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o sr. Washington
Neves da Fontoura

Luiz, leaderando os

Baptistae Luzardosli
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10, � Via aerea./-i·\ l"Çl�
ra 111ternacio:1al ele A�nostro J éS·
, d

.

d 1ta ·encerran '

o um r:�no o oe g:'::.:j-
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Número avulso

o "Duce" acha passivei umajOsr•.Adolpho ForrT'idav�.I. I O
guerra no momento Konder' e os

. ;e��los.ã.O
funcciona. Buenos Ayres, 29 (viaaérea)-..

Roma, 29 (via aérea)-.Falando, após as manobras
.

E�rJ!oqjram, honrem, quarenta .e
,
Rio, 29 - (vi.a aérea) - O grande Partido Nacijnül E <_ .

do exercito italiano, o sr. Mussolini affirmou que a guer- rios demit. tres tangues de petroleo, da Com- sionista, já fundado ou de fundação proxima, abriga ur.. [,,: .. .'1.: _

ra está no domínio das possibilidades actuaes e póde oc- tlll -I panhia Nacional, verificando-se 50 grupo de pessôas.
correr de improviso, dramaticamente, em circunstancia que I UI!OS numerosas mortes e ferimentos. O�" Farão parte do mesmo 03 are. Arthur B..':m'l. des, B.�r;l:' a
fará pensar na de 1914..

.
prejuizos são calculados em . ,I O Luzardo, Iiineu Machado, João N.::ves, \VashÚ1gton Ll1i!�, .l:.':L-

«Não é necessario prepararmo-nos para amanhã, .e
é ) F milhões de pesos.' cio' Peesôa, JuEo Prestes e tantos outros.

� .

"á hoi Rio, 30 (via a rea. - 0-
A

.

d d E I I I l'sim J para 10Je». d' d "b! pOlan o em ca a :..stac o a cnapa aos COlTéJ;(\iol�clric', (l-

d
., D d ram eixa os so re a mesa (a .

f h dVamo-nos tornan o-contmua o uce - ca a vez
C

.

> I d poiará, «ipso acto>, a c apa o P. R. P. de S. Paub, enc- -

mais, uma nação militar.. m. ilitarista e gUl.'rreira. Isto quer Admir� ui( rdguenmd·nd .0
f s�'1C' .

d
beçada pelo sr, \Va8hington Luiz.' .

dizer que toda a vida da nação, politica, econornica e es-
o p o

b
on er, pe .:r o. lOdO'., O n 5 eg U I n o E, sendo candidato o er. Wa�hin"lon Luiz, seu l1{Jtw� �d..í

piritual deve convergir para as nossas necessidades rnili- dações, so re
.....

as proVl e���r :-1 re fe ns sulíragado em S. Paulo, coisa que tambem se po;_b affinn,lr:. r.i
tares.»

as pe.o governo no sen 1 o e
I

.

d.

di
. . .. . receiO e errar.

I cumpnr o tspositrvo constituclO"l I EI
. \.. t 1.'

.:.

b I .: .

I d t
. :. eito o sr. w asrnngtcn, ca er-Íhe-ia a ltd,�ran!'a eh C'J" r

_

__________..-
I na CJue preve e e ermlna a no-

. 'C"
' r ••

F
-

d .to I FEM IN ISMO I d::Ç�: �:<e��;m::"':e<;t��:;:: tici:"ed:a. i�x�'· A:::;�di;'� i "', naEnt;:a�:;,mo:,. o sr. W .,hinglon Luiz l,d" ando 00 si .

usao OS par f dos íunccionarios demittidos pelo que o cornmandante do exercito, Joao. Neve" e ,BaptI�ta Luzardo..

tidos da fren- Rio, 30 (via aérea.)- E:;tá-!gOVêrnO provisorio e seus dele- naquella r�gião, d.derm.inou que.
.

• ..e realizando, neste momento, na I gados: e um projecto do sr. Mo- [osse organizada uma lIsta. cpn-. .
.

te-U ruca
.

, f ;:���; ac��:::d�ãop�:ctaJ�: II :�:li��tn,tsd�iPk%:t�:ben�! :d.:cion.�::,:�;lis:� d:l:,��: iEmfire,0_ IIa
'

S li Irgen il;@!S:
gaúcha

.' 1,,0. Bmúleira pelo .Progre"o F.,. .genhiiro," �rchitecto, e .g<imen'lnaladud�;�aque'; ahr:; de ".s�'tv:� . "televlsao P.. rrnl��'3t,;�"')Cj -"':8
- I rmmno.: As delegações de todas sores expedidos por qualquer es- rem. de retens, no C,.50 de ser r. ,_. ".

_

.

. as associa ...ões confederadas- as- colas particulares nacionaes, até I' praticado qualquer' attentado con- B-I' 30:·(···· "'Q.)' [)a O· -:::0Porto Alecre 30 (via aé- r .:r "d d d- 2'l 569 d H' L A '

.

_ Q '"
�r rrn, VIa aerea. -- c. rvio, J \. '!ia 11:, e'i) -- O

b ,
• Slm como o.utras representantes a ata o :::creto J. ,e I tra a e!ffiWaer. nnanc!a SI:: CJ·k " .1 .....� t

1 Ad h f d D) O dr Bruno Lima I d d f d
. aCCOTuo com o nrOJeC o da "'I. - C S e o· eo,artamé:nto do P.':3õoalrea-: "

das actl'vl'da'des e aspirações pro- onze de dezembro de 1933, que esta me i a oi toma a em 'Vlitu� ..

t
.

ã 'd' E"C··· "'T'f 11 d t I ,mmls rac ... o os o.'"eIOS e e- do Exerc-lto decbrou em. «·BoL·a an o ao? jornaes .por a e- o'fcsssitas-feminin'ás 1'0 Brasil, es- regulotl as profissões referidas.
1
de de ter sido descoberto que os

II h
:r

d' R: h
.

.

_. J .

t'rrenses soare a umao do'.''' E l'd - f'
. .'

l' d' egréilp os o ,etC para ti m.'- tlm». ue ['!!:l ic';pa:l:,,;0.o IX:i:1 cn··
;".

,�_ _.
. "'_ tãO. todas presentes naqu.elle Con- ss.a reva 1 açao se a.ra.' pe-! n.a.C10ll3.eS-SOCla lstas.preten Iam no

.tallarr.o d;> t .. l.:�n!·)hon,."s rJro"'I'(l""o h' dpartldos da fr';:;;ite umca dls
c' fante qualquer escola ofhcH:I ou I dm em que· assassInaram o chan- d

::t�

1-1
.-

dO. .

I
..

_ '. _

v n :�Clmento os i;lteress:l(lo:', (Pl(�
gre,.so.

. . _.
..'

.'

".",'

.

'" ,.
, A

e appare lOS. c te eVIsao, serao os . sargt'nto:; upresentnclu, í\r1111::;e que: Lacro depOIS da maucruracao ofhClahsada. no prazo de dOIS I cJle.r Do1l.fu��,. mat.ar ta..7Jlb,-!ll 95 t'd .' ..' .

'd:l
'

J f«-O novo partido que eu .

.,
.

o �
.

h f.J
.

. '..
com nu .ag nas prmnpaes cv 3.\. e5 oe gozarem os aVOl::S da <l1'cliii,1:':,

proponho venha a chamar-se seguIU-se uma mamfestação de ho- annos. . c e es 1,.10 exercito .. o alIemães cabines e3pec:aes identí- ficam apena:.
. rebcionados 1")" {'l,i-

Partido Republicano
- Demo- menagem a leader dra. Bertha cas ái existentes áctualrrwnt.:: na p03 em que Se. ü.cLiJ'c'::1. (>':1',

cratlco ha de ser em breve.
Lutz.

AS F LOE' ,:ç0-E'
.

S."
. Expôsição de Radio desta capi- a vencimento declara gu;', ,

. .:, d,-
,,' d d' d f' 't' t

As delegadas são hosp.edes

I'
tal pois de upuracbS:13 sÓ.:aç\)\..:: de:;J�n at Oh ,e i�1 Ivamen eh'a' .

e
officiaes do aoverno estadual da ·u b

<-

nao en O receIo que Ja] B h' t'>l d b
m etlinês, por exemplo, de· mesmos pelas rC5pcctivü.s cem,-

difficuldades insuperavei" na
a la, o qUa conce e tam em

_._.DE__ sejando se cómmunicar com um I missões, poderão ser �,acadas das

construção do' seu progr�m 1 nesta opportunidade O· seu' apoio .cidadão de Munich, se dirigirá á ! repartiçõ�s pagadoras 03 SC..ij.

IJ ·d .. I
:'-1 aos esfor"'Oi do progresso femi·

O U TU"B RO
.

f'ddi'ma. .a na, Vi a SOCla mO-I'
:r

._

.

re en a a ministracç.ão e, uma vencimentos.

derna questões' inteiramente mno.
.' ." .'

. ',,' .

vez esfabelecida a commuilica-
_

novas, não previstas nospro-' Mais aviões I
.

