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Vibrante de entusiasmo e empolgado
patriotism,o ,o povo brasileiro c9n:-'emora
amanhã, Jubllosamente� a data rnaxlma da
nacionalidade.

o COME�CIO , c>:
NAO ABRIRA
--00--

Associando-se, amanhã, as homenagens que serão

prestadas na data doDia da Patria, o comercio, de Flo

rianopolis, resolveu encerrar as portas, durante todo
o dia.

Sem quaisquer ligações politicas.

Proprietario Responsavel .JAIRO. CALLADO�--�---------------------------------

ANO II I Florianopolis, Sexta-feira, 6 de Setembro de 1935
----------------�---------------- ----------------------------------

A voz co POVO

e Diretor

I NUMERO 311

ele-

Comemoran
doodiada
Patria

Em comemoração á data da
Independencia do Brasil, o Curso
Milton e o Curso Catarinense de
Madureza, organizaram o seguinte
progrfDa para o dia 7 de Se

tt'mbri,): .

A's 1 O horas- Concentração
dos alunos -Distribuição dos dis-

Reunijão mlnlsterlalFederação dos Pescadores
deve continúar a ser

mentos estranhos
dirigida por
á classe

U�ar o SABAO lNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

--Na Hase da Aviação Naval; palavras, disse que se sentia hon- C í ass ificação
em Caiacanga, inaugurou-se hoje, fado com a visita das roais altas dos su iC id iOS
ás 10 horas, uma escola pública, autoridades do Estado e muito 1 (i)Por arma de fogo, suicídioinstalada em prédio proprio e de mais honrado ainda por ser a Ma-

insianianeo: O paciente desespe
construção modernissima, tendo rinha, da qual fazia parte, que rado, pega num revolver, encosta
uma ampla sala de aulas, com 16 presenteava ao Estado aquela casa id

P d d
no OUVI o, t..•carteiras, sendo cada carteira com de ensino. assan o em segui a

20)Por asiixia, suicídio ra-

quatro lugares. A escola que hoje a palavra ao t: tenente Antonio
pido: O paciente, (antígamente

se inaugurou oficialmente diz bem Proença, discursou este sobre o cada suicídio custava $100, vae
do esforco de nossa Marinha de fim daquela escola e disse algo ��.:ID���r;g�OO��l;.���1�_;��:s á ponte Hercilio Luz, pensa mais ��Guerra em s. rv.r á instrução, de tambem do seu patrono Tte. AI�

uma vez no motivo que o leva �
que tanto se resentem os filhos de maquio, Que sería sem dúvida um

ao atol extremo e atira-se ao �nossa trabalhadôra gente. incentivo para novos brasileiros, I d
..

(L' IH�

mar, para rega o os sms ... 1.'- ��O sr. comandante da Base da visto que aquele batalhador de di b d'd' � �
Av:ação Cap. Armando de Fi ideais, Tt�. Almaquio, tinha sido

te suici 10 é e - suce I o SI o

'"I b lari b dei , dia da

pa-I�
paciente não sabe nadar). � Batalhões, tam ores, c anns, an eiras-c-e o

nheiro Andrade, em companhia um estud inte dedicado desde as 30) Por envenenamento, sui- r tria. Nunca o govêrno quiz tornar tão luzida essa festividade �
do. sr. dr. Nerêu Ramos, G)- suas primeiras aulas até galgar o culio lento: O paciente, sem tei r e talvez o inspire a necessidade de augmentar o patriotismo bra-

�vêrnador do Estado; Altamiro posto de capitão-tenente aviador comido .fo.rrnigas, ingere bôa dose � sileiro, no momento em que as mais desencontradas doutrinas
Guimarães, Presidente da Assem- de nossa Marinha de Guerra, de formicida, põe a boca no mun- � salvadoras mundiaes são pregadas sob o céu do Cruzeiro ... Ha

)l1bléa; Celso Fausto, Secretario da posto este e n que perdeu a vida. do, e... não estica as

canellas'l
nuvens; carregadas nos horizontes sociaes e o povo já discute

1it��Fazenda, Manoei Pedro da Sil Rendendo assim um preito �de porquê em 90010 dos casos, mor- � crédos e programmas.o.
. �veira, Secretario do Interior e Jus- homenagem ao nobre tenente a Ma-

re encolhidinho. r Ha dias, no Rio, pregaram nas paredes cartazes que gn� Itiça; Olivio Amorim, Prefeito da rinha fizéra construir aquele pré- 40)Por envenenamenio, suici-

I�
tavam o "MORRA OS JUDEUS"! Morte aos individuos que I+�Capital; major Cantidio Regis, dio e doava-o ao Estado. .. d

' f
.

DIA DA PATRIA porque

I
dio inconsciente: não po em, como nos, estejar o

�-0-- eomandar te Força Públíca,' Cla- Ao terminar o seu discurso o r.. .

d d
.

t
.

d B a �(Pensamento: Quem tem cora- � estão integra os em to as as patnas, mor c ao.s JU eus no
o

I •

liCompete-nos eselater que a ribalte GaIvão, Chefe de Policia; tenente Proença agradeceu ao
ção, pode morrer do coração.v.) sil, onele a mescla racial é a regra... Humonsmo? lngenuida- �

carta dirigida a esta redação e Capitão dos - Portos, Comandante Governo do Estado a ajuda por O paciente, com a cabeça de? Macaquice? Onde estão os bairros. jude.us? ��de o

pe.l�. �.or no's p�bll'cada, assumiu inte.ira da Fortaleza, Zenon Leite, Ins� ele prestada f d I f d d '1 �
.

"O th' t da c"'mpanha anti sermta auxiliados pe- I
.

.

trans orma a em a mo a a e mI ngo t s en �s!as as ..

. �. .. It' espomabldade o sr. FranCISco petor da Alfandega; Evaristo Per� O sr. dr. Nereu Ramos agra�
pregos ponteagudos, ou em bigor- �II los anthropologlõtas, de metro c:: mlcroscoplO e� punho, dlZl-

IIJosé Caravelas. neta, diretor dos Correios; Tte., deceu sensibilisado e prometeu
na, sobre a qual o malho desce ln marão, por certo, grande parte da população SI _levare� ava�· 'iiAssim atendendo o pedido da Americo Avila, ajudante de orden5 ajudar águela Base de viação, rep.etida. e furiosamente, cornoeç.a ��I te a tremenda empreitada,. desde 9ue ella se baseie na mtransl- ijFeder'al'a-o das Colonia Coopera- do sr. Govêrnador; Cap. João na construção de uma outra nova .

d h stas Mas ha um plano um �:s ·a mgenr taes e taes compnml- gencla os seus compan elCOS n�zl ...

