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Está, desde hoje cêdo,
Píinio nacional

Fioriarlopolis, o fe.e-
" \

tejado escriptor
da Acção

chefe

--------_.---_.�----,---_. -------------------

Io \Wel.f�eijlHD e

enxada A' bala!
A Prefeitura àe florianopolis

tem uma rncntullõuõe cnqrnçcõo.
fl mania éle querer cconomí

z cr a tcõo transe, l cuc-n á pratica
I CIp- ul2:ràaôeiros ubeur õos.

.
' I Chega'n05, cqóru, ao conheci'

Conforme era esperado, chegou I O tenente ,Alb.;rto MeyeT, aJu-1 menta ter a. Hõrnlrrletrc çfio ao ci'
, FI' I' f {'o:, d dar:te d� ordens do sr. Ínterven- ônôc, receb�ao ae Porto'A�egre,hOJe a onanopo IS, o eSL�Ja o

I
. �

õucs lotos ce veneno, ae5l'!naào

escriptor dr. Plínio Salgado, emi- ter FederaL compareceu ao de- ó extlricção completa e Integml õo

Cl f N' 1 ) A"" sembarque tendo apresentado malta que orna cs ruas ào nOS9a

nente UI e aciona ua cÇdO ,�'
�

'I
�" URS5.

I t ralista B"asil·�ira curnpnmentos ao dustre viajante, A enxcõc sobrecarrega a oes'
n eg! , . � .

"f
' ,

I
D lI.\Il. "1 d em nome da [nterventoria. pzzn uOS COTes m'-:nIClpa�5,A 1 onte l' umcipai, on e se O veneno? E' multo mrne bcrc-

r[.'ctuou o desembarque, estava to: basto um choutteur e um ou'
erre

I idã HOJ'e, ás ZO horas, o dr. Pli- tro para abrir a tornalrn ao lni'
tomada por compacta multi ao,

, ,
' quôo r; ao passo que o capinar

�,., josa de conhecer e fcstej:lf o 1110 Salgado fara a sua pn' ocrupc àezenas, oe homens, mas,cese

'd do Tntear F meira conferencia pública na séde o Interessante e que para oesa- A' vista c.bssa declaração, o distincto deputado classista catha-
. grande amrnacor o ntegra .smo. en dI H.....

�, "',� fogar o ercr lo àa Prefeitura, põe'.

F rmou um têrco. sem bandeira, do Nudeo desta Capital. a rua

I'
5e em [oqo a viàa 005 rnuniclp ce. rinense retirou-se acompanhado dos cincoentas ferwyiarios,

01 )' ,

d G �1 B;tto> " , t '20 O que àirá disso tuào o
ô

r, Dire- ------

de llcamisas ve�des" que sau a- enerul l 1 �n'�our, J •

I ctor àa l-lygiene?
rum c,om vi�raDtes !1anau@s",o; """""""';_""""'�"'�� D6 � ; fr

..
� � � ftchefe mtegrahsta.

.

' n� � � ,,� ligU
Da saccada do Hotel La Ppo:' j�'S EIAicO'-'-es, dell_.'I."a""_J!m"!l�l""'-ta, onde se hospedou, o dr. li- ii! 'ii. � _.."

J

nio Salzado, dirrgiu com notável

Outu,.bV"o
Festa de N. S. do

fluenc:a" aos seus companheiros e B M ante Serrat
ao povo de Florianopolis, breves

mas vehementes palavras, prornet
tendo a todos mais de:taihadas ex

plicações sobre o ideal integrali,sta,
nas conferencias que vae realIzar

nesta Capital.

Dissolvido um
cornicio oppo
siclonista na

Bahia
Rio 13 - (Via aérea) A

Agencia União forneceu-nos
o seguinte telegramma:

Bahia, 12 - Um comicio
da Concentração Autonomis
ta, acaba de ser dissolvido á
bala, no momento em que
falava o ex-senador Muniz
Sodré.
Guardas á paizana entra-

A - ram a atirar, sendo ignoradas
li U

até á hora em que telegra-
... pharnos (19 horas) as con-

Com referencia á nossa I sequencías do tiroteio,
nota de honrem, sobre o Pro'fessor da

R r: "

I' desl�ix� da E�preza de Lu,z Escola deveanza-se d JffilUgo na greJa de Florianopolis, e a defi- A "f'de N. S, do Monte Serrat a fes- ciencia de fiscalização, este- rt I Ices
ta da Padrc:ira da Irmandade, ve hoje em nossa redacção Acha-se aberta, na Secretaria
que constará de missa solemne ás h O d E I d A di d A� O sr. engenl eiro rIando a' seo a e pren izes e r-
9. horas, sermão ao evangelho, Goeldner, que nos declarou tifices deste Estado, com o pra
novena á noi:e om beija"mão de não exercer as fUTIccõeg de zo de sessenta

.

dias, as inscri-
Reuniu-se hontem, ás 15 horas, os memol'Os do Directoria Nossa S:::nhora. fiscal do Oovêrno .iunto á di- pçõcs pera provimento do cargo

do Partido Liberal.
�_

ta empreza, do que foi ex0- de professor do Curso de Dese-
Proccdeu-�e a eleição para a escolha da chapa á deputação nerado em 5 de Junho do nho,

federal, ficando assim organisada : - Dr. Nerêu Ramos, José Eu- "C"'rrp,in Fie Estado" corrente anno. Registrando Sgênio Müller, Dr. Carlos Gomes de Oliveira, almirante Dorval Mel- ==�,",,",-,�,�._'-,-�,��-�,==--==--- a observação do nosso dis- opra rijo
chiades de Souza Dr. Leopoldo Diniz Junior, e Fonto;,:ra Borges do

(':". ';,_,_' -f'" ',,"C1 ',� I
" tincto conterrâneo, não que-

- O
Amaral.

.,
I
.. , '::'�'l-')c:;,:,i ': �:::�:l.1,1�:��<� l�Je: I remos deixar sem repaiO a Minuano

Obtiveram tambem votos os srs
. c-l Vidal Ramos, C i1t_;',cllCi','.\l? ct �iÜ:}J.Í'_(,lt,dO !--01 t. ' R' 1 (OI:' ,

e.

D ,.
"I

1fW ,-'-',,-j.c, ,J; 1;':;'." '., ',.,
es ran 1eza que nos causa 10, 3 via aérea)-O sr.

Iv"'ns de ArauJ'o, dr. Candiclo de lvelra .',amos, padre I.:;..;._! L,Lf,l ",,-,.,-- '-'� CJuCd,CLu,_S
O J"l�'" rle esta ri ..

•

M' d M.... "'. lé Llc' \. ,11'..10 O� ·,erVI- lnuano Q Ollra occup a' h
d Pl 'd Ol

'

dOI" A 11 C· '-'Oí'l'O'I"" "n',�"'l ('ú'hr"lE"""C'0c'
"

� � .. ç ar, 0-

guim Salles, r. .'laCI o ymplO e lvelra e ma,Ga ':'):.:c- v '::_1 �c �Io_l"" U �" V�:�' c>, cos ainda a cargo de com- je a tribuna da Camara, para ex�, O Ular;o mdcçCllclcnte UJR- "

,; ,- ,'í 1 b' .tllago. t;\J:;'fil no l ......"I'" rIO
.' _:' pannJa P:lllICLLar, e so lelLl- plicar os motivos porque não re-O 1,L 'J LJ '_0 "\..1. alllgi- d

'
-

-
. '-, O e"iranr-p'ra não s co' d

M oções do por nosso disiincto col- '"
'

,n. <

l'(_�:t ,'('; n- nunclOU ao man .ato, acompa-

N A�O TÊ aUI O I R E ITO lerl' F'
. r) t'

, . Llo1e nem s" fIs .....aLze o cum- nhando os seus collegas da «frén�IVI l_iSa �laVIO Dor OlUZZí ae 'rit o,-'r '

b'
- .

