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"Collabora-
ção Iltera

ria"

Ontem iniciamos a publica-
No t r i b LI na I da o f5 i ri ião P ú� I ProC"y ilfi a continuar no Congresso a obedecer a minha ção de «Collaboração literá-

d � b V ida ami Ih d " b 11 f d II I ria», inteligentemente organí-
blica, �põe �e astjao iei- quen a�mI?>i1e ve ,.l�estra e tra a lOS orça oS,e ma pagos: zada pelo conhecido poeta e

ra, ca nd ida to dos Dona MIsena" essa f�ra };nplacavel qu� nos manda gntar e ao �esmo .

ro Ietar r"o __ tempo, para gozar, te.:ln os ouvidos dos que deviam OUVIr. ...
nosso estimado amigo sr. La-

p I � dislau Romanowski.
P bl'

' "
E o mais interessante 6 que Dona Miséria teimou que ainda Ru icamos, a seguir, a entrevista que tivemos com o nosso h d C id d b

"

I' «mianowski di s p e n s a

Ih' d d d - S b '_ V" h'
a e entrar no ongresso, vesti a e po re, porque la entrou a '

vd�d
o

a�mgdo
e camara

ad el re] aCLç�o de aSTtlaob Ih Idelra, dOleScan- muitas vezes, mas ..... com outra roupa II !
matores e mais detidas refe-

I ato a eputação esta ua pe a 19a os ra: au a ores e anta --E' só? rcn�!as: Temo� �m, mão .um
Catharina. -E achas pouco!

vaSLlSSl!110 noticiarlo da. rrn-
Intelligente e estudioso Sebastião Vieira, vem emprestando á P

.

f II' I" II" Ad 'S h I prensa do sul do Brasil e

A b 1 dOIs'a ei p;,: C)3 co�').ve 03, eus meu armso. ão oras 1 t d 4- d FI
'.

Gazeta, assiduamente, o ri.ho e sua penna, que já se vai im- d b Ih D M"" d
'" ncs aca iamcn le a e ona-

I I
e tra a ar e ona beija nao gosta e me ver a perder tempo. 'I' f - ndo i

. •

pondo no meio iterário catharinense.
com entrevistas.. nopous, ,aze,1, O Just�ça.ao s�u

Com a nossa intimidade caseira, perguntamos, sem muitos D di do ami S b ._ V'" ionad
talento literario. E ISSO mais

I
espe Imo-nos o amigo e astião lena, impressiona os

tif d .' ilid dpreâmbu os: d I' d d
nos cer I ica a inutili a e

com o seu mo o comp rca o ê encarar as cousas. . .

1
' '�

-Então! Candidato, tambem, a deputado estadual!!! E c. e nossa OpH1:aO a seu res-

elle nos respondeu gracejando: U M MARTV R peíto.
--ILlrigas da opposição.i.

. Ass.ru, ao publico entrega-
-Mas, perdão, teu nome está na chapa trabalhísta, 110S «Collaboração literaria- ,

-Sim, Eu sei. Convidaram-me para candidatar-me e eu A Acção Integralista Brasileira tem o seu primeiro �ue se repetirá todas as se-

acceitei «gostosamente» ... E não direi já, obedecendo ao surrado martyr, em Nicola Rosita, abatido em Baurú, numa to- gundas feiras,
Rio, 8.---fiGazeta---Na reu- «travésti>: acceitei esse posto de saciificio", Não me sacrifiquei em caia covarde, pela retaguarda, quando os camisas-verdes, E O público ha de apreciar

nião semanal de hoje a Comrnis- nada e estou com saúde, graças ao bom Dem! .. ,
tendo á frente o Chefe Nacional Integralista, realizavam O esforço e a inteligençía de

são do Cornmercio com o Exte- -Mas, Sebastião, deixa de «troça" e diz-nos da tua im- um desfile. Romanowski.
iior, sob a presidencia do sr. dr. prensão sobre isso tudo. A bandeira do Sigma está salpicada de sangue.

-----

Getulio Vargas, entre outros as- -Queres ouvir-me? Et:tão, escuta toda a minha <platalor- A idéa nova, que empolga o Brasil de Norte a Sul, Pe Iassumptos, deliberou que fos- rna.> Vou dizê-ia de pé e em tom d� discurso: fica mais bonito, de Leste ao Oeste, está agora baptizada heroicamente
..

�
sem tomadas imrnediatas provi- Si eu disser alguma cousa inconveniente, «cutuca-me» levemente no com sangue rútilo do brasileiro altivo e destemido, que

dencias, para maior consumo da pé.,; (levemente, porque tenho cailos horriveie). so ibe sacrificar sua vida em beneficio do ideal que en-

nossa herva-matte. --Falia, como quizeres. carnou e defendeu.

Assim ficou resolvido, que o --Sim; obedeço. Fallemos primeiramente a verdade, com- Este quasi meio seculo da triste experiencia republi-
presidente da Republica telegra- pletamente nÚJ, .. (vê si va e passando (liguem ahi hra). cana democrática-libeta] tem sido muito dispendiosa e

phasse a: s Interventores solicitan- Sou um pobre de DéUS. Ndsci no Pantanal, districto da dolorosa para o Brasil...

(.�O providencias para que as For- Freguezia da Santíssima Trindade, no município d� Florianopolis, Todos os grandes ideais fascinam, seduzem, mas

ças púbEcas nos Estados usem a Orgulho-me pois de ser ... p:1;lt:ma!ense, (esse gentilico não é la dos têm adversários.

nossa herva-matte. que sôam bem). A luta que se esboça, s�rá violenta, s�rá cru::1, será

A mesma attitude foi tomada Sou pequeno entre os que mais o sejam. (Tenho entretanto hercúlea, mas, por isso mesmo, não se devem intimidar

com relação as unidades do Exer- 1,7Om de altura!) aguelles que se filiam ao Integralismo.
cito e da Marillha, por intermedio Sou, mais, oHicial-de officio em diversas profissões: typogra- Não podemos continuar n�sse ambiente de d�sor-

dos respectivos Ministros. pho, musico, afinador de pianos, concertador de máchinas de es- dem, de felonia e d� utilitarismo personalista em que

Os Institutos de Matte de Join- crever e guarda-livros. têm vivido os que nos governarii\m e governam, deixan-

ville e Curityba, a pedido da Ha gente que po:: maldade, ou por engano,
r
me chama de do a população no abandono; o operario desamparado,

referido commissão, estão prepa- jOl nalista ... Mas sou jornaleiro, pois trabalho a jornal. á mercê da burguezia ganancio ;a; ti*, fontes de riqueza nacio-

Tàndo, en abundancia, amostras e -Caro Sebastião, onde apprendeste tantas profissões? nal feneceram por falta de directrizes seguras e hone,tas; e,
as devidas cotações, que serão en-. -Onde? Aqui mesmo em Florianopolis. applicando a todos 03 problema5 máximos da nacionalida-

viadas para \Vashington, afim -Tivéste bons professores? de 03 palliativos e 03 emolentes do momento que só têm

de se proceder uma experiencia, -Profersora, faz favor. os effeitos de fogo fátuo, sem nad'l resolverem de util e

O governo norte-americano está -E' bôa!", E quem era, ou quem é, esta senhora? definitivo, sinão no sentido do própi10 bem estar pessoal
interessado em introd\lzir o con- --Você é feliz, por não conhecê-la! E' Dona Miséria. Uma dos que fingem tudo resolver.

sumo da nossa herva-malte, no professora que nos ensina-a nós pobres-toda e qualquer profissão Vivemos, no meio da incultura, num ambiente de

seio das for:;as de terra e mar. que imaginamos. Faltou-nos o «pão-nmso-de-cada-dia» e ella ahi facciosismo pernicioso aos intere3ses vitaes d0 Brasil, gra-
______ está! Ensina-nos, desde o trabalho árduo da picareta até o trabalho ças ao aspecto demagogico que dão ás suas campanhas

Vern conhecer a term perigoso e arriscad0 de ... roubar. Graças a Deus, dIa não me enSl- os partidos politicos, como si fossem lobos ferozes se

nou este ultimo "dficio». entredevorando mutuamente.
ra de sehu li IldUstre pae ---Interessante, esta historia! E' preciso salvar o Brasil, que rola para o despe-
Acompa:' 3.e a e seu esposo E'

, '

E' h' 'd d b I h d' I A
'

'd" I' d'l
d �,1

:,
B l'

- mteressante, sim. e a Istona e to a a gente po re. n a eIra. este gnto, a I ea mtegra lsta I ata-�e, cres-

h:-· lYlaZZtl,nt d�lenl02 � evera

I Dona Miseria é uma professora austéra e não perdôa nada. ce, vai se estendendo p.){ cidades, villas, aldeias, por
C egar a e o la o cor-

M t d
' monte e vales, como urna onda avassaladora.

lt 'h terra de as gos ou e mIm.

rente, em .tJa y,
d

.

Ensinou-me as profissões em que eu trabalho e faz ques- Na sua marcha triumphal, já escreveu com o sangue
seu dprtogcdm r'

o Sau o.so tão absoluta que eu as pratique. e o fogo do rnartyrio o heroismo de m3. epo,)éa, a

estaMl'�lla r. �uroLa e.vI.teal'ldae- Accorda-me todos as manhãs e faz-me "cavar denodada- epopéa da Brasilidad�.
no u er, a SI a. U1

'd" 1 I" :- " E' t
'

d 'd
.

fI
A d d M"ll B e o que

mente a VI a, na uda pe o pao-nosso.. no mar yno, q'.le os gran es 1 eaIs orescem e se

n ra e u er u n , E' b" 'D M" 'd
'

h d I
. ,

t d de B e
oa, Sim, ona lsena, e tem SI o sempre mm a esenvo Vem.

