000

Taboas de lei est. (3x23) duzia
3&$000

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2{23 dz.

16$000
Sarrafos de lei 115 A dz. 6$000

ARROZ
(Por sacco de 60 kilos)

68$000 Agulha E�[Jé:cial 50$000

68$000 Agulha J3_om .

45$000

58$000 ]aponez EspeClal 41 $000

62$000 J�ponez �om 39$000

50$000
BIca Corrida 32$000

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

ASSUCAR
Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

MERCADO CALMO

(Por caixas de 60 Ieilos) . Cêra

E I d 20 °1 1 1 1 $000 Cebo
m atas e qUI os

1 I 1 I 1 'J$000 Carne de porcoEm atas (e 5 qui os .)'
ToucinhoEm latas de 2 guilos 115$000

MERCADO fiRME

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encapados 2 kilos

FRIO

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

BANHA

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

9$500
7$500
9$000 BATATAS

(Por saccos de
SABÃO jOINVILLE Branca Graúdas

Caixas pequenas 4$000 Branca Misturadas
Caixas grandes 5$000

60 kilos)
22$000
16$000

DIVERSOS
!v\ERCADO FROUXO

Movin<lento de Cereaes no Rio de Janeiro
Agerlcias

Postaes
Rio 24-(via aérea) A pasta

da Viação foram assignados de
erecto; exonerando Carlos Heyler,
do cargo de agente do correio
de Aquidaban; nomeando Ailon-
50 Marcchiórro agente postal de
Rio das pedras, neste Estado,

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

Os remadores paullsta(.;

Arroz sacco 4 I $000
Querozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa J 6$000
Soda Piramide caixa 55$000
Cebolas caixa 39$000 Feijão

Arroz
Vélas stearina caixa 38$000 Farinha
Zs« Mays Fischer caixa 30$000
Côcos saccos 45$000

I Farello saccos 5$000
Farellinho saccos 7$500

I $800 Farinha de milho Marialina caixa
1$200 24$000
1 $000 Vélas de cêra kilo 7$100
1 $000 Grampos p. cêrca kilo 1 $400 GENEROS DA PRODUCÇÃO DO ESTADO DE SANTA
2$000 Cimento Mauá sacco 11 $500 CATHARINA, DE MAIOR EXPORTAÇÃO NO

Phosphoros Pinheiro lata21 0$000 EXERCICIO DE 1931
Arame farpado n' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

FUNDADO EM 1872

1$500
1$300
1$400

Tenho o prazer de, em nome da Directoria, convidar
aos Snrs. Sacias e Exmas. Famílias 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
Secretario

(Pede-se trajcde baile)

l.,�ERCADO ESTAVEL

DIVERSOS
(por kilo)

CAMBIO

5$500
$900
1$500 �������������������
J $200

AlfA d dan ega e

Florianopol is
60$000 Rio, 24 - (via aérea)-Foi
I I $8 I O pedida inspeção da saude, pelo
4$705 director do Pessoal do Ministerio

1 $035 da Fazenda, para efeito de pror�

3$500 rogação de licença, para o sar�

6$200 gento da policia aduaneiro da

$545 Alfilndega de Florianopolis, Os
car de Figueiredo.

Terminaram o "raid"

Libra
Dollar
Marco
Lira
Peso Argentino
Peso Uruguaio

I Escudo

Rio, 24.-(A Gazeta) No
ticias de Buenos Ayres annurr
ciam a chegada ali dos re
madores paulistas Rocha e

Andrade, que, assim, acabam
de terminar o -raid» de San
tos a Buenos Ayres, numa

yole.

Alistamento
dos

estudantes

5TorK

De 15 a 22 do corrente
5ahi'�as na

semana

(saccos)
( » )
( » )

Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

100.957
90.014
46.155
9.450
16"425
17.200

Entraàas na

aemnnc

21,566
21.364
12.561
100710

3.744
24.833
12.097
6.232

Rio, 22,-(A Gazeta) - A
Camara dos Deputados ap
provou hoje o projecto de
autoria do sr. Adolpho Ber
gamini, dando direito aos es
tudantes para que se alistem
«ex-officio» .