. '. 'j.J�tivas dos Pescadores desta Esta- Marinho, Cap. Antonio Santos, escola que pretende fazer Ao d .... f '1 d' t t b I O' a guerra abls

I
' . dos, que ouvio izer, serem ot1�

I ��
melO aCI e saciarem esse ape I e canm a esc .

-

�Jdo, lá estará o diretor responsa- Prof. Luiz Trindade, diretor do terminár sua excia. foi muito d d b .. •

mos contra ores c ca eça, r.
smlca.

o tilvo!l de A Gazeta. Departamento de Educação, re- aplaudido I G
� A Ab' ., b' d I t I It I a se com- �.

sem se embrar da uaraina o �� ISSlma, cu Iça a secu armell e pe a a I ,

I
Convidamos o sr. Francisco presf:ntantes da imprensa, oficiais Em seguida o sr. Governador, remedio dos medicos e

farm.a�eu- I põe de três raças: ham. ita.s, �egros e semit�s. Os ha.mitas, ber-IMJose Caravelas e seus companhei- da Marinha e muitas outras pes- oficiais da Marinha e demais ticos. � beres, são os descendentes dlfectos dps antigos numldas, blan-
MlOS a tambem estarem presentes, sôas, deram entrada do edificio da. autoridades foram saudados por (Guaraina, tubo 3$500, Enve- �I cos. puros.

Os negr.os, oriund?s dos typos complexos �o sul da
�na Capitania dos Portos de Flo- nova escola. No pateo do refe- uma interessante menina Ivonira

lope $600. Não deprime o coração, � Afnca. E os semitas) os hl�os da9uell� legend�na Judéa, �rianopolis, ás 10 horas, do dia 9 rido prédio estavam formados em Catão, aluna daquela nova :escola; não híperaciditica o estomago nem � tambem povoam as terras do Ne�us. El3 pOIS a soluça0 d� cam- �do corrente,
. linha 03 alunos. chefiados pela in- sendo ao terminar, tambem muito

ataca os rins.) � panha anti-semita indigena: unirem-se os matadores de Judeu� �Como defenso,.. intra..igen- teligen'e professora senhorinha 1u' aplaudida. Ao. champ'gne f,lou
.

ri
ás hostes romanas de Mussolini e arrostarem os 43 graos a ��:' que·f?osd orgulhdamostd�dser l!hta Ldinhadres, o� q�daids quandto da °presrs'l'dEe�teezerdadosCSruaznatodsa SNar.aivdae'CS alla�h'? "MCOfm9m(EedrcMlald" � sombra do.paiz abexim ... Ab sfyivbiose sedrá �acilf' p�is já exis·

�t"1uos sacn Ica os e espro egl os, c ega a as au.on a es can aram oe on se etr� ara. ,.erca o r te aqui mUlta gente. que s� e azer a sau açao asclsta.
l"!jornal que se tem colocada sempre uma saudação pela honrosa visita. Educação. Barbeiro e Cabellelelro (!t E

.

s leitor amIgo talvez a gente e5cape,..

r.1
ao lado das aspirarões populares, A seguir as autoridades e de� Em continencia ás: autoridades AUende chamados a domicilios pelo

'MI F cl�m 61s90'35' ,�:s

Phone n, 1.284. t po IS. • -
.

,
não podemos, neste momento, dei� mais pessôas percorreram as de� formou a guarnição da Base; �

. �:��I:E�O�!;�:��:�S= �:n��;�e�d:!::·d:�ii:�;; A��;:!.�o���le:::ad�O:::ou d: �li�:� de musi::��o::n�: l_--��=-�I

vindicações dos pobres homens
da pesca, na parte que anseiam

era serem dirigidos por pessôas
que não estão inteiradas dos misté
res ardoroso do SI'U labôr.

Assim, desde já, nos compro
metemos a pleitear.incessantemente,
por essa conquista razoavel.

Não é CO! c -bive] nem admissi
vel que elementos completamente
extranhos á profissão, desconhe
cederes das necessidades premen
tes, e que não sintam como eles

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

as suas dôres e seu sofrer, estejam
dirigindo não só as Colonias como

a propria Federação.
Fiquem certos os pescadores

que ao seu lado, nesse ponto,
propugnaremos com ardor e desas
sombro, porque nunca receiamos
r.e n rec iaremos deante de qual
quer barreira, quando devemos
trauspõ-la, impelidos por um be
nelicio de ordem coletiva, estírnu
lados pela Razão e pelo Direito
daqueles que o pleiteamo

• • A. •

tmtivos com as cores nacionars.

.t\_'s 1 0,30 hores=-Hasteamen
to da Bandeira, saudando-a a

aluna Maria Bernadete de Souza.
A's 20 horas-Uma sessão ci

vica, discursando o professor João
José Cabral, sôbre a data.
A's 21 horas- Festa civica

musical.

RIO, [) (G)-Decorrente de causas várias, inclusive viagens
do Pnsidente da Repl1blica e dos titulares de algumas pastas, houve,
rec .ntemente uma certa solução de continuidade nas reuniões coleti
vas do Ministerio que, cada semana, ocorriam no Catete,

Ontem, retomou-se o habito.
Co no era natural, muito assunto havia a tratar, como real

mente se tratou, pr.ncipalrnent � em rnateria administrativa.
C ,g;tou�se, por exemplo e em especial do equilibrio orça

mentario. Após larga discussão e análise de situação, ficou assentado
que cada Ministro apresentasse um estudo sobre a sua respectiva pro�
posta, de forma a que, por intermedio de possiveis córtes nas várias
verbas, se conaeguisse o desej ldo equilibrio, sem ser preciso recorrer

á criação de novos impostos.

Com data de ontem recebemos
a seguinte carta: «Senhor jarro
Calado D. D, Diretor Respon
savel do diario A GAZETA,
NESTA. Tomando em conside

ração a acolhida que teve por

pai te deste conceituado diario, a

carta enviada por uns s!gnatarios
anónimos, contendo um longo ro

sario de inverdades berrantes e

descabidas, a direção desta Fe

Meração resolveu reunir-se no dia
9 do fluênte, ás I O horas, na

sua séde, anexa á Capitania dos
Portos deste Estado, com a pre

�nça do senhor Comandante Teo
baldo Gonçalves Pereir�, muito

digno Capitão dos Portos, afim
de demonstrar e refutar cabalmen
te e pelos meíos legais, as acusa-

. c_:y>es aéreas e. infundadas publi

.. câdas na refenda carta,
Assim sendo, tomo a liberda

de de convidar-vos para assistir

aquela reunião, no sentido de fi
cardes ciênte da verdadeira situa

ção desta Entida�e e do modo
como tstá sendo dirigida.