VIaJa, por erra, es u -

amIga.
E' o martyrio que alimenta, santifica e acrysola a

nos Ayres. Graças a Deus, toda vez que me visita, tr.iZ comsigo aSenho- fé viva dos crentes.

ra Honestidade! E' o martyrio, que transforma os sonhos em real i-

Côrte de Appellação -Impagavel! Estou devéras "encantado" com essa tua dades e as realidade,) em triumphos.
falIa estrambótica!!! Exaltemos no martyr integralista a grandioúdade

-Estrambótica! Dizes bem. do movimento qu� se avoluma, para dJ.r ao Brasil um

E o é até nas próprias palavras pouco cuidadas. Tens ra- governo forte e sadio, d�ntro do estado éthico-corpora-
zão. Mas, meu amigo, não tenho prática dessas cousas de entre- tivo capaz de nos salvar do cáos, da confusão e da de-
vistas e..• não escoveÍ a empoeirada "jaqueta" das apresentações sordem, construindo um Brasil grandioso Nacionalizado e

bombasticas. Os botões de lat�o ordinario não os polí devidamente unido, sem as enxe:ti s de idéas exóticas, inadaptaveis á

com ° Kaol das interesseiras auto-propagandas, que tanto realce índole do nosso povo e ao nosso clima.

dão a essa indumentaria tão estragada! Esse sangue derramado na defeza du:n ideal mi;-

A minha "jaqueta" vem mesmo empoeirada e os botões, turou-se á terra fe::unda, cahiu no regaço da mãe co:n·

tambem de latão ordinario, trouxe-os mesmo oxydados de "azinha- mum, e as3Ím ter�mos a "argilla em que o gê,1io dl R'lça
vre" ... (Toma cuidado, pois si me lambes um botão desses esta- plasmará o Horn �m N0vo" q'Je saiba compreender e rea-

rás envenenado, meu amigo!) lizar a vida, poque lia vila dos hom�ns, como a vida
-Acabaste a platafórma? dos povos, não p6de estar á mercê dos rancores co·

vardes e dos capri =h)s inúteis dos débeis".
A covardia procurou abJ.ter um id::alismo num

assassinato traiçoeiro e miserave!.
Ma; o sansue do m utyr brilh lrá co 110 um 1 sc�n'

telha, illu'llilllll'.b o crninho a,;_)ero da nossa M ucha
grandiosa e triumphal.

v o z D
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Propriedade e direcção de ..JAIRO CALLADO

Cei. Vidal
Ran1DS

A bordo do paquete Itaberá

chegou ôntem a esta capital, vin

do do Rio de Janeiro, o noss�) I
illustre e venerando conterraneo s ,

ce!. Vidal Ramos', ex-presidente;
do Estado.
A SUd recepção foi concorridís

sima, notando-se entre os presen

tes os srs, ceI. Aristiliano Ramos,
Interventor Federal, acompanha
do da sua casa civil e militar; al
mirante Dorval Melchiades d e

Souza, prefeito municipal; dr Leo
poldo Diniz Junior, e directorios
C>ntral e Municipal do Partido

Liberal.

o E I

Oi S E COMME TARIOS

Ia

malOfi�

CO�1sumo
Da nossa hera

va-rnatte

-

CATA0

Julgamentos para a sessão de

hoje: -recursos crimes nos. 1 881 .

da comarca de Canoinhas; 1 .869,
da comarca de Lages. Appelação
crime n' 4'978, da comarca de

Tijucas. Aggavos nos 766, da
comarca ele Blumenan; 753 da
comarca de Florianopolis.

Multas
Foram multados, por infracção

do art. 36, das Instrucções Re

�ulamcntar�s para o Serviço de
Transito Público, os srs. William
Frich, Acelon Dario de Souza e

TI o nazWoedson, relipe::' i vamente
proprietarios dos autos particulares
nos. 87, 76 e 88,

-Espera um pouco; deixa-me tO:11J.r fôlego para dar a Úl
tima demão. Ouviste tudo. Não é assim?

-Sim. Mas não disséste ° que farias no Congresso, si

eleito.
"gozado", quero
e o faço como

-Ah! E' verdade. Esse é o ponto mais

dizer, mais importante.Mas é facil responder
"ponto finar" daentrevista. O que eu faria?

(-

����:::u��:::�::�� e amainas �
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Repartições
Roberto Lapagesse
No «Annibal Benevolo» seguiu

ôntern, para a Capítal da Repú
blicas o nosso distincto e estima
do conterraneo Roberto Leoni
r]::1S L'lpagesse, que vinha desem
penhando, junto a Delegacia Fis
cal do Thesouro Nacional, nest�

Estado, as funcções de Delegado
da extincta Delegação do Tri
bunal de Contas, tendo última
m�nto o competente funccionario
últimado diver3as tomadas d �

Pagamentos
Na thesouraria da D�legacia

Fiscal paga-se o montepio civil
e militar, até o dia dez do cor

rente, iniciando-se a 1 5 os paga
mento3 de contas: fornecimentos e

outros materl,1es.

M inisterio da
Fazenda

PRO:ESSOS

Com os officios ns. 80 e 81,
respectivamente, foram remettidos
a 2 I de setembro, á Oeleaacia
Fiscal de Santa Catharina, 03°pro"
ce3SOS em que são interessados:

Alfredo Vieira da Silva ..
(74.358, de 1934) e Pedro Fran
cisco Ramos e outros (19.448,
de 1933.)

Hospital dos
Funcionários

Ao sr. director dos Correios
e Telegraph03, o sr. ministro da
Fazenda officiou, dedarando ha
vendo sido posto á disposição do
M. i terio do Trabalho, Industria
e Commercio GS terrenos da qua
dra 13, na praça de Harmonia,
no Districto Federal, afim de ahi
se construir o Hospital dos Func
cionarios Ptíblicos.

A GAZETA
Noticiario na 5a. pagina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIARIO INDEPENDENTE r D E A R T E �I TA BRASILEIRA
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• e actor-chefe
l'I tt·· C +-h

.

Martinhn Csllado JU'lIor r.
REDACTOR PrOVlnCI8 deSta. a\.. arlna

,

fH SEBASTIÃO VIEIRA �
REDACTORES DiVEI�SOS � �

..��� ���N

conflictos em
Paulo

-

S. PAULO, 8 - Constituio uma verdadeira apotheóse n 1-enterro do miliciano inte?D.lista morto 110 conflicto ,do L�rgo da �e,
Uma grande multidão acompanhou o esquife ate ao cemn,

no, onde teve lagar a cerimonra I itual intcgralista.
Cor.t..« ") o in 1:1 :-;t,.. .

r '1 1" 'I' "j'd
'

r Jt'iUH tornadas �,13
r
,li �la mi itar senas rnec 1 as preventivas

.�.��!.-.��:-...:.�_�..:-.õ'-�"����""""(uo..:�_ '" �-:-�
A Acção Integralista Brasileira nesta provincia a

presenta ao eleitorado os nomes abaixo.
Falamos, todavia, ao eleitor brasileiro d : Santa

Catharina-de igual para igual!
Não o cortejamos servilmente hoje para o enganar

amanhã, nem tão pouco descemos á inferioridade de lhe
pedir o voto, allegando que os nossos companheiros são

vam os antigos as que ornavam
os melhores, os mais puros e os mais patriotas!... scena nesta cidade.

,

o espirit� e eram cultiva?as por Affirmamos, sim, com convicção, com orgulho, com O theatrol:go catharincnse, nes-

homen,s livres, em O?POSIÇEO á: vaidade, mesmo, que elles são o� mai� ut�is á cOilectvi-1
te seu traba,lno, to�O�! COI�.� the

qu� so exerciam os e:cr�vos, mas dade porque trabalham, e os mais meritórios porque ga-
ma � ,tnbgla-:-Deus, Paula e

hoje se entendem prmclpal�e.nte
I
nham arduamente o pão que comem. Famd:a-gue e o fu: :larnent? d:l

as em qu� predomina o espinto, Os candi.datos populares devem sahir das classes nova c�nCe?:ã');l :ocml, p::JLcJ. �como a pintura a escultura, a ar- productoras pOIS só quem trabalha e produz póde votar econormca brasileira-s-c Integra
chitetura, a musica, etc". I e ser votado. lismo.
A explicação, pois, é bastante A democracia liberal sorrirá da humildade magni- O sr. Acary M�rga�i�a esta-

clara, ao que nos parece. fica dos nomes levados ás urnas. mos certos, recebera legitimes ap-

,

flrte r.a acepção exacta, quer Mas, nós nos sentimos envaidecidos com esse sor- plau.os, do seu valioso trabalho.
dizer, methodizacão de um dom. riso.

E o dom é urna inclinação es

pecial do individuo para uma cau

sa mais ou menos transcendente.

flnauê! Pelo bem do Brasil!
• n

u

Para Deputados EstaduaesA arte, pois, não ensina, pro-
.

d d h
Ivo Stein Ferreira

. .