Faltam as sahidas dos depositas particulares.
Os nazistas
na Ilalia

Roma, 24(via aêrealAnnuncia
se, de não fonte official, qne foram
presos a semana passada, no Sa-

UNIDADE QUANTIDADE VALOR OFFíCIAL voy Hotel, tres nazis, em cujo Nova apprehensão
19.370.421

------- poder foram encontradas bombas; de15.496:796$800 A prisão se relacionacom a� 8"lh3.993.879 8.11 J :090$400 cartas ameaçadoras que t�m reces
I etes de loteria

152.120,267 7.999:449$400 bido o jornlista Virginio Gayda, _53, I 05 5.668:279$000
que assignoc no Giornale d'Ita� Sao �aulo, .22.--(A Gazeta)598.534 4.624:324$700 lia» criticas acerbas ás violenci- --A Directoria Regional dos305.853 3,868:357$100
as do .legimem racista, em 30 Correios e Telégraphos appre-676.205 3.177:400$000 de juiho e I e 2 de julho ul- hendeu hoje mais mi! bilhe-6.769.402 2.009:603$500 times. tes da Loteria da Irlanda10,534.336 1.940:939$300 que ja' de algum tempo es�2.653.245 1.858:678$000 Brindes á "AGazeta" tavam sendo enviados para441.163 1.707:5 J 0$500 ca, clandestinamente.

1.193.153 1.640:80 I $300 Do sr. Theodoro Ferrari,1.048.884 1.542:206$000 proprietario da conceituada6.906.906 1.248:231$300 "Confeitaria Chiquinho" of- Meneghetti louco!1.468.992 1.134:915$300 íerceu-nos varias cinzeiros1.056.740 1.056:740$000 reclames Agradecemos. S. Paulo, 24.---Via aérea492.171 952: 121 $900 -O celebre ladrão Mene-4,722.560 697:308$200
O ghetti, de accordo com o que3.167.036 1.053:293$100 feminismo resolveram os medicas da2.512.438 431 :860$300 Penitenciaria do Estado que422.030 422:030$000 avança. . . o julgaram louco de�eraJ105.466· 409$314$500 ser transferido ryoj� para o910.885 364:383$000 Rio, 24-(A Gazeta) - O Hospicio dê juquery. Como201.668 267 :905$500 dr. Macedo Soares, ministro se sabe, Meneghetti foi um603.863 181 :692$500 do Exterior, acabad e nomear dos mais .audacíosos ladrões312.190 155:922$000 a senhorinha Odette Carval�o e assassinos de S. Paulo,667.270 133;614$800 para um cargo de relevancía estando condemnado a penas40.17 J 3.263:600$000 num dos departamentos de que sornmarn oitenta annos6Y.440 I 55:790$000 seu minísterio. de prisão .

GENEROS4$000
30$000 VINHO DO RIO GRANDE
3$000 .

4$500 Em qUl�tos 80$000

4$000 Em, decimos 45$000

4$000
Calé em grão. arroba 20$000

3$000
Vassouras 5 �lOS dz, 23�000

8$000 Vassouras 3 fIOS dz. 20$000
,

Xarque coxões arroba 26$000

MADEIRA DE LEI �� PRIMEI� Xarque sortidos arroba 24$000

RA QUALIDADE Mercado do Rio

FEIJÃO
(Por sacco de 60

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

-DE-

Pedro Vitali
ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES

TYLLO - Rua João Pinto 11 B

Camarões
Polvilho e tapioca
Assucar
Crina vegetal
Carvão mineral

Aguardente
=

kilo
kilo
M.3

cabeça
kilo
dz.
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
ki]o
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
kilo
tal.
lit.

Herva matte

Banha
Madeira
Ind. animal (gado)
Tecidos em geral
Meias, camisas, etc.
Manteiga
Arroz
Farinha demandica
Farinha de trigo
Queijo e leite em pó
Productos suinos

kilos) Papel e papelão
1 6$000 Alfafa
32$000 Fumo
20$000 Café chumbado
25$000 Cigarros

FROUXO Feijão
Couros e solas

Jif�a�b�r�ic�a�d�e�M�o�v'-�e�i����1 �i�::n:::'ãO
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.
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sr. Secretario do Interior e Justiça, em face de
III _

exposlçao

deFazenda, enviou circular

mendando a máxima parcimonia nos

collega da

IA
A VOZ

FAZEM ANNOS HOJE:

o jovem Ary Gonçalves, filho
do sr.

.

Amphiloquio Gonçalves;
o sr. Fulberto Machado, hmc

cionarÍo da justiça;
o soldado Euripedes Leal;
a exma. sra. d. Wanda Moe

nich, esposa do sr. cirurgião den
t!sta Eduardo Moenich;

a exma. sra. d. Ophelia Cuneo
da Costa, esposa do sr. Manuel
Costa;

a menina Carmen, filha do sr.

Oswaldo Mello. director da Se
cretoria do Congresso Estadual.

Festeja hoje seu anniverssario
natalicio o sr. capitão Jacob Ta

vares, capitalista.