Como deveis saber quais são

os signata.ios da aluJida carta,

rogo-vos torneis -xtensiv. s o con

vite aos mesmos, para aquele fim.
Conscio de que não deixareis

de comparecer á citada reunião,
dando ainda publicidade a esta,

aqui aguardo tudo que fizerdes
em pról da verdade e da justiça-
Cordeais saudações, O PRESI
DENTE DA FEDERAÇAO,
(a.) MARIO COUTO.»

Colaboração
AGazeta

Escola Tte. Almaquio Senão manifestado pelo dr.
Casar Avila, nosso brilhante
colaborador, o desejo de cun

servar em seus escritos a

ortografia etímologica, aten
demos, com prazer, o ilustre,
reputado médico conterraneo
passando, assim, aquela colu
na a seguir ortografia di versa
da adotada pela redação.

Participando das comemo

rações que, amanhã, serão

prestadas, nesta Capital, e

em todo o Brasil, pela pas
sagem da data do Dia da Pa
iria, a A Gazeta deixará de
circular, dando, assim fólga
aos seus trabalhadores.

DELAMBERT & cu.
Attende 'rapidamente lenha

em toros.
PHONE 1.100

DIA DA PATRIA.

._'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Commercio Industria A
. ,

Agricultura
lreços correntes na praça de Limpos leves kilo

Florlanopollsl= Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO- Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos
Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos

1$800
1$300
3$000

44$500 PELES
42%500
5$500 G os do m�tto uma 4$000

34$000 Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000

70$000 Graxaim do campo uma 5$000

69$000 Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
'MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est, (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz,

facco de 60 kilos 15$000 18$000
;Sacco de 45 kiJos 13$500 Sarrafos \. ) 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

SABAO JOINVILLE
Mercado do Rio

Caixas pequenas 4$400 FEIJAO
Caixas crandes 5$400 (Por sacco de 60 lei/os)

b Preto novo 1 8$000
DIVEHSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 144$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 leilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO
Farello sacco 6$500
Qrellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 leilos)

24$�JO A Ih E
.

I 42$000
I 7$500 gu a specla

Vélas de cêra ki o A Ih B 39$000
êra kil i$600 gu a om

Grampos p. cera 10 [aponez Especíal 38$000
Cimento Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

ndiana
ASSUCAR

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 leilos)
145$000 Em latas de 20 kilos 197.$000
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000 :
20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 I'22$000 MERCADO CALMO
Lv$vvv __

27$000 XARQUE
25$000

,�',m qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque corxões arroba
Xarque sortidos arroba (por �rlo)

Mercado de Florlanopolls Mantas Gordas 1 $800

F�'preto sacco : 1 7$000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco sacco

.

1 5$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 1 4$000 .
-

Batata sacco 1 2$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
Arroz em' casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carn� de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 5[ Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 1 2$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 « Hollanda

2$000

COUROS

CAMBIO
90 d{v á vista

91 $000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5,$020
7$741
12$930Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

C'

'MOVIMENTO DE CF.REAES INOIRIOtDE JANEIRO
5TOCK em 3-8 Entraôase 5ahlôas

6 a 14-5

Fijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
rvli\ho (saccos)

" 'que !hHdo,

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12,000

"

Gazeta, ,Indica: 11

Aérolloyd Iguassu
S.A .

Fechamento de malas"f1
�"""\_.::OS-_�

d:....
1ldI.""", .. ; .._.�

QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas
Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU,. TOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

iC:::dificio La[Porta Hotel

M sdcos
.I Advogados

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

a�Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado
�

Telephone n' 1548 I

Dr. Cesar Avlla] Dr. Fulvio Aducci
J�

Advogado
Ex-assistente "do

Rua João Pinto, 18... r1'

Dr. Cesar Sartori (sobrado)

Das 1 O ás 12 c das 14 ás
Clinica cirurgica-operações 17 horas

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

m I

Dr. Pedro de MiJura ferro'

Expresos Nordeste "

séap Porto Algre
\·""""t�

t.MPREZA DE TRANSPORT '_ EM AVIOMOVEIS,OMNI-
BUS E r MINífOE �

Devidarnen
: Registrada

Director Proprietar 1-.) SANTIAGO BORBA

ResidencIa:-R. Esteves Ju�
�nior, 82-Phone. 1.285

Linha Perto A.�egre - Florianopolis e
vice-versa

Dr. Miguel
Boabaid

n. 70. - Phone 1277.- SahJndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA!

URUSSANG.l

Clínica Geral 00 Vias nrinaria_s
Hemorrhoidas: -,Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.: -Praça Pereira € Oli
veira, 14-Teleph. 1 353

Consuu.. ·-R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

•

re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

i
Visconde de Ouro Preto I

.

Caixa Postal, 110.

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES
Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227

em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SlMOES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Mó.chado, Rua João Pinto n. 29

-======-=========--

Refinação de assuear
-_-------------------

=de_l

João Selva==

A Saúde!·!!
Lér com attenção

e,

Para conduzir pHysicos fracos para-a Saude,
e tambem os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de �nlbos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi
cos 'eíleitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formuÚa simples ou compostas con-

forme o estado do paciente .o
..

-

.,

Xarope íedc-tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Jndicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso ;�'reconstituintc nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher ôas . de sopa antes ôas refeiçõe�. ·:::::�r-I
. .

�

Pharmacla InternaCiOnal

Phco. 'i..�i� d'Acampara
ESTREITO

I '

STA. CATHARINA
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Caldas ·da
Imperatriz

Todos 0$ ,�omingos=
Um passeio ideal-rÓptima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

v

Parte desta Capital; do largo r« Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 J {2 horas, um confortável
Omnibus da, Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS. IS$OOO
Para informações e reserva de passagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHOi �E 1.521

Fabrloa Rua Bocayuva, I 54

DepósUo: Mercado, 36
---00---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

c
"

.

