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o do engenheiro oori-

torna-se

de

tO�

�tr

urna re -

s estudos

curiosidade bisbilhoteira, ,discre
vendo minuciosamente a suo. obra
e em seguida fazendo a lunccionar
por determinado tempo.

Segundo nos declarou, tem a

certeza que seu invento dão vem

destruir os principias immutaveis
da physica, mas sim apporvéitar
a mais comesinha das suas leis -

a

lei da gravitação dos corpos.
Pois. como constatamos, apczar

do movimento inicial ser produ-
ve i ía zido pela compressão do vapor

Satisfazendo ao convite do en- sobre uma parte da machina, é

genheiro catharinense, Edmundo seguido, por meio de um systerna
Silveira de Souza, inventor do de pesos, que se deslocam do
<rnotu universal,» feito a esta re-I centro para a periferia, produziu
dacção, assistimos, hoje, no ple- do assim.do esiquilibrio e appro
dio da antiga <Serraria Sa- veitando como forç� a f'raVl(bde.[LI lLtJJ momento D. Odcttc, correu ao interiorjdo bino,» á pl:aça Floriano Peixoto Em seguida, o -inventor, pas-

arrnazern onde apanhou em 111112. mesa o revolver de seu
uma prova material do appare- sou a fallar de sua vida de traba-

marido, um colt de numero 44.144. lho revolucionador.que foi corôada lho.
Ao regressar a loja foi novamente alvejada por do (melhor éxito possível. Eu disse que, aquelle appare-Pennaforte. E' desnecessario dizer que sa- lho, tão singelo na. apparencia, era1',10 ause do desesnero e tiara defender a vida e l' t' t b' I tI'" 3 d t bLO c 11ffiOS, op imarnen c, em rm- o pWC 11C o c e J annos e Ta a-

rcssuardar a honra de seu lar, auontou o revolver que tra- .

I f 'd I II' i-
,:. f" prCSSlOnac os, com o orrm ave -10 exaustico; e, que apezar 01S-

zia contra O deputado e disparou toda a carga sobre o invento, que, de qualquer manei- so o Governo Fecleral lhe havia
mc�;mo) q:!C tombou sem vida, com o corpo crivado de

1'3, virá favorecer á industria do negado a patente, solititada,' jáorifícios.
parz. por trez vezes. •

O guarda civil G88J prendeu a accusada em flagran- O sr. Edmundo Silveira, com a Disse-nos ainda que não rece-

humildade peculiar aos . homens beu do governo estadual o auxi
de grande visão, satisfez a nossa lio -: prometido.

«Deplorando profu�ctamente a Iucta quê separa neste mo

mento os riograndenses do norte, confesso não ter c,edenciàis Da-

�"@ IfJWIiÃ' �� lM� �.fl1T� ,l!, 0<l:I'-' dida,: no séutido d� Sê orienta- ra a missão que me conferem. Procüfei informar-me do aliciam�n-�� �·lI1Itl�: llÍ �híl ���� �Gl�Í1
rem de Ii10do uniforme com refc- to de pessoal para a policia, tendo sido apurado qw:: os vo]unla--
rencias ás proxÍmas eleições� rios não obedecem á orientação de pessôas dependentes das nOSSHS

Não tendo candidata ou can- autoridades. Ddigenciarei por evitar de qualquer modo se acÍhem
dielato proprÍo, as feministas te- incompatibilidades entre' os nossos Estados irmãos. Abraços.-}o

Recife, 27 (via aérca.)- Rea- solveram examinar as attitudes sé Americo.»
lizou-se aqui mna rennião da As- dos diVersas candidatos, decidin
sociação PernambucanD. pelo Pro- do, mais tardo:, de accôrdo com

J�
..

d I d
.

-

Igresso ,�em;.;E10, pafa trataI o I ,)_os isposiçõe3 d�3S;::,) e ementos,
actual mo�e.nto politico. I no gue di.z. respeito a? movi�As feminIStas assentaram me-l mento fel�llmsta no BraSIl.

Rio, 27 (A Gazefn)--Hojc, em «Braz de Pina», cs

tação da Leopoldina, foi assassinado á tiros de revólver;1.

,., 1

por Odette Lopes de Azevedo, o deputado ClaSS1�3Üt calha-
rinense A nionio Pennatorte.

A assassina declarou que agiu em legitima defe
sa pois o assassinado at.rára antes de revólver, procu-i ,

rando atingi-Ia.

D. Ode.te I.cou admirada ao vê--lo entrar no .cstabc
'ecimcnto. Logo que entrou na referida casa de cornrnercio
Pennaíortc saccou de um revolver exigindo uma satisfação
por te-lo feito comparecer ri delegacia.

Em seguida fez um disparo para o ar, no intuito de
amedrontar D. Odctte.

Esta no entanto enchendo .. sc de coragem avançou
para o seu agressor com quem se atracou.

Outros dispares foram ouvidos, durante a lucta que
foi ,l� C)1 :;lTL1

Rio ':IP (aéreoj=-Ha V.1í'iOS annos, vivia em ,gran-1\1 ) �..JD " �� '-' .I. .. <--\_
-'

de harmonia o sr. Leonel i\lt�.� .isto de Azevedo, 1!ef;oci:L·�te
estabelecido com arrnazcm dê seccos e molhados cí t�ta
"

11 -.. r,/I � •. 1 -. ')r, ern Cordovil COp· "ue. ",,-'n,H' rlbUl,10;:;S lHdlCJa 11 L",J, _dl ,�C,' lU"") .li" _v_ ·_.JVv0d �L

Odette Lopes de Azevedo, de 27 annos.

Vai para 45 dias, que o negociante travou rela
cõcs com o deputado trabalhista Pennatorte.
!I

, y

.r
�. r 1 C 4- lJ i :Ha um mez, reanzon-se uma resta no . entro J 01:·"

• • -- L" � 1tico c Leonel teve por essa occasrao opporumruace ue a-

iresentar sua esposa ao parlamentar.
Pouco depois, o negociante foi 00 rigado a fazer

.nna intervenção cirúrgica, de maneira que era obrigado a

se dirigir diariamente ao centro da cidade, para íazer os

curativos. te.

Aproveitando-se das demoradas ausencias do sr.

Leonel o deputado classista dirigia-se constantemente a sua

casa.

Rio, - 27.�-Via aérea - A Carnara, em plena ses

são, quando Se achava na tribuna o sr. Lino Machado,
roí surpreendida com a noticia do assassinato do deputado
sr. Antonio Pennaíorte de Souza.

O representante maranhense interrompeu a sua

oração, indo á tribuna o sr. Antonio Rodrigues, seu com

panheiro de bancada ela representação profissional que
levou {l casa a comrnunicação sobre o tragico aconteci
mento.

Em seguida o sr. Mozart Lago solicitou a nomea

ção de uma commiss2.o para acompanhar o inquerito a res

p2ttO do caso.

Associaram-se ás homenagens ao deputado assas- I
sinaclo os s1's. Teixeira Leite, Agenor do M.onte e Carlos
Gomes de Oliveira, tendo este recordado a acção do extin
eto quando dirigiJ associações trabalhistls em Santa Catha
rina.

As primeiras vezes que esteve ali, limitou-se ape
nas a palestrar com D. Odet!e, procurando sempre ganhar
alguma intimidade.

