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ca ao gov�erno

já se sobe quol o número cer-to à:: elcirarl:s, no EstaDO,
cptos a compcr-cccr- ás eleições ele outubro •.

DaDos Icr-necf ôos pelo Tribunal E:.llZltoral e Diuulgaàos
pela lrnpr-cnsn, a5seguCa!T1 quasl o tri(-ilo àl2 votantes, r-clctluc
mente Ó5 últlrnca eleicõlZs.

E' tão ronsiàerGvel esae uuqmcn!c que em absoluto não Haverá uma conferencia pu-
poõe per-mlttir quoeaqucr previsues sobr-e o resultaDO ao pleito. blica no Theatro Alvaro de Car-

Enlretanto, elementos pariiàoriDs, ue 1000 a lcõo, não se

cnnçcrn ue l llu ãir-uc e tcntor illuoí�' aos OUtl'D5 com os pr-o- valho ou em outro logar que será
CURITYBA (Corre!pondencla) a pureza do lar é defendida' chefe-espada} distribuidor da gnósticos mais interessante::;. Ué; ('olligcJOS vencerão com uma previamente annunciado.

.
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õ

e 72 'por canto,
ô

lz zrn uns. 05 litnralô''J farão
Marilandia é um villarejo, a ... Sll1cerro. justictü e Jm em encarrcga- facilmente Õ2Z0i{O ôeputoao�;, ôizern outr-os. A's 20 horas do dia da che-

Situado no fundo do sertão, c: id dã t nd
do de' dividir pelo povo as Esses 12 aquelie::; taTc-imn. em ucrJaàe; na mais completa gada, O Chefe Nacional fará urnaoe um CI a ao ure en c cscurtõõc.

entre São Roque e São Se-
...

- r -: I provisões, pois é o deposi- recepção aos intezralistas na séde'- t - E, ante ejS lncer+ezcs õo Iu!uro, coritcntnm-ae com a II'
�

- - v_

bastião, na zona septentrio- �a ar �l�. POl co, ver-se-a lo.. tario dos productos das co- luaõo fogueira àe urna vlctor-io casuz problemática. do Nucleo.impossibilidade de faze- o "1
.

t d
.

d r'lffirma-se ali! que 05 ecblos e nôulnhoe' DC!5· Earr lptv-

Inal do Estado. ". .' ('

)
1 .ie; as, as capoeiras, os

rns fi'mml consultcôoe. O dr. Miguel Reale, Secreta-
, poi qu.e U,I1.f.l..p.orco, acha o ".an;l- curraes, etc. r> 6

"

d OHa alli um samo cura- é f t d
< ar n 5, oe n05'30 como continuamos a observor, go- rio o epartamento Nacional de,

" to II1SL.. IClen e para l v l- r;c� ,., toridade também zcnõo 125525 pr-emcturoa enthustcsmos.
dor, chamado São Thiago di t 1 r.ssa au I '" c '_1.1 --------- Doutrina que é um dos espíritos

.

t p ir para OCIOS.
dá beija-mão e osculá-pés, b Ih d dpelo poviléo 19noran er; o

N-,J c-rnF"� r.�",� r"mp�"' ",t,o I Ci\rta íie Ap�G!I�H;�\)
mais ri antes a mo ema ge-

que cura, benze, descníeiti- O cidadão matará então em dias determinados. Só ,... ..;. 'v dv, __ � -, i c 0�-
ração paulista, tambem fará uma

ça aconselha, casa, descasa 20 porcos; m11-para os seus Ilhe é vedado curar coisas CêIo crystalino R"tiniu·se hoje o Superior Trfbt.- conferencia.
e faz o papel de pagé 110 e 19 para a communa, cujO! do corpo e da alma. DELAMBERT Pbne-l.100 nal de Justiça.
referido arraial. ..... _2"'I'·._ ........_""'"",...�""�_""<=I<X'=.....="""'.=iia-="'�ú.,�t�m.I!lf.,.�<r....-.-,..'J�-��
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O povaréo beija a mão,
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W Ad lU

com um respeito profundo.
S '. ICO.'�',";.J:( " rohavendo, mesmo, quel!!. lheI. I"beije os pés, que _por signal, �

dizem ser avantajados,
O renome do tal santo de

�a:i!��a�:jOSe�; t��t�ah�n�� Notas e Cori:·'�\t'y··r�)E��;�'>�'�tarios
dondeza augmentando dest' E'cos da CO,�lvencãcJ da (-'J;�;;i: ".::) .:::i.::-;l (::>:.,:'d!igaç;ão
arte a p�pulação do arraial.
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l'nformaram, J'a' é' disiricto Procuramos auvir, hOJ'e, as impreJSÕe3 do dr. Renato de U .:_

'-" .,"L o
..�. -"1JC;,

.. Ci,:_': "l�'"
vl:l�.t:l\U0 (;m1·
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1..1 •• , n�o }o ...la como

,)W:�O O: "ln".1 0:1 ��'Jl,;;;.;z,;:ã:) J".e:pUIJ ic:tna por ,':::·ant:l \....atnal ina.
judiciaria e tem alli um sub- deiros Barbosa sobre a grande convenção de seu partido, ha pO.;CJ

. '" �
..

delegado, que por seu !LlrnO realizada em Blu�enau, e tambem algumas palavra:> sobre o mG·

tambem já foi canonizado' mento politico do sul.

pelo pagé São Thiago. - Sobre a convenção d� Blumenau nada mai-:; lhe IJoderei
Este outro santo é o se- adeantar, porqEe o que ella se COll5tituiu em grande.za, e,11 desam

nhor de baraço e cutello, bição e em civismo, o Brasil já o sabe, atravé3 d:>. sua H:1prensa, (;

com a sancção de um titulo a nossa tena de tudo já teve conheclmento, pd03 s;us prn.1es e

de sub-delegado de policia pela nossa pahvra. Um deslumbramento!

e o culto cégo dos sertane- Quanto ao sul, n6s o apÜarêril03, na certa.
. Com 05 meu:; illustres e preüi5io:::m companheiros de chilpa,JOs. .

Chama-se João Jul�an? d.a drs. Alvaro Catão, joão de Oliveira, Heribelto Hülsc, ceI. João
Cunha. E' o santo dlstnbUl- Gualberto Bittencourt, acompanhados pelo dr. Francisco Gallotti,
dor da justiça no arraial e tenha certeza de que faremos vibrar a alma generosa do nosso es·

adjacencias. tremecido sul.

Naquelle exquisito lu�aj A nossa campanha serà intensa: onde quer quer que se rea-

dizem que a justicia prescm- lize um comício liberal, lá estaremos para fazer a nossa propagan-
:\- de dos calhamaços fastidio- da republicana, com a arma positiva de factos concretos. Percorre"

sos dos inqueritos e quejan- mos, unidos, todo o sul, districto em àistricto, com dados, com esta

das coisas trabalhosas da tisticas, com a certidão do emprestimo da Caixa Economica, para

justiça normal. mostrar ao �leitor�do com quem. está a bêla causa: comnosco, ou com

O pagé magina sôbre O essa estertonca situação que ahI estrebucha, nos braços maternaes do

causo e o novo rei Salomão I general Flôres da Cunha, ..

dá a sentença. fi Gazela póde affirmar que a Colligação n?'.o vae ás urnas

NA DE SINCERRO para pleiteiar uma eleição: - iremos vencer em 14 de outubro, es-

A PE
perançosos de chegarmos em tempo, com Konder e com Rupp, de

Mulher casada que no ar-I
salvar o Estado do naufragio em que se afunda.

raiaI dér mau passo, já sabe: E, terminando, disse o joven politico e brilhante jornalista:
Art. ,1' Entrega o pescoço á I - Santa Catharina terá tambem a sua hora H, e, por me ter

J'usticia e nelIe se colIoca, so.- dado o seu jornal a honra de me ou,:,ir qu.ero tambem dizer que
I bl d C h d h d IA candidatura Trindade Cruz á deputação federal por San-lennemente, em ogar pu 1- urante a onvenção, ouve espre en lmento pessoa nos sectores -

CO um avantaJ'ado sincerro colligadc,s do sul. ta Catharina gor()u deeididamcrte, conforme nos assegura um Ii-
I •

N d J dOI" Ih beral de influencia.
badaludo, que haja se�vlço . em. eu, nem o

.

r. oão e
r lv��ra,. me� ve o e querido

d h d I d I d Tenha paciencia o talentcso J'ornalista carioca.
a alguma egua-ma rIO a; amIgo, um os por estreItos aços e ramlla, senamos capazes e

Art. 2'-Entreaam á adulte- crear casos. Houve, em toda a parte, muita serenidade, em tudo. Como em sztdto ha tempos publicado já dissémos, ao dis-

ra um'a vasso�ra e orde- FalIa-lhe com frangueza, porqu.:!, homem de jornal, ten,ho pela tindo director de O 'Radical nós, os catha�inense5, embora re

nam-Ihe que varra as ruas i�prensa livre grande sympathia e ena,lem �lumenau, encontrou em conheçamos s::us dotes intelléctuaes, não poderia'!nos conceder am-

d· h I b t
- d d I d 1 da a incumbencia de represeni:tr-n03 n:l Gamara Federa!.principaes O remo. mm a pa �vra um� Vl ran e moçao e a mlração, acc ama a pe a •

Pelo que, se conclue que casa de pe é sob vlbrantes palmas.

