
--------"------------------,

Anna I i Floriar"\opolis, Sabbado, i' de Setembro de

T
DO POVOvoz

•

rlne se
II

I
-------------,-----�� ----_.,

cipio: Florlanopc)�is�7,8c,5j La�ges=7.346, !tajal"ly�4,4a4j .JoinviHe:4.4341 Tljucas"3.506,

Tubarao"3,6_!.o2, LalgL.ina-3,2E38, Sao .Joséa?815, Pa!hoça"i921, Tirrlb6-1.781, Mafra-1763,

El1guas:?;;"L5 ..17'63, Sao Fr'ar��cisco�i7575 Born Retiro-L643, Por-to União"'I.S75,' Indayal-

1.522, Uruss,e:H-!ga�L.4i48, Cr�e3cjurr�a�!.n4, !=>.:::rto Be!!o-7:=>3 e Carnboriu 553, num total

de vir1te rrn.Jrdcipios corn 54,643 eleitores, faltando ainda o reSLlltado do alistamen-

-------------- ----
-------- �-......__��'-._--,_-----,.,---_.....-

eleiçõ'es
Outubro

As
•

ra joven esposa
- -- - - I Rio, 3 L-(Via aérea)-Co-

Notas e CDmmentarios mo de costume, á noite de hon-

Rio, 31 (via aérea) - Foi pontos: José Rosa, 71 61 pontos; i�1�le�e'''6denm tem, João Ferreira Dias. conhe .....

d' Alcino Müller da .c'I'I"eJ·r" 71 ,47 ��� 1J'r,.ii. �\ � �" r;'I f,�.....B!�, cido por {<Cabo Frio», foi. a caça
approva o o concurso que, para Vi- .- - � v �

�� ('li,VJ � 6B:HH.'lk1! 11HlI u.�� Até O dia 5 do corrente; estará- em poder do Dire- d d H _I' ..L

'l' d)" 1 (f c pontos; Jo�!> Olyrnpio R amos,
,esua esposa,. ortehne- ue-

h��Xl.larê:S .:: a. classe se er e -
� �- ...� u ctorio Central do Partido Liberal Catharinense, a relacção, S F

'

d
' D"

' n .

1 d 71• ,2" DO�,,·tOS', A','·,·h,,!a10 Lp1-', os ---- ouza erreira, e quem estava
1 :lO,] na irecrona í\.cgJOIB 03 -'

,-
-� _.H orzaní d �l d' ct

'

...
. .

d did t
, ' 'T' • 1 d S P 70 7 r 6. d b uza a pt; os ure Orl"S municrpaes, os can I a os separado, por incompatibilidadeCorreios e 1 elegraphos e anta ovoas,

"

J pontos; i .rman o Berlim, 31 (via aérea.)- O ás eleições para deputados estaduaes e Iederaes.
Catharina, entre M3.io e junho do Carvalho, 70,06 pontos; Laerth sr. Alexandre Shaw, recenternen-

de genioso
corrente arme, CC�1 a seGuinte Mello, 69,67 pontos; Gilberto te chegado da Russia, fa!la;,do E t . �. f d

-

C
._,

d C lI'
Chegando a casa da esposa

classificação: \Vanderley Navarro Lins, 169,54 á imprensa, disse qu,: esse paiz, _ D lS1'1��10" ln o�ma o� �uc � onvB�nçao ia °d' .lga [ procurou convence-Ia de- que de--
. L-' Filorn-n ontcsi Si '" j MI' 6o':l3 _ '�'�', I, ��:" _.'�_

çac xepnnncana que se vai lCuntrerY.I lumenauno, la 7jveriam se unir novamentev esque-1 �lugar, uUla..." uo . ., , ..�, POl1.v_, '1 IZ�J,an,;) .a_t,o�, �'-' c_om o auvcnco ao ,<_�HrL.l :,OVL de setembro, com a presença de SeIS representantes de ,
\

.

q

1"1 Ld... o 1 contos: L.' 'lIO'�" Rl- nOTJ'o" LU"Z ,,� 011"<"(" "'1\;:'0 {1�O está -- tornando independeu d
. , .

deslocará dorni
. .

cendo a" rusgas passadas,
cc. j'-T, _.' ,'I .,

.

I ",U" , 1.·'�' , .....� 'V',.a. .1-', '-�, , .... , �l �'C H', I 'H C J U_! -

ca a ITIUnlClplO se es ocara no ornngo sezuinte dia 9 . ,

, " \ 'J 1\11 l' ,

'9 ""0 l\/! 'l' 1\11' I d 1 1 I.
' ' , - I b , ,Inslshu Tudo em vão, Hor-

Lt da \.._..o�taf VI,: Vl�i.Âell'os,com,b(),�� pontos; lan!�o l\,�,�.1.a o te co munao; com.o 1 ces,envoIVI-, para esta Capital onde será lido em praça publica o ma-i..» .,
(101' 2'1 pancas' .... Celso M.,f"·l t'u' Ti-' pontos' Fra'llc'<'�O C'''''l'''e mente de tOCl"S a- industnas A" 'f

'. .. telina, moça de seus 17 annos,
:::_ , ": ", -' ,

.xr r c U. ,L -' -

I'

' '�v u:-,
L

I
_' __ ' � c, :>. L.'" �l'. 1- nl esta da apresentação dos seus candidatos ao eleitorado .

Caldeira de Andrada, 92,96 SIlva, 68,3� pontos; FrancIsco s�gurou que a Russla esta desap- catharinense.
um tanto bomta, nãe o quena

i ontos; Luiz de Sou.za, 92.'85 Ra,mos da. SIlva, 67,57 pontos; parecendo, como. comprador de Os candidatos á Constituinte estadual serão escolhi-
mesmo, mais.

C P B N I P M h d 66 C? d J Num assomo de colera. então
,,�ntos; .arrnen e�elr.a ..,alXo, 1'1 Ia Ires ac.o ,0, r.'�- pro ucto: !nQustnaes e que a sua dos por zonas, estando para isso dividido o Estado em
\)2,79 pontos; Nadll' Cunha pontos; Inez ele OlIvelro, 6),82 exportaçao parG todas as partes s!>is "onas

o marido repudiado sacou de uma

(:arreião, 91,64 pontos; Don;1to pont03; Antonio Jorge da Silva, da terra está crescendo diaTÍil-
v ,_ ,. pistola, disparando-a a queima-

L1ello Juníor, 95,91) pontos; Oal- 65'76 pontos; Humberto Macha- mente. Disse mais que a Russia' O dr; Nerêu R leader da bancad:l cath \rinense na Ca-
roupa contra a joven, Atin-

Lliro Ci.\Jdeira de Andrada, 90,65 do, 65,20 pontos �v'lai.1uel Salva- está desenvolvendo, interna e ex-
amos, gida por um projectil na fronte,

mara Federal, embarcará na pro:úma s'cxta-feira no Rio de Ja- H I' h' I f
Pont03; Eglantina Ayres�da Luz, dor de Oliveira, 64,63 pontos; ternamente, a maís habil propa-

orte ma ca lU, morta mente e-
� m�iro, com destino a esta capital, afim de tomar parte na gran-'d ' ,l d Eti9,87 pontos: EloáBritto,88,77 Domar Campos, 61,66 pontos; ganda que até hoJ;e teve o rnun

n a,aospes�e seumata oro ste,
� de reunião do Directorio Central do P. L., a se realizar nos d

1 on�os; 'Roberto Gevaerd Fer- Luiz Fermndes de Oliveira 61 ,53 do, com relação ás industrias. porém, num requinte e perversi-
I pnmelfOS dias do corrente mez. d d d Ih

.

d'
.

r ;ira, 87,11 pontos; Lucia Ferro pontos e ]oseMamle Maria, . a e, eu- e mais 016 tiros, que

Costa, 86,92 pontos; Fernando 56,40 pontos.
a foram alcançar nas costas, atra-

U::�d�s,8�6:�0 ��:tt�:i �:� P;:;;ide�;= r; I g mi O ! FeiradeApos- d:�s:n��oa��:�:.ç:ol:;o��:�
j\braham, 85,53 pontos; Evan- a ... I !UI tras emorto lado.

dro Marques da Silva, 85,49 dO COnse! ho União Instai tes depois ella expirava.
pontos; Celia Torres, 84,55
pontos; Ruth Albuquerque, 83,80
pontos; Argemiro Cabral, 83,79
pontos; Mario N. de Oliveira,
133,71 ponios; José Dutra" 83,67
I,ontos; OsnyCosta, 81 ,9Ypontos;
Lodegario Bortholomeu Bonson,
ti I , 1 3 pontos; Orlandina Mafri'),
e064 pontos; Gervasio Nunes Sabedores de que na Igreja disse-nos o sr. Themoteo - n:;.