A senhora, de inicio fez-se de desentendida, mas

por fim o deputado Pennaforte fazia-lhe propostas tào in-
.

t t 11"
� ,. d'

e

::J (:Ia 0-1")1' aSlS en.es que e a Ja nao poú:a lsrarçar, apesar ,te á. c

perceber que não as entendia.
Ele, insinuando··se, não media as consequ2n.cias da

ignominia que estava praticando e redobrava de pertinacla
110 assedio, fazendo mil e uma propostas a senhora que o

repudiava. '

Por mais de uma vez disse··lhe a senhora que cha
maria a policia) ao que o deputado retrucava com arrogan
cia dizendo gosar ele immunidades e ser superior �tqL\ejJas
autoridades.

Como de costume, o sr. Leonel dirigiu-se hontem pe-
la manhã para a cidade, onde foi procurar o medico.

Momentos depois penetrava no estabelecimento
commercial, o deputado trabalhista.

D.Odette nrevenddquc novas sccnas iriam verificar
Se ordenou-lhe que se retirasse. Ele não obedeceu e pene
trou no quarto de dorrnir do casal.

.

Dali, continuou a proferir injHria� e fazer propostas
indecorosas.

Varios freguczes se aproximaram e D. Odete fechan
do a casa de negocio dirigiu-se á delegacia do 12' districto

policial onde apresentou queixa ao comrnissario Jeferson, de
s('�rviço ali.

Este policial chamou o :1ccllsado á sua presença e

observou-o dizendo-lhe que evitasse a reprodução de tais

factos, tánto mais .em se tratando de um homem da sua po
sição social.

Depois de Ofometter Que satisfaria ás solicitações
do commissario, Pênnaforte retirou-se.

A's 14 horas e 30 minutos novamente apparceeu
no arnlazem da Tua Bulhões Maciel o deputado traba
lhista.

Pedindo, a nomeação de uma commissão para
acompanh�r os ftmeraes e apresentar, em nome da Cama
ra, á familia do extincto, os pezames da Camara.

Da presidencia, o sr. Chrisíovão Barcellos associou
se, em nome da mesa, ás manifestações de pesar da Ca
mara ri desse rnodo, declarou approvados os requerimen
tos.

A seguir o presidente designou para representar a
Camara nos funerais, os deputados,Antonio Rodrigues, AI-, , ,.. 1 C j

G A 1\11 1�"ocno ;:)urC,{) �anos omes, _genor lVlonte e_, elXClra
Leite ej a seguir, levantou a sessão.

"motLI
uníversal'
Invento do

er"'\genheiro
cathariner")se
Edn,ur.do SiI=

A situação' politica
--I:) 0--

Ri'oGrande doNorte
Rio, 27 (via aérea)'

,O deputado Albertof Roselli e Ferreira de Souza receb erélm os

seguintes teIegrammas sobre os factos politicos do Rio Grande. do
Norte:

«Recife, 25-Em Macahyba a policia mato:! sem a menor

justificativa um nosso amigo e feriu gravemente a quatro, estando um

delles agonizante. No novo contingente policial remetido para a cida
de de Parelhas seguiram vinte jagunços, dos recentemente importados
da Parahyba,

A situação da zona do Seridó é afflitiva. O interventor abriu
novo credito de setenta contos de réis para assalariar os mercenm�iós,
Abraços.-Monsenhor ]OAO DA MATTA, presidente do dire-
ctoria popular».

.

, ·Natal, 27 (via aérea.)- Por decreto, do interVentor Fecl.s
r-al foi elevado de 50:000$000 para 12 O:OOO�\ÍOOO Q CV::dfto
para soccorrer as «despezas com a manutenção da ordem publica e

assegurar a tranquillidade da população- do Estado.»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Banda de Musica da For
ça Publica realisou domingo, um
grande concerto no Jardim «Oli
veira Bello» • obedecendo pro
gram� caprichosamente orgam
s3dfJ e ainda melhor executado.
A convite todo espocial do sr.

Coronel Renato Tavares. regeu E' prohibido, sob penna de exclusão automatica, a qualquer
u gral-de .-ova " dilecto e pre- integralista, commentar qualquer acto do Chefe Nacional ou do Che
mdo amigo Maestro Graciliano fe Provincial. (Esta prohibição se estende aos actos dos Chefes
Pompeu. que soube como sempre, Municipaes e Distritaes.)
d!monstrar a sua competencia e -E' expressamente vedado á "Acção Integralista Brasileira",
indiscutivel gosto arhshco. quer no ambiente Municipal, quer no Provincial, e, principalmente

Apezar' da deficiencia de har- no Nacional:
mOIH, especialmente, contrabai- a) receber donativo� �uJ� volume, por. excessivo" venha cr�ar
X08, o nosso insi,ne patricio con- compromissos moraes e dmunUlção da autondade do Chefe Nacw
duziu com rara felicidade os seus nal ou dos Chefes Provinciaes. ou Municipaes;
dirigidos. Não ha siquer Um re- b) receber donativos de p';5soas que pr�tendan: influi�, dire-
paro a fazer quanto.á perfeição cta ou indirectamente. na modificação das altitudes mtegrah�tas.
no desempenho das partituras,: uer *

*
*

(,uanto a regencla impeocavel. Departamento de Justiça
quer quanto a interpretação dos -Nenhum integralista pod�rá articular queixas e nenhuma
executores

. autoridade poderá formular denuncias a não ser através da hierar�Praxedes Cun�a, .

o bnlhant.e chia do Departamento de Justiça.e inimitavel clarmethsta calhan- I I

u!nse, fOI _simplesmente assom� 19') O integrali'srno admite abroso. Já nao falla�Qs �a �er- liberdade contractualftição da sua te.chmca ..m La
b. I· t? (O "C f lha")Fuerza dei Destmo». a so u a. a ar I

Deslumbrou-nos. empolgou-nos -Não. O operano que contratca isoladamente com o patrão
o final do «Lohengrin� de Wa-, está �lljeito ás imposições d:ste, segundo as leis da oHerta e da
gner. onde o celebre tremulo fo- procura que se exercem tragicamente no mercado ds trabalho, con�
�xecutado com tal llIaesttia, n- tra os direitos fundamentaes do homem.
gorosamente observados os cres- A liberdade contractual é apenas a garantia da liberdade de
cendos e decrescendos que, nos oppressão do Capital sobre o Trabalho. Só o Contracto Collecti
deixaram funda e indelevel Im- vo do Trabalho garante os direitos tanto dos trabalhadores como

pressão. tal a perfectibilidade com dos industriaes. dos camponezes e dos fazendeiros.
que foram observados. Não nos

I
u
I

-causou surpreza, porém, pOIS es- Brasileiro de Santa
Perrepl·stas "'11""""""'_"''''''tamos, ha muitos habituados com Catha r ina:Praxedes Cunha, tão grande e

«A tua Patria é o Brasil. paranaenses I,brilhante mUSICO, como modesto.
,Santa Catharina é apenas a terra onde nasceste.Et justo o nOiSO commentario. Antes de seres catharinense, és brasileiro! -

Gr8.ciliano Pompftu é .bem me- Vem trabalhar pe19 bem do Br�sil na Acção !rz-- RoubarTI processosrecedor do nosso dogto e dos tegra/ista Brasileira».
de inscripção. DOSSOS applausos extensivos Faos D . P. P.componentes da Banda da or-

_

ça Publica, o «piano catharinen-
&eJ> Ponta Grossa, 27 (via aérea.)