.
çio, entrará em uma eb;;sas ca- O successo da F;{:ha

l't' d b NOTAS E OOMME'N_binese sua imagem viva s:!rá
grammas po IICOS e am os para a Es.. I

. de Arnoshas
os partidós. Serão essas

CO Ia de I .'
transmittida para Munich, appa-

'questões, q�te deverão. sel_' AV iação I ':
TAR I0.S. '

'. .

.

_

. rece�do foobie UUl disco do ap-
d.e prefere.ncla focadas,. e co

R' 29 (.'
.

'. ) _ O '. Dr Adolpho. Konder da act1\'ldade de·politlca. StiO va-
parelho telephonico; o mesmo a-

mo ellas não constam dos
. 1.0, via aerea. mi •

.
. .

_ _

contecerá com' O seu interlo,:utor

Ih
- 0- msteno da Guerra abnu concur- t109 os commentanoll sobre ages

. em Munich, de maneira que am-ve os prog:rammas,. nao p rencia para a compra de aviõei . to. Dizem LinS que absorvem o b ' d d dde have.r dlve�.cla entre Emb.8.rcará amu.nhã, no RlO retirante &8 preoccupllçõe5 profie�
05 se po erão ver urante to a

d II d destinados á Escola de Aviação d J d a conv r �
.

.

os partI os _a Ia os.
. '. Militar.' � anelro, com estmo a esta ca- aionaesi affirmllm olitros que a at-

e ilaç o.

A formaçao do novo par·· pltal, li bordo de um paquete da titude foi tomada por te"em varios
t'd á 1 d ff

'

't Diversas firmas estrangeiras apre- C h' d C· '11
• • �--

'.

i o.se_r eva � a � fi o com ompan la !l ostelra, o 1 ustre J·ornaes •. especialmente um de Blu-
.

t t d.d d sem sentar,".o propostas. d Ad I h Kpa nO.lsmo e .

Igm a e, conterraneo sr. r
..

o p o o�- menâu,.feito campa'nIla, contra pés� IOrçanlentorepudlos e sem absorpções� N�'
der. chefe ?O Parhdo Repubh- soas q�e lhe é cara. "

.

S.e�á uma �rande obra. d I ao e tanto' cano Cathann.ense. .. . A causa nilo D05 intere3S& o o . federaR
ClVi�mo, dIgna. das nobres

'ass im Os aeusamlgo� e correhglOnan05 effeÍto. sentirA. o P. R. C. a quem
tradIções do RIO Grande.e·' o receberão festivamente.

o iUustr� esculapio levou aprecia•

.

do pa�sado dos seus partl-
d'

vel contigonte d� eleitores. q��dos alhados». Rio, 29 (via aérea)� O sr. Segun o DO� constou hOJe o

I agora mostral'à de3intere5se pdo Rio, 30 (via aérea) - E' Rio, 29 (via aér2a) _. N:1S
Cesar Garcez, director geral do sr. dr. Alvaro Catão, caso se

I pleito de Outubro. pensamento do ministro da' novas tarifas dfande;ariil;: f.Jc;:.m
Departamento "de Investigações da apr�ente candidato' a deputado

.

.' Fazenda enviar hoje a Cama-' f.::;itas diversas mod;fi:;2.C0t;� n:b ],<.
Policia desta capital, entrevistado nas proximas

.

eleições estadua6il,
. .'

ra dos Deputados a proposta I' bric2.:; referentes a

�

,m,,)... ), i,", ,. "l')
pelo Dia�io Carioca, disse que não consentirá qu� seu nome lI.jl. PeI�. avião 'dn

.
�Pgnaiil>'" che: ,orçamentaria pa�a 1,935. No de dro;}us e p'roductos �!,i:úi�·o".

A fraude nas eleições ha enganq quimdo se acredita que incluido em chapa partidaria. go� h0l.e � :8t� ca.p'ltal. o'sr'. J06�! $et.� despacho de nO�t::m} c.am I Como,. essa� m9dificil:�l.vj 521')
o artigo 113 da Constituição pr�- disputando em avulso. �uner, .ofhclal. �o rhe�?�ro" Na., O pre�ldente da r\epubhca,: para mm!; e pura: n·J.�r!(l,3, 03 P:'(: :;.c,s

Rio, 30 (via aérea) - O sr. tege de qualquermodo Os delictos,
. . �l�nal e. preshgloso pohtl(:o qu� O sr. f\rthur Costa deu-lhe

I
das drogas, que forem im>r,:u.cbs

J. J. Seabra esteve hoje no 'Tri- porque exige ordem escripta pelo Segpnqo m�ormes :sgu�os .oahs- fOI re�eb.ldo pelo r�re�entante doi conhceciment? dessa �ropos�. d� �ia .prirn�irQ d;� sderéro em
.

bunal Superior a pedido do sr.
I
juiz competente para a p�iSãO no tarnento e� Sao Jos� attlngl,rá. aI sr. co,�n�llnterv�nto.r. . I �a:. ;;I�ll(tO. �inda ?uvldo. O�> dIante,. mch151�e. as qll'� e'J1;:nr,�m

HermenegilJo de Barros, entre- caso çle não haver flagrante. 3.000 eleItores e o de JOlnnlle. Sera:que.o recemvindo resp-;itará I d::mlilS mInlstros a respelÍO. no paiZ postencirmcIlt, ,!C; '!la eh-
gando uma representação' segge- Mostra que já a Constituição do a 4.500. as delibel'a<?õ�s doO Ditectorio I O sr. Arthur Costa procurá ta, embora tenham ;ido

'

údqài-
rindo medidas que acha aprovei- Imperio, de 1891 •. e o artigo 1 13 C,entral do' Partido Social' Evolu- apresentar um trabalho sem da5 anteriormepte' à CX�c:.rÇã0 da
taveis, para eVitar a fraude nas é uma .repetIção daquelle que .

O ·Dr., Djalma Moellmam� i.l- cionista, C�IP refer�Il.Cia ás eleiçõ� preoccl.lpação de equilíbrio noy<l. .tarifa, sdfrêr.�o aherc,çôes
eleições de t 4 de outubro. aiora está sendo mal interpretado. lustre medico. conterraneo, r-e6rQu· de Outubro? . ficticio das leis de m,:ios.

.

no commêlClO.

o nanlcro d,,:; visita "ú,:;.) do
mingo ultimo subiu a seS3:;n�:1 lLil,
o que váe além elas p:-c'!iJc,.�s
mais optimistas.

Dro.gas e pt-O
duetos (�r�d=

.

Para evitar

, "

i·
"

'{.,:,.
; � \' -,'

�� ..•.. '\.
'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
----------,-----------------

��=����C*�*-:�*:4�G-A�LS;�A.IUnidade do Acção· Integra, lista "Carnet" femeninoOlARIO INDEPENDENTE processo.
A Constituição ultimamente é- Bras i Ie i ra ti

Re�::��:h:!ladO Junior ;�:::. :oPt�::' a :ni��. �:
_ LJO��OSE �_.IMpaIz,REDACTORES DIVERSOS Neste sentido o governo, por Moveis de vidroAgentes-correspondentes em intermedio do titular da Justiça, Excerpto,

t j I calidades escolheu as commissões incumbi- ------�-quasi O( as as o 1 �

Eis ahi, não é verdade, leitoras, um titulo, passavelmente..do Estado. das da confecção dos respectivos Pontes de Miranda
parodoxal! Uma das qualidades' �ssenciaes do' mobiliar�o, deve

CO IIa bo ração
proc:es:-..os, que são as seguintes. ]

o .

ser sua solidez, e a fragilidade do vidro não é proverbial , En-
"",,-,=���, Codig,o do, �roc�sso Civil � I «A democracia incentivou o ensino primário, para ter

tão? Certamente, não. ousaria sustentar que esses moveis, tão apre-Não será deoolsido o orieinai co�merclal: mimstros A�thur Ri-
eleitores, mas o capitalismo agrario evitou que se genera- ciados neste momento, pelos nossos «ensembliers» mais notaveis,"O beiro, Carvalho Mourao e dr. I" I N B· 'I permlttío-se assignar O nome» "

'Ihpublicada ou não.
L C' id d O

lzasse a esco a. o rasl, c <! •

egualem em resistencia aos de nogueira, curva os, etc.evy arneiro, preSI ente a r- Obtido O aleitor está feito Pé' d I pt>... '
. _ .. , ...

" .

.,

O conceito expresso em adi- d d Ad
'

, <;1 •

,

'I
or m, eIS a mo a. or conseguencla",go de coilaboração, mesmo soli-

em �s vopgados. PI' Tal o compromisso entre o senhor rural e o _pohtIco. E depois a prudencia, os cuidados podem evitar as catas-Cod!go do rocesso ena: ml- ,

I' '.' e tativo " "

d
'citada, mio implica em resp'm-, B d F' PI"'

entre o capíta rsrno agrano e o regime repres. n .

trophes. Fmalmente, pensal, como essas grandes superlicies e vi-sabilidade ou erulõsso por parte mstrod3 o�nto'f e RGna, Ce10lO O dono das terras irá ao curso s�cu�dano, taIv�z ao
dro ollerecem um aspecto claro e agradavel á . vista e quanto sua

'

da Redacçclo. Cas.a o e o pro essor �ma, ,r- superior, ou entreg�r� � fazend�, aos lrmAlos" p�a:a �

Ir oc-
conservação é faci!.