A FERiAS C I 1 PLd 1'1 S' I t 1 I t P ."TI ..... !LÜ (las o ngaçoes te Ul1lca» dos Pampas.I Na primeira reunião o Directorio entra ao . , e LJ:::ro� una- ouza, rec ac or CIO
, va en e ('\"t-'::j ,Á" . "tá S •

H '

t d J N' A I:J c..' O' [iJa-o _: r� O DA'rDlrAL
C,L I ,�ClLlac::., a que Cu SU- aDernas que o deputado gau-Os empregados dapont:'! «, ,c:r- mmemente, por proposa o sr. (:f. ereu "amos, que IOSSe: conslg- b CallO_a. r, '� ,'n;+" .,f' � ff t' 1

d l'd" d d "'d 1 'I C' ( f"\'O f10V(1,) ('0'11"";:::;1. a:1Q'U'fc't- J�:l'�' c.,e, a p,os.:>e e ec lva CtlO tratará no seu discurso docl'lio Lilzl>, soffrem grave ll1)US" nado em acta um voto e 50 I aned.a e :'!ClOl a e ea ao Í1ele ' .....�, ,'" ,. E d d '{ dh d d V
-,

d 1 mos ltonaa virla e fat,Ja C>m�s_ p,-.o "sta o CIO acervo a em- «manilesto as opposições», cen-
tira, l'á pelo me5q,uÍn. o or e,�.a o do Gov&rno, sr. dr. Getulio argas, e ao interventor .re ,era., sr. b'U (.. l h..

pre7a d' l'b dlt •

I R b d l se a'e PXI'''lO, uC,', ,

suran o os proceres I erta oresIh rClOna o governo coronel Aristi tano 'amos, em como uma moção e ouvor aos - r.que .es propo, ' ,
.

.

eSta nomeada, desde Jt1- que se alliaram aos perrepistas en-" 1 vantagens que gozam membros da �v1esa, cUI'o mandato expirára. h
.

la pe as 1 -

• n O) uma commissão com- tre os quaes elle inclue o sr.
110S aerviços! Percebem ,aq,uelles II

11
II I t d d J Aa

d h· n te ruen to r pos a os s1's. 1'5. oão c- Borges de Medeiros.
c,ul'oS mi,stéres exercem ,.�,�Ite,!tos �0"_' A

.

reunião e Oje
.

.
, w" ',..,

J
-

Ed A", 'O ..
caclO \James, oao mun- - puramos, tambem, que o sr.

l'nt""mpéne�, apenas 140$u\) m�� q U � -e d f'V, 't o I d G 1 1\1' I-

H' I 10 1 h
' '_ d d' t

' t.. �., O lon z e r an o oe - 'muano 50 icitou uma reuuião da
e os qu'" servem nos gUI- ale, ali 'loras, ouve maIS uma reumao o lrec ono "*"

saes,

0$00
....

0 central do Partido Liberal Catharinense, sendo tratada a coorde- demi tte dner, afim de dar inventario minoria da Camara para estudar a

cheAtsté1�hi, nada de mais! Não nação de todas as forças revolucionarias do Estado, para a esco-
no material, do que depende sua situação em face da colliga('ão

d f
"

h' d 16 h d 1- d d' a posse definitiva por parte opposicionista', á qual não dará a
e�, pore'm, equitativo que, taes ser- lha e imtIva, oJe na sessão as oras, a etapa os can 1-

C b r

("") O i '"
-

1 d uya a-12 i<adio C O uoverno, sua solidariedade.
"'entuarl'os prestem servIços num datos liberaes, que disputarão o peito par \ á eputação esta-

I t I� d C b 11 f'd n erventor "e eral de Mat- 's tra a lOS re 'e rentes á Ainda nos informaram que o

perl'odo superior a oito ,horas e Llual. t G - � d C 't 1 'á ,�' 1 'd Md J d' l h d l'b de'lDlltados O rosso, nao COl1coman, O apl a J esmo conClUI os, sr. j inuano não concordou comtrabalho, quando a leI fe era. Po emos lflwrmar que a c apa os 1 eraes para
d 8 hora" fcderaes está definitivamente organisada na classificação aCIma.

com a vinda a este Estado de faltando ultimar o que se a attitude do sr. Sampaio Corrêa,estabelece o prazo e �

II 11 um observador politico, en- refere a São José e Biguas- assignando o incrível manifesto
como limit<: maximo.

S
II

t· d I t
. viado pelo presidente da Re- SÚ, pretendendo a commís- redigido pelo sr. Octavio Man-Adernai, e�5e5 humildes serVe)}- Quiproquó com o ecre ano o n' erlor

pública, pediu demissão do

I
são entregar ao governo o gabeira.

tuarios ficam obrigados ,a 3dZobhrar O sr. Placido Olympio de Oliveira, regressando domingo úl- cargo, inventario completo na pró- Bc'''rvl'co por 16,24 e ate 0-

P B II'
'

t" �11i\ll�.n. pe0-" :; d I timo dç Jarag:uá, ao passar por OIto e o VIU, s,urglr na, .relnte do I Xlma semana. . fiAI li! li�'lIo4!I, III'

ras, sem perceberem na ,3 ,pe o �

dl h [1 II•

d seu aútomovel o sr. Adolpho Star ,:'!r, c ele pO.!tlCO co 19aao, que J I i· U I n II}""" liAlI Wi\,�dOr e ainda sem lrelto a
, l' I I

orna doera DIU/ii-GIlexce..,so.,
.

obricroll o motOrista a parar o venlCU o. '

f'
'

I
'O

l'
, , L d L>�una 1 2 - (corresr.::,ondenci<,t), - Sexta-fe.lIa última, circu-enas.

d 1'I.Jl' 'o ",.; I Como coincidissê com a passagem aI, quasl E: mesma nora, a c'5 •. , r

A In'p��tor O lYllm"t,�r.o , Q d' f d' d' P' 'd' lou nesta cidade, wb a diTecç�o do di.tincto jornabta sr. .José Frei ..o sr. ,

�""b', ;-lc3.ravana dos colh!!ados, os sr. _,ta ler comun lU o r, lacLO com -

d T balllo C'" o uma prov. ..,

d 'd ta� o semanal't'O «\ Vangil�lrdc�», qUe é orgão do Partido Liberaio ,l'a I" ,,--, �

1 'd de bem alaum chde pdítico o seu parti o.
< �, '" r

-
'

denela sobre a megulan a

'Ih
. <>

"o'n mais delongas dírigiu-se ao dr. secretario do Interior e
nestá cidclde;

el In'erventor o an- ... _. '" ' ,

d dcomo o sr. c . ',L _

em anoub05 de enthusiasmd, lmprovlsou um COIDIClO, sau an o-o em

d· 1 r e c a r 1 a renumeraçao
d d d h d' 'd d d do pe a p

d f ,/
Ü

ardoroso e vibrante iscurso, elO e a las CU! a osamente ecora o.

daquelles emprega .o�, ,ara, u� ,

O d� Placido I'epelliu gracej�ndo, a y..:rbürrhagia do sr. Sta-
dIta e mteJIa Justl- " ,

1 h' da�to e comp e
, d 1 t' , dler aue ao dar pelo engano, am,;ntoil o ent USlasmo e que es-

d d lho." ordena' o re a no, .,,' ,:
1ç3., an 0- �� •

<, tava possu;do, e pedm mll descu pas.
Fazemos, .:om o pl.o:.;;;nw, �Pd�-' O sr: Stadler,pelo que se vê, preparou, sem esperar, um fu-

I h, ao appelIo que no:> 1-
d

.

llas ec o" d turo armisticio com o a versano.

riiiram vanos mteressa os.

Rio, 12.·-(Raclio)---O deputado classista catharinense sr.

Alvaro Soares Ventura, acompanhado de cincoenta Ierroviarios es

teve no gabinete do Director da Central elo Brasil, SI'. ceI. Men
donça Lima, exijindo que fossem attendidas as reivindicações da
classe. O d.rectcr da Central do Brasii declarou que não reconhecia
a autoridade do deputado Alvaro Soares Ventura, como representan
te dos Ierroviarios e que o caso do syndicato será resolvido pelo sr.

MinigtJ o do Trabalho.

c

Notas e comnlenta��i@s
-o-

I Candidatos á deputação federal pelo P .. L.

Foi promovido a tênente'�&:'o
nel do E.xercito, o nosso dlstm

eto conterraneo sr. maj?r Ante

nor Taulois de Mesqmta.

Os elnpl�ega=
dos da POi'lte

;1:
* *

Aggred ido U 111 eleitor
11

U II

Ha dias, confmme noticiam 0:3 jornaes de JoinviUe, em Cor-
veta, o eleito! republicano Procopio Brondezio Duarte, indo á casa

do sr. Julio Aives Pereira buscar o s:.::u titulo eleitoral, foi recebi
do pelos filhos daquellc politico a cacetadas.

RIO, IZ'(via aérea.)- A S�

nhora Josepha �'q'1undez Alcorta,
aé;�i:,tida por seu marido, reque
reu a penhora do Banco Germa
mco para a America do Sul,
afim de receber o chegue n. . ..

12.314, de um milhão de mar

cos, equivalente!) a 5.690 con

tos de réis.
A Pênhcra foi executada hon�

tem.

