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Realizou-se hontem, ás L O hc
horas, no amplo salão da séde do
Núcleo Integralista desta capital,
a primeira çoníerencia da cara

vana integralista que ora nos vi
sita.

Repleto o salão por uma

massa de povo que ainda se es-

pa!�lava pelos corredores e de- As duas correntes partidarias qUê, em Santa Catharina, se

n,lais salas da \séde do Nucleo., de- j degladiam pela posse do poder constitucion tI, registraram hontem
rivando-se pelO pateo fronteiro e duas valiosas adhesões: A Noticia, o victorioso órgão joinvillense
�-:la general Bitte.n�o�rt, deu e�-I de 9ue a diligencia ,de Auríno

,

Soares fez �m j�rnal. amplamen
II ada na séd�. S�Lldaelo por tr�s te divulgado, em artigo sob o titulo Rumo a Victoria f, declara
Ananés da milícia formada, o 11- a sua profissão de fé collicada.

.." I.".,...,.,....... P" .......,.........."""""""'._, reCOllhecee
-s t .

lustre Chefe ,N�cional, dr., P!inio Por outro lado, o n;sso nóvel e brilhante collega Correio Curityba-13 (corresponden- g

R
Illl

Salgado, acompanhad,o do C!:efe Provincial dr. Othon ti Eça do Estaú'o, �01:30:nté' r>ffirma nossa prezada coníreira Rapublica cia) Em Campo Largo, no 10- ra a ussla
e demais autorl�ad:s ln!egratlst�s. ,.

� J

• será. "um órgão de combate ás opposições, c?llig�(la�" cono('and�, .cai denoIlfi:1ado Javac.ahym, per-Após a ap: esentação do eh. Phl1l� Salgado, fOI dado
por ISSO, desassombradamznte ao lado do sItuaC1OnISmO cathari- to de Bateas deu 'se- lia manhã ]:

a palavra ao dr. Miguel Reate, secretano do Dep�rta�ento nense.» de domingo uma scena de van-

i:'bcio�,:al de Doutrina que em�olgou o grande auditorio tal- Ainda bem : onde ha o equilibrio, não é alterada a situa- dalisrno.
.

Rio 14 - (Via aérea) Es-lando�sob�'e o estado corporativo e confrotando-o CO:11 o ção, porque as forças eguaes se destroem. Portanto nada de no- A viuva Borges dê Freitas, ne- creve O «Jornal»:
systerna liberal-democrata.

�
.
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vo, no [roni politico catharinense. cessitando de algumas mercado- «As noticias de que o go··A palavra do jovem e grand,e, tribuno d?c Bras�l No-
II
"

u rias mandou sua filha Anna, de vemo brasileiro pretendia re-
vo, despertou as mais vivas e ruioosas manifestações d,e Candidatos do Partido Liberal Catha- 12 annos de idade em compa- conhecer o governo da União
applausos da enorme multidão que se c_on:preml3 para OUVir •

nhia de outra menina, fazer com- Sovietica, térn tomado vulto
� d A

-

I t li t B 1 nnenso
os araUl8S 'a cçao negra ls,a ra�lle!ra, , , , pras no nezocio do sr. João Piu- ultimamente.

Fa!lou em seguida o Chefe Nacional. Torna-se difficil hor.am escolhidos o�
,

',I L,�",,'"',l a' t T;
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dist . I, r::OO m tros A,1"11da ha pOUCOS dias, a.

'd"
. � segumt c,> ;� ::C,l:::::, p:\r:l [;_ cn ,"epa .0. o .gnnno, bla.1.e _) , .e 1 '" _

de descrever o que foi a sua conferencia, a que cnorm- deputação estadual : ;J� '. -�(da ',N caminho minoria rrroletaria da Cama-r

-r
'J '"_S,l3.I __ l,,nClU, o �"', l:-'

nau "conversa 2,0 P2 do f Jgo, em rarm ta, com os seus l I> Litoral,' __ Dr . .Aul�flDal R.i.�;,]'-"> li., (,J'll,;J., (Y.,: ,ia .r"!1'Jario J +� UI ra dos De,Dutados, envia va á� •. - ,. - �. ,
,

- H Oi.E,' Cf=anças encon" aram TI
mãos de Santa Catharina.H de Amorim, Coronel Benjam:n Calbt:! J .!nix, Profbsor Francisco indi'lid.!(), "i:-d1. moço, de côr mesa, um requerimento, pe-Os aDlausos vehement2s que intercortavam seguida- Barreiros Filho, Dr. Ive.ns Rl3t03 d� AraJ):o, FbD,';[to SO:lf:c5 dê l h II I l' dlndo fossem soiicitadas in-1

'1" - morc:n, ex -riU.O naqlle a oca I-
mente a oração cívica do leader mtegrallsta, const!üuram Oliveira e Professora Antonieta de Barros. d:vJ� qUé:, se:n dizer palavra, a- formações ao Ministro das
facto memoravel nos annais da nossa terra, Sentia-se vibrar Sul,' - Major Pompilio Pêreii3 Bento, Aham:ro Labo Gui- !:S:..rrou, U lTI:!:-,or Anna e a arras- Relações Exteriores, «sobre
a alma catharinens2 como soe fazer nos dias de sua maior marães, Manod Florentino Machado, D:. lVhrcio Machado Por- tou mIa d'::.:1tiO do matto. quaes os motivos de ordem
exaltação patriotica. téla e Professor Antonio Lúcio. /,,: ,. d

'

.. interna ou internacional que-l . FI. CXnpâ:lílUra a V!Cclma,A noite de hontem ficará registra,_a entre nos como o Nórte : - Dr. Placido Olympio de Oliveira', l.{ogerio Viei- assustz:d.:.:, co:'rc] estrada em fóra, vêm impedindo o reconhe-
ínicio do maior espiendor da Acção Integralista em Sta,

ra, Dr. Braz Limonge, ce!. Emílio Ritzmann, Francisco Maria gritanJ,) por roccorro. cimento official da União So-
Catharina. AntonuccÍ e ceI. Brasilio Celestino de Oliveira. EncorrtrandJ os �rs. Miguel vietica pelo Brasil.

-Hoje, ás 12 l;?ras" r.as Caldas, ?a Imperatriz rea- Serra: - Corond Manoel Thiago d� Ca�tro, Dr. Celso Arcb.njo e L'õonel Zanetta nar- Ouvismos' sobre o assumo
lizou-se Lll"!1 almoço onerecído ao dr. Pllmo Salgado e seus, Fausto de Souza, Coronel Octavio 19nacio da Silveira Filho, AI- rou-Ihes o nco:1tecimento. 03 re- pto O titular do Exterior,
companheIrOs., . I varo Trindade Cruz, Adolpho Martins e Dr. Leonidas Coelho fe:'id03 senho:':::s dirigiram-se ao ministro Mácedo Soares, queAis 20 horas, no Cme Odeon, o Chefe NaCional do In- de Souza. ]ocClI indic:_do, encontrando o cri- nos declarou:
tcgralis1110 realizará a sua ul�il!1a conferencia e�'l Flori,ano- Valle do llajahy;' - Dr. Arão Rebello, Francisco d� AI- minoso e:.n b:b com a menor,

- A noticia de que o gopolis, seguindo amanhã em vlslta aos nucleos llltegraltstas meida, Luiz Abry Junior, Dr. Affonso Maria Cardoso da Vei- procurando violentá-la, sendo d- vemo brasileiro pretende re
do norte do Estado.