Pires, 80,30 pontos; Luiz José 84.892 eleitores no da N. S. do Rosario, havia sido solvemos, em reunião da Mesa
Sant'Anna, 79,R3 pontos; AI- Districto Federal praticado" um roubo, procuramos Administrativa, intimar o respe-
Lerto Senna, 79,20 pontos; um� pessoa capa� de nos prest�r I ctivo thesoureiro a se explicar a

Maria Nair Silveira Telles 78,83 Rio, 31 _ (via aérea) - os Informes preCISOS ao esclareCl- respeito de tão mysterioso desap-ISão Pau lo Con-
pontos; Zaura de Senna Pereira, Termina hoje o prazo para a

mento do facto.
. . parecimento.03 valiosos objectos

C Conselho Peniten-
78,75 pontos; Zury Segui da inscripção dos novos eleitores que S:0nforme ,a�enguamos, :naIs lhe estavam confiados, portanto ta 360.000 ciario
Cunha, 78,28 pontos; Elemar desejam votar no pro.x.imo pleito tard:::, na polICia central, amda é eUe o unico responsaveI.» ele.ltores1\1orae< 78 15 pontos' Orlandina d,o outubro. nenhuma nota existe a resp�ito, P d

.
, J'�" ,

- .

1 ., rocura:n o ouvir o sr. ose

Garcia 7806 pontos; JoãoAce- Con.c,orr',erão a� el'"I'ço-c5 do mUlto em)Ofa a falta Ja se tives-
R d

.

C" h
.

d:
' c' -

� - :," d h o ngues orrea, t esourelro a

Lno de .Jenna,
. /7,5706 9P5ontos; Districto Federal, 84.892 elei- se

F�e�lllJcda
o a te�r�o. 'I Irmandade da N. S. do 'Rosa- São Paulo, 31 ,--(Via aérea)

Joqé di'> Lima VeIga pon- tores,
"aI an o a.o sr. nemo�eJ 0-. .

f d Está talculado em 360.000 o� -

,

' ",' , A 1 b d I d d' no, nos UI ormou que a '!scon-

t'Js· Odette Bllk 76.)0 pO:J.tos; se ; ves, mem 1'0 a rman a e, (' '1 h A el.::itorado deste Estado nas pro-
"

, , )' T' " > b 1 I fiança que reca 1e soure 3ua pegSÜa,
," a"n0r r\·1�mQde F ovoas nmG', :0r>.

Vlcm03 a �.:", er que r'::l.lffieute na
- :l', 1

'

h' ximas ebiçães de outubro.
'0':

� ,.- �

D". (ii U fJlil;;. f!};""flÜ��.!1� rmrA� 'í;ll!I 1 " ,I , n::o p:l�S3. � e Vi ca,umm:i, are.lcte- -

76 10 pontos' Renato emanai \lõ�Eiiii �!liI.�iI Ll� laigum tempo, fOI notaaa, naguel-!dI" 'd..,' • . 'r: d I 1
..

f l' d I
ta a por a gum espmto mal 050.

Cavah�lzl, 7:J,7 3 pontos; A o -

C iii, iZ !.ii L Gf;l
a Igreja, a a. la e tres ongos

pho Olmger, 75,48 pontos; Osmar IIIq 111111lHlUJ cordões e um rosario todos de Disse-nos ainda não poder de-

Rodrigues Araujo, 74,07 pon· ouro, de grande valor, pertencen- volver 05 CUSt030S cordões e o

tos; Ludovico N. Piazza, 73,50 Hoje d'as 19,30 em' diank tes á orago da Igreja. rosario de ouro, porque não os

pontos; Carmen de Lima Veiga, far-se-á ouvir um magnífico jazz. Esses precioso:> objectos esta- roubou.,
73,40 pontos; Oswaldo Nico- Amanhã, das 10 ás

.

12 ho- vam em poder do thesoureiro sr. Pelas declarações acima che-

medes Lentz, 73,26 pontos; Ray- ras, a orchestra do acreditado José Rodrigues Corrêa. ga-se a conclusão de que o caso é Deverá partir amanhã, ás 8 horas; de sua s�de, a rua Gene-
mundo Valerio Dantas, 72,86 estabelecimento dará uma audi- «Não s,:: tendo apumdo qual- complícadissirr.'o, merecendo pro- ral ,BiHencourt, com destino a Santo Amaro municipio de Palhoça.
pontos; Gustavo Lehmkuhl 72,7O ção, qae obedecerá escolhido pro· quer vestígio, que n03 habilitasse videncias ene:'gicas, que o eluci· em omnibus especial uma caraVí;l.ua dQS jovens integralistas desta Ca.

pontos; Abelardo Souza, 72,15 gramma. a saber qual o autor do roubo _' dem sem maIS delon�as. :,i��l\.

'-0- I
Na sessão de hoje do Corl-I

selho Consultivo foi lida
uma solicitação do Club de

Regatas 'Almirante Boiteux,'
de Porto União, para levar
a effeiío uma exposição de
productos calharinenses e

de f1ôres artificiaes.

�Na sessãoO-de hoje do UB� roubo na igreja N. SIldo
Conselho Consultivo do ,�Jíb�����1R mm i�es�nn�lMIecemEstado os seus membros e- n��8GJ.Iij r.1�!11 U G'arr"dIAliI-
legeram presidente o nosso ires cordões e U01 ro
distincto conterraneo sr. Al-
tamiro Lobo Guimarães. sario de GUrnO

E o, nosso?
Porto Alegre. 1'.11 Gazela
O vapor naçional «Poco

né» cio LIoyd Brasileiro,
transportou para o Rio 2.500
toneladas de carvão mineral
do Rio Grande do Sul.

Foi nomeado para o Ccm
selho Pen'itencUlrio do Esta
do o sr. dr. João David Fer
reira Lima, 'actual procura
dor fiscal da Fazenda Esta
dual.

Caravana Integralista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�A. GA\ZET A..... �f�::�r�::�:.:::Jt'!��[#.'!!;'�.::::�����11�.;;..�;;��.�� � cção Integralista
Redact�r-chefe

1. �� REDAC'TOR I� � ; M

Martmlitl Cel!��d, JmDior � JOÃO M. BARBOSA � raSliemra
lçEDACTOI�êS DIVERSOS ������� f.9"#J���-::� Rio, 31 (aéreo)-Vão adiantadas as demarches para

Agentes-correspondentes "C:11 Por gentileza de respcitave] I a constituição do Partido Nacional Revisionista, contando

quasi todas as localidades senhora descendente das mais tra-
I (I Estado Integ 8'Da I tom todos os elementos opposto ao actual governo.

do Estado. diccionaes familias cnth3.ánens�� � Entre outros membros de prestigio assignarão a fren

t"""'o�I_�' -y chegou-nos ás mãos um prog_�am-I José Augusto. te unica por 1\1inas, os srs. Arthur Bernardes, Afranio de

�<;,. ....__�Oraç9� ma de um concerto vocal. e ins- (Ex-Senador e presidente do Rio Grande do Ncrte.)
Mello Franco, p'<ffonso Penna, �ello Viann�, Virgílio de

Não será deooloido o original trumental levado a efbÜQ em 29 Mello Franco, Elas Fortes, Mano Brandt, VIanna do Cas-

puhlicGdo ou não. de Junho de 1878, 'pelo «C!ub Temos,'assim, que encontrar uma solução em face da qual tello, Carvalho de Britto.

O conceito expresso em arii- Euterp� Quatro de Março», a
re5{ .eitadoa os factos como e!les S� nos apresentam na hora. isto é, Por S. Paulo os srs. Altino Arantes, Julio Prestes,

go de collaboração, mesmo soli- a?gremla�ão de escól, cujas tra-
as ,«conscÍencias eleitoraes», por uma. autonomia administrativa a Pedro Toledo, Ataliba Leonel, Antonio Prado Junior, Hei-

't
T '[ dicões amda n1oje nos são invo-

rnr us completa e ampla, lançernos, ao mesmo tempo, atravez urna di- tor Penteado, Manoel Villaboim, Rodrigues Alves.
Cl aaa, não imp ica em r:õsprm:se r-: �

sabilidade ou endõsso por parte cadas pelos nossos aucestraes.
re cção nacional das grandes questões politicas, direito, educação, eco- Peio Rio G. do Sul, os srs. Borges de Medeiros, João

1 RdE" 1 o ornia, forras armadas etc. o gerrnem dessa futura mas necessaria Neves Baptista Luzardo Ra'u'l Pilla jrvlauricl'O Cardoso
.ia e

-

acção. ra mentor él.r:t,!rJ,lCQ Qa nota-, :se., 1" r r r=:» � " ,

vel sociedade A. res: Q'i 1
7 .midade nacional, gue precisamos manter e robustecer, se queremos Barros Cassai, Pedro Ozorio, Minuano de Moura, Syn vaiv' "sp�I.ave. ma�
d'

"

estro G'ljlhêrm� I-I" L
, , ! esempennar no concerto elos povos l.vres, o lucar de relevo que nos Saldanha, Apparicio Torelly., , ,

•

'
L. • - ulLZ, u"nEl C!,," I l' b d '1

o J:'"

maiores mentalidades que Do',O:se.
uevia ca er por to 05 os titu OS.

