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,c; Nova York, 26 (via a.r .»]
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I Cornmunicam de Ei"' 1; -:), '. '1,.
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centrada dcgo .1r:!a a I)" .,1 i' a C

lhermina voltou á GlS), radiante, New, d� J l) annos, �II.li1"\ l �TO
com idéa fixa de arrancar o nu- «Coilcgio Baptista Howard», e

rido daquel]e despacho. M:l3,
que estava desaparecida da �J',a

José Marcellino é que ficou preoc- dI" SL!:l [amilia d �sc1t se.r.inda
cupado com a noticia, Seria mes- feira.
mo? E a cada instante, dona Gui- )\;bs NC\\T.
lhermina a cantar-ihe nos ouvi .. li 1ch, a],uilTl"
d JS : I

. l'
sa 11r.:< naCjUL.i!:'
CO'11 lbrold T.t:-/"�,, u.n lIa, S li.'.

admiradores, o CjU d ja ..

' acha
preso,

Eoi q:;ulLncnk J "lido o A.
B. Ca:n que: t<l!:'lb . n i<Ei .. ;-: c '\. te \

á infeliz assas3imd].,
N:io ha pO:ê!11 n.:dhmn iwlicio

��;hêm::':lle dê: cdpJ. Cll'.!'íl q�\:ll-

DIA l
Nos qu�rte;slr,am.en,t.o d.e fid".li

..

dade ao Brasil, �II""· "�3 ..

� iI\j
. Cl ( t�l��ijma imeí'i1a� �m'Jl O n;]l

. . a Ideia integralista e ao 1ê,_':

FOI Iestivamente commernorado Nacional, enncndo-se, então, c o
d� Wdill

nos quarteis do 14 B. ç., Ba- mesmo fazel�do todos 03 intezra- I

teria de C05t� .

e Força. Publica, listas para o cumprimento d;ssa
no sabbado ultimo o dIa do 501- exigencia ritual.
dado.

. _ Com o agradec;m�nlo ás pe;-
O r�ncho fOI �elhorado e as sôas que compareceram a solznni

competIções esportivas decorreram dade, bem como ás autoridades
cheias de lances emocionantes. militares federaes e imprensa, foi a

Sessão encerrada,

rv: � .: f' ,

) T'1'\..10, L:.) ('/1'1 ':':;:�3.. - .)03eRio, 26 (via aérea} - O Marcellincl D::>:':J::':', alfaiate e do
numstro da Viação tran.-

na Guilh:' ';ni!11'j d..: 39 annos,
rnittiu ao seu co!L:ga das R�la- casados, viveram sempre em per-
coes Exteriores o i'esu'jtaeb das f' h

.

� /. eita 3.rmonw.

in:e:tig�ç�eJ f:;���� "no C:�ll)�a�,:�: Ultimamente, p�rém, a esposa
m�Y1LO dos Correios e 1 e "'b'� I começou a desconfiar de que o

phos, par� apura!: .a. rJ:'o::ed�:1c�a marido repartia seus carinhos com
de um regi:::ti'o dirigido ao rei da

outra senhora sua vizinha, E co-
I ,. . 1 h'Itaua, e q:l� contmna uma mac I'"
., I11'1 inrernat.

O relerido envolucro tinha
sido c8110:::ado m Oirec:o:'ia Re

giom! dos Correios desta opital
em 1932,

Por mais qu: 58 (Ompenhassem
os fUrlccionari05 ('ncalTcgados d.:

dirigir o inguerito n::io consegui
ram e!leJ nsnhum inc.li.-::io sobr.:: a

onge:n do embrulho,

:'""1'1 ...... �r" (1,'."" l·".la�ir'.,l j'!. c' U. .... �_

ckn::,ll� C )l;,'3;ü,
di 1 d- a Il<)"nn ,ti

Na A. I. B.

scsperado que, honrem, resolveu
acab::tr com ã amarracãD, cl:m'
do dois tir03 né! cabcç;,

qUf:( d::lles.

Fizf:ram-se representar os sr s.

commandante da Guarnição Fed�
ral, comrnandantes do 14 B. C. e

da Bateria d� Co::ta e represen
tantes da imprensa local.

- «Eu não te dizia, sem oer

ganha! »
Ficou o hornemzinho tão de-

�'j;i&iiii��...�1���.-;m-����;!'7i3:U;;j �i
--1-- ,

meçararn, então, 05 dias d� amai

gura p:lr3 os dois,
O pOlm da discórdia era uma

senhora de rcconhecldas virtudes,
casada com o cJ.feteiro A'1tonio
Coelho d� SOHz::!. Em c3tado grave, José foi in

ternado no Hospital de Promp-

Entre as homenagens presta
das nesta capital á memoria d8

inclyto Duque de Caxias, uma

das mais expressivas pela s:n

brasilidad� foi a que teve iO;:;<lf
na séde da Acção Integralista
Brasileira, nucleo de Florianopolis.

Todas as pessôas que assistiram
a essa solennidad:! receberam m:l

gnifica impressão.
A organisação da festa obcd..:

marido irem ambos a um ma
ceu a um criterio militar, sobr .::S(\-

b d cumbeiro de: nome Alipio, no Q I lj !J!,�a ml··'.i.a ""'.. 7� ,P;9,l>. m)1l c �hindo a distribuição de ':m �iri·
J 1 Z I J'
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memoração, b :
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.::;n n:1J c!.;v<' não te- BrLl '{cllJS, 2ij --Entri:;;isiJ-j ridade jj se iilJflJ ;(podcradoA vida do bravo soldado foi ���<JIWIl, '." me. V.:!moi ! "
'

dos 1':..'13 jmprénsa Cosyn;; C! (,[,1 krr.1, C O S(l; ucclinav2brilhantêmente e:;tudada pdo sr. A caravana d.::! profeõsOftS e alunm:)s do GymnaslO I(1.!2't;n- E fô::un, O macumbeiro de- Van Der Eíst) narraram sua r:lpid:un:;nL: lU ht)ri�:dllte.tenente Newton lYIachaJo, cuj" te F:.'/·j·i{)", (1,.> I::>u�'.'lta· Grossa, rec.'f.::se!1tada !)or ml!neros::t corwn:s- 1 .t ec::pac1'lI'U1rt" �"CellC;;() a 0C{1'''- VR'l rI ''1' F 'i LI'C'.'I' 1)(lr" '::1- " �
- (; arou que e;a coisa jeita, que o v ,. Luc. lL' a.) .•• ' ,_v LI .,. '.'.,. "

',' '.�palavra empolgou a assistc:1cÍa c
são Dl rr-õid;c1a pelo distinclü l',)ofc3wr M�iril d..! Angelis, vlsitcu ( , _1 i tí)sphr1ra,

'

I.'Cl, G[l!C na:; �,TalLko) allLli'.JSb
.

d d Jose c3ta /'1 amar!'auo, emoora "
,reee eu, ao termmar, ::morar ()� (; 11")',, a, r,·d�.c·.�.,'lo 01, /1 '),"I-"CZ.'u. f .' l' () pl'Jfc"" ')r I�n"':l'c C".",·, 11 i,) CVl'",o '1 j'Di'''lll'l 1"!-"" q:l• � - v
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osse c31?Ja 'tlr:u-.he a l1marra- ..
l 0J_, '-'\_dJ 'd lI�",L:. cc', A ,'l'_ Ll.1 , .. ,." ,(lU.l.-vibrantes acplausos. D.csc,,.,. C.?�".ava"'." ql.l'� 'v"c;nr.n �":;'lJ'O f.'artam:;ntc l!O�ll.ênaq;e:lda em l�

.

C' 'd d 1 q"(:) ('llI'J'''I1I' 101" '1 ''''('''''1''''') I'�f\ 1�(>l'Ci�:P 1l1'1(, Cj'!'ll lll"I'1,o"
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li \du '-� '�;::ll�, tlv,l. J Ll .... )AnteS do hymno nacional, qu; &nrS3.3 cidü:bs do [,tae!::' e n:��t:1 Co.p)al, fa-�(;m par::: 03 SêJHin- �[� ora;õ:--1 e biti;aria3, D. Gui- ln via com o auxilio do S·,;!! p 'cie d� clcpusculo seme-roi c:tntad o f"or toda a assisL::ncia, c I J' l' I b II 1 I "c> '1

I
tcs proic3sor83 e a llmno·õ : --:;.-

__ o .. --_.---

--.----- Campal] 1.,,'ii'i) rC:1tlLl(,ll) O _!,_;['- ;,1Jnlf' a,J que S,' (\l);:I�n.a llLlt::;v.� logar a affirmação dê brasi i· ProL Vieira d::: An,�4Ji.:;, Pf,:�sidc:nL; Hdena Kolodi, prof. A Ct� ��a (110 \J�1çtles sobretlldo sobre a 1,1..:- lill!i1 du ECiUJ'lur.dadc, na qual as camis:ls v.:::rde:; C�E'SO E>pcciul da E. Norrm,l;Jub!n M�ycr, V;(hnlSL;l; �/hry PrlldG, �Jt, :'_;llllQr,' 'a
elida da radia,':[o coslilic;.l t' () i ':::"":""�':_'_';""""':::::::-_"""""_""""''''''�jlrara;u delr a sua vida pela Pa- orofc�30[a; IVbeinil Capil:::, declJ."nJ.dora-vio!o:úst�; Jab!f fVbtar, �aHjij�ei eSDcctro cios ;'air:s uUr2 vi:) �.(� 1��;r���iii) !�I,,���.ria e P, :::Ia unidade brasil.eir.a, p'. rofe·'sor"-ln,l·:lnl·s··t�.·, Adelin.1 M�tal, LaLn Chapot, iJ;'ofej;o�a; New- P'?6 (" ,

') O I !ot", ,@r",,!I"iZ "" 'I�' U��'\W1 "

I
� .U - - , ,al'lS _" vIa aerel te c- ... dS,

Apos,. o Chefe. Provmcla SI,
ton BJ.ff03 Silva, director d1 Slc:::�lf3a; dJ Di!]; E'lrico R03as, ac3.-

gramma d:1 ag:ncía Hava; annun- A impressãJ nnis Ío:tc [o· S(��4tl ��n �'Ja Iil;2�Ochon d Eça refenu-se ao proto-I J;;mico de 0_1\'0 Prelo; Paulo Julio BitLcncourt; Ce::ar DJ.nt.::s, ciaétcb 03 i1TI;x)rtante3 trahalhos ra a de frio embora a tc;n;J� _

cob.daA,l.B.queordenaque-, Jo�e' lDalltao, �peark.�r-t�'10r,· Hl'l-on �vj:1.'l·;::�.•I, E:dif,') Ribas, d d" O·' 1 Al
.

