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A VOZ DO POVO

$2001 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLÃDO 1 Número atrazado $400Número avu lso

o Núcleo integralista de
Florianopolis prestar-lhe- á
varias homenagens.
Formará um Têrço da mi- . '

----�� licia, sem bandeira, afim de Porto Alegre, 12. - Via

Accusa a imprensa colligada o sr. coronel prestar-lhe as continencias de aérea.-Hontem �s 17,30 ho-

Aristiliano Ramos-e talvez com certa dóse de estylo. �as, em hydro-avião da Con-

razão-de sujeitar assumptos de exclusivo inte- Em sua companhia, viajam �or,. chegou o impoluto re-

resse catharinense á prévia apreciação do sr. g�_ os drs. Miguel Realer Iracy pU?hcano dr. �or�es de Me-

neral Flôres da Cunha. Igayara e Ferdlnando de deíros, que foi dehrante!l1en-
E' que, certamente, o honrado interventor Martins e o téchnico cine- te acclamado p�la mU,ltldão,

de Santa Catharina ainda não distinguiu, com a matographíco Americo Ma- calculada em muitos milhares

necessaria exactidão, os vagos limites que, na trangala.
" qe� pessoas, que acorreu ao

vida pública, devem a todo transe separar a O dr. Plinio Salgado de- cais do porto.
.

,amizade particular das relações politicas. morar-se-á nesta Capital dois
.,O sr. Borges de Med�lros,

De qualquer fórma, entretanto, a attitude dias, realizando duas "con- ao por o pé em terra, fOI ele-

interventorial importaria numa quási subordina- Chegará a esta Capital, pe- ferencias: uma, na séde In- vado aos hombro.s pela mas-

ção ao bellicoso general gaúcho, o que ás ma-
lo ltabera, amanhã, ás 71 {2 tegralista ás 20 horas, outra

sa popul�r e. trazld? para fó-

ravilhas vem servindo aos incorrigiveis demago- horas, o dr. Plinio Salgado, no Cine Imperial, ás 19 ho- ra do cal�, ImprQYlsa.ndo-�e
gQS, na sua diligente faina de marinhar os alean- Chefe da Acção Integralista raso uQl cortejo ru.�o a resídencía

tis das reputações políticas, de onde acenam ao Brasileira e illustre escríptor Ambas essas conferencias dó velho político, á rua Du-

povo com os seus trophéos de guerra. patricia. serão públicas.
.

que de Caxias, onde se f�z�-
Ainda no último domingo, á chegada da ca-

ram ouvir os srs, Mauricio

ravana colligada, um distincto advogado e nosso Cardoso e Edgar Schneider,
prezado collega de imprensa não poupou sober- As E Ie IIç0-e d

em nome dos !Partídos Repu-
ba adjectivação, ridicularizante da allegada sub- S ' e bllcano e Libertador, respe-

serviencia interventorial, cousa, aliás, reaffirma- Outubro
ctivarnente.

da em entrevista que hontem nos concedeu. Respondeu, profundamen-
Diz, porêrn, um adágio:

te emocionado, o velho po-

..Não faças mal ao vizinho, que o teu já'
lítico gaúcho, em longo dis-

. vem em caminho».
curso a cada passo entrecor-

Pois, nem a propósito. Notas e cammentarlas
tado pelos applausos popu-

Na curta permanencia nesta Capital do
lares.

eminente político rio-grandense dr. Borges de
O sr. Borges de Medeiros

Medeiros, hontem á tarde, foi-nos permittido
As indicações de Joinville ao terminar seu discurso foi

averiguar que. não só o sr. coronel Interventor
n

II
n muito applaudido. S. excia.

se excede em homenagens aos inquietos poli tI- , �or votação secreta, o directorio municipal do P. L. de Joinvil- en�ão recolheu-se para o in-

cas do Sul. le indicou, para serem incluídos na lista, da qual serão escolhidos tenor de sua resídencía onde

Tambem o dr. Ivo de Aquino, essa Intellí- os candidatos á deputação estadual, os srs. Joaquim Wolff, Francisco recebeu os cumprimentos de

gencia moça e pujante, que tanto admiramos e
Maria Antonucci e Rodolpho Schlemenn. pessoas de sua familia e dos

que é o justo orgulho da Colligação, ao termí-
ti
I

ti seus amigos e correlígíona-
nar a esplêndida oração laudatoria á brava gen- Partido Liberal Catharinense rios que o foram cumprimen-
te gaúcha, não encontrou outra fórma de expres- ,

Em sua séde, á rua Trajano (edificio Salvio Gonzaga) tar.

sar a sua sympathia ao -patriarcha- de Irapuá, reuniu-se hontern, o Directorio Central do Partido Liberal Ca- A esse tempo, o povo que .

sinão beijando, com filial ternura, reverente e tharinense, p ..ra preceder á eleição da sua nova Mesa e á escolha dos s� cOf!lprimia á frente da re-

submisso, a mão empergaminhada do velho lucta- candidatos a deputados estaduaes e federaes. sidencía do chefe do P. R. R.

dor dos Pampas. E-o que é pior e mil vezes Estiveram presentes 03 membros effectivos cel, Aristiliano Ra- reclamava, a presença dos

ridículo, em nome do Povo Catharinense! mos, d.. N�rêu Ramos, Roberto Oliveira, José Carvalho Filho, srs, Baptista Luzardo, João
.

Que o dr. Ivo de Aquino, por si ou por J.acob S�h!nIdt, Altamiro Guimarães, ceI. Fontoura Borges, Pompi- Neves da Fonto�ra e Lindol-

sua aggremiação partidária, prestasse preito de I lio Pereira Bento, prof. Barreiros Filho, dr. Placido Olympio, cap. pho C:oll?r, CUjas pal�v.ras
submissão ao illustre politico-por mais egregio I la,c.ob �av�rea, Franc.isco de Almeida: .tendo deixado de comparecer

eram ínsístentemente solicita-

que elle seja, mas sempre politico, e político pOI motivos de molestia, 05 Sf6. Brasiliano Camargo, cel, Augusto das.
. . .

militante-está certo, embora sujeito, corno D sr. Carlos Eõtefane:; e cel, Gracilia.no Almeida, representados, respecti- Deccorn�os, qum�e minutos,
coronel Aristiliano, ás críticas da imprensa. vamente, pelos srs, João Abraham, dr. Ivens de Araujo e Amphiló- 9uando a ínststencia popular

Em nome do povo catharinense, porêrn, que quio Carvalho, seus supplentes.· la augmentando, o sr. Renato

é a reunião de todos os partidos e mais da Procedeu-ee, inicialmente, a eleição da Mesa, que ficou assim Cost� appareceu na saccada,
grande multidão apolitica, é, íóra de dúvida, constituida: explicando a causa da au-

exborbitar a incumbencia que lhe cometteram. Presidente, dr. Nerêu Ramos, vice-presidente Pompilio Pereira se�c�a dos orad?res que eram

Não se magôe o talentoso advogado com Bent�; lo. secretario, Roberto Oliveira, 20. secretario, prof. Barrei- sohcltad?s, pedindo ao povo
a nossa sinceridade. Jornal do povo, é nosso ros Filho, e thesoureiro, Altamiro Guimarães. que se dissolvesse em ordem

precípuo dever registar essas attitudes, tanto mais ali '" o que foi feito immediata..

quando se invoca 'sentimentos da collectividade. eh I
ali

t r mente, levantando-se diver-

E, quanto ao sr. coronel Aristiliano, póde
apa negra Ista sos vivas aos nomes dos pró-

A e Ie ição dos rejubilar-se, porque lavrou hontem indubitavel-
.

Informa-nos pessõa autorizada, que a chapa á depu-
ceres da Frente Unlca.

mente um bello tento, empatando a partida de t ã t d I P
C Iass I-stas aç o es a ua, com que a rovincia de Santa Catharina da Nao compr� néve compre g6l0um a um. Acção Integralista concorrerá ao próximo pleito, será enca- .