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

•• , • to __.. .", _J. •.•._�. .�._.,........ " - .. L" ,.� .....\!'",.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G.A.ZETA
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Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Setembro de 1934

tes caracteristicas :

Paragrapho unico. A fôrma e
Typo I _ Cachos sem mutila-conleccão dos rotulas e systemas 1 O

.

dj

ção, com pencas ou mais, ede rotulagem. devem, obedecer colorido uniformemente ver de,
ao que: dispõe o regulamento a bem conformados, inteiramente

Apparenternente irnpresta- que �e refere o decreto n. 20.613, limpos, com o cabo de engaçovel, O pó de café tem varias ?e. ? d: novem,bro de 1931, do medindo pelo menos 16 centime
applicações uteís. Emprega- l\�mlst:.no do, .Trabalho, Índus-

tros e possuindo pencas perfeitas,do quente limpa as garrafas tna e Cornmércio.
sem [ructas quebradas, rachadas,

e vasilhas que contiverem li- Art. 3·- A fiscalização se arranhadas, machucadas, atacadas
quido gordurosos, as caça- exercerá pelo menos em � ola

por moiestia ou de qualquer ma
rolas e as garrafas de kero- dos envolucros de cado c?nslgna· neira alterados por agentes capazene. E' um poderoso deso- ção que, para esse eff�lto de-

zes de prejudicar á sua oualidadedorarue. Reviva as côres vem ser abertos, competindo ao
e conservacão.

dos tapetes, limpa luvas e agente da fiscalização rc.marcar Typo II _ Cachos de 8 a 9
meias de seda preta e serve todos os envolucros exammad.o�. pencas, possuindo 03 demais cara- e aaté para tingir rendas e ap- Art. 4·- No. caso de relel- cteres elo typo I, admittindo-se
plicações bordadas. ção �e �ma partIda de frueta; que o tamanho das fruetas seja Ipela fIscalIzação, o exportador e proporcionalmente menor, no ma-
·-Para separar a clara da �brigado a removel-a do local da ximo de 20 por cento do tama

p·cmma) basta fazer um fu- fiscalização no prazo de 24 ho- nho padrão estabelecido para oo

·d d
.

d Menottl" dei PI·cchiarinho em cada extreml a eras utels, corren o por sua con-
typo 1, sem prejuízo de outras

cio ovo. A!!itado este um

I
ta todas as d%pesas decorrentes condições.

dpouco, sae· aO clara peio orl- da remoção.
.. Typo I I I _ Cacho, com 5 «Mas o hitlerismo, expressão viva do modp de ser e um

fido inferior, ficando a gem- Paragrapho umco. SI dentro
a 7 pencas, pérfeitos, isentos de povo, está mais firme do que nunca.

...ma dentro da casca. Para do prazo prévijto neste artigo o fructas atacadas d.'! molestias ou O que pensamos. em mentalidade latina, ser arbltno e VIO-
conservá-la fresca, assim, interessado não fizer a remoção sensivelmente contundida;" sendo lencia, é nelle regra alicerçada na consueccude e na força.

.coliem-se com a clara uns ,das fruetas rejeitadas, a fiscaliza- toleradas para os cachos com A Allem:mha sem Hitler não 3eria mais a AUemanha. Tena
pedacinhos de papel tapan- ção deverá r�move!-as e. destru�- maior número de p:'!ncas, 10 fru- perdido sua alma.
do os orifícios. 'las, dandu dJ.:so .

conheclm�l1to ao
ctos refugo3, Eem prejuizo d.:: 0:'- I Si o fascismo vencer no Brasil, tomará aqui tambem uma

dl,r�ctor d � l· rutl:ultura, par.a 031lras condisões. feição typica. Nada terá de ccmmum, como estrutura, como o mus-

Eram dois gemeos' Esta- efreltos de cassaçao do regIstro; Typo IV _ Cachos com me .. sulmisrno, como o sillazarismü ou o hitlerismo.
va-se na hora do banho, e marcas e regalias concedidas a

nos de 5 pencas, assim como os Revistir-se-á de um caracter nosso.
da caminha delIes rasgaram firma infractora.

maiores quando colhidos dema- E poderà fo.zer a nOS5a felicidade.»
simultaneamente risadas de

_ Ardt. 5·-.- Para a bjoa execu· siadamente verdes, atacados l.oralegrl·a e alt·oc::. grito de pro- ('.ao o presente re'Ju amento a
d·d· II

II
II

� ::. <)
1

'

aoentes epreCla ores ou quelma-testo. Papae acudiu para Directoria de Fruticultura aeve-/"" I I I dd t �'
1 dos. pe

o 50, agua 5a ga a, �ne- O Integrall'smo e' o Bra'lil, é a Patria redimida, livre de to-saber o que se raLava. ra:

grecldos por fortes abalos onun--Quem vem a S2r isto a) classificar o producto em
dos da má colh;ita e de tran3- dos os males que a asfixiam, lJU� a esmagam, que a reduzem a uma

aqui? - perl?:untou elle. typos de accô;-do com os padrões I h simples expressão geocrraphica, cj:u,mdu poderia ser uma forte e1(-�

porte vio ento ou que ten am 50- =>O gemeo risonho apontou officcia<'!5 que serrlO preyiamen�e d 1 I pressão economlca.frj o a acção ue gua quer agen-para o irmão choroso e ex- confeccionados; e
te prejudicial á conservação dasplicou: b) uniformizar os systemas de
fructas.

-- Não é nada. Foi a crea- colheita, transporte e acondicio··
da que deu dois banhos no namento do producto.
Alexandre e nenhum em Art. 6· E' expressamente pro-

.

, hibido.mim.

d meiros typos e para o consumoa) a colheita das fructas e�
interno até o typo I I Imasiado verdes e o embargue das Os cachos classificado� como

que não tenham attingido o limi-
typo IV serão considerados refute minimo de 3{4 do seu desen-
gos, não sendo permittidos novolvimento;
commercio para consumo directo,b) a embalagem de fruetas

���������'���������������mas poderão servir para alimen- '; n --contundidas, alteradas por effeito '

dtação de animaes, fabricação eda agua salgada ou qualquer, ou- f
.

h .. do"'ces, alcool,d
.

d· ann. as, - passa,tro agente capaz e preJu Icar a .

d.A _ vmaore ou outros pro udos m-
sua boa conservaçao e caracteres / d

".
.

I f
. llstnaes.

In lerentes aos ructos, especle ou

I A 1 ,) �- N' - c,,-' - ·1_.

d d dI· rt. " aJ ,,�,:l r"rmI,varIe a e e oananeua; ·d b d h) b d d d tI o o em arque e cac os quec o em arqu� o pro udo e
l·d 1 h dI - d'ff d ten Iam SI o cortaaüs, aven o

uma p antaçao, 1 erente a que .

d 7" 9 r hf
. . .

d I f
. maIS e � ou O oras a:"it,_;s

OI mspeCClOna a pe O UIilCClOüa-
da da·ta h f· d.

d d f' I' - e ora Ixa as para a
no encarrega o a "Isca lzaçaO; h d d

.

t· ,d) b
' c ega a o navlO, con orme res-

o em arque e commerclO.
d

.

d f ·f' d
. pectIvamente, se estmem aos mer-

e ruetas sem o eertl Ica o asslg-di.d I ·d d ca os europeus, ou su -amenca-de cem réis, não se sente com na o pe a auton a e competente.
coragem de metter os dedos na Paragrapho unico. As pessoas
algibeira. I

ou firmas que incidirem nas frau-
des prévistas neste artigo, terão

D. Quixote cassada a licença para o com-

A �.AZE-rAIE .. t
_--

__;i���,�.. xpor·-açaoDIARIO INDEPENDENTE I

bRedactor-chefe I I ananas
M�rtinhi) Gll!íadiJ -Junlcr

"REDACTORES DIVERSOS

de

-0-

Regulamento ào cornrnér
cio Oe exportoção àe bana
nas, L1 que se refere o óz
ereto n. 22.7:·37, õe 22 O ..
moía õ

e ]933.

Art. 1·- O número de ins
cripção do exportador deve figu
rar em todos 05 requerimentos
ou pedidos de inspecção de car

regamentos de fmctas, nas decla
rações das guias de exportação,
nas testeiras das caixas ou en

gradados de fructas e nos saccos

de papel.
Art. 2·- E' obrigatoria a de

claração da classe commercial e

do tamanho da fructa, systernati
camente escriptos com clareza,
em lug;1[ visível, ficando 1 mar

cação das firmas dos consignata
rios e dos portos de destino da
partida, na outra [ac , do engra
dado ou do envoltorio; a fiscali
zação remarcará 03 envolucros,
que a inspecção verificar marca

dos com classe ou tamanho diffe
rentes dos declarados, constitu
indo a sua Irequencia motivo de

d t-

cassação a ncença para expor-
tar.

mercio de fructas.,
Art. 7 Serão considerados 50-

Agentes-correspondentes em

quasí todas as localidades
do Estado.