'. Pela Bahia, os srs. Octavio e João Mangabeira, Si-

Florianopolis acoito L'"" H'I'�
DeVeremos marchar para a nova concepção do Estado mte- mões Filho, J. J. Seabra, Aloysio Filho e mais os srs:

u. iszz, 1,Ji./,,- 1 I'
. , .

d d" II"b er, BeethOVen R �c" I\I' ,gra e p untano que, na sciencia o ireito puouco moderno, está su- Aoo10110 Konder, Munhoz da Rocha, Epitacio Pessoa, A-
, .ossmi, Â'-YC 1- 'b

.

'd d di h"
�

b eer Verdi Bellini C I '-C' i sütuin o as uas tra iccionaes nocões oje emcrise evidente a do dolpho eergamini, Sampaio Correia. Lauro Sodré, HugoL. , ,,,-,1 mi, ar os ..10-
.

l' d f (-1 1. "
J ...J '

me" e Carccann - ' centransrno e a o .eoeransmo , Napoleão, Accurcio Torres, Estacio Coimbra, Pessoa de
"", " r= iria sao 03. autoresI" C n

que ligUta:n no extr aordinario I "

II
rÓ:

Queiroz, José Augusto e osta f'\ego,
programma.

.

i. (O aUL,or das lmh.as �;lm1! n�o e l�:egrahsta; pertence, ,de cor- Todos esses chefes terão os seus partidos e ficarão
DF' que educa 7" "

j' po
c alma, a Democracia-Liberal. Mas, ja começa a reconn ecer a articulados com o Partido Central.

- U� icaçao , artistica na- .
.

lcl d f 1'"
,J.

quellas epochas , 'd d :"'1, ,mutL: ta e e a a iencia do remrne que lhe perrmttio, sem esforco, as
� Vi.) er.il. ' ota a t' ,0- " .

_
.. ,' )'

- :.; -- - o

rianopolis 1 Faça' ��" uma idéia do
maIS altas pOSlçoes polmcas.

* T J1
c' f' II II � (�nllOU angm O "recordn da

c,lue, nao ,0.1 a. l:x':::ucão da a� r
)"''''11'' < �

� Uí""'Y"" i�-l""ceg:rr'ansta """'!lua v,;:::tt� �l,,�, recepc;::�o, u�,.a e E,}'Jc:ducç'ii.O da opera """'3 ";-.,;;iI_ �,� f"�,l fm�. � r.m l!flJllI r
.>

R b
-

t'� àEll\j'(Hl�' @!il� � .... ·�dRO tele'Q':i-'�«."\.o erto ;,:ÍOo Diab.o» para dois repreSeri" ar C) Brasn
"

ln D
i <t:.:A I

� -- i ".:::::>" CÃi"'"

pl�nos a 8:. mãoi, intíepretadas
. .na Eu�0pa, w�gar�D pt., ice

�elas s�aL Fanujr Bae:thg.:::n, Ma- Na proxlma VIagem do «Z�pp'Jlin» seguirá para a Europa, _'

r'
,d' Ro' H-:.t:tz, 'Ehzilissa Pamplo- ond,e lva� re�resentar o Brasil na ,IY" �onferenci,a Intern�cional contra II N�tal? 31 (via aér�a)- O Rio, 31 (via aérea) - O

Il"hl. ê o acstacb me�tre Hautz! a 1 u0eh_ulo�e, o dr. Rodolpho Josettl, Secretano NaclOnal do De- mcdll:O Augusto Abaces, pe- Brasil detem, neste mOiTIen-

Entre as graves e sef( ,I CODtad::Js já tenho 25 ann03 de parti'.:nento de Cubera Artistir_a. netrando na Igreja de Villa t�, o re�ord d; re�epção ra-

cupações da humaniJ
d

.<iS Phleo-I musica, como pi:'ohs�ion:tl, e não II I TOdrDS, no momento solem- dl?graph!ca: 6:::1 palavras por
, , ..a e na ,0Ta

d 1 d
h' d'

H . mmlltocpresente, e a quo
,_

.

1 �. me recor o (le ter escuta o uma J-'.SSOClan o�se as �commemorações do Dia da 'PJlria, o Nuclw ne da benção do Santissi- I .. l;:)
,

Ímpoâante. ..s1-:'Io SOClâ a m",IS . .

1
. . 1 1 FI' 1 1 d mo, te�,!toLl a'p'"ln',>1,'l'1ar o Vl'-

.
Alcanço,u-,o um funcclOna-un:cn vez COisa 19mL proVinCIal ae ona110rJo is rea.isará, 2.5 20 horas, na sua f:é e, uma _' _ >lU -

Muitos 1 d C')ffiO devia ser bom ouvir-se, seesão solemne e n<l g'ual fallará o sr. Laércio C. de Andrada. [fario que é membro do par-
no d_o Departame:lto dos,

prOCl'"
,!DS gran des per:sa ores

I fi '1.
'e:> , Corre1os e Tplegrapnns S'"

U!TI conc�rto naouellas éras,
. �-= m,_a,�ll,.ã r"úlv�rá, uma solemnid.lc.!e c_ivica, find,a a o.lua,l as, d:: .. tido governista local.

n' '1 N'
._

"

, -,
c" 1_

-I. .,a;'am es:abeIe cer a equa::;ão . . _ _ amp '1'1'" da B tti
J'p" b1 .

' �h 8! _,,' d
,curlas leprd�nj atlvas dos Nudeos de:;hlarao em contmenCIa a e",,,üu3 O medico i\bates cst::wa _J

• �.
.., ,"":') � n 0, que,:, 10 ,ema 50clal. e a marco J, e "" m-:.<!nelra e h d t 1 d P

h
';;>;. h.."g,

"

do coronel Fernando IVhchado. Jisfarcado d� can2'aceiro e
. aVia. lL o a capi a o ara.

J:'"ara a SUl' r'�solu�" C\ ! "a b b
' OJ mst ..uT o p"'ssoal o

.

Enkf'
,'"

d:�G�. "aca en�· r s, as II II foi oreso peios fieis que in- ,.1 I "'. n servl<?J
.. '.::tanto, ,::s'Je os tempo, R' 31('

,

) i\l P
II • Ir>lG10autom"j'1"0 A 31 de

pprp' . 1" 1 lO, via aerea - d a-. rO'ralveme:1te, domingo, dia 2 d:: set(�mbro. terá logar a orgs- tervieram em deÍesa do vi.. c. '.
,_

.

Ctl � • \..

_b,' .,tivos qele a (�UaSl tota .lda::-e noel Machado de Azevedo, msaçãQ/clo Nudeo de Sto. Amaro, o'a,'io
I J\!lalO ultimo, no decurso das

.!"',n.,ana VI'V" e c'b"ora de D11Sena. ld d d
,.. '

d
D _. •

-lPITl0n"trarr.ps Q'1'" f'l l'a,,� so a o ve pOllcla, tem e �II li
" L - ;:" 'I\,)- c ç 'aZ' aI,

Não é passive! ,a,ue e5se pro- ., .....

d N
L' snus collecras conserr'll'll "C0111Mana t"ernan es, com quem a, proxima S(,:;ssLío de ojuarta-feira será real1sada a solemnidadc [,.";'""d ;'�;"'."C;O d ,O s

ç b, J' b� "

lD'lerna estPJ'a resolvido pelo mOdo'd f'Ih d d' d
�, I! i

sQ\'''''ro co'ntr'o' lp o,cficI'al' a
- rêS! e, um 1 o e OIS me- ') TRi\ÇO VERDE e qne assignalará a prim:!ira cen,turia do Nu· «- "'0" �rc� ," o�.� e

� ç 'J � 1.
, [\.--

aue o é actualmen[�.
appnas da nome Yvao I I d F'" 1

- ij - _, ceber teleQTammJ.s destlna-
J •

1 d zes., � ,c, :�, _.1, Iv",. :
c eo D,e, lonanopo.i.s: _

. .'

-- � r h
C>

Não é poosivel (jU::! a SOCléC a �
C ' h, ,_ ," 1 � e 5 �3gra OI' lOS das a estacão Belém d'lamo a cna!lça c ui ass... 1 or essa occaswo prestarão com1)fom�s:;o o;; novos mte�ra Ida, '. . ., ,l

-

e<.tp;a fora do Inundo, "t' �a' � 'h
..' rante lima hora n1lma Holo

"-J a no: e, aTLIgen\ 11(lO-1 e o InSCrlptos.
_. , _. V'--

Não é p03sivel que a sociedade . � l' D Rio, 31 (A Gazeta)- Pelo cidade de 65 pa 1') vras por
d f 1 somno, Nlanoe. costumava ará a guarda de h',)nra a.o integralista n' 100, a D,:!curia no C

'In

continue sob o dominio � a sas �., 1 t'd d I d
.