Médico Ontem no legar Cv�ste·,·r" do PI'-pnamente, na a ª' novo; met 0- _. '-'

Laercio Caldeira de Andrada Funccionario Publico rajubabé o sr. Joa-o Manoel I'oCfna-diza o que já existe por milhares
Sd José Ferreira da ilva Adv,oga.do cio, mais conhecido por ./lnnú,e an�lOs.. .. Eugenio José Reichert Carpmt�lro I

foi mordido por uma cobra l·aia-Hap, ,VIsta _a propna Íingua, A. Otto Demarchí Ed t
t

- f fh d I or
-ac'l, sendo immediatamente inter-gramma rca nao a. �z; me o t-

Adolpho José dos Reis Varegista .iado no Hospital de Caridade.z_o,u as regras: enfileirou-as, elas- Guilherme Ziehmann Operariaslhcou. convement:mente todos .05 Jacob Vitalli Industrialfactos mherentes a palavra escnp- Lazaro Umbellino de Britto Funccionario Publico
No Brasil, e de um modo par-

ta ou falIada.
Emilio Neis Cirurgião Dentista

,

I desconsi J d 'Ih Assim, os dons.ticu ar nesta esconsicera a I a Virgilio Daminelli Industrial-rnarcineiro
dos casos raros, determinados ser- Assim, a Musica, especialmen- Augusto Grob Operario Q:.lando brincava com outro

viços públicos existem, decorai i 'Ia- te.
Euwaldo Baash Negociante menino, numa barreira, - domingo

mente inúteis, ou quási isto. ElIa existe transcendental, mys- Luiz Gonzaga Medeiros Pharrnaceutico último, á rua Nerêu Ramos, no

A saúde pública, por exemplo, teriosamente...Uma córda, medi- Estanislau Makowiecky Pedreiro-constructor distíicto «João Pessoa", cahíu ines-
em qualquer paiz, mesmo naquel- ante determinada tensão, produz Adalberto Bessa Funccionario Publico peradamente sôbre o menino An-
les em que a civilização ainda an-

em sons-harmonicos, quando tan- Luiz Gazaniga IAlfaiate toni) Manoel Silva grande volu-
da de gatinhas, com a fralda da gida, as notas do accorde perfeito Francisco Pedro dos Santos Estivador me de terra, quàsi o soterrando.
camisa em nó nas costa3, merece,

maIOr.
Alfredo Baumgarthen Commerciante Retirada a terra, por pessôas

d
.

I Portanto é a musica, transcen- I 1 I f
.

e eve merecer, espeCla atteilção, Euclides Schmldt junior Typographo que ogo accorreram ao lOca, 01

ininterrupto interesse, indormida dental. E divina, diremo� melhor. Euwaldo Schaeffer Industrial o refericio menino internado no

vigilancia administrativa. E' a saú- Germano Sto1ff Agrimensor Hospital de Caridad_::, em estado
d," do povo, b�m mais preciosa A arfe, na musica, conseguiu Victorio Hostin Commerciante grave. _

na vida nacional, do que a politi- muito.
Ricardo Gruenwaldt Pharmaceutico

cagem dissolvente. A methodiza�ão feita, por an� Geraldino Azevedo Commerciantc
Pois, entre nós, reduz-se a um

nos � annos, fOI phantashca, fOI Affonso Korm;:m Commerciante remode Iado
inefficientissimn exame no leite formldavel!

João Vieira Pamplona Chauffeur Rio, 6 (rádio)- Acceclendo
vendido á população. Mas,. pesa�do mesmo as pala- Jayme Wendhausen Commerciante I a convite d,) director do Lloyd

E não é essa uma impressão vras aCima, v�-s� clarame�te .que Oslym Costa Estudante I Brasibro, ° sr. Ministro da Ma-
nossa, apenas. A honrada Inter- hallo dom artisticamente bplda- Gentíl Waltrick Fazendeiro rinha foi ôntem, em companhia do
ventori..l Fderal tambem pensa

do e o �a, tambem sem prepa- Alfredo F.;rnandes Industrial commilndante Nelson Bastos Coe�
de modo idêntico, tanto que, pa- ração ...Dlamante bruto, mas que " n lho, sub chefe deseu gabinete e

ra o anno corrente, reduziu a do- é, do mesmo modo, riquissimo! Para Deputados Federaes capitão tenente Benjamin Xavier,
tação orçamentária desd<: serviço. A arte musical, mesma, apre-

J 'de C . Ih R FunCCl·onarl·O Publl'co visitar o n:1V:O Pedro 'Primeiro,
senta-se-nos iob daÍ> aspéctos dis- ose. a.r va O amos

Vem-nos a talho este commen- J t L h Commerciante que acaba de passar por completatinctos: «a arte vestida de fina uven InO .In ares
d Itário quando, defronte a_uma chi- J ã lI/I d Pharmac2L1tico remodelação, :J.fim ,_:: vo tar ao

indumentarial> e...a orle núa. .. O O 1.Vle elro.s - -

cara de café horrivelmente milha- A t F d Commercl'arl'o Serviço d;i fróta mercan e.
A primeira tem mais valor para

n OntO e figodo, nos propulémos dejejuar, le- W lt H I. t Lavradoros que a apreciam de «olhos aber- a er erus
vando á bocca li primeira côdea C I G f th N tt G d I'tos»; a segunda é mais atacada ar os assen er 1 e o uar a- lvros
de pão 'amargo, amarissimo, de
repugnante azedume, fazendo-nos para os que a recebem com a

lembrar aquelle outro que, na lit- sensibilidade animica, para os que

teratura, o diabo com fél amassou outra cousa não fazem sinão

para os que habitam onde a mi- «ouvir» sob o extase divino que

séria habita. céga no momento, os olhos ma-

d teriaes!Realmente, vimos notan o que
algumas padarias, poucas em ver-

E' desta arte que desejamos
fallar-e elIa na maioria dai ve-dadO!, oa pela ganância de um

,

maior lucro, ou para vender mais zes nem e «arte», porgu� 1 ã? ob-
1

t '!' 'npr"'g"m em seu I
deceu a estudo algum, mU3 e 50-

Dara o o P-_IO, e.. � �

Dfabrico, co'no se praticassem a
mente om...

,

, 'n- furaI d"'ste mundo Mas ... chamemo-la Arl� Tlua.
cousa maIS , _ � ,

S
.

11
uma farinha d� trigo evidentemen- ,eJa com ou sem regras, e la Slt-

t t d í d que torna ra sempre a «arte da alma das
c e, raga a, mala a, ,

azêdo e intragavel o nosso prin- ruas», no dizer de meu ({.outor-
ci�Jill aLmento. gantel> do mandato espInhoso

.

E· ltante despr- desta columna-João Barbosa, o
, ante esse revo, "'. .

I 'd d vo l·az I'nsen bOlllsslmo e velho camarada dos
zo pe a sau- e o po ,- ,

,

I D' t r· d Hygl·ene do saudosos temp03 das «dIvagaçõesSlve a nec o la e

E d P I ' nocturnas!»
sta o. é o menos, ate agora

ignoramos qualquer provid�ncia a

resp::-ito, o que, aliás, não é de

espantar.
E' já tão grande a descrença

do barriga-vérde pela ineffiçácia
do serviço de saúde pública, que Pela mesma rúbrica, foram
elh não mais se admiraria si, a- ôntem, eHectuados os seguintes pa
manhã, apparecesse um dono de

gamemos: \Valdir Macuco, paga
empreza funerária a distribuir, im- menta das folhas da construcção vam

pune, veneno ao po ·0, para au-
e reconstrucção de estradas em

gmentar sua clientela. setembro 28:030$600; Celso
DELAMBERT-BOCAYUVA 161 Leon Salles, de 15 diarias d:> mez

Phone 1.loi) I de setembro 375$000,

(Departamento Provincial do PrJiHlganda)
Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

o Pão

AoArte. Eleitorado Cathari nense:
Fomos a um antigo "Oicciona

rio dos Synonymos da Lingua
Portugueza", de Roquette, velhis
simo compendio editado em 1850,
e lá encontramos no capitulo ar

te, entre outras causas, o seguinte:
"ARTES LIBERAES chama-

Não será deooluido o original,
publicado ou não.

O conceito expresso en arti
go de collaboracão, mes 'i soli
citada, não implica F:' respnn
sabilidade ou endõssc c cr parle
da Redaccão.

,

Assignatu ras
ANNO 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 Jairo Calladtl.

raixa Postal 37

Oue «I Diabo
Amassou

ChefiaA Provincial

Os factos sangrentos, de que foram theatro Baurú e él ca

pital de S. Paulo, vieram, wais uma vez, d<!monstrar a imprevi
dencia do nosso governo, que tem assistido, com uma indifferença
criminosa, a doutrin'lção nO$ quarteis, nos synd:catos, nas eSCJlas e

até na praça pública, de idéas communistas ,
Os agitadores, muitas vezes fardados, espalham boLtim,

percorrem, obstinadam':!nte, com uma audacia incrivel, offic!na5 e rá
bricas, incitando os operarios a gréve e á rebeIlião ,

E ha casas de comm�rcio cujos proprietar.03, estrangeiroo, se
encarregam de di vulgar doutrinasmarxis: as adaptadas aos int re 3es

judaicos, com uma imprudencia que m�rece repulsa e repressão im
mediata .

Mas, o que fazer?
Os politicas não acreditam no communismo, na sua obra dt'

dissoluç.'\o nacional, mormente ás vesperas de eleições.
E a policia d:! Ordem Social tambem não se preocupa,

������'WIIII!!!!!!!!!m�l!l- _ porque o virus já lhe ::;::;.tÓLI :lJ actividades preventivas!
Felizmente estão alertas os bra. vos camisas-verdes!
Dois tombaram pelo Braúl; outros encharcaram com o SEU

I
sangue generoso a terra da P"tria!

Por certo m:lÍtos tombarão ainda, enguanto em t8rno os

governos fazem politica!
Nós não lamentamos os nossos martyres!
N6s o apontamos aos nossos companheiros para que SIr

de orgulho!
Estamos na brécha: e forçaremos o Pod�r Público a sepr c)

cupar com o Brasil, e defenderemos até o ú:timo, o patriotismo dos
n-:>ssos maiores - que souberam morrer pelo seu Deus, por sua Pátria

I F '1·
e pe a sua .:õCl:la.

