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Vencendo

fragará
partido Liberal suf
da

preconceitos, o
escriptoranome

e jornalista Antonieta
culta

de

Conforme noticiamos em nOSSQ

edição de sãbbado, ao regressar
de sua viajem aos portos do sul
da Republica, o transporte «Ca
lheiros da Graça,» de nossa Ma
rinha de Guerra, escalará em

Florianopolis, para receber e con-

.......U!F;;..;;;. oxm"""':a.iiü...m;,...,a;:;;,,__..;;.;;;. .;< Qõj iiii õiii ãi duzir ao Rio os restos mortaes

dos fuzilados na Fortaleza de Santa

C a r tão Cruz, nos tormentosos dias de
1893.
Segundo ouvimos, é intenção

- DO -

I
do Ministerio da Marinha erigir

R A b
·

M t I"
monumento commernorativo dos

ev . rce ISPo e ropo I tano [uctuosos acontecimentes, que se

seguiram á retomada da então

Desterro pelas forças llorianistas.
Ao que parece, não foi ainda

determinado o local para esse mo

numento.

N6s, de fi Gazela, achamos
que diversos e ponderosos moti
vos, estão naturalmente a indicar

urnas onas

ADO O PilE A10 SAL AI
-7

p' mE .m=rr

Deverá chegar a esta Ca- to, todos os que gostam de

pital dentro de poucos dias ouvir oradores de elite.
o escriptor Plinio Salgado, Em Porto Alegre, onde a

Chefe da Acção Int egralista sua estadia tem sido um ver

Brasileira. dadeiro triumpho, do Inter-
Por maior que possa ser ventar ao operaria, do notl

a nossa dlscordancia com a ciarista ao literato, todos,
ideologia por elle pregada, o sem distlncção de crédo po
que não podemos deixar de lítico ou philosophico, têm
reconhecer é que, no amplo cercado Plinio Salgado das

scenario da literatura brasí- maiores provas de sympathia
leira, entre os no m e s de e prestado homenagens a

maior projecção e força in- quem tão alto eleva o espi
tellectual, figura em lagar de rito brasileiro.

destaque o eminente homem Florianopolis o ouvirá em

de letras paulista que nos breve, e estamos certos de que
vem vizitar. tributará ao consagrado es-

A sua obra é uniforme e criptor paulista, as hornena
conciza e, manejando a pa- gens a que elle tem direito,
lavra com a elegancia de urn abstrahidas as ideologias de

artista f' a vehemencia de que se faz pioneiro no Bra

um agitador, as suas confe- sil, confirmando as suas bel

reneias, por isso atrahem sem- las tradicções de cortezia e

pre os homens de pensamen- hospitalidade,'

A Imprensa tem hoje o seu dia.
Seu papel na vida é bem significativo e grande

sua finalidade.
Elemento .orientador de muito alcance, propug

nadara de ideias alevantadas, é a Imprensa o defen
sor dos opprimidos e o vergalho dos oppressores.

A data de hoje é profundamente orata aos que
militam na Imprensa.

Ó

Expressivo

Do illust� prelado d. Joaquim Domingues de Oliveir 1, VIr

tuoso Arcebispo Metropolitano recebemos o seguinte cartão:

«D. Domingues de Oliveira para agradecer as expressões de
amabilidade extrema, a que já se acostumou, por parte da illue
tre lamilia Callado.»

Barros

luzi-
93

onumente aos

lados de
Florianopolis, como o ponto ideal
para tal consagração.

Foi aqui que se desenrolaram
muitos dos principaes aconteci
mentos da revolta da esquadra.
Aqui. o theatro dos inominaveis
Iazilamentos. Catharineuses eram

não poucos d03 íuzilados Cathari
nenses eram os innumeraveis pre
judicados pelo fracasso da Revo
lução.

