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I Número 18

Os provaveis candidatos do
, littoral

P. L., pelo

DE URUSSANGA:

Haverá hoje, ás 20: hora", n'a: séde á rua General
court 30, sessão publica de doutrina.

_

Prestarão co�prOIlÍisso os nov:os, integralistas.
"

Bitten-

Anno I I Florianopolis, Quarta ..feira, 5 de Setembro
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Em Jaraguá, pela se", unda vez, verlfl
conflicto ntre militares
e ferrovíarios

ca-se
, .

senc

Na
batido

Cêmara, ante�hontem,
o caso

foi largamente de
do immediato afas·tarnento dos
interventores

Conflict,o eu- Be!rlefici�s
tl1De miliiaes da
e ferrovia-' Syndicalização

-�ljramento, á
Bandeira

,

cela 'InterventJlr, as es ..

colas' e povo tomarão
parlenessalocante'

solemnidade
'

ASEI EIÇãES

,
,

o dr. Dlniz Junior está com o Partido
Liberai?

•

rlos_ Rio, 5 (via aérea) - O de-
-0- putado classista, H. Gilbert Ga- O

I Jaraguá, 4. - (correspon- beira, apresentou o seguinte pro-

dencia) - Domingo último, jecto:
OOMMEN- houve sério conflicto entre "Art. 1.-Após "cinco annos

soldados do 2· Batalhão de de serviço" prestado á mesma

Engenharia, acantonado nes- empresa, os empregados sujeitos
ta localidade e empregados aos decretos ns. 20.465, cl� I·

, -0- _

da e�trada de ferro São Pau- de �utubro dê 1,931 e 2 �.081 : O juramento á Bandeira, nesta 'capital será feito, ás
lo-RIO Gran?e. de 2 ..; de Fe'/ere�r� de 19.J2, 50 16,30 horas do proximo dia 7, na escadaria da Cathedral,

Che ará a esta Capital, no próximo sábbado, pelo Anniba« i o- conãicte o.q�moll�se podrri.h ser ,admltlI�Oli -em. caso pelo... sr. coronel -lnterventor Federal, acompanhado pelas
Ben6colo, ogtalentoso jornalista dr. Leopoldo Diniz Junior. I por. ter u� ferrovl�:lO feito �e LI,t3 grave, apu�a�hH�n:__mque-' escolas t.> pelo peva, que para isso fica convidado.

Nas rodas liberaes, está sendo o dr
..�iniz J.unior. esperado I

sentir a dlver:os militares, a nto feito - pel� adrninistr
..aj.ao, ,,�� I . T�atand0-se de uma horn�nagel11'de ',alta significação

com ansiedade, pois, consoante se propala, o distincto Jornahst� catha- or�em expressa da cornpa- empresa,
.

o,uv1d� ,o accuL�; por "� i patriotica pede-se o comparecimento do' povo em geral.
,

i iá ão i ou nas fileiras do P L ao menos e sym- I nhia, que, prohibe a perrna- ou com assistencia do seu ativo I
. , ,', 0-

s ,

nnense, 51) n o Ingress .

. .,
l' 1 '1 t d d d ad d . di _I ' _., .

-. -,"

, .

pathisante dessa aggremiação. I nencia ue pessoas na p a a- ga o o� o a vog .. o o syn .lca Do sr. Nllmstro da J ustiça, recebeu o. sr. cel. AristiI forma.
.

to da classe ou do representante do liano Ramos, Interventor Federal neste Estado o seguinte
As indicações do P. L. DepOIS de acalmada troca mesmo Sê houver, caben�o recur- telegramma:,', ' .

, d� palavras,. deu-se o
..

con- 50 para o Conselho Nacional do fiI<ecommendo a V. Excia. que a data 7 de Setembro,
Para a escolha de seus. candidatos, á de�ut�ção. eí\t�dual, flicto e�tr� dlverso,s mlhtar�s Trabalho: ' seja solemnemente cornrnernorada, com participação de

o P. L., dividiu o �stado em CinCO, zonas, que indicarão numero

I
e ferrovIa.flos, sahindo dOIS ,Ar�. � - Ficam re:'o�adas as todas autorida�es, desse Estado. Do programma que, fOr

de candidatos, previamente estabelecido, num total de 31. nomes. destes fendas. disposições em contrano, elaborado, deverá .constar urna conferencia allusiva a co-
Assim;: zona norte (S. Francisco a Porto União) esco-

memoração afim' de Que: esta se revista de cunho alta-
herá cinco re�resentantes; a zona do valle do Itajahy (de Ita- ColI igação republ icana mente educ'a:tivo.

.
,

•

ahy a Rio do Sul), cinco representan!es, a zona da Serra, (La- Tambem recornmendo que se promova em todo o IEs-
ges, S. Joaquim, Cam; os Novos, C:untyb�nos, Caçador, Concor- tado, O juramento público á Bandeira, de ac-
dia, Cruzeiro, Chapecó e Bom Retiro), OIto represent�?tes;, a zo- Os deputados -estad uaes do su I côrdo com a seguinte fórmula: "Bandeira,' da minha patria:
na do Imoral (Florianopolis, e de Palhoça a .Cambonu), Oito can-

.. Prometto servir ao Brasil, na hora da alegrià e na hora
didatos e finalmente a zona sul do Estado: CinCO.

, , • ,0 dr. R_enato de MedeIros ,Barb�5a, fOI,acclamado ca�- do soffrimento, no dia da gloría'e no dia do sacrificio. Promet-
Pela zona de Serra, podemos, hoje, dar a, h6t� com'ple�a didato a deputação estadual pelos dll'e�t�r�os colligados de 01- to respeitar a liberdade; a justiça é a': lei. 'Prornetto de

de candidatos: Thiago de Castro, Celso Fausto,. OctavlO SllvtWlle�ns, Urussange e Jaguaruna que �e dmglr�m ,em _telegramma ao fender, na sua pureza, u .legado moral, na sua integrida
r 1 Filho, Adolpho Martins, Cordova Passos, Leomdas Coelho, Braz dlrectono :entral, esperando-se seja essa. indicação homologada de, o patrimonio territorial que recebi dos meus antepas-
Limonge e Leonel Mosele. na convençao d� sete.·

, .., . sados. Salve bandeira do Brasil lI!
. A indicação pela mesma zona, para deputados federaes, O candl�ato �ue Cresciuma IndICOU fOI o s�. Henberto Queira transmittir-me opportunamente as noticias das

consta, refere-se aos nomes: drs. Nerêu Ramos, <?arlos Gomes de Hülse, alto funCClOnano das �m�rez�5 Lage em CresC:lUma. '. solemnidades que forem realizadas. Saudações (a.) Vicente.
Oliveira, Arão Rebello, José Eugenio Müller, Tnndade Cruz e Consta que Tubarão IndIcara o nome do maJo� AccaclO

�áo'Jt
'

F t B rges Morreira, Otto Feuerschutte ou Dr. 03waldo Bulcão VIanna, bem '

on oura o .

f'
.

, L L dOutros affirmam que, ao invés �e Arão Rebello O! In- como Ar�rangua o �o ceI. �aetano u,mmertz e aguna o o

A :;'ti;, I t I' t B' .

'I
.

cluidooalmirante QurvalMelchiades de Souza, dr. FranCISco Gallottl ouma)orJoão GUimarães Cabral.
'

CÇÓlO n egra,ls a r-asl eira

Devemos resaltar que os nomes á deputação federal �ão, es-
tão definitivamente assentados. Até agora, trata-se de �ma Indlca- Encontra-se nesta capital as delegações. para a, cQnvenção de

ção 'de zona serrana, falt.ando �s indicações das demaiS zonas e a 7 a realizar-se em Blumenau. As delegações são as seguintes:
definitiva deliberação do directono central.

. ,.'

Para senador, é apontado o nome _do coronel Anshhano

Ramos e para president� do ,:' E�tado, o coronel Vidal
. Ram�s.

Entretanto, essas duas ultimas indicações carecem de conhrmaçll.o.