'tlr'1 l'�"<""'la '1" b"1' ""1'1'� • "- -- - -- - 1._ �". . 'O li, J-':,'/.::iro SOfiO d�
.

mc:r- 1'.1 L cl Ir',u.lc (, �I. ,d. q cd t.1 �l
11;' fmal de loda� as ses�ões, �u- Jacob Bel�ski, Paulo Ruben.> Ma-lureir.1, jorn:llista; Nelson da, para a oca do caneer dcs- não houvesse d2Scid) flLliloGllcas ou não, s�Ja proferIdo o JU- B:lfara, Orlando B:t�C::120urt, N::stor Rosas, pianista; José Ca:n::)O} p.:crt�rarn aqui nos circulo3 scientifico ab:t1xo d� zero. A im jlc)'Jil!-

Mello, bateria; Clovis Carn1sciali, violinista; Osma·::l Freitas, Jor- o mai" vivo entc:r�S5e. dadc, porém, durante mais ele Rio, 27 (aércJ) - O sr.Consuies extrangei- ge Na,se; t.?no�; Milton Gimann:, GuÍlherm� Naumann, batetia; O «Paris-I\tLdl» que consagra qua�rze horas tornára p_;- Octavio Mang.abeira, minis-
1'06 intervindo na pO- Bruno M"ister, JOlquim Côrtes e Joffre [S0.1re3 cava�pinho, hoje um editorial ao eminente n'::lsa a p::rmanenc:i:=l n1 il.",'- tro do Exterior l1J COVCLIO
litica paranaense -0-: . . l'

scien�:sta, d�PJis J:! rcbnbr::tr que ceie em consequen:::ia da hu- \Vashinglo;1 Lu:z c 1101terII
Curityba, - 26 (AODzeta) Hoje, á3 18 hO:·J..5, no Lyra 1 ennts, 03 gymna:;1allO� catn:m- dt. Alvaro 03orio jà e conheci- midade interna cusada p21a chegado ao Rio, d� reL,l'2S-Esta Sendo muito commen-;. nemes offereCi!ffi aos VJSltantes um b:mquete. do em França por trabalhos de respiração, De outra parle o 50 do exiiio, cn�revistado

tada a noticia inserta nos ma- Para convidar A Gazela, est!'1�f:lm e:n n03sa redacção, os srs. phyúologia not.:lVcis, r der;o-õc à balão passava por successi- sobre as suas impr,.:;ssõesJutin05 desta, ':apital, affir- José Malburg, Max Baier, Hans Bündgens e Osny Costa. nova therapêutida do professor vas congelações e deg.:los, da Europa, disse:
mando que consules extran- --':�-, brasibiro. a qual, e�'crcvc o jornal, Os aeronautas dec:lararam - «,'\ Emop:1 all"wcssa
p'eiros estão intervindo na Amanh.", ás 20 horas, no 1 healro Alvaro -de Carvalt1o, reali-

vein revolucio:1ar por completo 0.3 que duraI/te parle da viag�m uma fase d:: cxprrienciap::llitica interna do Parana. zar-se-á um festival d� arte promovido pela Caravana «Regente mcthodos até aqui admitidos no as nuvens tinha'TI impedido a profunda eJl todJS as f6r-
Feijó,» tratamento do cancer, vista d:l terra, Nos raros mo - mulas c ideol06ias politicas,

E Iectroc ução _

As p�sli.ÚZa5 com anima3S por mentos em que a atmosp:L'ra desde a clc:l1ocracia bí-itmni-

r- d Serao expulsos As maravilhas do espaço de dois annos, acrescen'a o se de3anuviara tjnha�n podi·-1ca e o fascismr) até o pontoenvrenca a
do Partido Progj"es�

século «Paris-Midi,» tinham sido reno- do ad:nirar vastas r2i�;õ..;S mais extremo da tÜlss1a Sa-
Rio 26 - (Via aérea) Du- v.1da sem numeros os enfermos com que lhes pareciam ei10;'nL�S vletica».

S',cta B_rlim 26 (via aér�a) Osjor- l' 1 1 '

'do i ie T ',' j _

rante a execução de um ho- ....,
.. .

d
resu tados conc.uaentes. mappas com os acc! ·_l1LC:'S c ra;1SlTI1UílíJO as suas ln1-

1'll:"lrl de cor no Estado de Ken- Rio 26 -(Via aérea) Noti. naIS n:)tlclam que estão sew o
E t,' "1 t terreno e varias côres. pressões do panorarna da';;; terminadas as installações de um r�, por a�.o'dmuu acce� u-

t:lcl(y deLI-se na cadeíra ele- cia-se que na proxima reu-
. 1 ar a unportanc:a

.

:;SSES expene:l- O movimento do balão) que Europa, affirmou a sua C011-�
,

I P L'd P 'p03to emlssor o::: onchs llltra-Cllrtas,. d'
. .

1 ." ' I

drica um desarranjo quando mão c o arLl o rogressls- 'd'
.

d
Clas xmva CJue VI;111éun p:;r vagara nos ares com a V8,0- fiança 110S prlrip:os demo-

se procedia á s,egunda descar- ta de Minas Gerais, a reall- que dseraUo '�J maJOr l?otlei1�d\a ] 0\ C:TI destalue o mi.lndo mêd:co bra- cidade, rnéd' a de 35 kilD TIe - craticos, consicLranch Llsub-
Bello 1T for!'zonr"c mun o .. ma aas p::EtJCU an aoes

-·,l�·· t h
. -

'1 I"
"

t J .,/ tga. Como os medicas decIa- ��!.·.:se .e.m.
-

1 -" ,- d
.

li
. ".,dI0, TOS oranos nao 11es c _:JX ..l- SlSten 2 o nO:�SJ /WLJUl pO-.' ; d o do a nova Insta lação con,lste e'n

h
. -

I
.

I')' 1 1 •

rassem qlle O coudemnado Sc:lo_O ellmmaaos � s.,e,! de' h
' ra nen uma lmpressao p lySl- lClCO, exc ama!100, cO.no SI

V I d Po �r ,unCClonar em syc romzação At daI + f
A

f 't d :lainda vivia teve-se de re- mesmo os srs,
.

lrg! 10 e �

,9 qUes ca a ta pon.o ora per eLO o tra_ Llzísse um gral1l c desa-
parar ás pressas o appa:e-

I Mello Franco e Blas Fortes. c:)m um e:nlssor de tdevisão.. i rn p re i''''''1se ao equilíbrio m�smo na nnior lento:
lho antes de dar a terceIra Pr'esiderl·te altitude aítingida, A cêrca d:: -«O Brasil é o un:co pai?:
descarga, que foi mortal. Serviço Aéreo Con- Boatos de alteração l-erra 16.000 m2tros o c�a app:lr2- elo I1nndo onele nào existe

dora Lufthansa da ordenl enl Sta. da de tonalic1ad'� azul-vio!f2- um partido nacional. O uni------

C t�
. Rio, 26 (via aérêa) Está sea-

ta ba3tante escura
" .

IUm i nvento Segundo nos informa a a ,1anna

I
fJ; !:n1:JLad:t, niJ S0 p"la im-

surgia com) disco ein(�:;i��.j. �:�/ltl�j;ls:��C c 1����l!��O�.�'rl�'��l�)�r'arIos L'loopc1'e S A agen Sob este titulo, lêmos no prenn co;n) e.TI todos 03 circulos �

b ras; i e"1 ro v 1 '- l\, ,.,
-

I 11 I m�nte branco. dias m2nos dias, não ha du-I te da CONDOR nesta praça, «Correio do Povo», de: hoje, o a attitude do jomal «A tHta ln"
• A.

h 1 "

d' A 6.000 ITU"rr03) qll1nc1) sc vidJ qLle 03 nOS"lOr; J:nl>:'';-a mala para o proXlmo voo s}gumt·� e extran o' te.egra'nrna qu� V2fíl cnhcan o com IneV�[çn-

f h d R· (' ) O '[' 1 I' d IJrCpJ)'.lV2tn nau de.:;cer, cc; c;m t::rão l1CCCSs:d,lJr 1.1,"transtlantico será ec a\. a «w. Vl'1 aérea .. genera cla Cf'Tta !x!."s::tg::m 00 (!"curso o t
.

1 T
. iavarn ainda em plen'l clai'j sJHrcr 111oclific;:l';,1,�s n:1;-(lUarta feira, dia 29 <::0 co.r- Goes rVbnkiro, interpelbdo pelo Pre)id�llte Gabrie (:na, kndo -

'1
•

1 dade ao passo que a oo:c 1- caes)).rente ás 9 horas, na agencia «Diario da Noite» d"clarou des d"cúlrado em «mand1êtte» que
Condor, e ás 9,30 horas, na conhecer gua._!quer p:;rtil.bação da

I
dei3wria de noticiar fact03 .rela.cio-A· d d O N

i'\. "li ,�fI;o14. Seccao dos Correios. ordem em Sta. Cutharma, onde ,H os com o mesmo uran�2 a sr ereu e VH:;e""'preS�(.H?rrtemala cfe regisrad�)s <.lS 7,30 s::p.:uado !1oticias do mesmo Esta- sua estada 03 Rio. Hoje a «/\ __

E

_

horas) sómente no:; Cor, e:IJs, d�: o 50. Bat:1\h:ío de Elwcnhn.- Batalha' c:;L,moa a photogranhi.1
Para mais informações pe- ria, estac;G:1undo em Jilraguá, em de um im.igl.::td� uruguayo, ·qLL�
dimos dirirgi-se a)s agentes serviço da estrada de Rodagem, di r;ge violentos ataques ao Sr'
Carlos Hoepcke S. A. se teria levantado. Grabriel Terra,

Por m:l!S qu::! José procurasse
ab,star taÍs cl :::sc::mfianças da es

posa, ilão o cO!l3eguia, Resolveu,
então, mUdai-;é:,

Rio, 27 (v;a aé:'ea) - EnCJ!Í
tra-se-ão n:::sta Capita!.os srs, Bor
ges de Medeiros e Arthur Bennr-
"

des.

to 30COi'1'O.

NaContinuaram as suspeitas, até

que d, Guilh:!rmina aventou ao

Rio 26·-- (Via aérea) Está
c2tlsando grande interesse a

noticia procedente do Rio de

Janeiro e transcripta de jOl:
naes francezes. sobre auspI
ciosas experiencias que estão
sendo realizadas no Estado
da Bahia, com um invento
destinado á utilização da c·

,

nergia do mar para fabri
c ação do gelo.

------------------- -----

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

D' 2(' (' ,

) A
. • [' j'híO, t) VICt aerea - com1nlssão elC ·:r nn h"

Coligo EleitOíal elegeu l)re::-.idente e vicp-pr::-:-irknte os
srs. Henrique Bayma' e r,J<;rêu RLll1l0S,

cf,)
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Coliaboração

V. s. [ar-me-ia grande fineza,
si quizesse ter a bondade de

publicar a presente, em que ve

nho tratar do tão fallado curso de

DU\.RIO INDEPENDENTE .i

Hedactor-chefe

r�artinh@ Callad@ Junlol'

REDACTORES DIVERSOS

zela:

Agentes correspondentes em

quasi todas as localidades
córte e costura.

do Estado. Antes de mais nada 'devo de-

Não será dcooloido o original
publicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em resp-m
eabilidade ou endõsso por parta
da Redacção.