PREÇOS OS MINIMOS DA PI�AÇAI�peccavel afinação, perfeita Suicidia de. uma calha- - Communicam de Tibagy que
d· desappareceram do cartorio elei- Formidavel e ineguala vel stock de fazendas com,execução o programma, regencla , rlliinenSeb

.

toraI cento e cincoenta processos os padrões mais bellos
..

precisa e 50 na, sem macaquea-

é
.

. ções e fi.la foi como se nos a- -
- de inscripção. O Diario dos Cam- Comprar nas Casas Peirnambimana; econOri1lZaL

-

pr.es.eotou a Banda de Musica da Curityt}a1' 27 tA Oazeta)-A sra'. d. Maria Liebig, pos insinúa que os re:;ponsaveis RUA FELIPPE SCHMIDT. n: JSForça 'Publica no concerto que esposa do sr. Ricardo K. Liebig, natural de Santa Ca- pelo desaparecimento roram rn�m�

�,.ealisou dommgo tharina, .enforcoti�se hontem, na villa Papanema, Cajuní, bros dé' União Repuplicana. �iiiiiiiiiiíi "' iiiiiiiiiíiií_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiii_iiiIiiiiiiiii

Em breves dias ferir-se á,
em plágas catarinenses, mais
um pleito eleitoral.

E' o terceiro procedido, em

nossa terra, sob a vigencia
desse complicadíssimo me

thodo de representação - éfté
azora comprehendido pormarxis- C> ,

muitos poucos, e que o povomo
nunca o entenderá - deno-Não será devolVido o original

.

Temos verificado que o socialismo scientifico foi tão minado: Reforma Eleitoralpublicado ou não. unilateral como as philosophias e os systemas politicas da Assis Brasil; tido por muitoO conceito expresso em ar ti-
burguezia. O ma�x�smo não é mais do que o de�dobr�- tempo, como a unira therago de collaboração, mesmo soli-
mento do determinismo burguez. Noss� companheiro Ml-

peutica aplicável ao casocitada, não implica em resprm- guel Reale estuda estes assumptos maglstralI?ente no seu brasileiro.sabilidade ou endõsso por parte livro O Estado Moderno, que é uma verdadeira synthese O vindouro collegio eleito ..da Redacção. da política integralista.
. . . ral, o maior desenrolado so-

Antes do :narxismo, os Iiberaes �atenalI,st�s consi- bre regiões barrigas-verd.es}deraram a acçao do Homem e a reacçao da 1 et ra." terá fins declsivos para a Vida
O marxismo reuniu' essas du.as forças !lUma syntnese: cultural, politica e económica46$000 a Economia; accrescentou o Capital e o 1 rabalho, como do Estado.25$000 systema dynamico.

. Delle dependerá} o destino15$000 Nós, integralistas, consideramos tudo .I�SO e accres- de Santa Catharina c, tarn-5$000 centamos o arbitrio do espirita, como modificador ?a ex�
bem, mais do que nunca, a

. pressão e do dynamismo daquellas forças, no sentido de liberdade do seu povo.A corresponden�la, bem como
uma finalidade moral.

. .. Desse povo bom, orL�ciro03 valores relativos aos an- O Estado lntegralísta tera de relacionar todos os ía- e'Tabcrioso (me vem soítrennuncios e assignatl!faS devem ctores e sub-factores da sociedade e da Nação. O seu do. ha muito profundos vexaser enviados ao Director-Ge- ponto de vista é, pois absolutamente nO'..'O, e os velhos mes e inorninaveis violen-rente J"ro Callado. não o podem co�prehend�r just�mente P?rqu� a sua me�- das das olygarchias clom�-l'alxa Postcl 37 talidade é analytica, parcial, Unilateral, Isto e, do secuio
nontes, ou dos satrapas di-

XIX. tatoriaes - a chincalhes tro-
II
ft

II antes á nossa consciencia d.
............_u O integralismo na �ah�a povo livre.'

.� D E A R T E � A Bahia constitue um dos mais [ortes Nucle03 mtegralIstas no Apezar disso, perd�ra O 0.XiO-" "
norte do Brasil. Orientada pelo espirito vibrante e infatigavel do ma os /lOméms nascem e jlcam���������� n dr. Ponciano Jaqueira, o velho berço da nacionalidade continua a sendo livres e igaaes em direi-REOAl'TOR � manter as suas bellas tradicções de bntsilidade é d� brio. tos.

[�.'.'!"�� BA �.�_.:��,�.� Não ha muito e toda a população da capital sahia á rua pa- E este. não é o postulado
� ......� ��--:!!!>!;l ra desaggravar a bandeira nacional enxovalhada por mela duzia de em que os governantes aíi-

extremistas extrangeiros. cerçaram, tão profundamente,
Foi uma das mais formidaveis demonstrações de cIvismo já O regimen que usufruem?-

assistidas pela capital nortista.
, . .

a libcral- democraeia!
Agora de lá chegam as palavras de saudação �a.Mlhcla ao Porem, onde fica a lib.::r-

Nucleo provincial de FtorianopQlis, repassadas d� patrlOtl3lnO e quen- dade proclamada, onde fica
tes de oonvicção integralista. a igualdade em direitos pro-*

*
*

mettida? I
Dos Estatutos

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

PLINIO SALGADO

As tutu ras iss�ãO é uma ficção; tudo ��i!�������'f��O;::���:'����
�'.t.l�l1a}on�i(:l��clbla_gu,e� � mVUSC6nanea �esse ItllS01l0 regunen, fOI mel It�;';:;i::�"@T�§:iJL�J ������dor de minorias previlegia- O var�r rmiíi"itivrJ da lSanafilê2das.

Uma analyse chimica feita noOriundo delle, é o nelas- Museu de Halem sobre o valorto liberalismo politico que nutritivo da banana deu em redivide as collectividados po- sultado que ella representa, relalíticas em partidos, os 'mais tivarnentc ao seu peso. o alirnenvariados e interessantes.
lo mais nutritivo e de mais [a-A!guem J'á disse e disse '1 1" , ,. hecidcu mgestão ate noje conneci o.

tr:.uito be�l, que -no. Brasil Constatou-se que CI!1CO bana
r��o preclsal1?os partidos po- nas equivalem, em quantidadellÍlCOS mas Sim, grupos In- nutritiva, a um bife de 400 gramconscientes, orzanizados em

....... mas�
torno de lima pessóa; dispu-
tando, periodicamente; o

mando.

eleições
t

DIARIO NDEPENDENTE
Acção , Integralista

Martinho CaUado Junior

Brasileira

da em uma hora e quarenta e
.