--DE--
,

OUTUBRO
NOTAS E

TARIOS

o 'último de Uma -vrsita do
, ','sr.' ,Góes

DE ORLEANS: Copacana, I{io,:" 5.-(via. a?rea)-O
Major João Pacheco dos Reis, ex-prefeito; José Antunes Supremo Tribunal M-ilitar re-

I
.

de Mattoi, Francisco Puccini, lto Alberton.
--

-' 'gistrou; hontern, um jacto
Depois de muito apalpar, conseguimos qu� quer cOisa

Curityba � 5 (A Gazeta) inédito em' sua v.ldà;�desde a
toais ou menos positivo sobre os nomes dos candIdatos, com que

DE JAGUARUNA: Foi lançada á candidatura proclama,ção da' Republica:
(;) P. L. di$plitará as eleições para a Assembléa Estadual, a se-

ào Major Eduardo Gomes a recebeu a visita do ministro
rem indicados pela Zona do litto�al.,. Major Antonio Baptista Pereira, ex-preft;it., nnmicipal e Leo- deputado federal pelo, Para- da Guerra: .'

São elles: profeasor Barrelf�s F�lho, dIrector da Es.cola nel Baptista Pereira:
'

, ná; um matutino daqui ,lem-, o. g�neral Gôes
.

Monteiro
Normal; dr. Adherbal Ramoi da Silva: Inspector. federal dp Gym-

bra qUe o Major GO!Íles'�, ali:'tomp.areceh 'á' tárde, du-
, nasio Catharinense; dr. Ivens de ArauJ9, s_ecret�n(J da Intervent�- DE CRESCIUMA: <�remanescente glorioso é1�' 'rante a ses-são, infeirando-se
ria; Altamiro Lobo Guimarães, alto. funccI�n�no post�l-telegraphl.

, B C b C d h d t b Ih
....0 e presidente do Conselho Consultivo; OhylO Januan� ?e.Amo-,

_

'.

CeI. Marcos Rovaris, ex-prefeito municipal; Humb'crto- or- opaca anal>, nasceu em u- a marc a' os' ra· a os .

.....
m, 2· Tabelll'ão de Notai da Capital; Roberto OliveIra, c.of!l- tolu..:.ZI, João Gomes, Heriberto Hülse. rityba, pe,Io" que o Partido ,Depois de se manter algum
n P G II J deve orgulhar-se em' te-lá tempo em - palestra com os
erCl·ante e secretario do directoria central do . L.; a otti u-

�.
' , -

.

t t '0m �

J M h d Ch ar o hOle via terrestre, as déleg�çiei d.� Arata�uá' e como seu represen an e na ,ministros, o general óes
·or, prestigioso índustrial e politico em 1 ijucas, oão aç ,a o

T b '"
eg_ a ,

futura Camara Federal. Monteiro retirou_'e.�a.� Jor, PIel.to êe S'o JQ1é, u araQ.

Bemardo Tasso, ex.prefeit� municipal; Rosaliro, Da�iani,
Attilio Bainha Ca3s01, Ewaldo. Losso, Waldemar Burigo.

,._,;;,..,..,.', ,_

'
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Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Em 1919, o militar

dos
tnterveuteres

"

sorteio Epicuristas e' S-toicos
arrancou-me á pacatez da minha
idolatrada Florianopolis, atirando-

r ,,! l �,- me no bulicio, no torvelinho do «Entre os epicurisias e os sioicos, batalharemos, nós, os mus-.'::::.;�Oí�q�'C)raçé�O 1monumental Rio de Janeiro. ficas: 1.\1n que odeia a Patria, outro que ama a Patria até ao delirio» .

Ao socego da vida ilhôa, OD- I
I

I

de até a gente bohemia o

então «Desta batalha de idéas e de sacrilicios, nascerá o Brasil de Rio, 5 (via aérea) - Na ses-

se r-colhia ás dd da noite, numa amanhã. Os partidos não ficarão. O regimen liberal não subsistirá. são de hontern, ela Câmara, o sr.

transicção brusca, succedeu-se o Porque dois são os caminhos, duas as fatalidades: o comrnuais 10 Bergamini· requereu urgencia afim
barulho estonteante dõc grande me- ou o integrslisrno. .

,.

.

de ser irnmediatamente discurido
tropole. Uma noite de sabbado, Os que ainda tem um resto de sentimento nacional, um re-1o projecto do sr. Hugo r��pole3o,
atordoado, sahi á procura de um siduo de brio, um saldo de pudor, alguma consideração para com mandando que assumam 03 govcr-

A refugio, e embaralustei-rne pelo a sua propria larnilia, algum respeito para com Deus, esses que se nos estaduaes o:: presidentes do
, ssignaturas �l

'

d T . ld r, I' 'i 'b 1 ' ,

« nanou», onc e Leopo.� o i' roes, cecic amo tn UH;)eS oe justiça.
ANNO. 46$000 Gabriella Montanr, Carlos Tor- E não creiam que alguns artigos de caracter religioso con- Concedida a urgencia, entrou
SEMESTRE 25$000 o res, Amalia Capitani, e outros quietados na Carta C)::3titu,:ional tcahmTI força para se: garantir elles o projecto em discussão.
1'R,™E-<C:.TDC'_ 15'J1,'�,OOO ·1 d d d h ..' ,

• � i'!":' 1T
elementos estaca os o t ieatro proprics, num regnnen que perrmtte passeatas commumstas, corlgres- O presidente pediu à Commis-

lI/1EZ r:,c,o:l'�OOO '1
•

'

t '1' 1 j' -

d J
'

'f1\ Vir' nacionat, represeatavam a m er es- sos cornmursstas, liTOS ce prapaganoa commur.ista para as massas são e ustiça S� marn estasse 50-

sante comdia de Abbadie Fcr�- ignorantes; prolessores communistas nas Faculd:des, jornáliôtas com- brc o assumpto.
reira da Rosa « L o n g e dos munistas nos jomaes, altos lunccionanos publicos communistaa, clubs O sr. Alcantara M,lchado, pre
olhos... » Ass�sti e... «Longe de caracter communista, comicios de falsos socialistas pregando o si::l.�:lte da Commissão, desiznou
d.JS olhos» flc'J�-me, até hoje communismo, dictaclura comrnunista nos syndicatos operarios, exposi- o sr. Soares Filho para dar pa-
perto do coração. ções dê: pintura e theatros bolchevizantes, revistinhas commun.stas recer oral sobre a meteria.
A avozinha (Gabriella Mon- que prolileram». O sr. Soares Filho lamenta

Colxc Postal 37
"",....,..""".,..,.=...".,on..." ••,.__..._ tani), a capa do neto estroina Ulll! ln'.. t:o ter ... ter. eh discordar, l�3.S

(Fróes), tem com o prot�gido, Ba ff'li �j (:3; i r c:) lf\<J ac J O�"1a! ofre r-e-o.i- se maniiesta contra o projector- 1 'c' derarogcs magmllcos e engraça o:'. c�a á IV� iHcia do [:Jas·triGto maxirné depois do pronunciamcn-
A'!o:'é1, decorrido todo esse ;U�_ �

.

n t ! S
'

'T. 'b 1 El'} 1
� �."'" e C;je r.f"_:j �

o (,,0 'Jpenor 1 rI l!na ,eLora"

tempo traz-n03 Palmeirim o «Fei-
R I' l' 1

' , , ,

d 5 d a l:.l:.ÍS alta J.utoridadê no assumpto.
,

b' d Od 1 eallzou-se no oommzo U-Ílmo, no ba�rro operano e au e,

IDl tlÇ/»> o ra p!'i!nOíOSa e"· uval... � 1 Ellt1".� O:ltrJ3, fallaram cc>ntrJ. ogenti l\.üin.Ja no Rio rl� J c_; a c I, ,',::I- .�> d IT�" d� 1 '" i·,�-·p�"'a na-
.. -

do VI'anna C1UF-, COlTIO a d.� Al-� u� an·_lro, "O ... il1l11 ,11..,_ J. en __ cg_, - 11,11-, v_,-"�_L L
_'�, '"o P .1 F -��,-l

1
- - - .

I' M'l·· d D'" r d 1 '),ü'e�l0 o� S,�. l',aeL er"..<ll,.<es

b d-
-

tI'
- ClO:la 11 . \ lCia

-

o lSUictO 1.' e era..
. ]' 'I d' -,

N A R
'

3. !(!, êm ta::nDem UDn vovoz;-
F ' . r '_ 1 1 'r·1 ',� I �a,:, r :1 m31)na e 1 crtU ."\.amos.