Assignaturas
ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE
MEZ

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

A correspondencia, bem COTiZO

(Js valores relativos aos an

mm cios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callada.

Cclxo Poatul 37

Coisas da
moda.e.

• til

reJelra
Lisbôa 26 (via aérea) O Car

d '!ll Cerejeira já não effetuará sua

viagem ao Brasil a Bordo do «Ba
gl " mas em outro trasatlantico,
que deixará este porto entre os

di1S 14 e 18 de Setembro.

•

Florianopolís, Segunda-feira, 27 de Agosto de 1934 2'

co recurso para dona Ages
tinha Gallut: pedir sua exo

neração. Invoco o testemunho
de dona Áurea I.\"aI Moma
para conlírrnar o que lhe de
clarei. Eu não torço as pala
vras de outrem para servir
os meus Interesses. Eu não
faria uma colega de magistó- "O que é o ir'\tegralismo"
rio sofrer comparações humi
lhantes, do ponto ele vista

profissional. Neguei ontem.
Nego hoje, negarei sempre o

salão da Esco!a Normal para
esses torneios onde se façam
provas ele capacidade entre

«O aperfeiçoamento da téchnica multiplicou as possibilida
des da producção, alijando o homem das fabricas; e o Estado lialunos e professores, postos

na mesma plana, apostados
beral foi impotente para manter uma uniformidade de rythmo no

na mesma arena, equiparados trabalho,. ��e p05sibilizass.e a col!ocação dos productos e evitasse

nos J11"'SmOS conheci ;11''';ltO''
tanta misena que se originou de tanta fartura!

.... ,�11, � "'�.:::>.
O J r 1 I 1

Da minha negativa 1"·) ·"11aI I rnunno esí
á

em uesornem porque o Estoao liberal (; h a-
LI I" al. (_ \ j j, . . , I.

proveio SI1" Redator o te- co, e a.nemico, e ge: atmoso.
'v , i , l\c. c l j, t. r'" I

.
.

d b
rem-se realizado os aludidos .

� o r:.st�c J mert:, que assiste, e raços cruzados, á an-

exames numa das salas do gustia d�s millt.d�es eslaimadas e o desespero d0� Chefes d� ..

in

Colégio Coração de Jesus. 00- d�:�n.a, aos agncu!tor.e�, que não encOl:tram ca?acldade acquisitrva
na Agostinha Gallui obteve

suthciente nas CJll�:tlVldlcb empobrecidas e nuas, para que pos�
. ., C r » sam comer e vestir.

O pnmelro lll�ar. Ol1firmou
E

. .

J .. .

O acêrto do Governo do Es- ,,1 st�m�3. a'SJStlr�· o ,ao. �n���dlO" dos s:oc�s : o tngo nos Es

tado, quando a colocou a'
tados Unidos: o calé, no Rasll, o, �a:nelro" n� Hollanda e n.a

testa da secção de Corte e Argcntm'l: e ha tanta crc::m:ç3 que tinta d� frio e tantas faml

Cost lras desta Enrola 1\To _

lia; sem um pedaço de pão'>.sturs .(:'v.e 1. r

E M I

mal. Se os professores espe-
1 � I r A A conferencia do sr. tenente 1'-Iê'vl"on Machado, realisadacia izados José e Juiz - la- - I , . '-

bern andaram bem ou mal', honrem, na séde da �. I. B.,. constit�io uma das mais expressivas
digam-no os assistentes e co- homenagens .pre5t�d�s. a memoria do inclyto D�Cju: de Caxias.

julgadores dos famosos exa-,
A assutencra 101 .num�rosa. Compareceu quasi todo o Nu-

.01ebs Este me deram a J·m-I CbJ, com as suas camisas verdes.
1.. - �l c<_ C 1. �

- f' . .

1. . .

pressão ele limpos, c li .lOS, e
1:.. nao altaram, pa[� pr�stlgl��. a solemnidade �lVlca, os re�

� p."'''no'' N:)O �00"0 bCln1flO pre3eat:mte.3 das altas élutor!dad�s mJl!tares da guarmção federal;
J�' '- .). - Ll J.::> '.", - r I 1 d bl·

. .

dnão conheco escal11ot:acõ�s.
nao Ia t.OCl o

fpp,auso e um pu üco que OUVIO, emOCIOna o, a

Se as houve, Gu·tas na n;esa. expbndl.d.a p�_estr� d:) ten.ent� New.ton Machado, que se revelou

Cartas, e não sorris03. C1r- um esplf:to hterano d� p�lmelfo .

qUilate.
. .

tas, e não insinuaçCies. Car- P; Imprensa deA·_l�lanopohs, representada pelos �jan?s : RE�
tas, e não meias palavras.

PUBLlCA e A G.•Z�TA, tambem levou a sua sohdanedade a

Cartas, e não dep::ümentos ho:r..enagem, qUe, no in3tante que atf.lvessamos, constltuio uma bd-
la do:monstração de pura e vibrante brasilidade.suspeitos de interesses feri-

Foram distribuidas, aoô present::"s, bandeirinhas nacionaes e in-dos.
I.

-Obr:gado, muito obriga- têg,·a Istas.

do, sr. Redator, pela acolhida
que me der a estas linhas.

Sempre ao seu dispor,
subscrevo-me leitor assiduo.
Francisco Barreiros Filho,

Director da E. N. Catharinen-

400 Kilome
tros horarios

cção Integralista
raslleíraIllmo. sr. Director da A Ga-' e accedendo a insistentes pedidos

dos professores, que procuraram
meu marido, em nossa rcsidencia
solicitando-lhe interlerencia para

que eu acquiecesse ao convite, pa�
ra mim, segundo diziam muito

honroso, fiz parte de trez bancas
examinadoras.

Ora, si escolhiam-me dentre
muitas outras para julgar da com

petencia de pretendentes aos di

plomas. par,xe-me logico que os

próprios professores tinham-me
na conta de habil e capaz. A
não ser o que dependeu do jul
gamento dos srs. donos de> cur

so de córte e costura, consegui
lugar (b destaque e honras. En
tre as confecções julgadas p::>r
damas da nossa mais alta socie

dade, com as quae5, seja dito
de passagem, apenas entretenho

relações de méra cortezia, as por
mim apresentadas obtiveram em

dois planos o segundo lugar. Ora,
si os professores me escolheram

para examinadora da m ateria; si
um jury insuspeito e acima da
menor duvida quanto a sua inte

gridade, concede-me destacado

lugar, o que, sinão um interesse
subalterno justifica a campanha
mesquinha que se me moveu.

Para terminar, . sr. Director, de
claro a v, s. que estou prompta a

submetter-me a qualquer prova
com qualquer alumna do dito cur

so, uma vez que se constitua ban
ca examinado�a capaz, honesta e

jmta. Agradecendo a attencão

qUe se dignar dispensar, subscr;;
vo-me Cda. e Obga.
Iracema Brü;;gemann Bar
bosa.

clarar que nunca puz em duvida
a cornpetencia dos professores
José e Luiz Alenbert, nem tão

pouco a utilidade do methodo
por elles adoptado, que julgo per�
feito e de facil comprehensão.

Contra o que me insurjo, se

cundando outras candidatas, é
sobre a farça que denominaram
exame, sem escrupulo na classi
ficação, que foi parcial, injusta e

de encommenda. Não quero [i
car em simples allegações e assim,
venho fazer a exposição exacta

das occurrencias, em rninucias,
para conhecimento do publico,
no caso, )lllZ supremo.

Feita a primeira prova foram
todos os modelos entregues ao

professor sr. José Alenbert, que
os passa, a uma outra meza onde
eram visados nos proprios mol
des pelas sras. Aurea Leal de
Moura e Agostinha Galluf, e a Sô

guir distribuidos para receberem
chancella, á ocita. Olga Voigt
Lima e a mim com assistencia
do professor sr. Luiz Alenbert.

Entretanto, a minha prova, de-
A moda reduziu ao mlmmo pois d � entreglle ao professor sr.

as dimensões dos chapéus de su- José não passou mais pelas minhas;
<;$ encantadoras escravas. Pena d.:sappareceu, sendo depois en

('ue as modistas não lhe tenham contrada em baixo d.: uma das
.J

I,roporcionalmente reduzido 05 mezas da sala de exames, no

preços. Collegio «Sagrado Coração de
E' uma distração agl'adaviil Tesus» com a rubrica das sras.

observarem-se as cabeças femini- Aurea Leal de Moura e Agos
Las, agora adornadas quasi em tinha GaUuL No dia seguinte
t)artes iguaes pelo chapéu e pe- sujeitaram-nos a nova prova, ar- Snr. Redator ele A Gazeta.'
los cabello5. Lá em cima. no bitrariam�nte, quando, me parece Tcrü v. sia. a paciência de
""1ais alto do craneo, apparece seria razoavel, fosse apenas sub- me ouvir um instante? Sim?
uma tampinha de fazenda que. mettida a candidata cuja falta Então, desde já muito ihe

p:lra tornar mai� impressionante fôra constatada, ou então elimi- ag.1adeço a atenção e a finezaS__e. _

;: proeza de alli se quilibrar, nal-a dos exames. Reclamei ao que ella encerra.-Fui, há O carioca
inclina-se para um d0s lados! sr. José Alenbert e em resposta cêrca de 8 dias, procurado

Mesmo os modelos que não disse-me o referido sr. "nlo ser pJr uma comissão de senho- 11ão gostou
minguam :l>sim as proporçõeJ do motivo de reclamação». ras distintissimas, cujos no-

solideo ecclesiastico, mesmo esses Procedeu-se então a novo exa- mes n�[o tenho motivos para

I
Rio 27 - (Via aérea) 0.3

parecem miniatur,1s. me, começando a falta d� crite- ocultar; dona Aurea. Le�l srs. Borge s d� MedeIros,
E' claro que, estando o cra- rio no julgamento, com inversão Moura} dona Olg� VOlgt Ll- Baptista Luzardo, João Neves

neo assim aTaram�nte coSerio por da praxe adoptada pelos exames ma e .d?na Agost1l1ha GallUf.1 da Fontoura e J. J. Seábra,
1 m pires, bem chato, testa e fa- feitos na EscGlla Normal e no Col- Sollcitaram-me_ as nomea- segundo corre serão apresen
ce inteiramente livres, ostentam-se legio Coração de Jesus, em que das damas o sal�o no.bre da tados como candidatos pelo
no maximo de sua belleza, mas funccionei como examinadora. E��ola Normal !Jatartn�nse, Districto Federal, no pleitc
(pando são bellas... Naquelles, terminadas as provas a TIm de que nele se reallsas- de outubro proximo.
A's vezes, porém, a image:u eram a seguir julgadas e rubrica- sem os exames, chamados Os politicas locais estão

que passa não afaga tão agrada- das pda banca examinadoia. «profis�ionais»,. do curso descontentes julgando-se com
velmente o olhar. .. E"ta moda, Nos taes exam�s para profissio- CREAl ION. �.tals exames, direito de representarem o

que tem muito de gracioso e al- naes, com o e;candalo50 desappa- snr. Redator, lrlam submeter-
povo carioca.