Rio, 12 (via aérea) - O E, não venham dizer que o goal foi oft-side, beçada pelo illustrado médico catharinense dr. Ivo Stein Gêlo crystalioo

Supremo Eleitoral discutiu e tanto mais que sua' legitimidade foi proclamada Ferreira, residente em Itajahy e destacado 'membro inte- DELAMBERT Phone-I.IOO

approv_oll, hoje, as instruc- por esse grande juiz, que é o povo barriga- gralista. C Lções que vão regular as verde. Oma' uZ
eleições dos deputados clas- I

'
I Francamente, o desleixo

sistas. O ante-projecto é da da Empreza da Luz attingiu
autoria do sr, José Unhares As embaixa- na Europa, deram amplas Baixamar, preamar ás raias do inacreditavel.
e está baseado na legislação d -I-t

informações aproposito.
" , . ,

Vive a população á mercê

que vigorou para a' eleição as m I I a- Ficou res?lvido que o as- O
.

Partido EvoluClOnlsta tem, penodlcamente, como Ida vontade da poderosa
da Constituinte. r.a na EurD- sumpto continue em �stud.?, ° mar Inconstante, a sua preamar a a sua baixa-mar. companhia que dá luz quan-
As eleições se realisarão n?tadamente quando o ml- ,Por vezes, retrae-se em sua própria fôrça e repelle do bem quer.

nos seguintes, dias, ,de ac- pa
nIstro da Fazenda,. �e publf- altIvamente qualquer accôrdo. .

'

Ha varias dias está com-

côrdo com o ponto de vista ' co, confessa as dlfflculdad,es .v:zes outr�, ench,e-se de espe�a."ças, enfuna�se de pletamente ás escur�s .,. fua
do jornal do Brasil: janeiro. <S_� do Thezouro. condlçoes e mais condições, e se aVlzmha dos outros par- JOSé Veiga em pleno cora-

de 1935 dia 5 lavoura, pe- RIO, 12 - (Via aérea) Se- Sendo necessario corta- tidos, e propõe, e discute, � exige. . ção da cid�de.
cuaria �mpreg�dos, sete de- gundo informações fidedi- rem-se as despezas 'dOi mi- Ha poucos dias, repellindo conchavos resolveu com· Si não nos enganamos
putad�s por cada grupo; dia gnas, na ultima rew.nião mi- nisterios, para o equilíbrio parecer sozinho ás urnas,

'

existe junto á Empre.za um

1:'2 industria, empregados, nisterial, os titulares da Guer- orçamentaria, ficou dicidido, Estava na baixamar. fiscal do Governo; temos,
sete deputados por �ada ra e da Marinha, deante dQ por fim, que os. gastos com' Agora, correm in�stentes rumores de que elle atr�- porém, certeza, á vista dos

grupo; dia 19, commerclO e clamor .despertado pela pe:- aquellas embalxa�as, que vessa a prea.mar. factos, que a fiscalização
transporte, empregados e manencla .�e custosas e.m?al- co?somem dez mil francos, Ha mOVimentos, confabulações, que apenas adivinha- exercida pelo dito funcciona-
empre�dores. xadas mlhtarfliS., braSileiras sejam cortados pela metade. ' mos em certo� tQchichos, certos ares mysteriosos. '. rio é deficiente ..

Misterio!
-0-

Crime ou acci-
dente? Balea
da em' Santos
uma mulher
Santos, 11 ( Via aérea) -

Maria Rosalie Limberrnann;
esthoniana, de 34 annos de
idade, era viuva, residindo
ha algum tempo nesta cida
de.

Seu m a r i d o h a mês e s,
quando trabalhava na Light
foi victima de um acciden
te, sendo fulminado por for
te corrente electrica. Tendo
um filhinho, Rosalie para sus

tenta-ia, empregou-se como

garçonette, trabalhando pri-]
melro no bar da praça da
República n. 87 e, ultima
mente, no Bar Internacional.
Era uma mulher de bom com

portamento, costumando ir
para a casa depois de fechá"
do o bar, acompanhada do
proprietario do estabeleci
mento, José Gomes Morei
ra.

Hontem, ás 2 horas da
madrugada, Rosalíe, dírigia
se para sua residencla na

Pensão Glubert, de braço
com JOSé Gomes, quando,
á travessa Dona Adelina,. foi
inopinadamente baleada por
JOSé Martins, português, de
31 annos, que pouco antes
também se achava no bar
Intenacional.
Rosalie, num arranco su

premo, poude apenas dizer,
entre os dentes: <'IVou mo

rer-, expirando pouco de

pois. Preso e interrogado
pela policia, José Martins ex

plicou que tendo apertado o

cinto, pegou no revolver, ten
do este disparado ...
José Gomes Moreira, en

tretanto, affirma ter visto

Martins, logo a pós a deto

nação empunhando a arma.

Alem disso, a travessa on

de Rosalie foi baleada, não
é o trajecto para a residen
cia de José Martins, que
mora á rua da Constituição.

Que conjecturas farão' os
nossos dectetíves? Crime ou

accidente?

P L I N 1:0 :5 A L G A D O Reg-:essa ao
\ tarraa natal

O dr. Borges de
Medeiros

A bêncõo.
PAI CHIMANGO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'AcçãO' �ntegra- Os confrades gaúchos
lista Brasi'lei,ra

ê.9_AqmZ���'I�����g�������1
OIARIO: ,'INDEPENDENTE �� DE,. A R T ,E '�I
Redactor-chef�

,', -"

�I��
__-.w '=-"'" �

f REDACTOR '��
"Martinho _Ca�ladp Junior '�JOÃO 1\1 :'BARBOSA �
REDACT9RES DI�ERSOS t��i2!ta;,:

.

��oo��
Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
A cia. Palmeirim - Cecy O

d E d Medina fez a sua noitada de
.co sta o.

hontem com a mimoza comedia
C';O IIa boraçãÓ «As solteironas dos chapéus ver
� tL des», a nosso ver, a mais delica ..

.Nôo será devolvido o 'orioainaldi'
' -'

M d'd 'f'
.

di d I
a peça até aoje representada

-, ez passa o 1 enti iquei-me recto o espe ho concavo de

publicado ou não.
-

pelo excellente conjuncto scenico. Chegará ás primeiras de amanhã - o' C'hefe Nacional· da pessoalmente com os intelectuaes bairrismo. Ha nelle a largueza de
,O conceito expresso. em arli- No desempenho não houve um

Acção Integralista Brasileira. gauchos. Foi para mim uma sa- visão.

go de collaboração, mesmo soli V S C h
.

fi I' d
-

b
.

f di' iJ' P
, senão a reparar.

em a anta at arma trazer a âmUIu a VIva o seu ver o, trs ª-ção agra ave os tnnta dras or exemplo o recente roman-

cilada, não implica em "respon ,A sra. Julieta D'Almeida (D. que tem � ductilidade sonóra do artista e a vehemencia arrebatado- que ':p�ssej em companhiade ce, CLARI5SA, de Erico Veria-
sabilidade ou endõsso por parle, Gertrudes) actuou brilhantemente. ra do agitador. -' ", meus confrades a quem já cb:' simo, é feito dentro de um ambi-
la Redacção. Aliás, ',� d�stinguida artista, des-I Tendo desp�rt�do o �r�sil ao clangôr da sua dou�rin�ção, ,le- nhecia e admirava atravez 'de' ente portoalegrense; no emtanto,

Assignatu ras I de do pnmelro espectacu!o, tem- vou ao povo brasllelr� a m�lda consciencia �� ,s;�. des�I,no: ' " ,

suas magnificas obras. No emtanto podia ser feito em quaÍquer outra

ANNO.
"

46%000' se mostrado senhora dos segredos, P�rque o lntegralismo e a voz?� Patna; e o grito do Bra� hão 'era- bastante. A psicologia cidade do Brasil, levando por

cE
"

2- ;�O(\O da ,sua arte, não nos causando" sil, mobilizando as suas reservas de CIVismo, de bravura, e de fé. humana não contem os poderes
I
baze uma pensão onde morasse

.o JMESTI�E �1P U ' I E' '1 d
'

fi d
.