!:lha psycholoq(l ('lue, ao invéz,
or;:nou a I a �e6l:l0 50:) o CO!ll'TB:1C.8 da 'I_::::.trc d; �a'11-1 ,r, h.J:' f) ,�

....... D:-._,.('_,�·_ .... F':a vc,°":", I
v sr. 1" �r�!.l \_:lr:10S enten�::de encobrir as farras do neto, p:J .0_.",_,,1,.1> - ';:_,Ed,a. C "- d I r 1 1

� ... �.::.'- ,'_,'� fo' C�-I-:"( N;L-'� �. 1 o .1 d'l-· '=1; ,...1 ���·11._ �u_:; a onstltuiçdo e O Cê jU-
propõe-se dar 1 sua netiúha a

.�_�_,-ve p.eu�nl'_ o ,_",Ie ��,O,1a_, qu_ ?J� uLl() cmp",.:.. __ .. [e l', v -. _ :. J _ 1 '. .

oração de civismo. IlllO
dai) pc::rn:,íw, aDoo.U�2111,�YÜe,

nhn das distancias infinitas, eu mais perfeita paz conjugal, po,' II Sõ:jil''Yl os prcsldent.::õ d,)s tnb'Jnaes,
s�i gOuem t� representa bem, como meio de certo f'.::itiço s�u· conhe- .-,

C
..'

II II

G� ,ab- C:';'-'l�- L_J,� f.\ p"J"ll:1l'i' '" n"'_
- fi' " : "

..�"" ..-."...�\ � ,""'" -. C ,---., ,-� -;-" �- � a
.

�
= ,-

"'a
--, ,_, �J � �c ! - _, .>-•.�, . pJ

'T pa'l"ad'o"al, na sua c.'ida. .A comédia é um ro;;aTio � 'l....' i � ",--,,! "-'" ._p '.�' D • "'" � <i;.:;;..J U ::.. :': � i ,-

um symbolO A

.

pessôa jL!venil e moça, forte e I de quiproquós engraçadíssimos. e o F�a :::3C �S !"".1f'"1O. A Pa r"te dos
sadia. E o feitiço da vovó alcança jUde tJS. @'Jo R io

Eu 'sei... effeito seguro, dando á neta, mo-
. Um do> nossos companheir03 apanhou no campo da lucla,

E' uma ffiê:J.ina, de talv�z, 18 ça moderna, � ao' marido,_rapaz uma das grandes bandeiras dos manifestantes, enodoada de sangue,
armos e gue eu conheço desci,:: os tambem da móda, a maIS per- que se encontra á disposição d� quem queira· ve�la na sédê da A.c
me::us tempos dê creança. fe�ta tránguillidade na vi.da. ção Integralista Brasileira, é que, traz em E:ras garrafaes negras os

Um dia, delJois de muitos an-I B:::m, mui t o bem, escolheu seguintes disticos: ViM Ó tel'ritorio auionamico judaico Biro-Bídjóm!
nos, eu en!rent�i, pela primeira Palmeirim sua peça de estr:::ia, Viva a União Soviet:ca! fibaixo as gu::.rras imperialistas!
vez, quando am,D05 nós já eramas gue é dona ,de um (:;,lredo admi- Ora, que têm a ver esses' estrangeiros, judeus de qualguer
moços-eu e aquella menina irre- raveI, delicado e fino e ysobretu- pfOcedencia, com a vida interna do nosso Brasi!?

quiéta, toda rizonha.
-' do moralísslma. li ali

Ella se poz a conversar co:n- O nosso publico, "E'lUito em Da lista dos feridos publicada pelo O Gloho, jornal insuspeito
migo ... Conto'l-me a mim,· que a especiai as "nossas mCl:r:tS e rapa- por obedecer á orientação do israelita Herberto Moisés, constam

. vira' cre:inça, toda a serie de in- zes modelilôs, é'.certar,5_,) si assisti- os seguintes nomes, para 03 quaes chamamos a attenção dos traba- ,Um
fOl'tunio3 que' já Vi'fefJ.. Eu olha'."a rem o �pti,;,io espetaqllo. lhadores brasileiros: a judia rumaica Clara Schwartz, o judeu rumai-

i:1credulo, para a::pella me:1ina de '
,

'
co IVlotsés Lema, o judeu tchecoslovaco Julio Vazi, o judeu alle!'não

.talvez, í 8 annoss. ' '
. Jacob Sifelmann e judeü syrlo C. Jalai.

Si dia era tão risonha, alegre, G liai:das da
CO;:10 podia, é:ntão ser verdadeira l·

.

p�� ;,!" 0\ f'Fà·�; a&";aa sua' historia? Ella ia me contan- � IV �i B � le ili � l,; n � �

do, 'uma a uma, as decepções I.
O sr. director iNterino da

.

immcnsas, as desditas incri veis, IPenitenciaria da Pedra Gran-
por que já pas3ára... de assignoLl portarias dis-

Eu, incredulo, ouvi�a ironica- pensado de gLlardas daquel-
mente... le presidio os srs. jorge

Seria lá passivei que ella já ti- Sant'Anna e Octavio Lopes
vesse'itpasõado por tudo aquilb? de Aguiar e nomeando em

Ella que era ainda tão moça ... substituição os srs. João Ba
silio' Pires e Mano;! Bento
Machado.

ftiia (jâmara� GI1'1l A
�J� s�g�','�êré-��

Não será déooloido o original
publicado ou não.

O conceito expresso em arli

go de collaboracão, mesmo soli
cilada, não im/�lica em respon
sabilidade ou endõsso por parle
la Redaccão.

)

I

meados chefes dos Poderes Exe.
cutivos estaduaes. Manifestou esse

modo de vêr antes de" conhecer
a argumentação do sr. Bergamini.

Depois de ouvi-la, mais se

aliirrnou no ace-rto da sua 0Pl'
mão.

,

. Proseguirãc.os -ç;bbates.

�.tJ'
l'l:I

r.�. GJ >ll- �"t\. m� �"11\
\.Ik ���J1 !il.::;l�

placas
--0,-

o uso de placas é obri
gato rio até para os simples
carrinhos de mão e a íiscali
sação por parte de quem
della' se incumbe é rigorosa,
muito especialmente em se

tratando d � automóveis e ca

minhões aos quaes são ap
posta duas, uma na dian
teira c outra na 'trazeira dos
vehlclllos.

Ha distlnctivos. oara car

ros de aluguel, Pl1�à os par,
ticulares. para os offic;a:s, e

para os do corpo consular.
Entretanto, corre diariamen
te pe13s ruas da cidade um

«Ford» de côr verd�, diri
gido por um chauIfeur far
dado, que não se sabe qual
� serventia) pois que aboliu
o uso das placas.
E' justo que a autoridade

a quem cabe a fiscalisação
procure· sanar a irregulari- �

dade.

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos G!1-

tundas e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Ja!r� Cal!íld�.

(A sia. Isabel,
dos Estud2nies).

Soffrim-::nto humanol Palavra
velha G.omo a propria humanidade,
triste como a saudade do tama-

Caravana
Paranaense

Ficou transferida Drara a
rêsidencia do sr. Arthur Bêrnar-

manhã, dia .6, a sessão da
des, á rua Valparaizo, reuniram-se côrte' de appelação de sexta�
hontem muitos politicos em eVl- f '

.

1 ' eira,- por ser este dia reria-
denCla, entre os guaes os srs. d
B0rges de Medeiros, Lauro 50- °Será maíeria de ju!gamendré, Octavio Mangabeira, João tO: OS aggravos nos' - 740
S:l.mpa:o, (com poderes do P. R. da comarca de 'São Bento;Paulis�a), S:lmpaio Corrêia, Bap- d. 741 ,(1 comarca de Lag'll1a;ti�ta Luz'1rdo, Lindolpho. Collor 745 e 750 da comarca de
e DJ: alma Pinheiro Chagas. ri� b

�

742 jparanaens�..'. ' D�.; dE" I C1 ri 1" _ ,_

u �ra_o; l a comarca
N@ dIa 25 de AO'osto ultimo, o nOl:SO contcrraneo acadermco ",po,s - OH",OS ",eD_.te" pie de Mafra' 752 da comarca

Jorge Lacerda, realisou �ma bella conferencia sobre o Duque de' sididos pelo sr. Arthur Berm:rdes, de faragLlá
C

' foi deliberada a formação do

Par-I
J

' •

aXlas.