go de bregeiro, nã.) se innntou recim�llto de uma prova, os cri- se as mais adiantadas alunas

para as faces volumosas, e ainda teriosos professores alteraram a dos snr. José e Luiz Alabern
menos senta, quando o excesso praxe e ao invcz de fazer visar no Parellada, professores ue
C'e volume localiza-se nas maçãs. propria e Pêlas quatro fiscaes, fize- corte e costuras e proprieta
da por aqui maçãs que, embora rama mim emn e, Isaac Blumas- rios do referido curso. Entre

l!f::nuinamente florianopolitanas, pa- signar uma papeleta, em se- essas alunas adiantadas na- -0-

H.cem das mais bem criada3 na parado que appeRsaram aos mol- quele ramo de conhecimentos, Varsovia 27 -(Via :ére1a)
C:llifornia. des pregadas com alfinetes. Não inclLliam-se dona AO"osíinha Um n,o./o typo de a ....rop.a-

Sobretudo o pire3 inclinado lá suppondo que 05 srs. professores Galluf, dona Aure� Leal no 111lhtar de c�ça, capaz de

nu alto vae mal com as bolachas. fossem capazes d� alt�rar 03 tra- Moura dona Olga Voigt Lima o�ter a velocIdade de 400

E' natural: pires fez-se quando balhos, crendo que o exam; das e as quartanistas do curso kllomet�os po:�ora',�e�l �!e ser
muito para as bállachinhas. provas, como de praxe seria feito normal, que dirijo, snrtas. constrUido _Puas fàoLcas do

Por isso, uma joven senhora no mesmo dia e ainda na maior Ecila Colona e Ondina Flô- e�tado, se��ndo um co�mu
que do figurino extrae ·0 chie bêa fé, assi_;snei a tal papeleta. res, esta, minha sobrinha. mcado offlclal hontem dlvul-

com a {Ilesma expontaneidade que Com surpreza constatei no final Neguei, snr. Redator, o salão g;:ldo.
,

a esponja mostra para absorver dos trobalhQs que os professores da Escola Normal não con- Dotado de um maIOr fran

a agua e a quem hontem acon- levaram os moldes para os trazer sentindo que alun�s da Esco- cez Gnemo Rhor�e, o nov.o
�e1havamos um ligeiro augmento no dia seguinte. Si eUes não esta- Ia Normal e a_ professora da aereoplano no voo exp�r�-
de peso, logo nos atalhou: vam devidamente authenticados, mesma Escola Dona Agosti- mental clesenvol_veu a velocl-

- Ah! isso não! Emquanto faci! era como foi, favorecer can- nha Galluf se submetessem dadc de 404 ktlometros _por
durar esta moda dg chapéus, não didatas, para o que bastava des- ás mesmas provas de exa- hora, completamente equlpa-

posso engordar nada, nada. pregar a papeleta alfinetada e col- mes, correndo os mesmos do ..

NOSLEN local-a sobre a prova substituida. riscos e sujeitando-se aos
----

Não houve outro intento sinão o mesmos asares. Sou profes-
Cardeal Ce- de mesquinhamente mover-me uma sor velho: sei o que são exa

perseguição e servir interesses su- mes e as respectivas surpre
balternos. Dos meus meritos pro- zas. Podia acontecer que do- Roma 26 via aérea A propo
fissionaes provam as escolhas com na Agostinha Galluf fôsse sitoda entrevista do chancheler Schu

que sempre fui distinguida entre classificada abaixo das suas schningg com sr. Mussollini em·

outras, para examinadora de córte alunas. Não era provavel, Florença, asseveram os circulos
e costura em todos os exames mas era passiveI. Se tal se oHiciaes que a Italiapretcnde garan

procedidos pelo methodo crea- desse-dentro da propria Es- tir a independencia e a propna

tion, Por vanas vezes negueI-me cola Normal/-havia _um uni-· neutralidade da Austria.

Austria e

Italia

PLINIO SALGADO

(Chefe Nacional)

I! I!
I

J�ctividades iíl"tegralistas
Ab::rtàs, com um êxito animador, as imcripções para a Sec

ção Feminina do Nucleo de Blumenau, a cargo do Departamento
Municipal dO! OrguI?isação Politica.

Serão il13iallado5, possivelmente ainda este mez, os Nu:le03
d.:: Itoupava Sêcca, Garcia e Velha, em Blumenau.

Em L::lg.es o Nuc!eo local tem obtido inumeras imcripções e

em Brusque já foram iniciadas as sessões semames de doutrina.
Em Rio do Sul a Milicia já está com os seus quadros de

graduados e officiaes, organisado e, em Sai to Grande, Municipio
de Bo:n Retiro, o Nucleo dalí já d�u inicio aos exercícios da
fô;·ça integralista.

Tambem em Joinville, onde o enthusiasmo não arreféce, o

integralismo va� conqui�tando novos adéptos e se estendehdo aos

mUlllClplOS proxlm03.
São Francisco, São B�nto, B.-u3que, Camboriú e Timbó nu

cleos
.

nov03, a doutrln:lção prosegue e os bons patriotas, que �om
preh�ndem que a Democracia liberal falio e nada mais pode fazer
pelas c-ollectividades trabalhadores, alistam-se sob o Sigma para
trabalhar pêlo bem do Brasil.

EStê'1e
bandeira do
cbo local.

11 11
II

hontem em Cogu:::iros, mUnICJplO de São José, uma

Nuc!::o de FloriaIlopolis e que foi em visita ao Nu-

11 11
II

Secretario Nacional
nanças

Por dccr�to d� 9 d� julho ultimo, foi nomeado e já assumi0
as funcções de Secretario Nacional do D�partamento de Finanças,
:J dr. Belmiro VaIverde, medico notavel e um dos mais reputa
dos physiologistas brasileiros.

de Fi-

11 11
II

Aos �ntegralistas:
«E' nos quadros das Nações que se prepara a humanidade do

futuro. A h.manidade só será verdadeiramente rica e forte quando
as peculiaridade3 de cada povo se combinarem na harmonia total».
(JAURE'S).

11 11
II

Int�gralista:
Usa sempre o teu distinctivo. Tem sempre prompta a tua ca-.

misa verde e attende á convocacão Ímmediatamente.
Tú pertence á tua Patria,�á tua idéa' e deves viver sempre

d.:: ouvido alerta para marchares ao primeiro appello.
I! ii

11

Brasileiro de Santa
Catharina

O Integralismo é a vóz da tua Patria!
E' o c!angôr de mobilísação que se abre. num alarido de cívb
90 Amazonas ao Rio Grande ,do Sul!
Só ha um Brasil, uma só Patria e uma só band�ira!

D. P. P.

mo,

_<.'
.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

A GAZETA 3

A
Médicos

--==

Df. A. Buloão VIanna

Director Médico do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das moles tias dos
.

olhos
Consullorio Rua João

Pinto /8

Dr. Cesar Avil.la
Ex-assistente do

Dr. Casar Sartorl
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. Rioardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Juntor.26

TELEPHONE 1131

Consuiiorio: Rua '7::rajano /8.

TELEPHO:-'Jc 1234
.

:==r=;:
•

Dr. Miguel Boabaid
Clinica geral
Syphills

ViAS URINARIAS
:onsultorio: Praça 15 de
-lov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
; Oliveira 14--Telef. 1353
;=onsultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 1 7 ás 1 9.

DR. DJALMA MOELLMANN

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

ás 17 horas .

Laboratorio de anályses
clinicas

das 9 ás I 2 e.das
14 ás 18 horas.

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

ção de diagnosticos.
Rua João Pinto, 13

(Sobrado)

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PART6s E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico õo Hospital e

materniàaàe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
'7::elephone / /05

Cons, - Rua Trajano n. 1

'7::elephone /32/
Das 1 O ás I 2 e das 1 4 ás I 8

Dr. Sizenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 1 1 e

das 15 ás 17 hs.
Consultorio CJtua Afarcchal

Guilherme, n' J
'PHONE 1299

Chamados a qualquer hora

Com pratica nos hospitais
da Europa
RAIOS X

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

tificial
Consultoria: R. Felippc
Schmidt n: 18, das 9 ás 12

e das 14 ás 17 hs.
Telef. 1475 - Res. telef.
1450.

- -

Dr. Antonio Botini
Medicina Int®rn2-- Syphilis

Vias Urinarlas

Consultório e Residencia

RLBa Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Tel&phGne 1.658

éõm�êi_!rso de aperíei- r
çoamento no Rio de I

e
- Janeiro -

I, i
fOHSULTORIO: Rua Fzr-

Ad b I R d Silva I nanào machaõa n
'

3er a .' a
I Das 8 ás 12 e das 14 ás 17 I"

Co�perativa Catharinense 11\�C�C�h-o-col-at-e-'-
Arrnanzerri de seccos e molhados, louças, vieiras, \ SÓ 8 H E R ING

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de I: quali- I Usem os Corantes

dade. 1 Guarany
I' Rua João Pinto n' f_.3ou- Phone 1365 I' que é o melhor

Agente José F'. G!avan
Rua João Pinto 6

Olívio .Ianuario \11------.=...=,.====�ow_�__ "=:"===========!'

de Amorim

II
I PASC5·H1Al SIMONE S. A -, i AI R FRANCE

SEGUNDO TABELl.IÃO ,I I
I Ll\'l�Ar�L\ J\.\ODERNA ' o MAiS R.\PlDO COR-

Officia! privativo de pro-I
! fUlloaoa em 1886 REIO AEREO

testas e mais annexos
Rua Felippe Schmidt n: 8 America do .Sul=Alrica

RUA DEODORO, 5 E O "\
.

I
raixn po!'Jtal1Z9 Tel. auto 1004 .ur pa-.t SUl

Caixa Po"tal, 98 Pnon_e_b_'l2__ 3_., !! Codico Rl'b"'.·ro End. "1-'c.1l:',. "

I._

,- 5 -

� Trorisportee 02 f O 1'!'iZ::;pO 11- II S I Nr O N E I'
õ

cnc!o cerec, paé3:jageiro5 e

pequenas cargas II Typograp��ia. Estcrcotyp lo. Pr�r.'la 15 de �j�v�mbro '7Enccõer-ncçõo, Pautação, Tro-

I1.,..,=b=al=h,o=5=em=A=lto=R=IZI=iZU=O=I':=tc=.=
�_ Tel�:,:�:__

�._---------'

Advogados
,,=====_.'=-"""--==-===-

Drs. Nerêu Ramos

Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele-,
fone 16J 1.

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

Dr. Henrique uupp JOf.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna I
Escritorio R. Felippe

Schmidt n: 9 Phone 1483

�==�-=-�=-�===-�======

Dr. Fulvio Aducci

Rua
Advogado

João r'into, rr 18

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 ás

17 horas
Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
auv FELlPPE SCHMIDT N' 9

Accacio Mo-
•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto
-

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Tabeliães

"Guevy"
K.W. Y.
m.R.