Pagamentos do
Thesouro

,

I.J-·U drY10S

S.

.�"""'j, I� do�_. -<=. ,..J �

�\..lncciona
r�i03 F:;:}ublicoDeus, Patria e Familia-é uma

peça theatral do n02SO esforçado
conterrâneo sr. Acary Margarid:t,
que será brevemente levada em

Mordidó por
uma cobra

DentíO de breves dias o C. F
P. C. divulgará pela imprensa
til -ôr do memorandum que esl

redigindo e vai enviar á commi�
são encarregada de elaborar
Estafuto dos Funccionarios pJ
blicos, na Camara Federal.

o'uasi sO'ierz:m
rado

Aos portadores de carteiras so

ciaes do C. F. P. C. o Cin
Central, mu.to gentil e prompta
mente, resol VêU conceder c'esco�
tos na compra de ingressos.

'

Os sócios que ainda não po
suam a mencionada carteira p.'
dem dirigir-se a qualquer mellil
bro do Consêlho Director e se,

rão promptamente attendidos.

�I"����F"1������'--�l I_rrad Iações �

t�
�:;j�,"::,:--;;:"!-�"",,-�� _

......�.-::-.:::::..a ,��_&I�-"':'

Da D. _J ...A.. d
Berlim

Onda -31, 38 mts - H
ra - Berlim - 23, JS Rio-r
J 0, 1 5 horas. Prograrnma pa
amanhã, dia. 10:

23, J 5 Annuncio Dja (all,emã,
castelahno), Canção po:pular �
lemã; 23.20. Musica ligeira; 23.4
Ultimas noticias (em allemão
24.00, Do transmissor naco �

Leipzig:, «Dit� kleine Schopfung
Palavras: Konrad Heiss,' Musicl
'''Ter" "f Ealr.1 I 15 I ll':��' n"�v'V l.i.�..... o.l.·.. ) • \.._ V,u .. \::' ")1-

cias (castelhano);!. 3 O. Hora d.
corativa com solistas; 2. J 5 Coi,

versação do dia; 2.30 V,J.!r
sym?honicas e marchas; 3.00 L
tma programa1.'l (allemão, casl

De3pedida DJA (allemão, ca�1

lhano.)

Ct-eai.do
uma escoi�
O sr. almirante prefeito G

capital pela re,oiução n' 51
creou uma escola mixta no

, lugl
Vargem Grande, nJ districto (

Cachoeira.

o "Pedro I"

vende-lhe I

é cousa vulgar. Mas fazer

FAZER uma refeição DELAMBERT

0\
N<? 500;�i',\. i

���II�mlllllllmlllllllil�llli.llliml�lllIIlllllllllllllllllml�OOIII�m��lllllllim�lllil����I�I_��mlwooml_

-

) "r'�' ,;

uma bôa refeição só 110 res

, taurant Chiquinho.

mell-,or g�lo por ibual preço

PHONE 1.100

,...;... - ...�------ � - --

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quem ri.

anança

conRE�O AE�E.O

Fechamento
malas

de

- ..

�1Eo<ór�jm�.;�,;.I!%&irIU� ..:�.r..'lli.�A""'��-W"�1?�';;'��'�1:

l�,',', Itl-C
o mp a '0 i.afut,a!� I;!.n��;�_.. �.él �_

B ahi a

III,',[ 5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
.Incontestavelmente A Primeira no Brasil

II
I'r p itc l reolisoào 9.000:000$000 '

Reservas mais õe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
Jmmoveis 13.472:299$349
Respon<õobiliàooes assumiàos em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsubtttõoõca referem·se sórncnte aos ramos àe
f060 e TRAN5PORTE5, que são 05 DOl5 UNIC05 em que
a Companhia opéra)
Agentes, 5ub'Agentes e Regulaàores oe Avarias em toàos os

Estaàos ào Brasil, no Llr-uqun: (5uccursal) e nas pr-lnctpuee
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis rAmp05 L060 & rIA.
Rua r. mafra n' 35 (sobruõn) Caixa postal 19

T'e lcqr. ALLIANÇA Teleph, 1.083

3

o seu ReFrigerador?
Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio--, Victória----Caravellas-

\ Bahia-Maceió-Recife--Natal
Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 _regs.

5ub·Agentl25 emEscriptorios em Laguna e ltaiahy
Blumenau e Lage5

�;;m;;;';;;;;;;;;;;;;;;OUiiiõãmm;;;;';;;;;;;;;_==;;;;;;;"h',:1!I��== «:iSWiIBSk�

���VáVj§f���Sl��V�.AVA���
� �
�� Na construção dos afamados recptores radio g�.,� «Philips» são aproveitadas todas as importantes 5�

� conquistas da sciencia de radio. �
��� Desta fórma recornmendamos, antes de fazerdes a �,� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aía-

�

�.��
mados apparelhos «Philips» de construcção moderna r�

�
e primorosa matéria prima. �Receptores a todos os preços e em condições �

�
- �

� vantajosas. �
� Ma.,iores infOnnaçÕ€s:, �J
�� COSTA & elA �1

� RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54

•

�l�LS9lS..vA��3�����iV�V�"5�
Ph0NE 1.1 00 �@:5t��������,$I'e;lS'!).��s�f(�f.'(1)\mm& [:,-9a�l)\�t.;,@'·�

��J� �'�f'4";�'�-d%"'l,�' !(I,'"trJ�" �.t5'�"��i4J>$ @rq,'!;.�\'i;,!'y

@ @
;1 �

A
��

!l,;Onfeitaria Chiquinho �!� ÇO U �.:�.lEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas, �
conservas, vinhos finos etc.

(��

Forne�������s�e �������iU:I��1:s� para ca- i àO POVO .. !
RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar �:t '.

RJ:�E�I�P�g�lg fl� (�S�U�N� bA : �Opu Ia r' r» =
RUA TRAJANO) Telephone 1.194 ;: r- "-. =

@oà'''1
��

�������-!������������ ,�
�

@

II Syriaco T.Atherino&lrmão I :
COUMISSÕES-REPRESENTACÕES E CONTA PROPRIA � A melhor Carne Verde �
Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo f� �
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca � �
"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil Ir$ Preços convenientes ao consumidor �
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo $ �

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de rG LARGO GENERAL OSORIO, RU.L\S ESTEVES �,
50$000 até 1:000$000

,I
,� JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO ,�

Gordura Selecta (cõco) � �
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 � Entregas á domicilio - Hyglcrle irreprehens�vel �

End.Tel.:"Atherino"---CaixaPostal, 102---Teleph. 1026 G _

. �
�iiiõliilliiiOiJãliiiiiiilii�iiBõiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiilii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii__iiiiiiiiiíiiiUil�"""� �·OG,���t���1�����'e�.t�..�,l<"·

l�'A C, I - d fj VI r<:.:-I!iC'rc::.cr e um gran e con orto pari o ler, i tambem um

er..pego de capital que precisa de estudo.

O. refriglwldores G. E., Ilém de possuirem tudo O que �I d.
rrais moderno e perfeito em refrigeração eleetrlca, tr.zem, n. marca

CIl!1l2rill Eled:ric1 uma suprema garlntia de qUllidlde, durlção e vllor.

Ao comprar um refrigerador, assegur.·•• de que • m.e"in. i bô.
• o fsibricante conhecido e de confl.nç. - exlja O refriser.dor G. E.

Peça informações ou um. demonstr.qio, • quIque, dOI
nossos auxiliarei ou telephone p.r. • elCriptori. ti.

Cia. Tracção, Luz e Força de

M TAl
Com 1$500 podereis comprar um

frasco de RODA.X extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
otrosn o E ESCRIPTORIO

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

I CA S A PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17 I
CALÇAD05 ELEBANTE5 E flN'J55Jm05

_j•••: Ultimo moôelo···
----,---

Ultimas ediçoes da Cia.
Editora Nacional

-: - á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres -:-

Josué de Castro-i-o Problema da Alimentação no Brasil
iJ\[' Tabajára de Oliveira - Japão
�onleiro Lo'balo-Contos Pesados
Julia Lopes de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz-Uma Familia Carioca

Mayne Reide-Os Nafragos do Yapó
Monteiro Lobato-Emília no Paiz da Grammatica

I
Collecção Negra-Colleccão Po-

�al e de Myslerio-8 volumes publicados.
'

Florianopo� is
---------------------

e nada mais

=re-

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis 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 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygi�ne
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Di' -

Filomeno & ela.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S -' SÃO J O 5 E'

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I SjA.

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

Prefiram sabão "I I:) I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mlstér

res domesticas --- Em caixas de 27 tabletes
M a'ssa consistente. . . Economico . . . Optirna qlJalidade ·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G ET INDICA: ��...ó..v�VÂV�VâV�V����������vÂ��
M_�_d��_9_s IIIMO���s.�JR���H0'7 Den_ti�ta__s_, ,-,I EMI�I�I�M � !��T�o I! !�l
I Dr. A. l3ulcão Vianna O A I R t I �
Director Médico do Hospital I r. u re io 'o o o '

i ��4
de Caridade I,

Com pratica nos hospitais Arnoldo Suarez
• L,��,CUNICA GE�AL 11 .,

da Europa I Cuneo
, I ��,�I II RAIOS X ! �'

Tr;���me�:o m�d:co..e cirur-1111 Diatermia-i- Raios U. V,io- II cr�URGIAO DEt:'l2�ST� II i�glCO cas molestias dos

I Ileta e Infravermelhos. E:.le- II , '�4"�
olhos i ctricidade médica -Endos- I PrfJCfJDSI:lS modarni:.::a��s t�:�

Consultor.io Rua jt:;lo

1 copia - Pneumotorax ar- i ��
I

Pinto /8" tlficial I Consultoria á Rua Arcypreste II ��i
1",=-===-__ �:- �=:':"� ,�"..-,.,._:_: ii '

Consultório: R. Felippe I 'Paiva-Telephone 1427 II ��
! Dr. Cesar 1�;lJ1Ia �! II Schmi0t n' 18',da,s,Y ás 12.:1

"

I; :�1
Ex-assistente do l" \.. da'; 1 J:, 1, 1"'; ç,"

-

��' .��
.. -

._"'c.':_'_�_"=�.c''"' ')'
Dr. César S�rtor;! ii Ll21'. 1475 - .(�es f,',.,! ;! i

- - - ,

r"·
- ..... I

II 'I' 1450. 'ii P �
"" I ti'"

Médico operador e parteiro aLi 8 o �\t on I ,i �'jI -- I I �Consuliorio R. Arcypreste Dr A t
.