" " rido Nacional Revisionista, cujas
Escolas i�tegra;istas bases só serão fixadas após o

plti-I F-�")o?ao do
ta de outu));'o. '

Jogo, q LIeExistem na provincia fluminense (Estado do Rio) J 6 escolas
D I 1
, csde já, porê;l', será anç:l.dO rn a-' -tOa·integralistas. -

II II LHYl manifesto á Naçào.
u

Comrnando da iVlilicia
..JOii,viiie

(O'fi Offensiva Rio. 5.-Via aérca_-Na

Cap.",ten, Norto n
, Boiteux

gio, S.-Via aáre2.-Em avi-
I' ,

'1 ry G 1 1�o O1ngrc.o ao UiTéctor Cral ao

Pessoal d3. Arms'ch, o sr. Minis-
tro da Marinha declarou que se

ja colloodo na respectiva escala,
:10 lugar que lhe compêtir o ca

pil.ilo tenente, Norton DC!TIariél
Bo�teax.

part�do
'

nacional -'0-
Côrte de Appe!ação

o
H II
"

.
'

integr'alismo ern Pernat'lí1�
b p,<,ueo e no . arana

Os jornaes d� Recife noticiam, com grandes louvores, á orgarri
s:lção integralista de Pernambuco, a parada commemorativa do í'
anniversario da provincia e no qual formaram dLas Bandeiras.

Assim tambem os de Curityba, relativamente á installação c;o
Nucleo provinciai do Paraná, CJue ficou sob a direcção do dr. Vieira
de Alencar, professor da Faculdade de Direito da UniversidJ.de

,

Amigos meus, porem,' a quem
el: perguntei, mais tarde, se era ou

não verdadeira a historia CJue

aquella menina de talvez, 1 8 an

n,os, me ,contou-responderam-me

Clall1dl1l ; Ney

Deisf.4acia de
po;icia de Sioa

t\marO
o sr. cel. Chefe de Polí ..

cia, exonerando, a pedido, o

sr. Eduardo Pedro Broring,
do cargo de primeiro sup'
plente dó sub-delegado do
districío de Santo Amaro, no
município de Palhoça.

que snn. .'

Pasmei então:
Mas si dia era ainda tão mo

ça, seria lá possivel?
Soffriinento humano! S�ffrime!1-

to humano!

propostas. '

"
, li U

Bras.ileiros!
Tudo para o Brasil; tudo pelo Brasil; nada contra o Brasil!

Ama sobretudo a tua Patria e destróe sem piedade todos os

procuram humilhar ou que a négam 1

(D .. P. P).

que

Rio, 5 --�'(via aérea)
Pda madrugada de hontem, no

Casino de Copacabana, verifi
cou-se uma triste occurrencia.

Entre varias pessôas 'que ain
da a::,uel!a hora alli se achavam,

Rio, 5.--Via aéreü--Jos,� Ro- encontrava-se o conferente do
dúgues dos Santos, encontrou-se Lloyd Brasileiro, Bénjamin. Ou
n:1 esguina da rua Oliveira Maia, arte Leite.
,�;;:rl um homem que trazia dom De repente s�ntiu�se m�l,· Cil

embrulhm, dizendo serem cami- hindo dcbwçado sobre uma me

s::\s de seda as quais vendia bara- i sa.

to. Chamada a Assistencia foi
Rasgando em parte um d05 em- transportado em ambulancia pa

brulhos, verificou que era meSillO 1'.'1 o Hospital de Prompto Soc
::eda. corro, onde

_

ao ser internado,
OffereceU dez mil réis que o :Vci� a fallecer. Viétimara-o uma

vendedor accr:;itou. Quando. pó- apoplexi�:
..' ,

rêm, abriu totâlm·e�te o embrulho, Alérb de uma carteira de i�
etn vez de camisas, encontrou fo- dentidáde femim arrecadados dos
lhas' seccas. bolsos das vestes do

...

morto a

E leve que ir gueixru'�se á 'po- guàntia de J :400$ e I 40$ 'em
li�ia. fichas.

- .

de
custa dos
J,.o�o� -

l· � '»>IIU
Assumiu o commando do Destacamento da Milícia em Join�

ville o 2' tenente do Exercito naçÍonal Ladislau Fischer, integralista'
inscripto no·Nucleo local.

Comrnissão de pro�
rnoções di) Exercito

"
1111

O integ�-aiisrno em ..Join'v'itlle
Estão já inscriptos na Juventude Integraiista 30 meninos e o

1
",

'I f 1 70 1curso C!ê pnmelfa leth'as esta sene o neqüentaao por "'" a.umnos.

li
II II

Cor"Y"lmemoraçoes de 7 de
Setembro

Em todos os Municípios de Santa Catharina, onde hO<1ver um

Nucleo integralista ou um simples coordenador, será commemorado
o Dia da Patria.

o coronel Lopes Vieira
recebeu do professor Augus
to Meira de Angelis, director
da caravana de gymnasia
nos paranaenses, que ha dias
esteve em nossa capital, um

telegramma agradecendo a

magqifica acolhida nesta ci
dé!de e, muíto especíalmente,
o tratamento p()r elle dispen
sado.

Rio, S.-Via aérea-A Com
missão de promoções do Exercito
esteve ontem reunida, sob a pre
sidencia do Chefe do Estado
Maior.
N

. r
esse reumão fOram apenas es-

tudados documentos referentes a

officiaes incluidos no 'púmeiro ter

ço dos quadros das armas.

Não houve appre5�ntaç.ão de a

. '

.}

.. -�. -

_

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA.. ,- "_ .

Agente nesta praça:

Virgilio José Garcia
Rua Tiradentes n. 10

Caixa Postal, S6
������������------�

"
Prefiram sabão I N C I O" de (Curityba) .para lavagem de roupa e misté

res domesticos ••• Em caixas de 27 tabletes
OJ't'ft-Y'ia t!fLiali'ct'a'cr-. . .

c o m p,a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
'" Funõuõn Ilm 1870 '"

5E6UR05 TERR�5TRE5 E mAR1nm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

('epital rec:lfsaào .
9.000:000$000

f\llsllrvas mais dIZ 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349

. Rl2sponsabilic)aàes csaumlõcs em 1933 2.369.938:432$816

II (Estas responsabiliàaoes referem'se sómente aos ramos c)rz
f060 e TRAt-lSPORTE5. que são 05 D015 UH1r05 em que

, a Companhia opérc)
Agentes, 5ub'Agentes e Regulac)ores C):Z Avarias em tOc)05 os
Estaàos C)O Brasil, no Uruguay (5uccursal) IZ nce prinripaes

praças extran geiras
Agentes em E'lorianopolis rAmp05 LOBO & l'1A.

Rua r. mafra ri' 35 (sobr-cõc) Caixa postal 19
Telegr. ALL1AHÇA Teleph.1.083

Escrlptorios em Laguna e 1tajahy 5ub-Agentes em

Blumenau e Lages

i}, Confeitaria Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as.qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
'. ,-,U\ i' iUPP 3CHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I�

"';'T::5$�;I:�ii��K�L$���AVA�
.l�a construção dos afamados recptores radio �-;7'1 «Philips» são aproveitadas todas as importantes �conquistas da sciencia de radio.

�Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a �� ;'Ll:li::.ição de um receptor, procurai ouvir os aía- �
��� mados apparelhos «Phillps- de construcção moderna �� r morosa matéria prima. ��. c" pj'nre: a odos os preços e em condições �,"

.ama.osas. �
,�';;

Maiores informações: �
i\�'� C O S T A & C I A. �� RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 ��VAW�ÂV����SVÀVAVffAVA�
-- ...=============.........-----"f

c
l

A

R

I

C
REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Rlggenbak & ela. Ltda.

�ua Con!!elhelro mafra, 39" C. Postal 112·· T�eph. 1.626

Massa oonsistente 'I ••

I, •

Coqueluche? TEL-EFUNKEN I
Typo "Super-Bayreuth"

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

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. r= Matriz Florianopolis
rlLlAES EM :-Blumenau-Joinville-São Francisco-Laguna-Lages

1__ Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

XAROPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

- E.FFE1TO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

I CAS A P E R R 6N�ICafé e Reslaurant
I "ESTRELLA"

I Paui·�DP�sito
Elegantemente installado com confortaveis compar
�Ê?i�;;x�;L;21;". timentos para eX,mas. famílias

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

Bebidas naciona� e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

CALÇAD05 ELEBAHTE5 E E'1H1551m05

". Ultimo moõglo",

CAFE' JAVA

-
�
....,-� ..:._. � .. ,

��..

VENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

nOY05, no districto <! João Pesiôa J>, por preços ao alcance

Salão

Sepetiba
,.. sr ...Praça 15 de

Barbearia
Novembro

TREPH. 1.360 Rua'Conselheíro'Maíra, 5

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bernardi-LARCC

l\ERAL OZORIO.