I�C·
�."Attentae �em! ;
I�I A Ag�ncia Modernalide Publ-Icações, com séde

. em São Paulo, é autoizada e fis
� calizada pelo Governo Fede ai e
�J possue a ca ta patente n. 112
� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes; por

semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇÃO com globos de crystaI.
A MAXlIy1A l�sura e honestidade, pois, os Sol''' ��;

iteIos sao presencíados pelo povo �\�
ltJ�����iG1f�.}ir���

.
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A GAZETA

Corações , Ord.'m'd•• �,

1 ," t"1'v'
'

I A'-vOg.ilo. '

Ca 'rítat ivos! No quadro de �:lici'.dole5 da
iiiiiiiiiliiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii_

' Ordem dOI Advogadol foi ins- ,.

crfto o sr. Donato' Alipio de Cam..
(

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINORL\R OS SOFRI- pos, de aiguas�, e autorizada as,

MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM transfereneias, para esta Seçlo do.;
POBRE OPERARIO advogados dr. Raulino Tavora,'

�••� da Seção do Paraná, dr. Rubens-
Augusto Silvano, o pobre e infeliz operario que falleeeu em Terra, dà SeçAo do Rio Grande

consequencia do horrivel desastre oceorrido na chata Comandan- dó Sul, e dr. Edelvito Campelo
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francelma Vieira de Araujo. da �Slo da ,Baía,
e alguns filhos em completa pobreza, sofrendo as agruras do desti- dePO,i� .de devidamente compro-
no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. 'missados.

"

",
"

Bem compreendendo esse transe angustioso, porque está .
'

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope- Comprae.-para vos con_y,�-
rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas colunas, u-na S�- cer, O formídavel e econorm-

bscrição em favor daquela pauperrima mulher. ' SABÃO INDIO.

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

sofrimentos.
Agente e funcionarias do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonimamente)
Contribuição da EstaçãO Telegraíica de Florianopolis.
Contribuição de funcionarias dos Correios e outros

XXX

é contrário a formação do Par
tido Nacional situaclo

nista
.

--00--
PORTO ALEOHE, 4 (G)-Assim falou hoje a im-

prensa o sr. gel. Flôres da Cunha, a respeito da forma

ção do Partido Nacional Situacionista.

"],tu não li a noticia a que o senhor se refére- de-
clara o general Flôres da Cunha. '

Entretanto, devo acentuar que não tenho conheci
mento de nenhuma demarche a proposito da' formação de

PA5AHOd às um partido nacional situacionista. Nada sei a respeito. Em
SEGUINTES JUROS: todo o caso, na hipótese de se confirmar essa noticia-no

, I"rr.dl.•ça-O que aliás não acredito--eu não aprovaria a formação des-
CIC Limitada 5'(. ala. se partido.

100$000 da Alem.- C,C.AvisoPrevi06·,.ala. Acho que para manter a unidade, a harmonia das
20$000 Prazo Fixo g·l. ala. aspirações politicas no campo nacional é suficiente que os

27$000 nh. partidos situacionistas dos Estados mantenham atividades
46$000 coordenadas no sentido da realização dos supremos ínte-

5$000 A estação alem' OJA, onda pARA chamar uma Li- resses nacionais.
1 $000 31.38m•. , irradiará amanhA o mousine é só discar o Além disso, penso' que os mesmos fátores que estão
2$000 programa abaixo, para a Ame- n.

, I.'.II2 .
O unico con�orrendo para .0 _ fracas�o d� orga�iz�ção ,da partido

1 $000 rica do Sul. telephohe das Limousines. nacional das oposrçoes teriam influencia identica na for-

2$000 A's 23,15 corre.ponde à.'
,

mação de um partido constituido pelas situações estaduais,"
1 $000 3; 15 hs. no Rio de Janeiro e

1 $000 7;15 às 11.15 hs. I

1$000 23.05 Anuncio OJA (ale
I $000 mio, espanhol). Canção popular
2$000 alem!.
2$000 23.1 O Radio da Juventude Hi-
2$000 tleriàna: Canções popularel da Ju�
2$000 ventude Hitleriana.
7$000 23.35 Noticia. I�re a ecene-

------------- mia, .lemA. ,

23.40 Entremeio.
23.45 Ultimai DObaas e DOti- Pt. 'Pedro de Moura Ferro

cias da Alemanha' (em' _temao).: c

24.00 Noite yari.da: 33 'tapa ,

zes folgraz6es contam li "�u'at a Rua Trajano D; ,,1 (sobrado)
venturas.

'

I • 1 5 Ultimai noticias e neti
cias da Alemanh. (em esp'nhol).

1.30 Orquestra de . Ca�
1 '

Hasse toca obras de Mo.", e, Beek '

Direção HeDs 06kar H••sé::\', ,

2.15 Atualidades. ',<
'

2.30 Novo direito alemIQ.'Dr.
fr,itz Schwiegk. ,

' <

2.45 Vas montanhal. ;l)Qla'-,
suite para laxofpiÍe e pian�;"�or �'--�D�r.--R�e-n-a

..

to--- O fem i n ismo MOSCOU,4 (G}-Foi apre-
Hugo Kaun, Ingrid Larssen. i'f.';' ...,_;._Bairbosâ== •

d
� sentado ôntem no Aerodrorr.o

300 Ultimas noticias e ríQti� ADVOGADO ai n ' a nao se desta capital um avião inteira-
cias da Aleman� (em aleml�l [ulga segu ro mente metalico que póde cobrir
3.10 Leiturs do prograrri� Rua Trajaao, 2 (sob.) 350 quilometros em meia hora

(alemio, esp.), Despedida DJA:" Fone 1325-�teDde cha- Uma associa- e transportar doz? passag�iros.
(alemio, espanhol).'

,

mados pa,ta 'o interior. '_·;:II;.O asseano' ·1_ o ap.arelho fOI construldone,s-
�.G�.,����G---------•••----------.......... "" ,,:c:::' ,ta capital por Um engenheiro
G ': ,ir\,.olll.'� alu�ar�m ca- alr:'�nte fe- francês.
�

l'8 d S t '-'- ,', sa com relatívo conforto rrunlna, ale- -D-·----.-'-I----�{� , e ,:/e· S"m,wfO :61�paraCaSalqetrátamento:grl:'delaga�O
Ivorcau·se

'I' · __.,

,

",.�t�r n� Largo General e eltor um 0- Ia a tri�..Joan
,

SOflO 38. rnern �;Blondel
.-�: y

I ,;� '-,I' , �IO, ? (G) O Tr.bu".al Su- LOS ANGELES, 4 (G)-C O L L O S S A L 5 O R T E I O {D � O F E S SO .!" AS penor Eleitoral Qe�ou �rovlmento A artista Joan Blondel �ivorcic.
,.,. " ,Fl 4 rec)amaçã.) da Associação Ma·

e d
.

d\) ;' 't 'B'
"

"arla Magdalena derMoura lemal da Associação d�, RoliçJi- �
e seu man

d
' � :.

or

d ar.�t,�( Ferro'" nica de B()tafogo, ""a�q'�" elegeu d que�ldacdusa Oa p�lh·ca f'
e a (,11

'E JJ I di' I' 'I e clue a e. S II os Icaram

, ,,:�:j "�yl)c:���t,,, � ::r:g::�h::��:ara � � ;Jto ,c �s� c��o....m a.,...,m.,.,..ã_e_, _

"

, ", cAmijlh �1u!"'Z0$para' os \ ,O desembargador L��pa�res {oi Pobre
CUf,sos prellmmar, comp'le- o relalor. negando provlménte QãQ ,

"

,J. .