A mulher adultera oste�ltará ao

pescoço um
R'iil...nr•·

miraculoso dos
senhor do

o chefe do
lntegratismo
Ficou 'hontem definitivamente

organizado o programma da rc

cepção e festas com que a A. I.
B., Nucleo de Florianopolis, re
ceberá o Chefe Nacional do In
tegralismo escriptor Plínio Salgà
do.

Motu
Universal

.Pelo sr. ceI. Aristiliano Ra
mos, Interventor Federal, foi des
pachado favoravelmente o regu�
rimento do engenheiro conterrâneo
Edmundo Silveira de Souza, pe
dindo um auxilio de dez contos
de réis, para o aperfeiçoamento
de seu importante invento do
,.?tí[o tu-Universa I. Referentemente
a esse pedido, o Conselho Con
�ultivo do Estado já anterior
mente opinára pelo deferimento.

Saldo do serviço de
tráfego mutuo

Rio, 11 - (via aérea) - O
Director Geral da Fazenda Na
cional levou ao conhecimento do
director téchnico de Telegrapho3,
que devem ser recolhidos ao

Banco do Brasil comó ({Receita
da União», de accôrdo com o

decreto n. 20.393, de IOde
Setembro de 193 J, os s:ildos pro
venientes do serviço de tráfego
mutuo telegraphico radiotelegra
phico com Administrações e Em
prezas estrangeiras, cujas remessas

são feitas em cambiaes em fran-
co ouro.

-

t!L:��i'ol�i!:h:t.�...t:'"P�..8·����'tf:tt

Ministerio da Justiça
Por decreto de 27 de agôsto

foi privado dos direitos politico�
de cidãdão brasíleiro, pela isenção
do serviço militar, obtida por mo
tivo de eonvicse.o religiosa, Sylvio
Notari, religioso professor da
Congregação dos Irmãos Maristas,
alistado e sorteado na classe de
I 91 3, pelo Municipio de Blume
nau, neste Estado,' onde nasceu
a 28 de janeiro de 1913, filho
de Frascisco Notari e de Samari-
tana Benincar.

.
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1'.1 'd T p

. l' "p. (I
,.. Q 1·,...., )1'<.:1 oe � ao , :u·tlQO a üw 113)3.<1:) \,:C lÍlCiO ,),LVlO Gonzaga,

reune·se hoje ás 20 hor2'.� o directorio ceni ,'al do P. L., para a' elei
ção da ilO'va Mesa e e;cclln Cb3 canJicht:J3 a d ;p'..:t:d03 estaduaes
e federaes.

Confirmando guási inte;;J.ment! o n:J3cO antêi ior noilClano J po··
d�mos divcllgar o nome dos candichtos lib�,':lt", pd:ts re3pec�n'Z<3 zo

nas, em que foi dividido o E�tado:
Z d L" J •

�J ". F'I 1 d 1] I bona 10 aforai: dr. 1� SfêL! '.dmos, aavoga o e eaücr i e-

ral; Anloniettu de Barros, escliptora e jornalista e a prin1cira mulher
catharinewe candidata a U:D mandato popular; professor Barreiros
Filho, dr. Adherbal Ramos da 5]va e Ivens de Araujo, major
Olivio Januario d·e Amorim, Roberto Oliveira e Gallotti Junior.

Zona Sul do Estado: Pomoilio Pereira Bento, Alta�lliro Ly
bo Guimarães, Cc::.ruso Mac Do::wiel, dr. Mareio PortellJ. e profes
sor Antonio Lucio.

. Zon� nor.'e do Estado: dr. Plácido Olympio de Oliveira, pa
dre Joaquim SalIes, Joaquim \Valff, Rogerio Vieira e ceI. Basilio
Celestino de Oliveira.

Zona do Valle do ltajaj�y: Francisco Queiroz de Almeida,
Jayme Vieira, Leandro Longo, Eugenio Davet Schneider.

Zona da Serra: Thiago de Castro, dr. Celso Fausto de Souza,
ceI. Octayio Silveira Filho, Ado!pho Martins, Cordova Passos,
Lennidas Coelho, Braz Limonge e Leonel M03ele.

II
ti u

A candidatura Trindade Cruz

(Continúa na ôa. página)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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na sua arte.

mU • Aliás, o nosso visitante é, com
razão, considerado um dos me

lhores actores nacional.
Ferreira Leite já tomou conta

do publico. No papel de «tio

parasita» sue hontem lhe coube
não ha reparos afazer. Tudo

perfeito e irreprehensivel.
Julieta d'Almeida, Suzana Ne-

- 0- gri foram optimamente.
Em commemoração a pas- Queremos encenar o nosso

sagem cia grande data da commentario de h o j e, fazendo
Independencia do Brasil, rea- uma relerencia toda especial á

izou-se, hoje, nesta villa sra. Cecy Medina pelo desempe
uma festa civica promovida nho dado ao papel de Léa. A
pelos dirigentes do grupo pezar de até aqui, não ter a

escolar «Prof. Orestes Gui- distincta artista deixado de cor

marães- . responder á nossa expectam a,
A's 8,30 horas as escolas parece-nos que, no «Interventor»,

dirigiram-se do edificio do teve nesta temporada a sua me

grupo escolar «Prof. Orest�s Ilhor actuação. A brilhante actriz
Guimarães», para a Preíei-] soube dar um cunho de natura

tura municipal. AJIi faJlou lidade ao seu papel, despertando
sobre a data, o sr. Ivo Gui- da assistencia o mais franco in
lhon Pereira de Mello, juiz teresse, e os mais fartos applau
de dreito de s t a comarca, sos.

que em brilhante discurso
discorreu sobre esta memo

laveI pas3agem de no ssa

historia, tendo ao finalizar
convidado as creanças pre-
sentes para prestar juramen- Os "fazedores de guerra" trabalham
to á Bandeira. .l.III!.I. S

�
.....{!!.mI , '0Em seguida fizeram uma ac .. lvamen-..et'!! IZ1I111 eue Ue ouro.

passeata pelas principaes "pelotão da misericordia"
ruas desta villa, precedida
por uma banda de musica.
Formaram neste cortejo os

alumnos do grupo escolar
«Prof. Orestes Guimarães» e

da Escola Publica de Oxford.
Lamentou-se a ausencia do
Collegio Parochial, dirigido
pelas Irmãs da Divina Pro
videncia e da Escola Allemã
«Columbus,. , dirigida pelo
sr. Kunorw, que numa de
monstracção de muíto pouco
civismo, não compartilharam
dos festejos, para os quaes
foram especialmente convida
das.
Reduzido foi o numero de

pessõas que assistiram, com
vivo enthusiasmo, esta festi
vidade cívica.

Agentes-correspondentes em

quasí todas as localidades
do Estado.

COllaboração
Não será devolVido o original

publicado ou não.
O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
cilada, não implica em respnn
sabilidade ou endõsso por parle
da Redaccão.

,

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como
os valores relativos aos atl

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

Caixa Postal 37

Pelos
nicipios
São Benla

-0-

No districto de Rio Ne

grinho, foi lançado hoje, ás
11 horas, a pedra fundamen
tal do edificio da Intenden
ela.
Para áquella localidade

transportaram-se as primci
paes aucíoridades destaDvilla
para assistir o acto.

(Conrrespondente)

CECY MEDINA

Com o «Interventor», de au

toria de Paulo Magalhães, aCia.
Palmeirim Silva -Cecy Medina,
f<!z o seu espectaculo de hontem.
A peça já bastante conhecida,

teve bom desempenho.
Palmeirira portou-se como sem

pre. Intelligente, culto, verdadei
ro actor, não fóge nunca para
chalaças e exageros com intenção
de fazer rir. Fal-o, porém, com

os vastos recursos de que dispõe

Ciub dos Furaccionarios
Publicas Civis de . Sia.