Filomeno & Ci8m
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O �: '

Santa Catharina
:�

ItAgentes autorizados da
: �.'.elA. BRAS, PNEUMATICOS P I R E L L I S,A. J

.

."

"::��i
j ,

�. •
- l'

11·"
• �. -_

J '�::,;�;;;;:i'�'.���:\,.
�, '1,_�;'", � , �:�

A s���e;: �o "'���� lindo bêbê
'·'·�f)

é certamente a sua maior pre

occupação. Tenha pois a cer

teza de alirnental-o com um

1 e i t e pu r o. Dê-lhe leite

"MOÇA", obtido do melhor
leite das campinas paulistas.

Commercío por grosso de Sal, Trigo, Farelk
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Fabrica de Moveis Catharinense
D"E

Paulo S6hlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1�32

_',
"

M
�

anipulado segundo os me-
�.

thodos maismodernos alliados i;;

á experiencia adquirida no :�
mundo inteiro pela NESTLÉ, 'c;:
durante longos annos, o leite ,c:.

"MOÇA" é o leite por excel- �,

lencía. (aa
. :�;� I ... '

õo 'POUO, ii

Popular e I
ffloõelo .

�

LEITE CONDENSADO

MARCA

·MOÇA
.�����..

,���

•
•

:
•
II
•

I
I Preços convenientes aoconsumidor

'if

.{'
� ;:' ";.; 1

, ,\,_C M�,f,�L' ':�-::,.,..
�"

Nestlé and Anglo-Swiss CondensedMilkCo.
EacrfptoNoa: Porto AIGgre São Paulo RIO OE JANEIRO Recit. Para
C<lixat "0018": 602 1071 76'0 aso 128J;

....i'-��':.

A melhor Carne Verde

lARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVÉS
JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

Entregas á domicilio - Hyglene Irreprehenelvel

- -
• • •

- -

\

. '\)
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INDICA: ��..o..VAVAVAVAVÀV.A"'ã�����Â��àVA.VA"q�
Médic��-"

- ='

MO�;::::�- � E IFI I
.

TA H ';� TEL �
RAS - PARTOS � M A. X I M O C O �Jj Fi'" O F� T O �

� �"',Dr. Aurelio Rotolo ...... " _

��',��
�

Com pratica nos .hospitais Arnoldo Suárez
!$i �

�Ai6�o� Cuneo � �g!;Diatermia-i- Raios U. Vio- �ª �y
leta e Infravermelhos. Ele- �ÃO DENTISTA � �t�
ctricidade médica -Endos-

__0-..

-: � �
copia - Pneumotorax ar- Processo� modernizados � �

tiíicial � �
Consultoria: R. Felippe Consuliorto á Rua Arcypreste � �

"'ZT'-=- Schmidt n: 18, das 9 ás 12 Paiva-Telephone 1427
�A �";"fDr. César Avilla d lL1' 17 h li �

e as . as is.
. ��'" It.."<:

Ex-assistente do Telef. 1475 - Res. telef. �
�"

Dr. Cesar Sartori 1450.

I -�, ��1
vlédico operador e parteiro -- __�c_

.

Pau lo N oh I � �,��{Dr Antonio Botini � o MAIS MODERNO DO ESTADO-' tvlAGNlfICA S!TUAÇÃO-80 QUARTOS--j 8' �
-'''-r.:,It,-,+; IJ ,/o "':"r'pste ••

'

� BANHEIROS-12 CONFOVfAVEIS APARTAMEl',lTOS--HALL-BAR--AMPLO SALÃO �
Paiva n' 1 - das 8 ás 9 e MediCi:�l'al,nstlSurrn,�nar"a�YPhmS CIRURGI�O DENTISTA '� DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDER!A PROPRIA A Vl\POR- �

das 15 ás 18 hrs, v " � RÊDE TELEPI-IONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS �
Tratamento da Tuberculo- Consultoria e Residencia Rm�, COlissllmh'o M�ft'a 49 � D'

., . c .�"

b" �
sepelosprocessosactuaes Ru""Tr",j""ll", 21 � iar!2)S ii"1C L,as!vc. releic<.'::)es e �,anf10S �

" "',<:i,'" � quentes --12!SOOO �
:, C lt á 17 h TELEPHONE 1.496 � ��
Dr. Ricardo Gottamann

onsu as s oras It� Proprietarios M iguel L Porta ,�� Cia, �!1
Telephcna 1.658 -----=-==-",",,"év �� S a a u C� �

Médico - Operador. Es.. ...__ .. = 'P""7-='==_�
_, �,,=- �, Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro

pecialista em alta Cirur-' Ad d Orlando Filomeno �"i
�a e Ginecologia, V��� ��

CIRURGIÃO DENTISTA �������
Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

I .

- Janeiro -

Dr. A. Buloão Vianna

Director Médico do Ho.spital
de Caridade

CUNtCi\. GERAL

Tratamento medico e cirur

glCO das molestias dos
olhos

Consultorio Rua João
Pinto 18

Hes. Rua Esieoes Juntor.26

TêLEPHO:'�E 1131

Consultoria: Rua cr;rajano ! 8.

" ! ) J 1.2')1

Drs. Nerêu Ramos

e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, no 33. Tele
:one 1 b31.

Or. hleiirlqtlie �ujJP Jor.
E

Dr. Oswaldo Sulcão Vianna

Escritório R. Felippe
Schmidt no 9 Phone 14-83

Dr. Fuvl:) i\ducci

ICooP;rativa Cath�r-i mm��- ;I-�-Cho���t;=
Armanzern de seccos e molhados, louças, vidros, ! só 8H ER 6 NG

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: qualí- i Usem o Corante

dade.

1\
Guarany

Tab'Ana-e"� Rua João Pinto n: 8 �a_ Phone 1365 que é o melhor
"" � ; - Agente J:JIS�!-". m�'\f�r1

-'==..====-==, �
'_.__-_'

�, �J
=""' . ._.-.�==".".,..,,- Rua J 0&0 Pinto 6

OlivioJanuã�1 ========= _

de Amorim 1\ PASCMOAL SIMONE S. A. � I Rl'J,.� R
SEGCNDO TABELLlÃO LIVRARIA 1\WDERNA t· O MAIS RAPInO COR ..

i Offieial privativo de pro-
I

testas e mais annexos

RUA DEODORO, 5
Rüa Felippe Schmidt n: 8

: �,�faixe: p05tallZ9Tel. auto 1004
�Caixa Postal, 98 Phone i 323 CocEgo Ribeiro Ead. Telg. '

�-=-��.�====� 1SIMONE I

COH5ULTORIO: Rua Fer
ncriõo rnachaóo ri' 3

Das 8 á, I 2 e das ! 4 ás J 7

, Telephone n: 1375

Praça 15 de Novemb:.-o 27
TELEPHONE 1170

Alfaiatarias

Alfaiataria

Areias
Rua João Pinto n' 11

Syphilis
-:»

- _-- , ' , , '

AS

onsultor.o: Praça 15 de

0\' 24 (Sobrado) telef.
: :595 Resid. Praça Pereira

r )l1veira 14-TeleL 1353
'.

onsultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 1 7 ás 1 g.
'_'

�_"':�-::'�!..����----�-==-=-

DR. DJAlMA MOEllMAr�N

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

ás 17 horas

Laboratorio de anàlyses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 18 horas.

d
" . 1

. d..I.n�!J '-' :atf�(,.:;·�, HyUIGO

ccphalo-rachidiar:o, unna,
escarro, púz, etc., c gual

,,,,�.,. pesquiza "ara ..Íucida-
""1 ................. --,- -- r''''

-'

ção de dlagnostIcos.
.. ·,-t ..........

t, IVI.-:.O .i�UU.�i, i-»

(Sobrado)

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PART6s E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santol
mlfôlco ôo Hospital �

maternlôaOe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
CC'elephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. I

�elephone /32/
Das I O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Rua
Advogado

João r-mto, rr 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura ferro

Advogado
Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Olivefra

Advogado

RUV FELlPPE SCHMIDT N' 9

Accacio Mo-
•

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua

Funônõc em 1886

�m. R.