g?, Rodolpho Titzmann, Luiz Rigo e Eugenio Davet Schnei- fectuada, em, f!��rante, a prisão I c?l1hecc!:
O governo dos So-

Na visita que o dr. Plinio Salgado acompanhado
Jer. do perverso mdlVlduo. vlets, nao tel�l f�ndame�to.

de sua comitiva, fez, hontem, á Bibliotheca Pública dei- -0- Chegou hoje a esta capital a
- Qual tena SIdo a ongem

xou escriptas 110 respectivo livro as seguintes impressões: Voto de syn1pathia menor Anna que veio submetter- de ta��oticia? AI
IV' 't' B" l' tI d FI' l' A

Na reunião de hoje do Directorio Central do P. L. o sr. �e .:l ex, me m�dica legal.
1
-. ato seI. ,guhns com-

I ISl el a 10,10 1eca e lonanopo IS. \ I
-

G' d 1 •

'b A menor soffreu tentativa ce merclan es encamm aram aoA tamlro mmarães apresentou uma moção e sympatma a an-
casa dos livros na Capital catharinense é um in- cada liberal na Camara dos n�putad05, a cUJ'a frente 5e acha o estrangulamento, por ter resistido Conselho Federal do Com·
dice superior da cultura deste grande povo. No- I mercio Exterior um memoillustre lider dr. Nerêu Ramos, pela maneira brilhante com que

ao asza ':0.
ta-se o amor com que os fUl1ccionarios tratam d h d rial pleiteando a adopção devem esempen an o o mandato conferido pelo povo cathari-estas legiões de mestres que se alinham pelas determinadas medidas, ten-nense.

C
.

destantes. Escolheram para a direcção do estabe- * O rre IO O dentes a facílitar a exporta-
lecimenío o homem cujas qualidades o indicam -

Fracas�aram *

a� ,de-rnarches . E t d ção de certos productos bra�
illustração, cultura, patriotismo, amor á sua . -

.

s a o sileiros para a Russia. O
terra e á sua gente, espirito de ordem: eis o Fracassaram,. definitivamente, as demarches para uma appro-. -0- Conselho porém, ainda não
professor Fernando Machado. Com elle passei ximação entre liberaes e evolucionistas, affirmando-nos llql procer

Crculou hontem, confól'lue se manifestou. O assumpto
alguns instantes cle brasilidade pura, por entre liberal, que as negocIações foram iniciadas pelo Partido Eyolu- annunciaramos O nosso COI1- será cuidadosamente estuda
as alamedas dos livros. A sala de leitura estava . ,

frade «Correio do Estado», do, I)ara que depois, então seClOnIsta.
cheia de estudiosos. lVlinlIa impressão e a ;de " olledecendo á direcção do dê o seu pronunciamento.
meus companheiros foi compieta. Aqui deixo, com Um g�st� ,; raro prezado colIega de imprensa Uma coisa, entretanto, o
estas palavras, nossos applausos e a alegria de Flavio Borto!uzzi Souza, ten- sr. pàde aHirmar: Não exis-
verificar, nesta linda terra, que o culto dos li- O no�so distincto cor;tfrade João José Cabral, rdactor do do (�omo gerente o sr. jay- tem demarches em torno do
vros é uma realid(,fêl'e' '-ê 'ó' penhor

...

do Futuro de brilhante vespertino A Palria, desistiu, segundo apuramos, de sua me de Arruda Ramos. , "reconhecimento dos Soviets,
Santa Catharina. ! candidatu:a á deputação estadual, em favor do jornalista conter- «A Gazeta» reitera ao no- pelo governo brasileiro. Não

Florianopolis, 14 de setembro, 1934. I r1ineo Povoas de Siqueira,
_ reda�tor d� Jornal do Brasil, e que vel collega os melhores vo- ha probabilidades a esse res-

(A.) Plínio Sal�ado" tem prestado relevantes sefVl�os a ColhiaÇão. tos de prosperidact��. peito.

Dr. Diniz Junior __o_

Evolucionistas e colligados
Está sendo esperado amanhã, a bordo elo psquete do Lloyd

Brasileiro, o nosso illustre conterraneo sr. dr. Diniz Junior, candi
dato á deputação federal pelo Partido Liberal Catharinense.

II II
U

Engrossam as fileiras partldarias

Pú:parando um accôrdo dos elementos evolucionistas com a

Colligação, desistiram de suas candidaturas á deputação federal o sr.

dr. João Bayer Filho, em favor do di. Mrtiloel Pedro da Silveira,
e da estadual 03 srs. dr. \X/anderley Junior, major Accacio Moreira,
Mario Ramos, ce]. Marcos Konder e cap. Antonio Carlos Bitten
court, para facilitar a inclusão de elementos evolucionistas.
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A. G��_Z_� "1:_�

(Plinio Salgado)

Acção Integrà- Ainda dls-DIAE�JO INDEPENDENTE
Redactor-chef�

Mm'tlt',ho Caf!�d� Junior

REDACTORES DIVERSOS

lista Brasileira
Agentes-correspondentes em

q uasi todas as, localidades
do Estado.

Constituio verdadeiro aconte
cimento artistico o festival da sra,

Cecy Medina, no qual a cia,
C�OI� lia [r..)oração Palmeirim enscenou a cMf-
===-= = - -==' d'oeUVre de Joracy Camargo.Não será devolvido o original D Ih<L'eus e pague» a rnonumen-publicado ou não. Ita peça, de um fundo extraordiO conceito expresso em arli- nario, é tudo que ha de melhor
go de collaboração, mesma sol! 1 Jno t reatro nacional. oracy podiacilada, não implica em respon bque rar a sua penna depois desabílidade ou endosso por parle

escrever a obra que bastou parala Rcdaccão.
, immortalisal-o. «Deus lhe pague» II

n
II

é uma critica intelligente a essa F�a rt idos �"Jac ionaessociedade que ahi está, é uma (Assis Chuteaubriandiobra philosophica profunda. Tudo Não poderá haver partido opposicionista federal, pela mesma
qJe se puder imaginar de subli- razão por que não se póde até hoje constituir partido governista na
me no theatro, encontra-se no cional. Partido suppõe o programma rigido de idéas, defesa de printrabalho formidavel, do escriptor cipios, coordenação de opiniões em tôrno de um bandeira. Partido
patri,cio. . . .

nacional só existe hoje um no Brasil: são os integralistas. Não dis
Ja nos era famIlIar; vimol-o I cuto se são fortes ou lracos: se os seus adherentes se sommam porrepresentado por Procopio Fer-

poucas dezenas ou muitos milhares; nem se elles terão o poder a
reira, em Agosto do anno passa- manhã, ou daqui a cinco ou dez annos. E' outra .questão que não
do.

se acha em fóco. O que ninguem duvida é que o integralismo sera!xa Postal 37 P' f' d drocoplO OI O crea ar o arregimenta em tomo de um corpo de doutrina, que é o mesmo do

Pe �
a vo rdad e' Mendigo,

fazendo-o, - segundo Amazonas ao Rio Grande. No integralista gaúcho como no integra-• H v diziam as chronicas justas e pre- I' I' h 1
. .

• ista pau ista ou maran ense não pa pita apenas a mesma crepitantedas u rnasI I cisa: da imprensa cari?ca nagu.el- idéa nacional. Solda-se, identifica-se, conórega-!:e, a uniformidade
R

°

13
.