Encontra-se nas princí
paes casas cio nosso COI11-

mercio
Todos os senhores de fi
no gõsto só usam os cha
péos de luxo

Pharmacias

Pharrnacia e Dro-
garia Moderna ���l�����������-;j�.��*l�f�l��������t.<i��

I� A P'REFE" RIDA ft�:':�Praça 15 deNovembrD, rr 27 I,l,�,l
',,_'

I
' C'k,

;� ��-.- �Telephone n: 1375 �� A visa a sua rreguezra que acaba de receber as ultimas novidades em cal- ��
I �t� çados para homens, senhoras e crcanças, que venderá á preços minimos. �

.

Faça uma visita á nossa exposição, á rua F'eUppe $chm!dt n: 17: e verá �Pharmacia as novidades. ��pOPU LAR �
.

Executa qualquer trabalho de renovação de calçados. �DE \' >M���l��)J�l�'P'���:t��t����������'
Antonio ri'Acampara

=====---=---�
-

Praça 15 de Novembro 27 II
TELEPHONE 1170 I I

I

ACEITA ENCOMMENDAS Elvl QUALQUER ES
TYLLO - Rua João Pinto 11 B

Banco de Credi'io PDpular e Agrícola de Ranta Catharina I
(SOc., Coo, ô

e Resp. Litàa.)
Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)

Enà. Tel eqr-. : Bancrepola ,,, Coô, "Hlbcir-o- e "mascote"
Florianopolis

EmPREsnmos '" DESrDHT05 '" rDBRANÇA5
ORDENS DE PABAmEI--lTO

I'or reeponõentes em tODOS 05 munlclplon ào Estaào
Os melhores juros para os depos itos em Contas Correntes
Acceita procuroções para receber vencimentos em todas as

repartições lederaes, estadoaea e municipaes.

Alfaiatarias

RUA JERONYMO
COELHQ, N. 38

eues
Compra-se pelles

Alfaiataria cruas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

reias e Zorrilhas.

Rua João Pinto rr 11

I
��==---=.. =.=-==========='

-DE---

RELOJOARiA OURIVESARlA Pedro Vitali
Roberto'Miiller

Rua Trajano N. 4 C
BIJOUTERIA JOALHERIA

SAPAT
,"Os melhores calçados pelos

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

CHIC
preços"

hornen.s, s_ent-loras e Cr�eartças
RUA FgLIPPE SCHIMIDT 2

menores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ..�'ftW9N m nx#nrT'h"""""**lr"'iF"!rr'M".m"=..wM_�"",, ��=�."�����������������������������IIIIIIIII��

I'�ompan�>i� >�II_i"a_i1ça. da-5!"ahia-1hr. •• fT'
.

�-II. 'E.·"'fl_F,",U-N K E N II·
--- Funõcõc em 1870 --_ Coq uel uche "

I _ .....
rn ........ 18nnYO.HPHMt*WQI\QIll\tHf!r9trNF..'i1Q·er1e_rm tn

li 5E6UHO::l Tj::RRE5TRf::S E mAR1nm05" Typo "Supsr-Bayreuth1l
I Incontestavelmente A Primeira no Brasil XAROPE CONTRA CO- "

p . '0 ., .' � '1
•

•

II ('rj2i1'al reü!isoào 9.000:000$000 QUELUCHE FONTOURA
O 111�1� bello e� mais apet Ieiçoado receptor da actualidade

I H" 1I2_rua5 rnc!n õe
.

3CJ.OC]O:000$OOD A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas
f.VecPlta em ]933 17.7152:703$361
Jrnmoveis... 13.472:299$349 - EfTEITO SEGUHO - Agen·tes :

�
Re�ponsabl!,aades assumidas em 1933 2.369,938:432$816 C

., ..

(Estce re;pon!:�obilià:;.oe5 referk?�n-51Z �óm_lZnte n_os ramos ôe arlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
11 f060 e TRAN!::lPORI E5 que suo Dl l:)OJ'S Ut--!]C'05 em que A' venda etn to Fí Bl

-.

ill S-
� .

fli ti í'o.npcrihtn op>,ra)'
. -

.

c = ILlAES EM :-- umenau=-jontvi e- -ao Francisco-cLaguna=-Lages
�I fj�t�nte;., 511b-�w�nte5 e Hegulaoo,:_es

õ

e nuarios em tODOS 05
das Pharrnacias Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul I� I

E ... aào.l 00 BJ 0511, no UI'uguay (Buccurual) e nnn prtnctpucs

I'
praças extrangeiras �������������������������������

I Agentes em E'lorianopo!is CAmp05 LOBO & CJA.
Rua C. mafra n' 3S (sobr-cõo) Cclxo postal 19

I �I.'
Tlllegr. ALLJANÇA T'elzph, 1.083 C A S Aíl Eacr-lptor-lns ern Laguna, Jlojohy 5ub.·flg,nt<s ern

. P E R R O N E Café e Resiaurant
"_,m;;;;;_;;;;;;;;;;:..,;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;_;;;;;;;;;�;;;;lu;;;;;;:;;;menaue ..=..... " e ...__

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17 "E S T R E L L A"

?i��"":.:?�
�
w�·�,
�-

��

A saúde do seu lindo bêbê ri
�
��
��
r.����
�-'íiJr:(���
ii'-%!'�"

1· 1

1 ���cite cas campinas pau ístas. �-p
�\%
�t
���
�
�����-�,l§

.��
O�(f��G���r��(�}@@�'�·�GG\�•.mundo inteiro pela NESTLÉ, � "'". ,ô<i'i>

�� ('�w) �
durante 10ng05 annos, o leite �

�s
"}v10ÇA" é o leite por excel- " t�

"-'

� . G
� .

,àonpovo i,U t �

! Popular e;I I
i ffloõelc •
�
. �

I A melhor Carne Verde I
, Preços convenientes aoconsumidor �
I ;
=: LARGO GENERAL QSORIO, RUAS ESTEVES I:

G iSi;; JUNIOR E DEJvIETRIO RIBEIRO' �

areia � I
IO ,Entregas. á diJmieillo - Hygiene irreprehenslvel ..

n. O O
OO"O"�����."'OGOG.

I

li CAL.
II .:, ".

Rli �
,i úY:"'
I! L>
1 "
I �-

j ��
y

o�
II L."";.

li ;Y
I,' O

REPRESENTAN'CES GERAES:
l Ernesto Riggenbak & Cia. Uda.
i! Rua Conselheira mafra, 35 -- l. ('ostal 112 -- Tc;jeph. 1.626

1�1_=__==.============-=��===========�
�
__a_ix__a__P_o__s_t_a_.I_,_5__6_' � .

__

Prefiram sabão
"
I N 1:)'1 O" de (Curityba),.pf\ra lavagem de roupa e misté ...

res domesticas -_. Em caixas de 27 tabletes

CALÇADOS ELEBAHTE5 E E'1Hl551m05

fc;.;f;iia�ia�h;-
� I Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, -;""=�===""'"""=====i �"7"'�_�?!.�."""�,,,�,,�_�_�,,",,�"'2SW�_�""'�'_�.�.._�..,
j conservas, vinhos finos etc. CAFE' JAVA

Fornece doces de todas JS qualidades para ca-

samentos, baptisados e bailes.

.1 RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l THEODORO FERRARI
� RUA FELIPP SCI-IM1D"T ,n° 10 (ESQ,UINA DA

I RUA TRAJANO) r�ephon� 1.194

- - - Ultimo rncôelo - --

Saiao

Sepetiba
Barbearia

Praça 15 de

Novembro

I� I TELEPH. 1.360 Rua ConselheiroMaira, 5

1;;��_'H.ínm:���1i'V..rn5fiil?i!iiiM'ili.!Ki
. . .� -�

!Isyriaco TgAtherino&l�mão
I' -

�. COUMISSOES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRJA

I
Agentes das In.,dustrias Reunidas F. M�tarazzo--S. PauloStandard OI! Cornpany Of Brasil (Kerozene marca

"JACAR1:", Gazolina "MOTANO")--Panair do Brasil ÜS. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo �

I
LILY e CLAUDIA, premiadas cor.J1 cheques de I.

50$00(1 até 1:000$000

AI RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 ft

t���::�=:· !�026 J

ij�����B����V.&�VÀ�
�1 Na construção elos afamados recptores radio �

r.'(,� -Philips» são ap,rov�itadas t?clas as importantes �

;�:� conquistas da screncia de racho. �

�,} Desta Iórma recommendarnos, antes de fazerdes a �

�� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aia- �

,� mad?s apparelhos <�Philips) de construcção moderna �
�ej e primorosa materia prima. �,

�� Re�eptores a todos os preços e em condições �

� vantajosas. �� Maiores informações: �
'�� COSTA & elA �

� RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54

•

�r!�21��âVÂ�.C"B�AV�Vff&7b��

'<$ •

é certamente a sua maior pre

occupaçao. Tenha pois á cer

teza de alírnental-o com um

1 e i t e p li r o. Dê-lhe leite

"HOÇA", obtido do melhor

c

Agente nesta praça:

Virgilio José
Rua Tiradentes

Manipulado segundo os me,

thodos mais modernos allíados
á experlencia adquirida no

l
lencía. ú,

LE�TE

RIC

Escriptorios: Porto Alegre São Paulo RIO DE JANEIRO Recife Pará
Caixas postaes: 602 "1071 760 290 128

I

c

EconornicoMassa consistente, · · •
-

• • •

, ...)"";" '. .-.; .... 1 " .'�" " ,� "',' • -. I' -�: ',' •.••• ",'

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. Iarnilias
Restau rant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, toelos os dias,
elas 11 ás 14 horas por 2$500 somente

Bé:bidas nacio�[tes e

extrangeiraS-�:O�forto-HygieneJe Moralidade-Casa de pnmeira ordem

l Praça 15 ele Novembro, 4 - Telephone, 1420

ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOVIS

nO'iOS, no districto «João Pessôa», por preços ao alcance

c�e todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Berr.ardi-LARGO GE-

NERAL OZORIO.

Filomeno & eia.
End. Te!. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE'

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

Optima qualidade. ,

Ivo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis, Segunda-feira, 27 de Agosto de 1934

Br'evernente
Jarnalindependenle

I'omrnerclo, I
trio e

Commercio I SAL DE CABO FRIO

de' fumo Sacco de 60 kilos 8$500
Sacco de 45 kilos 6$500
Moido de 45 kilos 7$500
Encapados 2 kilos 19$000

Direcção de Flavio

��������;f{�WJ�}((�I\�&���;���������{;!2'���'
I��� ,

C
......

r m ,,=v. �\1
I��

.

asa· res I rrurnaO�3� �f�� ._. ......."'''''..'''''',',••,.,,'','';;tr''-��''''''''''''''a�...... I�i

: grirultura � RUA!L�!:�cH�:ir�2�&lr��ã[�O� IlO1 �
FARINHA DE MANDIOCA �,�l ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1· OS ABATIiVlENlo :":I..:1��..��� GRANDE STOCK DE ARTIGOS Dr. INVf�RNO ",\

(Por sacco de 5O J�ilos) �� r'it'
Fina com pó 1 0$500 �� Sedas Lindas c Tecidos finos de bclissitnos rc;t!(U( J �,i�
Grossa sem pó 9$500 � ELEGANCIA E APURADO GOSTO �;��

MERCADO FF<OUXO �� Edliicio ��f�fU'io ��
�i;.t���r;��');i��'Ii�.�.�.J;i'�(�...'!l�����'í.í'����lr;i��r;:��J1r,;.�c'�'.,�]r,.i'I�i'}���

ARROZ "'�����CR��t:.ç�(���� �.�( ��U:�C�( __��C?""'����L_.,�""'�L �- _:::."'::._ -_,_;" �.�--!