Encontra-se nas princi
paes casas do nosso com-

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

"Guevy"
K.W. V.REIO AEREO

América elo Sul-Africa
Europa--Asia

Tronspor+as ôz rGrrl?spon'·
o"!Jcia uereu, passageiros e

•

pequ21105 cargcOl

í:hmco de CrEildito rOj]lIlar a Ag"icoh] d� Ralita CaUlar!na
i

(50c. roo. àe Re5p. Lltõn.)
Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)

Enô. Telegr. : Sancrepola '" I'o ô, "Kibeiro" e "mascoh::"
FlorÍanopclis

Emt?RE.5nm05 '" DESl'OHT05 '" roSRArlÇFl5
OrmE!-)S DE t?ABAmEt--1TO

Corresponoentes em toàos 05 municipios ao Estaao
Os melhores juros para os depositos em Contas Correntes
Acceita procuroções para receber vencimentos em todas as

repartições federaes, estadoaes e r:atlnici� =J.

!!I:1!!SU'!DI!Ilfi�

II-F-ab'ric;d'� II

Compra-se pelles

crúas de Gato do Tv1at-

elles :'

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

-DE-

Pedra Vitaii

I
,preçDS'�

homens, s.enhoras e creancas
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

�

ntlenores

te"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para�=dia 7

\

Florlanopolis, Quarta-feira, 5 de Setembro de 1934

� 'i

.� t"i

Jórnal independente

----------,----�---'-----,----------------_«""!:..::..."__�.', :..;.�,:,,':.:..:�:->L..�-----

Flavio CUIa

I .:.

SABAo JOIl'·JVILLE'

DIVERSOS

Mor,(\
-5':f)�0�' Cêra
�)V,J C 1

. I
eco

Carne

���,������&1�����;{����K��@1����*
�� .', . 1==

� -- �
�. �sa����l�.fj

.

.. DE ..

. �
� Ti�ffi Ami�n & ���n1ãos �
(%)\� RUA FELIPPE SCHMIDT N. 22 Phone 1401 êl
� ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20·I. DE ABATIMENTO �
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DIVERSOS
(por l?ílo)

G�ga��1es fa1�1ianCo

F;�ndres

de porco

5$500
$900
1$500
1$200

de Cereaes no Rio de Janeiro
CRIADOR

Com idade ele 3 mezes vende o casal a 20$000

?:� '�. �� �'�f(®tJ�c:r,�j
.-----===========�====- - - =======

5TOC'K Entraàcs na 5ahiõos na
semana

EVlfaldo Baasch
PALt-lOrA

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

ART�GOS
P A

103.776
94.024

18.346
27.822
20.8'34
6.153

6.378
29.503

-

_

13.969
9.36 j

-

M�rc2L[�ilJ ct�
-

M�riaí'íloprJ!i$ ,

Feij3,o preto sacco 17'000

FeiJiio Branco sacco 20�pOOO Caixas pequc;:cas1-;eijão vermelho 5&CCO 2'0$000 -

Caixas 1��a'ldcs
Milho sacco 12$000

'_'tA1A,J ô" c ;

Batatas sacco 8$0'00
Amendoim sacco' 1 2$000
Arroz em casca sacco 12$000 Arroz S:1CCO 44$000
Farinha Barreiros sacco 12$000 Queroz,::ne caixa 3 5��OOO
Falinha comum sacco 7$000 Gaz.olina caixa S 5$;000 I

Fm-inha de milho sa�:::o 1 4$000 Vélas de cebo caixa . 16$000 Libra
Café em coco sacco 30$000 Soda Pirô.mlde caixa '55��OOO Dollar
Ervilha ki:o' $200 Cebolas caixa 43$000 Marco
BanIl'a [do 1 $300 I Vdas stearina caixa 38$000 :
Carne de porco blo 1$200 Zéa Ma)'s Fúher caixa 30$000 I Movimenta
"r

.

l' 1 -I J .':�'?{'J\(,: Côcos saccos r� ')��(!nID,(<t!OH 10 K10 -} _ , c ex c -" >./>-JV' I
Cêra ki.lo 4$800 Farello 53.C,--':OS 5$500 1====
Mél de abeiL2.s Íata 18$000 F;;,:'elEnho saccos 7$500
Nozes kiio $100 Farir.ha de milho Marialina caixa

Assucar 21'OS50 arroba 7:i;50G 24$000 Feijão [saccos]o

Polvilho sacco 113)000 I Vébs de cêra kilo 7$100 Arroz ( » ),

I
G,-ampos p. cêrca Ido 1 $400. Farinha ( »)
Cim�nto Mauá Sê.CCO 11 $500 B3.nha (caixae)

J $800 Pho5phoros Pinb'iro hta21 0$000 I Milho (saccos)
"\,·',.,.,-�fal·n"..-1.J� n' 1�) 1'0';10 7S"�IC;Oií )("'Fl'l" (;',,..(1)r : ... (...;.. ..... .1.'-' L [(..c....... l._.:.· ..... , _ ""-../ V __ (.,� '-j1........ �J. LI,..'''.

COUROS

Toucinho

[$200
1 ��,oOO
1$000
?$oni).,_. vv .....

VtNHO:J

CA�/iBIO
Lira

60$QOO Peso Argentino
11 $81 O Peso Urugwciü
4$705 ESCL!do

521110no

PELES Em l,'lintos
Ga�os do mato t:1:�:l .A,·$ODO Em dcclmos
r ' t- '2.u(\<!'0,O", r �, - L
Lontras merna r.m i J �.�v \.

I,---ale
em gr&o arrooa

G d 3't·')OC' ." r: ,. 1

.raxaim o mato uma .,'U) [Vassouras _) nos azo

Graxaim do campo uma. 4$500 Vassouras 3 fios d-c.
Catetos médios uma 4��OOO Xô,rquc coxões ar�,))u
Porco do mato uma 4$000 Xarque sortidos arroba

3$000

100$000
55$000
20$000
23$000
20$000,

'!í. ',_" "
- de rrn

Lag3.rtO� g,an ... �S uma

Veados mateiros kilo "'$""0O .. ULJ

4? .305

,
. ,

VAUh�nç�) GI�I '11�llIia
�;���Di.':)liz�Dç8ieD s...�4

MADEIRA DE LEI .,- PRIMEI
RA QUALIDADE l:Jlc-s)

16$000

Gel1eros Valer officid Capital duploFEIJÃO
(Por sacco de 60

-�

1 d'
.

(..., ")0\ J
- Preto novo

1 aDOJ.S e 1.::1 est. .)XL.,.)) CUZID,

38;J;OOO Branco especial
. \!ermeE1o

Tab@�lcil�g. 3x31 dz. 54$000
"'oon MulatinhoPernas de sena lei dz. 2ô;):> iJ

r d
.

J 1 '$000 l\lERCADO FROUXO
�0rro e pm10 .I,t .. ,

Taboas de qualidade 2\23 dz.
16$000 FARINHA DE fl/IANDIOCA I'

Sarrafos de lei 1 IS A dz. 6$000 FinI�:'11 s�c�o de, 50 1({I�i500
,.., ,

PIi:3;OS cm·T!.:l!l1l�e® n� �f��� dg \_z!'Ossa sem po
MERCADO F�OUXOfl�r�,mfp@ll�:ã

32$000
20��OO�)
25$000

9'tsoo

FARINHA DE TRIGO ARR.OZ
(Por sacco de 60 leilos)

Agulha Especial 50$000
Agulha Bom 45$000
Lmonez ES1Decial -41 $000.' ,

{aponez Bom 39$000
Bi�a Corrida 32$000

MERCADO F!RN1E

Arminho, zalão de
Arroz em

.....

casca

quilo
quilo

120$000
$300
$600
$400
:1;700
$700
.'1;500
;�400
5$000
6M)QO
6$000

25$000
$4·00
6$000
6$000
3$000
8$000
$700
7$000
8$000
12$000
5$000
'7$0°0" vv

4$000

ALBINA, CLAUD1NA DA SILVA

Cruzeiro 44 kilos
.

�3urpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
lndi:ma

38$500
36$000
A��800
28$500

pilado«
«

ASSUCAR

(Por caixas de 60 kiZos)
E!TI latas dê 20 quilos 1 1 O�100C:
Em latas de: 5 quilos 11 4$000
Em latas d� 2 quilos 'I 1 5$000

J\'lERCADO f:RIV1E

« sanga
Assucar branco chrysta]

« c moido

«

«

BANI-IA

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

68$000
68$000
58$000
6.2$000
50$000

BATATAS

13895
09942
03622
03536
04272

«
«

Os portadores de titulos em vigor contendo
'um dos numeres de sorteio acima, podem desde já
dirigir-se aos Correspondentes Regionaes

« «

SAL DE CABO FRIO
60 ,�ilos)

Cêra
mascavo

de abelha

(Por suecos de

Sacco de 6.0 kilos
S,KCO de' 45 kilos
Moido de -45 b103
Encapados 2 kilos

Bra;:;ca Graúdas 22$000
8$5,00 Branca 1\1ísturadJ.S 16$000
6$500 l\lERCADO FIRME

Couro de cabra ou carneiro «

« de gaariba (1Ll:::3.CQ3) <,

« de on�a ou tiare
.