é O
la epocha - de maneira precisa doutrinaria, a estandardizacão de um pensamento politico commum.,10, .-vla a rea.- . .

it I �

)\I("t id t d
e imrmravei.

sr. rvums ro pres: en e o E t d - é P 1-Tribunal Superior de Justiça ..

n

enS' oelmo�, dPorlhm, f�ue da� . . memm I va na a e Ica a e-
Eleitoral, dr. Hernenegildo de

ver. Na terceira scena do segunBarros, enviou aos Tribunaes do quadro, parece-nos que PaI-
Reglonaes, as seguintes ins- , .

I t
trucçõcs, garantidoras da li- mel;m�� supp �nt a co� ã

e

n;
r mQe Iberdade cio suffragio: v�n agem, a In erpre aç o o 15"'-

«I Nos termos do art. 113
I ma.1 Procopio. Para nós aguelle «Se a guerra é, até certo ponto, inevitável, na face do
artista S� revelou dos mais com- planeta, façamos por que seja ella o menos frequente possivel, masn. 11 da Consto Fed. a todos

é licito se reunirem sem ar- pletos, Encarnando o mendigo, o não deixemos tomarem corpo as idéas que procuram enfraquecer as

operaria, o ricaço phylosopho, nações, para estabelecerem o dorninio do capital em todo o univer-mas, não podendo intervir a :f

em tudo o nosso patricio mostrou so; esse, sim, sem patria, e que procura amarrar a seu tronco de ouroautoridade senão para asse-
os vastissirnos recursos de que toda a humanidade.gurar a ordem publica. dispõe, Nada faltou, nenhum de- l' b Ih

. . .

10d d fII O
.

du noliti ra a! ernos para constituir uma naciona 1 a e orte, em- parti o pO itico que talhe escapou ao J'oven e talento- d h' I I ,.

d fo"rd lO
• • tu o, Pi ySlca, mora e menta mente, porqu� 50 aS�Hm, quan opreten er rea Izar camlcJOs

50 actor b-,asl·lel·ro. O que pode-'
-

'1 d "d d
..

ela1 •• preCISO, estaremos a a,tura e manter a mtegn a e e prestigIO(leVe avisar previamente a
remos dizer que traduza fielmente Patria Brasileira, mesmo com a3 lSue�rns, $e ellas forem necessarias.policia civil, para que esta
a impressão deixada pelo meihor I

assegure a ordem publica, interprete que até hoje conhece- A sessao ��Iemne depodendo o chefe de policia
mos do «Deus lhe pague» ?

ou a autoridade competente, B 1'-... OntemJorrre Diniz, o seu arata, d d h N I h h.'l vI·r·ta do que dispõe a se v Si o ês�mbarqu� o C de aciona ontem avia consti-c;::, •
-

complemento do typo do falso
�!l1nda 1)arte do citado art. d' f" h' I

tuido um triumpho, a sm conferencia realizada na séde do Nucleo, t
men 19O, 01 Irrepre enSlve.

d b II I111 n 11 designar o local Provincial foi a cons<}aoradío calorosa a o ra que e e está rea i-v, .

Desde o caracteristico impec- ::t

onde a reunião deve se rea- zando no Brasil
. caveI. Diniz conduzia-se como �

lizar, com tanto que isso não No amplo salão da sessõ�s do Nucleo ouviram a sua pala-verdadeiro artista que é.
d I d b I d da I'mpo"s;b:l;te ou frustre vra illuminada e quente, conver,ce ora e pa pitante a rasi i a e, re-c ;:, 1 1 1 .• A sra. Cecy Medina foi de

d d '." oI no"

•

�III-Quando o partido po- f l' 'dd' N presentantes e to as u, C uSS�J "OCla�s.
uma e ICI a e umca em «1 an-

S I h
.

h Ih' d I -l;tico provar que o local ou
D� 1-. en 10ra5, sen orm as, cava elfOS e a ta representaçao s,�-

1, cy». �u-nos um typo comp do .

I
.

d' 'f' 1 b Ih d d'
°locaes designados pela po 1-

f' J'
Cla ,operanos 19m Icaaos no tra a o, to a uma graa e aSslstencla

e per eIto. a estamos

acostuma-, I d' eh f N' I I h'
.cla são improprias ou incon-

d
. que app au la o e e a;::lOna com ca ar e ent U31asmo, mterr0l11-

d'
. os a08 seus successos por ISSO

d Ih' d'venieníes, tornan O ImpossI- _ I d 'F . pen 0- e, mUltas vezes o :scurso.

1 f t d 'ã
nao nos surprelen eu. errcua

I E
.

b d I - d
.

d dve ou rUE rao o a reUnI·' o
L' f' stIveram presentes tam em e egaçoes os camIsas ver ef, e

. .

d
- .. cite 01 ponta. S- J ' I=> II S Aou O comlCIO po erao os ]UI- E' d' d b 'ih ao ase, a noca e anto maro.

zes e Tribunaes Eleitoraes � 19na e reparo a fi an- �

11 "

te actuação da srita. Suzana Ne- U
admiítir O constrangimento gri, em Maria, dando vastas provas

M igue I Rea Ie:
illegal e determinar um logar do seu grande talento. Foi per- Florianopolis ouviu hontem, pela primeira vez, Miguel RC3.1.::.
adequado sem prejuizo da

feita. secretario do Departamento Nacional de Doutrina.
ordem publica e da circula-

Está de parabens a magnifica E applaudio-o com vigôr, com enthusiasmo, porque, sua pala-
cão concedendo «habeas-

I d d vra é vibrante e arrebatadora, e tem sonóridades amplas de tribuno', , companhia naciona e come ias.
corpus» para que o comicio

'Deus lhe pague, Palmeirim, Um exito dos maiores e que demonstrou, eloquentemente, os

ahi se realize. Deus lhe pague I espiritos que se pugnam o serviço cio Brasil pregnadoo integralismo.
IV-Sempre qne fôr con- nUH

cedida a ordem de «habeas- -0- Catharinense!
corpus)') o Tribunal Regional Procurou ..no3 hoje o sr. Nestor O Chefe Nacional vae falar hoje, no Cine Odeon.
deverá fazer a immediata Moreira, para reclamar sobre a

Atravez da sua palavra clama o Brasil!
communicação ao Tribunal nota contida no programma dis-

Elle é o Espirito da Patria que anda despertando os

Superior fornecendo todos tribuido pela «Empreza Imperial sileiro$ para a grande conquista do Brasil!

��s��c���es������ g:�ac:r� ;!��}��dir ae;eçaq��m P���asnf: (D. P. P).
do com as circunstancias e vadas nesta cidade com o mesmo

nos termQ;5 da lei.» titulo:& declarando que o original

«O Estado Liberal é o Estado que se suicida. Nem a SI

proprio elle se garante.
Engels affirmou que o Estado Burguez não preCIsava ser des

truido porque elle se destruiria a si mesmo.

Pois e esse Estado que pretende ollerecer garantias ...
E' o caso de um mendigo nos offerecer duzentos contos por

emprestimo. Ou melhor: o de um doente que, sabendo das amea

ças que inimigos fazem a um vizinho, sae arrastando-se entre ver

tigens, os braços e pernas seccas, o rosto encovado e o busto recur

vo, a ollerecer-se como capanga ... »

Assignaturas
ANNO 46$000
SEJ\'1ESTI�E 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 ,.,ijairo Callada.

n
U II

Nacionalismoo e a guerra
(Zirondi Netto)

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA
Formidavel e inegualavel silck de fazendas com

os padrões mais bellos
Comprar nas Casas P.rnambucana.s é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n' 15

Cartazes do
dia

Palcos
e Telas

de Joracy Camargo foi represen
i,,_�_�_��w�"�4'��������������������; tado, pela primeira vez m::;;tu C:l-

pital no Plico da «União Ope
raria), ao passo que a cia. Pal
meirim r::pre&cntou hent:!m {,Deus
lhe pague» de Càmargo Joracy.