IACÇAO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

O Integralismo ,e as pro
ximas eleições'

o Chefe Nacional determinou que a Acção lntegralista Bra
sileira em todas as provincias do paiz, tome parte nas proximasComo de costume, reuniu-se reunião do Club (sabbado ás 3 eleições para a Constituinte Estadual e Camara Federal, tendo en-

sabbado, ás 1 5 horas, na séde hores) discutir e coordenar com o viado uma directiva sobre o pleito a todos os Chefes Provinciaes.
provisoria, á rua Cons. Mafra, 21, Conselho Director do Club, quais A participação do Integralismo nas lutas eleitoraes, não significa a

sobrado o Consêlho Director do as medidas a serem tomadas.
approvação doutrinaria do suífragio universal; esta participação tem

C. F. P. C. .....- _me' ,...

objectivo mérarnente tactico, de propaganda das idéas sustentadas
Entre os assumptos ventilados DESP ORTOS pela A.LB. e de agitação da massa popular. Será uma campanha

nessa occasião e na sessão ante-
;;;;;n;;;;:-----_ """" que dará opportunidade á organização de núcleos Íntegralistas em

rior foram discutidos e resolvidos todas as cidades e districtos do Paiz, assim como a captação de
os seguintes: Praça de Esportes elementos sympathizantes que devemos evitar que assumam compro�l ' �Telegramma do sr. Jos� misses politicos, através do voto, com os partidos regionaes da Li-
Gomes, doe Gaspar, p�dindo a Convidados pelo sr. cap. beral Democracia. As chapas, depois de organizadas, serão lança-interterencia do, C!ub alim de re- João Marinho, Íamos hon!em das, em conjuncto pelo Chefe Nacional, facto este inedito na Hi5-
ceber seus venClr�entos em at�azo. ao quartel da Força Publica, toria do Brasil, pois a A.I.B. é o unico movimento de ambito
O Consêlho Dlfector providen- verificar os melhoramentos Nacional.

ciou, dando a resposta por tele- C/ue estão sendo introduzi- Todos os Integralistas deverão se empenhar fortemente no tra
gramma,

. .
dos naquella corporação. balho de propaganda, concorrendo pelo maximo comparecimento.

2') Telegramma da Livraria Voltados para a instrucção A respeito das eleições, o Chefe publicará um manifesto ao
H. Rib�iro & Cia., do Rio de e preparo physico dos solda- povo brasileiro explicando a attitude da A.I.B.,
Janeiro, indagando qual o numero dos os otficiaes da Força I

I
I

exacto de carteiras precisas. PUbiica idealisaram a cons- N uC Ieo de J a raguáFoi respondido, via aérea, que trucção de uma optima pra- Será installado definitivamente no domingo proximo, o Nucleo
a titulo de experiencia. coníecio- ça e esportes, ora em vias de integralista d� jaraguá, que ficará sob a chefia de Ricardo Goune-
nasse apenas cem carteiras. conclusão. waldt.
3') Carta do sr. Antonio Existe uma pista para cor- 11"11Leal, de Tijucas, pedindo para o I ridas medindo aproximada- Chefe i"J ac iona IClub encaminhar ao lnstituto de mente 6 metros de largura Por occasião da chegada do Chefe Nacional a esta ca-Previdencia um requerimento' seu. e 300 metros de compri- I T d MI·pita, prestará continencia um êrço a i icia.Em vista das innumeras recla- menta em forma de elipse, S f Ch f 1· I' B I• erão citas ao e -e supremo ao mtegra 15mo no rasi ex-mações que o P. F. P. C. tem com todos os requisitos exi- .

h�

preSSIvas omen3.gens.recebido acerca da mormi�,ade e gidos para essa espécie de II
defficiencia do serviço aff�lto ao esporte. Conc{:3il'traC:ão do Dia dareferido Instituto, foi deliberado No centro dessa pista es-

r..::;, ;:-�) tr iâ no R iooíficiar-se ao exmo. sr. Delegado tá O campo destinado ao ar- ......

Fiscal de Florianopolis. remessa do dardo, lança- Na concentração da esplanada do Castello, no Rio de ja-
4·) Deliberou-se realizar-se bre- menta de peso e saltos de neiro, a Milicia integralista OCCUpOU o sector 1, que lhe havia sido

ve o festÍvalllPrô-Casa do Func- vara, em distancia e em al- reservada pelo Estado Maior do Exercito.
cionario, n visto já estar organiza- tura. E desfilou, em columna por quatro, logo apôs a Escola de
do quasi todo o programma. Ao fundo, estão preparan� Educação Physica do Exercito.

II U5') Foi resolvido oiliciar-se aos do um optimo campo de bas- II

cheles das repartições iederaes ket-boll, tambem facilmente A ampliação da sala de
estaduaes e municipaes pedindo adaptavel ao voley-ball. sessões
sciente figuem os seus subordina- Dominando a praça de Por se haver tornado pequena, em vista do público que a-
dos que o Club dos Funcciona- athletismo foi edificada a ac- corre ás sessões públicas, a sala da reunião do Nucleo de Floriano
rios deseja conhecer quais as ne- chibancada de cimento ar-I polis, foi eIla ampliada, estando actualmente com capacidade paracessidades e aspirações de cada mado para os juizes e as- trezentas pessôas,
agrupamento de Iunccionarios afim sistentes das provas.
de pugnar pela sua defeza junto Pelo trabalho executado e
á Cornmissão elaboradora do pela pequena área disponi
Estatuto:> dos Funccionarios, na vel, os dirigentes do servi-
Camata. ço têm feito verdadeiros mi- palNes3e olíicio é solicitado tam- I g esa r �.

bem que cada repartição escolha Possuem tambem todos 03
um representante para na proxirm Continúa na 6a. pagina

Catharina

* *
*

Os operarias e o integra-
lismo

No ultimo mez de agosto se inscreveram no Nucleo Munici
de Blumenau, trinta e sete operários.
Em Blumenau o operaria cerra os ouvidos aos que dizem, ma

levolamente, que o lntegralisrno é contra os operariosl
Si o Integralismo é contra o proletariado, o que serão esses

que o exploram, e, para o poder explorar, insinuam mentiras e

1rocuram impedir qu� os lraSalhado;'e:l se e;lfilcirem na UNICA
�rganização gu�, d� facto, garante-lhe a liberdade de trabalho, o

direito ao peculio e ao lar s�u, a sua famiiia, a sua crença, seja eEa
qual fôr e que lacta contra o inim:iP co_u,n:l'n: a D.!;n:>cra::ia L
beral, a bu:gueria ma�erialista e gozadora e o CEl.pitalismo se:n fua::
ção social e humana!

ESPIONAG

* *

Berlim, ag03to-corresponden� nyma, antiquissima por sua origem,
cia epistolar-Via aérea-Num mediavel pda astucia que empre
periodo de vinte e dois mese,; ga a ultra moderna quanto á sua

que finalisou a primeiro de maio technica.
proximo passado, mais de seis- Recentemente todavia, foram
centas pessoas foram presas na

pre30S em França e na Tchecoslo
Europa accusadas de exercerem vaquia alguns norte-americanos
espionagem. Mais da metade foi suspeitos de exercerem esse triste
i.gada e condemnada. quasi sem- mister. Outro cidadão da mesma

pre em segredo, á prisão perpdua nacionalidade foi preso na Finlan
ou á morte. dia por suas actividades susp�itas,

Faz mais de um seculo que a «não justificadas». Os jovens es

Europa occidental não applicava posos G. Switz, de East Orang,
em tempo de paz a pena de mor� New Jersey, declaram ante () juiz
te a um espião convicto. Mas

agora está doclarada uma guerra de

"!""'[,=
- x

morte entre os serviços secretos'

�as . �rincipaes, potencias: E isso
. Attenta IIiIsIgmfIca não so o preludiO da no-

va guerra como tambem, de per �__

si, uma fôrma conteporanea de
combater, uma carateristica de ag

gressividade e astucias modernas
que custa muitos milhões e não

poucas vidas.
Lucta intensa e subtil, tão en�

genhosa como arriscada para todos
os combates. Todos os governos
$e acham mais um menos com

prommettidos em conflicto e espio
nagem, uma espionagem feroz, he-
raica em muit0s casos, mas ano� �iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii_iiiiiiiii__iiiiiiii_i_iiiiiiiiiiiiiiiiiii"-

*

o Qur9 quer o it""\tegra
li'smo:

francês André Benon haver exer

cido espionagem em todo o terri
torio francês em 1933, traba
lhando com profissionais a soldo,
e constituindo élos de uma ca

deia internacional de serviços se

cretos mercenarios o que significa B·)
dizer que os dados obtidos parti- I
cularmente eram logo v.!:ndidos;
por um bom preço.