Nem a própria difficu!dade
das commemorações annuaes po
der-se-á allegar, porque Fioriano
polis será breve a séde de um

importante districto naval, o quc�
lhe deve assegurar a pcrm::men
cia�da numerosas tropas da Ma·
rinha.
Ao sr. Almirante Protógenes

Guimarães, Ministro da Marinha.
por intermédio de nosso

illustrado collaborador, comman

dante Lucas Boiteux, Capitão d03
Portos, ambos catharinenses c

dos mais dignos, appellcmos para
que seja erigido em Florianopolis
o referido monumento, a que nos

referimos,
E, si acceito esse nosso alvitre.

lembraríamos um entendimento da
Capitania dos Portos com a ln
terventoria Federal, para a demo
lição da inesthética, tôcca, inex
pressiva. Columna cornrnemorativa
dos heróes barrigas-verdes na

guerra do Paraguay, erguida ao

centro do jardim Oliveira Bello e

que a irreverencia popular bapti
sou de «catacumba) substituindo-a
erguir-se-ia o monumento dos fu
zilados de 93 já então ampliado,
para consagrar lambem os feitos
heróicos dos catharinenses no

Paraguay.
E, ao invés daquella columna

quadrada, cujo significado muitos
e muitos cathorinenses ignoram,
leventar-se-ia um verdadeú:-o mo

numento, para onde deveriam
• 1

convergIr tOGIlS as comrnernorações
cívicas do bravo povo barriga
verde.

Não hesitem, pois, os dois
illustíe3 marinheiros catharineIl;1e�,
em prestar esse mui assignalado
serviço á sua, á nossa terra.

LudibriandG'AsO pOVO Eleições de Outubro
Foi ha dias distribuido e affi

xado nos legares mais movimen
tados da vizinha cidade de Ti

jucas, sob a responsabilidade do
directoria municipal daquelle mu

nicípio, da Colligação um BconviteU
ao povo tijucano para assistir alli,
hontem, a passagem da caravana

[usionada.
Ate ahi nada demais.
O que nos chamou a attenção,

porêm, (e não acreditariamos si
" não tivéssemos visto o papelucho
impresso) foi a audaciosa decla

ração no boletim de que ia assistir
a. um desfile de mais de 300-
auiomooeis.

Não ha dúvida: lá se foram

as nossas pállidas esperanças na

regeneração dos homens do Pas
sado.

Notas e Cornr�:entarios
CollimaalP-ão Republicana I! Em ;;.::r,uida el()�iou o advento do voto secreto, dizendo que da

DI T man::ir.:l como s.=! procediam agor3. 113 eleições, podiam estar certos os

1 seus correlligionarios, que a victoria já se divisava.

I Lêu então a seguinte lista de candidatos:
I Para deputados íederaes: srs, drs. Rupp Junior, Adolpho
Konder, Fulvio Aducci, Bayer Filho, Bulcão Vianna e Abelardo Luz.

Para deputados estaduaes:
Capital e municípios vizinhos: - Srs. major Accacio Moreira

drs. Cid Campos e Arthur Costa, padre Raulino Deschamps, dr.
Wanderley Junior, cap. Antonio Carlos Bittencourt, João José Cabral
e dr. Oswaldo Bulcão Vianna.

A
-

t lt I
Valle do llajahy:-Marcos Konder, dr. Rodolpho Renaux

A's
recepçao nes a capl a Bauer, Achilles Balsini, dr. Edgard Barreto, Fritz Lourenz, e Hen-

21 horas, dava entrada, nesta capital, uma extensa fila rique Vogel.
de �utomoveis = omnibus, nos_quaes viaja�. os politicas .collig�dos. Serra:---dr. Agrippa de Faria, Mario Ramos e Indalecio Arruda.
Ouviram-se então demonstrações de regosrjo, sendo erguidos diver- Sul do Estado:-dr. Alvaro Catão, Heriberto Hülse, João
sos vivas aos próceres opposicionistas. G Ib B' d R d M d B b J d

Foguetões espoucavam no ar emquanto a banda musical <Amê
ua erto ittencourt, r. enato e e eiras ar

-

osa e oão e
ar

I Oliveira.
á Arte», executava uma marcha. Norte do Esiado:-Guilherme Urban, dr. Osvaldo Cabral,

Compacta massa popular estavaestancionada em frente ao'edificio Henrique Jordan e Deodoro de Carvalho.
do sr. Iconnumos Agapito, á praça 15 de Novembro.

-

Oeste:-Victor Schmidt, José Atanazio, Cid Gonzaga, dr.
A' chegada dos srs. drs. Rupp Junior e Adolpho Kondor Osvaldo de Oliveira e Bley Netto.

foram levantados enthusiasticos VIVas T
n � el'minou pedindo ao povo para que batesse uma salva de

n palmas, como approvação das escolhas feitas.
O discurso do dr. Adolpho Sua oração foi appla.udidissima.