Annive.asaria-se hoje o revmo.

conego Nicolau Gessing, figura
de relevo no clero do Estado.

NASCIMENTO

CHEGAM UNS o ••

Está nesta capital o sr.

nio Schneider, prefeito do
CIplO do Rio do Sul.

mum-

Francisco Dorigati

Acompanhado de sua ,exma.

familia, está nesta capital, vindo
do Rio do Sul, o sr. Francisco
Dorigati,

.

cirurgião dentista na

quelle municipio.

Vindo de Joinvil1e está nesta

cidade o sr. dr. Paulo de Me
deiros. advogado naquella cidade.

Procedentes de Perto Alegre
chegaram hontem a esta capital o
sr. Jorge Eichenberg e sra. Irma

Eichenberg.

Vindos de Imbituba estão nesta

capital os srs. Defendente Ram

pinelli e Demetrio Costa.

Acha-se entre nós o sr.

Edmundo Grisard, fiscal de estra

das, actualmente encarregado da
estrada da «Serra de Jaraguá.»

Vindos do norte do Estado
acham-se nesta capital:

",

Srs. Carlos Hildebrand, João
BeBer, Bento Buchenteek, Joaquim
Sant'Anna, José P. Lima, dr.
E. Barreto eSilvÍano dos Santos.

OUTROS PARTEM

Deputado .IIrão 1?,abello

Segue hoje, para o Rio de Ja
neiro, o sr. dr. Arão Rebello

deputado federal pelo nosso Estado.

•

Seguiram hoje para o norto do
Estado as seguintes pessoas:

Sr. João Freitas, sra. Izabel
Freitas, srs. Alfredo Schumbert,
Fritz Manteuffel, Carlos Montets,
Joaquim Sá Seixeira, Jorge Gar
cia e Erico Emma.

OS QUE CHORAM ...

con-

Ordem dos
advogados

Nesta madrugada, Ialleceu á rua
Silva Jardim, n' I I, o pequeno
Dalmiro, filho do sr. Dalmiro
Soares, . funccionario da Directo
ria Regional dos Correios e Te

legraphos.

Falleceu, ante-hontem, em sua

residencia á praça Gencral Oso
rio n' 42, o joven Jochrisio Al
ves, filho do sr. João Feliciano
Alves, commercÍante nesta ::lapital.
O enterramento de seu cada

ver realizou-se hontcm ás 1 5
horas, no cemiterio de Itacoroby.

Em sua residencia, em Co

queiros, falleceu hoje, ás 9 horas
o sr. Geraldino Gonçalves, que
era muito estimado no nosso meio
commercial.

Seu sepultamento será realizado
em Coqueiros, hoje, ás 1 7 horas,

As familias enlutadasas
dolencias da.fl Gazeia.

Requéreram inscripção no qua
dro de Ordem dos Advogados
deste Estado os bachareis Julio
Paulo Tietzmam ê Nathaniei Gla-
vão Baptista.

Regularize a conces

são com o Estado
Estão sendo intimados, por e

dital, a compar�cer na Directo
íra de Terras e Colonização os

srs. Padilha da Silva, José Sa'1-
tos, Joaquim Ferreira de Olivei
ra, José hlves Lisbôa Horacio

Gaspar Silva, afim de, no prazo
de trinta dias, prestar declarações
a respeito. Todas as pessôas a

cima referidas,requereram concessão

de terrenos ao Estado, sÍblados
no municipio de C3.mpos Novos.

... ....

Agradecimento Missa

A VlUva, filhos, irmãos, sobrinhos e demais parentes do sau

doso' finado
JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA,

confessam-se summamente gratos a todas as pessoas que lhes

acompanharam durante a enfermidade do mesmo, bem como a to

dos que não só lhes apresentaram pezames como tambem á aguel
les que acompanharam o corpo até a sua ultima morada. Aprovei
tam a opportunidade para convidar a todos os seus parentes e ami

gos para assistirem a missa que em intenção á sua alma será cele
brada segu'1da-feira, 27 do corrente, na Cathedral ás 7112 horas.

repartições,
de evitar "deficit"

aos chefes

gastos, afim

feiia pelo seu

recom-

Sexta-feira, 24 de Agosto de 1934Florianopol is,

s N
;����:s:;�;��r;y�������� Actos officiaes
: Nos s a V i d a � Pelo",. coronel Aristiliano Ra-
f! �!S!!:w:!!�!���j mos, Interventor Federal foram O 1 4' Batalhão de Caçado- Saltos Tenente Amilcar, auxi-

-�� ���&:l
•

d h}
.

t Lembre-se o juiz de Futebólassigna os iontem os segum es
res commemorará, amanhã, Iesti- liado pelos tenentes Moacyr, Nel-

t . de que deve olhar as archibanc-ac os . vamente o Dia dei Soldado, com son, Orlando e Aurino: Arre-
Concedendo licenca de adas sem vê-las, ouvi-las sem es-'-'
., , um programma caprichosamente messos Tte. Moraes auxiliado pe-três meszes a'lpro'fe�sol'as' 1Ma cuta.. las. O espectador intransi-! :, .