Registrando a reclamação, te

mos obrigação de declarar que
«Deus lhe pague» enscenado por
Palmeirim é a peça de Joracy
Camargo, c r e a d a pelo grande Imperial - A's 7 112 horas
Procopio Ferreira, a que tivemos «Só ella sabe».
opportunidade de assistir, no an-

no passado, no Theatro Casino CCheairo-A Cia. Palmeirim
Balneario, do Rio; e, como' já. segunda e última exhibição da
acima foi dito, co T1 interpretação peça <o;:Deui lhe pague».
original que levou vantagens 50- O espectaculo terá inicio ás
bre o proprio Procopio. 20,30horas.

Attenlai bem!
A filial das Casas Pernambuoallaa, é a unica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

Odeon - A's 7 e 8 112
horas, «I. F. i não responde».

solvido na ahla
o sra Js J�'Seabra alvejado
a tirDSn Ul!U 1ft multidão exal
tada dir�ge..,se ao Palacio

. da Intervenloria

S. Salvador, 14.-Via aérea-A Concentração Autonomista
havia convocado um comicio, para a tarde de hoje, no largo de S.
Francisco. de propaganda eleitoral. A's r 7 horas, precisamente, che
gavam ao local os srs. Simões Filho, deputado J. J. Seabra e Moniz
Sodré, que foram recebidos com grandes acclamações, Devia falar o
ex-governador e actual deputado J. J. Sc:abra e a multidão, por isso
mesmo, prorompeu em vivas ao seu nome e aos nomes do! outros

proceres opposicionistas.
O presidente da Acção Acade:nica dirigiu-se á tribuna, para

abrir o comício. Ouviram-se, então, de um grupo de individuos, vi
vas ao interventor Juracy Magalhães. A multidão protestou com exal
tação, partindo do grupo ja citado os primeiros tiros. Os individuos
'iUC atiravam eram chefiados por Izidro Bispo dos Santos, pernam
bucano. Estavam cercados por guarda-civis que sacaram de suas ar

mas para protcgel-os.
O povo, corajosamente, avançou contra 03 manifestantes impro

visados, para desarmai-os.
O conllicto, nesse momento promettia assumir proporções pe-

rigosas e os «Íeaders» opposicionistas puderam bem medir as con

sequencias, tanto assim que, expondo a vida, trataram de conter os

mais exaltados.
Uma bab passou bem proximo do deputado J. J. Seabra, indo

cravar-se numa parede.
A multidão exaltada com a provocação, seguiu para o Palacio

Rio Branco, para protestar, mas o interventor Juracy Magalhães não
foi encontrado.

S. Salvador, 14-Via aélea-O deputado J. J. Seabra aca

ba de expedir telegrammas aos srs. Getulio Vargas, presidente da
Republica, e Antonio Carlos, presidente da Camara dos Deputados,
protestando em termos vehementes, contra os attentados da tarde de
hoje, nesta cidade.

Milhares de pessoas, de todas as classes sociaes, percorreram
as ruas da cidade, ovaccionando os nomes de J. J. Seabra, Octavio
M:lllgabeira, Moniz Sodré, Simões Filho e de outr03 pro::eres da
0pposição b,e.hiana.

deputado catl'larinense
Alvaro Ventura

Continúa provocando protestos �.I
'j

Rio, 14 (via aérea)- Fallou novamente hontem na
Câmara, em explicação pessoal, o sr. Alvaro Ventura de-

- ,

clarando nao temer os arreganhas dos deputados feudaes
burguezes. Prosegue nessa linguagem, quando o sr. Bar
reto CampeIlo péde licença para um aparte. O sr. Alva
ro Ventura. de.clara negar o áparte� dizendo que o aparte
ante podena Inscrever-se, respondendo depois á sua pala-
vra.

o sr. Barreto Campello dirige-se ao presidente:
- ({Nesses casos, senhor presidente, peço o aparte a

vossencia, pergLlntando se o orador se refere a todos os

deputados, quando emprega a expressão cynico».
O aparte do sr. Barreto CampelIo provoca protestos

geraes contra o orador.
O presidente chama a attenção do orador lamentan

do o incídente e condemnando a attitude do s;. Ventura
que abandona, então a trib:ma, seguindo-se com a pala
vra o sr. Minuano de Moura.

"mu- Actos officiaesIPelos
bra- t

I

nicipios Pelo Governo do Estado fo
assinados actos:

--Nomeando Sebastião Cruz
para exercer o cargo de fiscal da
taxa de cáis no porto de Tiju
cas;

-designando a complementa
rista Henrique Dadam para exer

cer o cargo de professora da es

cola mixta de Rio do Braço no

município de Tijucas;
-Adelia Rogue da Luz para

substituir a professora Almerinda
Irene das Chagas, da escola mix
ta de Estiva do Inferninho �o
municipio de Biauasiw'<> ,

-approvaudo o contracto que
o director do grupo Es.colar
<,Raulino Horn», da villa de In
dayal, fez com Maria Bayma,
para exercer o cargo de servente
do referido �rupo.

\

Desastre de trem
Cruzeiro, 10-(corresponden

cia)-Um kilo:netro antes de che
gar a Estação de Perdizes o trem

P. 9, que viajava de São Paulo
para Porto Alegre chocou-se hon
tem com o Lastro G. que trafe
gava de Pinheiro Preto paI a
Perdizes.

Dessa occorrencia resultou fi
carem diversas pessoas feridas,
inutilizadas as locomotivas e sé
riamente damníficados os carros

Correio e Bagagem.
• __ •• 0 •• $ •. ::!J!LJSa::.Cd_AA. '-

Para V. S. pedir «Gêlo» 0:1

«Lenha» á DELAMBERT.
�attende o apparelho 1. 1 00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Cooperativa Catharinense

I Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

I
bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de r quali- I

.=--�===........==�= dade.

IITabeliães Rua João Pinto n· 8 mUD Phone 1365

�'�i�1����1��j�����e?Jf�;�J���

Praça15 deN.',ombro,n' 27 � �R_ELE F3 IDA �
H[�.:I ;;,lsa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal" �

õiiõõõiiiõ""""'""""""'.......--=...............---===.....�!l ! i\'-:::� çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minimos. �
==1

�,:�.1 faça uma visita á nossa exposição, á rua Felippa Schm!dt n: 17: e verá

IPharmacia � as novidades.
'

POPU LAR I. Executa qualquer trabalho de renovação de calçados. �
DE

l(fb�����BY&f�.�����l�"��f���Antonio d'AcampGra
\

�J:II8&&=awa:""'''WVM F'PSI!i'��.1Bi5jNiflli*EE' sam dM

Praça JS de Novembro 27 I' tlan6;1) dl1 Cnnmo Po:mlar e Agt';co!� de Ranta Catharina
TELEPHONE 1170 8 � I e,e R !I?oc. roo. àrz Resp, titàa.)