.

(""', Ifi b -O.,._...�C)�ia or�3c.ae·,'__·- • _ _ .........._�

lidaríamente responsaveis por
qualquer infracção deste regula
mmsnto, na parte que lhes disser
respeito, agricultores, beneficia
dores, cornmerciantes, exportado
res, correctores e demais interes
sados
Art. 8· A classitiçação com

moreia], relere-se a "cachos" e

numero de "pencas", de accôrdo
com 05 padrões olliciaes e os ca

racteres organolepticos inherentes a

cada uma das especies e varieda
des productoras de fructas com

rnerciaes.

Paragrapho unico. 03 padrões
olliciaes, organizados pela Dire
ctoria de Fruticultura, serão ba
seados no aspecto geral, integri
dade, peso e tamanho dos cachos,
número de pencas, estado sanita
rio e gráu de maturação dos Iru
ctos.

Art. 9·. Para elíeito da clas
sificação, ficam creados quatro
typos d::: cachos com as seguiu-

Não será deooloido o original
publicado ou não,

O conceito expresso em arti

go de ccllaboração, mesmo soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou endõsso por parte
ia Redacção.

Asslgnaturas
ANNa 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jalrn Caliadi).

I'alxo l?ostal 37

Paragrapho llllico. Para a ex

portação serao permittidos os ca

chos classificados nos dois pri·

As Furias, espmtos maléficos,
eram trêz na mythologia grega:
chamavam-se Tisiphone, Alecto
e Megéra.

Diz o povo que essa última a

Megéra, com o te,l1po se trans

formou em sogra.

- Para tirar da louça o chei
ro de peixe, basta esfrega-la com

manteiga, casca de limão ou bor
ra de café.

Ha muita gente (ijue acredita
pÍamente na regeneração de um

gatuno; mas, quando chega a

occasião de confiar-lhe um nickel

nos.
,

Paragrapho unico. Nos casos

de atrazo do navio a que se des-

ConlinuQ na 5a' pagina

Acção
lista

Camisasmverdes de Santa
Catharina

O Chefe Nacional veio trazer-nos o estimulo da sua palavra
e a flamma de um civismo novo.

Elle está entre nós, ao nosso lado, ouvindo o bater de nos

sos corações, o rurnôr dos n03SOS applausos e recebendo a aílirma
ção da nossa fidelidade deante da Vida e deante da Morte!

Levantar as vossas dextras, cm continencia, saudando-o com

o mais vibrante enthusiastico e quente Anauê!
n

o nosso
II II

nacionalismo

«Levantando-nos num grande movimento nacionalista para Cecy M ed i n a
aifirrnar o valor do Bmsil e de tudo o que é uti! e bello, no ca-:

racter c nos costumes brasileiros. Para unir todos 03 brasileiros num A sra. Cecy Medina faz
só espirito: o tapuyo amazonico; o nordestino; o sertanejo das pro- hoje a sua festa.
vincias nortistas e centraes; os caiçara, e piraquaras, vaqueiros, ca- A distincta e illustre dama,Íús, capichabas, calungas, parearas garimpeiros; os boiadeiros e tro- artista de verdade, merece,
peiros de Minas, Goyaz, Matto Grosso; colonos, sitiantes aJrega- com a maxima justiça, o in
dos pequenos artifices de São Paulo; hervateiros do Paraná e .Sta. teresse do nosso publico.Catharina: gaúchos dos pampas; o operariado de todas as regl.ões; A beneficiada de hoje, se
a mocidade das escolas; os commerciantes industriaes, fazendeiros, nhora da mais fina educação,
03 professores, funccionarios, os médicos advogados, enge�hei:os, os é uma apaixonada não s6
trabalhadores de todas as estradas; os soldados, os marinheiros-e- pela arfe scenica, como pelatodos 03 que ainda km no coração o amôr de seus �1aiores e. o musical. Tem os seus estudos
enthusiasmo pelo BrasiL Temos de invocar nossas tradições glorio- de musica leitos em Portu
sas: Temos de n03 alíirmar como um unido e forte, que nada mais gal, concluindo com brilhan
poderá dividir. O nacionalismo para nós não é apenas

.

o
.

culto tismo O curso de pianista.da Bandeira e do Hymno Nacional; é a profunda consciencia das Empolgou-a, porém, o palco
nossas necessidades, do caracter, das tendencias, das aspirações da e as parcas parcellas de
Patria e do valôr da raça. tempo que lhe sobram, dedi-H

II
11

ca-as a Euterpe de quem é
«Na base dos partidos potitrcos o que se encontra é a comu- sacerdotisa. Ptorianopotis, esnidade de interesse privado, o clan pessôal, o corrilho de campa- tau certo, saberá homenagear

nario, a confraria eleitoral, reunida em torno de um chefe. mas de hoje a sra. Cecy Medina, tra-
todo indifferente ás idéas ou a03 programmas». duzitido a admiração que lhe

OLIVEIRA VIANNA vota.
"111.1

«A vida não é digna senão quando se é capaz de sacrifica-la
morte e vil quando não se a enfrenta destemerosamente.
O integralista deve pois, ser digno da vida e da mortel»

II II
II

«A minha mulher é um

grande homem; a famosa
comédia franceza, com que
Palmeirim representou hon
tem ,póde ser muito boa,
mas ... para francezes; para
uós, francamente, não presta.
E, parece-me ter sido essa a

impressão geral, pela frieza
com que o público acompa- r

nhou os frez monótonos
actos.

O theatro nacional dispõe
de originaes maito :na' ,; u·

teressantes. As adaptaç();;�.,
de obras extrange!ras, em

bora perfeitas, sempre dei
xam a d2sejar, pois a acção
e inadapta vel, e assim um
ambiente desconhecido, não
interessa.
Dahi a desillusão que nos

causou o espectaculo de
hontem.

Os actores, sem excepção,
cavaram com enorme esfor
ço, para supprir a defficien
cia do enredo. Palmeirim
não descuidou um instante
siquer e por todos as fórmas,
tentou a plateia, sem .conse

guir interessaI-a. Ferreira
Leite, o estupendo Ferreira
Leite, tambem conheceu de
prompto o fracasso e, por
mais que forçasse o riso,
conseguio, apenas, sorrisos.
Mme. Cecy Medina, o dr.

Bolbec, fez o que poude.
O homogeneo conjuncto fe�
tudo que poude, mas a come�
dia não o ajudou .

Dahi, constituir � espeçta·
cujo de hontem _.pior da �I

temporad,a.

Fascismo Hitlerismoe

II li
II

Catharinense:
- O Chefe Nacional Vele t2 dizer o que é o Integralismo!
Elle te vae dar uma c0nsciencia nitida do teu civismo; e te

mostrar o Brasil de hoje, dominado pela Democracia-liber�l, . ret.a
lhado pelas facções, dividid3. em vinte e uma pequenas Patnas mdlf
ferentes e quasi hostis e te levar ao Brasil integralista de. ama�hã,
belIo, forte, poderoso, realuando ao Mundo o seu verdadelro destmo.

(o. P. P).

Phone 1.100
.. '�,. 't\ �L,,, ..

Attelltai bem!
A filial das CaSí iS Pernambucanas, é a unica desta

praça, que v�'nde. dire.ctamente da fabrica ao ccmsu

midor.

PRECOS. OS MINIMOS DA PRAÇA�

Formidavel e inegualavel stock de fazendas com

os padrões mais bellos
.

I Comprar nas. Cai-as Pernambllloa.-.as é econornl,zar.

_

RUA FE;UPPE SCHMIDT�' 1 �

DELAMBERT l'cnde:-lhe

�eJ��r gêlo por igual px:eço.: .' ,) \ f ,"
,

- -

.- -
,
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--'=---':EFu N°K É·N II
Typo "Super-Bayreuth"

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

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A.