1
sr. Director Geral dos or- minuto emqual1to os ya",ke�

d casLlga-!a, com repe 1 éiS en- , a Mi icia de FioriaI'.oloolis, ' 1 C. L ;:"

bis ec,o:lOmfcas, num enca sa-
tada. Na noite passada, Ma- II II

reios e Telégraphos, foi de- tinham o record, alcançado,
menta de artificios onde a vid:J.

1 t
'

d D
11 signado O engenheiro A!fre em 1925 a 58 palavras

. noe .anco se exce eu em O �.tIl;:::;;, �'-'ua' ln' J""'�g,r��!2C:tt-a G d
'_, L - C

"

vae'exÍO'oindoouro e maIS omo, �VU .... .Ji I c·!! �'-c.... ij Cili::::::l>' do A. xoel ner para acom melhorando-o, cinco annos,sua ira caí1�na, que SLta a-
para tornar-s� 10 infer,no no ffi,elO masia foi obrigada a levar 2 T panhar, como fiscal do D_e- depois, de uma palavra e

do ouro actua, seu haver nentm-
O peq1lo,.. 1l0 "I.,'a',l ao posto C '- 1" l' ) partamento, a construcçao mela.

I 1 d' h
'

- � - I _' o;no se ImpOe a QlSCjP ma .

d
_

D' tma solução possive, pe o In eiro
d

.

t
.

1 I �II P 1 h" I' I
..

d
.

d' 'd d d O editicio para a lrec 0-

ou pelas causas eb, sua cohorte C aSS1S encla oca, em Jvla- -

eO�
a

h letarcm�, pe a COIlsclcnlCla
a propna 19m1

a e �

r,ia Reg,iDnal d.
esse Estado,

i�'��';�=�3'',.d 7'" ser a f", �
rechal Hermes, I cada um. O'mem mgno se une pe o pensamento, e pe o pen.sa-! � Et J! R

IId�::: hau e, a mo",. o ��"'I Tomando conhecimento do mento, se .sub?rdina a um rY,thmo indi,spensavel � �archa soc:al. �. ,,'
. � rn\/IISCe Sanea �

aD�tendo �o�e decLTIOa, tPat·alfacto a policia do 24' dis- Sem con:';Clenc:::a de suas prupnas neceSSIdades e fmalIdades, o 110' tiOnnreSso ��J to)
d�l'l{ar um deCImo - se a 3,11 o

I
. ,", d d" \' d M 'I h d

� illG.i'i:r��&l' " "" �
� .. ,

.. tncto tomou as necessanas mem e mcapaz ê s�r lSClp ma o. as aguei e que compre en �

F
· EIi

•

ch"'garo numero de riCOS
- g:o • . errovlar·o� v

•

" prOVIdenCIas as quaes se- 05 supremos interesses da Patria, da Familia, do Individuo, esse ,II
,.

zar como entender,' escravlsando d 'd' A tradlç- o f d I
restante hu- gUl1 O pensamos, evem re�- p�·d,ére. a disciplina po� espontane� vOl1tad�, á ?ppressão, ,gue p?- Bras i Ie i ro A TA'.

a az a�
o c� �mniãi:S

ao mesmo tempo o

tringir-se á applicaçãQ de. d�ra Vlf da prepotenCIa olygarchlca do lIberalIsmo, ou a tyramit
d_ Hcrcl,j�5, no n01k Irlcano,

mano,
um resistente açamo á boc�-. do commUlllsmo. ,_ .

-

..

0-
_

não u�na SImples metàphora geo-
A desigualdade de fortuna ej]�

ca do frenético IJDJiciaL Ou a Nação se disciplina, ou morre.
Serao 1l11Clad03 amanha, I gcáph!ca, mas uma realidade ar�

Ire as classes sociaes, accentuam- 1
" em Porto Alegre, os traba- chitectônica,

Se �IaOdJ'easeveeZxtmr,�n:1sa'm _ """""'O'�R�"D�h' �' , O que quer o IItãâtegralismo . IpheOSodvO!'ars!'oegBurnadsol'lel,Croongresso tA estatua do heroe
herda, Pdn-� ': . as pOSlÇOê3: el 1111 cIrO, enlretanto e rr� . mI Ivamente, acompan a a e

milionarios e operarios, Isto é o Pan da desffiQralisação huma-
•

i) JUSTIÇA UNIFICADA E BARATA, npaz de infun·' Entre os assumptos mais duas alta3 columnas em cujo apice
opulencia e pobreza, luxo e mi- na, o formador. da côrte de in\� dir confiança a todlas as classes e crear o respeito á a�t�ridade, da importantes, que serão apre- ardiam] fOgOl perpetuos, um con

seria, com um caracter [rmco de censo qu� acompanha os pOlell-1 Na�ão (�este sent�do ? n03S? grande com�an?eiro OlIveIra VI;m- sentados e debatidos no Con- sagrado ao Sol, o outro ao Dem
guerra entre as mesmas, p:;r�.J t:lcb;;, o,. estabelecedor maximo I na, glo.na da soclOlogl� naclOnal� tem re.ah�ado estudos notavels). gresso figuram os seguintes: dos vent05 e das borrasc&s, eue

trem�nda, entre . a
. petulancia da venahdade em que se move A Justiça ,deve ser naclOnal e nao prOVInCIal; e, em relação aos reforma das leis de syndi- I Ourabn que, das Antilhas ás Cy-·

dos preconceitos sociaes que su-:a socied3.d,� e que ;::t corróe com interesses do Capital e do Trabalho, o Integralismo creará uma ma- calisação e accidentes do clades, seguia tambem o carro do,

põe entes inferiores homens con- a mesma potencialidade do can- gistratura especial, wpaz de evitar a lucta de classe, que é o ins- trabalho; criação da Federa- Sol.
demnados ao trabaU1o, iiTImei15a cra maligno. trumento do commuuismo, (e NAO, portanto, esse appardhamen- ção dos Ferroviarios, com Será dado um dia á 5ciencia',
massa desprezada, rude e sua- E, a falta de trabalho que t� arch�ico, mor030, Í.ncoherenre da }Illstiça como tem sido no rc- séde na Capital da Republi- arrancar do Atlas marroquino OEi

renta, entregue a labores exhaus- elle ananja com a celebre lei gImen hberal-democrallco.) cu; criação de cooperativas seusthesouroa e encontrar as ..irn C>

tivos, mourejando de sól a sól na da offerta e da procura e as
II

II
11

nos centros Ferroviarios caminho da Atlantida mysteriosa
.

!

conquista do pão quotidiano. stias victimas produzidas peloca- Um in·tegraiis'ta i"'''\8 comrnis· onde ainda não existem eso,

O trabaiho e o capital olham- pricho e deboche dos endinhei- Si.ãO da V iaçao na Ca rn ,8 ra sa5 organizações.
se hostilmente, julgando antago- rados, que constituem os alimen
nicos os seus interesses, conse- tadores da baixa prostituição que
qucncia da falsidade das leis da a hypocrisia contemporanéa' cha
economia capitalista. ma de escravos brancos, como

Es�e· antagonismo existente en- 'demonstração de piedade,
tre o capitalista e o assalariado, Entretanto uma solução tem

isto é, entre o organismo
. social que ser dada ao caso "_ pois

vigente e a5 forças de producção; impossivel é_ deixar' que a hilma�
é de molde a não deixar a me- nidad� continue pelo caminho
nor duvida sobre a colisão f",tal, que vem trilhando á seculos - -O velho mariruheiro içou no mastro maior da sua

se uma nova instÍtuicão não subs� e seja dIa qual f6r, se assim náu, O sígnal glorioso: O Brasil espera que cada um cum

htüJi' a presente que: disvirtuada exigir a salvação de nove deci- pra o seu dever,

n?s_ seus
..f�nd�mentos, pela am� I

mos �e �eres humanos que viv�in 'E.' ganhou a batalha.
blçno. e ,ll1chgl1:dade 003' homens, na' mlsena e m:;rec'endo a �le� Tambem O Integralismo fez tremular1 no mastro
t",rn "Ido a �alO.r. re;;ponsavel P�IOI �ade e o desprezo do declmo maio� da su,a doutrina, o signal magnifico.
deseqmhbno eXIstente na SOCIe- fmal. Por isso vencerá.
dade, NOSLB'N (D .. FI", [�).'

IUnemasse as

opposições

reixQ (705j'(11 37

,

Assignaturas
,ANNO 46$000
SENIESTRE 25$000
TRIMESTf�E 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem coma
os vazares relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director .. Ge
rente ,J�iril Ca!!�rll!t.