=======_ � H I il' ua rajano J 6 - (Edificio proprio)
Enà. Te12gr. : Boncrepola ,,, roo. "Hibeiro" e "mascote"

Florianopolis
EmPREsnmos ", DE5rDHTOS ", rDBR.ANÇAS

ORDENS DE PABAnlENTO
Corr-espcnõentee em toàos os rnunlclptos õo Estaào

Os melhores juros tara os deposiios em Contas Correntes
Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

repartições federaes, estadoaes e mumcipaes.

I

Drs. Nerêu Ramos I

e

Aderbal R. da Silva I

Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele
fone 1631.

Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

- Janeiro
êõt-í5üLTO·R.IÔ·:·-··�R·�·�-· Fcr-

nanào machaào n' 3

Das 8 ás 1 2 e das 1 4 ás J 7

Dr. Slzenando Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás J 1 e

das I 5 ás J 7 hs. t
Consullorio nua Marecltal-j

Guilherme, n: I IPHONE 1299 Caixa Postal, 110.
'<:hamados a qualquer hora I ============== I

BIJOUTERIA

��������====�==================��========�================�============��-�-�-����.����.��,----�.��-�-�_�-�.�__����Ul����������

: SAPATO CHIC
"Os melhores calçados pelos menores preços"

COLOSSAL sortjmento de cacados finos para homens, senhoras e creanças
Especialidades em calçados sob medida RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

Consultas medicas das
1 O ás J 2 e das J S

ás 17 horas

Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan �Rua João Pinto 6
==�==�====��==== ���,���mrn�!W�,�_�!��� ====================

Dr. Miguel Boabaidf]Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS
Consultorio: Praça 15 de,
Nov. 24 �Sobrado) tel.ef·l
1595 ResId. Praça PereIra�
e Oliveira 14-Telef. 1353i
Consultas diariamente: Dasr I

das 8 ás 10 e das 17 ás 19 .'�

DR. -DJALMA MOELLMANN
I

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLlÃO
PASCHOAL SIMONE S. A. II FRANCEA!R

"Guevy"
K.W. Y.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escritorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

LIVRARIA MODEI<NA

funàoàa em 1886

O JII1AIS RAPlDO COR
REIO AEREO

America do Sul=-Africa
Europa-Asia

Dr. Fulvio Aducci

Advogado
Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Pharmacias

Rua Felippe Schrnidt rr 8
Caixa postal1Z9 TeI. out. 1004

I Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

!m.R.

I
Encontra-se nas princi- '··liTr-anspor-tes àl? Cor-reapon-

I paes casas do nosso com-
õcncln cer-co, passageiros e I mercio

.

pequenas cargas

Typographlo, Estereolypia, � 15 rol
Todos os senhores de fi ..

I
Encaàernação, Poutuçfío, I'ru- i-raça de OIlovembro 7

M] no gôsto só usam os cha-
bolhas em Alto Relevo etc. Telephoue 1.571 I péos ele luxo

- ='"" =m ���__;,n;;"���
::::_-=====--_:::===...-===:;::::::::::�.:==-"":'!.�� .. -:::..='"

!

Das
, •

,

Pharrnacia e Dro
garia Moderna

Compra-se pelles

taborotorto de anályses
clinicas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

das 9ás 12edas
14 ás 18 horas.

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

ção de diagnosticos• \i

Rua João Pinto, 13 I
(Sobrado) [

=::::===::::======:;:::=i�
CLlNICA DE VIAS URINA- í,
RIAS, PARTOS E MOLES- !
TIAS DE SENHORAS I

I

Dr. Raymundo Santos I
,

I

Telephone tr 1375

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

l Telephone n' 1548

j Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

RUV FELIPPE SCHMIDT N' 9

Alfaiatarias
méôlc:o õo Hospital IZ

matlZrnlôaôlZ

ESPECIALlSTA Alfaiataria

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38 Fabrica de Moveis

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
?::elephone J 105

Cons. - Rua Trajano n. 1

�elephone J 32 J

Das J O ás J 2 e das J 4 ás 18

Areias

-DE-

1 Accacio Mo
i
i •

rei ra tem SeU escrip-

;RELOJOARIA OURIVESARiA Pedro Vitali

n. 70. - Phone: 1277.- Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

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

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

JOALHERIA I

=

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto <, [cão Pessôa:l>, por preços ao alcance

<, "'-',-,"" \ \ \ \ \ \ I ! li //' /// V�:'."
-,<, '-

-, ,,�, .

\\\ \ \ I II 1/'/ (// -:)���<, <, <, \ ,,' / / /' ;,r�o:d'11� .

.: �:�����,�<��\�\\;!////I/��,/�\
-,_

-

<; "'�','0;,\:'i\d·//.0 �/ _../"�7 :.,.. }��- -:::--.::: " � '/'---", � ./ /.(:"::::::::::::::;:::::::::::, " ,,:�:: .i!>.-m....,J2
--_ (.,. --:- �:../.. \� � e-x � . �

.. :1l.'J �}·v.�(��:·�.
'

__

)

__

.�-� .)_::.::_�..�-��
_ ...

��.. .r_:.�-. ..
:1 �� ./�,,��l§;..

';', ::<;;:<.
.

��
�A saúde do seu línc;o b�bê li

�é certamente ['. sua maior pre- �f,<Wf;�
cccupação. Tenha pois a cer- �
teza cie alimentai-e com um ��

� í�:;'�"

jp�l}:,., leite �:;>.;_I� .&_.......... ...... - ���k;
"HOC,A'', obtí.Io dI) melhor ��

�"é''::�I��

de tactos.

Tratar com o sr. Salvador Di Bunardi-LARGO

NERAL OZORIO.

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L J S,A.I
J:';:;:-";'_"{J

Manipulado se��,�1do C.3 me,

thodos mais modernos alliados

�.�..�...J,�.; [l. expertencía adquirida no

�.- mundo inteíro nela NESTLÉ,��� .

�1� durante longos annos, o leite

I �.

;:�;A" " c> ieíte por mel-

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

•

Fabrica de Moveis Catharinense �('

DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

1 e í

t c p u r o,

çougues
óo Povo,

It Populcr zI �.... �.

I Ifloôelo
I A melhor Carne Verde
•

I
�)
��_

.
.

)

;:&.
�i.'c(!j

Íi
� Eutra{i:;t;$ Lá dc-micUlo - "yglena. Irraprehenalvel
é
...._OOOGiO'

·

..aaaaGa••

Q
.:: "

\. . '�L:''J):r.;:,:''J·�l'''�ti
Nesdé aild Ang!o ...Sw�s� (ojSdensed �.Ailk Co�
Escriptorios: Porto Alegre São Paulo RIO DE JANt;IRO Recife Para'
Caixas postaes: 602 1071 760.< 0;\90,-, 1�' '

,"4,',
Preços convenientes ao consumldor

Agente nesta

irgUia
Rua "'fil'((la«lertltes,

.

praça:

José
LARGO GENERAL OSORIO, R.UAS ESTEVE;';

JUNIOR E DEMETRIO. RIBEIROGarcia.�.�,�'i'ffi"ijJ
REPRESENTANTES OERAES:
[i'i��6t© R:gI-i�i�t�fi( �� (;jn, Li�'�

Rua t.'onselheiro ITlafra, 35 -- L. Postal jJ2 -- r;;:ieph. 1.626
j

I
l, Caixa Pos·ta�, 56

de (Curityba) para lavagem de roupa e misté
Em caixas de 27 tabletes

O'ptfrn's ·q'uanl!�fd•..