• 1Cll'!CO mmutos, a maçã precisa nePartidos ou grupos, actu- d�i::i3 horas, a Íaranja d� duasalmente, ern Santa Santa horas c quarenta e cinco minutosCatarina - colmeia laboriosa
c as nm nxas eh tres horas e quaC fecunda - contamos com
renta minutes.

ires: o Partido Liberal, situa- __

cionisía; a Col.igação R:pu- O verdadeiro perigo
blicana, oPpOSíÇJlO (,h!. e.s�óll Japonês
e, o Partido EVJILlC10llt';la; D, quando em vet; OUVimos
outr'ora força quando situa- fallar do chamado !kligo amarel]c,
çã i, presenternente com pOJ· do é, a iW::lS;IO da EUli)pa e do
C03 syrnpathisantes espalha- Occid..'nt� 1'.:;]:13 num 'lOS':;,; l::giô�sdos pelo Estado. malaias,

Resurgern, essas facções Pui" o p..'l'lgo Ja]Jonê:;, que
partidarias. do pleito ante- cb Ião proclmado dávamos co

rior, altobadarnente, orga�J;- mo r1nr!.tasi1. exist , realmente,
za ido-se ás pressas. mas d� outra lerna.
SJo as entidades que, O govê.no ha icês está alar-

possivelmente concorrerão ás <7\a·:b ,U�é! as reclamaçõ as arfli··
umas em outubro, disputar- ctrvas d03 faSric:mtc3 Lancê5c3
do o curul presidencial. ri> bicycletas-r-industria que nas-

AO'ora) clles estão absor- ':::;�1 na Fral1�a, e é éiUi ainda.)

tos 111 confecção dos seus hoje muito próspera. E' o C:iSO

ele;Lm:s. qLL! ap?:1receram á venda nas

··n1"·- (:'1,<" ''3 ,... . lAr!'..... ��('.P·i!·�lpa.:." pLça, ga,u e"tiS, .Jl�y-
cbtJ.s nipp3mcaj p::;rfeitamc:�L� i

d.':nticas ás francêsas. p�lo preço
infimJ d:: 36 francos, quando o

artigo mc;onal custa em França
150 francos, ou sep maIS do
quadmplo.

Isso positivamente não é con

cor:'::nCli:l, é ti mort:� do CO:l1me;-CO!1 a cOl1scicncia!
cio· francês de bicyc!etas.

E�guan:o a ba.f!J.n? 6 dig , .. .n-

Redactor-chefe

REDACTORES DIVERSOS Choque de Mentalidade

(Chefe Nacional)
Colla boraç�o O integralismo é mais avançado do que o

Assignaturas
ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE
MEZ

I

B:'cvementc, virá a propa
J"d';llJ d03 candidat03...:.)

•

,

j.E' o p�riodo dos promeltl-
!-ne ltOS, da j(lsinceriebde, do
euçr0:Jo.
<Alerta, pois, catarinenses!
Votae para a vossa llbc!'·

clacle!
Vota::

Oslym Costa Tem·se calculado que é
precIso o trabalho de 620
ab�lhas, durante toda á. sua

vida, para produzir meio kilo
de mel.Comicio .. protesto QLlanclo o leite se queimar,
póde-se tirar-lhe omáo cheiro,
collocando a leiteira num re- A

�
cipieníe ch�io de agua frIa,
deitando na bebida um pouco
de sal e agitar.do-a.

----�-------------------

Pede-no, a publicação do seg:.rinte: IiEstu ::lantês! Op :;�'(li'ios !
Soldados! Moços de Santa Catharina !

De pé, em protesto vehêmente, contra o cerCC:lm�:llo das

m:mifestações livre do pensamento.
Unamo-nos na defeza dos nOSFOS ideaes.
Congreguemo-nos para rcp.::;llir as investidas dos segu::tzes un

perialistas, mascarados com rotulos espaventosos de Nacioil:lli5tas,
Fascistas, Integralistas e quejand,)s.

Fundemos a Liga Anti-Fascista!
Todos indistinctarnente, devem comparecer ao comício-protesto,

contra a inominavel violencia qUê :x:cC:�:ilonou a sangrenta tragedia no

dia 24, no Rio.
Dois mortos e 3 li fericlos, porque a valorosa mocidade estu

dantina carioca, alliada aos compcnheiros operanos, quiz dar umJ.

publica demoI1straçiio da sua. repulsa ao movimento. fascist�.Em dia que será, prevIamente, marcado reahzar-3e�.l o no:so

grande comicio,
Estudantes! Operarios! So1cbd05 ! Mocidade catharinen3e i
A' postos!
Abaixo os fanaticos da oppre�são.
Liberdade!

Passeiava, uma tarde, Vol
taire em companhia de um

d03 seus amigos, quando
passoü um sacerdote com o

seu acompanhamento, condu
zindo o Sacrado Viatico.
Voltaire tirou respeitosa

mente o chapéo e o amigo
disse-lhe com espanto:
-O que vem a ser isso? !I ...

O rnEU :tll1ig;o recollciliou-se
com Deus?

- C li m p r i m e ntamo-nos,
mas não nos falamos -_ res

pondeu Voltaire.
* *
*

Os ires preceitos do Direi.,.
to Romano eram: Viver ho
nestamente --Não lesar a

outrem - Dar a cada qual o
O Comité Anti�Fascista. II

que ê seu.

Attentai bern!
A filial das CilSiíi! Pei"muntH,m�na�) é a unica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

•. ' '1' I •..• ,N' .•�.;, ,-_

.�
- ..

�_.......�
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Brevemente C
Jornal independente

R R E
__

I Q��..�p�"!Q�rz,�.���._

Flavio

Limpos pesados kilo

R.efugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos 'refugos kilo
Cedanl.o Ido

I'crmnerclo. Inàu5-I�Tr:������:j�
".

'
.

"

m RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phonc l,tOl ��
I ARROZ- � ESTAMOS LIQUIDANDO CONI 201 DE ABATIMENTO t���rcado de Florlano�í)Ii� I DIVERSOS

(m d �O 1..'1) ���1 GRANDE STOCK DE ARTIGO;:, DE INVERNO Ií;�.�
..

Feijão preto sacco I 7 '000 Arroz sacco 41 $000 r-i.r sacco e b 1(1 os �� �"'l�1Feijão Branco sacco 20��OOO Querozene caixa 35$000 Agulha Especial 50$000 1� Sedas Lindas e Tecidos finos de belíssimos pa.i.ôes �JFeijão vermelho sacco 20$000 Cazolina caixa 55$000 Agulha Bom 45$000

���i
'

;;�Milho sacco 12$000 Vélas de cebo caixa 16$000 .laponez Especial 41 $OOO�)
. .

ELEGANCIA, E APURADO GOSTO rl�Batatas sacco 10$000 Soda Piramide caixa 55�OOO J�pone� ?�m ���OOO �� EdífiCio Prõprio
<r � �_'''' 7""'r __����mend�m sacco 12$000 Ceboks c�xa 39$000 Blca Crnllda J_$OOO

���������������.1'Arroz em caso sacco 12$00:' Vélas stearina caixa 38$000 MERCADO CALMO �J� ��:..����� -- =- � ...���,��� �� , . k-�.� -� -�

Farinha Barreiros sacco 12$OCL; ZéaMays Fischercalxa 30$000
t TanseiNuato A ornnipoten=1 NOVO GRlJ,PO ES�Farinha comum sacco 7$OOC Côcos saccos 45$000 BANHA '11>1 cia do COL!�\RFarinha de milho sacco 14$00C Far".llo saccos 5$000 (Por caixas de 60 kilos) 1 InC -