A,

I

Shelvocke, pirata inglês ap orta�
do em Santa Catharin',; em

meiados de 1719, aprovlt;' mndo o

trabalho da ge!:te ilhôl.l no:;; rep2.-
. r?s do $eu n�YIO 1

SjI' �edw,<ll, se-

Para�upprir acollec- namenteaYar�ado ao' lJoi$ de tão
tona de Lages I longa traYeS�la, 1, .mt:ntou

'

amar�

I game�t� a. lentiJ' io com G\le o

O Thesouro do Estado trabalho se d., _;envol-via, tendo a

enviou á Collectori'a de La- folhas tanté\� de suas m<NIlorias
ges á'importancia de 70 con- chamado os catharinenses de re�

tos de réi�, para suprir aquella finad03 ma' .andros, que s6 traba�
Collectona, da falta que sen- lhavam e.' .imulados com fartas dis�
tia para pagar vencimentos, tribuiçõr..:s de alcool.
adquirir um terreno para a Cor 11Ü' vêem, é' muito antigo' o

construcção da Escola Nor- costu' ,ne do alienígena nos mal
mal e para conservação de diz., _r.
estradcrs.

70o dr. Ewaldo Lodi foi eleito para a Commissão da
Viaçf,{o na Camara Constituinte.

O sr., Lodi, que é engenheiro, é um dos Directores
de Signe Evitara, sociedade que publica a «A Offensiva?>.

, I
1

BrasHe�iro de Santa
Catharina

contos

,\ t_' _

2

J,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NERAL OZORIO. �
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':.�: t.'::L��;rt�;;:Nr<.!�''';:''\l:i�W�r-A,""."Iti'<.'""""",,,).�_rW�WD!1'.M>r�i<.�...��l.�.:aI':.iA:i''���.l�.;t,j'Jcn;.���

�-'-�'-fno�--�-n�---- Cia�
-

II: �II,'End TeL F! Lorv� ENO �
•

fj
- �

�F L O R 1 A N O P O L l S _:_' <s Ã'O J O S É' a
Santa Catharina

ILi:�,�.. ,

A GAEETA
,�-�._--------�-�-�

•.. Funôoõu em 1870 ---

5E6IJR05 TERRfiS1'�ES E mflR1T1m05
Incontestavelmente A Primeira 110 Brasil

II
- VDt==r.e=

,

ICompanhia

"

repilal recllsoõc '. 9.000:000$000
ReseruCls mais oe 36.000:000�000
R2cCllta IZm 19.'3.3 17.76Z:703$3(:'1
1mmoueis

13.47Z:Zg;J$349\Responsoblífc)ac)e9 oS5umiàas em 1933 2.369.938:4.32$816
(E5tos re5pan5ablliõC!�e5 referem-51? sórnente aos remes Oe

fOôO e TRAt--J5PORTE5, que são os 00"15 Ut..nr05 em que
a Companhia opáro)
AglZntc9, SUb-Agent!!5 rI Regulaàorms [lI! AvarIas e-m teões es
Eatcõos ôo Brasil, no Uruguay (5ucrur�al) I!! nce prtnetpcee

praças extrunqclrcs
AglZnteB IZm florlanopolls CAmp05 LOBO & nA.

Rua C. mafra n' ,,35 (aobr-aõo) Caixa postal 19
Telegr. ALL1AHÇA Telepn.1.083

XAROPE CONTRA CQ

QUELU\;HE FONTOURA
o mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:

I
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolís
flLíAr:S EM :--Blumenau--JolnvilJe-São Francisco-Laguna-Lages

1______
Mestruario permanente em Cruzeiro do Sul

��um���������mm������mm�

- EFfEITO SEGURO -

i I
A� venda em to�
das Pharrnaclas

110'/0:;, no clí�lridG
,

P(:s.Ôe.<), por preços aó altaoc:!
sr. SdY�d0!' Di Ben:l.l.rdi-LARGO CE-t·

A gentes autorizados da

elA. BRAS. FNEuMAtrcos ;� J R E L L 1 SjiJ.

-�

, J",""j''-- , " .. i<Lf:t# :..__ � ..;.._ -------------'.__
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cooperativa Catharinense
Arrnanzem de s.eCC05 e molhados, louças, vidros,

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: quali
dade.
Rua João Pinto rr 8 ..... Phone 1365

A GAZETA

D'If' C· 5�\C' � r r:. ',li i; '":l II� lO!
•

�.......... "-'I!.--,<. jf -.i. � • ! t: C�
.

Ex-assistente do I
Dr. César Sartori

[

I
Dr. Antonio Botini

I
r,,�lJlâi!i�im� i;n;t�fml- Sy�;1�líz;

'I )I(" 1 lrinarias'- "t,._. L LI, l,_.

� Consultoria e. R�sidencia

� R[m ln�t!i:ia';l� 21

� Consultas ás 17 horas

I
�..;.,�����.u;;:���

Níédico operador e parteiro
':ons[Jllorio R. iii cypreste
Paiva Ir 1 -- das 8 ás 9 e I

das 15 ás 13 hn,
Tratamento da Tuberculo-]
se pelos processos actuacs �

Médico -- Operador. Es

pecI.alista em alta. Cirur- �.(l'ia '" C'.; ....ecolcvtaS,I' c '-'1.;;.11\...... lv�.'J.l.... ,

3

.,

Chocolate
só BHERING
Usem os Corantes

Guarany
que é o melhor

Agente José r. Glavan
Rua [cão Pinto 6 I

• 1
r t

Laboratorio ae anatyses
clinicas

����}���.Jlifi�rtt2fl'E���i!.�.�•.�r.�.'. A· PR E F E' R I DA f.:,�:;,'�J'�.�'��'aya rs d�No1l6mhro, n' 21 .

�,
L

i\ ;:��
. iIIo__�-�-"""& _"'.3""=__ t"J

Telephone 11' 1375 I t Avisa a sua freguezla q�e acaba de receber as ultimas novidades em cal-I" .

��......,=-..........._,___...____..,.__,,! I. çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á pr�ços mínimos.

Faça uma visita á nossa exposição, ít rua FtUp�; Schml.dt n: 17: e verá �
Ph&:lrtnacia as novidades. .

�
pOPU LAR Executa qualquer trabalho de renovação de calçados. . mDE ������I+

Edas 9 ás 1 2 e das
14 ás 18 horas. Dr. Cid Campos

Escritório: Rua Trajano, �
n 11.

Exames de sangue, líquido;
ccphalo-rachichano, urina, I
escarro, púz, etc., e qual-
quer p�s'qliiz�pa:ra �h.tcida-

ção de d!agnos�lCOS.
Rua João Pinto, 13

(Sobrado)
Advogado

n ,,�.

1 b dxua i rajano, rr so ra o

Telephone n 1548
�

�
Praça 15 de Novembro 27

TELEPHONE 1170
�_&, ,_ iiSTiZâ'Qnve...w• .,.?

e Zorrilhas.

CLlNiCA DEVIAS OOI;;A-"!
RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

Dr. Haymum!� Si.UI�:�:jj
méàico ao Hospttnl e

matlZrnlõaàe

ESPECJAUSTA

Recid. Rua Irmão Joaquim sIn
CC'elephone 1105

Cons, - Rua Trajano D. 1

"'Celephene 1321
Das 10 ás 12 e das 14 ás 18

elles
Alfaiatarias

Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat-

Advogado
II

RUV FELIPPE SCHJ\IllDT N" 9 II
;amrv::;=lEiãZ"vr.: =zr=--F7""'7TTEZ �-'!

--------=="-----=--.�� I

I I

I
Accacio Mo�

Alfaiataria
to, Graxairn, Raposas

•

re! ra tem SeU escrip- L._o
Rua ��Fr�:�,n' 11

RUA JERONYMO
COELHO. N. 38

Dr. Sileflamj� Te!x:e�i!'a

CLINICA lv1ÉDICA
Diariamente das 9 ás I 1 e

das 1 5 6.5 1 7 hs.

Consultaria CJWa Marechal
Guilherme, n' 1

PHONE 1299

Chamados a qualquer

tório ele advocacia á rua

Visconde de OHfO Preto RELOJOARIA (JY�IVDJ\IUA

Müller�o D' 12F7"D. J •
-. í none: ! .' '

-

,

Rua Trajano N. 4 C

.tM· Me
"t· WlTT

- "

Binoo de Credita Popular I Agrlcola d. Rama CalharlM ,I.

(50€:. ('00. !JS Res!iI. t.ltÔIll.)
Rua TU.jí!.DO 1 6 -- (Edificio proprio) I

finil. Trl�r. : 8enui!j1lolg ... ('06. "Hli'.iI!lr'o·· f! "rnonrotl!"
FlofÍllMpolis

�mI?RE5T1mD9 ... OESfDHTC5 ... f05RflHCf-15
Ofi\:OEH5 DE PM6RmEHTO

fcrri'15ponellmt!l:5 em tOCO.5 oe munteíprcs �o Es-taào
O... melhoree Juros para os J�rutros. em Contas Correntes
Acceita procuroções �rQ receber vencimentos em todas as I·

____ .

repartições feder_eso es.ta���_����s_:___ . __ ._1� _ .s.'C = .rr==tnt*=mrrM��

r----.--

oveis IFabrica de
�.. oe--

Pedra Vitali

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

'Caixa Postal, 110.
I

I rUJOUTEa1A JOALMERIA I·
___._._m_......."""""""w.""'_' I ..:::::::=:::",�������:.:":':::::���=�==��::_:��:..:'�_�·:,:��_�"_'&";;"";";;;;;;;;;;;.��-----

IC
preços"

horn,ens, senhoras e creanças
.