-

organisado pelo commando da- los Ttes. Pinto Pires, Newton e
ria Cabral Mendonça da Es II gente com os seus principies par-'-' 1 ,- gue a briosa unidade do nosso Ary; Cross Countru, director cap.cola Complementar de Lagu tidarios accusará sempre o arbi-..... �

-

Exercito. A' s 6 horas da manhã, Barata.
na' Noerni Furtado elo Grupo tro mesmo que o considere ino-

, v, , .

as bandas de musica e de cor- O serviço medico será dirigi-escolar do Lages e a Jose cente. 'crrare humanum esi. Qual-.....
-

neteiros tocará alvorada no Jar- do pelo Tte. Dr. Rosario e ele- U

phina Kreff da escola mix guer espectador sabe disso mas,c

R ')
1

\...

.

-

dim Oliveira Bello, junto ao Mo- mentos do Batalhão e o serviço 1 dI"ta de varro Branco, no mil-
numento dos Mortos do Para- de aprovisionamento pelos Ttes. empolga o com o c uoismo que es

nicipio de São Jose" designan
I. ,

curece a sua VIsão e a sua
. .' "

-, guay, em homenagem aos que Camargo e Apparicio.da para substituir as prores- tombaram em deleza da Patria. I consciencia, prefere vai�r, gritar,
soras effcetivas as SPCfUl'll"DS A

a

d protestar a dar razão a verdade
�. "o te A's 7 horas, no quartel, o gerencla Opessôas' Be .... triz Souto para e á justiça, que pOl isso mesmo

.

-

a , hastearnento do Pavilhão Nacio- �

a escola rnixta de Itinga, de nal, com a formatnra de todo BancoAg r ico Ia tem os o�hos vendados. O espe-

Tijucas; Leonidas Vieira, pa- Batalhão, desarmado. Leitura do --0-- c�ador gnt�lhão, reclamador, ha-
ra a escola de Barro Bran- item especial do Boletim Diario. Por ter seguido para a bIt1lado a I,5S0 não pro�es:a nem

CO, no rnunicipio de São José; A's 8 horas, grande parada athle- Capital da Republica o sr.
rec ama mais �om conVlcçao nem

JOSé Gonsalves Pinheiro, pa- tica e provas desportivas. A's 14 Armando Ferraz, assumiu a
com consciencia.

ra a escola mixta de Lagóa O grito estertoreante e sidici-, .I a , ,haras __ apresentação dos íinalis- gerencia do Banco de Credito
neste municipio; [ustina Veloza 050 lhe sai sempre do... este-

, b tas ás provas desportivas e, ás 18 Popular e Agrícola de Santa
Magalhães, pare a escola horas o Desfile da Victoria, en- Catharina, O conceituado
Complementar de Laguna e

trega de premio aos vencedores, commerciante sr. Florencio
Edesia Koeríg, para a esco-

arreamento da Bandeira, com for- Thiago da Costa.
la rnixta de Capivary, no

matura do Batalhão desarmado. ------

municipio de Palhoça; desi- Além das solemnidades Íiave-
I
Regularizem suas

gnando Dupuy Côrtes, para rá almoço, ás 10,30 horas para prosses de Terrenos
substituir, emquanto durar a

as praças arranchadas; ás 11,30 com o Estadolicença, o primeiro escriptura almoço intimo dos olhciaes: ás
rio da Directoria de lnstru- J 3,00 Íunch para todas as pra- A Directoria de Terras ecção Publica. ' 18 30

' ,

ças e as , jantar as praças Colonização, está publicando
arrenchadas. edital chamando a attenção
A parte desportiva dos íeste- dos interessados, para o os Na reunião realizada hontem,

jos constará de jogos de Volley artigos 11 e 12, capitulo II, á noite, a directoria da Federa
Ball para olliciaes, sargentos e do decreto n. 46, de 11 de ção Catharinense de Desportos,
praças; Corridas para recrutas; Julho deste anno, que diz o tomon as seguintes deliberações:
Saltos de distancia e altura com que se segue: _ aprovar ° jogo re:alízado
impulso; Arremi:ssos; Corrida de Art. 11 -- Fica marcado o entre os clubs Avahy e lris.