'I.cUeh ,.,.rc:..,. 11""" PI·' 1 r'
-

I' I =1
ara a consuucç.io co '-.lWpOCafé em coco sacco 30$000 Farellinho saccos 7$500 Em latas de 20 quilos 111 $000 escolar de São Joa(mim foi pipoErvilha kilo $200 Farl'nha de milho Marialina caixa E I d"'1 1 13$000 Rio, 27. (via sérea) - Ao

h
. rÓ» 1

J

11
• ".m atas e) qUIOS' II d d G Berlim 26 (aéreo)-A con- oJe ao prefeito caqur lê �T.UY::l-Banha kilo 1$300 24$000 Em latas de 2 quilos 115$000

seus co egrs as pastas a .lutrra

decoração da Cruz de Hon- pio 32:236$500.Carne de porco kilo 1 $200 Vélas de cêra kilo 7$] 00 MERCADO FIRME e da Marinha, o Ss. Ministroda
Tcucinho kilo 1 $200 G "k'l 1 $-rAOO Viação solcitou parecer sobre o ra, concedida a tojos os al-.

rampos p. cerca 10
.

t r lemães que participaram daCêra kilo 4�',80Q Cimento Mauá sacco 11 $500 BATATAS r iquenmen o em que a 1 ansequa-
1\1( 'I d 1 Ih 1 19$00r.i PI h P h I 210$000 tor Ít:c, pede Íicenca para executar guerra e instituída pejo pre-e

.

i:' aoe ias lata . ,

10Sp ioros in eiro ata (P d 60 I 'I ) :r

$1 00 or saccos e leI os ôoa d L d b territori sidente Hindenburg, em cuiaNozes kilo ,Aral:ne farpado n' 12 r6[0 25$500 voos e estu o 50 re o em ono �.

A,;su�ar 'nosso arroba 7$500 A f d . 13 "I 30$J1:00 Branca Graúdas 22$000 naciona], enír _; a Iror.t.ira co.n a nome era offerecida, selo-á,b rame arpa o Ti ro o

I de agora em diante, em no- T 'r'Polvilho S3CCO 11 $000 Franca Misturadas 16$000 Vcn.zue a c a cidade de Corum- O hesouro do ,'<t· "J :1<::.-
bá, com pous: s em M maus e me do Fuehrer e chanceller.

gou hontem ao �;'. l':'lCltico i-i.
em o', t 03 P n os julgados apro- Esta nova determinação en- NU1es Ribeiro 2 J :0 JO�lOOO jJ3.-
priados, trou em vígor desde hon-

ra reconstrucção da L"rc\d:l até

I tem.
a ponte grand;� do Fio Cai i /a-
ry.1$5001 - Os remadores

1�3001 Em Sao Paulo, brasileiros
1$400[ o autor da des- �.? ..

-e-

I
MERCADO ESTAVEL b ' 3' BuellOS Ayl �s, �2.-Sel d.o

_ CO e rta do 9 amanha recebidos em audi-
DIVERSOS I - encia especii1.1 pelo preside?-
(.COI' I�ilo) S. Paulo, 27.-Via a�rea te da RepLl�lica, �r� .�g�l.�!:.l�5$500 -Encontra-se nesta capital, J.ustus, os remador c" b: asue:

$900 desde ontem o acadêmico I os Rocha e Andrade, que
1$500 Enrico Fermi' autor da des- acabam de finalizar o «raid

I $200 coberta do n'ovo corpo-sim- de yole de Santos-Buenos
pies que ele denominou 93. Ayres.
A proposito da descoberta

cio elemento 93, o me.stre de
Fermi, professor Corbino diz
o seguinte:
- "Trata-se do corpo sim

ples mais duro que se conhe
ce na actualidade. Esse ele
mento contem uma carga nu
clear maior que qualquer ou
tro e suas propriedades e
radiotividades quimicas são

De 15 ii 22 do carrento similares ás do manganês. -----------
========�==:JT==O==(�'=K==='==:E==-n=tr=a=c)a=s=na===5=a=hi=c'I=as=na Com a applicação do elemen- Agradecimen-

semana to 93, todos os materiais ve-
t M

.

3.744 lhos poderão rejuvenescer». O e Issa
24.833 I12.0971 •

6.232

Borges e ILuzardoFaltam as sahidas dos depositos particulares.
"'""'."''Tl''W_'... m ... 'õ""""""FN"'·.........""·__..'N'_ 13=-.. João Dutra Junior e fami-

D. SEBASTIAo DE LEME Rio,27 - (A Gazeta) A- lia, ainda compugidos com PROTES r/UH E'/d PR/iC/l
: ��'� granches . E A LucrA NO CHACO cabam de cheg�r aqui a bor- o falecimento da inesql�eci- PUBLIC/l'68$000 I nanobras na

Vat:callo, (vI'a '

) C do do ZeelandJa os srs. drs. vel CECIL.IA RENZEl T. I Curityba 27 - (Via aérea)68$000 Ita ft I·a . aerea ausou
Bd' DUTRA" tE' 1 I

I
. bôa impressão aqui a noticia da ?rges e Medeiros e Ba- , vem por es e mela. � m vlrtUc.c c e te:' �;clo trE:,·'::'-58$000 Scarperia, Toscana, 23 (VIa- iniciativa do cardeal arcebispodo ptlsta Luzardo' externar o:seu profundo agra- ferido dd S. P<udo paj,[ ,.\jL-L62$000 aérea) - Durant� a noite de

R d J
.

D 5 b d decimento a todas as pes- capital um bnccívnar o pos-50$000 io e aneuo, . c astião ehontem, as forças aérea:; do parti- Leme, appellando para os arcebis- sôas que os acompanharám tal, o que nm pn:judicãr aFRIO do azhul, bOdmbardearb�m Bologna,
pos de Buenos AYfes, Montevidéo U Itima saudaç'ão de por ocasião do seu falleci- promoção de fUliCciol1-1rios8$500 recor! eccn o os ar 1tr05 que es-
S· 'd d menta, assim como, aos que dos Correios de Curityb.:l,'1 d

.

d
e anhago,no�enLlo eumacoor- H",ndenburao Ih

. A6$500 1[0 JU gan o a� actuaiS gran es
d - d f b es enViaram eoroas; flores, reuniu-se h JLtem, :is 15 ho-b d·

. enaçao e es orç05 paraa sema-
t I t d7$500 mano ras o exercito, que a CI-

- d I Ch � e egrammas e cal' ões e ras na maça Cujos 00-d d (f d' çao a ucta no aco, entre o' R' 27 (A O t )Ch I: .19$000 a e so. reu graves amno" sen-
b I'

. 10, - aze a e- pezames e as que a acompa- mes, grande numero ded I·
.

d f f'
.. paraguayo3 e o IVlan )5.

gOll' t' I 1 do para lsa o o tra ego erroVmrIO aqUI a poe Isa parana- n laram a sua ti tlma mora a. funccionarios postacs. Dét-eincendiados os a:mazem de .vi- URGENTE ense Maria Salles, que an- Aproveitam ;:t àpportunlda- quelle logr3.c.1S01i! (l IJL!b!c() di ..

veres e de motenal do partido tes de partir para o Brasil de para convidlf a todos a rigiram-se 03 llBnifestÜtlÚ':>'Vermelho. Este ultimo con'e,;uiu, Victrola maTO. P,nmout (nor entretenve palestra com o assistirem a missa de 7 dia 30 Paíacio do CO'verno, ondecntretan�o, repelir a offenEÍva de- te- ame icana� perfeito e:tido com- presidt'n�e Hin lerbugo, rece- que, em intenção a sua alma. o professor J<:L,I' 1..�(JJ!,c;,sellcadeada pelos contrarios Esta plefa com &C�3. benclo deste uma saudação mandam celebrar no prox:- falou em nome do,') colIeQ'as'manhã, na grande batalha simula- Altura 1 mL 20x60 cms. para o povo paranaense. ma qUErta-feira ás 7 horas, protestando contra a nOl}�ea�da que prossegue sob as vistas do Custou I :300$000 ved�n-se Maria Salles escreverá para na igreja de João Pessô3, ção de funcciollarios de Olí-lei e do primeiro minlstro MIlS30- 350$000. Tratar Rm Marechal os jornaes, artigos sôbre a (E�treito), confessando-se an"· tras. reparti';ões para estelini. Guilherme 21. nova AIlemanha. tecípadamente gratos. Estado.