,

mentar e sec:Jl1darfo $Ó pelo motivo de as de}s.�:já ;".f:u t1:,c, Io'n'/alas ffiOJ
RUA lJRUOUAY N' 22 terem' sido realizadas,. com�ttf�� �ti��i��i)" ��, (�j't Foi' sugeria. !

Tratar das' 14 �� t 6 horas be� por�ue.u�a sO�ledade f1pl- naYl<'�eml��.�o' �e \ JFinanças da
, ean:tent� femlDlDa, so ten�o come Camàra' ,a'" ',dea 'dã creação de

'! \ ,,' �, '� ,:; "

,

'

"

SOCIOS m:lh,e�es. não podia eleger uma ta.xa ��1e, os
. venciment�s

',: ,'rEND,",''6.,;;S6" ',' tQ�""n�6�h,);;.,à,',;i��tt'� h�{�\, ,deVfunclOnarios ��bhco"s,,'
" '

í,) ,�.""fta.:",�t,Gene:-at'�'J,'àitt���' '.

amos ter af�nal <1" sonhado

,

;,
[, (_\\11:, 6:1;" mais-:' d_ pc- ':'

rea)u&tamento. Vem como cau-

,I-II �o'", ch.lel gr..a. á I•• co.nn:a, .0,arm,,a. da, de. cav.lo, ma.

vo,m., i

o::,�:�I'�iFÉ' ES mentis,m.: d�s, A4rnenta, a,
TREU.A' po I icias esta�';' oP,o$i·çao ; na

duais Cam,ara

Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
Antonio Conrado
Mánoel Andrade

i''') João de Oliveira
Bento Nascimento
João Francisco Ramos
S. Carreirão
João Lobo Haberbeck
Castanna
João Ovidio

Leboj
Um amigo

Alerta petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in..

telligcnte distribue cubiçosos premios e de real va
lor e utilidade.

Além de valiosos brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai-
xa com 100 balas.

'

Que momento de satisfacção.
Dê preíerencia em comprar suas caixas no

POSTO CHie, porque cada caixa traz premios es

plendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de ? "j eou

pons premiados foram distribuidos em 3 dras l

NA

"CREDITO MUTUO PRE·DIAL'J.
,

• '����, 4li'}*#� "'·%��'i" .- ti,.:>;tJ\
•

,:{�l::,\; __,i
' • ,

Premios em mercadorias

E�ig'e , âpenas a contribuiçAo c:f,e
1$000' para cada sorteio

Habilitai-vos!
,

1- �" t

,: _"

".-..oT "_

���- 5

RUI TrlJlno n. 18
(Edifició proprio]

o gel. flõres��, .neo_�- de
,Ct6'dit. ":'po.
p,l:"t�r "e Ag-ri
colâdeSan
ta 'Catharlna

•

(SOC. Coop, Resp, LIda.)

Capital i�6:700$OOO '

Reserva 50!424$498
RECEBE DEPÓSITOS

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado "

"..
;

BLUMENAU

Recomposiçao
", lJ. 1,_

,

ministerial
I

Escrlptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(EOlrlclo1 (olxo Rgrlrola)�

'.

São Paula em face da
poli:t.ica fed'eralTELEPHOHE, �8

Advogado
RIO, 4 (G) - Está sendo motivo para muito comen

tarios nos meios pcliticos desta capital a anunciada recomposi

ção do ministerio, dizendo-se que a permanencia dos srs, Vicen
te Rào e \ 'acedo Soares á frente, respectivamente, das pastas
da Justiça e do Exterior, depende da atitude de São Paulo re

lativamente á politica federal, pois é sabido que ISão Paulo não

quer prestigiar a ação do general Flores da Cunha, como arbitro

que é na situação do país.
Dr Aderbal R.

"

"

,�
,

da ,Si,v�
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
, 'FoDes 1631 'e' 1290

Setecentas
quilometros
por hora!

DELABERT & CIA. '

A melhor lenha por igual
preço.

PHONE 1.100

Dt;LJ\lrtfiE�T' ".& elA.
Faz -,entrega'. com: caminhão '

.

lenha serrada.
'

: RIO,. 5. (G)- Anuncls-se RIO, � (�) - Os deputa-
, " ,I , .• -, ,_" PHONE 11'00 qUI! a mmona na

.

Camara ��s dos cearense� .JOSé Bróda '(a:s":
,

',' Deputados, DO sentido de prestl- cancelos a Phruo Pompeu acham
• �' ... -:-�'

. -, " -

, 'giar a ação do Ministerio da de passar para a minoria da

VENQE:SE � quint'! C,!Sé;l G.uerra, combaterá o armamentis- Camara.
,
qa VUta AUqnso Mi- mo c\as policias estaduaes, gue se Afirma-se que breve entre os

;l cbolet, ,no dist�cto João m()stra disposta é.< enfrentar os membros da bancada paulista'
, e�$sô.,�. Tratar com o ,pro- gr'and�s pebl(((Jas do tcmeno tambem haverá adesões' mino-
'. pr,etano P,dro Cqr�O$o. DAcional. ria'

' .

'. ;, :

:+<' ,:;,��.;,,:�,,<;�. ,�:'<t')f$!?i:',�:�;:, i-f"�},;�i�' "

\.

" -

- ,�:" .... !,.. :{.ll I' t,"'� �i ,. !

"
.i r

, "

.:
'oi

---------------------------------- --'- 1.
,/ út., ":1 I

,,�r,i(1
I ";:"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.
,

COIS FI I...I..-IO'·S'..:..... l!i!fS'··
,o'·

�,,>,;;A.TUr-1' '. ":''-''�' 'I�� ..

RACOS,'O Rl.i5�i:IZt:,"l·'ENTE
TENTAM'·. ··A·'·········.�··.�':J}··�.;"'·:'t::c':S·',,;''''I.''·.'IA,..".