'

Não se con:õeguiu averiguar os

nomes dos empregados desses
agentes tendo�5e apenas, sabido

Continua na 6a' pagina

Ca-

f) RESPEITO A PROPRIEDADE PRIVADA até o

limite imposto pel9 bem commum, estimulando as iniciativas indi
viduaes, (e não negando ao homem o direito de constituir um pa�
trimonÍo para si e para seus filhos,

"
II U

Corno se organiza a
mera Econornica

-As federações syndicaes nos Estados e as corporações na

União organizam a lista proporcional dos candidatos ás camaras e

conomicas provinciaes e nacionaes, ad referendum popular. Essa
indicação é livre, sem interferer.cia de oligarchias partidarias ou

classistas.
II
•

II

bem!
35·) Como se deve exeroer

a Acção Integralista?

A filial das Casas Pernambuoanas, é a unica desta
praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

-A ACÇÃO. INTEGRALISTA deve ter um s-entido c::ul
tural e um rythmo moral, aquelle expresso pela doutrinaçãO cons

tante do novo brasileiro, este traduzido na disciplina. cuja escola
é a milicia dos camisas-verdes.

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA
II

II
II

Oper9rio brasileiro
Formidavel e inegualavel stock de fazendas com

,

os padrões mais bellos
Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

dizem!
-_ Procurae conhecer o Integralismo! Elle não é o que vo�

Ha interesses em occultar-vos a verdade!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. U_ � EDIFICIO LA PORTA HOTEL �MOLESTIAS DE SENHO- � �
RAS - PARTOS � M A X i M O O O � F O;R T O �'�

Dr. A. Bulcão Vianna i Dr. Aurelio Rotolo � ': �. � ,i
�

[ �, ��
..

, -".1('- .],
i,; �Director r.trid:deHospital i Com pr��c�:r��:osPjtajs Arnoldo Suarez � r::t:;__�.t��"'�-=I�I��� ;s=ai���1)�..�
�:

�f
RAIOS X Cuneo � �li;.:rli FE�11,111�,_ �

\1�"J� �:���� �
CLINICA GERAL J I� 'I� &:.

, Diatermia- Raios U. Vio-
�

Tr�:::ed� o���t�a: d�:ur'l ��;fci���!r���I�:I_hO��;��= :�:�:��ÀOm:::'::::� � i I �!�J-:_ LH ,:C���PQII�:iJ!i �
Consultoria Rua João J.

copia - Pneumotorax ar- �� ..�dt.I�!. I'H!i�111i IIH--i;;I.---"'J���q�.-'.�' -::::-"ji�l�r �tificial � iq�tílr=�-il ,n��J��LT[��,� �1=i1::��11f'111 �Pinto /S
. C ltorl R F r Consuliorio á Rua Arcypreste �I l�q"�N'=.::::=L ;..r--===l-:"!�.;�Ir-:--==JJW�])I(�.:::-JLjft-�I:!...,,1 . J�

_.......-=....,.,.=-===oe=:=�,� Sc��f�t �:I��, das � tsP�2 O -qJ)�;!� :?foViL�f%'�:JW������l-JWf�)li�����\l�'in�i���í;:;,�'c,�,;;r;{;!"J,:il ' •
Dr. Cesar Avilla � e das 14 ás 17 hs.

Paiva-Telephone 1427
� ��.� f��1[fJ�.=��Jlfl1�fr--rrl�1-�FI�.�i��ê::I�Wt�EI.;�{�'.[�T1l1t;'�1 .. �

E
.

t d � Telef 1475 Res telef ����������I� 1·�---·c,:::::.:.·i,";;:tTi�I/",., _.j'Lif''''-'''-
' -:-�·lfl+··tI"L�'I·I'·-'M'··· f.., �

Dr. ���:;n eSa�toril 1450.'
-

. .;:
.

� =���tf�::Lg�!'2b�!t-tF1!�Jg)l1���'b�t:d';;;:.'O'> �
Médico operador e

parteiro',; Dr. Antoni;Botini Pau lo N oh I � o MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇÃo-BD QUARTOS-IB �
Consultaria R. Arcypreste

CIRURGIÃO DENTISTA �� BANHEIROS-12 CONFORTAVEiS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AIVIIfLO SALÃO ��
Paiva tr 1 �� das 8 ás 9 er Medicina Interna- Syphilis � DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR- �

das 15 ás 18 hrs, Vias Urinarias
. � RtDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAViMENTOS �

Tratamento da Tuberculo-l Consultorio e Residencia Rua Conselholro Mafra 49 � Diarias ine l..lsive fvs'feições e bar.hos �
se pelos processos actuaeSI' Rua Trajano, 21 � quentes �- 12$000 ��

Consultas ás 17 horas TELEPHONE 1.496 � �
Dr. Ricardo GoUlmann t Telephono 1.658 \� Proprieta�ios Miguel La Porta & Cia, �

Médico - Operador. Es-� � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro. �
pecialista e.m alta C�rur- �i Ad d Ortando Filomeno � �

gia e GInecologIa � ���� ��
CIRURGIÃO DENTISTA ����

Res. Rua Esteves [untor. 26�1 N r Com curso de aperfei-

I
Drs. erêu Ramos çoamento no Rio de

TELEPHONE 1131
,

e
- Janeiro -

, Consultorio: Rua 'l:rajano IS.!! Aderbal R. da Si Iva roHn���J����aà:�<;t 3fer-

___ TE�,::!-lON� 1 ��4 ==.. 1; Advogados
Das 8 á,; 12 e das 14 ás 17

------."""===....,..,......; Rua Trajano, n' 33. Tele- T b 1"-Dr. Miguel Boabaid] fone 1631.
a e laes

Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS 1
Consultaria: Praça 15 dei.Nov. 24 (Sobrado) tel.ef.,
1595 Resid. Praça Pereira] I
e Oliveira 14-Telef. 1353�1
Consultas diariamente: Dasl
das 8 ás 10 e das 17 ás 1�
DR. DJALMA MOELLMANN I

na .. ..-r· t

Médlcos

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

ás 17 horas

Laboratorio de anàlyses r
clinicas I

I
das 9 ás 1 2 e das !
14 ás 18 horas. !

Exames de sangue. líquido.
I

cephalo�rachidiano. urina.
escarro. púz, etc .• e qual
quer pesquiza para elucida

ção de diagnósticos.
Rua João Pinto, 13

(Sol;lrado)

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS. PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS
Dr. Raymundo Santos
m�Olco 00 Hospital II:

mat2rnlOaOe

ESPECIALISTA
Resid. Rua Irmão Joaquim sIn

Cf:elephone //05
Cons. - Rua Trajano o. 1

�elephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 14 ás 18

Dr. Sllenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 11 e

das 1 5 ás 17 1Is.
Comtlltorlo 'lõro Marechal

�����e; 1;�� ·1'"Chamados a qualquer hora

Rua

{m.R.

Encontra-se nas princi-
�paes casas do nosso com-

• J
mercio

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

Cooperativa Catharinense
,

Arrnanzern de seccos e molhados, louças, vidros,
bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l : quali
dade.
Rua João Pinto n: 8 _"'- Phone 1365

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany Ique é o melhor

Agente José F. Glavan'

IRua João Pinto 6

_===""'""'='""'"""=""""'"="'"'""" ����-�.����_�F6S�=�_�G' '�'" __ . . _ ._... .._

FRANCE \-
Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO. 5

I
faixa p05ital1Z9 ret. auto 1004

,,-=C=a=ix=a...P__os....ta""'I.__9=8__P__h=on....e...I....3__2....3 .... I Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo BulcãD Vianna
I

Escritorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

AIRPASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
Funõuõn em 1886

"Guev�"
K.W. Y.

O MAIS RAPIDO COR
REIO AEREO

América do Sul--Africa
Europa-Asia

I Rua Felippe Schmidt n: 8 j
� IDr. Fulvio Aducci

Advogado
João Pinto, n: 18
(sobrado)

1 O ás 12 e das 14 ás
17 horas

Transportes Oe Corr-espon
õencln uereu, pcssuqeh-oa e

pequenas cargasPharmaclas Typographia, EsterlZotypia,
Encaàernação, Puutcçãc, Tra
balhos ern Alto Releuo etc.

Praça 15 I:ia Novembro i

I!Teli?ph01H! 1.571
I_Das Pharmacia e Dro

garia Moderna

.mm 'IIrFMI

�����E�f:.tii\l��l�i������)1����

I
..� �_p_'3_����"" LQ� �i�� Avisa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal- �
�� çados para homens, senhoras e crcanças, que venderá á preços mínimos. �

Faça uma visita á nossa exposição, á rua F'�!!p�lC S�hmidt rr 17: e verá �
as novidades.