é
TRIMESTRE 151hOOO po� mo, surpreza alguma a ma- I

,

um mi agre e rel1aSClm�nto, a oração essa pnmav Ta visionanos. uma ingenua Clarissa, seria o

MEZ 5$000' neira por que, S� conduziu. de bellez�, que empolgou a mocI��de e congregou" 'em torno. de Não se pode, -pela obra d03 fi-I m�smo. E assim como nesse es-

.

"

_ Cecy Medma-, -déü-nos u'a uma bandeira azul e branca, as legiões desassustadas dós camisas lhos de um povo, conhecer a 'sua cnptor, ha em todos 03 novos

, A corresponden�ta, bem co,mo 1\1ari:ctta, sui generls. verdes!
',"

bondade ou maldade, 'particulares. escriptores gaúchos, a vastidão da

,

os va_lores re�att])os . aos an- Orioinal e im eccavel fez o
'Da5 pororocas fêrvilhante5 do Amazonas á placidez dormente Nas creaçães artisticas, quasi sem- literatura humana. Com as suas

nunctose asslglZat�ras devem seu pa;el com pr�fjciencia e ra- d� Lagôa Mirim; do lguassú portentoso ao Atlantico illustre, Pli- ,pre, quando a obra é sincera, intelligencias moças tem muito

ser envl�dos ao Director-Ge-
ça.

g
mo S�lgad,) conseguio crcar uma unidade de pensamento, de acção I apparecern . influencias do meio I que lucrar, não só o seu Estado,

rente JaIro CalladlJ S N"
. -

e de id "e ,
. d II P " d P' A

. .

.• uzanna egll, á mgenua e
..... e .... sr "

011 e e a nasceu. orem, os sen- mas to o o aiz. convivencia

,._,._,,"::�ixa Postal 37 amorosa M,aria, foi -de uma leli- A� desagregação imp.itriotica dos partidos politicos, dos gru- timentos communs são alli engala- rapida que tive, com alguns de

':-_A-", ,C' t--OS ,O' f11" C' I'ae'�'
cidade sem par."A interessante pos [accicsos, dos extremismos internacionalistas, o Chefe Nac.ió- nados na ropagem de lantazia. seus representantes, como: Erico

_ actriz desempenhou, de .fórrna di- nal desdobrou a sua bandeira de brasilidade e fez com que, den- Razão porque a bondade acolhe- Verissimo, Augusto Mayer, de

gna de registra, a parte que-lhe tro do Brasil, não mais existissem amazonenses, bahianos, paulistas dora e intima, que nos é offere- Souza Ju'nior, Dámazo' Rocha,

'O sr. ce], A.rístíliano Ramos, çoube. Lucilia Freire na rheu- ou gaúchos, mas unicamente brasileiros, fôrças coordenadas traba- cida na convivencia, não se ma- Hernani Fornari, Atos D3.mac;�-
, , ,,' �Interventor federal, assignou os se- matica Rosalia, e a sra. Olympia lhando, no sentido da Patria! nilesta livremente ali. Foi por no Ferreira, Sergio de Govúa,

guintes áctos:' Leite, em Ernestina, corresponde- E deu ás massas �peràrias, ás classes, trab::.lhidol'ds, a03 intel- isso que me sulcou profundamen- Manoel Peixoto, Paulo de GJ'

,Removendo -da conectoria de ram plenamente. lectuaes, a t?dos, emhm, quantos produzem, os meios d� se unirem te os .[sentimentos de gratidão a veia, Alvaro Franco, Jorge BaÍts

'Curitybanos para a de São Joa- O velho professor Jacintho, e de constrUIr, pela collaboração racionalizada e obje:::tiva, o Brasil acolhIdo amavel que recebi dos e 'outros, não me deixa dúYida�

,_ guiin, com aSfuucções de collector, fel-o Ferreira Leite que actuou integralista! ,filhos da terra de Julio de Casti- sobre o que acima disse.

'�O Ao' escripturario do Thesouro como sempre. Artista 'completo, E levou a disciplina e a organização á consciencia de 200 lhos. E esse trato cavelheirescó E con'io prova da minha ad

";do Estádo Soter Martins Cass'ão o qUt!l'ido actor soube levar, sem ��l brasileiros, que hoje vestem uma camisa-verde e se vão rnlilti- foi espontaneo, Não cheguei á miração dJS seus talentos, daqui
e desta para aquella', 'com id:::nti- discrepancia, o se11 papel até o plIcando, e se expandindo, e conquistando dia a dia os espaços Port� Alegre amparado com cre- lhes expresso o meu amplexo que,

cas funcções, o '40' dito Nicolau fim. e o tempo, como uma arvore nova, cheia de viço e força! . dencIaes dos beletristas cathari- espero -servirá para sempre, corno

Signorelli; Carlos Medina, fez bem o se-
Plinio Salgado é o construclor do Brasil N )VO, que ha de henses, riemme aprezentei aos colle- a chave inquebrantavel da nossa

concedendo licenças: de um nhorio ranzinza. rutilar como uma flamma sôbre 0.3 destroços da DemocraCia liberal! gás do sul como embaixador da b6a amizade!

mez, dois, três e seis mezes, rcs- Palmeirim foi uma «ponta'), Saudando-o, de braço erguido, 05 camisas-verdes de Santa nova geração intelectual do 'Pa-

pectivamente, ás professoras Maria I11<l;S da pOilta. Catharin:l erguem o seu brado de guerra e de victória: raná." As influencias dos meus

Juah Couto, da escola mixta de: ,Jorge Diniz, o �agnifico actor Anauê! Anauê! Anau'ê! amigos leurados daqui, não tive-

Abrahão, no munictpio de São não teve até aqui opportunidade
ram nem podiám' ter influencia

José, Angelica dos Santos Guede5, de nos recordar a sua arte, da H
II

U alguma, \ na fórmação das minhaS

,do grupo escolar D: Joaquim Do- qual nos deu mostras quandQ
amizades,. como, sem cabimento,

ming'ues, de Braço do Norte; Florianopolis o conheceu com A 'comitiva do Chéfe me fôram attribuidás por um

Do!vÍna Leite de Medeiros, da es. halia Fau'5to e o saudoso João
illustre intelectu-al 'catharinense,

cola rriixta de Ge-rivá, no' munici- BMbosá.
. Nac iona I amigo meu, álíás.

pio de Araranguá e d. lsülína No sr. vigario em «As Soltei-
Os, gladiadores da nova este�

Paiva, dactylographalda' Dir�clo- ronas dos chapéus verdes», o
Em companhia do Chefe Nacional viajam Miguel Reale, tica do, Rio Grande do Sul são

, ria de Terras e Colonização; pouco que lhe: coube representou advogado, Secretario do Departamento Nacional de Doutrina e uma realistas como' inglezes nas suas

designando as professoras Flós- com brilho e segurança.
das mais expres5ivas figuras da moderna intellectualidade brasileira. attitudes: preferem estudar na

cUrá Costa e Dilma \de Souza Emfirn a peça correu sem o
E' um doutrinador impectuoso, concizo, cuja palavra tem-o pratica <> 'forasteiro de perto, do

Collaçó, para exercer
'

os cargos menor deslise. dom de seduzir e convencer. que tirar o ch�péo ante as apre- Resencea-
de professoras, respectivamente, da A sua obra de divulgação sociologica, dentro dos postulados zentações e pergaminhos que o

men to de
escola mixta de Geri vá, no mu� A brilhante actriz Cecy Me- inflexiveis do Integralismo, consagrou-o definitivamente e segura- mesmo traga.f p"
L;cipio de' Araranguá e do grupo dina fará amanhã o seu' festival mente e lhe deu um lugar de destaque entre os pensadores do Brasil. Eu sinto-me ,�atisfeito em re-