.

querra, �a Faculdade d .... DlreIto
cupar as íuncções jurídicas, politicos e ecclesiasticas, que E se um gesto estouvado virar um tinteiro sobre a mesinhaAssignatu ras de S, F aulo,
conservarão o Brasil maís ou menos como fôra no seculo

de vidro, nada de Íarnentaçõcs l Sem cessar de sorrir, ides procu- ,

ANNO 46$000 XVlII e fim do seculo XVII.l>
rar um pedaço de panno, um pouco de sabão e agua, e o mal

SEMFSTRE 25$000! é reparado em alguns instantes. E.' necessario qu� nossos de�ora-TRIliESTRE 15$000 servam grandes extensões terri-
.

-0- dores se comprasam em executar e:n placas. de, vidro, .
reduzindo,

MEZ 5$000 toriaes, impedindo a abertura de
,

_, n' tanto quanto passivei, o uso da madeira ou meta], na sua cornposi-
ruas transversaes e parallelas em Reallsou-se hontern a s,essao pubhc�) das 4.1.::1'c feiras, I ção. São, sobretudo, pequenos moveis destinados a ornar �m cant�A correspondencia, bem como gran�les dis�an�ia3 e obrigando, o com ufl_1a gr�nd! concurrencia, tendo havido, como sempre,

I d� studio, onde �5.o. ser;t0 muito eXpo3toS: tais co:n0 me5,m�as, ,V1-os valores relativos aos ün- malsinado llheu a voltas labyrin- I
novas �nscnpç,oes. .

, ,

.

,
"

l tWBS, etagéres, bibliothécas, etc, Observei uma Jmcla bibliothécanuncios e assignaturas devem thicas, para se locomover de um' O íntegratísmo vac,. dl� a dia, conquistando adl;�tos girante. composta de etagéres de vidro, moveis em redor de mn.ser enviados ao Director-Ge- a outro ponto de Florianopolis. em todas as classes, principalmente entre 0,5 operanos, eixo d� metal chromado. Vi lambem urna original mesa, cujo pérente Ja'lro Ca!l&d�" Por outro lado, o barriga-ver- mau gr�do todas ,as propagandas em c?n�ianO" , cylin irico em madeira, supportava em fórma doe cscad�, tres pr�t()sI'clxo Poatcl '37 de indigente e o mal-remediado, Após a doutnnaç:o do C,hefe p:�v�nclal,o ,fO� !Ida a s:= de vidro de different.-::s ,dia"lleti'�s. Sobre o ·plano sup,�no�, o maior,esmagados pelo aluguel da casa, gunda carta que ° Ch:-fe Nacional dirígío a todos os C
se achavam a chocolateira, o vinho, pratos de sandwviches etc,

tangidos pelas necessidades sem misas verdes do Brastl. Sobre o segundo estavam' dispostos; taças, COp05, talheres e pe-U RBAN ISMO fim e sem conta, refugiaram-se
quenos guarda-napos bordados. Finalmente, sobre o último plano,

em quanta casa humilde, em D
II

n

viam-se cinzeiros,' isqueiros e a. caix •. d-� cigarros. Est� movA en-,- ,quanto casebre tôrto, em quanto
•• � cantador e: muito prático, evita....ll, graças a este

. arranjo, a �êsor-No al�vantar�ento de"33 ve.1l3- tugurio, de pernas-de:-pau--con- Porque os tntegra listas nao dem que reina, algupas vezes, na mesa onde se 5�rYe o :ha.ta Flonano�ohs,,, 0�3melhor, d�lsoantea.s p03ses e o �apricho de cantam a s·egurlda parte ,A!iá3 o vidi'o, quer seja. tramparente �u opalmo,. umdo ou

remall303ap�/��çaOGv �o3saSec cada qual,-,seconstrUlra� e se do hymno nacional? Imoldado (estampado), or��d� em alto e balxorclevo,tomal�mlo-nh,ora. do De,�er.o, não tiveram �" vão comtrumdo faldas aCIma de
I gar de d�8taqueO no mobtllUflo moderno, e quando mesmo., 11<10 se

pi'l��lrOS,. �:!sbr�va.��re� b��d"-I todo, 0: morros que. circu�darn . _ Porque ali. se diz qUê o Brasil está deitado em

I
compo:.1ha com elle, um moveI inteiro, é frequ,=nte, vê-lo �ncrusta-filntc:�_ o .eJ devc'J.,m:",� eAacta

nossa hndatetra. E, SI provl�en- berco es lendido. do em plac:ls rectangulares, quadradas ou oval::, na nOJuelCa,. nopr:::'mito do::t5 aura� Clvl11,za�oras: cia imm�diatamente nãn r�hver
•

OU,Po Brasil sé ergueu á VÓl forte e: vi?��nte 90 Ch::!- jacar3.ndá e noutraB m�deiras.
qlJ�: I�eno", de tr,�g �écu.l�" de lãJ ,deBconc�rtante c, �sdruxulo fe Nacional, ao rumôr dos tambôres das mlhclas mt,cg:a _m ._._ _'�POl.,," aTeJ�:I�m_ mc::�an.....:n�n:� u,rbanlS!�O de conta propna, �lo- iistas e começou a caminhar para o triun�'pho e· a ,glO,na!

w;

tod::>� os re,_(LnLO� bra�HL,ros, tr�.n) nanopohs no futuro será um lm- E' t d 't d mf.1 anto em torno a [Jemocracla-hbp- .
.'

.

ciJittin?O vida, rythdo na cifc�laÇ�o memo �phith�atr;, e� que a Irai diS���� :�fre�toeao"1Uprato de Ientilhà�, ..
··

�'r!:�-D"oejlí3E!i!tl�A"iWR'�"'!T"E�E�l�'� Dando v.a· 1liI''�,S ,nqu�Ztls =" p.ese?vo 1�lme� � tur.bu ullulante,
, encarra�.ltada n� Hoje eSJá de. pé, cercado pelas legiões dos camisas i t.. ."

'.

ti.
. .....fo,m,Jdav�J á_d�,o��::aoae lmm��_ apI�hado casar.lO do,s morros;. �x�- verdes, que'o d�fendem e que por elle darão o seu ,sangue, I �o .... .'

.

p..._ .�' _
'.'�cl coloma pJrt.tf:>c_:l da Arndl

glra que nos degladtemos ca-baI- n � .'

I
�� , '.

.

.

.rü: lor ao 'que
Cl. d'l nh

. II,
.

Iii!'
REL)p.rrOR F,1l.XCI, emquunto I ecto:;; e co eCl-1 .

r' '. _ ". �. ,

.Não sabendo atinarcorn o ver- dos patricios, á falta de ursos e

Do Integralista It JOAO M, BARBOSA ijtlgmoso progre�so dos centr01 I d" - b d M anua I do I � ��,� eôes, Istralf-5e-ao, 50 ,�n8ur e-
. '�.*:z:r�:: .�

e nossop::>pulo30S do Brasil, levantaram cedora assuada do povlléu, em

B"Tt:J$za pacata c�d:ldeúnha, se:n as açoitar famintos li;:; ilhar
..
aas com,as

I f d .11 -
.

'.

.

? A' apreciave ci fa ; tres mipreocCllpaçCtes de vir a u.trap!.lslar intermil!aveis caudas .. , orcamenta- I -Porque o Homem deve evitar, 00 ,éo,llectivismo. dI d I' �

11 é a quanto attinge o numero e03 modesto3 imites a vi ia, que fl'as ou passear sua insatisfeita vo- -O Homem deve evitar o. collecÍlvlsmo porque e e
b

'd 1
.. �

d mnsiC05 rasileiros que, na \capl- O Rio Grande do Sul estáo açoria:1o, mais tar e, co onizou racidade pelas cerradas florestas facilita a esçravidão a um ou mais tyramnos; ,de,ntro o ..

d f tal da Republica, encontram-se produzindo' um vinho delicioso,e aC9.bou dt'; edificar em ruas e
centraes, mantida3 pelo capricho 'collectismo O Homem se torna tão pequeno e m Imo, queb f

'

.

na mais extrema: penuria, em con- calDaz de rivalisar com 05 melho-uma e:;treiteza a a ante, e�preml- ét' dos fl'COS não se póde defender contra a prepot.cncia. d 'd d
cyneg lCO •

J5equencia a intro ucção os ap- res e mais afamados de França,da entr,� o mar de duas lindas ba- N- I P "r i\lmi
dd

ao, ,oup�-nos o �.

.,
-

. 9" oarelhos movietone, segun o re- Italia. e Portugal, e pelos (. uais,
hias e um impo.:1ente cinto e P f t nh aid,.rante- l'='e!to ama a c allll

a-lo, .
.