'R-tJA F'E,L.IPPE SCHIMtOT 2 .

mel:lores

'w

calçados pelos
COLOSSAL sortirf"1ento de calçados finos para

Especialidades em calcados sob medida

•

c

=

1,1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Flcrianopolis.vSabbado, l: de Setembro de 1934
_ 5

.� --li::;:;; __ �':'-:: �.t"So__�"', ....';;"""""'_-------'

Bre\/8rr1ente
Jornal independente

"

Comrner
f

Ge �TIe�<'fta5 {iIe
e(JID &0�rnJ� �nG

Rio, 3 I - (Viól aérea)
.Funccionou o mercado d<:: ge!1e
TOS alimentic.os, hontem, em

con-Idiccões bastante movimentadas, �ttJ\l]�
'�l' '1' IIsenoo activos os negocies rean-

zadcs para o consumo. !-\,S co-

taçõcs -não apresentaram dte;a-' FARINHA DE TRICO
ç�o d� interesse e permaneceram
mais ou menos fj,mes. i Cruzeiro 44 blos 38$500
O movimento estatístico cone- i Surpreza 4if kilos 36$000

teu dos �'=li.llinte� &lgari�mc�: I Cruzeiro 5 e 2 kilos -4$800
Arroz - Entrar:.'l.ill 2.635 I Indiana 20$500

saccos e sahiram 4.090.

Feijão - Entraram
S:il.CCOS e sahiram 485.

Farinha de mancliocn,- En-I
trararn 900 saccos e sah�n:l1]1 .. ,. I Ev<-a! .... _ ... li

J. 7 35. Diamante
Milho - Entrara:n 1.379 S:iC- Cristal

cos e sahiram 479. r "1 'dVOI .o

Carne sêcca - E:1tra��m 444 Terceira

Paris 31 - (via aérea) -- c' 1 60 k'!'!lOS1, ,
,

' oacco oe
n Miilisterio do Cornme-cio an- c I Lt5 1('l11,O�� -

. .)acco (t.e r .� ...

- uc:o� que as, �anana5. laranjas
I Moio.:,.) de, .:;. 5 kilos

.;_; as tructas citncas, procedentes 17""" ..... ,.."J,...,... 2 k"I" ,p� ",eh "1105
,

n .. ;1 • ,,-" o,' O'r
, rl c" .'-

s, ••�., �'
,

'(�a . .Lir3..'J!, 1. ...:"1<..40 G ..1 .. ..I.{l·J.a na 1" ;.ad

(� a oartir de amanhã, mecli- 1""0',"" !" SAL DE MOS.sOK,'r
�m;_-; o paJamento da tarifa 111i- SÜ.cco de 60 !rilos 9$500

";'$: suof. _.'

9$000

hrdos e sahiram 320,
Banha - Entr."ram

Cíil,:'t.\l.5 e s?hi-:.\'lm i.3i6.

utrna,

TaloO'" l�: l�T(J 'J, .. � 1 Jz 5Ll.t,ono..... I.,A.;) .... ,1 lc....l,.? JA../' G. , ....y v

Perna, de serra lei eh. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
Sarrafos de lei 1 IS A dz. 6$000

Vermelho
Mulatin!:o

20$000
25�j;OOO

fROUXOIvlERCADO

gr� ve

50432

ASSUCAR

1,360

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

No dia 8 do corrente realiza-se-
, f 1 [ 1""'1' I

2. na seue ao "brmca quem po-
de'>, o baptismo da taça que lhe
,', r' , J I 'IfOI orrerecida pe a conceituada ca-

sa «A Capital> por occasião do
concurso carnavalesco deste armo,
As 19,30 hOD3 os fü!iõé;S do

SAL DE CABO Fruo

, ", ". dpop 11:11 blOCO} precedidos os pa-
dfln:lOS do trophéu, partirão em

automóveis da rua Major Costa,
passando pela PrJ.sa 1 5 com des
tino a sua sécb SOClOJ, onde serão

kc:,l:,ido� por um grurlO de dis
tinctas senhoritas, trajadas COIr! ri· ..
cas toilettes.
0" r,' ,L' � -

'

tac " to-� e61.ultn.,O, ela aça, que v

rnará o nome «Ro:nilda Can1oso»

20$000
20$000
12$000
1 0$:>000
12$000
i2$000
12$000
7$000
14$000
30$000
$200

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

Sacco de 45 blos
Moído de 4- 5 kilos

faH3rãQ sobre o zelo, discursando
tarübem o sr. i .ypolito Pereira
q,lC! di,'á palavras allusivas, Um
grupo de gracio3as meninas dirá
versos. Findas as solemnidades se-

de Fi3riÍlll1lÍlifi,u!13
17'000 jOINVILLE

MADEIRA DELEI--PRfMEI- FEIJAO
RA QUALID/wE (Por sacco de 60

Tíi\boas de lei est. (3x.23) duzia Preto nOYQ
,

38$000 I Bfémco especIal

Feijão pr,�t() sacco

leijão Brç(HCO sacco

J'e:jão verm.�lho S:lCCO

I 1iiho sacco

I_!,atatas
l\mendoim

sacco

sacco

,,\rroz em casca &'lCCO

Farinha Barr,�iros ,SilCCO

Farinha comum sac,co

l.'arinha de mitho eacs:o

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
--,

d "1,Carno e porco .1\:1.0

TÜllcinho leilo
Cêra kilo
Mél cb a,belha5 lata
Noze� kilo
j \Mucar grosso arroba
Polvilho �3.CCO

COl IROS
Limpos pesados kilo

Eefugos pesados kilo

Limpos leves kil o

Limpo:> refugo; kilo
C:danho kilo

1 PELES
Gatos do mato uma

Lontras média um::!.

Graxaim do mato uma

Gnixaim do campo uma

Catetos médios urna

po�co do .mato uma

Laoilrto. 'grandes uma
'lO

Veadoa m�ei:ros kilo

SABAo

Caixas pequenas
Caixas grandes rá servida aos prezentes uma lau

ta meza de ..:l3ces e fina bebidas,
DIVERSOS segt:iÍnd-Ü"Sê urna soirée dansantc

'1 d 1 b
'" .

at.:: alta ma rugaail e a nlhantada

por magnifico jazz-bandoArroz sacco 4 1 $000
Querozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6$000
SJda Piramide caiu 55$000
Cebolas caixa 39$000
Vélas stearina caixa 38$000
Zéa l\Ihy5 Fischer caixa 30$000
Côc6s sacw. 45�>OOO
Farello saecos 5$000
Farellinho saCC05 7$500
Farínha de miiho Mari.lina cain

24$000
Vél&� de c�ri), Ido 7 $1 00
Grampo5 p. c2rca kilo 1 $-400
Cimento Mauá SIACCO 11 $500
Phosphoros Pinheiro latJB.2 1 0$000
Arame hrP"',do u· 12 rôlo 25$500
Arame farpado u· 13 rô10 30$500

aos parentes e pessôas
de suas relações

Martinho Canada Junior

iV1arin5l. Outra Ca!!ada

tem a alegria dê parti
cipa, o nascimento de
AN,AURY, OCCOHido a 26
do corrente1 �&800

1$200
1$000
1$000
2$000 VINHO DO RIO GRA. .I'..JDE

80$000
45$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

4$000
30${)OO
3$000
4$500
4$000
-4$000
,3$000
8$000

Em quintos
Em decÍm::>s
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassomas 3 fios dz..

)(a'rglll!! coxões arroba
'1 bX8ique sortld.os OlHO li

iS
P AI N s'M

.,,,� .
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DESPORTOS �Ia��egy���:' rPe;��x"�p�rtiÇkslo S8i""lSba-clo- sio Cathari- �rte:=::*:���#;.� . �*;:#::C�,
tl

t",ai em ace
er\tre Athle- nense M!nistario da Vl�çãí) e João Felippe Richncr no legarcacio Moreira e sra. d. Anna

I
.

Obr ...... PUbn�a5 de mechanico-electricista do ex-tico e ris ao

L
Bienhachewski.