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

VINHO DO RIO GRANDE
Em quintos 80$000
Em decimos 45$000
Café em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 23$000
Vassouras 3 fios dz. 20$000
Xarque coxões arroba 26$000
Xargue sortidos arroba 24$000

MERCADO FROUXO

lei/os)
16$000
32$000
20$000
25$000

FROUXO

XARQUE

COUHOS

(por 'cilo)
Mantas Gordas
Patos e Manta

MERCADO FROUXO

Peso Á'rgentino
Peso Uruguaio
Escudo

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

Interventor rnara

nhense accusado
de orgar izar

:) ':.� �• .{i.; Ir} ,."
! t;.�B I:.H.HJ

RiJ, 27 - Na secretaria
cio Tribunal Superior, foi
entregue uma peuçao frua-·
da pelo delegado do f'él"ti
do Socialista do [\I\at"tlilil::O
junto ao Tribunal, na (:l al
o peticíonar.o rcprcscntn L m

tra as actividac.:l's p;]r�";a
rias, dircCi<!S 2 lmlirCLiJS,
do actual dcl(',o;,!�L) du gu
verno fccI,:,cal naqH,.'·JlI' Es
tado, capitüo IvlarUns de 1\1-

\

meida, accusandG-o ela orga-

PELES
Sortida regular

G3.tos do mato uma 4$000
Lontras média uma 30$000
(='raxaim do mato uma 3$000 fEIJÃO
Graxaim do campo uma 4$500 (Por sacco de 60
Catetos mádios uma 4$000 Preto novo

Porco do mato uma 4$000 Bmnco especial
J �3.C1art05 orandes uma 3$000 Vermelho� 't)

Veados mateiros kilo 8$000

I
fv1ulatinho

-

MERCADO
MADEIRA DE LEI -- PRIMEI- I

RA QUALIDADE FARINHA DE MANDIOCA
Taboas de lei est. (3x23) duzia

(P d -O 1.'Z )38$000 I
or sacco e j !tIOS

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 Fina com pó 10$500
1 )ernas de serra lei dz. 28$000 Grossa sem po 9$500
ràrro de pinho 14$000
Taboas d� qualidade 2123 dz.

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

M�rcado do Rio

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

CAMBIO
Novo interventor
Rio.-27 (A Oazeto) - O

presidente da f�epLlblica as

signou hoje actos exoneran

do, a pedídol o capitão
Carneiro ele Rezende, do
cargo de Interventor Feclerrll
no Ceará e nomeando para su

bstitui-lo o sr. coronel Mo
reira Lima.

nizaçào, com os �;('us auxi
li(lres de gO\!Crnl�, (}; ura [Jar
tido politico· �l Cjue deu o 00-

llle de Social-UC:11'JCíL:,.. O.
Na:mesma ',Jeticüo é r ·�1!1"-'··

, J

rida a medida 1t;,:(al n!, ;'a
"

a Oirganização àessa 2ggi e-
miação politica, pelo facto c'e
fazerem parte c12 se,i dire
ctoria central as pdncipacs
autoridades do Estado.

Libra
Dollar
Marco
Lira

Cruzeiro 44 kilos 38$500
36$000
4��800
28$500

Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro

Preços C�B'rltmt"s i1� �ra9� d�

r!P.lrjant.l�iS!is semana

(,

.'urprcza
( :ruz�iro
lldiam

Li4 kilo5
5 e 2 ki!os

Feijão (saccos)
Arroz ( )} )
Farinha ( )} )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
X<lrgue (fardos)

100.957
90.014
46.155
9.450
16'425
17.200

21.566
21.364
12.561
10.710

Funccionarios
postaes

FARINHA DE TRIGO

ASSUCAR

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira
SAL DE CABO

S:lCCO dê 60 kilos
S:lCCO de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

SAL DE MOSSORÓ
SJ.cco de 60 kilos 9$500
S:lCCO de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABAo JOINVILLE
Caixas peqHenas 4�)000
Caixas grandes 5$000

'ZSW""DEMl'W n' rr mvrzs 88'21_ n �

,n- r-rmure

A CA_PITAL.A R T
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ETA
voz DO POVO

tituirá,

mórte do deputado Pennaforte o subs

ssr, Alvaro Soares VenturaCarnara- o,

Corn a

na

Florianopolls, Terçda-feira, 28 de Agosto de 1934

V!i"T'5I 1 11_W!f5Tw'flFWTii'? HN__�I&lIiIIIlliiIlIM'EE!YWW H=_ iRtlMSFtw=nr:mz 'TTTT

MO'U 17!;� ;e�Se_�,�b, .i�
I

�1�N'�'O��So���s-""�-a��'�"L�--=V"':S��f:?-II;�d''�:�:T�a·,.r"'l As e Ie içÕes
do pelo pre�Si- � ",

, � 'O I j at·ubrode f"1te Va rg�3 5 � ,�\..A A escassez de espaço não nos

Rio, - 28 _ (via aérea) ���������� ��i.�r�:-$;�#"!r:c:"'lo.��� permitte publicar hoje o nosso
commentario sobre a Academia deFoi recebido hontem, em au- Padf8 Dr. EmUlo !Jufner. Os que partem:

d
.

1 I NiI'Iltas e cftlmment�!Mi;�s Côrte e Costura Creation o queiencia espeCla., pc o Si'. preSl� S
.

tI'"
.

V CíRi II II'"
'

, egUlram para o nor e (O faremos amanhã, jogando assim adente da Republica o politico Faz annos hoje o revmo. Estado: Horsf Wehlmg, dr. ultima pá de cal sobre tão lal-catharinense sr. José Eugenio Pe. dr. Emilio Duíner S. j., Paulo medeiros, [ovino'[l.irna, Nestes ultimos dias tem visitado, por diversas vezes os srs. Aris- lado incidente.Müller. digno director do Gymnasio Alsira Brande, Alvaro Hen- tiliano Ramos e Placido Olympio, o ceI. Joaquim Domit, influente A Gazela com a proxima pu�
__."'......=C'..."'"'""w'5._.,.,.M__ Catharinense. rique Bonson, Aldo Avilla polico republicano, tendo com o'Secretario do Interior, passeado pelas blicação dará por finda a sua mo-

DESPOR'"rOS O illustre sacerdote pelas Luz, Iracema Borba, Leonar-lmas da nossa capital.
.