-

- Matriz Florianopelis
FILIAES EM :--Blumenau-JoinviIl€-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

• 'E:COr.tO'r.T!'Ifoo . • •

"""'oro___.
__�:!:==m=i _

,o
_

Ilo� <? O m p a n h i a A II i,!l n ç ama

d a_ � h i � I ICoq ue I uche ?
_ .• Punõcõc em 1870 •• - ---"-15E6UR05 TERRE5TRE5 E mAR1T1m05

.- ..,.....--'---

Incontestavelmente A Primeira no Brasil XARuPE CONTRA CO-

repital realfsaào 9.000:000$000 QUELUCHE FONTOURA
Reseruos mais àe ae.ooo.oocaooo
ReceIta em 1933 17.782:703$361
'Imrnoueta 13.472:299$349
ResponsabIlIt3aàes oesumíõns em 1933 Z.3e9.938:43Z$816
(Estas responsablllàaCles ref2rem-slZ sórnente aos ramos àlZ
f060 e TRAH5PORTE5, qUE eão cs D01� UHlt'05 em qUI!:
a rompanhIa opera)
Agllntes, 5ub-Agente5 e �e.gulaàare dI!: Auarlas em toõos 05
Estat10s ào BrasIl, no Uruguay (9ucrursal) li: nas prIncIpaea

praças extrangeIras
Agl2'nt25 em florlanopolis rAmpaS CaBo & MA.

Rua r. mafra n' .:35 (sobrcõc) I'clxc postal 19
Telegr. ALL1AH�A Teleph. 1.083

Escriptorios ern t.aguna e 1talahv
Blumenau IZ LaglZB

9uD·Agllntil5 srn

- liFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

-c-A--S-A--P-E-R-R-O-N-E----'II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

(,AL�AD05 ELEEiAHTE5 E f1H1551m05

• _. UltIme rncüeto - --

VENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOW.)

novos, no districto (l João Pes3ôa.D, por preços ao alcance

Confeitaria Chiquinho

Café e Restaurant
"E 5TH E L L A"

--- o E ---

Paulo Posito
Elegantemente instalIado com confortáveis compar

timentos para exmas. familias

[Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500. somente

Bebidas nacionaes � extrangeiraso-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Ca�a de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

CAFE' JAVA Sa!ac)

---------_----------'

.�_; aWJ"" "8=_: L

Sepet;ba
Barbearia

de todos.

Tratar com o 'sr. Sal ....ador Di Bernardi-LARGO CE-

NERAL OZORIO.

��&���-���.�--�-��mu-�'���������.�
"

Fllcmene & ela.'
o

End. Te!. FI LOM ENO

Praça 15 de

Novernbro
TELEPH. J .3S0 Rua Conselheiro Mafra, 5

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

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Syriaco T.Atherino& Irmão
OUMISSOES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

gentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil .Ccmpany Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina HMOTANO")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
50$000 até 1:000$000
Gilrdura Seleota (C(�co)

I r

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

�d. Tel.: "Atherino"--�Caixa Postal, 102--Teleph, 1026

�ih.'�V.&?i��Jt�:WãVAVA��VA�
�� Na construção dos afamados recptores radio �t� «Philips» são a�rov�itadas t?das as importantes �
<i:� conquistas da screncia de radio.

�ri Desta fórma recornmendamos, antes de fazerdes a �� aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �
�� mad?s apparelhos �Philips» de construcção moderna �� e pnmorosa materia prima. �_� Re�eptores a todos os preços o e em condições �'�l vantaJosas... �� Maiores Informações: �
� C O S TA & C I A. �t{l RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 �,���A'4!�AVA�OCtl.�AV�VffAV.b..�

c

.� ',. ,<I ,:.'_:, )
. '-,_ .�."::"_' __

A'::�:t��: do 7

��; lindo bêbê

é certamente a sua maior pre

occupação, Tenha pois a cer..

teza de alímental-o com um

I e i t e pu r o. Dê-lhe leite

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

A
I

�

Manipulado segundo 03 me- �:"; r�� o

'.'

thodos maismodernos alliados ._-��
á experíencía adquirida no .��

-

mundo inteiro pela NESTLÉ. '::

durante longos annos, o leite .;�:
,,'o

"MOÇA" é o leite por excel-

lencía. "

...........� o .
§ -

I.Açougue�
:I ôo Povo.
I Popula� e
I Ifloôelo

I

C

/"
,.;.i;

.....
' �!jt�.: ,�

''x .
o

- ,·,�w 1�

� _ ' ,��X;o.',
l�'t.� l_ ",J���t(���:(:..

... i

_:�t��-����Y.
;Natlé and Anglo-Swiss CondensedMIe co::'
': Eacri!tWt«la; PoJ!to Alegre São Paul-o RIO DE JAWilRQ Recife Pará 1
,i' �U4lJl\aft: 002 0_';;:;;;: 1071 ',lo:: 7f$O -iL'k:1C( IQO�:I���/

\Agente nesta praça:
'

IVirgilio José - Garcia
Rua Tiradentes n. 10

Caixa Postal, 56

A melhor Carne Verde

Preços convenientes ao consumidor

LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES
JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO

-o ,

irreprehensiYel

N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e misté
res domesticas ••• Em caixas de 27 tabletes

Optfrffa ,qu_flctil·a•..

I

�

REPRESENTANTES GERAES:
Ernosto Rlggenbak & Cia. Lida.

Rua l'onsI?lhelro mafra, 35 -- l'. I?ostal 114 -- T iii eph, 1.62,€1

• • -

-
"

Prefiram sabao I

• 0,' ".<';�"" o'': � ..•.. f ,�., •. ,�.�.� , ......�JII'I ••
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Dr. A. Bulcão Vianna

Rua João Pinto ur 11

Director Médico do Hospital
de Caridade

CLlNICA GERAL

Tratamento medico e cirur

glCO das molestias dos
olhas

Con..wItorio Rua João
Pinto / B

Dr. Casar Avilla
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R. Arcypreste.
Paiva n: J - das 8 ás 9 e.

das 15 ás 18 hrs,

Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista e.m alta C�rur
"ia e Gínecologla

Res. Rua EMeV4s JUnlor.26

Advogados
Drs. Nerêu Ramos

e

Adarbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, n' 33. TeJe
fone 1631.

Chccolate
só BHEf��NG

TELEPHONE 1131

Consultorio: Rua �rajüno /8,,!
TELEPHONE 1284

Dr. Miguel Boabaid
Clínica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS
Consultoria: Praça 15 de

Nov. 24 (Sobrado) tel.ef.
1595 Resid. Praça PereIra'
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

Dr. Henrique Rupp Jor.
ei

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escritório R. Felippe
Schrnidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci

Advogado
João Pinto,' 'rr 18

)'.....(sobrado �:)��
10 ãs 12 e das 14 ás

17 horas ::> ,"" ,.

. • • L_",""
•

RuaDR. DJALMA MOELLMANN

Consultas medicas das
10 Ú 12 • du 15

ás 11 horaa .

Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
Escrltorio: Rua Trajano,
fi" 11.

Laboratorio de «nàtyses
clinicas

das 9ás l Ze dss
1-4 í.6 18 heras.

Exames de sangue, líquido,
cephalo-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual
quer pesquiza para elucida
çio de dia�nOitiCQi.
Rua [oão Pinto, 13

(Sobrado) 1--�--........��.

Telephone tr 1375

Dr. Pedro de Moura Farra

Advo�ado
Rua Trajano, rr 1 sobrado
!

Telephone rr 1548 Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170CLLNICA DE VIAS URlN.A- i

RIAS, PARTOS E MOLES- !

a::A:.:!:H= I
m�lco Ao Haaplt.1 II )

mGtlZrnl�aAI: !

ESPECIALlSTA

Reai.d. Rua Irmão Joaquim sIn
�4kpho1l4 //05

Cons. - Rua Trajano D. 1

'l;,ltphone /32/
Das 1 O ás 1 2 CI das 1 -4 ás 1 8

e Zorrilhas.