"", latam telegrammas publicados no pagamos preços altissimos.morr03 verdejante3. de' E, si não por nossa causa, . -.O lnte_grahsmo é, pOIS, favoravel ao mdlvldualts-
Jornal da Manhã, de Porto Ale- Os entendidos no assumpto.Naturalm�ilte, aqui fincou Dias apied�-3e ao meno� desses vora* I mo?

.d I· , 1 gre. dizem que o producto brasileiroVelho o pa rão inicia, maIS em-
"'e� patrl'cI'oS -�vite-nos esse espec- -Não', porque o individual,isl.no, em ulttma an,alysc,... �

E' contristadora a noticia 50· é de. tal ordem tão e,xcellénte,bevecido e encantado pelo raro táculo decrradante. de . vermos im- é apropria essencia do collechvlsmo. Numa socIedade
dI) f bre a, lastimavel situação dos po- 'que não teme a concurrencia dosc�nario que d�scortinou, o que passiveis nossos semelhantes vol- onde cada um trata de si, todos se, encontram racos parad bre5 artistas nacionaes. artigo extrangeiro,realmente pela3 vlrtu es, e vanta- ta.rem. á prl'mitiva irracionalidade. se defendercontra qualquer tyramma... Si Qão nos falha a memoria Assim sendo, e a medida queg.:�ns gue. o local podena offerec,er CorriJ'a e fel1lcHlele radical� .

. *
é.

oi:

O G I V Pld
'

T I o r. etu io aigas, como re- se espalham pe a propagan a, as
a uma cidade futura. a vez, m- m�n, 'te a obra de Dl'as Velho. O voto é illogi.co.· d d R' G d d S I' d 11

"

d
"

hI
_,I

8i .

ente o lO ran e ou, noticias a exce encla. o vm ocorrigivel poeta como todo brasi-
S I'

,

II b' " d Elle 'nada exprime pórque' se exercita não' a favor
I;�iro, elle pretendesse que seu la- hO ,lclte

a

hC? at oraçuo. te edn- dos 'que produzem e sim em· beneficio dos que destróem, ou como Dictador, já se interes- do Rio Grande do Sul, cresce
d b " gen e'ros-arc ltec os e auen e e- .

.

1 f .ou sobre o assumpto, tendo até cons;.deravelmente nO paiz o !':eu
borioso enxame e a e1l1as com- I

f'
"

•

d E' necessario 'substituir a cedula eleitoral pe a erra-
�

-
, ,

II d lDltlvame:lte os rumos e nossa
le. g,. islad.o em defeza dos nOSS03 consumo, Para se ter idéa disso,tn.!lsse a colmeIa na coro a e _, '

t menta do trabalhador.
.. fi" expanõao uroana Iil para a erra artistas. basta dizer que em Julho últim0,um:.! or.

d AI' 'r· d d II
II
"

N
' ,"

1 d R" d' f' ,.
,O f ' h

' o sr, t:1lrante - a no a e,
I o melO mUSlca o 10 e scgun o ln orma

.

a Imprensa g�u-
acto e que oJe arcamos .

S d L'
,

O
.

..

t I' O qua' r" 'd 9 1
' I S1 para o J.cco os lmões,. III ln. agra ISm '.

" sempre citada a lei prot�.cci.oms- chá, foram exporta os 8 .82.om as inevitaveiil

cO!1seq'.lcncIasl
" ,

I 'di' p�Ha o contmente, SI slmu tanea.- ta denominada Lei Getulio Var- barris de vinhó, cifras jamais at":e��d Ydlsmo., Ih' d mente para todos lados possiveig� Respeito a propriedade privada até o limite imposto gas, tingidas pela :eXportação.1 a e pi!�uemna, to I a em
Decrete a utilidade publica dos pelo bem corrimurn,'estimulando ;as iniciativas in.dividuaes .

O actual Pce3idente' constitu-
"

O Brasil, annualmenk, .

com-g�U de5enrolvlmcnto por factores
d t

.'
. , ,

I
.. .

,

'd"· extensos terrenos o ccn ro ur- (e
.. não., nega.nd. o, .. ao l:Iomem o dire,ito. _de. constItUIr.um pa- cional da Repu,plica demonstro,u pra aos 1Il.ercados exteriores, c�r-dIversos, qUílSl to 03 ongmarIOS b _) t d

'

f II __)1 "d d d' ,ano, para que, (len ro as POSêl- tnmomo para SI e para' os seus I 10�..
.

,
;) s.el.! grande mte�e3!le em prol Cll de SO mil contos de vinho.o:::ssa eXIl7Ul a e a area aprovel- b'l'd d f'

,

f I 'D' 'I
.

't h' I
'

b 'dl b
.' . .'

d' F'
"

lIa es mancelTas, se aça a -
- ISClp ina ao povo, respel o a " lerarc lla e o.e - dos musicos"- rasíleiros

.

e procu- Os .. «champagries», .

e rançê.twel, pasmosamente vemos enca-
I' I d E d I d t'd' guma cousa pe a caplta o s- encia ao Poder (� .

não a· desor em socla, o esrespel o e rou applicar medidas defensivas os �Chiantis», da Italia, e o «Vi-recer, dia para la, em patente d1 � d ta o. as mashorcas politicas.) á classe. nho verde», ,de Portugal, arras-aebproporção, o i.erreno a zona
E, sobretudo, não permitta li

.

'II' No Municipal.do Rio,. é hoje tam para o exterior. urna 'vultu-ur

pnn, . 1 iT pobre e:n construc'jão das masto dônticos . O Integralista deve. ter iniciativas; deve se� ab,nega- condiçãb essencial a' composição osa quantia, que poderiamos re-
am

uml�dPdoP1.l!aÇliO depósitos commerciaes na zona do, Deve obedecer ao seu chefe com· a ,�Oi1SClencla' de das otr;:hestras genuinamente bra- ter no BrasiL"
>, .

sua genera 1 a e, esse encarecI-
t I bell d '.

N d ff I 'd
'

O R G d ,] S I
.-'1 "{.. d cen ra . quem cumpre um. o. ever.

.
.'

. ..." úielras.
.

a tempora a o ida e
.
io J.ran e uo u, pro-.·m�nto ta. vez Slgrurlque a eí'.e5-

,

NO' I'b 1 é' W Vive mutll .

.

d f I d d 'd 'd"perança de algum dia poss1l1ir um Tom� S. �nhO!ia todas, � a emocraCla-l era que o nomem
,

.

-

1933, to os, os . igu�antes qUe, u:in o. Cóm� _esta pro UZ,l��,tecto, onde abrigue a miseranda necessanas proVldencla� e aquL h- mente lou roido por interesses' pessoaes. o Tod,os mandam, obede::era� a r,egen�la do eX-I esta �n:' condlço�s d� substltulf
velhice, A prova do que affir- �á .J/ Gazeta: ,- qmça tO,d� a todos discutem e ninguem obedece: é o reglme da anar- traordmano Mamillzzl eram· m.u� esses Vinhos extrangelfos vanta-

m r nsa aUXiliando docldida chia e. do· <1sabe com quem está falIando?»..
' .'

5'I'CO� do Brasil, de tal valor e .tal 'J'osamente. Resta apenas, que
, .

.,. J.. clara e l'rretor� I pÁ C
.

-

....,
-

�m3.IDOS, ••IDOM..

d P ef
' .

..

I I '

,

I
' ,quivel no relativo insucces50 com- mente a aC5ão a r eltu�a . e .

,
. competencia que o gemEi. maes- n6s, por patnohsmo, .� para Je..

nH-:rcial q le acolheu diversíls em- prompta a v�rgast4r o r�ICltran7 B ras i Ie iro ,de . Santa tro ,do o Scala abysInou-se! compel1Sar o' esforço brasileiro;
resas immobiliaria3, &adiadas ou te ou o retrogrado que, hado Oô Cathar"i'f)s!

.

, 'Artistas não nos ,faltam, que si prefiramos' o artigo. ga4cho,.P,
S poder de seu ouro ou em o seu' . ,o . 'cohesos souberem :tomar attitude

.

Infelizmente, os "snobs1}; s6�::n:g�;l:;S� t���:� a e;e� prestigio, ha de querer. pbstar�' _.Amas a tua Pafria? 'Qu�r�s vê-Ia engrandecida pe- defensiva. dos pr()prios. irit�r�ssf:S; por. �atuidtid�,.' d&G �iHerenti�,

'1 como pod�rá progresso 'de todo um PovQ. lo' trabalho e livre da ·b.urguez.ia .,.e. do.. :capitalismo int�r... ter�o sat,isfei,tas ai" suas pH�te�- aos vmho'5 estt,angeiros, para °os�ço maccesslve , '-
".

, '.,
d ff d I éconstruir o barriga-verde? E terá o sr. Almlrante-Prefelto nacionalista? '. .

.

. .,' oções. mmoran o ,os. seus $0 rI- tentar e�prezo pe o que :.
nos-

Emquanto isso, no coração da ganho as alviçaras da gratidão po- """Alísta-te' no
.

Integralismo! .
.

.

.

mentos. 50;
,

cidad:!, ric6:3 proprietari0'3 con- pular. .,' '.'.
.