"

: _�.:,'.,.,. ".
��, t,c .'--'

MA.E . sa�e:verbar
.: "

:,;':".
'

,1
,'" .�:.�.e

na sub�el:��d�ed�a��t�b'::'�i���it�UiJ: i���ã�e��i;g�O! Como se pode avaliar &i,' ji';;; ·

(' ,,;;,; �i ','I' ,',$(,
'.

.' .' ,'.. .

que foi teatro a localidade de Barreiros; reveste-se: de valor de um homem' públlco "

'i !"Jlii;;i'��VJa> z' ';:'0 '�"," p o V otanta e inconcebivel perversidade que se torna inctivcla atravé�, das vicissHude� que ����������'����/-.-���·������-��������������-existencia de tarados tão infames, cujo espirito está absor- os empolgam, geante .de tan-

��''''Z'�T�''fe'''T,:-''''-a'':'���...r.!"S!�'S'''��-., ...z-'�,,�vido pela inconsciencia e pela malvadez.
'

.
'.

tas responsabilidades �e con- r""��
�

,"',"""����""�,'�, ,
,

."...

�7:'-=- r
Assim, é que conforme nos atirma o sr. Francisco dutor de povos.

.

� �"J"
:, ,,1 "", " ·.!'·i'I"'�·'· ,,":,t"\. 'I �.,

' �
Bilke, diligente e átivo sub-delegado do visinho distrito Antigamente, até a idade � : I,"'�}O S "5 "6'" '.� ;,V" rq;:'.a �de «[oão Pessôa», de ha muito que Leonel Cardoso e média o valor dos detento -. �, ,', � '," """-:) '," "",',' ��, I',.. ..," �
Germano Cardoso, residentes no logar Barreiros, vem es- res dó' poder se" 'restringia ��oo@j-��#"9:� ,100����������
pancando sua infeliz mãe Rosa Cardoso, moradora numa exclusivamente pelo valor d :""'�:\"'\;;;':;�"',",'''''' <:_ "'/,�, : �':,':<':�" HOIVADO

pequena e desconfortavel casinha, distante cêrca de 4 absolutorio de ': seus arma- AHIVER5ft'FUO� "; ,::(,,�:l :�:t" ,;:" I Fez dos' ontem' t)':)chem Nar- Com a graciosa senhorinha Maria'
quilometros da estrada geral. mentes, .onde mesmo assirri ..! Joií� TOle'ltino,. ,,': ,:. bhl, AI�.:e.",:�,"':,'.!,:ãrina<2e;�ticio. filha do sr. Abilio Gomes, ime-

Rosa Cardoso, a mãe-martir que aparenta 45 anos, Jogavam á sorte precana e-r.
"

':
,.

:L;;i,;. J�, ,< ',

..;.:.'; diàto do MAX, . contratou casa'

sofre constantes vexames, padecimentos e torturas, ", incerta dos seus subditos.
, ���sa �o!e a Idar�;�';d<) a?lV�r')'fl f\���:AtI'Q,5 H_�'l:�: mente o sr. Raymundo Lopes de

O�tem a hediondez sórdida desses, depravados fi- A �istoria regista ,cert�s sano natalicio dé ���so �stIm�d,�" 'iJ,!i_ :�x\)1,a.)r�>d:.!' ;%lórisbela de Souza, radio-telegrafista da Base
lhos.culminou C0!ll O áto infame de' tentarem assassinar mo?�hdade5 na orgamzaçao �on'te,rr�neo, : belel:n�::!sr")���1 '��ítúJ0-r����.��,10 ,�,a,�pos; de Aviação Naval.
sua indefesa genítora, � politica, compreendendo os, Tolerthno J�mor, soo.r.e.tarI\)iLQi:\,'lu�· \_,:'<"'o.':&t; Aimind;o,�,d, �:eosta Me-

N�o s�ciava-Ihes a imunda e repugnante atitude de P?VOS que a'�ãó ser' ,a nova ta CO-��!5Ial do E�ta�o., ..".1 .. .:::'h:ó;:�·�f�J;i9h:��K fed�<iA;'�'
.

Contratou casamento com a

espancar irnpíedosamente aquela mulher trabalhadora' "'e forma de governo, .a. social, ., , ,-,!"�,,, " .,.�,,\�, ;' ',.;'I'{(seilh9ririha ,Autá,' filha do senhorinha Francisca Astis, o sr.

honesta, gue lhes d�ra o ser.
"

.,�,,', .

�?;àa:�:,qs outras representâ_m ",,; Fe�teJC:l ho).� ,a data ?o seu am-l"s�� �;!i��6':J:t:õ�é�i;:' , ,

' Rscl Francisco Fagundes.
Afirma-se ate que pretenderam, ontem esses mal:,:, um·t,e.trocl;!,sso. na evoluçao vers�no natal:clo a mt.�ressall�"'''':!:;\ii·'''r;::�1)4'r)+0'l NatIVIdade;

vados cortar a ,ore�ha de sua m�e, não realiza�d? suas id'fls4.cf�ias,dominantes. ','" menl�â;'j�ereimhaiülh<t}�1:&rr:�t}i;�:,;���ii'�#��§H�ha O?ralice Varêla;,):::�L�AFE
vont,ade_s sanguinanas, graças a intervenção decidida de --O Cl:l'é:ll1cel,er Adolfo, Hitler. I:l,e�,?que Fontes, p.rõ,cuf.ad;f.,�e;,t::: :,,��:�:;�sr�{.��.}}';""t'iil'lósca Ramos. : ,-F 'Reàti7.a�se hoie o enlace ma
um irrnao chama,do Manoel, que procura �empre , a�alen- c�m ia, sua, forma S?ç�al-Na- ral do Estado, i: ,); , ""::,, ).,� :�,'!.P�:i".,.::t/,.,\j", "-.. .': trimonia] do sr,

J
João' Braulio de

(ar a pobre gcnítora, nos momentos de dores e sofrimen- cloualisrno, :Mus�ohnl, com, "I-' "'> .: >:.t"", .'.:' :�;' .� P�'z': ã:ti<?,s..:�à.:naqhã a, menina Melo com a srta, Avelina dos San-
tos. O programa Fascista, ' resol- Faz anos ho}e sr. Leo��l�o Nadl_l" Sd'l!'ri1dt;''filha do DIJetman- .'

' "

Antes dessa ignóbil tentativa Leonel e Germano, veram ,.os problemas capitais S�hramm;' prefeIto', 'do'm�niclpto ;d6lf{�hm'ídt,"funci�narid ,da Dire- {o,s: .. ,

derramaram água quente sõbre a infeliz mulher. das:;����-: Patrias, a ordem �.::: Gaspar· ,

,i.'