B tl
.

J l • n orno o rru i CIRURGIÃO DENTISTA �
Paiva n: 1 -- das 8 ás 9 e i�

das 15 ás 18 hrs,
Medicina hl:erna- Syphilis �:Vias Urinarias

I Tratamento da Tubérculo- Rua Con5e�helro Mafra 49 �I' se los p c t I Consultorio e Residencia
I pe

__ !_O essosacuaes

� Diarias inch..Jsive refeiçoes e banhos
I Rua Trajano, 21 TELEPHONE 1.496

� qLlentes --12$000I Ur. FHcartlo GoUsmann Consultas ás 17 horas �
'I Médico _ Operador. Es- Telephone 1.658 � Proprietarios r'VI iguel La Porta & Cia.
, pecialista em alta Cirur- Orlando Fi lomeno

�Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça 15 de Novembro

j gia e Ginecologia Advogados CIRURGIÃO DENTISTA

'I
��.�ua Eskv� �nwr.26 Com curso de aperle� ��:������

TELEPHONE 1131 I D N
A

R çoamento no Rio; de
C I R q-o

,rs. ereu amos
- janeiro -

onsu 'lorio: ua Grajano /8
TELEPI-IONE 1284 e roH5ULTORIO: Rua fer-

Aderbal R. da Silva nanào machaào n' 3

Das 8 á3 I 2 e das I 4 ás I 7 II==================�

! Dr. Miguel Boabaid Advogados
Rua Trajano, n: 33. Tele
fone 1631.

===1
Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS

I
Consultoria: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira

I e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das

, das 8 ás 10 c das 17 ás 19.
I================�
I Dr. Tarciso Ribeiro

Dr. Henrique Rupp Jor.
, E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna
:

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n 9 Phone 1483

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n: 18
i (sobrado)
:Das 10 ás 12 e das 14 ás I

11===17-==h=0=ra-=s=,�

Dr.

RuaEu-chefe ô

e cllnlcc ào H. 5.
JOÕO Baptista, Assistencld

I Publica e t+, Prornpto 50ccor
ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter
nas e nervosas-Hutricção=
Diabetes, Gota, Obesidade-«
Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomites, emmagre
cimento, tuberculose e syphi

Íis infantis

Consult. 1? João Pinto, /8
(1' anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 32-1' andar
- P/1012e 1.392 -

I ADVOGADOS

1 Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
I

;Escritorio:
ln' 11.
iCXã7

Rua Trajano,

jUr. Pedro de Moura Ferro
I

Advogado

iRua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE St:NHORAS
Dr. Raymundo Santos
méàico 00 Hospital e

matflrniàaàe

ESPECIALISTA
Resid. Rua Irmão Joaquim sIn

'1;elephone 1 /05
Cons. - Rua Trajano n. I

?;elephone /321
Das 1 O ás I 2 e das 14 ás 18

Dr. SalgadD dp, Olive!ra

Advogado
RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9

�
=-===============-,=====

Accacio 1\40-
•

re I ra tem seu escrip-
- _.....,...",. 4

-=-

tório de advocacia á rua

CAFE'JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Post(!!, 110.

O MAIS MODERNO DO ESTADO- 1'v1AGNIF1(.:A SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-I-1ALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTnA S - LAVANDERIA PíWPRIA A VAPOR-

Rt:DE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

Tabeliães

Cooperativa Catharinense Chocolate
só BHERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José r. GI�van
Rua João Pinto 6

LIVRARIA MODERNA

PASCHOAL SIMONE S. A. � I=========
I Le·treiros
I
,

Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,
bebidas nacionaes e extrar.geiras, artigos de l: quali
dade.
Rua João Pinto Ir 8 .._- Phone 1365 I-

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro-
testos e mais annexos funôaàa em 1886 Pintura em geral a pre-
RUA DEODORO, 5 I Rua Felippe Schmidt n: 8

I

I
ços módicos

Caixa Postal, 98 Phone 1323 I raixa postal1Z9 rer. auto 1004 I Chrystalino de Barros

Codigo Ribeiro End. Telg. I

��....���"""�:"""·I��.."...",,,,,,,, l'I==R=ua=A=ra=u=jo=f='ig=u=ei=re=do=,=2=3==r-r-

5 I MO N E f LO RiAHOPOLlS

Tvpographla, Estereotvpto,
Encaàernação, Pautação, Tro

I balhos em Alto Relevo I2tc.

Refinação
Vende-se por 30.00$000

confortavel casa situad
Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos na Praça General Oso

.....".."""""''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...... ill freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua rio, 24 e os seguintes mó

Pharmacia Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- veis: 1 mobilia de vime, COI
phone n. 1441 ou nos depositários na CASA SAVAS e 5 peças, 2 grandes secreta

POPULAR ' FERNANDESNEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. rías, 1 commoda e 1 armari
DE _JOi='O Selva para livros.

Antonio d'Acampora Compra-se qnalquer quantidade de nozes. Ver e tratar na mesma cas

J

- --
-._

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praqa 15 deNlJvembro, n' 27

Telephone n: 1375

Praça 15 de Novembro 27 II
i ITELEPHONE 1170 �I���

í Alfaiatarias

Alfaiataria

-

.JOAO

Pelles
Compra-se pellcs

crúas de Gato do Mat-

o. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO 'I
COELHO, N. 38 I
==

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na Joalharia Müller
Unico estabelecimento capaz àe sastitozer o mais exigente

profissional, rncntenõo sempre cornpléto stock ÔI2 proàuctos
õ

en

tarios nacionas e exn-onqalros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro (Refinagem, laminaçõl2s, etc.)
Esta Joalharia avisa a�5 seus fregueze5 cirurgiões àentistas que

resolveu õecto àata em õlunte fazer granõe reôucçõo àe preço
nestes artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

I Coq uel uche ?
........

DELA�vlBERT-Phone 1.100

Areias
Rua João Pinto n· 11

XARuPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

ssucar Casa e móvel
de
SELVA

Banco de Credito Popular e Agricola da Ranta Cati1arina
(50c. roo. àe F{e5p. Litàa.)

Rua Trajano I 6 - (Edificio proprio)
Enà. Tell2gr. : Bancrepola '" I'oõ. "Híbelrc« e "mascote"

Florianopolis
EmPRE5T1m05 '" DE5roHT05 '" roBRAHÇA5

ORDEH5 DE PA6AmEHTO
rorresponõentes em toõos os municipios ào Estaào

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes,

Fabrica de MoveiSl
- DE-

oe

.SAPATO
"Os melhores calçados pelos

COLOS��L sortimento de calçados finos para
EspecIalidades em calçados sob medida

Pedro Vitali

ACEITA ENCON1MENDAS EM QUALQUER ES
TYLO - Rua João Pinto 11 B

.-..
--_

-

I C
menores preços"
homer,s, senhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

C
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A GAZETA florianopolis, 9 de Outubro de 1934
�I.�----------------------�---------------�--�--�����

FlorianopolisMercado de Moido de 45 kilos

Feijão preto sacco

Feijão Branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

15$000
20$000
I 8$000 Caixas peguenas

I 2$000 Caixas grandes
7$000

DI'Vr.RcO�I 0$000 t .L.. \..J J

12$000 Arroz sacco 44$000
14$00') I �u�rozen� caixa j 5$000
8$000 Gazolina caixa 55$000

I 4$000 Velas de cebo caixa I 6$000
32$000 Soda Piramide caixa 55$000
$200 Cebolas caixa 43$000 Mantas Gordas

I $300 Vélas stearina caixa 38$000 Patos e fVLnta
1$200 Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Sortida regular
1$400 Côcos saccos 55$000
4$800 Farello saccos 5$500

I 8$000 Farellinho saccos 7 $5 00
$1 00 Farinha de milho Marialina caixa

I
7$500 ,

24$000 Cêra
II $000 Vélas de cêra kilo 7 $ 1 00 C"b

Grampos p. cêrca kilo I $400 Ca�rno�'.c de po:'co
Cimento Mauá sacco II $500 Toucinho
Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000
Arame farpado n' 12 rôlo 25$500
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

5$500 "11' """"" '" n ,�

1$000 a"HIíí'lla&���aiíd
1$700 Clinnei"'"
1$500 ��

saccoBatatas
Amendoim sacco

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha comum sacco

Farinha de milho sacco
XARQUE
(cor I�ilo)

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

1$700
1$500
1$400

l",'lERCAUO FIRME

D!V;_;:'RSOS

(por kilo)

?6f�>Vr)O,O ...-... •

d d- '+' :':::jOCíe a e
24$000 elos Gt,Jardas

d 3 A.. lf3ndega
I de Fk)riano-
I polis

(Por sacco de 60 k,ilos) I Da secretaria da Sociedade dos

I 5$000 Guardas da Alfandega de Floria-

25$000 nopolis, receb_omos cornmunicação
20$000 de ter sido eleita e empossada a

Mulatinho 25$000 nova directoria que gerirá os des-

MERCADO FROUXO tinos daquella sociedade no pe-
ríodo de 1934 a 1935, a qual
ficou assim constituida: Presidente,
José Licínio L o p e s; Vice-dito,
Nestor Luiz Teixeira; Secretario,
Hugo Meyer; Thesoureiro, Her-

10$500
minio Berto da Silveira.