_ (D. P. P).' , A unido faz a· !Ôff,U.
'

.. NOSLEN.·

Florianopoíís, Quinta-feira, 30 ,g,e Agosto de 1934 2

. . I ':, ,'''' .� �:-"" ,
•.

"_'

"

,',
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5Cfi(lFm::j rr.:rUU:-C;T;�r.5 r:: mnRJT'jiTlCJS
Incontestavelmente A Pnmeíra no Brasil

lCDiTa! r�C!li5m]Q 9.000:000$000
Rêservos mais àe 36.00[):CJOO$jOClO
Rerl2ita em 1933 17.762:703$36j
Trnrnove+s 13A7Z:299:í!i349
Responsabi!iàu02S aS5un1Íoac em 1933 2.369.cJ38:43Z$816
(t�sta5 I�!25pOil5abiiiõctUe5 r'!!fc�rem-�j:� 5Gmentc OOG r ornos àe

fOcO e TRFld5i?OF\TE5. que Slío os ['}OJ�:) ut--l]rO':3 em que
a [Clrr:p·:m:-Jiéi op ér-c)

� (-1r:t�!ljC'5. 5ulrClgentcc; � F,egulailorz5 02 flum'im:; IZm touoa os

I� Est(]àos 60 rsrosil, no Ur'uguQY (::iuccursol) e fias principazs
� praças exirangeiras

\11 r-=Jgent25 cm fI8i"i0i1opolis rrsrnroe LOSO & C'JA.
� I

Rua c'. m:Jfrn n: 3:3 (ecbrcõo) Caixa postal JC:)
0' Telcgr. f-'lLLJF-1HÇ['1 Te!eph.1.01:'33

�\ E5Cí'iptorio5 IZm Laguna e 'Jtojahy 5ub-flgcnt!25 em

�I _S�u;n��Q_u iê La']E5
�----_ �

�:F.??!!l.,;:i.�l���f\�:_.l..�."s"�...'1tR�;·�X�mL��:'k"'"7;!..��X,'1':���l�I.C?nHi.'tf....��::�f5ll.:..��'t�
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��Ji,)t"...r.oM�..�í��.��
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..
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i,

H! Especiaíidades em caramellos, bonbons, empadas, I ' -r
41 conservas, vinhos finos etc.

I� j CAFE' JA\f
li I

'"I
Fornece doces de todas as qualidades para ca- � I�, sarnentos, baptlsados e bailes.

I!jl Praça 15 de
�'I' HESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar � I

-

I T B-.� ,ir..": f""I D·· I� Q [jI'P te=' � �;;;� r� li"!. D � �
I

i'i..H ove rn h ro�; i • a g I..a. ,.,..y I "",P � • '. il""' 6 �.':I �-'Q .'''1. i1't1 ! � ; '\li I J !o,J

!{ I EUA FELIPP SCI-EviE),T r;' J o (ESQUiNA DA ,� II T!ElEP�.
);, RUA THAJAI\O) Tebpr:one 1.1 �= � _I_�

I �

I
f':'
�;

�
�
!�
%
�
��

I

,.
I

�;
"

r"l'!I�:ms.,���.Mp���'�'�'����_��������-ItjlÇjI!i5l���-��=_��W�D�'=����--

ICoquelllche?111 T La FU KE N I
:'����"'-............""..- � �ryp(J 'ISUpE;)r�8ayíeLJth"

.\

XAROPE CONTRA co-

QUELUCHE FONTOURA
o mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:
,

Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florlanopolis
FILlAES EM. :-B1umenau-joinviíle-São Francisco-Laguna-Lages

1________::�:=��l:1 .,_

-- EPFEITO SEGURO --

lJ..' venda em te
das Pharnladas

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

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

--- D E ---

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exrnas. Iarnilias
Hestaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420

PERF10NE
RUA CONSELHEIRO 1\1AFRA N. 17

CALÇAD05 ELEBANTE5 C fJNJ55Jm05

• - - Ulflrno moàelo - _.

I_

� I:;=:;;-�a·a{:>

Sepetiba
�3ar'bearia

RuaConselheiro)Vlafra ,5

ENDEM··SE cu ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto «joão PCSS0a», por preços ao alcance

de todos,

Trútar com o sr. Salvador Di Bernardi-LARGO CE-

l\:ERAL OZORIO.

VU'l

tia.
End. TeL Fi LOM ENO

SÃO J o S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRJ\S. PNEUMATICOS }'.) J R E L L I SjA.

é certamente a sua maior pre

occupação. Tenha pois a cer-

1
=====-----=.....====----- ==-=== ,

l

REPRESENTANTES GERAES:
[f!1e$�@ mggen��k �� Ci�, Uda. \Rua ConsrzJhl"iro marra, 35 _ .. C. Postcl 112 -- r-i;icph. L626

I

1 e i t c pu r o. Dê-lhe leite

"MOÇA", obtido do melhor

;.;;;._�--_.__ .

-----

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

PaL§!O Schie�rnper
orrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -.- Esquina Pedro Ivo
Telephone 11. 1632

leite das campinas paulistas.

Nanipulado segundo os me,

á experiencia adquirida no

mundo inteiro pela NESTLÉ, "

durante longos annos, o leite

"HOÇA" é o leite por excel

lenda.

'J'I�-_

Nestlé and Ar�glo�Swiss Condensed Mill� C�·:;
E.criptorio.: Porto Alegre São Paulo HIG DE JANEIRO Recife Para
Caixas pcstass: 602 1071 760 290 128

Agente nesta

VirgUlo
Rua Tir�adentes

praça:

José
III

areia
UiI 10

Cab<:8 Postal, 56

I
domésticos

de (Curityba) para lavagem de roupa e misté
Em caixas de 27 tabletes

Optirna qualidade ..
'

res
MaSSê� cou'""'isistente . . .

"

... Economico , .
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Telephone n: 1375

Pharlnacia
POPULAR

DE

Praça 1 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

méàico co Hospital c

materniàade

ESPECIALISTA
1 R' J

.

ReSiCi, ',L�3. irmão oaquim qn
cr;cleplwne 1 105

Cons. - Rua Trajano n. 1

ct,"clej:;honc 132!
Das i O ás 12 e das J 4 ás 18

-==-=-==_-=-=.====- -==-=-==-

reiasI Accacio Mo-
l •

=�- �,"-�...� ,-=::"'-.=-- _-- i re Ira tem s.u escrip-
Dr. Si:;:;am�l"!di) r®ixeii'� !
CLINICA MÉDICA I tório de advocacia á rua

Diariamente das 9 ás 1 1 e Idas 1 5 ás 1 7 hs. Visconde de Ouro Preto
I

Consultoria 1t,tra li1crccha!

I'Guilherme, n: !
!

n. 70. - Phorre: 1277.-

PHONE 1299 I C'o

P 1 1 O

I
Caixa ostal, 1 .

) BIJOUTERIA
11

.. ���=���:=:j �

=-� ;_

Rua João Pinto n' 11

3

Cooperativa Catharinense
Arrnanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de I: quali-

\ dadc.
Rua João Pinto n: 8 m_ .. Phone 1365

I

I
I PASCIIOAL SIMONE S. A.

I LíVRARIA MODERNA

funàaàa em 1886

AIR FRANCE �
O MAIS RAPlDO COR I�Ameri::l�o A;�IEOAlrica '

1m R.

Europa-Asia � Encontra-52 nas ];1" ll:�
� paes casas do nosso com

� rnercio
n Todos os senhores de fi

� no gôsto só usam os cl.s

m péos de luxo
;";n__iiiiiiiiiBi__am;;;;;;\,w�W.iiõiIii:I;;;';��·;;;;';,.�,,,,,,,,,,,�

====

Á

Tr-anspor-tes àe Cor-r-cspon

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

ôcncio cer-co. passageiros e

pequenas cargas

Praça 15 de tb'lJ�mbrc 7
Tel ephoue 1.571

Pelles
Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat-

to, Graxalrn, Raposas

e Zorrilhas.

�'�������f��l�2J+!J.wll���S�;.�[��??;.,g���fft.;" �,�.:,-<��,;

�� A" pRi§: F"Ê "RT�-/�"�-�t� _... _. azrm'I"'''''''''.......''''''''VV"''''"WA'"''''''''''''''".....,:.,.,."..." ..:.o,,,..'''''=r.:.,,,.,.,,.,.,J;;:, r

� Avisa a sua freguezla que acaba de" receber as ultimas novidades cm G!I- �.'J
� çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minirnos. l� �

(
� Faça uma visita á nossa exposição, á rua FeIiJll'J� S�hmjdt n 17: e v '( í

[\,;0-"'1

�� as novidades.

Executa qualquer trabalho de renovação de calçados.

OURIVESARIA

JOALHERIA

fi

Banco de Credito Popí!..5Iar ® Atl!'iG�I� �,� ���fl�,j �;.,t�l� � b�»c,;
(50r. I'oo, ôz P,C'sp. Liiàtl.)

R �I�' 1 G 'E'd'r'.
. \

ua rapno
.