('Por sccco dr 60 k;!o,) 1 XARQUE Cincoenta EScol�;:\�:;("' , _,

Agu!!"a Especial 50$000

I (pai leilo)
COn tos PO r r!ia

i�... " . ..:.: ;�' ',. " <..J

Agulha Bom 45$000 M t G d
� B !\.'/� li lts r'

an as .or as 1 $500 R 2" ) A]aponez Especial 41 $000 Patos e M�nta 1 $"00
io, b {via aérea -

{( Rio, 23 (vil. acrea) Em S',')S�
]aponez Bom 39$000 Sortida regular i $�OO Nação» publica o seguinte »/\ tit�i�ão ao tene-ite Curo," 1 Ajill�
Bica Corrida 32$000 propaganda do partido constitucio- mar Vieira Mâscarcnhas, guC' de-

MERCADO ESTAVEL alista se desenvolve em São Pau- Vf'rá partir na prim-ira q(''y ;-'11a

lo com urna intensidade nunca d t 1
n 1

� [; se ,,,m)1'O p: iil a r r L1DÇ " onue

vai estagiar na t1'o:-' .. d \ J\.. \ i. ._;,üo,
foi nomeado cc.,.lm:11.cL& J, Cs�
cola de Áviação o C0!�?r d /,,,,:1-
car Sergio V<.:'.loso Fj� .lp, nri: as,

àU5-

O ministro Odilon Braga vae

p(omover com o ltamaraty as pro
videncias necessarias p",ra delen
der o fumo, quer pleiteando do
govêrno da Allemanha uma so

lução favoravel quanto á tarifa
alli posta em pratica, que vem

prejudicar, em grande numero, in
dustriaes allemães com interesses
no commercio do fumo do Bra
sil, quer ainda pugnar para ser

conquistado o mercado argentino.

sacudido pela mais vibrante cam-

5ahíclOS n� panha que se fez âte hoje. São
semC!na I Paulo desperta.

3.744 ---

24-833 Distii=)guido
12.097 O sr. Afrardo
6.232 Mello Franco tê- americana] p,��rf, ;}i.-c [,st,�,-ILJ CO!T't"

p'�c,[a con1 disc:'sG
A1Jt'lr" 1 n�'" 'JO"'u('O �'r'<L, u. _iH"..:....., ,,�:-.. �l ....:,

Custou 1 :3uO$OOO vende-se
350S;OCO. Tl�!ar Ri:� Me.recLal
GlIilhrme 21.

Mercado de Florianopolls
Feijão preto sacco 1 7 '000 Arroz sacco 41$000
Feijão Branco S3.CCO 20$000 Querozene caixa 35$000
Feijão vermelho sacco

. 20$000 Gazolina caixa 55$000
Milho sacco 1 2$000 Vélas de cebo caixa 1 6$000

10$000 Soda Piramide caixa 55$000
12$000

I
Cebolas caixa 39$000

12$000 Vélas stearina caixa 38$000
12$000 Zéa Mays Fischer caixa 30$000
7$000 Côcos saccos 45$000
14$000 Farello saccos 5$000
30$000 Farellinho saccos 7$500
$200 Farinha de milho Marialina caixa

1$300 24$000
1 $200 Vélas dê cêra kilo 7$100
1 $200 Grampos p. cêrca kilo 1$400
4$800 Cimento Mauá sacco 1 1 $500

1 9$000 Phosphoros Pinheiro lata2 1 0$000
$100 Arame farpado n' 12 rôlo 25$500

7$500 Arame farpado n' 13 rôlo 30$500
11$000

I GENEROS DA PRODUCÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATHARINA, DE MAIOR EXPORTAÇÃO NO

kilos) EXERClCIO DE 1933
16$000

� •

�6;��� GENEROS UNIDADE QUANTIDADE VALOR OFFICIAL Está legal izado
--------------. o "direitoH de roubar'25$000 Herva m.atte kilo 13.586.365 10.507: 180$000

FROUXO Banha kilo 7.983.634 8.226:514$400 R 27 (' ,

) O 1�'"'===���������li'�=r�' Madeira M. 3 192.31 1.819 I 1.688:989$700 d _

10, VIa

aCdfêa
-

s .a

I mposto de conSllmo I d
.

1 ( d) b 41.579 5.283:200$000
roes, agora, quoan o P!".050S, es-

Taboas de lei est. (3x23) duziu c n . amma ga o ca eça d d '

38$000 Tecidos em gerai kilo 1.059.218 5.014:328$700 �l;< ad
os

� art.Ig� �1 L) , numero

Taboasleilarg. 3x31 dz.

54$0001
Rio 26- (Via aérea) No Artefactosdetecids dz. 4.657:825$000

a ?�shtmçao, p5.0testam
00' 't I'..

- 1Vl
.

leI' lo ". 71:.8.703 4.297'.979$600
contra a pnsao" parecen�lO quePernas de serra lei dz. 28$0 mtUl'o � e eVlLar a. evasao antelga J - -

t 1 1

Fôrro de pinho 14$000 da receIta, porvemente da Arroz kilo 9.508.5 J 1 3.823:465$300
esse ar

19� .

esta sen��,o, satura,-

Taboas de qualidade 2{23 dz. faItadepagamentodoimpos- Farinhademandica kilo 25.410.589 4.333:801$500 mt.ente,ma dmterprc::aood,oqucrno
..

d d F·
-

h d' lKI'lo 2 2!...3 223 2.298 ..Ll,58$100
lva a recru f::SCenCla

_

a
..
gatuna'16$000 to e consumo nos pro Ll-

.

iUH! a e tngo . u... I h .

$000 t 1 t I I Q
..

I' 'kI-lo 562.t;<,',', 1.719'.045$100 gem,
..

a qua a mUlLO _ageSarrafos de lei 115 A dz. 6 c os - aguare en e e a coa, uelJO e cIte em po - J
t.L

I
O director de Rendas inter- Productos suínos kilo 1.077.482 1.152:944$300 quasl lTnpunf;menl� nesta capta.

PreC;Qs correntes na prâÇ� de nas recommendou, em circLl- Papel e pap�lão kilo 1.146.430 1.594:851$700
Florianopolls' lar, á fiscalização em todo o Alfafa kilo 8.605. í 64 1.619:015$000

t2rritorio nacional que, an- Fumo kilo 423.20i 393:137$900
FARINHA DE TRIGO tes da safra e depois da mo- Café chumbado kilo 27 8.610 260:861 $000

agem da canna, providencie Charuto,cig. ecigrl. cnt. 651.661 1.277 :287$800
38$500 sobre o balanço de todos os Feijão Ido 7.409.407 2.254:098$700
36$000 «stoks» já pronptospara con- Couros e solas kilo 743.442 852:453$500
4�}800 sumo e das materias primas Milho em grão kilo 2.801.979 397 :673$000

28$500 existentes nas fabricaii pro- Pregos kilo 263.633 263:633$000
. duetoras de aleooI e aguar- Cera múmal kilo 138.904 454: 114$800
dente e dos stoks que se en- Tanino kilo 79 J .166 237 :241 $1 00
contrem nos estabelicimentos Camarões kilo 207.573 525:689$500
ou depositas dos commerci- Polvilho e tapioca kilo 4.979.104 1.362:518$800
antes atacadistas dos mes- Assucar blo 4.260.368 1.455:264$500
mos proclllctos ou de firmas Crina vegetal kilo 819.4 7 -t 163:916$500
proprietarias de fabricas de Carvão mineral 101. 66.464 5.358:968$000
taes mercadorias. Aguardente lit. 257.691 265:691 $000

�v'IADEIRA DE LEI �- PRIMEI.
RA QUALIDADE

Batatas
Amendoim

sacco

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 arroba
Polvilho sacco

COUROS
Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo
J .impos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Catos 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 rnateiros kilo

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2, kilos
Indiana

ASSUCAR

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

R 'T I G OS
PA

s
A CAPITAL.A

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

DIVERSOS
(por leilo)

5

MERCADO CAlJI:lO

Schuschnigg-�VI USSO
lini

Roma, 23 (via c;6r a) O che
fe do gO'VCL_:C ["_!.j�i. i0.CO 3 .....�lU�
schnigg deixou Gc,.10,"::\ �:; í 1
horas e 15 minulc-, a ;_, ;do d�
um paquete itahano um d "'.:no
a Nice.

-

No mo.ncnto do ;,:;�l�b,?l..!· �u,� o

(lU'::!
1

Olas

(nor

DIVERSOS
vista. Ga,ta-se só em propaganda
cêrca de 50 contos por dia. Não
se sabe de onde vem o dinheiro,
mas o certo e que tudo corre ás
mil maravilhas neste sentido. Inu
til dizer que, devido á incompe
tencia dos que orientam essa cam-

panha, de sua inelíiciencia se do-

60$000 cumentarà em breve. Essa campa

l 1$810 nha so repercute nos meios que

4$705 se não torna mistér conquistar, ou

1 $035 . em ambiente! onde a repercussão
3$500 I é inutil porgue naturalmente o ('0-

6$200 vo carioca não vai votar em São

$545 Paulo. Doutro lado os federado
os perrepistas e os socialistas inten-

Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro siltcam suas energias e não perde
ram terreno. São Paulo está sendo

BANHA

(Por caixas de 60 lei/os) Cêra

Em latas dê 20 quilos 1 I 1$000 1 �ebo d �

E.m latas dê 5 quilos 1 13$000 rI_.arn� I
Co

. ouem'loEm latas de 2 quilos I 15$000
-

MERCADO FlRiViE
I .

5$500
$900
1$500
1$200

que
. ,

aS':;lHTIILl CS .. �porco

CAMBIO

Libra
Dollar

'(Por saccos de 60 lei1os) I �arco
Branca Graúdas 22$000 I �lra .

B M- d 1 6$00n
Peso An7entmo

ranca istura as

.'
� U

IIPU'"
.

-

eso rugualO
MERCADO FROUXO Escudo

BATATAS

tencionava
em N�cc:.

sr. Schu5c!mi�8 una ", ,lf..j( Ii.