Dr. SaIgaJIo .... OlIveira

Advogado
RUY FELIPPE SCHMIDT N' 9

Alfaiatarias
Compra .. se pelles

Alfaiataria crúas de Gato do Iv1at-

to. Graxairn, Raposas

AreiasI �ccacio Mo-
'rei ra tem SeU escrip-

+

1
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_

g riCU U ra I ,;(.,,1,:,.',.1 [<UA !�!:�CI-!I:i:.'22Bt Irma::o: 1401 I
Porto Alegre - 12 (via aé- RelIe,hanken e varias firmas im- Vél.. de cebo caixa 16$000 � '-" ESTAMO.'; LIQUIDANDO COM 20'1· DE ABATIMENTO �:��,�o:a� ed:��;':brodel f,�t� portadoras de Oslo, �t:l�ir::�:e caixa ��i��� � ,,�S�;::��a�T��Ci�� ;::I�Q:e��i�::;:��S �

�í!�s de xarque com 1.091.523 Merc;do d9 florianopo!h� �!:M�;:r�:c�:�x;aixa ��:��� � tl;f�%<'u=�'�<�"" ELEGANCIA E APURADO GOSTO ��'"FeiJ'ão preto sacco 17'000 CA 55<1:000 � �
.

ocos saccos .:p
�

Edm�;ji) Pn)�íI'i;i) ��
M ...Ji -R Feijão Branco sacco 20$000 Farel!o saccos 5$500 'f' r-="'r. �"

r="'J�r-:R:"OT�"'�'--=--�""'" W�';:T�\;'��l�����,. ercauo Ue Feijão vermelho sacco 20$000 Farellinho saccos 7$500 ��c����,��t!�(�í�!}1?��(���!"'�,,''6������

fructas e de Milho sacco 12$000 Farinha de milho Marialina caixa

d
Batatas sacco 128$$000000 24$000

('"
ARROZ,

couros, e Amendoim sacco Vélas de cêra kilo 7$100 ror sacco de 60 kilos)
Arroz em casca sacco 12$000 Grampos p. cêrca kilo 1 $400 Agulha Especial 50$000

Lond res Farinha Barreiros sacco ! 2$000 Cimento Mauá sacco 11 $500 Agulha Bom 45$000
Segundo noticias recebidas por Farinha comum sacco 7$000 Phosphoros Pinheiro lata21 0$000 japonez Especial 41 $000

via aérea, na última semana de Farinha de milho sacco 14$000 Arame farpado n' 12 rôlo 25$500 ]aponez Bom 39$000
agosto, no mercado de Londres, Café em coco sacco 30$000 Arame farpado n' 13 rôlo 30$500 Bica Corrida 32$000
houve o seguinte movimento para Ervilha kilo $200 VINHOS DO RIO GRANDE MERCADO FiRME

05 mercados de produetos abaixo: Banha kilo 11$$230000 Em quintos 100$000
Fruclas - Registou-se uma Carne de porco kilo E d

.

55d'000 BANHA
�

1 $200
� m ecimos '1'

continua procura de laranjas, cu- Túucin,ho kilo
4$800

Café em grão, arroba 20$000 (Por caixas de 60 kilos)
jas cotações foram as seguintes: Cêra blo

18�000
Vassouras 5 fIOS dz. 23$000 Em latas de 20 quilos 110$000

Sul-África, (navels), 961120, de �.1él de ,abelhas lata
$.:»'00 Vassouras 3 Iios dz. 20$000 Em latas de 5 quilos 114$0001

J 0:5. a 13s, 6d.: 1501176, de Nozes kilo
_ '

c: 00 Xarque coxões arroba 26$000 Em latas de 2 quilos 1 15$000
II s. a 12�. 6d.: 200{324, de Ássucar grosso arroba J$:J Xarque sortidos arroba 24$000 MERCADO FIRME
11 s. 6d.: a 153. 6d. (shilling5), Polvilho sacco 11 $000

�}61126, de 9i. a lOs.; 150jl76,
de lOs. á 12s. 6d.; 2001324,
d,� 11 s, ás 155., Brasil (peras) Limpos pesados kilo
! 261 j 75, de J Üs., á J 25. 6d.; Refugos pesados kilo
;:001226 de 13s. 6d.; á i 4s. Limpos leves kilo
6d.; 25�13�0. de 14s. a 165. Limpos relugos kilo
()d. Cahforma, 150I� 16, de 135. Cedanho kilo
á 155. 2521288 de 16s. a

17s'l
_

a caixa. I-IOtlVê maior procura PELES
de bananas que a semana passa- Gatos do mato uma

da. As das Ilhas Canarias con

[,eguiram de 8s. a 125. por en

gradado; as da Jamaica, de 8 d.
n 1 O d. a duzia; as do Brasil,
de 6d. a 8d., também a duzia.
�)i Grap�-Fruits estiveram mais

baratos; os do. Sul-Africa obtive
ram de 85. 6d. a 135.; os da
California foram vendidos ti pre

ços variando entre 1 Oi. 6d. e

. �2s. As importações vindas do
Brasil durante a semana compor
taram: 43.000 cachos de bana
nas e 33.000 caixas de laran-

JU.
COUTo$-Não se notou neste

mercado sufficiente procura e a

existente concentrava-se umca

rnent- nes seccos do Rio da Pra
h. Os B. A, z-smericanos al-

B Pr,jç:Q;s CQrrei1it�:Rl na í:lí'SÇW [h-;
canç;nam 5 118 d.,; os . A.

l'

d O B A Fiorla.í1�ilí.W!lAnchos 4 112 .; s . .

L)�zerrc, 5 318 d.; os B. A.
lnservibles 3 3116 d.; os Sierra FARINHA DE

Cordoba 5 11 116 d. Não hou- Cruzeiro 4444 kk-�lloS, Aíri Surpreza I 05
ve interesse para O! typos n-

C
.

5 e 2 kilos
canos. Os do Cabo estiveram a r�zelfo �

5 112 d.; e 4 112 d. para os de Indiana

primeira e de segunda respecti-]
vamente, espécie OIS,; os seccos

de primeira 5 314 d. e os de se- E�tra
gunda 4 314 d. DCI�malntensta

Moido
Deseja Terceira

representação
A Legação do Brasil em O&- SAL DE CABO FRIO

lo tra.nsmittiu aOd'dMi'fis.terio �o Sacco de 60 kilo$ 8$500
Extenor um pe I o eIto pe a

Sacco de 45 kiloll 6$500
firma daquella praça AIS "Com-

Moido de 4S kilos 7$500
mercio" (Thor Ramberg). d 2 kil 19$000
A firma AIS "Commercio" Encapa os os

deseja ser representante em 05-
SAL DE MOSSORÓ

lo, de importantes casal expor- Sacco de 60 kiloi 9$500
tadoras do Brasil no commedrcio Sacco de 45 kilos 7$500
�e frucftas fr�scas le se�cas'b

an-
Moido de 45 kilos 9$000

do pre erencla a aran)as, ana-

nas e castanhas do Pará. Tam
bem declara trabalhar com re

sultado em representações de ca

fé e madeiras finas.
O endereço da referida firma

é Kirkegaten 8, Oslo,' Norway,
a que se devem dirigir os inte- Arroz saeco

ressados directamente. Dá como Queroz.:':ue caixa

f
.

d :ta l'donel'dade o Gazoll'lla caixare erencla e 5 ...

Coelhos Giga'nies Branca
de Flandres

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

Em
C?ALHOÇA

Florianopolis pode dirigir-se a RaphaelDigiacomo
RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

-

COUROS

afinação de Assucar
-

JOAO
de
SELVAMercado do Rio

FEIJÃO
(Por sacco de 60 kilos)

Preto novo 1 6$000
Branco especial 32$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 25$000

MERCADO FROUXO

FARINHA DE MANDIOCA
4$000 (Por sacco de 50 leilos) Mantas Gordas
30$000 Fina com pó 10$500 Patos e Manta
3$000 Grossa sem pó 9$500 Sortida regular
4$500 MERCADO FROUXO MERCADO FIRME

4$000
M· d C R· d J

.

4$000 ovlrnento e ereaes no 10 e anerro

3$000 De 22 de êilgosto a 1· d� setí3mbro

8$000 STorK Entrriõoa no

Bf-\TATAS
(Por saccos de 60 leilos)

Branca Graúdas 22$000
Branca Nlisturadas 16$000

MERCADO FIR lvE::

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

Tenho o prazer de communicar aos meus dístinctos

íreguezes, que mudei meu estabelecimento para a ru a

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone 11. 1441 ou no depositario na CASA SAVAS, á
rua Conselheiro Mafra.XARQUE

(por I�ílo) .João Selva
Compra-se qualquer quantidade de nozes.

1$700
I $500 �"�_�••�'''_�'�."'''"W'''''�='����.�_�.���

1$40d
Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

,DIVERSOS
(por lei/o) Letreiros

C@ra
Cebo

5$500
$900
1$500
1$200

Chrystalino de Barros

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

Pintura em geral a pre
ços modicasCarne de porco

5ahinas na Toucinho
Siemona semana CAMBIO

MADEIRA DELEI--PRIMEI- Feijão [saccos)
RA QUALIDADE Arroz ( » )

• r

d
' Farinha ( » )Taboas de lei est, (3x23) uzia

B h (cai )38$000 �n a caixas

. .

4<1' O
MIlho [saccos]Taboas lei largo 3x3 1 dz. 5 ,pOO X (f d )Pernas de serra lei dz. 28$000 arque ar os

Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

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

103.776
94.024
47.305
13.507
26.996
15.000

18.346
27.822
20.834
60158

6.378
29.503
13.969
9,361

Libra .