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Praça 15 daNovembro, n· 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone n' 1548
I

Pelles I
\,

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO. N. 38

= """""'"

OURIVESARIA

Praça 15 de Novembro 27 '

TELEPI-IONE 1170
Banco de Credite Popular e Agrlcola d� fhmta Catharina

(50r. lOO. CJ .. Re5p. Lltôn.)
Rua Trajano 16 - (Edificio proprio)

Ena. Tcleqr. : Bancrepola '" I'oõ, "hibeiro" 12 "mascot", ..

Florianopolis
EmPRE5TJm05 , .. OE5WHT05 , .. rGBRAHÇA5

OROEH5 DE PABAmEHTO
forrl2spanôl2ntes em toàos 05 munlclpl05 ÔO Estaào

Os melhores juros para os depositas em Contas Correntes
Acceita procuroções para receber vencimentos em todas as

repartições federaes. estadoaes e municipaes.

j Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUV FELlPPE SCHMIDT N' 9

,

Alfaiataria�

Alfaiataria

Areias, Accacio Mo-

Fabrica de Moveis•

re I ra tem SeU escrip- Rua Joio Pinto n· 11

-DE--

Pedro Vitali
tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto RELOJOARIA

,Roberto MUller
Rua Trajano N. 4 C

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES

L
TYLLO - Rua João Pinto 11 B

n. 70. - Phone: 1277.-

Caix,a Po�l, 110. BlJOUTERIA JOALHERIA

oe ..

..S PATO
"Os melhores calçadas pelas

COLOSSAL sorti ento de caçados finos para
Espe,clalidades e,m ca,l� sob medida

.

CI-IIO
preços"

homens, senhoras e creanças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

menores

" I·. .., _'_"'.""

,_=
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Co�anhi�. Allianç�� �a_��i,2
--- funàaàa em 1870 ---

5E6UR05 TERRE5TRES E mAR1nm05

IIncontestavelmente A Primeira no Brasil

I'cpltcl rl?alisoc'lo 9.000:000$000
Reservas mais õz 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
'lrnrnovete 13.472:299$349
Responsabiliàaàes caeumlõcs em 1933 2.369.938:432$816
(Estas 1'l2sponsablllàaõm referem-se SÓI'l'HmtlZ aos ramos oe

rOEm e TRAH51?ORTE5, que são 09 D016 UH1r05 I2:Jl que
a I'ornpunhln opérc)
19gentl:!:5, 5ub-Agentes e Regulaaores ôe Avarias em to.ôo� 05

Estaàos õo Brasil, no Uruguay (5ucrursal) e nas pr-inctpnea
praças extrcnqelroa

AglZntlZs em florianopolIs fAmp05 LOBO & nA.
Rua r. mofra n' 35 (scbrnõo) faixa postal 19

Telegr. ALL1AHÇA Tel!z:ph.1.083

Escriptorlos em Laguna e 1tajahy 5ub-Agentr:s em
. BlumlZnau IZ toge!!!

"'AR == AJ'

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca- , ,

sarnentos, baptisados e bailes.

I

j

IRESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone I. J 94

MM _.,..... '

IF
cp,"'

.

-------.......

-.1IrSyriaco T.Atherino& Irmã� -.
�I COUMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA
� l\ç','ntes das lndustrias Reunidas F. Matarazzo-S. Paulo
it

_ t�ndard Oil Company Of Brasil (Kerozene rr:arca
.

J ,,:A,�é", Gazolina "MOTANO")c-Panair do Brasil
). A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha ele trigo

LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
5if,�$:)�m] a U' 'l:iJW)$DtlO
R.i"�m·5 !�.::h:;�ta (COCÔ)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29
End. Tel.: "Atherino"=-Caixa Postal, J 02--- Teleph. J 026

��i2).V�vÀV1�zSR��.2��VÂV..ô..VA�
�?1 Na construção dos afamados recptores radio �
t� -Philips- são aproveitadas todas as importantes �l:,;:,'1 conquistas da sciencia de radio.

�,� Desta fórma recornmendamos, antes de fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �� mad�s apparelhos �Philips» de construcção moderna �� e pnrnorosa rnateria pnrna. �

�.;.�.�.'. l<e�eptores a todos os preços e em condições �
, v: vantajosas. �� Maiores info�mações: ��� C O S T' A & C I A.. �@i RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
�VâV�V�V��."J.:P"L\..V�Vff..ó...V��

c

A

I

C
REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Riggenbak & ela. Lida. .

Rua fllnselhrzira mafra, 35 nn f. Postal 112·- Tiieph. 1.626

Prefiram

• • •

I

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to-Idas Pharmacias

. ,

4' '� . "

ICOqUeIUCh� fT-E�-FU-N=KOE NI�"..r__? ..... .__�\ j �rypo "Super-Bayreüth"
XAROPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURA

.
"

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

I�gentes :

Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

CASA PERRONEII Café e Reslaurant
"E S T R E L L A"RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

nn_ D E . __

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortaveis compar

timentos para exrnas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, -4 - Telephone, 1420

VENDEMcSE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOW.)

novos, no districto «João Pessôa», por preços ao alcance

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bernardi-LARGO GE-

"_�. I\ERAL OZORIO.�:-..

Filomeno & eia. II
I

End. Ter. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque,

.

Assucar, Cereaes, etc.

I Fabrica de 1V1o�e�s Catharlnense

I'
Paulo Schlen,per

DEPosn o E ESCRIPTORIO
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1632

fALtAD05 ELE6f9NTE5 E E'1H1551m05

•• - Ultimo moàelo - --

ng- = -5.,... :==:rt==--

a'--'I 5alao',

'II SepetibaB�erbearia

I Rua ConseiheiroMafra, 5

CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. e .360

====

�:·'·}<":::�/ú�·M·:>.'- �.��.:'_� -�,:;:
r.�,A 'd d 1'" bêbêi': sau e G seu mco e e
.;-

� r é certamente n sua maior pre-
�

'�, occupação. Tenha pois a cer- '!,

f. teza de alírnental ...o com um

1 e í

t e p ur D. De-Ihc leite

"MOÇA", obtido do melhor

leite d�1S campínas paulístas.

Manipulado segundo 05 me,
,

" thodos maísmodernos alliados .�::�
'-:

á experíencía adquirida no "/,'
mundo inteiro pela NESTLÉ, r

durante longos annos, o leite !(
"MOÇA" é o leite por excel

lencía.

LEITE

; �. i

- �:'''>•.--.

"-! -

__

õ'

Nestlé and Ang!o-Swiss Condensed M�k CO�
Eacriplorios: Porto Alegre São Paulo RIO DE JANI;:IRQ Recife Para
Caixas pestaes: 602 1071 760 290 1-28

"."'." : .. � ���, '.'

A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor

- -

sabão "I N O I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e rnisté-
.

res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes
',',

'

'E'd'dnórnfcó . . .
- - Óptima q'u'âflc:lade . ,

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prü!ÇQ$ eerrentee na pri9íj8 de Em latas de 2 quilos
Fiorianepolis

.,

I'ommcrclo. lnôus-
trio e Agricultura

N1arcacão de
vo�umés des ..

·tinados á e}{� FARINHA DE
portação

Rio, 5-(via aéret:)-O Di�
rector Geral da Fazenda Nacio
nal expediu a seguinte circular:

«Tendo sido suscitadas duvi
das na interpretação do disposto
no art. 2'. do regulamento an- Extra
nexo ao decreto n. 23.485" de
22 de Novembro de ·1933,
(. uanto . á marcação de volumes
destinados á exportação, segun- Terceira
do comrnunicou a este Ministe�
rio o do Trabalho, declaro aos SAL DE CABO
inspectores de Alfandegas e ad- Sacco de 60 kilos
ministradores . de . Mesas de Ren- Sacco de 45 kilos
das, agentes ,aduaneiros .e encar- Moido de 45 kilos
regados do� Postos Fiscaes, �en-I Encapados 2 kilos
.do em vista o que solicitou

aquella Secretaria de Estado, que, SAL DE MOSSORÓ
nos termos do paragr. 3'. do ci- Sacco de 60 kilos 9$500
tado artigo, é permittido o cm- Sacco de 45 kilos 7$500
barque de volumes c o n t e n d o Moido de 45 kilos 9$000
productos do paiz, marcados por