Principiou se referindo aos trabalhos da Convenção de Blume- Discursou a seguir o sr. dr. Renato de Medeiros Barbosa,
nau, para depois d;scorrer sôbre a actualidad: politica em nosso Es- candidato pela zona sul.
tado, produzindo uma serena e ponderada oração, criticando a

lucta pessoat, que sempre degenera em prejuízo partidario.
Aconselhou aos seus correligionarios para que se mantivessem

altivos e desassombrados, mas sem resvalar para o terreno dos ata-

EM ITA..JAHV

ltajahy, 9.-(./1 Gazeta) - A' s 1 7 horas realizou-se, nesta
cidade, com a passagem aqui dos elementos colligados um enthu
siastico comicio, assistido por grande massa popular. Fallaram vi
brantemente os srs. dr. Renato de Medeiros Barbosa, dr. Wander

ley Junior e cel, Marcos Konder.

I'. centenario
em louvor a
N.S.das
Dôres

Iniciam-se hoje, ás 19 horas,
na Cathedral Metropolitana, com
novena e benção do Santissimo
Sacramento, as festivas comme

morações do primeir� centenario
em louvor de Nossa Senhora das
Dôre.s.
A iniciativa da festa cabe á ques pessoaes.

respeitavel Irmand�de do S. S. FínaÍisou o seu vibrante discurso com phrases
S N S d DA .

aos seus partidarios, sendo muito applaudido.acramento e . . as ores,
d

" "

sendo 1'. e 2'. juizes a festi- II

vidade os srs. Proc6pio Borja e O discurso do dr. Rupp
Luiz Valente ela. e 2a. juizas A seguir foi annunciado' pelo dr. Adolpho Konder que o dr.

_ as eX'llas. sra.::. Hilda CQsta Rupp Junior ia proceder a leÜura dos indic;ados pela Convenção de

L<shmkul e Ida CorsinÍ. Blumenau.

Durante as nove.nr..J, far-se-á Copl a palavra o sr. dr. Rupp Junior pIOllnunciou, então, um

ouvir o afinéldo conjuncto coral belIo disCUTio, dizendo que se em 29 a revolução era uma esperan-

das FilhàS de: Maria. ça, ém 34 êra um fracasso.

Atropellada
por um auton n

II

A collocação na chapa
Por proposta do sr. dr. Adolpho Konder, a collocação dos

candidatQs colligados será feita pela commissão directora da colligação.
II II"_ u

Eleitos que desistem
Os &rs. drs. Francisco Gallotti e Arnaldo Napoli, colligados

eleitos pela zona sul, desistiram em favor, respectivamente, dos srs.

drs. João da Oliveira € Alvaro Catão.
.

" n
II

"O Popular"
Porto, Uniã_o 9.-(04 Gazefa)-Circulará no proximodia 20,

nesta localidade o bísemanario O Popular. orgão do Partido Liberal

rContinúa na 6a. pá�ina)

�eneYenuto Pi n c h i na tti,
gmando um automoveI, atro
pellou hontem ás 15 horas,
o menor Hercilio Silva, que
em virtude dos ferimentos
recebidos foi recolhido ao

Hospital de Caridade.
O sr. Floriano Taboas foi

testemunha do occorrido, do
que a Policia tomou conhe
cimento.

de concitamento

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Re�actor�chefe � REDACTOR �� E§�[:ABi�OS(()!
ariil1rHJ C�lIado Junior � JOÃO M BA R B O S

li "

-...,.
.

l.I • A Epicuristas e S.t'OiiCO� F o d� larinha 1 .'

REDACTORES DIVERSOS
" �'�; -i;;I

� c, cuu u G.� rnancroca
OO��, eXi'CIl tada por portos carharinen-

Agentes-correspondentes em j!!ljC •
Plinio Salgado ses.

quasi todas as localidades' E' do conhecimcnt II'
do Estado. Noticias que nos chegam do "A phrase Lolsseroller, laisser passer define a attitude de .' . .IKnlO PU!) ICO,

.

,.J·ff d E d d das Juctas soci c 'd d que as praças comumidor",s da
Rio, inlormam-nos a morte de mui erença o

'. sta o eante :15 uctas sociaes. c.m segui a. to o
f

. t

C Is b
-- d'f" dE' Cl" bre os nri

- - annna que exportamos, exizern
,.." () Ia· o ía�ão JOAO BARBOSA, o grande o e I .icto a conorrua assica repousa 50 re os pm1ClplOS que en- �,_,' c,' -

r :6'-"
...,... I E t d tcrnando-o j t t

- erugo vem po, ou SCJ'il. r::...:'.mha
T\T- , •

� =,

mestre da Scena. c ausuraram o -, S 11 o, ornanao-o Impo en e e merme. 1 . I

1 vao sera devolvido o original O· f d Quem aprecia a 1103sa civilisação burgueza, verifica que ella
ce massa cosida.

p hl' d -
extracto era pro essor a

.