Prefiram
res

IVlasse consistei'ite f , • Econor:nico ..
•-.. -

'. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Arroz sacco 44$000
Querozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6$000
Soda Piramide caixa 55$000
Cebolas caixa 43$000
Vélas stearina caixa 38$000

FlorianopoUs Zéa Mays Fischer caixa 30$000

preto sacco 1 7 ·000 cacos saccos 55$000
Branco sacco 20$000 Farello saccos 5$500

vermelho sacco 20$000 Farellinho saccos 7$500
sacco 1 2$000 Farinha de milho Marialina caixa\

8$000 24$000
1 2$000 Vélas de cêra kilo 7$ 1 00
1 2$000 Grampos p. cêrca kilo 1 $400
1 2$000 Cimento Mauá sacco 11 $500 I
7$000 Phosphoros Pinheiro lata21 0$000
14$000 Arame farpado n' 12 ralo 25$500
30$000 Arame farpado n' 13 ralo 30$500

$200 VINHOS DO�RIO GRANDE
1 $300 Em quintos 100$000
1 $200 Em decimos 55$000 I
1 $200 Café em grão arroba 20$000
4$800 Vassouras 5 fios dz. 23$000
18$000 Vassouras 3 fios dz. 20$000

$1 00 Xarque coxões arroba 26$000
7$500 Xarque sortidos arroba 24$000
11$000

A GAZETA

(I commel1!...

cio externo
da Allema

nha
Berlim, 13 - (via aérea) -

O Diario Offidal publicou o

conjuncto das novas disposições
oroanizando o cornmercio exterior

o

allemão, segundo as linhas geraes

expostas pelo director do Reichs
bank e ministro da Economia,
dr. Schacht, em recente discurso

pronunciad0 na Feira de Leipzig.
O comrnercio de importação

Eca regulamentado por vinte e

cinco inspectorias, para outras tan

tas categorias ou grupos de pro
duetos e mercadorias. Estas ins

pectorias regularão as importaçõ
es, ajustando o volume das mes

mas á quantidade de valor e s

rnonetarios que a Allemanha te

nha á sua disposição.
.

Sómente aos importadores aos

quaes tenha sido concedido uma

autorização para diepôr dos valo
res monetários, poderão pagar as

mercadorias que importem. A

importação de mercadorias que
não possuem autorizações para

dispôr de valores não está prohi
bida, porém esses commerciantes

importarão sabendo que não po
derão fazer ellectivos os seus com

promISSOS.
As autorizações para dispôr de

valores monetarios serão concedi
das preferentemente para importar
matérias primas com o fim de ali
mentar as industrias exportadores
allernães, para evitar na medida
do possivel que as restricções na

importação representem um novo

obstaculo para o cornmercio ex

portador.

Msrcado de

..

Feijão
Feijão
Feijã.o
Milho
Batatas sacco

Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco
.

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos' leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

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

"

PELES
Gatos do mato lima

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma
I

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

•

Florianopolis, Sexta-feira, 14 de Setembro de 1934

afinação deBANHA
ssucar Letre�ros(Por caixas de 60 kilos)

Em latas de 20 quilos 110$000
Em latas de 5 quilos 114$000
Em latas de 2 quilos 1 I 5$000

_"

JOAO
de
SELVA

Pintura em geral a pre
ços modicos

Preços earrentes na praça d@

F'lorian�po!is
Chrystalino de Barros

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

FARINHA DE
Cruzeiro 44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

MERCADO FIRME Tenho o prazer de cornmunicar aos meus distínctos
freguezes, que mudei meu. estabelecimento para a rua

Bocayuva 11. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele-
I

phone n. 1441 ou no depositario na CASA SAVAS, á 1==========

rua Conselheiro Mafra. DELAIvlBERT-BOCAYUVA 161
João Selva

Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Rua Araujo Figueiredo, 23
f LO RIAHOPOLl5BATATAS

(Por saccos de 60 kilos)
Branca Graúdas 22$000
Branca Misturadas 1 6$000

MERCADO FIRMEASSUCAR Phone 1.100
68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

XARQUE
(por kilo) Cosinheira

Precisa-se de uma. no Ca
I $700 fé Restaurant EstrelIa.
1$500
1$400

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

Ultimas edições da Cia.
Editora Naciorial

á venda na Livraria Cena
trai de Alberto Entres -:-

:mrm"u'_

SAL DE CABO FRIO
CAMBIOFIRME

8$500
6$500
7$500
19$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

I Libra
I Dollar

! Marco
5$500! Lira
$900 i Peso Argentino

1 $500 I Peso Uruguaio
I $200 Escudo

60$000
11$810
4$705
1$035
3$500
6$200
$545

DIVERSOS
(por kilo) BrasilJosué de Caslro-o Problema da Alimentação no

:J\(_. Tahajára de Oliveira - Japão
.%Conteiro Lobato-Contos Pesados
[ul!« Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca
Mayne Reide-Os Nalragos do Yapó
Monteiro Lohato-Emilia no Paiz da Grammatica

Collecção Negra-Collecção
licial e de Myslerio-B volumes publicados.

Po-

Cêra
Cebo

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos 9$500

Carne de porco
Toucinho

Sacco de AS kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000 Movimento de Cereaes no Rio de Janeiro

De 22 de agosto a l' de setembroSABÃO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

5TDrK Entruõce na

semana

Feijão (saccos) 103.776 18.346
Arroz ( » ) 94.024 27.822
Farinha ( l> ) 47.305 20.834
Banha (caixas) 13.507 6.158
Milho (saccos) 26.996
Xarque (fardos) 15.000

5ahlila5 na

aernunc

6.378
29.503

DELAMBERT13.9691
9.361

DIVERSOS o Pelas
Repartições
M inisterio da Fa

zenda

vende-lhe

melhor gêlo por igual preço

Faltam as sahidas dos depositos particulares. PHONE 1.100

Offieio remettido ao sr.

delegado fiscal em Santa
Catharina, c o mm uni c a'n d o
haver o sr. director geral da
Fazenda Nacional resolvido
mandar averbar, tão sórnen
te para effeitos de assenta

mento, o tempo de serviço
público prestado pelo fo
guista do guindaste a vapor
da Alfandega de Florianopo
!is, Ayres Luciano da Silva.

Ministerio da Viação
o PRE'DIO DA AGENCIA

POSTAL-TELEGRA'
PHICA DA LAGUNA

Mercado do Rio

Força de Florianopolis

(:::: '. _ íL ::')
Aviso: A' Directoria Ge

ral dos Correios e Telégra
phos, de accordo com o pro
posto por essa directoria, no
offieio n: 11.903, de 28 de

Julho ultimo, declara que fi
cam approvados o projecto
e o orçamento para a cons

trucção do prédio destinado
á agencia postal-telegraphica
de Laguna, no Estado de
Santa Catharina, correndo a

despeza, orçada em .....

134:127$200 á conta da
sub-consignação D" 12, ver

ba 15a, art. 7· do decreto
n: 24.167, de 25 de abril
último.

o Refr�gerador ?
FEIJÃO

�, I"
.;

(Por sacco de 60 kilos)
16$000
32$000
20$000
25$000

r'CU v, ;:;:;[,,,:,,;) 1Zr.� r�rr:9zrfi';.3o clectrlce, trazem, na marca
. ";(�,;-:, L ... I, •. l.;,;-, ;;;z; S"�él:�":a ele CjualiJade, duração e valor.

de e::tudo.
Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

possuírem tudo o que ha de

FROUXO4$000

3�!��� FARINHA DE MANDIOCA

4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

/ ) c.,'."; p� � r I.: m r r "(;��r, _Iç ri ii5!eSUTe·�e de que a machina é bôa
c " , ... ' <,.•. ;.; 1': ... :,,;-....'.) e ,�,' c::i�:i(l;':ça - ex:ja o refrigerGdor G. E.