Orto UniãO

escolar D. 'Joaquim Domingues, com «Deus lhe pague», o mais O Estado Moderno é um livro de alta cultura e um dos que gistrar o acolhimento lisongeiro Do halancete da' Prefeitura

de ,Braço do Norte; 'perfeito -trabalho do grande es-
maior exito tem conseguido ultimamente em nosso paiz. que me foi dispensado, pela im- Municipal de Porto União, pu-

, nomeando o sr. João Rodrigues criptor patricio' Joracy Camargo. Iracy Igayara de Moura Costa, engenheiro civil, Chefe da prensa e os intelectuaes gauchos. blicado no Diar;o O//idal de

Gonçalves, para exercer o cargo A magnifica peça e o nome. da Casa Militar do Chefe Nacional, é uma personalidade 'de grande Não vacilo. em dizer que os nos-
hontem, verificamos ter sido paga

de encarregado do po'sto fiscal da beneficiada levarão ao Theatro projecção na sua classe. Ferdinando de Martins, advogado, do D. sos irmãos farroupilhas são educa- ao sr. João Gomes, a importan

estação férrea, da villa de São Alvaro de Carvalho, amanhã, o
N. D., occupa um lugar de relêvo no fôro de São Paulo. Americo d05, destemidos e francos,�quando �ia ,d� 112$000, pro�eniente de

Bento. que de selecto e culto possue a Matrangala é um téchnico cinematrographista' conhecido entré os é preciso. "Ha nos seus gestos Impr�SSO;l, para o serVIço de Te-

nossa capital. melhores. distincções. q�e ficam. gravados I selicea:nen�o. ,

no. nosso mtJmo-pl\fa o resto da, I' Qu�r dIzer, SI bem entende-

vida. Não e justo certos:bairris� mo.s, ��e o sr. I-:Ielmuth Müller,

mo .. excessi,vos que se lhes attri- o mdlgltado �refelto, sem alardes,

bue. Ellês'são detentores de uma �em bombastlcos reclames pela
�mprensa. vae prestar esse rele-
vantissimo s,=rviço, ao povo, da
quelle municipio do oeste catha
rinense, qual o de conhecer-se a

si próprio.
• Está ahi um gesto, que de

vt;ria ser imitado por outras pre
feituras municipaes.

na intim,id,ade
-Ó, I,:'

., _.'

Constructor
No'wc

Brasil (EspéCilil para o'CORREIO DO POVQ'e Á GAZETA)
,

POr
','

L. Romanowskl
do

Justiça
Deixou de haver, hontem ses

�ão ordinaria na Côrte de AppeIla
ção, por falta de numero.

A materia a julgar passou para
aproxima reuniãq daquelIa Côrte.
.

'

cf���������IS"'"*-"ySI;lp
tilll" �����,�.���."•

. � D' 'A
-',

.

�
� M IsceUan,ea (� Da sra. Julieta D'Almeidare-
�
",

. ,

tH1- -cebemos o seguinte cartão:·
�-��� �����] I' t D'AI 'd' - d

,

« U le a m�1 a, agra ece

_.
_ Que me s<'!rviu' ,aqui,\ ó

reconhecida a gentileza com que

:::.arç.on I cha' o-u
foi distinguida na critica referen-

� _ café? Cheira
muito a benzina!.

te ao seu modesto trabalho. Cra-

Ah E
ta».

- ! ntão é chá. Porque
.
noiSO café cheira a kerozane.

Os nossos commentarios foram
. .; demonstração. ,de rigorosa justiça
_ Os . bolos, pães, e tortas

e traduzem a opinião geral.
conservam-se frescos numa lata Pa IcIIs-
em cujo interior houver' uma ba-
tata o'u uma maçã descascadas. e Te Ias

"
II II

O Chefe Nacional demorar-5e�á dois dias nesta copital,
seguindo em visita a Itajahy, Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Jara
guá e Joinville, donde tomará rumo á Curityba.

A' noite de quintá-feira, às 20 horas, falará aos integralis
tas na séde do N1,lcleo de Florianopolis e na sexta-feira, ás 19 112
horas, no Cine Imperial.

Ambas as sessÕes serão, públicas.

civilização- moderna' que encanta
\' .

os que penetram em seU selO,

A nova geração intellectual,
com quem eu convivi,' é deten
tcr,\ dé -uma cultura solida e va

I
riada

..
No Rio �ra?de. do Sul

I de hOJe hão �a �aIs mtUltos franL
camente regiOnalistas que tanto

transparecem nas brilhantes pági-
nas de Roque Calage.
As . influencias espanholas que

tanta saliencia tiveram na litera
tura passadista gaúcha, estão sen

do, tambem, banidas pelos novos
escripto.res riograndenses. Actual- Rio, 12 - (via aérea)
mente sé está criando, alIi, uma Acaba de ser fundado o Parti
literatura amplamente nacional. O do Revisionista Proletario, chefi

regionalismo de Alcides Maia, ado pelo sr; Irineu' Machado,
João Pinto da Silva, Darci A- com séde aqui, servindo de se

zambuja, Roque Calage e Simões cretarios os srs. Nestor Messena

Lopes, apresentado, pelo Hum- e Campos Medeiros, operar,ios'.
berfo de Campos, co.mo campeão. O programma dessa nova en

aos intellectuaes do Brasil,. eitá tidade politica não admitte aggres

sendo substituido por uma -litera- ,são. a nenhuma confissão religio
tura nacionalista. Os assumptos sa nem á idéa de Deus, Patria e

farropilhas de hoje são encarados Família, comndenando as violen
sob um prisma literario mais am- cias e to.das as m�dalidad�s do

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i__iiiiiiri: pIo. Elle deixo.u de ser o reflexo extremismo •

Attentai bem!

(D. P. P).

O II • •

s novos ,prlnCI-
pios" do sr. I rineu

o sr. Capanema falava' outro Cartazes dodia no desapparecimen!o dà ce-

,
lebre «Montanha»,' invehtâda pe-

d ia
los antigos «maciélistas».

.

Odeon __
o

A's 6 112 e 8 1 [2,
-P.ois 'é-affirmava (:> prócer horas, será' focalizado, o formida-',das Alterosas - não assistimos vel fi Im da Ufa «L' F. I Não

nem slquer ao parto ...da ,«Mon- rzsponde».
tanha». Imperial - A's 7 e 8 1 [2

E usando uma expressão lati- horas «Carnaval».
na, á moda mineirà: �1_ t A C' P-l' ..

I.Jnea ro- la. a memm

«Hodie, illa jacet iAB HOR� 'levará hoje,' em' esp�ctaculo' de
"TO» ,. ;" assignatura a estupenda comedia

-0--- «Minha Mulher é um grande
Depois de trez annos 'de ida- Homem».

de, leve seu garôto ao campo.
, .0 espectaculo terá ImCIO ás

D. QUIXOTE; 20,3'0' horas.

A filial das Casas Pernambucanas, é a unica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu-
,

roidor.
'

PREÇOS OS MINIMOS·DA PRAÇA
Formidavel e, inegualavel Etock de fazendas com

os padrões mais beBas,
Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia At ll an ç
a da Bahia

...... _" "_ .........._'"'""'= � ..