«qualquer processo em typogra
phia, lytographia, ou decalcoma
nia», inclusive o de chapearnen
to, desde que sejam usadas tin

tas apropriadas, que garantam ,',

relativa inddebilidade da marca

contra a acção do tempo, pela
exposição á luz, calor, e chuva

ou simples humidade e não conta

minem
-

o producto contido no vo-

lume».

l
I

1 r

(
I

1
I
\
,
I

115$000

MERCADO FlHME

TRIGO
38$500
36$000

, 4$800
28$500

BATATAS

(Por saccos de 60 leilos)
Cruzeiro ,44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

Branca Graúdas
Branca Misturadas

22$000
16$000

ASSUCAR MERCADO FIRME Cce�[�os Gigan'ies Branco O eleitorado

de Fland��es Catharinense
Até ás 15 horas de
hoje, era de 85.852

alistados
Conforme dados officiaes, até

ás 1 5 horas de hoje, era coshe
cido o seguinte numero de elei
tores, por comarca, habilitados
a votar na proxima pugna eleito
r'al de outubro:

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

-XARQUE
(por kilo)

Diamante
Cristal
Moido

Palcos
e Telas

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

1$700
1$500
1$400

Com idade ele 3 rnezes vende o casal a 20$000
FRIO
8$500
6$500
7$500
19$000

CRIADOR Ewaldo Baasch
MERCADO FIRME

PALriOÇA
DIVERSOS

(por k1!o)
Em Florianópolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

5$500
$900
1$500 _

1$200

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76 Florianopolis
Lages
Blumenau
!tajahy
Joinville
Tijucas
Laguna
Tubarão
[ndayal
Araranguá
Campos Novos
São José
Palhoça
Canoinhas
Chapecó
Rio do Sul
São Joaquim
Mafra
Brusque
Porto União
São Bento
Biguassú
S. Francisco
Bom Retiro
Cruzeiro
Jaraguá
Curitybanos

______� � Dalbergia
Orleans
Urussanga

Portanto, já- sé conhece
camento em 28 comarca

total de 85.852 eleitores.

, 7.780
7.346
6.372
4.934
4.430
4.801
4.353
3.50()
3.303
3.J86
3.156
·2.812
2:776
2.749

. falta
2.5,14
2.342 '

2.172
2.003
1.992
1.794
1.786
l.í'57
1.644
1.456
'1.363

'

1.302
1.102 ,

,

1.02 i
falta

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

�-==-=..�====--=-=--

II60$000! I Pintura em geral a pre-I I $81 O I ços módicos
4$705 I
1 $035, Chrystalino de Barros
3$500 III Rua Araujo Figueiredo, 236$200

II f LO RIAt"1ot'OlI5
$545

Com a fusão do Partido
Republicano Catharinense e

Legião Republicana, assum

pto resolvido na Convenção
de Blumenau, o partido que
surgiu dessa hybrida união
foi denominado -Colligação
Republicana por Santa Ca
tharína- .

ASSllmiu
D cargo

Assumiu hontem o exercicio
do cargo de 2'. escripturario da
Alíandega desta capital o nosso

estimado conterraneo sr. Musta
phá Guarany da Silva.

CAMBIO

Libra

DIVERSOS OolIar

Arroz SRCCO 44$000 Marco

Querozene caixa 35$000 I Lira

Gazolina caixa 55$000 I Peso Argentino
Vélas de cebo caixa 16$000 . Peso Uruguaio
Soda Piramide caixa 55$000 Escudo

Cebolas caixa 43$000
Vélas stearina caixa 38$000
Zs« Mavs Fischer caixa 30$000
Côcos s�ccos 55$000
Farello Sé'lCCOS 5$500

5Z01Clna

Farellinho saccos 7$500 -,,-,-,_--------------------_:_:_:_--
Farinha de milho Marialina caixa r eijao ,(saccos) 103.776 18.346

24$000 �rr?zh' C(») 94.024 27.822

Vdas de cêra kilo 7$100 r ann a ») 47.305 20.834

Grampos p. cêrca kilo 1 $400 Banha (caixas) 13.507 6.158

c, 1\11' 11 $500 Milho (saccos) 26.996
imento ivraua sacco ,

X f dPhosphoros Pinheiro lata21 0$000 arque (ar cs) 1 5.000

Arame farpado n' 12 rôlo 25$500 �altam as sshidas dos d epositos particulares.
Arame farpado n' 13 r810 30$500

�
�-

�'

Mudaram de
Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro

nome'
Mercado da Florianopnll5

Gatos do mato uma 4$000 FARINHA DE MANDIOCA

Lontras média uma 30$000

I
(Por sacco de 50 kilos)

(�
.

do mato uma 3$000 Fina com pó I 0�;500
.J.raxalm

G' 9$500
G

.

do campo uma 4$500 'fossa sem po
raxaim

,
. O MERCADO FROUXO

Catetos médios uma 4$00
Porco do mato uma 4$000

Lagartos gra9des uma 3$000 ARROZ
. k'l 8$000 (Por sacco de 60 kilos)Veados mateiros 1 o

_

Agulha Especial 50$000
MADEIRA DELEI�-PRIMEI� Agulha Bom 45$000

RA QUALIDADE Japonez Especial 41 $000

T boas de lei est. (3x23) duzia Japonez Bom 39$000
a

. 38$000 Bica Corrida. 32$000

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 MERCADO FIRME

Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho· . 1 4$000 BANHA

Taboas d(t qualidad€ 2123 dz. (Por caixas de, 60 kilo3)
.

16$000 Em latas de 20 qUllos 110$000

Sarrafos de lei 115 A d�. ·6$000 Em latas de 5 quilos 114$000

Feijão
Feijão
FeijãO
Milho
Batatas
Amendoim

preto sacco

Branco sacco

vermelho sacco

sacco

sacco

sacco

Arroz em casca sacco

farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco kilo
TuucidlO kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas late

Polviiho sacco

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

5ahjr�a5 n7:i
aerncno

5TOCK Entradas na17'000
20$000
20$000
12$000
8$000
12$000
IUfOOO
12$000
7$000
14$000
30$000
$200 VINHOS DO RIO GRANDE

1 $300 Em quintos 100$000
1 $200 Em decimol> 55$000
1 $200 Café em grão arroba 20$000
4$800 Vassouras 5 fios dz. 23$000

i 8�;OOO Vassouras 3 fios dz. 20$000
$100 Xarque coxões arroba 26$000
l$5CO Xarque sortidos arroba 24$000
11$000

6.378
29,503
13.969
9.361

Mercado do R�o

Acha-se, nesta redacçã0, ao

dispôr de seu legitimo dGno, um

casaco e capuz de marítimo, sob
n. 1.46.5; que nos foi entregue
pelo do Café {fjôa :J\[olte.

o alis-

Cai....taze�� do
dia

Odeon-A's 7 112 horas, ul
tima exibição: «Hussard Negro»

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

FEIJÃO
(Por sacco de 60

Preto novo

Branco especial
Vermelho
�\[ulatinho

MERCADO FROUXO
Imperial - A's 7 1 (2 horas

I será focalizado o grande fiÍrn
«Doce Amargura».

kilos)
16$000
32$000'
20$000
25$000

Quem afiaraca
,

ReFrigerador?o. seu
'0healro-A Cia. Palmeirim

levará hoje, em espectaculo fóra
de assignatura a estupenda peça
«As Solteironas dos C h a p é os.
Verdes». O espectaculo terá ini
cio ás 20,30 horas.

U �A refrigl!racbr é um grande corlfcrto para o lar, á também um

e:�:pr{lgf.) de cepi!d que prcclse de estudo.

Os refrig€:'ildor-es G. LI. além de possulrem tudo o que ha de
r.-:ais' moderno e pr.rfeito em refrigeração electrica, trazem, na marca

(:�cr.cf<d E1eddc, uma suprilma garantia de qualidade, duração e valor.

Ao comprar um re�riserCldor, assegure"se de que a machi"a é bô.:l
f I . l 'd d fe o I,�.::r;·:;ún:e co;,,,eCi u e e CO" iançJ! - exij. o refrigerador G. E.

Quem é o
dono?

Peça inform"ções ou uma demonstração, a qualquer dos
no.sO$ 6LlJ;H1dres ou telephone para o CSl:riptorio da

Cia. Tracção, ��_ F�ça çt�_ Florianopoli�;

• IS' 5H ME
27m'lh _ e

Uf57ZW7ZJG:73!

A·QAPIT,AI.A
'J? ;

Fi T I G O S
PA RA

H ME N·So

5

num

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com a �'enhorinha Volga Ma

chado, filha do sr. Alvaro Pa
checo Machado, contractou casa

mento o sr. Silvio PelIuzo.