---

�
.

ilIClO 1'1 or,rw I
Enô, Telegr. : Sar.rrepola ." í'uõ. "Kill['i/n.' 'l' "in \ .[,1:'

Florianopolis
EmC?RE5T1m05 ." DESLOt-iT05 , .. rLJSRilt lÇfEl

ORDEH5 DE PA('SnmEHTO
CorresponClentes em TODos ca munlctptos 00 cs!aôD

Os melhores juros para os depositas em Contas Co' I'i nl:s
Acceita procuroções para receber vencimentos cm, todas as

repartições [ederaes, estadoaes e muni-ipaes.

r
I

!.

�
�j

:1
I"ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES-

TYLLO -' Rua Ioão Pinto 1 j B
.1

- DE --

RElO,JOJUUA Pedro Vitali

Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

o
pelas

(,:::OL()SSt:�Lm sort:irn��nto de calçado$ finos para
Especialidades em calçados sob medida

calcados
.:I>

I �

c I
preços�'

homens, serahoras e Cre.E::.Ji .....�;:::.:;·�,..:.s
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

menores

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brevém;6jr)te
Jornal independente

cO BIBe E_I._O _D_Q...E: '.
- ----

Flavio BortoluzziDirecção de

��=����;:i:�� �_·wr__ '.=I>:,,,,,,,,:.,,,";'"...,,,.,, �."
� .. �- DE.' --

.' __

._-._- -

l'}j
� Tulf. Am�ln & �!'B��naos \9..,�l)i RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone 1401 .-

�'
'"I\!' ['

CARGAS DES E MO$ Sarrafos de lei 1 IS A dz. 6$000 Meroado d&J Rio k
..
'.� �,;�.�.�.',.�.i.l. ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'1, DE ABATllV1EN ro t.�.:.I.·BARCADAS � ��I

GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO

�;'�
Pelo <Commandante Capella> preços, .;.��=!�:�� praça de

(Por sac�:lJd��O I,i/os) � �� Sedas �:;:'4:�:i�S;;�R�D�[i:��;;adiões �
..
�desembarcaram ante-ontem neste � G _"

porto, as seguintes cargas: Caixas: FARINHA DE T.uco 1 Preto novo I 6$000 � Edif!eio Pr<lJpr;o �>I
=�,�:=�0��!��44� 38$5001��� �:�I �������,
fermento, I de chapéos para Jo- Surpreza 44 kilos 36$000 I Mulatinho 25$000

J
�

'O
lIIf ""

sé Rosa Cherem, I de azeiteEctCrrd�zeiro 5e 2 kilos 248$$�OOOOI MERCADO FROUXO IJ�61ça lIlI mftv.,mm,. ente �re\tl�S��Jum barril de azeitonas para '.$- n lUna) I: i"iIJI' § U ii � U �� ,

��h�;a�aSÊ�:�st� B::k t ��::� I I' FARINHA DE MANDIOCA i Côrte de Appelaçãc: m_amW""..n'W?SF"'w����"
•...-..."ri"" >!.,;--_.

5 caixas eh toalhas para as Ca- ASSUCAR (P d 1:':0 Ll ) �fi.',m':-'. �.. ltfi ��. mln� � :&iilil
sas Pernambucanas, 5 de pape-

. ot sacco e.J 'ei os
--

I.u a [§ i'l a. �u � e�
Ião, I de perfumarias para Casa Extra 68$000 I Fina com pó 1 0$500 �eIltre os muitos julgado5, em

Hoepcke S. A., 18 fardos de 6lQ.J:�")00 I Grossa sem pó 9$500 sessao ,de ante-lI�?ntem, d�stacE).miosDiamante.... t .) dfazendas para diversos commer- Crista] 58<1'000

I
o seguiu c:-_··« d':CiHJO e. mane a ..

• '" .p MERCADO FROUXO to de segurança, da comarca de'ciantes e seis volumes, contendo Moido (: '7$000 � -

Ium mobiliaria para escriptorio, pa· Terceira �Õ'$nno Z
Florianopolis, em que são recor-

J,. ARRO r entes d. Emilia Maria Outra e
rs o Govêrno do Estado.-

(Por sacco de 60 I(.ilos) outros, e recorrido o dr. Juiz de

Agulha Especial 50$000
Direito, decidindo a Côrte, b�i-SAL DE CABO FRIO

Agulha Bom 45$000 I x�� �d
autros para serem dis-

8$.500 japonez Especial' 41 $000)1
tn UI os.

6$500 Japonez Bom 39$000
7$500 Bica Corrida 32$000,
19$000 MERCADO CALMO IA infideli-

I
dade do sr.

fommerclo. Inàus
trio e Agricultura

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

�'"r';

P r o p o !� ç c� 6"'J.)t_ e"J'� t:.!'�j ��..,

Rio (aéreo)-O sr. Ary Parreiras CO!1jLÍn�a C,)í11"

mesmo ponto de vista no que 'diz respe.to ao r.iovi.ne.i.«
grevista de Níctheroy, Só servirá como mediador cLt qll� �

tão quando os grevistas voltarem aos SC:'lS serviços. I'�\.I
erntanto está empenhado em restabelecer o irde60 (l .r:
bondes aproveitando os ex-empregados, que serão g�r t:!(
tidos pela força policial.

Arroz sacco 41 $000
Querozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6$000
Soda· Piramide caixa 55$000
Cebolas caixa 39$000
Vélas stearina caixa 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côcos saccos 45$000
Farello saccos 5$000
Farellinho saceos 7$500
Farinha de milho Marialina caixa

4$000 24$000

30$000
Vélas de c@ra kilo 7$100
Grampos p. cêrca kilo I $400

Graxaim do mato uma 3$000 Cimento Mauá sacco 11$500
Graxaim do campo uma 4$500 Phosphoros Pinheiro lata21 0$000 CêraCatetos médios urna 4$000
Porco do mato uma 4$000

Arame farpado n' 12 rôlo 25$500 Cebo
'" $000

Arame farpado n' 13 rôlo 30$500 Carne de porco
.. Lagarto3 grandes uma

. :J:
.

- ToucinhoVeados mateiros kilo 8$000 VINHO DO RIO GRANDE

MADEIRA DE LEI -- PRIMEI- Em quintos 80$000 Libra 60$000
RA' QUALIDADE Em decimos 45$000 Dollar 11 $81 O

Taboas de lei est. (3x23) duzia,C'...afé em grão arroba 20$000 Marco 4$705
,

' 38$000! Vassouras 5 fios dz. 23$000 Lira 1$035
Taboas lei largo 3x31 dz. 54$0001,\:ussQuras 3 _'fios dz. 20$000 Peso Argentino 3$500
Pernas de' serra lei dz. 28$000 I Xarque

coxoes arroba 26$000 I Peso Uruguaio
.

6$200
Farro de pinho 14$000 Xarque sortido3 àI'r,oba 24$000 Escudo· $545
Taboas de· qualidade 2123 dz: .•

.

..
'.

.
.

•.
16$000 rvlovlme,nto de. Cereaes no RIO de Janeiro

Feijão
Feijão
Feijão
Milho

preto sacco

Branco sacco

vermelho sacco

sacco

Batatas
Amendoim

l:lUCCO

sacc.o

Arroz em c asca 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

Limpos leves kilo
Limpos refugos bIo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do mato uma

Lontras média uma

17'000
20$000
20$000
12$000
10$000
12$000
12$000
12$000
7$000
14$000
30$000

$200
1$300
1$200
1$200
4$800
19$000
$100
7$500
11$000

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

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco ele 45 kilos n,500
Moido' de 45 kilos 9$000

·BANHA

(Por caixas de 60 kilos)

Branca Graúdas
Branca Misturadas

L II Rio qs (aéreo) Um V osnertino informa 'C" ')1' "

U""lol'�r ... ' � ..... )- li L:,e:.... j _. .. d 1 u 1...1 \.-'Lll",'1

"GIl
.

.. na Chefatura de Policia que as autoridades ha viJI11 (1-

pturado um elemento identificado como anarchisia. Di !:'�"
Sê, mais, que em seu poder foram apprehcndidos li:]! "l.l

Rio 29 _ (Via aérea) O I �i�:f;(�. extremista e a quantia de vinte contos tlJl ,1.

sr. Macedo Soares, em '1r-1tigo publicado hoje, sob o Rio, 28 (aéreoj=-Púdc-sc alíirmar qne toda (� í 11
titulo -Intidelidade», lamen- prensa, inclusive os mais rubros jornaes opposicionistr,

22$000 II ta que o sr. Baptista Luzar- reclamam do !Toverno medidas enérgicas contra 0::; i:lfV
16$000 do tenha jantado na residen- viduos que estão provocaneLJ em var;os punio') dI) ic'Cl',

cia da familia Pessôa de torio nacional essas explosões ele ext!'2mlJmo que cv��k; -

Queiroz, em Recife, esque- ciam a bôa fé e inadevertcncia dos trabalhadores b:'a'"
cendo o seu gland;} amigo leiros, explorados por uma sLlcia de a\'enüli'eiro�', Ci'!"
João Pessôa. vivem dessas perturbações. A imprensa applaudirú cidac-,

Proseguindo o sr. Macedo quer medidas, por mais rigorosas que sejam, que p;�tlh;}t 1

1 $
�

00 [Soares� evoca emocionan.tes I cobro em definitivo a taes desordens, sem. outra [in '11 d 1 -

I $�OO I sce�as passadas e termma [?�. q.ue não seja a destmiç5.? d,� �r�{;m social, da
.. ?!", .1

1 $400
aSSIm: Jund!ca. e legal de todas as l11sutmçoes _moraes., p;ll!tiC&S

r.