<,

« de po;c:)
o

«

« de ;eado «

« de qualquer outro ao!. «

FLmOp2.ra IUlo! de algod. '"

� \': \.(, de sed::l «

Mel de abelha -«
T·' 1 1
- eClQOS (,e: algodão, cLl «

Carr�pos Lobo & Cia.

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

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

Fpoiis., 31-t;-34. I I--_._

"\,/Ç!:.IS d·� cêra «(

(sobrado)

aõs parentes e pessôas
de suas relações

Martinho Callado Junior

Ílnto «
«« «

e

E

Marina Outra Canado

têm a alegria de partr
cipar o nascimento de
ÂMAUj{Y, occorrido a 26
ele agosto pp.

«estalnpd. «
« «

« « typo phantasia
({ esteurir.a

!�,et &"'�i;; i ros

I
Pintura em geral a pre-

_

�I Formidavel e inegualavel stock de fazendas com, ços modicos
,. II os padrões mais bel!os

. ,�;,��� � Comprar nas tB�gS �e!"néun�a.::©�ma§ é economizar. I � Chrysta!ino de Barros

FIRME1$400 II�_=_:::���.�_J 1,-__ R_u_a_:_z_g_�_io_A�l_�_�e_�_l��_�_O'�__

7$500
19$000 XARQUE

. (for kilo)

«

,

SAL DE MOSSORÓ Mantas Gordas
".,Sacco ,de 6-0 -kilos, .'

. 9$500 Patos e Mànta
Sacco de 45 kilos 7$500 Sortida mgular
MoídQ dé 45 kilos 9$,000,' MERCADO

�I
'.

I� I I,��I,J�,n..r:) ..
� FJ � �f

�li®�lt�J� �J�fll!�I

--------------------
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Durante o corrente mez a

Collectoria Estadual de Flo
rianopoiis, se procede Ia co

brança da taxa d'agua e es-

I gotos e do imposto sôbre o

i movimento CommerciaI e ln
iii dL+strial.

,

.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ETA
Florlanopolls, ,Quarta-fêira, 5 de Setembro de 1934

Ultimas Noticias

D. I'urrn cn �a Luz Loll cro

Faz annos hoje a exrna, snra.

d. Carmen da Luz C.)l]aço, e,po
sa do sr. dr. Jo"! Coilaço, advo-
d ["

ga o no n0350 roro,
votos d:; bôa viagem.

o Vasco venesu c CDmbin�t1L'1
da proflnlanase CULTURA

Im,tJerial
Hoje ás 7 112 horas «Filha

de Mar:a».

Está despertando grande MINISTERIO DA FAZENDA MINISTERIO DA AGRI-
interesse a estréa da

-

Cia de Comédias Palmeirirn Por decretos de 22. 8. 34,
Sil�a-Cecy Medina, marcada I

fôram t�ansferidos; Tem o n. 24.673 e é data
para o dia 7 do corrente, es- a ped�do e por. permuta, o do de II de julho de 1934, o

pectacul? de 'gala, em h?me- agente fiscal �� �mpo:to de decreto que cria as taXas a que
nagern a data da nossa inde- cons�mo �o mtenor de San- se relerem o� Códigos de Águas
pendencia, ta cathan.na, Augu.sto .da e de Minas (Publicado no D.
A peça que será levada é Costa Fer�lra, .

para identico Official, de 29;'8-34.
o Feitiço do grande cornedio- lugar. no mten?r do Estado ---_'

_

grapho patrício sr. Oduvaldo do RIO �e Janeiro; H O AA R I O
Vianna. a pedido e por permuta,
Grande tem sido a procu-

o agente fiscal �o i�posto DOS
Em Si'í1l Pa�l� ra de localidades ee cansumo no interior do OMN IBUS

. I O prazo para acqulsição de Estado do Rio de Janei.ro, .

O valoroso conjuncto do assignaturas, que já attinge a Alberto M.eyer? para ídentico Diversas pessoas tem tra-S. Paulo abateu o Palestra, elevado numero terminará, luga�no Icntenor do Estado zido a esta Redacção a suas
tri-campeão Paulista, pela amanhã. de Santa atharina; I ões iustí
contagem de 1 a O. ,

, -0-
rec arnaç es justíssimas sõ-

�'" li]

b Ã bre o facto das ernnrezas deO �OI1to da victorla foi uS omnl OS MII'..JISTERIO DA VIAÇ O omnibus desta Capltaí.comoconquistado p210 g r a fi d e....il S d I' F
Frindeireich. 1.10 seco os Ao Tribunal de Contas,

as que rgarn lorianopolis
o Ministro da Viação offi-

aos distrlctos ilhéos e aos
� ;mo-es mun.crpioc vizinhos, na-oI-e cioi, mandando providenciar

Como a luz, os ornnibus para que seja transferido pa- cu�prire:n os :esp�ctivos ho
do -Sacco dos Limões- cons- ra Delegacia Fiscal em San- ratrt?S, ctVISadV0.)h' pela Inspe-
tit.ie:n uma tortura. ta Catharina o crédito de,cona.e e Ic�Ios.
Dois calhambeques velhos) 180:180$OOQ, para pagarnen-]

Essa ímponmandade-avan
inserviveis, escalou a Cia. co do pessõal titulado dos �a:n os recla�ante.s - vem

Reune-se amanhã, a noite, Auto-Viação Ltda. para a Departamento Nacional do
I'tcs causar senos dlssabo�e�,

a dedicada directoría da Liga conducção dos moradores Portos e Navegação com
quando não-graves prejur-

Náutica Catharinense, afim daquelle districto. exercicio na Fisc�lização dos
zos.

.

de tratar da participação do E pagam os que se ser- Portos deste Estado. Realmente, faz-�e se�tlr a

b d vem daouelles ornnlbus os
falta de uma providencia sa-

r�mo arriga _ver e na wan- <1:400 d' t b I' ,; DO
lutar que venha por termo a

dlosa competIção nauÍlca a {p.. a a _e la, � quasl DEPARTAMENTO N. "

'Ih '

S2xta-f.::ira, s�t� do corrcnt�, I realizar-se em N o vem b r o diarIamente sao obngados a TRABALHO seme antes abusos.

� oit? ho,as,
1

na Igreja. deS�? proximo, �a capital da Repu- faz�r mais de meta.de. d� O d;rector g�:al dJ

D�-I"""""'''''liil'''''''�l!.'ra!1CISCO,,� Q�S. Medeuos ti- clica. trajecto � pé ... sem direIto a partament? .NacIOnal do Tra-' Esti Ihaçoslho (; famlha mandam celebrar, reclamaçao alguma. oa!ln, OffICIOU: r.
•• ,

mISSa p::>r alma do dr. Amad:!u Pedimos �� diligente De-
...

ao Inspector Regional em I � ���' 5ilJe.JC�
L'Jz. l,�gad.o Auxlllar

. cap.. João .)anta Catharina, o d�rector

I
'

CO r"n a Luz... LanClO uma providencIa no geral do Departamento Na- c 0$ gatunos penelra-sentido de corrigir a ano- ';lonal do Trabalho, officiou' ram na residencia do
Em toda as partes do mundo a malía: cJmmllnicando que o assum- snr. Floriano Taboas

luz e a energia, neste seculo de Pelos c.ubs péo, de que trata o processo e roubaram algumas
electricidade, são co�,sideradas de D. N. T. n. 13.,813 relativo a

I peças de roupa, etc.»
utilidad� pubEc'\. Agui, ao contra- Do c!ub recreativo 5 de LIma reclamação da União "Gazeta," de4-9-34.)
rio, é a synth�se das coisas inuteÍs. Novembro, do districto de dos Operarias Estivadores

Rio, 4.-(via aérea)-Á Energia,' é mytho; luz, ficção! João Pes�oa, recebemos ��a-! d.e Florianopolis.,.. já foi .SQIt�c- Quando não havia a «estôpa»
Colligação Autonomista da

., � 9overno do Estado, c.omo I vel convl�e, para. asslsÍlr- Cl?,lado
a

pela �,o � m 1 S S a o (Nos tempos da monarchia)
Bahia, aggremiação que con- Ja dissemos, encampou 03 serVIços, mo� O baile offerecldo. ':,'.)5 lV1lxta dI,., ConcIltaçao em face Ninguem nos roubava a roupa.
grega, neste momento, todas promettendo melhoraI-o:; dentro SOCIOS �aquella aggremlaçao, do q.ue se contém a fls. 5. Puis. faltas ninguem sentia ...
as forças politicas contrarias em pouco. Até hoje, porém, promovI�o pelas senhoras Archlve-se. I '

ao governo, resolveu lançar, nada d� melhoras; tudo marchl e senhOrItas, frequentadoras
.