Requerimênto despachados:
Filomeno & Cia. - Imposto do

Consumo - Delegacia Fiscal de
S. Catharina. - Relator, Anto-

����nio Bezerra Cavalcatti. � E t"1 h-Deu-se P'ovimento, contra o �r.;,..._.�:,.: aç�,�,,:,: "voto do sr. João da Cruz Ribeiro, !li=- ���::=p; ��.

que não tomava conhecimento do
recurso por escapar á competen
cia do segundo Consêlho.

Singela homenagem a

Palmeirim-Cecy - Me
dina.

A G A Z ETAl Floria�oPoliS, Terça-feira, 11 de Setembro de 1934

A VOZ DO POVO Ultimas Noticias
SVEG C'_'-M5iWi'r-- -"_,.,
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Nossa Vidal
L�:#.�=�**,=A�""�ilf.t.!ilg�.:e��Pl:�

instituto de Meteorologia

5
-

cr- --,--,etewr f rtr.rttt· itEtfibtn
. -_.- -.-

f .�. 'F8'! "nttJWQ" ZSW'O tiSnE·" F _.

sariante apresentamos
parabens.

os nossos

A passagem do dr.
apparelhos de cultura phy- Bsica exigidos pelos estabele- EstaçãoMeteorologica de FLO- O rges de M 'ed e III roscimentos m a i s modernos RIANOPOLlS.

, ....:;: ,

sr. Cristalino' de chegados, ha pouco, de São Previsão do tempo, das 18
.l,l;é.-,�

Paulo. horas de hoje ás 18 horas de P I
.�

C d
Visitámos, após, algumas amanhã. '

e o .avlao on or, procedente do Rio de Janeiro,
dependencias do quartel, e

passou h?j.e pelo, nosso porto, o egregio republicano e erni-

em todos ellas encontramos TEMPO: - lnstavel aggra- �ente politico ga�cho -. d�. Borges de Medeiros, .

que a

muita ordem, disciplina e vando-se com chuvas lmpr�nsa do Paiz vem �nslst�ntemente indigitando cerno o

grande confôrto. TEMPERATURA. _ E c�ndld.ato da �re�te Unica RIO Grandense á primeira pre-
O quartel da Força Publi- I

. s- sidencia constítucíonal do Estado sulino

Chegou de Ataranguá o sr. ca é uma repartição modelar taVENTOS V·
. Acompanham o velho republicano, 'os próceres gaü-

major Alcebiades Seára. que horaa o Estado, e seus .

:- anaveis, com ra- chos Lindolpho Collor e Baptista Luzardo.
jadas bastante freccT?s O 1'"

.

officiaes merecem parabens
. U •

_ ••

S po ltlCOS rio-grandenses desembarcaram na Ponte

Vindo do sul do Estado che- pelo carinho com que o ad- As temperaturas extremas de Municipal, onde os aguardava compacta massa popular.
gou o sr, cel. Fontoura Bor- ministram. hoje foram: Maxima 21.4 e Mini.J Saudando ?s víajantes, fallou o talentoso advogado,
s=. prestigioso politico liberal. ALAC ma 18.I,registradas respectivamen- dr. Ivo de AqUl�o, que p.roduziu enthusiástica oração, re-

___________________
' te ás 14.00 e 2.30 horas. memo:a.ndo a antiga e sólida amizade entre os dois Esta-

As eleições de Outubro Ministerl'o do d?dS VIZbIn.hOS, e enaltecendo o inconfundivel fulgor da

I
VI a pu lica do velho e honrado varão gaúcho. Ao terrni-

(Continuação da la. página)
... . Trabalho, n�í, o d�. Ivo d� Aquino, beija�do as mãos do dr. Borges

E' possivel que mais tarde, depois de ter prestado reaes
O Dtario Officral, de 3118134, I de Medeiros, affirrnou cornmovido que o fazia em nome

serViços ao povo barriga-verde, e não ao sr. Interventor Fede- publica ás paginas 17983186, da Povo Catharincnse,

ral, fàça jús o illustre confrade a tão honrosa recompensa.
traz os novos modelos ns. 1 a 3, Fallou depois o dr. Baptista Luzardo. azradecendo

Por emquanto, é muito cêdo. para as fichas de matriculas dos em breves mas incisivas palavras, a carinho�a �colhida ao

B
II
II empregados em transportes terres- seu eh.efe, traça�do, em linhas geraes, as directrizes das

A esco Iha de.Joaqui rn \IVo Iff trêS e annotações da duração do opposições colligadas, no Brasil.

Entre os indicados. á chapa liberal de deputados estaduaes,
trabalho de cada um, interrupção Insistentemente acclamado pela multidão usou da

pela zona norte do Estado, seja-nos permittido destacar o sr. Joa-
e outr�s occo�r�ncias, bem como palavra o dr. Lin?olpho Collor, que se referiu á' gravidade

quim WoIH, adiantado industrial na cidade de joinville.
o da ficha diaria do horario de do momento nacional, declarando que esse momento não

Realmente, muito bemquisto no norte do Esiado, onde goza
entrada, �efeição, repo�so e sahida compo�tava indecisões, nem tibieza na acção partidaria.

de grande influencia, com maior acêrto não poderiam ter andado da guarmção dos vehlCulos.
.

AInda sob prolongados applausos, os eminentes poli-
seus correligionarios, indicando-o á representação estadual. DELAMBERT-BOCAYUVA 161

ticos retprnararn logar na embarcação que os levou para
Nos próprios meios liberaes de Florianopolis, foi a indicação Phone 1.100

bordo do hydro-avião.
'

recebida com geraes sympathias.
_0_'

<? sr. ceI. Aristiliano Rarnos.Intervemor Federal, por

rnOnU rnento sel� ajudante. �e ordens, tte. Alberto Meyer, cumprimentou
os illustres viajantes.

Desportos
(Continuação da 2a. pagina)

o TEMPO

- :ai:

., .'

D. Hilda Gandra Briigge- Barros e do
mann Barros.
Faz annos hoje a exma,

.

sra.

d. Hilda Brüggemlnn, espôsa do
sr. Henrique IBrilggemann, lente
da Escola Normal e Instituto Po

Íytechnico. A' distincta anrnver-

Os que chegam
Está nesta cidade o sr. Pom�

pilio Pereira Bento, influente po
litico em Laguna.

Dr. Aurelio Ratolo
Decorre hoje a data natalicia

do .sr. dr. Aurelio Rotolo, dis
tincto clinico aqui residente.

'

O illustre medico, bastante
conhecido neste Estado, pela sua

proficiência e grande cultura, re

ceberá hoje, pela auspiciosa da
ta, muitas felicitações, ás guaes

juntamos as de A Gazeta.

Francisco Almeida
Fez annos hontem o nosso

"distincto conterraneo sr. Francis
co Almeida, capitalista residente
em ltajahy.

Fazem annos hoje:
.: o sr. Theodoro Comelli, esti
mado commerciante nesta capital;

. a exma. sra. d. Nair Santos
da Silva, esposa do sr. José S.
da Silva, funccionario da Con
tadoria G oral do Estado;

o. .sr. Alcides Rosa;
o Jovem João Martins de Al-

meida, -

Os que chegam:
Celso Ramos

Vindo' de Lages t!ncontra-se

nesta capital, acompanhado de
.

sua familia o sr. Celso Ramos,
abastado fazendeiro naquella lo
calidade.

Em nossa edição de hontem, do não se cogitava da transleren
appelIamos para OS srs. Ministro cia do quartel da Guar,nição
da Marinha e commandante Lu- Federal, remover a <Columna»

�. B
Em Helsingfor5, Arvid Jacob-

cas oiteux, Capitão dos Portos, para a Praça General 030rio,

sen, professor em Michigan, Es- afim de qUe fosse levantado nes- que seria logradouro mais apro,·

tados Unidos, foi condenado a t� Capital o monumento dos fu- priado para a homenagem.
. d' E' I

zilados de 93 II di O d L B
.

cinco annos e prisão. ,
um. .

' q�e ague e IS- comman ante ucas 01-

dos 28 convictos da Finlandia.
tmcto titular deseja erguer, não teux applaudiu igualmente a idéa,

. sabemos b
.

C; I d I I' d
Dois outrOS norte-amencanos en- ,.

em SI na apita a para a oca izacão o monumento

.

. República SI' m t
.

d FI" I� ff' d
volvidos na mesma conspiração • '

.

e pon o am a em onanopo IS, a irman o-nos

'd d - não determm�do mesmo, ]'á ter enviado o n03SO

presos na mesma CI a e nao pu- L b �.
.