E' notorio, tambem, que a [a-u lca o ou nao, Escola Dramática, onde o seu
nos oHeiece um panorama de materialismo grosseiro, em que o pra- 1

O conceito expresso em arti- f II
.

b d 1 zer se torna a única finalidade. A escandalosa ostentacão dos ri- ni1[l� que se produz em grande
da ecimento a re gran e acuna.

� '-' 'x - ,

E dgo e collaboração, mesmo soli FI' l' b cos, o luxo das classes abastadas, o esbanjamento dos miilionarios, o
escala, neste sta 0, contem pó,

7
�

onanopo IS que tão em co- ' 1
•

cilada, não implica em respon h d rumor das roletas e das taras de champagne tilintantes, o esplendor por outra, e G � massa crúa,
bln eceu o gran e mestre do Thea- x _lI. c... .

P'sa i idade ou endôsso por parte B'i d d pagão que caracteriza a todas as manilestacões sociaes, estão nos Assistimos, sabbado, mais um' ara tornar esse género de nos-

da Redacca-o.
tro rast eiro, on e foi tão a - �

d d II
�

.

id d
.. sa nl-

1 -

.

-

1� 1 '-) I d C
o 1� ccucçao, acceitavel, nos rner-

, mirado, sentirá profundamente a
mostran o g.ue, aperzail e uma �:otoc,o ar :xt�no;l a e lc.,trlstã,. o esp endido espetacu o a ompa- ri dd 1 f I I I i.: PI"

cacos consumi ores, tem. . o ex-

Assignatu ras sua morte. que pre omma no runco nas amuras, e o eprcunsrno, a pl1l OSOP]!a nma . a memm,
.

I d E
. .

h 1 G' F
.

di
'. portador, que 3ubmettel-o a um

ANNO 46$000 Aqui, si não nos falha a me- o. prazeT,gUf- .pICuro ensinou a -tantos secuios na recta natu- 01, Igamos com JustIça, mais Br'NI""FlriO -

1
• L. z, ......,1 previo.

SEMESTRE' 20)$000 rnoria, exhibiu-se duas vezes.
ra ista. . uma victoriosa noitada do elenco N' .

.

.

A d b t
.

t d b b 'Ih d
.

1 C h mguem iznora cue .., nossa

TRIMESTRE 15$000 Uma, 'com Alexandre Azeve- esse es ragamen o, os governos aSSIS 'em e raços cru- n ante a gue,-lc 3. ompan ia, f
.

h d
o 'l -- L_ <

d I l-I h'
, .

l'r- 'A 11. I J rf
ann a e mandioca obtem prc-

l\IIEZ 5$000 do e .Antonio Serra, a outra, com za os, porq�e os governos adoptam a P 11 osop, la da me derença a i « muiner c o uca»; é, er ecti-
'1 d d d I Ih 7 f ços muito inleriores, nas oracas

a extraordinaria Italia Fausto. 01', a outrma prega a pe o ve o z.enon, e que tanto successo ez vamer;te, uma peça em qUê ha l- �

, d d d
.

d R II -

'd d
. p. a qUe concorre, do que as simi-

Alma affeita ao Bem' incenti- na epoca '- a �ca enCla e oma. COfilCi a e mte!llgentemente ur- t

d
�

,
" 11 d d

lares e out:·os Estados.
vador dos grandes vultos do nos-

. .

1� ,
i a num assumpto escolhido ')P- Estamos informados de que,

so theatro, João Barbosa, o Mes- 03 symbolos trad:clOnaes resurgem pelo mundo: swaslica lo autor com m�ita felicidade�--
f

. 1 I
. -

O' O
_.

d d
n03 terIlpos da chamada RCi)U-

tre, deixa um claro na arte dra- aryana, elxe romano, acüa ce tIca, sIgma grego. renaSCImento pnm:::lro acto a come ia hl II [I
"

d b I t- t'
.

d'
.

d'd' :1'
- :ca v e na, fm2.m w!iá,a(�a",mática brasileira esses sym o os ao an 19O5 ln< lca o repasnmento as 1 eas que en- - a-nos uma lmprescão um tanto

- -

,

E' f
..