- Mas hoje? Ohl tempo damnado
conjunctam,;nte com as cha- para pior. O m:üerial encom:n'!n- do mesmo c1UR. MINISTERIO DA MA- Esse tal republicano I
pas de deputados federaes e da?� na A,llem:mha, p�T não Gratos pela genttleza. RINHA Pois não é ma:is respeitado
esíaduaes, a candidactura do eXIstir n� Palz, que conSlSL�, .ao A

Officio ao sr. ministro dá Fa- Nem o proprio «Floriano.•
ex-chanceller Octavio Man- que nos mform:uam, num umco Russia na Liga zenda;
gabeira á presidencia do Es- transformldor nem esse mesmo das N ações I r.::stituindo' documentos que a-

tado, em opposição á do Ca- ainda chegou a Florianopolis. -0- companharam o aviso 73, relati-

pitão Juracy de Magalhães. A" razões dadas pela Inter- Berna, 5 (aér.:o)-Os dele- vam�nte ao pedido que faz Gui-

I ventoria foram convince:1tes e gados do Conselho Federal Ihermina G,�rm:ma da Silva Kre�
justificam, por inteiro, a rescisão para os negocias estrangel- tlow, para continuar a receber,
do contracto. ros resolveram unanimeme�n-I nl I?de�acia Fiscal do Thesouro
A questão é que continuamos te propor ao Conselho h'!- N:lClOnal, em Santa Catharina,

sem energia electríca, e sem luz. deral Helvetico que a SLlis- as p�nsõ�s de montepio deixadas
"Vae tudo co;no dantes sa vote contra a entrada da por seu falbcido pae, Guilherme
No quartel de Abrantes ... II U. R. S. S. para a Socieda- d!l Silva, comtituindo para esse

de das.Nações. fim. procurador bastante, até que
----------------------__,--

p03sa regressar ao Brasil, sua

progenitora Catulina Silva, e de
dara que este ministerio não v2'
nenhum inconveniente em ser at

tendida a referid:t p�mionista no

pedido formulado.
Dado; porém, a nome ,qu�'

OLi adopta a citada p�nsionista, E não é que esse tratante
torna-se necessario que ella pro- Num esfôrço sem igual
ve, de forma 'cabal, não estar in- De maneira apavorante
eursa no\ n. 2, do art. 20, do «Bebeu» a 'pobre «ROYALI> �
d�creto n. 22.414, d4e 30 de
janeiro de 1933.

Para São Paulo seguiu acom..

panhado de sua exma. e3p03a, o
sr. Tuffi Amin, conceituado com

merciante desta praça, e cO'pro
prietario da acreditada «Casa
Tres Irmãos). A') distincto ca

sa] A Gazeta faz 03 melhores

Realizou-se domingo ulti
mo na Cadital da República,
o esperado embate entre o

VasCJ da Gama, campeão
carioca, e o combinado de

profissionaes.
O jogo foi renhldissim.i,

vencendo o Vasco pela aper
tada contagem de 1 a O.

Fazem annos hoje:

-o joven Newton G. BfÜs'
gmann, applicado alurnno do
G

' l' f'lh 1

.ymU1SlO catharme: se e 11 o ao

professor Henrique Brüggrmnn;
-::J jOVêi1 Helio Luz, filho do

sr. pharmaceutico Heitor Luz;
-a exma. sra. d. Gentileta Li-

Seguiram par.'! o norte do Es
tado as seguintc3 pe isêas :

d. Antonietta Santos, srs. Do
mingo:; B:mo, Albertino B:Etos,
Tte. Jayme N. Firmino, H. Wa
gn:::r e Emygdlo Carreira.

I

O Port.iguez venceu o

Paulista pela expressiva CO:1-

tagern de 4 a O.

ma;

-:1 senhorinha M�lria d,J C:lT
mo Souza;
-a senhorinha Nair Vie:n;

. -a menina Ther;'!zinha, filha
do sr. Pedro de l-\lc:mtara Pê-

, .,.c: c � � 1 n esta c� ·);t:11reira, agcl1ie UJI.A,-U, .......'h tÁ! • •

-o sr, Antonio Fedrigo;
=r:» sr, Saturnino Fernandes.

Fallecimento:

Enlace

No Hospital de Caridade, onde
se achava em tratamento, fallecêu
1 J

' B' Dhontem o sr. ose onlante ê-

maria. Seu sepultamento elíectuou
se hoje, ás 1 5 horas no cemitério
de Itacoroby, com grande acom

panhamento.

Ru�p--Oonzaga HeHo

Com a g�ndissima senhorinha
o

Eloah Rupp, dilecta filha do dr.

Henrique H.upp Junior, talentoso
a j vOJaClo e prestigioso politico e

ele SUl exrna. esposa d. Maria

Assumpção Rupp, consorcia-se

hoje, o dr. LJiz GO:izaga Pe
reira d3. Fonseca Nct o, capitão
tenente mdico da Armada Na
cioaal.

O acto realizou-sê na residencia
do, paes d:1 n)iVl, ás 9 hora:;

da manhã, seguindo o jOVeil par

p:1ra a Capital da Rc?ublic:l,
I

. , D
.

p� o aVIão da {(i .m::ur.»

fi Gaz�ta apr�s:;:1ta S�:lS voto, ()ctavi O M angabei ra
d� felicidad��.. I candidato á presi-

dencia bahiana
Os que chegam:

MISSA

I
mM

Liga' Náutica

Dr. Renclio dZ mzoeir:JJ S];,b050

E' cousa fina, importante,
Um «miÔlo» intellectual!
E a ge.nte louva, incessante".
Quem o tem, quem é geniál...

Achl-.3e entr\� n.)3 o sr. dr,
Rc:nato d� r'vbdeiro3 Barbo�a,
advo:>'n.do no sul d::> Estado e

i�lfbeOnte politico colligado.
Ao n03SO' distindo CO:1terra

n�J fi Gazela apre3cnta votos

d; bôas vind:1s.

•

Royal
Hoje ás 7 e 8 1 �2 horas

«Amo� e Coragem».
Dr. Amadeu Luz

({Gatunos conseguiram
penetrar em a nO$Sa

Escola Normal e de.
lá subtrahiram u'a ma

china de escreVe,

«1?,OYAL'l>, HGaze-
ta, 4-9-34."

Os que partem:
De. Placido O!ympio àe Oliveira

-Segue amanhã para Join
ville, o sr. dr. Plaeidc> Olympio
d� Oliveira, illmtre Secretario do
Interior e Justiça. Palcos

e TelasRelig�ão
-:)

Congregação "N. S.
do Bom Conselho"
Domingo, dia 9 do corren

te, na Cathedral Metropoli
na, haverá, na missa das

6,30 horas, communhão
mensal dos congregados'.
Sexta-feira proxima, dia

14 do andante, terá lugar
no Gymnasio Catharinense
ás 19 horas, uma reul1lao

presidida pelo revl11O. Pe.
Clemente Rehm S. J. dire
ctor da congregação:

Car'c.8zes do
dia

Odeon

Hoje ás 7 e 8 1,2 horas
«Entre dois Amore3».

wa .mm
. 'Mas, agóra, intelligente,'
Gatuno chie, «edecétra»
De modo mui diligente.
Na Escola Normal penétra ..•

Nino Malburg e familia, Joe Colaço e familia convidam
os parentes e amigos para a missa que mandam rezar,
na proxima segunda-feira, ás 8 e meia horas, na Catredral,
por alma do Dr. Amadeu Luz. Sar.pllO
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Estréa dia 7

r�� 'F E I T I C OJ O K 1 �

l
. I>l�

�:
.

=,�.
11 3 actos 7 quadros encantadores de Oduval�o Vianna, com ,Palmeirirra ..C'ecy �ediria

de setembro- A peça "R.CD�d." de Sueca.ao
,

••.APERTA o LIMÃO vOvó,
SINÃO, EU CHORO 1...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