9$500

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do mato uma

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

Lagartos grandes uma

Veados mateiros kilo

1$800
1$200
1$000
I $000 VINHOS DO
2$000

Marco
100$000
55$000
20$000

CAMBIO

Libra
RIOGRANDE DoHar

60$000
11$810
4$705

Lira 1$035
Peso Argentino 3$500
Peso Uruguaio 6$200

23$000 Escud0 $545
20$000 -------------

Em quintos
Em decimos
r» f' - b\...-a e em grao arro a

Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000 Mercado dlJ Rio

MADEIRA DE LEI -- PRIMEI-

f
RA QUAliDADE

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

T ilboas lei largo 3x3 I dz. J 4$000
I demas de serra lei dz. 28$000
I
Fôrro de pinho I 4$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
de lei 1r5 A dz, 6$000

Fr-liÁO"r:.. J' •

Preto novo

Branco especial
Vermelho

correntes na prsça de FARINHA DE MANDIOCA

Floriarmpolis (Por sacco de 50 k,ilos)

Fina com pó
Grossa sem pó

MERCADO CALMO

FARINHA DE TRIGO
38$500
36$000
4$800
28$500 ARROZ

(Por sacco de 60 kilos)
Agulha Especial 55$000
Agulha Bom 48$00a
Japonez Especial 45$00a
JaiX)!1�Z Bom 41 $000

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

COMMISSÃO fISCAL

ASSUCAR
Extra 68$000

68$000
58$000
62$000
l50$OOO MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

Ce') 17 de $e!�mbrc a24 de setembro

.

Diamante
CristJ.l
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos 8$500
Sacco de 45 kilos 6$500 Feijão (saccos)
Moido de 45 kilos 7$500 Arroz ( » )
Encapados 2 kilos 19$000 fm'inha ( » )

Banha (cJ.ixas)
SAL DE MOSSORÓ Milho (saccm)

Sacco de 60 kilos 9$500 Xarque (fardos)
Sacco de 45 kilos 7$500

5TDrK Entraàas na

semana

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Royal-A' s 7 112 horas: "O
Despertar de Uma Nação".

de todos.

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

NERAL OZORIO.
r

J
I
I

Gelhos
de

Gigantes Branco
Flandres

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

PALHOÇA
Em Florianopolis pode dirigir-se a Raphael Digiacomo

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76
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Uma estrada

Ao sr. dr. secretario da Fazen
da, autorizou o sr. coronel Inter
vei tor a mandar pôr á disposição
da Prefeitura Municipal deste mu
nicipio a irnportancia de ...... , ..... ,

30:000$000, para o inicio da
construcção da rodovia Porto U
nião-São João dos Pobres, velha
aspiração de nossos municipios.

Graças aos esforços do incan
savel chefe, sr. Vicente G·í,::s Re
bello, a agencia postal-telegraphi
ca desta cidade tem passa.lo por
grande reforma, dando aspecto
melhor e maior conforto para o

serviço interno da repartição a seu

cargo,
Ha poucos dias, foram fêito:;

dois compartimentos especiaes,
sendo um destinado ás malas pos
taes recebidas do interior, qu;
aqui aguardam conduacção ma

ritima, e outro para sala de ap
parelhos, ficando capacitados, des
se modo, a segUíança das malas
de tramito e o sigillo no serviço
telegraphico.
-A entrega de telegrammas e

cartas expressas é feita em bicy
cletas, melhoramento este que vem

trazer innumeros benehcios aos

destin rtarios, os quaes com maior
rapipez achar-se-ão de p03ser da
sua correspondencia telegraphica
ou epistolar.
E' digno de elogios o acto do

sr. agente, no sentido de dotar a

r,�partiçiío dos melhorameatos in

dispen3aveis á bôa marcha d') ser-

Commercio Indus- Pel�,s�lubes Pelos mu ..

A. R. tLlr�ml() Rnsecler .. 111 III

tria e Agricu Itu ra ::e::,:7��;'�:�'�Ó�:�::te mcunos
Bilk, Ia. s. cretaria do «Gremio Po rto Uniào

9$000 Bica Corrida 34$000 Rosecler» do disi.ricto de «João
MERCADO FIRME Pessoa», recebemos gentil olhcio

SABÃO JOINVILLE lommunicand..:> a eleição e posse

4$000 BANHA I
da sua nova directoria que está

5$000 (Por caixas de 60 kilos) assim constituída:

Em latas de 20 quilos I 16$000 I ,Ondin� Linhares,'. Pres�dente;
Em latas de 5 quilos I I 8$000 Silene CIdade, VIce-presIdente;
Em latas de 2 quilos 118$000 Odett,� Bilk, lo, Secretaria; Ana-

M:::::RCADO FIRME
tilde Silva, 20. Secretaria: Ívette
Rosa, lo. Tesoureira; Adir AI

,ves, 20. reso..rei 'a; Carise Co
lonia, OracL. '1; ( :0 '1rnissão de
syndicancia. E:isa l:�,�lan, Ondina
Fer;l:1i1d2", t�!le 5 hutz. : idira De LagunaCarcLso,

"

.fI Gazela penhorada ag, ade
ce a participa:;}!) e Iaz os melho
res votos de cresc e.it e pregresso,
ao querido Gremio.

De accôr do com as últimas de
liberacões tomadas pela. direcção
do trafego do Pan American Air
ways System, o Brazilian Clis
per realizará neste mez e em no

vembro proximo duas viagens en

tre Miami e o Rio de Janeiro,
antes de ser definitivamente intro
duzido no trafego regular em prin
cipio de dezembro,

Nessas duas viagens; que se

realizarão resjectivamente 1103 me

ados de outubro e de novembro,
o Brazilian Clipper substituirá
03 hydro-aviões Commodore da
linha Belém-Buenos Ayres, tocan
do em quasi todas as escalas co

bertas actualmente pela referida
linha.

Na viagem de outubro, o Bra
zilian Clipper deixará a cidade
de Miami no proximo dia I I,
chegando ao Rio a I 7, para �n

cetar a 20 a viagem de regresso
Rio á Florida. No mez de no·

vembro, a aeronave partirá de
Miami no dia, 8 chegando ao

Rio a 14, para regressar a 17
aos Estados Unidos, Em ambas
essas viagen" o {f3razilian Clip
per não irá até Buenos Ayres,

-

I
mas regressará do Rio á sua ba-

An� onio ,Felisbino da, Silva, se em fv'Iiami.
OctavlO Regls e Narbal SIlva. Em principio de dezembro, en-

Gratos pela com nunicação, de- tão, o :]3razilian Clipper será

sejamos á util aggremiação muitas definitivamente introduzido na li
prosperidades. nha Belém-Buenos Ayfes, ao mes

mo tempo que a Pan American
Graco Airways adoptará em sua

linha do Pacifico os novos aviões

super-velozes Douglas, que redu- S
.

A
'

zirão consideravelme, t�. como o
e rv Iço - e reo

5�����ana fará o Brazilian Clipj.er em sua CO n dO r ..LU Im

-------------------'------ iinha, o tempo da viagem entre

lii ..:�; 56"��� 4.760 Santiago do Chile e os portos de fthansa
44.556 16.498

23.060 escalas das Americas do SJ, C�n- Segundo nos informa a
13.385 traI e do Norte. Carlos Hoepcke srA" agen-15.427 9.323 6.181 A primeira viag:;m regdar do te da Condor nesta praça, a

20.78b
14.000

Brazilian Clip/Jer coincidirá, dcs- m1.1a para o proximo vôo
se modo, com o eXlraordi,l:uio transatlantico será fechada
progresso que a adopção d�sses qUErta-feira, dia lOdo cor

novos typos de aeronaves rep,e- rente nesta capital ás 9 ho-
senta no systema de transportes ras na agencia Condor, e ás

V BUNG' ALOW<" I ma� I §'à�s aereos pan-amencanos, conespon- 9112 horas no Correio Geral.
ENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis /1 ..J Ir'� "'i(!,ii1I dendo com mais efficier:cia á, (Mala registrada ás 7112 ho-

; novos, no districto «João Pessôa», por preços aoalcanc.e e Telas crescentes necessidades dolrafego ras sómente no CJrreio Oe-
__ das °0,randes aerovias commelciaes, l'al)<...;artazes

'

Para mais informacõos pe-do dia
'

, 1Fa.....JI L "dimos dirigir-se aos agentes
Od.::on - As 7 112 h,oras: ��afii �.Ja llZ Car]0s Hoepcke SfA.

�rograíT'�ma duplo, com os hhnêS

I
Uo dia 13 do corrente, ás

qU��'JO 0, an;ôr faz a modall 16 horas, reunem-se, e/TI sua I M i!1t� 193miiDl
t Bi�b!lhohcês>l. séde, os accionistas da Cla, " r.l

Tracção, Luz e Força de Flo- JJallHtlo�eUi�O
Central-A' s 7 horas: lISim-' l' d "b P 1 7 ( /I G )nanopods para ell erar so- São· aUiO, Jl azela-

phoniJ. InacabadaH• bre uma proposta da d:re- O bandid) j-\nionio Domingu�s,
ctoria para reforma dos esta a quem se atribue a autoria de

lmperial- A' s 7 112 horas: tutos sociaes, tomar conhe- tfinta asôassinatos, foi morto pela
"Palookaff• '

t d 'd d' 1" 1 T l' dClmen O e renuncIas e 1- pOllcla C1� ltuverava, C1'::?013 �

rectores e eleger novos di- um encontro com as forças gu� o

rectores.