ralisadora e honesta campanha.
suas virtudes, pelo, seu alto do Rerrellí e Silvíano dos -"0---

saber, tem conquistado em Santos. Segundo nos constou hontem, os evolucionistas de Cresciuma Festival da
t: . t ' Florianopolis as profundas adheriram ao Partido Republicano. C._,ampeOn.8 O

sympathias ela nossa gente Club XV de -0- araV8E1a
sul--ameri(::�aw. que vê, na pessôa do anni- Outubro o sr. coronel Fontoura Borge�, em palestra, domingo ultimo, Será levado a effeito hoje ás
no de ath Ie- versariante um educacionista demonstrava-se confiante em optimo resultado para o seu partido, 20 horas no «Theatro Alvaro

tismO de grande mérito e sobretu- Fomos distinguidos com um
nas próximas eleições, no sul do Estado, ond� é influente politico ele Carvalho>, obedecendo o......se�,

do um abnegado conductor convite para assistirmos a sabba- liberal. guinte programma:
A competição athletica ell de almas, Ao Pe. Dr. Emilio S ff'

.

d t di" d d 1 -

1 P Al::>1�E(.L
-

� tina que aI'. de setembro vin- . s. a irrnou ain a es ar e peno accor o com os ec araçoes - a. ,'-\..... " -

tre paranaenses e gaLlchos Dufner pedimos juntar as fe- douro, a orchestra Freyesleben- do lider Nerêu Ramos, últimarnente concedidas aos jornaes cariocas, 1. Palavras pelo speaker, Jo�
realizada em Porto Alegre, licitações que receberá hoje Barbosa e varies amigos ollerecem pois, as referidas declarações exprimem fielm::ntc: o que determina a sé Dantas; 2. Ao embalo do
constituiu um verdadeiro as muita sinceras e effusivas E di C d J' Lei Organica do Partido, ,

em qUe as divernencias qUJ porventura b r (poesie) St r,1I r>
ao sr. myg 10 ar oso umor, � e ço � , a. vroema ,�a�

acontecimento esportivo. que lhe envia «A Gazeta». digno presidente daquella aggrç� hajam entre 03 seus elementos, serão resolvidas pelo Directorio Cen- pilé; 3. Canto ao violão, Sta.
Publicamos abaixo o re- rniação. Agradecemos penhorados traI. .. Julinha Meyer; 4. Solo de vio-

sultado zerar 'das provas: Fazem annos hoje: .

I 0- I' CI ,r' C rn c· l' N t {-

�
�

o convite que pc os promotores ., . . -, .
_ (

mo, O',IS a' ias .m.i e es �'
1.000 metros rasos, ven- A senhorinha Maria da

nos foi endereçado. . -s ,

Dommgo ultimo reali�ou�3J na. Sede da Colligação �Rept:� Rosas; 5. A procissão (poesia
cedor: JOSé Gebert, Paraná, Conceicão, filha do sr. ma- � I blicana, em São José, a eleição d03 delegados á convenç-o de setem-: futurista), Newton Silva (Director
11 2[5. jor Acacio Moreira; Ma ias I bro próximo em ;Blumenau.

,

da Sucursal do dia); 6. O dia
Arremesso de peso, vence- O sr. cel. Manoel Pereira Postaes A presidencia coube ao sr. Antonio Lehmku], tendo corno se- da Violeta, Sta. Moema CaIJib;

dor: Pedro Graziani, gaúcho, da Silva; A Directoria Regional dos Cor- cretario o sr. José Filomeno. A prcsidencia de honra foi dada ao 7. Love 50ng oi the NJe, Jür-
11n1' 87. O sr. Arlindo Oliveira; reios e Telegraphos fechará ama- sr. Carlos Napoleão Poeta. Compareceu elevado numero de cor- ge Nasser, (tenor ponta-gro ccn-
700 metros [asas, vence- A exrna. sra. Adelía Mar- nhã, as seguintes malas: religionarios. se); 8. Caxias e l-blemburg,

dor: Ewaldo Kinzelmann, ques Guimarães; Via aérea - Santos a Natal Foram eleitos delegados pela séde: o st. João Laurentino Gon� Prof. Meira de Ángelis; 9. TI;:;-
Paraná, 52 315. (Recorde O sr. JOSé Hermes Gil.

e Europa: Impressos até ás 9 ho� din, e pelos districtos «João Pessôa» - Antonio Gandra, São pa no Coqueiro, Pelo chorinho
Sul Brasil). ras reaistrados até ás 8 horas e Pedro de Alcantara -Leopoldo Kretz�r, «Angelina» -dr. �on5tan� do GymnLi.sio.
Saíto em distancia, vence- Os que chegam: cartas

o

com porte duplo até ás

I
cio Krummel e Garcia - Fra:1cisco Albino R3.ffi03. - 2a. PARTE.

dor: José Gebert, Paraná) 6 Chegaram hontem cio nor- 9,30 h<>ras.' O sr. Nicolau Kretz:�r, influ�nte politico republicano de An� 1. Canção siria (humorismo), Jo�
m�s. 61. (Recorde Sul Brasil). te do Estado as seguintes Via lerrestrê: - Até ás 8 ho- gelina, em expressivo telegramma d,Jegou poderes ao sr. José Fi- sé Dantas; 2. Morreu Angelica,

1.500 metros rasos, vence- pessôas: dr. Ernanni de Oli- ras para Lagôa e Ribeirão; lomeno, para representa-lo na reunião. Pelo chorinho do Gymnasio; 3.
dor: Werener Bechs, gaucho, veira, Ricardo Silva, Alvis de ate ás 9 horas para Sacco dos --0- Scenas da Foz do Igmçú, o qual
4' 26" 112 (Recorde Sul Bra� Martins, Mercedes Fernandes Limões, Trindade, João Pessôa, Está ne3tu capital o sr. coroa;;l Jos� Sevcriano Maia, de3taca� Newton Silva vai concorrer r.o

sil). Jo�io Patricia, Ivo Ferreira, Sto. Amaro, Sto. Antonio, e do procer evolucionista, que veio tratar de assumptos p,)liticos. premio do Touring Club; 4. Can�
800 metros rasos, vence� José Haymunclo Gomes, Ar- Cannasvieiras; até ás 18 hor \S pa� to ao violão (humorismo), Sta. Ju�

dor: Ewaldo Kinzelmann, !nor ��1a1!�e,�Octavi'o Bessa e I �� Bi��as5{: Camboriú ltajahy c linha Meycr; 5. A scisma do C<�-

Paraná, 2' 01" 215. RobeIto lJe"sa. ::Sao hanClSco. boclo, Sta. rv10ema Capilé; 6.
Sallo em aUara, vencedor: D'-, ISseu· rso r"'''''''\O R' liO Valsa Síria (humorismo), José

\\Túner Schwenghoffer, gau- Jalltar offerecid,O a cara-
I Dantas; 7. Impressões de Santa

c110, 1 ln. 72 (I�ecorele Sl.:l Catharina, Prof. Meira de Ange�
Rrasil). varru� de uymi18siaBlDs ---D o __ lis; 8. A Severa, Dueto; 9. A

Revezamento 4 x 100 me- embaixada do prazer, Côro.
'

iras, vencedores: gaucho, 451 paranaenses Teremos assim opportllnidade
m. 3[5 (Recorde Sul Brasil). sr. BOrgesdeMede I- ros de ouvir Moema Capilé, -illustre
Arremesso do disco, ven- No «Lyra TennisClub hontem nome de seus collegas, o gymna� declamadora patricia e que Vém

cedor: Lothar Krueger, Pa- 20 horas, foi oHerecido pelos siano José Malburg. precedida de glande renome.