(Por sacco de 50 kilos)
Fina com pó 10$500
Grossa sem pó 9$500

lv\ERCADO FROUXO

p,<," ir,�:Hr'''''r,Ecs cu \::-Ji! dcrr.cl1straçíio, a qualquer dos
r.,:;!,Ç' ,,�; .. ::;,.r.:> ou I<!L::j.lho:lÕ: pera o Ils::riptorio d.

Cia. Tracção, Luz e
Z'mmm==:==rro'ff*Ml"" ti

.........._
Hh

I G o Si
P A Fi A

HA CAP o ME N

5

s
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negociações com
reur,idos os directorias

Os e,'o � L,�C i-on istas reatarar�

os estando(�o!�igados,
desses par-tidos, 15 horas dedesde

r

as hoje
------_.-�--

Florianopolis, Sexta-feira, 14 de Setembro de 1934

T Ultivoz co POVO

CJlligê.� Não leio muito politica
do dr. Prefiro mais outra prósa,

Me escapou, por isso, a

A' entrevista Barbosa.

INSUl _ TO U I con!�a os abys�s da_pod�ro-
"""'"

FAM H 11' S
sa Companhia :_�ac�ao, r��r-I� i L. i t�.·· ça e Luz de t' lonanopohs, I .

que é sempre surda aos jus- POlS Gaz�ta (ora que mal)!
tos reclamos do publico. Andava amda pensando

Q d -d c 1

Agora entrou na berlinda a ue o esteml () llscal

Companhia Telephoi1ica, ou- Da L!z ind" era o Orlindo ...
tra, tambem, desobrigada de
bem servir ao publico. Hon
tem, á tarde, cahiu um pos
te da linha telepho:1ica no

Largo General Ozorio, qaa
si attingindo um grupo de
Cíianças que brincavam na�

Beríolino Luiz da S:l J 1) quelle local bem com) um

resident.e á rua �ruz e SJ 1- nosso comp�nheiro que por
za, queixou-se a Delega: a, alli passava no mJmento.
de l-"olicia de que a fami.�ia Pedimos a quem de direi-·
de seu vizinho Mal1o�1 Co:ni- to as necessarjas providen-·
cholli diariament� espaca S'2LlS cias no sentido de serem O Correio, emfim, chegou!
filhos. viJtoriados os p03tCS de ma- (Deve ter. carla alrazad1 ... )

d�ira da TelephJ:lica. Bortolluzz! se cansou

Ahi fica él. nossa reclama-I M3.s fez a sua... chegada.
ção.

h

Encontrado cahido
I

A's 14 horas de h.)�2)!
foi soccorrido pela Assistcn-] .

cia, por ter sido encontradJ'TeDephonicacahido na via publica, Euíra-
zio Silva, de côr branca, CO_11 OS serviços de utilidade21 annos, filho de Euírazio l -

pública são os menos fiscaloão Francisco, residente no

Morro cio Mocotó.
calizados em Florianopolis.

. Temos cansado ele bradar

�Festa na Lagôa=gradação!
Sabbado e domingo, dias 1 5

e 16, realizar-se-ão na íreguezia
de Lagôa da Conceição as [este
vidades do Divino Espirito Santo.

Sabbaclo será rezada novena á

noite, com queima de fogo, de
. artilicio.

N dorni 1 "

o ormngo, navera missa 50-

lenne ás 10 110:-a3, com sermão

ao Evangelho. •

E durante o dia, leilão de
prendas e queima de outros ío

gos de artificie.
Abrilhantará os festejos u.na

excellente banda música].

LJrn pUr"1ger1"te drarna,=- A es-
,_.. ,

b'�''):D�:;a ai"'nan"'C.lSSima e o figa-
da a rl-iatar o r"r'\arido

er1ibriagado
Como resultado do accôrdo entre evolucionistas e

dos o sr. dr. Manoel Pedro da Silveira occupar.i o lugar
Bayer Filho na chapa ti deputação federal.

Na chapa das opposiçõ es coIligaclas á deputação estadua]
os evolucionistas ceI. José Seve-iano Maia, Domingos Rocha e

mais um elemento do sul do Estado substituirão tres dos collig:l-

Rio, 13 (via aérea.) - Aos
d --, Aquatorze annos ê idade, nge ..

lina �,,1oreira Soares, que prcsen
temente conta 22 annos, centrai
ra núpcias com o operario Anto
nio de Oliveira Soares.

giar�5e com os filhos numa casa

vizinha.
Antonio Soares, soccorrido pe

la Assistencia do Meyer, recebeu
os necessarios soccoros e sendo
o seu estado reputado grave foi
elie internado no Hospital de
Prompto SOCCOlTO, onde veiu a

fa!lecer.

dos.
Hoje á noite haverá nova reunião para resolver em dêfini

tivo o assumpto.
r� �

r ora um casamento por amor

e Antonio Soares, que' era ho
mem trabalhador, durante cinco
annos fOI um marido exemplar. ��.."jum�"'Ji1.'��4���.3&o'C".l��""t;;�jIl�7.•�.:eu.'\T";;':�

O lar feliz, em pouco era au- g�.L':-�;���Y���lL��.t��;::;*::�:?!;:���:��ii"!��-:f���1
gmeI1tado com o nascimento de I � '��-----�'-��-�-rS

íre filhos: Jo}o, Eulalia, Herci� �. r� O s s a V i d a �L�, CjU:\':!S constituiam todo o en- I:'!I � If'J
canto do casal. ij. �

D marido exern-
�����1���r;�� ������-::-*1���1 a·e extrernoso,..... _

...._

plm:, tudo qu� An:onio S�ares, OEUS LHE PAGUE'..ganhava na Directona de Ooras,
onde servia como operário, era o

sustento de sua lamilia.
Um dia porém, contrariando

1 1 - . 1
seus habites, o operariO chegou
,\ casa fóra da hora costumeira

- I 1e vmna completamente transtor-

nado pelo alcool, IDe calmo que: era, Antonio
�)ÜOr�0, mostrava-se exaltado e dis
cutiu sem o menor motivo acalo
radamcnte com a esposa tendo-a

O sr. dr o Cbribalt::: G.:tlvão tele;_:;mpho:J aos seus amigos do
sul, especialmente ao sr. A:J.tD:1l0 B:1�Üsta, conmmunicando que não

estando de accordo com a attitude do Partido Evobcionis[;l, aca

bava de ingress rr nas fileiras do Partido Liberal.
Egual attitude teve o sr. dr. Sylvio Ferrare, médico residen

t e no sul do Estado.
A Palmeirirn e ('ery Cneo!na, cerno horn enuq cm pelo seu
õ

aacmpanhc na tormtõcuet p eçc ora n af icc "Deus; lh e pe
gue".

Ama a ... e na illusão daquelle Amõr
Elle vivia em dupla vida, ou seja:
Capitalista ... em casa, e fora, (horrorh
Triste mendigo á parla duma igreja.