VJço.

Por acto do Presid�nte da
Republica foi promovido ao

posto de 1 tenente do Exer
cito, o 2 tenente veterinario
sr. Egydio Russo, genro do
nosso ílIustrê conterfâneo sr.

commandante Lucas Boiteux.
O tenente Egydio Russo,

ha pouco tempo, terminou o

curso do Instituito de Man
guínhos, sendo contemj)lado
com a m ::dalha de ouro, pelo
brilhantismo com que cur

sou aquelIe Instituto,
A Gazeta f@licita-o.

presegUlam.

Que malandro!
Esteve na Delegacia de

Polícia. o sr. Manoel Vicente,
ex-proprietario de uma pa
daria e residente á rua Ruy
Barbosa, queixando-se do
seu empregado João Antonio,
cobrador da casa, que deixou
de prestar conta da impor
tancia de 200$000.

Actos officiaes

O sr. cel. Interventor Fe
deral ne ste Estado assignou
os seguintes actos:

fazendo ce ssar as jurisdicções
dos actuaes delegados especiaes
dos rnunicipios de Lages e Bom
Retiro, 2. tenente Osmar Romão
da Silva e major reformado Ade
lino Marcelino de Souza, aquelle
no municipio de São Joaquim e

este no dis�fi,ct? dê Urubicy no

mesmo municrpio:
exonerando: o dr. Frederico

Neumann do cargo de Delegado
de Hygiene do municipio do Rio
do SjJ; Osvaldo Sternadt do car

go d� segundo supplente do de
legado de policia do municipio
de Itayopolis; a pedido, Emilio
Wunderlich do cargo de supplen
te do juiz d.strictal de Hansa,
comarca d::: Jaraguá e nomear,
em substituição e por um quadri
enio, Epolito Bonetsk; Adelio
M..:deiros para exercer as func
ções de ajudante da escrivania
districtal e official do Registro
Civil d= 'Papanduoa, do muni

cipio e comarca de Canoinhas,
da qual é serventuario vitalicio
Zacarias José do Nasci.nento;

nomeando: Otília Gilioli para
exercer as luncções de ajudante
da escri vania districtal de Ca
XQiTlhú, comarca de Chapecó, da
qual é serventuario interino Al
bano Giioli; Paulo G r a n a to,
Francisco Kujavski e Ernesto
3chdlin para exercerem, respecti
vamente, os cargos de delegado
d� policia, primeiro e segundo
3u?pl::ntes d:l. mesma autoridade
do municipio de Itayopolis; o I.
tenente da Fôrça Pública João
José Pereira para exercer o cargo
dê delegado especial do munici

pio d� São Joaquim da Costa da
S.'!rra; Odorico Alves, ajudante
de> tabelionato de Notas e Re�

Jistro d� lmmóveis da (:omarca

de lndayai, para exercer, interina�
mente, 03 referidos officios em

quanto durar o impedimento do
serventuario vitalicio ]acób Ab
xandre Schmidt.

Tarde anti.
alcDolica

Attendendo ao convite da D�

legacia Regional da L. B. H.
M, de tomar parte nas realiza

ções da SétÍm3. Semana Anti-AI
cooLca a União dos E'jcud�iro3
dJ. Fé da 1. P. I. com o CO:1-

curso d� outras organizaçGc3 de

moços evangelicos d,�st3. ca?ital
effectuou ôntem uma vesperal a:1-

ti-alcoolica.
Usaram da palavra varios o

radores, que sob aspéctos diver-
503 apresentaram razões e estatis
ticas sobre 03 effeitos desastrosos
do aleooI.

N. F'. "Almirante
Saldanha"

Rio, 6 (FUdio) - Segundo rá
dios recebidos p..Jo Almirante
Chefe do Estado Maior da Ar

mada, o navio escola ../f/mirante
Saldanha da Gama, que vem re

aliza'1do seu cruzeiro á véla, de
pois .d� haver deixado Las Pal
mas, deve fundear a'11anhã no

ancoradouro da ilha de Fernan
do Noronha.

"-!."'j
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Ann

UMO AO DESCONHECIDO
Gréves, conflictos, tumultos,

attentados, insênia, mentiras, toda urna

vermelha, a annunciar que está aberta a

social no Brasil.

violencia
ond
lut

Nún
-

o

AZETA
A VOZ DO POVO I Ultimas

.soticia Na

Nossa cidade, ap ezar da ro

policial noturna, vem ultima
te sendo o ponto de concen

ção de gatunos audaciosos.
dias, noticiamos que a reside
do senhor Tolentino havia
visitada por ladrões.

Hoje, vimos informar à
licia Central que onlern as

horas a casa n' 21, á rua

doro, or.de reside a viuva d.
ria Lucília Barbosa, foi prOCU!
por esses amigos do alheio.

Chegou da Capital da blica.
Republica, ôntem, via mariti- O larapio que p ossivelm
ma, o doutorando de Direito se introduziu pelos fundos
� nosso prezado .collega de moradia, foi avistado por p
Imprensa sr. joaquirn Pamos.l da casa, quando se dirigia

casinha para os cornpartime Bue
Outros portem. .• contíguos. aérea)

majo!, Cantiàio Re�is Dado o al rrne luciu não de No
Em obj ecto de serviço se- d ti :

-o ,

vaner
• A

' xan o ve� IgIOS. v

�UiU, ontem, para a Capital cio Ca
F�deral! o. sr. major Canti-: !'l��r-=i'r������ se a c
dio Quintino Regis, sub-com- � E : . , secção
mandante da Força Publica. � stllnaços u� so Eu

Pelo Onl'l;tO�1 d E ��oo�� ���
mo pa

•

'1 I I
•

L S a
.

mpreza gentin
Darius, seguiram hoje, para rior, s
o �orte cio Estado, as se-

Com refercnci« exrna.

guintes pessoas: Otto Fred- brilhante entres brasile
ler Cla a Fredl E M

do illustrado 1'l
" r red er, . .

fi Bonita
Campos, Hans Cruzins, dr. fesssor Laercio � da e e
Luna Freire, Antonio Amaral, deira. (Gazeta deira
Renato Alves Ribeiro, Um- 8-10-34). da Jus
berto Berruti, Armando No- Da A.delia
gueira Luna, JOSé Alves da Cruz-verde o Solcladinh� Foram
Cruz, Francisco Ferreira Fi- Symboliza, com ternura, darte
lho, Pericles Hosterno Hera- Ideaes bràncos, de arminho tico O
clito Alves e sra., Fhier de

Para uma vida mais pura! sua es
Lemos Flening, H. Brudh e tentes
sra E sob un Céu côr de aIl,

.

O b membr
S ons-cheio$ de espera

C f· tico, d
on Iam nosso Brasil

A' t
- 1 -, leira,

pro ecçao d.l Creança: guIar.
taque
nhora
bytero
pois d

,
brasile

João Earbosa ft âCcup
redator do <{ir \�

a o

.

. �

em cte» -- fOL "[l/ '('1'0.1' '.I I r pelo ê
serViço de «A ( h

.

zeta».
c ans

I �:-?iIlI�����������5'':::��������f.l

choque entre com· iNos s a Vi d a f�
munistas e inte9 ra listas L--��"""oo OO�""'-=$:t,,,,,,,,,,,,"�

5ra. H�rêu Ramos raneo Sr. dr. Annes Gual-
Decorre hoje a data nata- berto, engenheiro residente

As mui heres reagem. Como se deu o con- licia da exma. sra. d. Bea- em Tubarão, actualmente di
triz Pederneiras Ramos, es- rigindo a construcção da es-

flicto .. Os mortos e feridos posa do sr. dr. Nerêu Ra- irada de Capirary.

.

Hoje' p�demos dar aos �ossos I de, 'e vem entre d�i, fogo,. e �ea- identidade desconhecida apparen- i mos,
lider da bancada

�

catha-

leitores mais detalhada descripção gem sem poder localisar o nurmgo. tando 60 annos e que se suppõe ] nnense na Cam.ara F�cleral Pelo ornnibus da Emprc
dos acontecimentos de domingo A policia tarnoem atira a esmo. ser ex-oílicial da Força Pública, e Che.fe do PartI�o LII?eral. za Darius chegaram ôntern,
ultimo em São Paulo. Era evidente porêrn que os tiros que apresentava um ferimento por A' illustre anmver�anal1t�, as seguintes pessoas:

- dos arredores partiam das sacadas bala naregião maxillar superior que pela lhaneza e fidalguia Albim Leschkan, Francis-
São Paulo, 8 (via aérea)- dos palacetes. Foi nessa occasião com orilicio de sahida na nuca. de seu trato e seus elevados co Feddersen, Mingote Cos-

Pouco depois das 15 horas de- que cahiu a primeira victima in- dotes d� coração: goza de .a, Adolphina Xa vier, Maria
ram entrada na Praça da Sé os tegralista. Era um jovem que re- OS FERIDOS ge�al estima, A Gazeta res- Xavier, Antonio Bastos, Ri-

quatrocentos integralistas rnilicia- cebêra uma bala pelas costas. São Paulo, 8-(via aérea) pe�t?sa�ente, ap�esenta suas ;�eirJ L. Kreydel, Kaestner,
nos e duzentas senhoritas tambem =-Alvejadas por bala, grave- felicitações, associando-se as- :'rnest Bredmann.

integralistas, que deveriam parti- São Paulo 8 - (via aérea) mente feridas, foram interna- sim, ás expressivas dernons-

cipar da solennidade do juramen- Emquanto se desenrolavam das vinte pessôas, entre as trações de res�eito � jubilo,
to a que o sr. Plinio Salgado esses tactos, no Iuid i da quaes o sr. dr. Mario Pedro- qu� lhe serao tributadas

iria presidir, como chefe das for- I'raça da Sé, próximo á Ca- sa, jornalista. hoje, pela passagem dessa

ças nacionaes do integralismo. thedral viam-se varios caval- Além desses feridos gran- festiva data.