.

deram ainda ser identificados. .em ramos Igualmente que, SI jornal ao Ministro da Marinha,
d· accelta nossa sugge t- encarecendo' t' d

Taes agente- pertencem a 1-
s ao, esse mo- a JUS Iça e nosso

versas nacionalidades, sendo mui- InumlenJto poderia ser erigido no appello. Entretanto, não concor-

tos delles militares de alta pa-
oca a Colllmna dos heróes do dava com o local alvitrado, d!

. , Parag J d' 01" C I d O
tente cel ...bridade- soclaes, qUI- uay, no ar Im Ivelfd vez que a « o umna» o li-

, � � BelIo 'I
. ,

,

B II P d
mico:;, inventores, technicos, esta-

' e c aro que Ja em outras veua e o consagra somente o ar ecreto de 29-8-34,

distas, professores, estudantes, ar- proporçõebs, para tambem perpe- valor da gente barriga-verde, em- foi nomeado o guarda do posto

tistas, enfim, os claslicos typos t�ar no ronze o. nosso reconhe- quanto, entre os fuzilados de 93, fiscal de Sambaqui, em Santa

aristocratic03 de ambos OS sexos. c!mento aos barngas-verdes glo- muitos se indicavam que não eram C.1tharina, Braulio Filgueiras, para
O

' .
. nosamente tombados na campa catharinenses. o 100'ar d d d 1" d

s agentes SOVletlC03 consegui- h d d d S-olano-
o

e guar a a po ICla a ua-

d d l_)-
fi a esenca ea a por De qualquer fórma, estamos n-=:ira da Alfandega de São Sal-

ram apo erar-se os p anos oe L .

�
.

uma campanha siberiana japone- oPHes: . 1
plenamente satisfeitos, porque "ado!' (Bahia).

I b d d 0Je, ouvimos so.)re o as,;um- nossa idéa encontrou échon o cora- Por d.�creto da mesma data
sa e a ora os nos epartamentos t AI' D I M I
secretes do ministerio da Guerra. Ph� dO

sr. f�lrante. �rvla
e - ção de illustres catharinenses, que foi tornado sem effcito o decreto

d T k' U t f'
c la es, pre elto mumClpa, e o - estamos certos - tudo farão d,� 12-5-34, que nome:)u o

n=1 ro:bo. mdatgelln
e

Pdro
15510- commandante Lucas Boiteux, nos- para realizá-la. c.::mferente da Alfandega de

.'
ou os

I' .

e

ai
l�S'

le.
uma

so illustrado colIaborador Florianopolis - Alvaro Tolentino
lllvenção nava mg esa re aCIOna-' D' f

: DELAMBERT vende-lhe
d

.

I'
Isse-nos o sr. pre elto que

o d�, Souza, para exer.cer, em com- Os Estilhaços que aquI'
d� co� o

dmaneJo .e °dcontro e a

I applaudia
nossa idéa embor" melhor gêlo por igual preço d

Istancla os navlOS e guerra. .,,', ,"
mlS3ão, o cargo e mspector da Faço agóra de passagem,

Este agente foi capturado pela ichasse demasla�o ce?o par� fi Comissão de promo- Alfandega de Corumbá (Matto Serão; pois, minha homena-

policia secreta inglesa, não sem lo�enagem, p�IS: amda Vivem çôes do Exército Grosso. (gem
t t d

.

d
mUltos dos participantes daquellss A PI'

.

C
an es er passa o uma copIa a I

'. Rio 11 (vI'a aérea)
-

a memm e ecy.
'" t h'

uctu030sa conteclmentos. Comtudo, ,-
-...

Pallecimentos mvençao a um ou ro compan el- Sob a presidencia do Chef! do M Inlsteno da
ro que desap'pareceu. Outros e50-

era seu pensamento antigo, quan- Estado Maior do Exército, reu- Viação
Na cidade de .Itajahy, onde piões obtiver�m a formula de cu- ricanos relativos á aviação e seus ne-se hoje, a Comissão de pro- -

gozava de grande estima, falIe- riosas experiencias com gases de aéroportos, assim como desenhos moções do Exército, para orga- CORREIOS E TELE'GRA-

ceu, sabbado último, a senhori- guerra e para bombas, como as do tanque que alcança a veloci- nilar a lista definitiva que deve PHOS

nha profeisora Concordia da Sil- granadas incendiarias de termite, dade de 85 kilometros por hora. ser apresentada ao sr. Ministro -

V8 Fontes, irmã do ill\tstrado con- que geram até dois mil graus de E, desafiando todos os perigos. da Guerra, para o prehenchimen- Licenças: r

terraneo sr. dr. Henrique da Sil� calor e outros apparelhos tremen� esses semeadores de guerra offe- to das vagas con:>equentes do re- Pedro Estanisláu da Silva Me- fodos querem neste mundo

va Fontes, Procurador Geral do damente mortiferos. recem a quem os qUlzer todos ajustamento dos quadros das ar- deiros, telegraphista. com exerci- Ter, por certo, um bom boc-

Estado e director da Faculd lde Outros conseguiram apoderar-se os planos de defeza e segurança mas. cio na D. R. de Santa ",Cathari- (cada.
de Direito. do segredo do novo fuzil automa- de qualquer paiz europeu, ameri� Sabemos não existir vagas de na - 3 meles, COm ordenado, pa-

E' sempre prazer profundo
- tico franceI, typo leviano, conhe- cano ou asiático. Não lhes in� Coronel, na Infanteria; e nos ra tratamento de saude, a con-

Um beneficio gozado.
Em sua residencia, á rua Fer- �ido �ebnomede «Chatellerault» .commoda a hecatombre que pos- Pharmaceuticos; de Coronel e tar de 17-7-34.

nando Màchado', falleceu hontem arma de que se orgylha aquelle sam desencadear. Domina-os
'

a de Tenente-Coronel, na Cavalla- Bento Marcos da Silva, guar�
, tarde a nossa veneranda coo- Esta,do Maior, febre do ouro, e, por elle, arras- na e na Artilheria; de Major, da-fios, D. R. de Santa Cathari

terra�ea, .sra. d. Cathaiina de Intrépidos como são, os espiões tam todos os perigos, inclusive o no Corpo de Dêntistas e de Te- na, 3 mezes, em prorogação, com

Barros, genitora das exmas. pro� offerocer�m á venda, na Europa de servirem de alvo aos «pelo- nente-Coronel e Major· no COrpo 213 da diaria, para tratamento

fe'llSóras Antoniébi e Leótior de e Dl ASla, os plaRO'à norteo-.me- t6es de,misericordia" ••• de Veterinarios. de saude. li contar de 22- J-34.

Noivados
O sr .. Natalino Lopes', Iunc

cionario da Directoria Regional
dos Correios e Telegraphos, con
tractou casamento com a senho-
rinha Aurelina Cordeiro.

'.

que a «baroneza» madame Lydia
Tcheka1I9ff Sthal, notavel poli
glota e viajante incaçavel, sempre

occupada em assumptos misterio
sos de repercussão internacional
era s�a principal mentora. A fa
mosa «baroneza» foi presa recen

temente, tendo-se confirmado to

das as suspeitas da policia france-

F,UZI'LADOS DE 93
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Continuação da 2a. pagina

--DOS--

M inisterio da
, Fazenda

Contractou núpcias o· sr. Ni
conesio Silva. empregado nas of
ficinas do 'Diario Official, com
a senhorinha Nair Vieira, filha da
sra. d. Anna Vieira.

CONSELHO DOS
CONTRIBUINTES

Aeronautica Cívil
Officio ao director da E�preza

Nacional de Navegação. Hoep
cke, remmettendo a Ia' via do
empenho n' 22,-100$000, a

favor da empreza, para pagamen
to de passagens e transporte de
material.

.

Palmeirim-Cecy Medina
Com flôres os Estilhaços
Faço-os hoje e trago abraço
A parceria tão fina.

jacób Schmidt

Está entre nós o sr. Jacob
Schmidt, tabelIião de Indayal,
membro do, Directório Central do
Partido Liberal Catharinense e in
fluente politico em Blumenau.

Rei do Riso: Palmeirim!
Cecy Medina: Princeza!
His e choras... que belleza!
E's artista... E's mesmo

(assim ...

Está nesta cidade o sr. dr.
Indalecio Arruda, fazendeiro no

município de Lages.

A proposito do arti
go sôbre o necessa
rio beneficiamento da
farinha de mandióca
(GazetaJ 10-9-934)

Si um beneficio, nos tóca
E' da gente querer bem
Pois ... até a «mandióca»

1

«Beneficio» quer tambem.

Saraplh:

__________________________________________________________________________________________________�' �-_"_-__�-�- ��
..�-��,�-� --�_=�-==��=c�==�, '�__Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