«Amanhã o sr. Baptista economlcas, até mesmo, das construcçoes mats ele .!�l'),,;
L ti Z a r d o fará novamente cios sentimentos humanos.
grandes discursos, mas nes-

se caminho que foi traçado Após á assembléa realizada honiem á noite. os
do cadaver de João Pessôa marceneiros daqui acabam de declarar g réve.

I ao banquete dos Pessôa de

5$500 I Queiroz ninguem neste paiz
$900 I o acompanhará jümaisD •

1$500
1$200

Em latas de 20 quilos 111 $000
Em latas de 5 quilos 1 13$000 IEm latas de 2 quilos 1 1 5$000 I

MEr�CADO FIRME

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

BATATAS
(Por saccos de 60 kilos)DIVERSOS

MERCADO FROUXO

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

Na Bahi,a

MERCADO ESTAVEL

DIVERSOS

(por '(llo)

CArvIBIO

Rio, 28 (aéreo)--Corrclldo boatos sobJ\� 8. pcr��lll<l-
I ��ão da ordem na Bahia, o sr. Vicente F(áo telegraplioLl. o
sr. Juracy Magalhães a respeito, recebendo a seguinte 1':',,

posta: «Situação ca1m3. Gréve sem incidentc».Repressão
/ _'

ID a (ti llII
I
""R""R"fW!P5i'O",y%�_·_ __!?_,�__

·

_-_ ., �_:t��:�.,_��-,.,�_�_...-_�_._t�!�:��•.];"\li:'-��".;:"

'Contrabando I

:De 15 a 22 do' oorrente

I�

I �,
r-
�
"
!.
r:

R 9 ( ) E A filial das C&S�G P�ri1aml'llm!:!1ilH1, é a unica desia .

io,2 - via aérea - n- I\,

b '1' praça, que vende directam�i1tc da fabrÍca ao COlhl'- �
tre os governos TaSI CIro e uru�

I,"
.

5al1itiã;-na 1 guayo �ficou resolvido realizár bre- midor.
semana I vemente, em Mont�vidéo, uma /'3.7441 convenção sobre o meiO de pro- PREÇOS OS lVlINIMOS D/} PRAÇA
24.833 hibir-se O contrabando pelas fron- Formidavel e ínegllalaveJ stock d1::: Ll=tlH.L1S Cdd1 �
12.097 teiras dos paizes. os padrões mais bcllos �
6.232 A convenção procurarà seguir Comprar nas C.asa; 1?�rrlrusllJmmmUJ t, economizar. ru

a norma traçada pelo projecto a�
RUA FELIPPE SCHMIDT n' i 5 �

I
presentado �elo. ministerio.das Te- �
lacões extenores do BraSIl. I ;':;;"'*·__iiiiiiiii_,,,"',,"""WM'""_�_;;;;;=-�"�==""=""J""�

ttentai

,����==- .. ,: I
II
II

I Pintura em geral a pre-
I ços modicas,

1,.· éhrystalino de Barros

.'I,.,Rua..
'

A;aujo 'Figueiredo. 23

, 1 �.,
.

f[.O�lAHOI?OL15 .

Le;treiros (-:ntra�a5 no
, semono

Feij�o· (sa'Cc.os)
Arroz C .»}'.
Farinha {' 'j} r
Banha (cálxas)
Mill}O (sacéós)

I
Xargue (fardo.sr

100.957
90�014
46.155
9.45'0
16'425
17.200

.

2L566
21.364
12.561
10.710

··Faltam as sa·hidas dos depositos particulares.

A CA·PITAI
ARTIGOS

P A

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Che Eugenio- Müller
destino a

e ern-o

barca estacorn

i�do�pho Kondero
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Florianopolis, Quinta-feira, 30 de Agosto de 1934

Itimas Noticias

sezuintes (
..L).J�l- o, ... -:t cões:')v,,, ,-,� lt.. ll)�l "-'tU � .

� a) opi-iar pela approvaçãoBrilhantes cornrnemoracoes:«, embates realizados do-
�""iF,.r."",-4.... C"",",,,,,.,���i'Q,�

J;

Imingo ultimo entre os los'
u �l.:.J��lti;jL a�,,",9 il,r;4.H e 20s' quadros dos clubes:

CRUZEIRO e FIFUELRE:]\JSE:
Para commemoração da

'

prornisso dos recrutas. il) multar o amador 'Zuri Tranças re.ôltas, onduladas tranças,data da INDE?ENDE�JCIA, 11)-A's 10,45 hs.,--d�sLlc' Cunha do FIGJEIRENSE, em Alados bandos de illusões, alados,
haverá uma formatura das em cont.nencia á

s a'_lIorida- 5�$OOO: de accorclo com o Sonhados põtnos já por mim sonhados, têm a alegria de parti-
jropas da Gnarnição desta des na archibancada. art. 79; Lanças agudas, aticdas lanças, cipar o nascimento de
(' it 1 d 1 r".\ �.�' � ..J 1 "" __.

'�ap! a, com o concurso as �r- "",', segurua o desta- o) censurar os amadores

I
AMAURY, occorrido a 26

da Marinha) Força Publica, camento tará uma passeata, Walter Artrnann, do FI'JUEI- Tudo isto eu vi, num sonho de loucura, corrente·
" Tiros de Guerra) Escola J d::: pela cidade.

I' RENS2, e João Machado Sil- Depois daquella negra desventura l'l istrucão l'Vlilitar e Escola, It2n2rarlo:-I�ua Ouinrino va, do f"\)�JZ_-::;-_I""t,<C, de accor- T)' 1 dend t Ih
__ o

- .....�. - -' - 1- e ze p:;ner, per enao o eu o .ar...
Públicas. Ficou es.abeleci- Bocayuva - AVenida Trom- do C0111 o art. 79' i
do o seguinte programma: powsky=Rua Almirante 1\1- i li) marcar par� domingo Que Fio sente agora esta alma l1ÍJa lVia Ias

1 )-Alvorada pelas ban- v.Ln-"ztl� v!s�ond:. li:. Ouro J próximo a realização dos Sem teu Amõr, essa roupagem túa postaas
das de musica e co, neteiro i- Preto-s-Praça Gdl1l:ü v argas jogos entre as turmas prin- Que m: ojtertastc p'ra depois roubar.: A Directoria Regional .dos
ta.noores, na Praça 15 de (lado do edifício do Congre3- cipaes e secundarias dos I

Correios e Tele�raphos fechará.
Novembro ás 6 1101:215. SO Estadual) ---)ua' i\rcy- clubes ATHLETICO e mrs; Sebastião Vieira. amanhã, as segumtes malas:
2)-Hasteamcnto da 8an-1 preste Pa'va=-Rua Tcnente e) propor á directoria da I Via terrestre: Até ás 9 hOA

deira ás 7 horas nos C'_Ji'p03, [Silvelra=-Rua Trajano ---Rua Fede/ação para juizes das -----. J ras para: Sacco dos Limões,
r ,m a fornnt.ura g:::í".:t! e lei- F2UppC Sch.nidt ê �íaça 15 partidas do proximo dornin-

.

Passa hoje o anniversario! ten; o �a_cademico de Direito! Trindade, João PC5SÔ3. e Sto.
t.na do Boletim. .le Novembro. O dc'3mCameI1- Q'D os srs. Aldo Fernandes lllJ nosso prezado conterra- ALtO AV11a da Luz. \! Amaro;
3)-A 'la' B. L A, C. dará i tu 0i3_;��Ver-s2-� III esquina � �-\ntonio Rodolpho Paiva, i �ê? �r. =. A.rthlll" P.e�2Íra e I ' Até ás 18 horas para Bigua53ú.

(t'; salvas re,su1ame itares, Ida l<ua t· Schmlc�t com a Pra- respectivarnante, dos los' e Oh�ejra, dlS�lnCtO cltmco, e Os que ç!zegam: .

Carnboriú, Sant' Anna, Painél,
4-A'S 8,30, entrega ela

I ça
15 ele I'..JoVei11Dro, to.nan- 20s' cuadros. cheíe do serviço de endemias Pelo avrao da carreira da

I
Coxilha Rica, Capão Alto, Carn-

111:;d. aloha militar ao sr. cap'l do rumo dos rcspecüvos ql.la!·-·! amnexo ás Directoria de Hy- Condor chegou, ante-hontern, po Bello, Serro Negro, Corrêa
1 -

R 'f I P I L
' MINISTRINHO JOGARA PELO giene.