O hymno de g la a do in:e los da Força Publica, em de número de pessôas foram

gralismo, seguido de anaues, se correria de um lado para internadas na Santa Casa,
tizeram ouvir e sob o compasso outro sem ás respectivos cal- victimas de quédas e atrope
desse cantico e desses brados valeiros, que se achavam te- lamentos.

percebia-se tambem a forte ten- ridos e eram conduzidos Dos intérnados veiu hoje
são de espirito que dominava a para a Assistencia. Das ruas a faIlecer o sr. José Rodri
assistencia, composta de grande transversaes, principalmente gues dos Santos Bonfim.
numero de populares, que se da rua Barão de Paranapia
comprimiam a espera das colum- caba, são feitas repetidas
nas que o -r. Plinio Salgado descargas contra a Praça da
iria pessoalmente commandar. Sé.

Pouco antes das 16 horas, No meio desse novo em-

precedidos de uma banda mi- bate cae fulminado por uma

Iítarizada apontaram os primeiros bala um cios investigadores
pelotões de integralistas que vi- que policiava a séde da U
nham tomar posição. Das proxi- nião dos Trabalhadores Grá
midades do predio de Santa phicos, Na rua Benjamin
Heiena partiram os primeiros Constant dois intcgralistas
brados de «mrrra o fas:::ismo». arrastam pelos braços dois
Nada porem de grave atéentão./ corpos, que s10 o. c J a los
Mas inopinadamente recrudescem atraz de um aut<)movel.
os gritos de «morra o integralis- -o-
rno» e ouvem-se os primeiros dis- NOVAS ESCAMUÇAS

o tremendo
F'J'fT'? ns mn

Passa hoje o anniversario
natalício do sr. Almirante
Arnaldo Pinto cla Luz, ex

ministro da Marinha.

fazem annos hoje:
a senhorinha Sílvia Soa-

Ares, professora normalista;
ttentado aos a exma. sra. d. Matilde

srs Borges e I Daura, esposa d? sr. Alfredo
• Daura, commerciante;
Luzardo a e�l11a. sra. d. Angelica

Dernaria, esposa do sr. Ho
racio Dernaria;

o sr. Altamiro Costa, h n :

cionario da C. N. N. C., no

Rio Grande.

Porto Abgre,8 (via aérea)
O Correio do Povo, através do
seu correspondente, confirma, in
lelizmente, a noticia telegraphica
de Cruz Alta, sobre o attentado
efiectuaco contra os srs, B rz es

<>

de Medeiros e Baptista Luzardo,
pelo ordenança do sub-prefeito e

d�legado do 7- districto daquelle
Municipio, sr. Camillo Machado.
Esta autoridade, longe de tomar

qualquer providencia, ord ;nou a

devolução da arma ao j;eu subor
dinado, o que provocou muitos
commentarios-

Os srs. Borges de Medeiros e

Baptista Luzardo escaparam ille-

Fez annos ôntem o meni
no Silvio José, filhinho do
sr. José Araujo de Souza,
funccionario da Prefeitura.

paro".
O grupo de pessoas que se achava
á esquina da rua Senador Feijó,
abriu fogo. A cavallaria collocada
no fundo da Praça da Sé tambem
disparou as suas armas.

Os moços integralistas se ati
raram ao chão. Collocaram-se al
guns nos degráos da escadaria da
Cathedral, tomandoali posição de
defesa e de revólveres em punho
responde:n á aggressão de que es

tavam sendo victimas. O" agen
tes de policia collocados em fren
te á séde da U. T. L. J. tambem
participam do tiroteio. Faz�m uso

das suas armas os guardas civis.
Num certo instante diminuiu o

tiroteio.
05 integralistas, sritando o seu

«anaué», concitam os companhei
ros a permanecer na Praça sem te
mor das aggrcssões. As moças
tomam parte no conflict() e se des
tac:un pela coragem. Os primei
ros feridos são soccorridos e hans

portados alguns directamente para
a Policia Central e outros para
a séde da Acção Integralista. Es
ta calma momentânea, todavia, pa
fçce haver surgido para marcar

novos encontros sangrentos.
Reféitos da inopinada ag.gressão

os int�gralistas soffrem uma nova

descarga e esta mais intensa que a

primeira. Entre as ruas Senador
Feijó e Benjamin Constant dois
fortes eontingentes de camisas ver-

Hascim�nto
São Paulo 8

- (Via aérea)
Pelo manhã de hoje houve
nova arruaça, entre integra
listas e communistas, na rua

Caio Prado. A Policia COIll

pareceu promptamente ao lo
caI, mas só conseguiu deter
dois dos contendores Antonio
Moreno e Jonathas de Car
valho.
Durante a arruaça foram

trocados muitos tirus, mas
não houve, felizm �nt�, feri
dos.

o lar do sr. Amaro Pa-
trocinio Coelho e de sua ex- Paschoal 5imane

ma. esposa d. Luiza R. Coe- Acompanhado de sua es-
lhf', foi enriquecido com o pos�, seguiu hoje, para a
nascimento de um interes- Caplta! da Repubiica o sr.
sante menino, que receberá Paschoal Símone do alto
o nome de Carlos Amaro. commercio da nos;a praça.

I ---

Está em festa o lar do fFH..LEClmEt-HO

sr. Sebastião Reis, typogra- Falieceu ôntem ás 15 ho
pho d�s. officinas da Impren- ras, em avançad� idade, a
sa Offlclal. p.elo nascimento senhora d. Francisca da SiI
de �ma ftlh.lrha, que rece- va, genitora do sr. Elpidio
bera, na pl� ba�tIsmal, o Theodoro da Silva, funccio-
nome de Mana JovIta. nario da Delegacia Fiscal.

sos.

Porto Alegre, 8 (via aére.1)
Assegura-se não S(! le: consummado
nenhum attentado contra os srs.

Borges de Medeiros e Baptista
Luzardo.

Consta que um policial em

briagado, durante um comICIO

próximo a Cruz Alta. dirigiu-se
aos manifestantes, pedindo-lhes
que mostrassem os srs. Borges
e Luzardo, pois queria matá-los.
O policial foi desarmado.

OS MORTOS

rh�gam uns

Fpolis.

São Paulo 8 (iva aéfea)-Dll
rante I) cmflicto mJlr�; a li: Ema
ni Dias de Oliveira, inspector da
Delegacia de Ordem Social; De
cio Pinto de Oliveira, estudante
de direito; capitão Constantino
ESpindola, da Força Pública, que,1A gréve dos ferrovi.ar.·osquando desfilava numa columna I

������������������������carregando a bandeira integralista 1-

foi alcançado p'or uma bala n' C
.

b 9 (A G ) C
..

b d "

a unty a, - azeta - raças as prOVIdenCIas tome.-

Coccald' teNn o �orte mstantanea; das pelo Interventor Manoel Ribas a' gréve acàba de ser s(lluciona�
era o ogueIra Cobra guar d - d f'

.

I
d "1 h

,- a, com a concessao e augmento aos errOVIanos que vo taram ao
a CIVl e um ornem branco de trabalho, sendo restabelecido o tráfego.

'

530:411$700 depositado pelo Governo
em Juizo

o COVERNO DO EST�DO DEPOSITOU HOJE, EM JUIZO, POR INTERME'DIO
DA PROMOTORIA PU BLICA, 530:4)) $700, CORRESPONDENTES A CRE'DITOS

INSCRIPTOS DA elA. TRAÇA0, LUZ E FO�ÇA DE FLORIANOPOLIS,
DE 1921 A 1933

Dr. Annes 6ualberto

Chegou ô:üem a esta capi
tal o nosso distincto conter-

Ama,o do Patrocínio Coelho
e

Luiza Reinisch Coelbo

participam aos parentes
e pessoas de suas re

lações o nascimento cI �
seu filho CARLOS-AMA
RO, occorrido no dia
6-10-34.

Delambert
e nada mais

PHONE 1.100

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

.. '_ ........ i................._ ....._ •. ,_ ••

'\.fENO
SE um prédio sito
d.strrcto d� Sacco dos Lilll
n, l60. Tratar á rua Arcypr
Paiva n. 6.

quest
por d
o viaj
do da

minas

,

Bue
aérea)
férias
Congr

A b
de

Sar.p'.--.- -

Da creançinha querida
Alegre, linda e louçã
Que será a grande vida
Deste Brasil de Amanhã!

João Barbosa o teu «De A
Deixaste à mercê dA ou "TI)\..,.. j c, .

Quem � faz... (aqui a part:'
ConheCImentos não tem
p'ra fallar dessa embrulhad
Que a sua cabeça cançal... Rio,
«Fazer-arte)} ... que maçada diante
Só mesmo ... quando e TI Cle) testos q

- rá. do
Sal/dação de «� de do
l/zaços «ao}} L resolve
L. Romanoski A! confian
sua flOr'a Sec país, af
Literaria! agirem

as outr

tomare
de sere
ra que
do vot

Poétas e literatos .. ,
�u os li nesta secção!..,
S�o ,murmurios de rcgat()';
L'ildos, manS03, cl:rislal:i1os,.
Os contos---bella emoçãcl
03 ver30s---ricos, divino�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