Elia feliz, risonha, e linda flôr,
-Em vaso d'oiro, planta que viceja
Assim vivera meses d'explctuior
Qual borboleta que num sonho adeja!

�TEMPO

ameaçado demesmo espancâ�
rn�ato.

Pacientemente Angelina atu�

fOU o estado irritado do compa�
nheiro, para no dia immediato
chamaI-o á ardem, acomelhan
do .. o calma, serenamente.

Antonio ouviu em silencio os I
conselhos da companheira e par�
tia para o trabalho.

Antonio Soares appareceu em.

casa alcoolizado e rep�tiu as sce� Inas da noite anterior.
Durante tres annos durou es�

ta odysséa.
Nesse lapso de tempo, Ange�

lina soffreu todos os vexames pos�
", 1

Slvels, ate o cruel espancamento.
03 antigos carinhos do esposo Pela Auto�Viação catharinense

e i ae desappareceram. Fazem_ annos hoje: Ltd. chegaram hontem 05 sr3. Ce�
A alim�ntação para a esposa a exma. sra. d. Alceste Leità0 dio Pacheco, B:ut Schneid�r,

e OE tre:> filhos, não apparecia, Gonçalves, esposa do sr. Amphi� Francisco Wunzd�nsky e Luiz
emquanto Antonio Soares, tudo !oquio Gonçalves, funccionario da I Bronatos. V i ram o Os ny ?
que ganhava dissipav:! nas li� I D. R. dos Correios e telegraph05, ((_»

baçàes alcoolicaô. II a gentil senhorinha Lygia Nogueira Os que partem A' Poiicia, compareceu,

Os, espancament?s suc�ediain� Ra,mos, dilecta filh� .do sr., dr. Regressa�am hontem para o

I hontem,
d. Gertrudes LeJis

se, ate que no dla 7 ao mez Ac!alberto Ramos, JUlZ federal oeste cathannense os sr. dr. Ivo da Silva, casada, com 38
corrente, num momento de maior ne5te Estado; de! Aquino e ceI. Passos Mará, annos) residente á rua Curity-
exaltação, Antonio Soares, com- a graciosa sel1horinha Alice prestigiosos politicos colligados. banas n. 68, commllnicando

-

lDletamente alcoolizado tentou as� da Costa Arantes; Que seu filho Osny Sil'/a) de I !
-I �!'!sUtuto de Metocro�ogiasassinar a companheira de oito o sr. ludio Fcrnande3, escrip- Peia E'l1preza A'Jto-Vi:!�}o 16 ann03, d::sappa:-c�r1 de

annos, com uma picarêta que en� turario eh Fazenda do Estado; catharlne:lse Ltd. foram transpor� C asa
de. EstaçãoMetcorologica de FLO-contrára á mão. . a exma sra. . Maria Isaltina tados para o norte do Estado, os Osn!, é alto, magro, m�- RIANOPOLlS.

Angelina, aterrorizada fugiu, Meyer Coutinho, e::p03a do sr.' seguint�s passageiros; rena, 19norando sua progel11
levando 05 filhos. Nelson Coutinho; Irlamla Machado, D.d:.inÉ:i to:J. a roupa que usava no I

Previsão do tempo, das 18
Antonio L:niou seguih. Per- a senhorinha Julieta Torr;s Machado, "ta. Hahn e-José A. mom -:nto. horas de hoje ás 18 horas de

deu porém, o equilibrio e caiu. Gonçalves, professora normalista. Horschmann. �---- amanhã.
LeYantando�se cambaleante, foi Esbafeteo u
ao encontro da companheira. Al� Os que clzegam!
cançando�a, quiz esbdeteal�a. Regressou ontem, do sul, do � H O N E SNa imminencia de ser maltra- Estado, o rev. padre Ananias �

da Angelina tomou de um mo� Ca'llara, que, em missão especial
ringue e arremessou-o contra o da Sants Sé, visita esta Dioc�5e.
esposo.

Attingido nu cabeça, Antonio
caiu redondamente e a pobre mu�

lher, tresloncada, correu a refu-

1'vIas, cerlo dia, souóe tudo e ... agora
Não mais gozando essa iIlllSão de outro'a
ProCllra, em vão, ao velho quea deixára;

Heitor Azevedo, elTI-

briagado, diriglu insulto:; {lS
famiJias res:clentes á rua G 2-

neral Bittencouri:.
A policia compareceu ao

1001 com o carro forte.

E vae, de porta em porta, louca, anciósa
Em busca do mendi!!,°o-alma formósa
Que nunca mais dá saa se sepára!

SebaS1l�!) Vi�ira. ESPANCA OS F��
LHOS DOViZ�NHOCei. Hermes d'Alincourt Acha-se nesta capital o nosso

conterraneo revmo. padre Jc\yme
Camara, director do Seminario
de Azambuja, no municipio de
Brusque.

Passa hoje o anniversario nata

lício do sr. corond Hermes Sevc
riano d'Alincourt Fonseca, desta
cada figura do Exercito Nacio
nal.

o

TEMPO: - Em geral instave!
TEMPERATURA: - EmFlodoardo Lilica Cascio: de

39 annos, residente á rua

Crispim Mira n. 44, queixou
se á Policia de que o solda
do da Forca Publica Antonio
Miranda esbofeteou seu filho

!
Osmar Silva, de 18 annos

de idade. . .

ele-iàção
VENTOS:-de Norte a Lésts

Primeiro
Segundo
Terceiro
Quarto
Quinto

3.007
4.147
8.644
3.794
6.966

As temperaturas f'xtr:';T!1J_<; d]
hoje foram: Maxima J 9.8 e Mini�
ma 14.4, registradas respectiv2,:nen�
te ás 14.00 e 8.00 horas.

Acompanhado de sua exma.

família, regressou hoje de' Curi�
tyba o sr. Antonio Mello.

(A proposito da en
tre, ista do Dr. Re
nato Barbo-ia, dada
"A Gazeta")

critica

fv1as, então, D:. Renato?!
Ncssa "cousa" é tudo igual.
Não faça, pois lIíd�sacato"
Ao compadre Liberal!

Estilhaço é justiceiro;
Não ataca assim mordaz.
Quem o faz é brasileiro
I:. catharina..; Quer mais?

"O veneno e Q en
xada". Arfzr;:o de
ii Gazeta, com re

jerencia á Prf/fi
tura.

I Venlia cá, (Jisse ao Barrada
A senhora dona Irene)
Você não sabe de mda?
Pois o Doutor da Hygiene
Mandou que se léche a laia
Do tal veneno Que mata ...
E mandou volta'r a... enxada!

COM A LUZ (O
Dr. Orlando os«:
dner não é mais o

fiscal dos serviços).
Gazeta 13-9 -934.

."

Elle m�smo o dis,e aao'ra, D
- ,

(E o fez cerrando o punho)1
·-Não· stou mais, não. Dei o

fóra
ND da. 5 de Junlw.-

Veia, emfim, á luz
da publicidade, o

CORREIO DO
ESTADO.

Parabens! Muito saudar!
Que a folha seja querida
E viva sem precisar
D'Elixir de Longa Vida!

tO

Foi lum/ado, na La�
[;-una, o jornil! "A
Vanguarda", dirúri
do pelo jomali�ta
José Freitas. Ga
zeta) 13-9-34.

o Freitas lá na Vanguarda
E' no duro! Não dispára.
Quando ver a cousa parda
Começa a IIcomer canguára ri

•• ,

Delambert
e 'nada mais

PHONE 1.100
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