"'---------------------_-

--- funoaDa em 1870 ---

5EBUR05 TERRESTRES E mAR1T1m05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil I

i repital realisaOQ 9.000:000$000
Reserves mais de 36.000:000$000
Receita 12m 1933 17.76.2:703$361
'Jrnrnoucls 13.472:2C)9$34�) �
Respol1sobilíàao125 OS5Ul11,iàOS 12m 19)3 2.369.938:4,32$8161'(Estue responsabiliélaoes referem-se sómznt« aos ramos 012
f060 e TRAH5rORTE5, que 5ão os D0115 UHJC05 12m que I
a Companhia opérc) ;

Agentes, Sub-Agentes 12 RlZgulaClares 012 f9uarias 12111 toõoa 05

EstaClos ao Brasil, no Uruguay (5uc:r:ursal) 12 nas prtnctpces
praças extrunqeirua

Agentes 12m florfanooolis CAmC?OS LOBO & nA.
Rua C. mafra ri' is (sobrado) Caixa postal 19

Telegr. ALLJAHÇfl T'eleph, 1.083 lEscriptorios em Laguna e 1taiahy Sub-AgentEs I!m

__

"

Blumenclll 11! Lages

�

Confeitaria Chiq'linho

__

rr""'!'.""';"'''''
••Oi'''''''''"ll''''''.'''''''.''"''''''''''.'l";'::";;:=,"";';Ã>�""".l,"",,"

Coqueluche 11 :... L. K
���=,,� Typo "Super-Bayreuth"
XAROPE CONTRA co

QUELUCHE FONTOURA

N

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

�', Fornece doces de todas as qualidades para ca-

samentos, baptísados e bailes.
�
� RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

� THEODORO FERRARI
� RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

l. RUA TRAJANO) Tdcphone 1.194

��'Z3f#IJ!Wrrr �����....�.

JJsYriaco TsAtherino& Irmão /1'�I COUM;S�OES-RE�JRESENT.AÇÕES E CONTA P�OPRIA /'
� I Agentes di.l�!mlustrias Reunidas F. Matarazzc--S. Paulo I,
"I

�ja�d�r�, Oil C?l11P��Y O� ,�rasil (K:rozene marc.a I"'I
jA �A)�� ,Gazolma Nl.OTANO )-Panmr do Brasil

..

" \ (' ,�'1' I' .r. • • ,

». s.. \,::'er'.'l:'(o <1(0;::;0),-Marcas,
de farinha de trigo :,LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

,

, , õ,l)�ilO� até i:iHJO$fJOO I i�j ál:wdui"a S�:��ía (cocó) �

l lWA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

I�r;' .-l 'T' " 4 J 1 p,,; " r" J} 1"Ji�. l. el.: ".L11�1 1110 ---l..-aIXa I 05.<1.., 102--- Teleph. 1026
"

�� .

. �
- ��TlI'!II'iI!Z?2�

a;��;hVL§;�������;�2t��V��V..&�
:��:'''1 Na construção dos afamados recptores radio �
rt�.; «Philips- são aproveitadas todas as importantes �':/ij conquistas da sciencia de radio. �
� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a �.

� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aía- �
�� mad�s apparelhos �Philips)} de construcção moderna �� e pnmorosa matéria prrrna. �

�'�,;1 Recep�oores a todos os preços e em condições �
';�'� vantajosas. �

�� Maiores informações: �
��� (.') O S T A & C I A. �
l�� RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �
�� �
t?�V�VÂVAVÁ�O{�.��AVff�VA�

c

A

- EFFEITO SEGURO -

O mais belIo e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN·-ondas curtas e longas

,

A��::lrenteCt .

6· ,��='.

�' Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianópolis\, 1 S LFILlAES EM :-BIumenau--Joinvil e- ão Francisco- aguna=Lages

'.1 l\tJo�_tr_[[a_.rI_·o permanente em Cruzeiro do Sul

R�PRESENTANTES GERAES:
Ernesto Riggenbak Bt Cla. Ltda.

Rua t'orlselheiro mafra, 3500 f. Postal 11200 Tijeph. 1.626

A' venda em to
das Pharrnacias

C A S Á---PE R R -O N E I i- C�fé e Resi:au-raniI
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17' "tE S T FI tE L L. A"

0_- D E -_o

PaLdo Posito
Elegantemente installado com coníortaveis compar

timentos para exrnas. famílias
nestau rant á Ia' carte

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

Bebidas nacionaes e extrangei:'2.s-Conforto-Hygicne
e Moralidade-C:!.:>::. de primeira ordem

L Praça 15 de Novembro, 4 -

Te!.ephone, 1420

fALçr'1005 ELE6AHTE5 E fJt-1'J551m05

0 __ Ultimo mcõelo 0_.

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

,'{

El'JDElVI-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOF/S

I·· T - D " 1nOV03, no oistncto «)oao r essoa>, por preços ao aicaace

de todos.

Tratar com o sr. Salvador Di Berní.lrdi--LARGO CE·

i'<ERAL OZORIO.

End. Te!. j� H..O�J1 ENO

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

',. .-':, 'i

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.
do seu lindo bêbê Cornrnerclo por grosso ele Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.
I.:_�· \ \

"' é certamente c. sua maior pre ....

1,:� occupação, Tenha pois a cer- -,

teza de alírnental-o com um

I e i t c P u r o. Dê ...Ihe leite Fabrica de Nloveis Catharlnense
D E

Paulo ,Sc�'Blemper
nrrosn o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 -.- Esquina Pedro Ivo
Telephotte n. 1632

"MOÇA", ,obti.:!o do melhor

leite d�1S campinas paulistas.
r .

::'�' Manipulado segnndc 05 me,

thodos maísmodernos allíados

á experíencía adquirida no <
mundo inteiro, pela NESTLÉ ..

\ '

durante' longos' annos.vo leite

"MOÇ A." (: o ieite por \:xcel,
lencía ..j

.. \.

T; <: \�.

LEITE

..' \

_
�

•

.; ;.' ,A ;. '"
:.:,' • � ;

v .

-

tf ,. •

" �stlé �nd Angl��S�i;; (I orEde�sed M3f< CO�o
E.crlptarios: Porto Alegre São Paulo RIO) DE JANt::IRO Recife Pará
Caixa; postaes: 602 ,1071 lí.:;! 'yf A 760

-;
(.","

?90 1a@

A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor

i LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES

I JUNIOR E DE:METRIO RIBEIRO

���ii)

I Entreg&s" á dúmici,lio - Hyglene irreprehenaivel

",�OOOO{���.

Agente nesta praça:

VirgUlo Jose G�rcia
Rua Tir&aden't:es ri .. 10

. .

N O I O" de (OkJrityba) para lavagem de roupa e misté ..

res domesticas ....- Em caixas de 27 tabletes
E'c'd'nor::�r;t!\':) . . .

.. .. Optima cl'üa:fid'ade I •

-
"

Prefiram sabao ' I
• • •

- -
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Cooperativa Catharinen�-II
i

Arrnanzern de seccos e molhados, louças, vidros, .

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l qualí- 1 I
dade. IRua Jo� Pinto n' 8 ��� Phon:_�365 II

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glav3n I'"Rua João Pinto 6
,

FRANCEAIR
"Guevy"

K.W. Y.
imo R.

Encontra-se nas princi- 'I'jpaes casas do nosso COâ1-

mercio
Todos os senhores de fi,..

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Laboratorio de anályses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 18 horas.

Exames de sangue, líquido
cephalo-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual
quer pesquiza para elucida-

cão de diagnosticos.
Rua João Pinto, 13

(Sobrado)

Praça 15 deNovembro, n' 27

Dr. Pedro de Moura ferro

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548 11!;i<_",!:,,�����IIII
Banto de Cii'Sdi'i��fo����:� �zA�:!:��[�t�:) Ranta Catharlna

I I
Rua Trajano I 6 _. (Edifício proprio)

Enõ, TelegI'. : SoI1t:['epola '" lOO. "Kíbetro- 12 "fflcerotz»
Florianopolis

EmPRE5nm05 '" DeSCONTOS ,I> C'OBRAHCA5
OR[.JEH5 mo:: I?f=JBAmEHTO

Corr-eaponôentce 12m t0605 05 rnuntclplca õo Estado
,

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

repartições federa�s, estadoaes e municipaes,
-'-------

f{Plf"Snwpwne.'Wb!!'Mt

ACEITA ENCOlvlNlENDAS Etv\ QUALQUER ES
TYLLO - Rua João Pinto 11 B

PellesCLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PART6s E MOLES
TIAS DE SENHORAS
Dr. Raymundo Santos
méaira ao Hospital 12

matl2rnl�aae

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim a[n
�elephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. 1
�elephone /32/

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

-OE-

� Dr. Salgado do Oliveira

j Advogado

IRUV FELlPPE SCHMIDT N' 9

Alfaiatarias
Compra-se pellcs

=

Alfaiataria crúas de Gato do Mat-

to, Graxaim, Raposas

Areias =mrr=rm

e Zorrilhas.Accacio Mo-

Fabrica de
..

oveis
•

re I ra tem SeU escrip- Rua João Pinto n' 11
RUA JERONYMO

COELHO, N. 38
Dr. Slzenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 11 e

das 1 5 ás 1 7 hs.