Entf"aoas na

semanaGRANDE:
80$000 Feijão (saccos)
45$000 Arroz ( » )
20$000 Farinha ( » )
23$000 Banha (caixas)
20$000 I Milho (saccos)
26$000 Xarquc (fardos)
24$000

VINHO DO RIO
100.957
90.014
46.155
9.450

i ("425
J 7.200

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

21.566
21.364
12.561
10710

Em quintos
1 $800 Em decimos
1 $200 Café em grão arroba
1 $000 VaSSOUf:lS 5 fios dz.
1 $000 I Vassouras 3 fios dz.
2$000 Xargue COXÕeS arroba

Xarque sortidos arroba
4$000

30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

\licircl3. 111arCa PD.r .......nout

Rio, 27 (via aérea)--O sr.

Afranio de Mello Franco foi
convidado pela Hollanda e a Ve
nezuela para membro da commis
são permanente de conciliação,
prevista pelo tratado de :1.l-bitr;,.�
gem, firmado entre 05 dois paize<.

Mercado do Rio

FEIJÃO
(Por sacco de 60

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

NiERCADO

João Dutra jll;dor c famí
lia, ainda co nr/LI, 'iíl)s COIl!

o f'Cllrcimtl1+o d'l \'1-40'-'''/'1 >' i._lÃ. "'" � .... :..... u.,- � ... )\..ll L. l

vel CECILIA i\ENZt:rrTI
DUTRA, vêm por '2:jÍe melO.
externar o;'seu proftindo agra
decimento a LoJas :;.; V";-
sôas que os aco;i�p:mlwrjr,1
por ocasião do s--:u L: l! e..:i
mento, assim CO,LO, aos que

Informa-nos o Tribunal ReP.'io- lhes enviaram c;or,'\a;; flores,
nal de Justiça Eleitoral �es- telegrammas C célrt0e:�) ele
te Estado, que só poderão pezames e as CJUi: (1 (lcompa·
votar no proximo pleito eleito- nharam a sua u:tplla mor:,dí1.
res cujos processos de in�- Aproveitam;;_ opportuliida-
crÍpção uma vez. decorrido I de pa!'a conv;��(lr a lfJdoc; .1
o prazo de liTIpugnação, aSSIstIrem a jll[c;Sa de 'l Ckl
previsÍo no paragrapho 70 do âf- que, em intenç?to a sua alma.
tigoS' do decreto 24.129, foram rn::mc!am cckb;;;!' PO j)ro)\i
despachados pelo juiz deitoral ma qLit�rla-r,;;ra �lS 7 huras,
competente, até ás vinte e quatro na igrejí1 de Joill..! PCSSIJa,
horas do dia seis de setembro p. (Estreito), confc;:';aqcb-"c 2J)-
vindouro. tecipaclamente c;rat0S.

i� I i SIta rr1enl t(:J
eieitoi-al

68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

;--. :.;l.." .,.,;- 4,-.,.�';, ��. ,. H'" .. }....,',' ..._,. -'"
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26.000 comrnunls
tas nos Estados

'Unidos

r'. It.

Hoje, ás 18 horas, no Lyra, os gyrnnasianos ca
of�fQ(3reCerntharinerlses

baixada
·um banauete á em":.

I

de i=>onta Grossa
Floriancpolis, Segunda-feira, 27 de Agosto de 1934

Iti

Realizou-se sabbado, a's
20 horas) na séde da União
Social dos Sargentos, 8.' rua

Tiradentes, a posse da sua

r ova directoria e inauguração
do retrato do seu presidente
de honra, sr. tenente coronel
Rodolpho Figueredo de Sou
za.

Aberta a sessão, pelo pre
sidente sargento sr. Orlando
Assis foram convidados os

sr. tencnte-corenel João Meu
na Barreto, capitão Reif de

Paulo, cornmandantes, res

pectivamente, da Guarnição
e do 14' B. C. e canitão
Risoleto Barata de Azevedo,
representante do homenagea
do. A seguir o sargento sr.

Orlando Assis fez leitura do
rdatorio de sua gestão de

1933-34, sendo logo ap6s da
do Dosse aos novos membros
da 'directorIa srs. sargentos
(leraido Ivbrtins) Mario Nlar

quez, Ewaldo Quint e A rn1311-

do Fonseca, respectivamente,
presidente, secretario e mem

]:,ros do t:.onselho fL;cal e

orader.
Foram eleitos os srs. 01'

hndo ele Assis Corr21 e

Edmundo Meira, pai'a�os cal'

��os de presidente e tlleso�l
feiro.
Ao ser inaugurado o re

trato do sr. 'tencptc-coroncl
l<odolpho Fígueredo o sar-,

gento sr. Garimedes) pronul1
cio li o seguinte discurso:

Sr. Tenente-Coronel COI11-
mandante) Sms. Officiaes,
meus senhores, minhas Se

nhoras e coHegas.
25 de Agosto. E' nesta da

ta de gloría para o nosso

I �xercito que a União dos
Sargentos tem mais um mo

Lvo de orgulho. A figura do
brioso militar, coroneí Rodol
pho Figueredo d'2 Souza \fac

honrar esta casa.

Este retrato, que nos faz
lembrar continuamenü: um

chefe bondoso) nos da' mais
UI11 conforto moral, capaz de

impuisionar-nos para �com
mais afinco do que nunca !e
vantarmos incessantemente
esta casa. O exmo. snr.

t.2ncnte-coranel Rodolpho Fi··

gueredo de Souza, 110SS0

Presidente de honra, que ja'
tanto nos tem amparado nos

distinguindo e dispensando
attenções como servidores da
Patría, sentir-se-a' satisfeito
se continuarmos nossa cons

trucção, sempre no poderoso
alicerce que é saber acatar
as autoridades,· respeirando
todos os nossos superiores
hierarchicos.
Este vulto cheio de virtu

des, sera' de hoje em diante
O impulsor de nossa vontade

Actos officiaes Muito café
Para a Russla

Pelo sr. coronel Aristiliano Ra-
mos, Interventor Feder aI [o-am

assig:1ado3 03 Stg rintes actO:;:

Nomeando v.elía Lobo)
Carlota Vieira Dutra, Ante
i1�Y Cidade, Bernardina ela
Silva Furtado e Adelina J03é
Gonçalves para os cargos,
as duas primeiras de pro-

que devera' ser t.ío firme FAZE/A A' �N03 HOJE: rcssoras da Escola Cornple-
quanto a do distincto oílicíal, -o sr. dr. R�J1l�o de lVlcd�iros in ::ltar de joinville, c as de-
nosso presidente de honra, B:u-boS"\, 2.dvo::rücb residente em mais para as escolas: noctur
de quem inauguramos hoje Tubarão;

'-'

na da capital, mixta de São

comovidos, o S2U retrato. -é) :1,·. OSCH S, P _;. eira, L::lcgra- Sebastião da B0a Vista, e;11

A seguir usou da palavra o rEsta; Curitybanos, e mixta de
sarzento sr Arruando Fonse- -o sr. C,:!lS0 Vi.::in. Costeira do Ribeirão nesta,....,d._i <3 \...-�.. ._,. :1..... :::l -

'_ .1 ,:::, ......

ca, qU2 dCGvls de enaltecer capital; removendo Bernardi-
a actuação

'

d : sr. Orlando I
NASCINlEN fO: no Furtado e Heitor Souza,

!
. O 1 dr"

.

1 C li J 1 d C' -

S vez alue é o orzão supremo
'.,�SlS) ln pJ2:�iden,ja, assim tu o sr. vlarhn 10 a, a· o para as csco as c; .::Jào e- '-'

,

-
'.

'f' d D
' '·R� V' do contróle de producção e

se referiu sobre a acção a ser jumor, alto unccionario a irecto- bastião ca � oa ista, C!TI
, n '

'd r' ri"' 1 r- l T r' l' consumo de todo o cafe bra-
desenvolvida pela nova di- na t·u:�glOrlai O� Correios e 1 ele- Curltybanos C 'v 19ia, ue �J:�r-
rcctor.a. graphos;c n.)3";O rcdactor-cheie, foi 1'0 Negro, no munic.pio de silc.ro.

A vida d� uma Associa- enriqu rcido co:n o nascimento de Lages; exonerando a pedido
cão n30 se ronta mais pelos um m-nino, gu� na pia baptismal joão Valle, do cargo de pro Passagem
seus aunos de cxistencia c t"_;c:b ..:r..i 0110!1' d� Amaury. Iessor da escola ela villa de .� ""

, �)í2� animaessim pelas rcallsações morais A Gazeta env:a parabens. Nova Trento e João Luiz Pe-
e matérias que tem realisado. ���'::"�:��l:'�1:�}�JJ"������� reira, do cargo de primeiro na Ponte
A soci.:d:d_; não viv ' tanto das � D p;;;: �. lf'"1J � �"" �i �upplenle do dclcg�c!o de po·· liLlI

tradições, pOTé'illmaisdaluctapa- .�� . t=o J� �"9il �

:r::,�!
l1C18 ele Ar2ranguél) prorro- �lIe;rt:iliD Luz

ra O rutH_roo �" "",,""''''=�''''o\"J.,I.W�� o; g"ndo por 111 1is quin7" c·hy .

d
.

1 _ ��
- ri Gl � �'-- .I�.J A In;p�ctorJa .': InlJ3tna A·

A lmião, Íundada por um nu-,í'lJ RC,)flrT[)� il O 'prazJ pa,ra O 'promotor Pll-I nim 1[, do S�rvjço d:! E'{p:m,ã.o
cleo de Sargênt_os, e ap.::nas com �1 JoAO 1V1. B A R B O S A , bllco ele Cr�zelro dr: Osny A:5i'lcola e Pas�Ol'il, cs:á p:lbllcl1-
U�1 aImo d", eXlskncia, vê dia a �'" ." "":or"",, " , .:;t��'j" ,""_ ""� Duarle PereIra assumir o S:U ,_b edit11 tOLHado �'{[�l;Íva'l aos

I
.

-

.

I \
l.i'õ�'�. ·4"-'"' .':"-... "'c..,d>..�...gj

I
C"I'lrO

' . . .

(la:1 sua pO�lf'aO f�Llf'r SOClil,
- -

'-l b � (.IolUln03, a3In!i10S e C?.J.ln:::>s, que
f" l'd - l�l 11].Fi-'nlJc c

... �nt.{lj{V'·l-) f) (11' �('cri·Jar·o -lo Tn4-:'1rir.f . "r'

qU('r lnR"!1C':IrJ. COliSO,! 11l"-�e, nuo
.

J I ._" J., t ,
- 1 lU� X �.l,' , 1. , C te 1 L ,,! \_ 1 J. s,- d:!3tm'l;n {l Ilha, as me·.:Iid:'ls ap-

,
, 1 '. '1�·l'D set'''i!' (h +1 (''"'C(''10 p'1 ''1 e JL'("'I"" d"s;crr.01' ns Dl·of->�· l' 1·

-

50 elTI nos::"a cJassc, COi_"'10 na 50- 1,..'
.

v_

1-
.... ..,� _

..;'._ ':(t..:' r..dd i ...') Ly('l . i..... lbd. U U
1

.. C0-' pI1c1d3.S aos D:JVln03 .

.