:'.' ;, /: ;rPà�'ab' Ip'tert6i-'e Justiça. RE5TABELEClmEHTO

.

Rosa Card?so, a de_svalh:la mãe" durante toda a inp���:tá9a d��.�to _

de SLJa� ':'F" .

h'
_... �:, .�{ "�;:',� �,': ':";,�'::';'�,' ,:':".,,;f' T; ·,:i J.. Ji:',' EitEbntra-se 'éompletamente resta-

sua VIda, vem curtIndo senh��ptos cruc,lantes. pr?pnas organl.zaçoes; o re�: .

: (��te�a oJe a� su� .. at�:',.:.�,'am�, \'� !:���rst'a;�:'t:: ,aman���; é\:,' ,dati Belécid'ó'o 'ovem Orbndo Medei.
, .Abandonada pelo mando �ntomo Cardoso", com. peito �� extenor e o �omba- ��rS�(I� o sr. �os" Llsbeá,· ,�P.-lí4?:' ��,IVê���íÓ'� natahclO �o sr,

ros, filho Jo des. Medeiros Fi.
cmco f1lh,os a sustentar, passou dIas amarguradús e dolo- ,te d�cIslv,o ás, pr�tençoes ,co- com"rclo desta,· praça,.. ,.

" :""':J6âd'/fe���lf� Vaz, pt:ógetutor do Itô.
rosos, afIm de conseguir alimentos para seus filhos' dois munlstas qu� Já ;,;,�orratelra-. ",', �. "';.'.!�,c;.i:,;f'i;:sr:';Jaír9"V;rz, ,d,�s ofj�inas deste· ,',
dos quais a maltratam e a atormentam. " mente se. tinha enraizado '. Fez anos, ontem o m�mo Ro- dt'áriô' :.,,:: _.':':<: '

PEL05 CLUBES
O sr. Francisco Bilke, zelosa autoridade polidal�' m�Ss"as duas potencias, im- bf'�t�, �jlh�d'? sr. f.elix. " 8anan ..

' '",:'
"

'

,

atendendo a queixa de .\1anoel Cardoso, irmão dos san- p,lantaflpo o regimen anar;;_ da hrma FIlomeno &. c.m�'. de.st,�" �TRD,�":'PA'RTEm:, -; , , ' ,'Festa da Primavera
guinarios, esteve . naquele infeliz lar inteira'1do-se . do "quICo ,e,dissolverite ,de todas praça�

.

i<: ';" ,', ,;�c;'.' "1",-,:"
.

' ' .... ,"i
.

'>:.
;

p , ..
"

'._

ocorrido e encetando imediatas provid�ncias que se fa-: ',as ,energias vivas das nações. �' ,'/li'
,

',;!:� ;�";' : :<SegUlrão amanhã até a Capl-' ros�guem, cfm. aruma�ao, os

ziam necessari�s;
.

.

"-:0 patrioti�mo é a força \ ,Aniversariou-$e ,orltie�fa e:K.ma.i:.•.ta;}.F�deral.pelo.avi&.?; ...�a .. �a.:...��p�rdt�yps.p.relmmares I p;ra a

Pfesenjindo
.

a chegada da autoridade policial os máus construtora.
.

sra. d. Carlhen da.";:iJ��;:71;Colãço,, natt,,?,ós �i;r,s,: ruh e Espmdl�? ,e��a �;:,,/Irn�vera, a �I berle-
filhos refugiaram-se não tendo sido possivel ao delegado A. fé inquebrantavel aos filha' do saudôso, esl;à:<ilista;'éJi!;'H'e"i�, A'tnÚll' dO:',altá;;'qomercio desta �a- t�m rRo� q1ue til ve1terar!o uf' au-

. ,

' "

. . , 'I' T,,:
"

"t' 1,",(." ' ..... ",.c,."
.

d C T tIco laClue o evara a e Cito no

BlIke, apezar de mgentes esforços, efetuar ainda a captu- se-u� dmgentes é a conc:e�l- CllO ll.0Il'.' '", ,,' . , "

I: í' I�:� at�'."''Pn)!;,:'''le.anos., a. :a��,:,.; res�I�ira:Te�is'-'
,

ra de L���:�t:n?o�rm:�l?dtri�e����� policiais prosseguem: 6��6°v�'.��t;�r;a;'�����I:�s�, ."1 iJI'.�i·I·:D:·.'"
,··· ..

�'.'i.-i 1:'."; h"�'rnh'andednú�er?ddedgenftlis, se·

, , ,':i .:',' ," " á d b
. .

.

n ,OJI< �s a socle a, e onano�

ativamente, para mfr-tn,&lr o cashgo�que merecem os filhos que est sen ,o em. dl�lgldo, "

'. ."
,. �, ,"" ,." ',: ,{"

.

"i "noÜtana:;já se ent:ontram sob a
desnaturados. ". conhece· as. suas reservas '

'

:' ';,� "

,

"

'�" " ,) "

"

<:,' , ",.', ,

" ,.' '. .., "" . ',o, ' ;t{ ,,'" '.
., " ��Ire...çao.de Nair Wendausen, dlS-

economlcas, está ao par das , " ".'
, .,", 2l., i'i",! , <:' �;' "",,)

.

.., .. tl: ,""" -I,

'''d''i>''8'' f'" . ',' 'I d.,'
,

',,'�'
.

" '. ' " ,.

pen "n o es orços em pro ofontes reais das suas produ- . "i:',;,;· F .

I d f t' 'd d'

Õ
'

,
'

! >'� • maIOr rea ce a es IVI a e. '

��itle; e Mussolini crearam dO de'"gadg�e Iet1q,r;;d0\ f,!LEÇim�H'O,suas mentalidades de, gover-:- ' "', ,,'.'
"

';;'1 �)J. /, ,." ", i'l".!.� h!�', "';0'" . >, .,,, """, <,
"

"

nantes no crisál 'dÓs sofri-'
:

"'./i/"""':I1. IlIsmo .Fa.. leceu'ant�-ontem, osoI�ado
mentos. ' ," ,,' U: ' C Iona I ,�, d� f?rç", P�blIca, Manoel :'Icen�

, ,

A.D.:· �.. .t� -dê OlIveira, que ha dIas fOl
,

. • '.,.
' .j

,

" -:;::0-:-:-,.", ' , ',' '.' :
.