Consultoria nua Marechal
Guilherme, n' I \:
PHONE 1299 jChamados a qualquer hor

I

tório de advocacia á rua

Ped.·o VitaliVisconde de Ouro Preto RELOJOARIA OURIVESARIA

Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

n. 70. - Phone: 1277. -

I
Caixa Postal, 110.

BIJOUTERIA JOALHERIA

S P TO
"Os melhores calçados pelas

COLOSSAL sorti ento de caçados finos para
Especialidades em calçados sob medida

c 10
menores preços"
homens, senhoras e creanças

,
RUA FEL.IPPE SCHIMIDT 2

1\
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A GAZETA 5Florlanopolis, Quarta-feira, 12 de Setembro de 1934
_� ,__� ___'�_;;;"_>F""-./" o

(Por saccos de 60 kilos)

Curityba, II .fi Gazeia
Encontra�se nesta capital o revrno.

padre Modestino, O. F. M., SU�

perior do Convento Franciscano e

vigario de Blumenau, que- vem

tomar parte no Capitulo da Pro
vmcia Franciscana .do Sul do
Brasil.

COUROS

22$000
16$000

MERCADO FIRME

(por lei/o)

nho ultimo, consultando sobre a

intelligencia da alinea i do art.

18, do decreto numero 24.036,
Officio em 2818134, do Mi- de 26 de março do corrente an

nistro ,ao presidente do Tribunal no, referente á concessão de! ter

de Contas, remmettendo um exem-
renos de marinha, cumpre�me in

plar do Diario Of/ídal, de Santa Iormar-vos, na conformidade do

Catharina, de 1018)34, em que despacho do �r. director geral da

foi publicado o termo de ajuste Fazenda NacIOnal, .de ?2 do cor

celebrado com o Governo do Es- rente, que o decreto CItad� con

tado, parJ_ a execução de servi- fere a s. ex. a competencia pa�

ços de defesa sanitaria vezetal. ra conceder aforamento dos terre-
<>

nos de marinha e ainda dos ter- O grande Congresso
renos marginaes a03 risos que ser- Eucharistlco de
vem dê limites ao Brasil, dos ac- Buenos Ayres
crescidos dos de mangue, bem Buenos Ayres, 12 (via aérea)
como para praticar todos os actos

_ Faliando á Agencia 'Hava�,
administrativos, excepto aliena- sobre o Congresso Eucharistico a

O sr. director do Expediente ção, relerentes a esses bens e oü- realizar-se daqui a um mez nesta

do Ministerio da Fazenda enviou 'tros do
. património nacional, ex- Capital, o arcebispo D. Santiago

em, 3 I de agosto, ao Director pediente esse que era da compe- Luiz Campello, disse outras coisas

do Dominio da União, o se-
tencia do sr. ministro da Fazen- o seguinte:

guinte olíicio: da e que, por força das dieposi- "Ha poucos dias recebi do
- «Em reierencia ao vosso ções estabelecidas nas alíneas c e i Cardeal D. Sebastião Leme uma

officio n' 1.683, de 13 de ju-
do artigo 18 do citado decreto, carta na qual o arcebispo do
passou para aquella autoridade. Rio de Janeiro informava existir
A amplitude do dispositivo da no Brasil grande enthusiasmo pelo

letra C,-' «despachar todo o ex- Congresso e assignalava que ter

pediente concernente á adrninis- dos os navios de bandeira brasi
tração da Fazenda não reservado leira estavam compromettidos para
neste decreto ao despacho priva- transportar peregrinos. Accrescen
tivo do ministro ou de outros che- tava que, diante das difficuldades
fes de serviço» -não deixa dú- para que os vapores de outras
vida sobre a cornpetcncia de s. nacionalidades. que fazem escala"
ex. para os actos de ernphyteuse nos portos brasileiros. transpor
e arrendamento e tambem para os tassern os grupos que pretendem
de translerencia administrativa dos vir a Buenos Ayres. visto traze"
bens federaes, de um para outro rem geralmente as passagens todas
ministério. tomadas, pçnsava-se em solicitar

O conceito geral de emphyteu- do governo do Brasil. facilidades
se se d�fine na lei civil e é con- para o transporte de peregrinos li

siderado como ;direito real sobre Buenos Ayres.
cousa alheia, por natureza compa- Uma prova do enthusiasmo e

ravel ao arrendamento (arts. 678 da importancia que assumirá tão
e 799 do Codigo Civil). magno acontecimento está no facto
A alienação só se processa com de que, faltando um mez para

a perda da propriedade e não pó- reunir-se o Congresso, contrata
de confundir-se com o aforamento ram já hospedagem, mais de
de bens nacionaes.» 300.000 peregrinos.

Até agora foram vendidos mais de
60.000 escudos e distinctivos do
Congresso. E' de notar que a

Acha-se, nesta redacção, ao grande áftluencia de peregrinos
dispôr de seu legitimo dono, um não começou, pode-se dizer, a

casaco e capuz de marítimo, sob chegar, motivo pelo qual é de
n. l.4b5; que nos foi entregue suppor que o total dos mesmos

pelo proprietario do Café :]3ôa· attingirá a mais do triplo do actu-

:J\[oite. almente registrado.

M inlsterio da
Agricultura

Provincla
FranciscanaXARQUE

(por kilo)
Mantas Gordas
Patos e Manta

1$700
1$500
,1$400

Mercado do Rio
FEIJÃO

(Por sacco de 60 kilos)
Peeto novo 16$000

1 $800 Branco especial 32$000
1 $200 Vermelho 20$000 .

1 $000 Mulatinho 25$000
1$000 MERCADO FROUXO

2$000 FARINHA DE MANDIOCA Cêra
(Por sacco de 50 kilos) Cebo

Fina com pó 1 0$500 Carne de porco
4$000 Grossa sem pó 9$500 Toucinho

30$000 MERCADO FROUXO

3$000 ARROZ CAMBIO
4$500 (Por sacco de 60 leilos) Libra 60$000
4$000 Agulha Especial 50$000 I Dollar 1 I $81 O
4$000 Agulha Bom 45$000 Marco 4$705
3$000 Japonez Especial 41 $000 Lira 1$035
8$000 Japonez Bom 39$000 Peso Argentino 3$500

Bica Corrida 32$000 Peso Uruguaio 6$200
MADEIRA DE LEI -� PRIMEI� MERCADO FIRME I Escudo $545

RA QUALIDADE Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro
De 22 de agosto a 1- de setembro

Sortida regular
MERCADO FIRME

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

DIVERSOS

5$500
$900

----

1$500 Terrenos de
1$200 a

marInha
PELES

Gatos do mato uma

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco ·do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

Pintura em geral a pre
ços módicos

-Cbrystaüno de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
PLD RIANOPOLIS

mr=n,lftM'!'"R -

Taboas de lei est. (3x23) duzia
38$000

Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000 Feijão (saccos)
Fôrro de pinho 14$000 Arroz ( � )
Taboas de qualidade 2123 dz, Farinha ( » )

16$000 Banha (caixas)
Sarrafos de lei 1 IS A dz. 6$000 Milho (saccos)

Xarque (fardos)

5TOCK Entradas no 5ahl�o5 na
semana semana

1.03.776 18.346 6.378
94.024 27.822 29.503
47.305 20.834 13.969
13.507 6.158 9.361
26.996
15.000

Letreiros

Praoos correntes na praça de

Florlanopoll8
Faltam as sahid3.s dos depositos particulares.