Dollar

Peso Argentino
Peso Uruguaio
Escudo

60$000
11$810
4$705
1$035
3$500 Exportaçao
6$200 de bananas
$545 (Continuação da 2a. pagina)

Rua Araujo Figueiredo, 23
eco RIf-lt-iOPOLIS

Marco
Lira

Faltam as sahidas dos deposites particulares,
I tinavam, ou perda de embargue,
serão os cachos de banana re

inspeccionados pelo ficca], que po
d�rá autorizar o embarque na

qUé:lIe ou em outro navio, caso

o seu estado d� conservação o

permitta, ou cassar i licença de
1 '

emoarc!ue para os mercados ex-

ternos.

Art. 1 1 ._- O prazo para o

embarque a que se refer : o arti

go I O, poderá ser alongado, a

juizo da Directoria de Fructicul
tura, uma vez que o exportador
prove manter o producto em ca

maras lrigorilicas apropriadas, no

porto de embarque, e durante o

novo prazo que lhe fôr determi
nado.
Art. 13'- Para a exporta

ção só serão admittidos cachos
convenientemente embalados, po
dendo, a titulo de experi�ncia.
ser permittida a exportação sem

embalagem.
Paragrapho unico. As emba

lagens admittidas serão : caixas de
madeira clara, esteiras moveis de
madeira, de tabôa, de piry. de
palha de cereaes, algodão, saccos

de papel ou outros materiaes jul
gados prestaveis á embalagem de
bananas.

Rio de Jilneiro, 22 de maio
de 1933. - Juarez Tavora.

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

ASSUCAR
68$0001
68$000
58$000
62$000
50$000

Refrigerador?o

r � \1 rc:rf:cr.:::!.::r é um grar:dc conforto para o lar, é tambem um
\J'

n;',prcso c!'J Cf p:tel C;tJe precisa de estudo.

("), rr'(-·�'�r·,·f"·r�- G t": �l;'m d p
.

t d h d.-0 <"",,� ",.�,'" . ., �i� e OSSUlrllm u o o que a e

r:' ;;� �:lOd<zmo c PH:C;to em rerrigeraçdO electrica, trazem, na marca

C;';i, :r.d L:ccu c, ur.la suprema garantia de qualidade, duração e valor.
SABÃO JOINVILLE

Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

/'.0 {:om:c.::r um rc(ris�rador, assegure-se' de que a machina é bôa
(; o L � li;;"n�8 cc,':Íl",ck)o e de confjança - exija o refrigerador G. E.

DIVERSOS Pqe Idc:r.:clfêes ou uma demonstraçãol a qUãlquer dos
r;c "so� õ,1:;<i!lsres ou telephone para o es�riptOI'io da Cosinheira44$000135$000 •

55$000 I C Ia. Força deTracção, Luz e
M EM TZETT7VW'i5ifliPãZ 15c"--

�-

--15Pr"---i5tPif-·SF577T �

A
4 ! a CAPITAl

ARTIGOS
PARA

HOMENS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



comparecer
a Delegacia fiscal
São convidados a compa

recer a Delegacia Físcal, sec
ção do Dominio ,da União,
as pessOas abaixo relacio
nadas: José Bernardini, Alfí(�
do Silva, Vital Amorim, a
livio Januario de Amorim,
José Jorge, Sara Pereira e O
liveira, Jacob Jorge José,
Carlos Mayer, José Manoel
da Silva, Vital Luiz de Aze
vedo, Rita Nunes Pires, Hen
riqUl� Dingcc, Eugenio Fa,·
gundes de Moraes,José An
tonio de Oliveira Filho, Ful
gencio Borges, Noberto Eu
clides da Silva, Nl..aria Glo
ria de Oliveira, Delgicia Nlcir
ques, Teodoro Bruggmam,
Eduardo Horn,

-

AmarO' Tho
me de Borja, Dario jerimias
Ourlques, S. A. Casa Mo
eH rnam, josephina Hoffmann,
Irmandade dos Passos, Es
tephano Kotzias, Francisco
Opuska, Angelo Zavarise, AI
,fredo Francisco de Souza, e

Dorval Sergio Alves.

Referindo-nos á nota
deste jornal assim epi
graphada: «Coisas da
Prefeitura l>.

!�
--

.

I·'II la e
ErIl face de enten'dirnento corn

- .

Partido Liberal vem protellando,
deputação

o Evolucionisgr
�

La, o

�te-hontem, a escalha dos
desde ailAra

nornes á

estadual

TA UltimasA' VOZ DO POVO

Segue hoje para o Rio de [a
j neiro o acadernico de direito e

.

I director do nosso collega fi· c.
. dade, de Blumenau o sr. Achilles

. id �

I Balsini, candidato da ColligaçãoRealiza-se, amanhã, na resi en Republicana á deputação esta
cia d03 pais da noiva á

.

rua dual.
Duarte Schutel n' 40, o enlace

�_�g�����e�.������!!!!!!!= ?
matrimonial da senhorinha OJ-

A derrota do Palestra waldina Garcia, filha do sr. Eu- Palcos
.

'(.l"-" '" 11 ( genio Nascimento Garcia, com o e Telas:. -;;;',�urHyoa,
- corres- � II,"'>,

sr. Waldemar Alves de Souza,pondencia) Pela primeira vez

no returno frente ao valo- O acto c,ivil realizar-se-á, ás ,18
nso coniu�cto do Britannia, horas, servmdo .de testemunnas

() PalesÚa foi denotado em p�rl pane do nOlVOO sr. Esnesto

sua propría cancha, por 1 a O. RlCllt�r e sua exma. esp03a e pel�
O Palestra, que era o pon- \

d� nOIva o sr. Rodolpho Hel

teiro da tabella de Campeo. chel e sua e��a esposa ..
na to com essa derrota en-

,

O acto relIgioso, ,reahzar-se�.í,
treg�u ao Britannia, até en- �5 � 9:3? �0�a5, servmdo d� ,tes-
tão o segundo collocado. [emunha� pOl p.arte do nOl"O o

.

sr. AntonIo LUIz e exma. e3posa

Chan1ados a e por parte da noiva o sr. Fran
cisco Meira e exma. esposa.

A excursão do Caxias Fazem annos hoje:
Joinviile, 12 (pelo correio)-

, , ,

Regressou a esta cidade.o" o sr. ,BombclO Soares, c,apIta�
Caxias Futebol Club, depois I lista residente �m Ararangu�;
de excursionar, pelos mu- o sr. Archirnedes M,on�Ullhott;
nicipios de Blumenau Itaja- o sr. Adolpho Silveira de

hy e Brusque, onde �nfrel1- Souza, hmccionario do Thesouro
tou os quadros locacs. do Estado;

Em Garcia, jogou com o ,a exrna. s�nhora
Amazonas) que com supre- nida dos ReIS;
za, venceu o quadro [oinvil- a galante menina Lygia, fi-

lense, pela contagem de 6 a 1. lhinha do sr. dr. A. Ramo,;
Em Itajahy, com o Mar- a galante menina Aracy, filhi-

cílio Dias, honve um empa- nha do sr. J03é Licínio Lopes,
te de 1 a l , e em Brusq ue, [unccionario da Allandega:
com o Brusquense, venceu o a intelligente menina Meri
Caxias por 7 a 3. Guimarães Bom, filha do nosso

conterraneo dr. José Bom;
Uma victorla do Ipi- o menino lvanon, filho do

ranga sr. Alfredo Montenegro.
São Francisco, 12 (pelo cor-Ireio - Jogaram domingo Enlaces

uma partida futebolística os

quadros locaes do Ipiranga e

Altletico, vencendo o primei
ro, pelo score de '1 a 4.

Os que chegam:
nlelples

Quiriao Kretzer, abastado com

Maria Leo- rnerciante e Christiano Schillitz,

Curityba, 1 1 - (corresponden- I trar no prolonog amento da rua

Centro Popular Frederico cia.) Hontem á noite, por volta Alferes Poly.
Ozmam das 9 horas, cêrca de 20 rneni-

����':�:E������l,
n05 de 8 a 14 annos atacaram Est"· haços J�,,�C.0m d��sad� c�nc�rrcnc:a, um homem, no prolorgamento da I r "Z'

I�*" �.;.:..; ,realisou-se nesta cidade, na noite
rua Alferes Poly, nos terrenos de �.�.::r��� �EE.de 4 do corrente, no palco do I propriedade da Iamilia Assum- A d I

- I .