.d d· (.. . 1', \'011IC'Ll1:11' C'OcrlOc prei1'lnt'11·'ü� sOI'e� T tl:Z L'""'''!'po(' ('I'" C'lrv'1 --

'd I··dCle a e ;w:lanopO,ltana. \"",

1 ,c.. I. b V.,� - ,<.l c.;:' ;:, _,' u.:_.::J '-" (I <t
-

O tra:1,ÜO r:1, r'::;'::l"l'013 e3p>
A nova dirêdoria não tem e. an�eC!paCiOS. t.stavam no Ih J) Pedro Paiva J Llnior e cies será conhecido m�d;ante guia

progra:nma ,pri'".::stabelecido. p.r�lo os nossos .c,?mme!1I<1- Hermelina Pereira, respecti- forn�c.:ida por alue1b b:;pec:toria,
c...

'

f' , ,. ""'s ",'h1'''' O ·11,.,(ytl'·t�O n 1111 V"·l"'llte 1'\'1-'1 on ca1•n·o dn d'J l'
._�13. :)sun o lZt!';:-�l"", ('�t H.l.:l �rnn.r ... ll'j .....o;l..'U \. l tt��l l1 l \, LiU- t.llJ I... ) .L.Ju..t t:"l .:} G I b ..... _':"c )[r1 o.:: auar�nta o:as a cOJ.tar

'd ,,;d·· I l' ·'1L·rnOj'[i'11 r()11CPl·tr) rI::! b'1'·'d� '-"'of"",sc'ores d">c oQ("Ol'l(" 1'0 :!
'

J
J

• ,-,
la a Ú!. L::3, quP.- tO,;:o. !lU[, I ;tÜ ser 1: Ld\. ,��ll ...... .1

-._.;
'. C�" ..

_, (.l!� .:A

I
}li t... " � U..:J L..:J'-' _G J,

_ .J
-

(a data a vacinação ai.1�-rablca,
.

".t",· rI" 111'1C1("1 .'.] I")/'f'{,' '"l'Z')·J.ca ct'j"·-a ela 1 'lcrlln" ela VII1,., , '

optlm::L, mas Ulfl111i::i. Sc'r�l() pr ;:,1- _II..: ",,",' U, J ( \"'.1 L L li �, L 1 Jl( (. �ub .lel) I 1,L 03 ammae:; de tracção que tran-

ma;. q�l�mdo nos Sl!rprC:lendeu a de Nova Tren�o e grupJ es- sitarcm pela ponte «Hercilio Luz»
A nossa conJncla no anno Vlslta de uma C0!1111JiSSaO colar el. Joaquim DOl11ll1gLlcs, cyn d�stino á C'lp:tal d�verão

social, 1934-1935 lcsume-3e na composta de m;:,mbros ela ca- do Braço elo Norte) municlpio conservar-se atrelados a03 resp:=cti-
p11azc;� d' B'1 ""'V�n1 educlant1! (le p'O"f'1- ,1;" T'lbal'-a" 1·' .

d_ CjUe con _dI. o .AilSl, e ta·e, ,'o c .' Jh�, ...1- L - J. VOS v-'!fllcul03, evltall O O seu con-

com p:;<.:p.1�i·!O aCl"eSClmO (,ordem Grossa. t:lcLO com �3 p03tOS c bebedou-
c prUf,fJ5S0 da Ulli�iD». Tal é a acLlúação) pelos A R ussia na Liga das r03 d� animais sãos.

D..,n.tiO desta divisa a directo- nossos irmãos do Paraná, que N
N Aos transgr:;3sorc5 serão aplica

. ,. llL'lma denlo·11<::tl·aça"0 ele aT1of'e' _ açoes
na norteara ;lS suas acções, e pos- - � das as penalidades legaes. '

50 aLÍi'mar qUê sc)";,;rn·JS ben sue- �to preterimos assl1mpto de Londres 23 (via aérea) Sabé!'

cedidos. grande relevancia no meio se que o gOVên10 da Grã-Bíe:â-

Não tomamos como exerl1plo artístico �atharinense e traze- nha ja se communicou com d;ver

uma colméia ou um [ormir'ueiro, mos hum!ldc concl1l'so, para 505 govemos no 'sentido de fac:ili

tidos como embLoma vivo do tra-I que l1?ssa gente corresp�:1da tar v. entrada da União dos 50-

balho e prudencia, mas trabalho e retnbua na altura, as nne- viets na LigJ. da3 Nações. Acre·

que sempre seg�le uma rotina: pro- zas com q�l::; sempre nos cu·· djta-se qUê a Grã-Brefanha utiliz2,

duzlf e guardar em seis meze3 pa- BE11am os ÍLnãos e vizinhos rá seus bono officios junto ao

ra gastar eil1 outros seIs. elo norte. governo de Varsovia para solução
Vemos cDti.O o pro;�L!SS0, gu.ó Amanhã, no trcldiccion11 das difficuldades relativas á pro-

marcha gradativamente para o AlIJara de Carvalho os estu·- tensão da Polouia a tlm assente

bem estar da HumanjdJ.cL�. Nós dantes pontagrossenses fazem permamente na Liga das Naçscs,
o seguiremõ3, e clentlo da Ct ·d:::m, a sua festa, despretenciosa, quando a Russia ent::a para o

nortearemos os nossos ado_; para
mas de grande significação. Conselho.

Cjí.E1Cldo deixarmos Õ� caqps que
Ao que nos informam a

OCCclpámO.3, smamos com a o:ns- noitada deixará saudade,
ci.cl1c!a lrunqmlla c fdiz de Ler- marcando épocha destacada ,f"\\ �.. � #fA�é& 111'� JL8
mos cumprido com a divisa que

nos meios artísticos. �!;je�l&,6��ili!ili I,UI

hoje traçamos. Moema Capile, José Dan-
Não mediremos esforcos e nem tas, JOSé Campos Meílo, Ju

abandonaremos a Inda �l'clo pro-
linho Nlcyer, e outros farão

g:"t.'SSO da União, as delícias da nossa socieda-
c"n1

• •

1 cl·'. '-I' 'P 1,TIO c; C['j·'·!eza ele ql',e o�k. non,s, eiS em rilpH,a� pa-
� - � .. -

la'll:lO" cõr,Clêtizada ti âCC':W da nosso publicl) saberá acolher Ln companhia do talen
no',''' dircctor;a, a qual �� Olgü-

os nossos vi3itantes, como (030 advgado sr. majcr Accucio
lho de! pert..",nccr. merecem. Moreira, distinguiu-nos hoje

Associados da União-Em sua visita o sr. dr. Alvaro Catão "

nome da Directoria agradeço a que veio convidar «A Gazeta»
honrosa deferencia, elegendo-nos Te�v.re��o de para se fazer representar nas

para gerir a União até 1935. festividades cO�lmemorativas da
� m'§ � [�� �I,:lfin �Muito r.os honra a prova de � III ôli .. Illl!,ll m @!t,lJII passagem do 500' annlversario da

confian�ü que nos dcsle3 pra que O sr: Jacob Jorgé Joc,é, regue- iniciação do trafego da estrada de

intcr'pretas�t;m05 os VI)SSOS pensa- reu ao Govenlo Federal, afora- (,Thereza
.
Christina, �> que se rea

rnentos e interesses e pugnarmos m:':l1to perpetuo de um krreno li?arão no. dia 1 O. Setembro pro-Ipela prosperidade da União. d,:�marinha, sito à rua. Conselhei- ximo, prolongando-se até o dia 2.
Não mediremos sacrificios pa- ro Mafral nesta Capital.

.

Gr;:Ü03 pela gentileza.
'

� iiiiiiiiii_iiiiiiiiii íiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii.:

ra Íevar a cabo a nova tarda e

,<ldcis estar certos que C3:a prom
messe será cumorida.»
A seguir foram oílerecidos da-

r 1
. 1

�cS e nnos __gUlClO} aos presentes.
A Gnda agradece as ge1tile

zas diS'):;:bad:J.s ao seu represen-
. ,

Vida

União
Rio. 23 - (Via aérea) Ten

do sido noticiado que tres

grandes firmas exportadoras
desta praça e de Santos se

uniram para adquirir um mi
lhão e meio de sacas de café,
afim de exportai-as para a

Russia, o Departamento Na
cional informa que tal noticia
carece d: fundamento, pois
si, atrcctivamcnte, a opera
cã : em a'JrC;CO estivesse S::I1-

do encaminhada, directa aLi

indirectamente, o d sparta
mento não podia, em absolu
to) ser a elía extranho, de

Nova York, 2&.-Via aérea

--Depois de se referir ás re

cente revelações concernen

tes ás «pretensas simpatias
comunistas manifestadas pe
los artistas Luoe Velez, Ra
mon Novarro, 'e outros astros
do cinema», a revista «For
tune» assinala ironicamente

que a lista de 1.450 extre

mistas, organizada pelo sr.

O'Ryan, cornmissario da Po
licia de Nova York, compre
ende a sra. Roosevelt) o sr.

Fiorcllo La Guardia, prefeito
desta cidade; o sr. Leopol
do Stokcwsky, celebre diri

gente ele orquestras; a baila
rina Nazímova, o Rajah de

Bangalore, etc.
A revista avalia as forças

do partido co.nmunistas em

25.000 m :iTl'Jl'03 e 500.000
slrnpatisantes. Reconhece que
a agitação comrnunista con

tribuiu grandemente para o

augm;11 to dos creel ttos de
so;:orro aos çlesempregados
nos ultimJs-a'1os. Mas o par
tido não conseguiu S'e intro
duzir Cil1 l12nhuma orga:1iza
ção operaria importante; 60
0:1 70.j' dos seus membros
são deSempregados.

Luc·ta de
lol.� C(,:)S -

Rio, 26 (aéreo)--No Hos
picio Nacional, honíem, dois
alienados de nomes João
Pereira e Pedro Nascimento
travaram um duelo a faca
tendo sido morto João Pe
reira que teve a cabeça a

berta a faca pelo outro con

tendor.

Explicado· a

iitealismo do
Sfl1&� João
Alberto

annos

[-<lo, 26 (aéreo) - Corre
aqcli que I) capitão João
Alberto, em nome da opo
siç:lo de Pernambuco, con

vidou. o sr. Nelson Mello)
interventor no Amazonas,
para candidatar-se pela op
posição ao cargo de presi-

dente constitucional de Per
nambuco.
Affirma-se, entretanto, que

I) sr. Nelson Mello recusou

a suggestão allegando a sua

amizade com o sr. Lima
Cavalcanti e quesó admitii
ra o lançamento da sua can

didatura em caso de conci
liação. Em vista disso, af
firma o Correio da Manhã,
o proprio capitão João Al
berto será o candidato da
opposição das diversas cor

rentes existentes no Estado.

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA

A estra.da de ferro
Thereza Chirstina Atterltai bem!

A filial das Câ!�$ Pef'il�mbüemm�, é a unica desta
praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

Formidavel e inegualavel stock de fazendas com

os padrões mais belios
Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELIPPE 5CHMIDT n' 15
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