"'" ." ,�; ,'''" vitima· de um açidente em que

Esquadrilha g' candida"to' .Jt::.?'��: ,�ic�t��fl.f ���e�,�"u� pé .. ,,' "
.

cidade, �e���J�1� 8�to����aIb;er::tl�j�� d�r���e�:��fr��� aérea' or�i'lfd�dn:s��o��6H�':: ",',:�,:::::�'-", '.'F�le�ell'·, �>ntemj no �ospital
O seguinte convite.' 'i • .

,

' , .,,,'

!, -:--0- .

.

de Canda�(, a sra. HeTCllIa Ne·

"Snr Dirptor de A Gazeta HOJe, pela manhã,.' ,parttram de, ....... , , '-R 'I'
'

.
,

" . 'd '11' 'o.J.i�t"" " K
.

'�; ;.A;.,\tt:i}f ve�:� q:ue, ah ,�e. achava em trata·
. ",.

.

.

"

. Porto' I d S'l': ealza-bsel,
no prolxd,mo oml,gdo, PdresloClolabPdelo,sFr.,M:?uro ���to.!""'· ,.e

Comemorando <l:, Ação Integralista, Brasileira, no, A egre., c�m estin" á Ca-
.' veu� a, assem ea gera o.s associa o,s �'" ,u, ,os., ;�n�.IE�l�; .. "Q..enterraínento rcalizolHeproximo dia 7 de Setembro, o Dia da ,Patria, tenho a: honra pl�al da, Re,pubhc_,a, UI�a esq,ua,- nos Publicas de Santa C'ltanna, para �leger ,o. 9,elega,cta-�J�It.�F\';:qHt� C�' "ii "

..

(1, T' P
no

de convidar, V. Exa. para a sessão solene que terá logar dnlha aerea, do E�erc'to brasilel- escolhera <> deputado estadual, representante' daquela laborIosa cri.(�?ê:' ew eno ' as ,res ontes.

no referido dia 7, ás 20 horas, na séde provincial á rua ro, composta de �els aereop,lanos. .,;,
' Respondendo consultas do referido Club o Tribunãl

Regio,.,.João Pinto n- 23.
.

Em VIrtu�c:: do mau �e�po 1etnanl� n�l .�� J�st�ç!t"Êleit�ral ?<!ste �s�a?o, assim, delib':ro\l� 'c},
, (.�:: '<.�:.Três "p"o r d iaFloríanopolis,4 de Setembro de 1935. no Sul somente, ate"as, 14 haras

;,.,
, I)..,pt fUQ90nanos publIcos federaiS, �O('lOS do 'Club dos, .

Otho,n d'Eça" hav,.·am ,a, ter.ris
..

sado no ,·Ca,mpo da F
'

'P'bI'IH.'" d O I d EI'
.

.

B d A N I d uncI,o�an05 .

u' Icbs, não p.o ,e� v,<?tar em ,e. �g� 0
•.': ;Itor :p,a�� Na 'v,itrina"do ZaniniNessa sessão civica usará da palavra o prof. Laer- ,ase a ,'vIação .

ava', : esta
a el€lção de repcesentaate pl'oflsSlonãl na AssemBfea:,LegIsliltiv1;t'dQ t.:,{ :., ',"t' : ' ,

cio Caldeira de Andrade, que discursará sobre o têma-. CIdade, :dols d��,.,���:.elhos. É�tad��' ':,,' . .:" ê�'. .�'.' ){\ ':�::j:ZY,:-.��,i' . �';}�',yi::��;' 'p:��I'�u:���e�:Lom s:c����:As bandeiras do Brasí/.
.'

,;
,

,
2) Çonforme Ja �.�ÇI<h.�"P ,:Tnbu9c,al S�P�J:I�Fl� ,fmi' �e)'��ao F�rdaao xIt"lrite' falista

_����_� ��_. 'Dr. Othón �; ,de,J� �e jul�o deste ario; "pode 'o .f��ci()qal'ip k��er�J..),���' aes$e,,' ",
"g •

,
'

d" E" :: C:,W>t.;,�er. eit��" delegado eleitor, nã() podendo ser, fl?-ff�mL r,;.r.�e- ,�Qtre os,. tnuitos comentaria s
, ç·a sentanM pro lS!;lOna ; :', '1�' .,,'

Que faziam da pintura.

.

'. ::.}, '. .. ,
"

. ':.' 3) A" �eição de DelegadC! não pode ser feita por procu-
Na montradaCasa;:.i.�ni,i1ílbf.:��9:f\;'.:':''l:1. ;:.'" ':�:�:();,'!i. ":;";':: " I

", 'Q,e.chei, justo; o de um'matuto,
,

d"
. , '"

O ',/ ",,'� ,

';, , ',' : �� �u� .riso de
.
censura,

exposto, hoje,' um gran e· retrato - -
" ,':..,.. "

. ,

,

a oleo do.dr. Othon Gama d'Eça, "Dóis' candidatos se apresentam ao pleito, os ;srs. Liborio
chefe provincial da Ação Integra-, Sog-cini"'e' José �B9(.l'l, entretant(ll. pelas s��patía e apoio que já ç<?n;:,
lista Brasileira em Santa Ca,tarina. tá" ilO'S p,arece �

..ç,erta a vitória; c;Je ,).osé. N,f9J�u, Hdtf' '�;" .;:�,:�: ,t; ;
O trabalho é da autoria do n05- Procuramo!i auscultar O" pensamento de dIversos funcionaCios
so conterraneo pintor Acarí Mar· e na sua q;.lá,si totalidade se pro:1Unciaram a favor do candidato

garida'
".

.

.,' JQsé Nic91áu",a.qn�.. "y::'r"T' ."".. , ...:_"" .,. ,,� "- , _ ',--.,.
o .. ' • ..._.

f "1,:" ,

arbárie e

Irmãos.
O sr. Tufi e seu irmão vão até

aquela capital especialmente corn-":

prar íinissimos artigos de verão.

Ação Integralista
Brasil,e'ira·
',- ',' "

:. ,,o

Convite
A Diretoria db Curso Milton e Curso Catarinense

lr-> l\,19dl.!n�z,'l têm a honra de convidar as exmas. familias
'S '.:' " pr,/.�ssOres e alunos para a festa cívica, em co

HH�mU{d...â0 ,ii) Dia da Patria, que se realizará, ás 20 horas,
na séde do Curso Milton. .

Dizi\l baix:o ao am:go,
Qu� dele: ��. achava· ao lado:
-Que �-Ôthon d'Eça que nada
E' o Renato deputado.

T. M.

� ..

'

.'

r, .......

I" ,

�: \:'
l, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