Em homenagem ao Pe. Foi exonerado a pedida, G'J5 tincto Posto Zootechnico de r�,Farão parte da côrte da Realiza-se, amanhã, no es- Emílio Dufner S. J". dig,no tavo Lang do cargo de thesou- ges, e solicitan?o esclarecimentos.noiva as graciosas meninas tadio da F. C. D., o encon- director do Gyrnnasío Ca- reiro da agencia postal-telegra A Contadoria Central �a ReHilda Collaço, DorisMyrian iro dJS adestradas turmas do tharinense, os alumnos da- phica de lndayal, na D. R. de publica oHiciou ao sr. directorBrüggernann, Emiliana ,e Ma- Athletico e lris. Será um em- quelle acreditado estabele- Santa Catharina. geral do� Departamento do� �or-ria Simas. bate renhidíssimo. cimento organisaram um a t- reios e 1 elegraphos, transmittindoNo acto religioso a senho- E' grande a ansiedade pa- trahente festival que terá 10- R�querim�nlos despachados: o requerimento de Alvaro Acciolyrinha Yvonne Brüg�mann, ra esse jogo, que promete gar amanhã iniciando-se ás Oswaldo Alexandre Schlemm dê Vasconcellos.cantará uma Ave Mana. ser disputado com grande 19 horas e obedecendo o se-
e Thereza Sclemm dê Oliveira, -0-A Gazeta apresenta cum- cnthusíasmo. guinte programma: pedindo pagamento da importan- Requed:nenlos: .

prirnentos aos distinctos

nll-I Pelo preparo que os .de- 1) Fancred- Ouvertura de cia de trinta contos d.� réis como Syndicato dos Operanos embentes. zladiantes se tem submetido, Rossini pela orchestra. indemnizacão dos terrenos e bem- Minerasão de Carvão - Urus--

I J de se esperar um «asso- 2) Saudação- ao Rev!1lO. �o- feitorias q�ue allegam haverem si- ,sanga --:Santa Cathari�a' pedin-Noivado: ciation» na acepção da pala- menageado pelo quintanista do occupados e inutilizados pela reconhewnento: - �astlfaça o re-Com a senhorinha [uven- vra. sr. Roberto G. Fereira, Estr.3.da de Ferro Santa Cathari- querente as exigencias do decretoEmygdlo Cardoso [unior. tina da Silva, filha do sr. Ath.etico e Iris, otíerecem 3) Lotos Blumen-valsa de
na. _ D:rijam,se, querendo, ao n, 24,694, den! 2 do correte.José Hermogenes da Silva, amanhã um espectáculo des- Emiiio Ohlsen, pela orches- Estado arrendatario da Ltracla. -0-Faz annos hoje o sr. Emyg- cantr�ctoLl c,:sal!1ento o sr. portivo,' digno de ser assisti- tra. João Alves dos Reis, condu�- ,�'1l�:'eza Industri�l Carcia.pe-li 'J ':ardoso Junior, alto íunc- joaquim de Oliveira. do por todos os affeiçoados 4) I Acto do drama «Santo tor de malas da linha de RIO dmao hcença para Importar umac'onario da casa Carlos

I do esporte bretão.
, Aleixo» (1 parte).

. . 1
D..::serto a ESplanada, subordina- machina retorcedeira. Deferido.+ocpckc S. A. e presidente Os que chegam:

Ouvindo o sr. capitão Carlos 5) Parabens,-Po.esla recitada da á Directoria Regional de,i,) --:"ub XV de Outubro. Vindo d-: diversas locali- Bittencourt. pelo alurnno �lfredO( Mey�r). Santa Catharina, pedindo licença. M!NISTERIO DA JUSTIÇA,1 'io-mnagem ao distin-
dades do nosso Estado estão Numa das mesinhas do 6) - I Acto do arama II par e

,_ Autorizo o afastamento, sem
O CF

.t 1 ersariante O�az.z-Or- nesta capital os srs. cap. Er- Café Rio Branco, estava o 7) Dichter und Baur- Ouver- direito a vantagens pecuniarias, J_'ZC%!:director da Despem Pe-
cn..stra l�reyeslebel! Barb�"sa nesta Nunes, prefeito muni- distincto esportista sr. capitão tura de F. Suppé pela or- pelo prazo requerido. qlica, restituindo o processo rela-
e um grupo �e am!g?�,_ orre-

cipal (L� Timbó; lVioacy�' O1'i- Carlos Bittencourt dedicado chestra.
tivo ao pagamento de Vencimentos

recém-lhe hoje l1?S, saioes d� ge professor em Orleans; presidente do Athletico, cer- 8)-11 Acto do drama (l parte) Licenças concedidas
ao guarda sanitário HiideToIlso�iy� xy, un;a ;olree que terá .Rddolpho S�Llza� residente cado de varias amigos. A 9-Il Acto do drama, (2. parte) Julio Melchior von Trompows- Te1emberg, por se tratar dó: as-

1111C\0 as �2 n�i �s: _ em Orleans; �ylvlO Scoz, ne- palestra decorria animadora 10- Zairah de Jorge Vochkrt
ky, telegraphista de 3a. classe, sumpto da compdencÍa do MálÍs-

A's Imutas fel!Cltaçoe� que gociante em Timbó; Aparício e o assumpto em fóco era o peía orchesira.
I .�. com exercicio m Directoria He- teria da Educação e Saade Publi-

lhes forem envIadas, JLlnta- A'breu Netto criador em BJm él' d 'lã O producto CIO ma,gi11li�.O aiOil'l1 d� Santa Catharina, d.)is
•

A G t ' grande pr�.lO e a�anr. fE'.:::tl·"al l'everterá em D:nefl- b
mos as da Ii. aze a.

IRetiro e Leandro Lanob'o, es- Ap'Jroveitamo� o e'1sejo para --' v

mezes, em prorogaç:1o, co:n Of-1 ;:"

Cl;O dos pobres. O altntisticocrivão em Timbó. perguntar a opinião do des- denado, p:.ra tratamento de sau-

tacado desportista sobre o fim, o magnifico progr�am�a de, a contar de 23 de julho úl-Chegaram honíem do no[- embate Ath!etico e lris. c sobretudo a pessoa .0
timo.t,: do Estado: Jayme F. Fir- Com suas maneiras lhanas homenageado attrahirão ao

,Henedinq Pacheco Trompowóminio, Padre Arcanjo Mo- e cavalheirescas, o acatado íheatrinho do gymnasio o
ky, adjunta, com exercicio naratelli, Andria Santos, Fran- e competente paredro da Fe- que a familia catharinens:; Directoria Regional de Santa C:l-cisco Vieira, Ervín, T��bens, deração Catharinense ele Des possue de mais selecta.
tharina,

'l

um m�z .e quinze ,dias, ;�ctos offiC iaes3arntlel Sell, Ave1il10 Rocha, portos, respondeu-nos.: com 21:> da diana, para lrata-
Pelo sr. corond Aristiliano R2-Heraclíto Alves e Paulo AI- -Vencerá o AthletIco. A ,..

I
me:1cO dê! saude, a cont3.r d� 21

mos, Interventor Fed'�ral foramves dos Santos. rapaziada tri.color está bem TI tn e IS money de julho último.. dssignados os seguintes acto,:treinada e dlSP9sta para a -

l:.xonerando, a pedido, o sr.
convertendo em faminina:rrande peleja. Difficilrrtente Zelando pelo bem publico o Carlos Hoyler, do cargo de cor

a escola mixta de .Matado!;SOera' vencida. E depois, os' I' [ . 1 J reio de A::juid21ban, na D. R.
em 1.�1'0 do '-�l,_ll'.sr. a mirante-prefeIto acaoa CIC

, v _tricolores possuem mais con- baixar uma resolução mandando ele Santa C:üharina.
creando; uma escola mixtajUi1cto e mais eHiciencia nos

que os, omnibus uzem, além cl?3 . J DA FA-
no lLl,gar Caç�d.o�, districtodiversos sectores de que se disticos com a designi1çã� .da h- MIN!STE:��A de H,a, no mUnIClpiO de C�n-compõe o quadro. nha a que servem, uma Jalxa de Z
cOflila e uma escola mas"Lt-Declaramo-nos satisfeitos

côr, facilitando a3sim o reconhe- - Circular n: 93. - De:

Ilina
no lugar Matador, eme sahimos. cimento do de3tirro, e ficando os I accôrdo com o resolvido pelo sr. Rio do Sul;

transeuntes a saivo de perd,::r o presidente da Republica, e em remDvendo: a pedido, A
tempo e muitas vezes, até, a cumprimento ao que prescreve o delia Pacheco dos Reis, da
conducção. O nnis extraordina- artigo 26 das Di�p�sições Tran� escola feminina de Villa No a
rio é que adoptando as medidas sitorias da ConstituIção, d��laro para o GrupJ Escolar «Jerofavorecedoras do publico vJa)an- aos srs. chefe� d:1s re?a.rtIç�es I nymo Coelho», n� La,guna; ate o sr. almirante-prefeito, no ar- subordinadas a este lmmsteno, prOfeS3')ra f�obelIa Barreto
ligo 2' da sua re30Iu,çã� . est.ab"" �ara seu conhecime�to e d�vidos I dos San.tos, d� escola mix
!ccendo as côres slgmhcatlvaô, hns, q�le na redacçao de todos ta oe Blfurcaçao, para a fe
dá-nos o amarello palha e o a:m.- :>3 documentos officiaes deve ser mini na de Villa Nova, na
relIo escuro; azul turgueza e azul adaptada a orthographia da Cons- Laguna; a profês30ra Nair
�scuro; e, por ahi aróra. Im;\gi- tituição de 1891. - firthuT de Ligia G._:ejes, do Grupo «Je
:l�m só a guaes aperturas não se- Souza Cosia.