Quem é o

dono?

FARINHA DE
Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos'
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

TRIGO
38$500
36$000
4$800
28$500

ASSUCAR

. RUA CONSELHEIRO MÁFRA 76

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

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

FRIO

8$5001

6$50017$500
19$000 /'I,,\�;�\

\�_.> �" L� C: ��.)

SAL DE CABO
Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

Refrigerador?
SAL DE MOSSORÓ

Sacco de 60 kilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 4S kilos 9$000

•

o

conlorto pôr.:J o lar, é tsmbern um

Coelhos Gigantes Branca
de Flandres

_-f Ô

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

F( :istl de estudo.

(�. ',�:: r,l" r.:;; Ci. [., ai':i\l d"" pcssuirarn tudo O que ha de
, (', "" ..) ': ,,'i' :)l,:�:::) 17:11 rc:;.j:;-?raç�o electrica, trazem, na marca

(: " ::.; L;, ', li I l!:,:il ;::; õc;;', a �2 �'::i.�ia de quõlidade, duração e valor.
Com idade de 3 mezes vende o casal- a 20$000DIVERSOS

Arroz sacco 44$000
Querozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 16$000
Soda Piramide caixa 55$000
Cebolas caixa 43$000
Vélas stearina caixa 38$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000

CRIADOR Ewaldo Baasch
.pALHOÇA

Pq"l f, f: '�Fc':::(' ou t.:11l11 dcn-:or:straç�o, a qualql.ler :los
tlO�.<CS du!':i:ic.rIlS ou te lephone para o escríptorio da Em Floríanopolís pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

Cia. Tracção, Luz e Fo'rça de Florianopolis

A L.A R T 'I G o 'S
II=» A

,,', '.� �,: .

A, J

,".'.".'

R A
HOIVIENS" ,i,
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«Prognósticos na es

curidão». (Nota de
�A Gazeta» sobre a

enigmatica confusão
do «QUe.1(C VEN·
CER./1' I ».

Catharinenses e Gaúchos'
liíIiU"jjjI

o ceL Aristiliano lavrou hontem indubitavelmen
te um tento, empatando a partida, de Ixl

-

Florianopolis, Ouarta-feira, 12 de Setembro de 1934

A.GAZETA
A VOZ DO POVO Ultimas Noticias

Um bohcrnto, meu velho amiga,
a quem não havia elõo pr-opor-
clencõc opportuntõnõe Oe ccnbz-

C tl
.

d B itcer florlanopolls, teve ha pouco, F I
. a lanna e -

arros, gel1l ora
par õcver Oe ofilclo, occcstõo Oe azem armas zoJe: das senhorinhas Antonieta e
vlaltcl-c. Encontrou·se corn a nu- O menino Gustavo, filhi- Leonor de Barros e do sr.R 12 (vi é) N A

-

R b II t turazn, e õealumbrou-ae com a
d A N L tio via a rea - a arao e e o e ou ros. engenho humano aqui cppttcuõo. nho O Sr. ry . en z, es- Christiano de Barros.

o
sessão de hontem, faIlou o O sr. Ventura desiste de Certo Ola, zrn palestra Intima a cripturario da Prefeitura; Sobre o côche funerarioI AI

,. .

d t meu amiga, "bluquer« Oe ncncl-
f T'

v.deputado c assista varo prosseguir no mCI en e e, menta, comrnentou: "Deus foi àl.' O sr. pro essor aciano viam-se innumeras corôas,Ventura. como se achava já no fim do uma pr-oõlqallõnõe sem limites Barreto, inspector escolar na,
=,.�."",������������O deputado trabalhista de- seu discurso, diz mais algu- ��: �����l���a= �����Si��; irha� zona do Sul.

clarou fallar em nome do mas palavras e desce da tri- I.' alnàa abrigam conforme a vento O Sr. Alfredo [uvenal da
Partido Cornmunista e loco buna. que reina; o sól àe vocês, é só! àe

S'l f 1 1-' cola de"
<J vlZrOaàe; tuào aqui empolga e I va, pro essor 0:1 .:s

passou a atacar o coronel I --- Mlf?gwm assombra! E, não foi 56 D,ws, o Aprendizes Artifices; pelos Termira no proxirno dia 14,
L 1, homem tcrnbzrn lhce quer bem!

h R d C tri "Il�/[endonça ima pe O rece.n- p
-

. '1- a senhorin a osa e on- f!f o prazo para ma ncu ar ou reno-.Vi

reso um pr A ponte, a monumental pente, g �

t!PlI>6lNIr aste acto, dispensando vanos' , 5ynthes12 00 engenho humano! cilio; �'" V var a matricula dos jornaes e p�.
empregados da Central do mo do Presl- ���i�éu::�àa. tive má l.npr-eaaõo riodicos, de aceordo com as exi-
Brasil. den te Terra Parecia-me toõcs capengas, Os que checam: ANTE A INCURIA DAS gencias impostas pela nova Lei

.

? R' 12 (' ér) A Olha, 51 não fàra' a culàaào em C>

AD�S d I-V. Ex. é commumsta. 10, - VIa a ea
-

observar, sahli"l<;I àaqui cll:rt?
ô

e Pelo -ltatinga- chegaram AUTORID t, e mprensa.
-pergunta o sr. Ferreira pedido do presidente Gabriel que floi"lanop�IIs, era hab�tààc:

Illol'e' os srs Amad eu Barreto
.

Rio, 12 (via, aérea)--Está 1., ._""" .. , �""'''''''''._ """''''''''''''""''',".....'_.T P por coxas! felizmente averIgueI "

.

.

o • t:. a l

d �������:1Ii.O�Netto. erra, que se encontra em 0-
antes Oe fazrz,� �,:izo Oefinltivo" .. E e FranCISCO de Oliveira. interessando vivamente to os

II·
.

�-Sou «rnarxista-leninista- ços de Caldas, a policia paulista cccescentou: 500 colçaõas cheias
Pela Empreza Auto-viação os mei�s do Estado do Rio I

� Esti I haços ...-responde o orador. deteve em Santos, a bordo dum Oeob���cgf�à'�l!;' amanhã quanàO Catharinense Ltd. chegaram de [aneiro, o caso da morte
.. � �-Tudo isso é utopia. Na vapor procedente do Uruguay, o souber que se subatltulc o enxc-

h O n tem os seguintes de um caçador, verificada .����� ����
Russia, V. Ex. não teria o sr. José Milton Terra Suarez, que 00 pelo veneno!

passageiros: Pastor
�

Stoech, entre as jurisdições _ de Pa-
arrojo de pregar qualquer vinhe acompanhado de sua noi-

Pedro José Schmidt, Joaquim racambye ltaguay, não que-
ideologia. Já no Brasil, V. va, Marion Shalders. Os presos Vieira, Max MoeIler, Ernesto rendo nenhuma das autori-
Ex. póde dizer isso, pois a chegaram, hoje, vindos de São UNI F O R M E Brand e Dona Rosa M. Iso- dades daquelles dois muni
índole do povo é liberal-de- Paulo, sendo logo conduzido! á

I
. cipios, se occupar do cada-

d Iam.rnocratica-retruca o aparte- presença do chefe e po icia, a
ver que, emquanto se discu-

ante. ouem prestaram declarações. -DOS-
Os que partem: te a que municipio compete

O sr. Alvaro Ventura vol- O sr. José Milton disse ser

S b t t providenciar, está sendo co-
ve: I primo em terceiro gráo do presi- U - e n e n e S

Dr. Rencto de A1. Barbosa mido pelos córvos, em ple- Mas que damnado buraco I
-O operariado não póde dente Gabriel Terra e íuncciona-

Para Tubarão regressou no abandono no campo. Já não se sabe mais nada;
delegar poderes a um depu- rio do Banco da Republica. Porto Alegre, 12 (via aérea.) hoje o sr. dr. Renato de M.

t
Toda a gente anda intrigadatado classista que serve café Interrogado sobre os motivos

� A proposito do uniforme dos Barbosa, advogado, no fôro AO i n te rven o r P'ra saber quem é que é «tácoe .

aos seus collegas burgue- de sua prisão declarou: sub-tenentes, o ministro da Guer· do Estado e nosso collega la tzes... «Embarquei no Uruguay no
Ta enviou o seguinte aviso ao che- de imprensa. pau IS a, o Liberal ?Republicano?-Caril muita honra - diz vapor «Zelandia» com destino a fe do Departamento do Pessoal maior ban- Eu sei lá como é a historia ..