raná, 37m. 26 (f�ecorde Sul gymnasíanos catharinenses aos se- Agradeceu a saudação o pro� ",,"5=

Brasil). us collegas do vizinho Estado do fcssor KUgusto Meira de Angel- R' 28 (', �.. � ') O· B· " d·. lVI�d; d�' c
P I· I'·d d b' d

10, Via aClea.J- sr. OIge" <- .. ' ClfOS "pOl.;
110 !'nez'ros CO/',l barl'ez'ras, araná, um auto Jantar. I· presl ente a em an,a a d

.

d d F d 1\11 Ih f II�,

'I .. I'
-

I
'

e OUVIr a sau ação o sr. 'ernan 0 'laga ães, a ou, come�

vencedor: Werner Schwei- Viam�se, na vasta me3a li1- que em pa avras cheias c e ca 01' I d d' d -' 'd',

h di' 'çan o a izer que oravante, iH,,) maiS se consl �rana um ven�

ghoffer, gaucha, 16 415. (Re- damente ornamentada, S. M. Rai- teceu um ymno ,e ouvor a nos�'d " dI' d' d b-
d CIO, mas Sim um vence or, que: 0órara a Ita e rece er tao

C )rde Sul Bras!'l) nha dos Estu antes. re1Dre3entan- so. gente e a nos,a terra. .

h I I
.

d 1 I/' tnump antes acc amações e os aUfeIS e tão Honrosas pa mas na

900 met/·os raso� VO'lCe tes do Governo, Instrução Publi� Apos o ]'a:1tar houve danar. f C I B I E d d I d It:.. J, Cl -

- :r órmosa apita rasi eira. stava omina o p� a up a emoção
dor: Ernesto Kretschamar, ca, imprensa, da classe estudan�

Convenção da homenagem e da palavra do iHustre interprete dos que o rece�

Paraná, 23" 4r5. (Record Sul tina e senhoritas da nossa socie� b' M
. .

h d' b
',' epu b I iCana Iam. Ulto pouco tm a a izer, mas o astante para serem com�

Brasil). dade,'
.

I

h d'd
.

E d d d'
S d S. Palllo 27 - (Vt'a aérea) pre en I os os seus proposJtos. n::';f(& o o perio o Iscricionario,

400 metros com barreiras, au ou os caravaneuos, em d I·b d d bl' 1 d"Como estava amnunciada,
restaura as as I er a es pu' Icas e asseguraaos os lreItos e ga�

v�ncedor: Domingos Moro, POli·t"ICa Per- h d rantias individuaes, era forçoso, todavia, que todos estivessem aler�
F- 'Ç.2 2 5 (R deI

- instalou-se oje, pouco e-
'arana, ui· r ecor e vU

nambucana d 14 h 'd ta, porque os primeiros ex,xutores d:l Constituição eram os mes�

B '1) pois as oras, na se e
,raSl .

do Club ,Germania, a conven-
mos homens da, d�ctadura, que go�e�naram c?m o arbitr.io, �mpre�Salto com vara, vencedor: d th d I t d I b d d I

R K I h 3 45 Rio, 27 (aéreo)-A repre- ',,2.0 do Partido Republicano gan. o me o os VIO en 03 e compnmm o as I er a es, me uSlve a Joa- mil m.1
aves. oeppe , gauc o, m.

I'
.

d P
>

, da Imorensa 'Y SII

,(r�ecorde Sul Brasil). sentação po tttca e er- iJaullsta. •
.

C d
500 metros rasos, vence- nambuco na Camara dividiu- .'í.S, 15 horas chegou ali o O orador aconselhava a todos que ficassem vigilantes. Para , arrega O aos

dor: J. Winniewski, Paraná, se em dois grupos: oito de- sr. Julio Prestes sob calo- que a vigilancia e a acção fossem efficazes, que se unissem em hom bros
16'53" 215. (Recorde Sul putados com o interventor, rosas aplausos dos presentes. suas classes e profissões, que se agrupassem em partidos, sobretu� -o-

Srasil). oito na opposição. O sr. Altino Arantes sau- do partidos nacionais. Sem essas condições primariai, bem cêclo a Porto Alegre, 27 - (Vía
Arremesso do dardo, ven-

Ambos os gr�pos i�ão as dou o ilIustre politico e o con- fôrma de governo degeneraria em regime de ficções e mistifica- aérea) A chegada a esta ci-

cedor: G. Catrambi. Paraná, urnas, 'no prOXlITIO dia 14 vidou para tomar lagar, na ções. S�m a democracia não poderia haver liberdad::. dade da caravana da Fren-

48m. 90 (Recorde Sul Bra- de outubro com as suas cha- mE'sa. Recordou um pubiicista, segundo o qual o maior probbma te
_

Unica, chefiada pelo sr.

sil). pas c?mpletas.. r,' '_
é salvar a liberd._je das forças que a ameaçam, e concluiu evo� J?a? Neves d� Fontoura cons-

Revezamento -4 x 400 me-'
O ,nterventor e. c�ndldato V I 5 I TAS cando o proverbio ingl�s de que «o pre�o da liberdade é uma tt�UlO. aconteclmento extraor-

t vencedores: gauchos. ao goy�no cO,l1shtl1cJOnal. A eterna vigilancia». d1l1ano.
(as,

Opposl'cao tera tambem o Fom03 distinguidos com. a vi�
S' I di'

Grande multida-o clltl'e a
, egmu-;;e com a pa avra a sra. . Isabe Schneldêr, um ual se t'

! c

seu candidato, que será in- sita do Sr. Paschoal Simone, do . , h B
.

L d S
.

C A q , con avam ll111wneras
dicado depois de empossada alto commercio d�sta praça. operan� gauc o e. os srs. aptlsta uzar o e ampalO .orrea. familias, recebeu a car�vana

a Assembléa do Estado. Fmdos os dlscurs,0s, tomou. o sr. "Borges .de MedeIros um entre estrepitosas acclama-
O grupo da opposição Est.eve hoje em n05sa redacção carro, ladeado pelos srs. �:tmpalO Correa, Baptista Luzardo, Fer� ções. O sr. João Neves foi

compõe-se de elementos col� o Sr. Julio Pustilnick, da Fede- nando de Ma.galhães e Inn�u Machado, sendo acompanhado por carregado aos hombros até

ligados. Cada qual, porém, cão Brasileira de Imprensa. numerosos amIgos. O ponto onde tomou um au··

conserva a sua organizaçãb Em frente á rua do OilVidor failou um orador Baudando o tomovel em que foi trans-
autonoma. Gratos pela gentileza. sr. Borges de Medeiros. portado ao Grande Hotel.

de UMA
ACADEMIA

[

Politico P
".

repistamorto
a bala

Sao Paulo 27 -- (Via aé
rea) Informações de Ribeirão
Preto noticiam que o sr. Ely
seu Coutinho, presidente do
directoria local do P. R. P.
foi ferido a tiros por dois
desconhecidos, vindo a falle
ceI' momentos após.

F. C. D.
Terá lugar, hoje, ás 8 ho

ras da noite, a reunião do
Conseího Téchnico da F. C.

D., a qual deverão compare
cer todos os }uizes officiae'S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