Est�fetas e Provas extras: Será prazo de dois annos, a COIl- -- convocar uma reumão para
arb!tr� geral o cap. An�o:llo Car- tar da publicação deste re- terça-feira proxima, devendo com

los Blttencourt. S�rão JUizes das gulamanto para dentro delle parecer todos os juizes officÍais.
provas de Volley-Ball os 5rs. te- os sesmeiros O�l concessio� --registrar a docução de duas
nen�es �vila, 1 Veig� Lim�, �r- narios, bem com os posse i- apoiices n. 103 e 104, oferecida

��m,. Blenhac,;wskI e S��.no.::s; ros de que trata o artigo 17, por elementos do 14'. B. C.
Lomdas cap. D01teux, auxIliados do decreto n. 66 de 28 de -- acceitar a demissão do 2'.
pelo3 tenentes Veiga Lima e outubro de 1931: requeiram secretario sr. Luiz de Souza.

�a. == •.,...._""w;;,......,,_
á respetiva inspectoria de

IVl a!as r\e.rras _e Colonização a le-

Postae.Q glÍlmaçao de suas posses.
:;o Art. --o 12 As posses e

sesmarias cujos legitimações
não forem requeridas no pra
zo legal, serão consideradas
caducas e de nenhum effeito.
passando a ser consideradas
posses criminosas e, neste

caso, deverão ser descrimi
nadas administrativamente, á
revelia do posseiro ou ses

meiros.

ticias
DO DESPORTOS

Aos nossos juizes de
FUTEBO'L

o I DO

Em sua residencia, á rua 7
de Setembro n' 9, falleceu hon
tem a exma. sra, d. Felisbina Luiza

José Taboas, esposa do sr. José
Maria Taboas, funccionario fe
deral aposentado, e genitora do
sr. Floriano Taboas do Syndicato
dos Operarios em Constrncção

"I
Civil.

O lar do sr. Eloy José Rosd Falleceu anto-hontem a exma,

e sua exma. esposa d. WaldeUe sra .. d. Cecilia Renzeui Dutra,
Rosa, foi enriquecido c�m o nas-

esposa do sr. João Outra Junior,
cimento de um bêbê. lunccionario da Companhia Na.

cional de Navegação Costeira.
O seu sepultamento effectuou-se

ontem, ás I O horas, no ceminterio
Euge- dos Coqueiros.

,......

mago.
Mas lembre-se o juiz de que 11

calma, a isenção de animo, a ra

pidez na decisão e a energia de
que precisa revistir as suas fun

ções, devem ser casar com a

maior urbanidade e não com o

proposito espectaculoso de chamar
a demasiada attenção das archi
bancadas.

F. C. D.

-- empossar o sr. Nelson Maia
Machado no cargo de 1'. secreta-

no.

-- officiar aos clubs do interi
or solicitando sua immediata filia-

A Directoria Regional dos
Correios e Telegraphos fe
chará amanhã as seguintes
malas postes:,

Via aérea; Para o Norte: de
Santos a Nata! e Europa:
Impressos até 20 horas. o

bjectos para registrar até 19
horas e cartas com porte du,

pIo até 20,30 horas.
Para Rio Grande, Pelotas)

Porto Alegre até Chile: Im- :"""��'_�""�.:._"""'�__ �'".."":''''' ._. __ ���''!.._�·m�-�-�_��'�""�"'����I2"�_��_�--�rm��_�

pressos até 11 horas ,registra
dos até 10 horas e cartas com

porte duplo até 11,30.
Via terrestre: até ás 9 horas,

para Sacco dos Limões, Trin- ,

dade, João Pessôa, Sto. A
maro.

Até ás 14 horas para An

gelina, São Pedro; e até ás
18 horas, para Biguassú, Cam
boriú, Itajahy, São Frapcisco,
SanfAnn. Painél, Coxilha
Rica, Capão Alto, Campo Bel
lo, Serro Negro, Corrêa Pin
to, Sta. Cecilia. Serrito, Cu
ritibanos e Lages.

ttentai bem!
A filial das Casas Pernambucanas, é a unica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

PREÇOS OS Iv\lNIMOS DA PRAÇA
Formidavel e inegualaveI stock de fazendas com

os padrões mais bellos
Comprar nas Casas Pernambucana$ é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

ção, afim de se organizar o qua
dro que representará o nosso Es
tado no campeonato braúleiro de
tuteból.

---. convidar os desportistas da
Capital para recepcionar, amanhã,
ás 6 horas da tarde, a luzida em

baixada dos estudantes paranaen-
ses.

ti _
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