). itII' I P' S C 1 S CJoao eI' C e él.!tIJ.
.

li21S.
, . . , SEU ANTIGO CLU3E

a esca capl a, em compan lIa mto, ta. eci ia, mito" uri-
5 -As tropas da Guarni- 13)---JHcr[idas de Ordem. de sua exma. familia; o nos-, tybanos

e Lages.
=. constituirão um d .staca-

I. �)-_.-O ,Pfl;Í:iam2Hto :

do e_s-
O celebre Nlinisrrinho fir- Anniversaria-se hoje, a S? conterraneo, s�. capitão Via !t1.ariti'!_la: At.é ás 18

mento. la,CdO s,�r�i.,: ICH,\) _sob a dlr2cçao mau contracto com o, PA-, exma. sra. d. f.Jlaria da 010- HIldebrando MoreIra.
I horas Ita,Jahy" Sao FranCISco, San-

•

-.
- 1 P'''''RA p3.nS�·1rl" ""OS "1 "11

) C de C U2 (I:TI Glr:f';a' ("O 14.- p. r, ... ,�::: 1. j .'l, .J ACl.!.Ll.J] <.L) 111., L. J r.l·a �'lrJrl-n,110, pc:.posa do sr. ;-0' e ·Rlo·.a - omllZaJl 0:---':.'1'. o 11 - _. t.1 L. L) "-'

d' 1 d
1Y --< ,-,,, • �

mandante do 14' B. C. auxill1do pai' sólrgent03 da ie,[en�,er as COfeS' o seu an-
cap. João Marinho, da For- Do sul do Estado ch::!gou I

b)-Estado maior.' -- A mesmd unidade e praps eh tgo cube.
ça Publica. hontem, pelo paquete Itagiba

.

Forca Pública dará (.) As:;is- F. P�ib;jca. O QUE VALE UMA VICTORIA a gentil senhorinha Maria do Palcos e Telas
tente e o Ajudante de OrcL:ns b)----As escolas püoIica3 A victoria sobre a POR- Fazem annas hoje: Carmo Souza, filha do sr. Odeon _ «o Rei de uma

para o cmí. do destacJlTI:::l1- coop:rarão nd cerimonia TUGUEZA com que garantiu a gentil senhorinha Yolan- José Ciriaco de Souza. Noite» é o titulo da magnifica
to. acompanhando o canto do ao PALESTRA o titulo de tri- da lcoIaomus, filha do sr.

. pellicula qu� o popular cinema le.
c)-Escolta:-A Força Pa- Hym�1O 1:,Jaciona� e desfilando c3t11peão paulista, causou Agapíto Iconomus; De passagem por c.sta C1- i vará hoje em sessões ás J 9 e'

blica dará duas praças do
I depo13 .?o. _DeS[aCa�11eí1to. formidavel enthusiasmo nas a senhorinha Nair Silva; dade, a bo.rdo do Itagl�a., �S-120,30 horas, dedicadas ao bello

Pel. de Cavo para a escolta Os ofnc!a!s que nao toma- hostes palestrinas. a menina Alice, filha do teve aqUl, o sr. V111lClUS

I sexo.
.

do cmL do destacamento. r2:11 parte na 10rrnatura, as- Para recompesar os joga- �r. �ucli�es P. Ada Cunha, ele Oliveira, redactor che-
_

G)-Concentração: s;�t:rão a c2rimo;lL� das ar- dores, o PALESTRA gratificou-I fLlnccI�nano da Corte de Ap- te do «Correio do Sul», de,' <J?oyal - A's 19 horas foca.
a)-Local: - Estadia da chlbancadas. Ul11forlT! 2: --- os, um a um, com a quan- pellaçao; Laguna. lis�uá o fih.n «Melhor dos lnimi-

.

Federacão Catharin::nse de Ga)ar(.Lj,� c;nza (desarma- tia de um conto de réis. o sr. Armando Lima Fon-

, ._ . I gO&l).D:2spor'tos. dos), Além dessa gratificação do seca; Ball�:
b) I Hora:-ás 9 horas .14)-:-Arream:=:nt.J da Ban.1 clube, cada director se en- o menino Edgar, filho do

n

O Club Re?íeahvo 7 �e Imperial" _ Em du3.s sessões

todos os elementos do des- c12ira as 18 horas, com as carregou qe premiar um jo- sr. ten. Boaventura Alves da �etembro, de Sant? AntOniO, ás 19 e 20,30 horas ex:hibirá
tacamento deverão achar-se salv.::s C!<'ld1S pela 7' B. I. gador. Os sacias tambempre- Silva; commemorará festivamente a «Mulheres de Famal>.
no local. A

.• l�. •

sentearam 03 jogadores. a senhorita Zuleima, filha data de sua fundação, realiza-
7)-Ordem de co!/ocação dos !:)},--Co:1c:rto a !loJe, [lo

I
do sr. Arch�medes Mongui- cio em seus salões um baile. Thealro Alvaro de Carvalho

elementos: Jardim Oliveira Bello, pelas IjOGO:'; AMiSTOSOS NO RIO lhoti. - Ainda não sabemos a data
a)-Tropas da Marinha. b3.ndas de m�sica do 14' B. Vasco 4-30msucces3o O. a exma. sra. d. Cid,Jlina, Do norte do- Estad? ch�- precisa da estreia da Cia. Palmei-
b)-Tropas do Exercito. S.·t,� Força Publica, em COl1-

II Flamengo 3_S. Chíistovão 1. Medeiros Vieira, esposa do garam hontem: Fredenco Sel-' rim Silva.

c)-Tropas da Força PÚ- ;""llO. TU �� F sr: professor Alfredo Xavier xa.s e snra, Arselino Vieira E' possivel que fiqu� para as

blica. ""',,",,'�- --
� VIeira; Bntto, Max Amaral, dr. Gon- c C a I e n das». No dizer da

d)--Tiros de Guerra. Embarca hoje para o Rio a senhorinha Delorme For- zaga Netto, Antonio Cardoso nona gente o aconte�imento asse-

e)-Escolas de Instruçüo AsSe n'11TIe rc io de Janeiro o excellente pa- thcamp; e snra., Luiz G. Netto e H. mdha.ge ao «Casamento do Chi.
Militar. -0- rc!heiro Nlarajo, adquirido Hollandez. guinho.
f)-Escolas Publicas. Hontem foi eleito e em-, pelo sr. Arilundo Rosa, pela Faz annos hoje a exma_

8)-Formação:-Linha de p03S::dO presideí1t� da Asso ..
importancia de 2:500$000. sra. d. Rosalina Carr2irão.

O referido cavaEo era decompanhia, frente para as ar- dação dos Emprer-;,:tdos do
chibancadas. Comm:::rciü de Flol:ianopolis pr']priedade do sr. 01ympio Os que partem:
9)--A's 9,30, hs.,v- coml'11aM _

UHnger.• '

'I o sr. H-;;l"íneS EElechler. Pan �

dan'te do destacamento asstl- 521..13 auxiliares foram esCQ- R E M O
mirá o commando do mes- Ihid03, p:ua s2:::retari'0 ['eral
mo, o sr. Sebastião J-osé de !'2ar- Campeonato Brasip
10)--A's 10 horas -com- valho Costa; adrunclo do s�· leiro

promisso dos r;:>crn!as. creraJio o sr. TheoQ'JP:to I Foi dC3i?il:ido o dia 11 de
Leitura do Boletim. Lcogc�i; t11 :soureiro o sr. n,'Hernbro, ;:1ra a f:dização do
Canto do Hymno NadonaL Raul Wendh:lU'3�nn e adjuncto Cam?::!0nato BraúL:!Í:ro do Rem:>,
A 7' B. I. A. C. dará uma d? thesour21rG o sr. R,:nato na LagGa Ror�rigue3 Freitas, ,"0

salva, por occasião do com- Pires Machado. Rio de Jan:;iro.

aos parentes e pessõas
de suas relaçõesEsperanças, fanadas esperanças,

Doirados dias meus, ricos, doirados,
Estrelejados Céos, estrelejados,
Com infantis sorrisos de creanças,

Martinho Callado Junior

E

Marina Outra Callado

Seguiram hontern para o

norte do Estado as .seguintes ,

pessoas: Loureno Nanado, I ·Promoções3nra. E. Rischter, Bento Alves -0-
Deputada AlvarD Ventura dos Santos, dr. Erico l' Olli- Na pasta da Guerra foram
Para a cap_',<-al Fecleral on- marães, C. Francisco da Sil- aSSl'ana i d t� � l b ,c os ecre os promo-

de vai tomar parte nos traba- va,; Dor�alina de Age?or, vendo ao posto de primei-
lhos da Camara, seguiu hoje Jose �ana e dr. Achllles ros tenentes os nossos dis-
a bordo do paquete do Lloyd

Gallottl. tinctos cQnterraneos srs. New·
o sr. Alvaro Soares'Ventura, I ton Machado, José Bienha.-
deputado classista. MISSAS chweki e Jaguarê Texeira,

Amanhã, ás 7 hotas, será que servem no 14 B. C.
Para Curityba partiu hon- rezada, na igreja de N. S: A Gazeta felicita-os,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