C P I F ederi O �

. �

,

-

/-is epu.açoes c a3SIS�entro opu ar re enco za
pção tentando-o VIOlentar _ ,r.. 7.

f
-

I ;r' L • ias sao J eitas com
nam, annexo ao con ortave pre- A' hora acima indicada um

d d S ied d d S V' representantes tiara ca-io a ocre a, e e ia icente ooerario da Empreza de Asphal-I
_

I' - da classe. (Gaze:la dede Paulo, rnats um espectacu o
to, um tanto embriagado, pedira /2-9-34).d:amat�co, �o qual tomar�m p�rLe ao sr. Cupertino do Amaral pro-Idiversos am�dores,

.

que co�poem tecção para poder atravessar o Na deputação classista,o �rupo ceruco daquella sociedade.
campo . existente naquelle local,

I 1 Quem não sabe não se rnetteApós a ouv,erture, pe a ore iec- em vista de estar sendo perse-D P I d Toda a conta se registatra « a ontm la", composta .�s guido por menores. O· sr. Cu-
Ih 1 t d Acabando sempre em eséte» ...

me
.

ores e,emen os o nosso mel? pertino acompanhou o operaria
musica], fOI re�resentada� pela Vl- até certo ponto, dispersando os
meira vez, a fma comedia eI_I'l �m menores. Esses se espalharam e

acto -.- Amores de �m, boticario, mais adeante Se juntaram parada lavra do nosso distincto con-
atacar novamente o indefeso ope-

terraneo sr. João Rodolpho Go- rario que se achava alcoolisado. I
mes, que, c�mo era de eSpel'é.H, O sr. Cupertino desconfiado
obteve o �aIs franco sucesso, f�- da perversidade dos garotai vol
cando dess arte comprovados, mau, tau para se scientificar se algo
uma vez, o bello talento e o ilP' havia de anormal.
primorado gosto artistico do seu Com espanto e revolta, poude

Cd autor..
_

em tempo, em companhia do sr.
a rtazes o �ermm�da a representaçao, a João Lindmal1n, salvar das mãosd ia platea pedm a entr�da do autor da dos malcreados menino�, o ope�

Odeon - A's..7 e 8 1 12 peça� em scena, feIto o que, e,ltjre rario qu�, cahido ao chão, se en-

horas, ",Piloto d'agua Doce». pr?longad� salva de
,

palmas, be
contrava completamente despido.

Imperial - A' s 7 e 8 112 fOl offerecldo um Imdo bouqud Não pudemos saber quaes as

horas «Só �lla sabe». de. f1ôres natura�s, demonstrando intenções dos garotos, comtudo, á
CC::heatro-A Cia. Palmeirim aSSIm, a sympathla com qu� foram policia c'lb;: dispersar esses gru

levará hoje, o grand� featival de-- acolhldos pelo nosso
. p�bhco, os

pOli de malandroi que vivem á
dicado a querida atriz Cecy Me- «A.mores de um botrcaTIOl>.. solta commettendo vandalismo e

dina, com a encantadora comõ- Depois de um bem orgamzado atacando os pacatos transeuntes,
dia «Deus lhe pague».

acto variado, no qual tomaram
como o gu� Sl: acaba de regis

parte todos os amadores, foi leva-o espectaculo terá inicio ás '

30 h da á scena a não men03 hilaria:lte -�--------- _12Q• oras.
d' U d' �'l':;::-_·�.l anquete ri Buracos ... Veneno ... Enxada ...Realizou-se hontêm, ás 14 ho- come la- ma visita e ceW7JO- �

Q f' 'V' 1\1' II 20 nia, cujo natural desempi::nllo, a d iado I
ue eon usão que se atura

ras, a rua letor eue es R. , Neita terra adeantada.

'I I'
,

d· A t ff·· por parte dos amad
..

ores, arrancouo casamento cm e re 191050 o C OS O IC.Iaes
-

Que tem até ... Prefeitura!
sr. Adamastor Rodrigue3 Arau- da platéa os mais calorosos applau- BelIo Horizonte, 12 (Radio.)
ja,

-

sargento ajudanto, radio tele- 50S.
- Foi adiado para o dia 14

t '

t d 1 I P I I A
'

'·1· R E assim terminou a agradavel deste ma o banquete offerecidograpms ..a e a. c asse com a e o sr. corone rISO lano a-

srita. Catharina de Moraes Lima, mos, Interventor Federal, foram noitada, deixando, em todos os a'l leader mineiro na Camara sr.

filha do sr. Modesto d� Moraes
I assignados

os seguintes actos: que a �ssistiram, a melhor e mais I \Va!domiro Magalhães.
Lima e de d. Maria Julieta Vian- nomeando Carlos Weber para grata Impressão. . I
na de Lima. Serviram de padri� a serventia vitalicia do officio de A Gazela achoti�se presente ao �������������

nhos por parte do noivo, no ci- escrivão distri'ctal de «Liberatal>. festival, na pessôa do seu ,qente- Gymnasio, proferiu um b�llo
vil, o sr. 1. Tte. Renato Pire5 do municipio e comarca dê Curi- correspondente. discurso allmivo á data, sendo,
Ferreira e a srita.' Wilma Vaz tybano�; ao terminar muiti5simo applaudido.
e por parte da noiva o S1'. Ci- Agenor Farias para a serven- 7 de Setembro Terminando, effectuou-se uma

cera Pereira e sra. Normelia Fef- tia interina d'J officlo d� e3::.:-ivão 2rande passea.ta pelas principaes
reira Pereira. No acto religioso dis.trictal de «Abdon Baptista», Em commemoração á data da! ruas da cidade.
serviram de panlJlymphos, por no município de Camp,?s Noy.;)s;; no>sa emancip�ção politica, reali-I �A' tarde a banda de muá
parte do noivo o sr. Eurip�de3 João Baptista Riffei. para fazer sou-s�, no dia 7 ,do corrente, ás

I
ca ",Carlos Gomes» realisQu no

Schmidt e sra. d. Celecina Mar� parte integrante do Conselho 1 2 horas, em frente ao edificio jardim Calheiros da Graça uma Gallinhas, ficae ciscand9
ques Schmidt e da noiva o SI. Consultivo do municipio de Con- da Prefeitura Municipal, a ceri� explendida retreta. executando No monturo do terreiro
João Paulo Guimarães, 1.

sar-I cordia; mania do juramento á Bandeira, bellissimas p�ç�s do seu vasto re- Que tem «outras�) occupando
gen�o radio telegraphist�, repre- Arn�ldo Vieira de C�stro, '�a� pelos alumnos'do

. Gym?asio �a- pertorio. Os páos lá do g�llinhei.ro.
sentado pelo sr. Agos�mho d.a I

ra exe�cer as

.

�uncções· de· aJu- gunense, tendQ comparecldo, alem Num dos illtervallos, o jovem ILuz e sn,ra. Ndy Schmldt GUl- dante doTabelhonato de. Notas de grande numero de pessoas, Topasio Carvalho proferiu uma 'I «Desafils!a, dá o fór,:l»
m.arã�5.

.

te· do' Registro'
.

de lmoveis, uma tu.rma de· atiradore� do Tiro breve oração, aBusiva á data da Vá procurando minh6ca
da comarca de Oa!bergia, do 137. nossa Ind;pendei1cia, que foi, ao I Que essa coisa inda demóra

Ao. joven par as felicitações qual é serventuario vitalicio Man� Da sacada da Prefeitura o jovem terminar, calorosamente applaudi�i Na terra da ... mandióca.
de A' Gazeia. sueto Isolini. Altamiro Maciel, lo' anniSfa do de. Sar.plã�

Está nesta capital o sr. Altino
Pereira, . collector íedera] em

Campo Alegre,

Em

Acham-se nesta cidade os srs.

mid.:!ntei em Bom Retiro.

Encontram-se aqui os srs. Anto
nio Bapti�ta e cel. José Severiano
Maia, politicos evolucionistas.

Arhllles Ba!slnf

Será caso de ter mêdo ...
(Mas que gr :lça! Isso é um gozo!)
Parece aguelle brinquedo
Da conta de mentiroso ...

Os que partem

Foi ou não foi of�sidel
(Com allusão ao arli

go de fi Gazela in

titulado «fi benção,
pai Chimango!»

A benção ... (me dis5e o Caide)
Não foi goal; mas não faz mál.
Devia ser oH-said
Daquelles de pedra e cal,
Mas que quer? Quem aluou
Foi um juiz .... liberal.

«o sal de vocês é helio;
CC::ud6 aqui empolga e assom

(bra» ."

Que calôr! Até me pélo
Si não busco alguma sombra ...

Si as ruas tem alto e baixo
Não é nada de importante
São ondas ... diz o Camacho
Deste mar do... Almirante!

(Sobre a manchetle de
hoje, da «Replthlica�)
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