O sr. Ferreira Netto. Santos em viagem de recreio. Ten- do Exercito: D A O lberto Mas todos querem a victoria
S P I f· d r. nnes ua

.

q uete
-

......

O sr. Alvaro Ventura pro- cionava ir a ão au o, a im e ttTendo em vista o determi- Regressou hoje á séde da (P'ra subir, si não me engano) ..
segue, accusando o coronel visitar Instituto Butantan, pois mi- nado no artigo 37 do decreto n. residencia da Inspectoria de S. Paulo, 12 (via aérea)-Mendonça Lima, de não ter nha noiva, sendo doutora em me- 23.347, de 13 de novembro Estradas de Rodagens em

I
Nos primeiros dias de ?utu- A Cabine? Indevassavel.

recebido uma commissão de- dicina, maniíestára o grande de- de 1933. (B . .E. n. 64, de 20 Tubarão, o sr. dr. Armes bro, S. Paulo offerecerá ao O envell.opp�? Outro tanto!
signada pelos syndicatos, sejo de conhecer esse instituto. de novembro de 1933), decla· Gualberto. interventor Armando SalIes A Consclencla ? (Que encanto!)
para tratar da situação dos Chegando a Santos, porém, ti-

ro-vos que os sub·tenentes usa·
_ de Oliveira um banquete de E' um «fórte» inexpugnavel...

empregados demittidos, de· ve a surpreza de ser recebido pe· rão uniforme de official, com as Pela Cia. Auto-Viação Ca- dez mil talheres.
senvolvendo considerações la policia, que me deteve. Accre- seguintes modificações, de accar· tharinense Limitada, foram A festa, que será a maior
sôbre os factos que deter- dito que isso tenha acontecido do com os desenhos annexos: transportados para o norte já realizada na America L�minaram aquelle acto do di- p�lo facto de se encontrar ainda a)- nos bonets e capacetes, do Estado, os srs. Manoel tina, effectuar-se-á ao ar 11-
rector da Central, e lendo aqui aquelle meu parente e ter eu

o cocar elliptico é substituido pe- Anselmo, Adolpho Heinz, vre, numa praça desportiva
um memorial sobre as rei- divergido de sua politica publica- lo distinctivo da arma, em metal Alcebiades de Souza Freitas desta Capital, comparecenvindicações dos trabalhado- mente». prateado, com as dimensões re- e as sras. Didi Vianna, Ara- do delegações do interior e
res daqueIla ferro-via. Attendcndo á circumstancia de gulamentares; cy Cunha e Edith Klem. de outros Estados. (Nota de fi Gazeta

t-trem as autoridades uruguayas 'h)- a hombreira de gabardi. ----- sobre agoirada can.
UM INCIDENTE pedido apenas vigilancia em tor·

De, para uso com os uniformes Sepultamento: O J' A didatura - '?::rindade

Já no fim da hora do ex-
no .�os detidods, as alutoridadl�s cinza e branco, terá um galão Com grande acompanha- sr- ase -

Cruz.)
.

I
. pohclaes man aram po-o em I· dourado, com um centimetro de menta efectuou-se, hontem, á meralco

o

SenaPl�dlente, ao conAclUlr o Vseu berdade, não podendo, porém, se largura collocado abaixo do dis- t d C't' d It

.

• -I Trindade, (Cruz!) me benzendo '

(, �scurso, o sr. varo en· .

d
. ar e, no emI eno e a-

dtura recebeu varios apartes I
r�tITaJ aqUI. tinctivo da arma, bordado a li· coroby, O enterramento de d.

'

O r Eu vou já, de satisfeito,-
do sr. FerreI'ra Neto. O ora- nha cinza·clara;

) O
Pois deram «gólpe». tremendo

h b d 'f Rio, 12 - (Via aérea N
'

dor não respondia com re· DELAMBERT vende-lhe o c)- a om reira o um orme
.. esse «tar», com certo gelto ...

d r á I d sr. José Americo, ex-mmls-
gularidade aos apartes, o melhor gêlo por igual preço ver e·o 1va ter um soutac le a COSI-nhe ira tt·o da Viação, foi indicadod dI côr daiarma, com um centimetro

.que le\;ou o eputa o c as·
Phone 1.100 de larg'ura, collocado abaixo do Precisa-se de luma no (a- á senato�ta pela Pa_rahyba,sista a reclamar:

I P t d P g °esslsta-V, Ex. não admitte a- distinctivo da arma, bordado a fé Restaurant EstrelIa. p� O ar I o ro I .

partes? Total do elei- linha da meama Cal' do soutache;
-Não admitto e não res- d)- a gola. da pelerine terá

pondo a apartes de mente- torada pau ... um 5eimentQ de galão dourado

capto-retruca o orador. 1·'.iII.ta d� 0,008 x 0,03, collocado abai·
P t t V E· na-o xo do distinctivo d� arma metal·- ro es o. . x,.

póde se dirigir dess,a manei- *
*
* lico, egual ao da lapela do uni-

IOÃOra a um colIega-diz o sr. S. Paulo, 12 - (Viaaéréa) forme de gabardin�; _,

Oener.oso Ponce. O «Estado de S. Paulo « no- e)- a gola do capote di! USt)
•

dl'stl'ndosl't d 'f d r Tenho o prazer de communlcar. aos meus -

-O sr. Ferreira Netto tem ticia. hoje que. o e el ora. o c?m o um orme ver e-o 1va, te·

freguezes, que mudei meu estabeleclment? para a rua
cumprido dignamente o man- paulista attmglu a 535 mlI, ra um segmento de soutache da

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele
dato-Íntervém o sr. João fal�ando 4 zonas ..

O total do C9I di arma, .de 0,008.x.0,�3. 1 1441 ou no de.oositario na CASA SAVAS, á
Beraldo. eleItorado da.capitaI ,se eleva collocildo abalxo do d.lsnnctlvo P lOi1e n.

t O t t I d b d d I h d rua Conselheiro Mafra.Registam-se novos protes- a 104 mil ele!. ore$. o ,a a arma, or a o a ln. a a

tos dos srs. padre Leandro será de 540 mIl para todo o mesma côr do soutache. - P.

Pinheiro; Carlos Gomes, Estado de S. Paulo. G6es.»

Coisas da
Prefeitura

preso
Rio 12 - (Via aérea)Nlan-

50 Paiva, o famoso assasi
no do general Pinheiro Ma
chado, que havia requerido
livramento condicional, teve
o pedido indeferido pêlo Juiz
Ary Franco.

Devorado

Maneio Paiva
continuaráo deputado Alvaro

Ventura na Câmara

MATRICULA DOS
JORNAES E PE

RIODICOS

E dizer que essa belleza
Desse tJ.I voto sécreto
E' obra só de um DECRETO
Que é <\:lá do céo», com cer·

(tezal

Mas nã. deu ... (diz A Gazeta)
E o «moço» ficou de fóra
Sem poder gozar a dêta)

Que «tudo qué» nesta hora ..

Refinação de Assucarl u,sará um sincerro ao

pes.coço. (Gaz.ef4 de
11.9.34).de

SELVA

«A mulher adúltera

..João Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Num lugar grande, moderno,
Onde a mulher é um «caroço�
Sincerro vae ser «,inferno;.�
Pois muita mulher, já �ei,
Usará, conforme a lei,

I
Um sino""o no

pe.�
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