. ronymo Coelho») para a es
rá levado o nosso modesto nu- Oificio ao sr. d�legado flsca! cola mixta cl2 Bifurcação, no
Euto d:! Sto. Antonio para co- �..,o 1Th?souro Nacional em Santa

I municipio ?e L�,gUlb:.� .0 pro-
nhe,cer o celebre; azul turgueza: '�atnarmé\:

. I fes�or Chnstovao 1 ",1 �lra dosE o praiano dos CJqU.ê!!f03 N. 54 - CommuilIcando, gu.'! AnJOS, da escola muda de
oara alcançar o que seja salmdo? o senhor director geral d:i Fazen- Serra da Esperança, para a

A d
.

C
i

Póde acontecer, porém, que da Nacional approvou, por �e,?- de São Sebastião da Bôaca em �a a ...

um paSS3,geiro que se de:;ti�a ao p:lcho d� 11 d�ste mez, a dm- Vista,. em Curitybanos;.tharinense de Ribeirão fa:;aparar o cammhão são de CIrcumscnpções deste Es- d�Sl&;(!ando: H�rmelmo da
da Limpeza public�, suppondo tado, p3.r� o .effeito da

.

arreca- França Pinto, �ara Ilxercer �'«Letras ser n omnibus da faIxa verde es- d'l:;ão e fiscalIzação do Imposto O cargo de prolessor da es-
-:0:- cura. Já que o sr. almirante-Pre- d� consumo, encaminhada c�m o cola mixta de S�rra da Es-

Na redacção d o nosso feito procura com afinco olhar os officio n. 316, de 13 de Julho perança, em Cuntybanos;collega O Estado reuniram-se interesses dos seus munícipes, en- último. nomeando: Moysés Borgesontem ás 19 30 horas os mem- tendemos ser de grande utiEda- Furtado para exer�er � cal'gobras da A'cademia' Cathari- de a distribuição gratuita ele um Requerimento: de collector proV!SOrlO �m11"11<:rl (L, letras o':lra elpÍ- J'ac-simile das côres exigidas p�!a Pedro Eloy Pcr=ira Cal- Braço do Norte, em Tubarao,c v� .t\... -' • C , ...
a ....

FI. C f. dção de seus novosdirectores. Prefeitura. lado, agente fiscal do Ímpo;;t,)d; e 1.1 VlO 1 urt.a�o pa:a_ exe_r--

COil3umo, transferido do Estado cer O cargo de escnvao daGigantes Branco de Matto GrOl,SO para o de San- collectoria de Araranguá.
ta Catharina, pedindo prôroga- Por acto de hontem, do sr.F Ian II reS ção de prazo para tomar posse Chefe de Poli�ia,. foi �xone-
do cargo. - Deferido. rado O sr. Vitonno Plzzola-
O sr.· director do expediente to do cargo de sub delega

e do' pessoal do Thesouro Na- do do disíricto d�. (�Voltacional officioll ao sr
.. �irec�or de

I Grande�, ,no mumclplO de
Contabilidad-= do MmIsteno da Ararangua, e nomeado, em

Agricultura, rem�..dQ Q proce$-' I subst.ituição, O sr. Caetano
so referente á disponibilidade de Galdmo de Mello.

vo DO

Pe:o paquete Carlos Ho:.::p'Fd-:em amws hoj<!: cke, seguiu hoje para a Ca-
a exma. sra. d. Julieta Sa- pital Federal, o rev

.. sr: pe.
b:no, esposa do sr. Manoel Ernesto Schultz, vlgano de
Galdino Vieira, d'J commer- São Joaquim.
c'o local; -Acompanhado de sua

o menino Abilio Oliveira; exma. esposa seguiu para a
a m2nina Zeilaide, filha �apltal da f<epuoHca o. sr.do sr. sargento Alcides lAar- André \Vendhausen JUnior,

ques. representante do nosso Esta
do na Feira de Amostras.
-Para a Capital Federal,

seo'uiu anfe-hontem, o sr. l'
te;ente engenheiíO Carlos Be-,
renhauser, que se acha encar

regado das obras do no V'J

quartel do 14' B. C.
. .

Seguiu para o RIO o JO
vem }(enato ele Menezes Le
mos. Para o norte do Estado
segLliram hoje: Clotilde Oin
ze, Carlos Hildebrand, Walter
Plippel, Aioysio F. lVlaríins
e Clara Becker.

Festeja hoje o seu aniver
sario natalício o nosso illustre
conterraneo sr. general Viei
ra da Rosa.

Passa hoje o anniversarlo
natalício da exrna. sra. d. Au
zusta Bandeira Vianna) espo
�:l do estimado clinico sr. dr.

, F-'\ulcão Vianna, prestigioso
nolitico do Partido Republi
cano Catharinense.
A Gazeta apresenta res

peitosamente seus cumpri
mentos.

]vlaria Laura.

faz annos amanhã a gra
closa menina Maria-Laura,
,: )Jlicada alumnéJ do «Grupo�.t 1 ' ..... � • ...J C' 1 a eL:,scolar �"l!Velra ue LJOUZ-»

i;:lll do 1105S.o saLldoso con

t;rra:leo Haroldo Callado.
1\ irlteressantc pequ2na re

C'_'o:: 'á as a '11iguinhas que
L'à i abraçar-lhe pelo seu na

talício.

AfIlO/1m -Bienhaclzewski.

, 1

�\..:aliza-se, hOJe, civil e

r.:ligiosamente, o enlace ma
�' ..

d . l' tppon+plrl:-.10mai o SI. � .. \...l .v

íosé Bienhachew3ki, do 14
B. C. com a graciosa senho
r!,l:la Laura Amorim, elemen
to de realce do sef florlano

palitano.
O acto religioso será effec

tuado, ás 17 horas, n� Ca
thedral, servindo de padnnhos
p)r parte do .noívo: o sr. dr.
Fulvio AducCI e exma. e�
posa e tenente Pires Ferr�l
ra e senhorinha Helena Ble
nhachewski, e da noiva: o sr.

José Simas e exm�. esposa
e o sr. Arlindo Bebol e ex

ma. esposa, representados
pelo sr. Orlando Simas c ex-

ma. esposa.
,.,

O acto civil se rea!lza, as

18 horas, na residencia da

noiva, á rua Visconde de Ou
ro Preto n' 30.
Servirão de paranymphos,

por parte do noivo, o sr. Jo
sé Simas e exma. esposa" e

o sr. Bruno Selva e exma.

esposa, e da noiva, o sr: pro
fessor Antonio ManciO. da
Costa e senhorinha Antonieta

Biennachewsl�i : major Ac�

OS (ue Darfem:
) l

i-r 'Ji1'{ '-10.. lCh .Iz,aç_

Estão se habilitando para
casar, em Tijucas, o sr. Dar
cy Garcia, e a senhorinha
Cordolina Francisca da Silva,
filha do sr. Thomaz Francis
co da Silva.

ENPERMO

Acha-se emfermo na cida
üe de Blumenau, e interna
do no Hospital Santa Izabel,
o nosso illustre conterraneo
dr. Amadeu Luz, integro juiz
de direito daquella comarca.

Noticias particulares nos in
formam que o estado do dr.
Amadeu, tem apresentado
sensiveis melhoras. O seu

prompto restabelecimento é
o voto que faz A Gazeta.

E
F lo rianopolis, Sabbado, 1_"_d_e_S_e_t_em_b_ro_d_e_1_9_3_4

Noticias

ca.

-A' Caixa ele Aposentadoria�
e Pensõ,c:s dos Empregados da Em-

S I B '1' 1 El
.,

preza u � raSliein oe ednCl-
:Lide Joinville,-remettendo um

talão rel,üivo á uma assignatura do
«Diaría Offjcial».

JOSÉ HERMO';ENES DA $11VA I
ALBINA CLAUDINA DA SILVA

participam aos parentes
e pessôas de suas rela
ções o contracto de ca

samento de sua fiiha Ju
ventina com o sr. Joa
quim de Oliveira.

Fpolis., 31-8-34.

Com idade de 3 mezes vende o casal a 20$000
CRIADOR Ewaldo Baasch

.

PALHOÇA

Em Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo
RUA CONSELHEIRO MAFRA 76
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