I d J .

1 P
3,0 Govêmo, providencias, J)ara

O grande actor, que era na-
carnam. � a ermentação, que prepara a reilovação espmtua o ü.esanmH:\c_ora.

-

arece-nos que Vil- -f
r

d ,
- .

I f que. se un ormisasse o tYF·Q ela·
tural do Rio Grande do Sul, de- mun O. m03 assLítu Ema peça a go raca. 11

G B M
-

d que e nosso !D:'oducto av._ricola,
62 d'd . . as essa lrn;,rcssão vae-se is- -

$apparece a05 annos e I a-
" . I

'
. ,

d d
d.cstinado á exporta;.ào. �

de, ficando, po�ém, para 031DÓS- U II ilp:l;IClO aos poucos e la, es e E' 11 •

I

O •. n -:-e g_ra � i ;:---: �. O n� 'o p- ::.,;,", \"" -8·" 'J'-�" ;:.._--;... "'1 ')
'" esse appê.,O parLlO (,e ne-

tero- o seu grand e o di ...
�

• , ::_. I II' �.;..J, ,_ .� ....:;.J ;) E1iCIO (J ,�'. acto, entra:nosa· .

� e nome e -

d f d f goclan�ê' i,üêr;:ssado 'EO r ::ferido
ficante exem.plo da sua vida. - O dr. Vieira de Alencar, Chefe Provincial do Paraná, e .ontar scenas e uma artiss:ma

.

d d commercIO.

organizou da seguinte fórma o respectivo secretariado: com!ci a :::.
N hr' en .uma providencia foi, 110

Departamento Provincial de: Finanças: Paulo 1\1:1.1lim Ri- �,num «crescendo» admira� . \. t
1 -

vel, aguei!.: enticcho vâe-n05 fa- CllmUlO, omaaa, pOIS não .sel1do
1 1 .

. o assumD�O de natureza p"!iI'ic'lde Propaganda: Ely Azambuja zenoo conleCêr as maIS surprc� h
,. \

d
�. _u,

I d d 1-
.

. nen ,um mte;-é:sse rOL Crla desroer-len entes e e lClOsas cousas que
de Cultura Artística: dr. fbbeEs nos fazem rir a bom rir.

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos ·an

'1uncios e assignaturas devem
(jer enviados ao Director-Ge
rente Jairo Cailatlo.

Horario dos
omnibus

Temo-nos referido, em recen

te (.dição, á clamorosa inobser
vancia dos horarios, visados pe
la Inspectoria de Vehiculos, e a

que deVeriam sujeitar-se as diver
sas emprezas d� omnibus (ue

exploram o transp )rt � de pa ;sa
geiros, não �Ó na zonl urbam,
como para os district03 da Ilha
e municipios vizinhos.
E' inutil relevar a série

I
de

pr:;JlIlZOS, as innú -neras contrarie
dades e embaraços, que esse a

nômalo estado de coisas acarreta

ao povo, principalmente ás ca

madas pobres, obrigada, na in
cessante luta pelo pão de cada
dia, a uma pontualidade mais ou
menos ngorosa nos empregos que
occupam.

Hontem, palestrando com pes
sôa perfeitamente conhecedora do
assumpto, inteirou-nos elIa das
Icaes difficuldades que encontra

a Inspectoria de Vehiculos e at�
a própria Delegacia A.uxiliar.
No dia em que - dizia-nos

o n::Jsso interlocutor - essas re

partições tiverem de proceder com
um pouco mais de rigor, grande
parte dos omnibus serão afasta
dos do tráfego. E, então, a gri
ta do póvo será ainda maior,
pela alarmante falta de transpor
le, tanto mais sensível quanto é
certo que parte consideravel da
população florianopolitana, ante o

encarecimento dos alugueis de
ca"a, transferiu residencia para a

zona suburbana e distnctos pró-

mw__

Seguf,ldo nos informa a Carlos
Hoepcke S.{A., Agentes CON
DOR nesta praça, a mala para o

próximo vôo transatlântico será
fechada quarta-feira, dia I 2 do
corrente nesta capital, ás 9 -horas
na Agencia Condor, e ás 9 J 12
horas no Correio Geral. (Mala
registrada, ás 71 {2. horas, sómen
te no Correio Geral.

Para mais informações, pedi
mos dirigir-se aos Agentes CAR
LOS HOEPCKE SrA.

S
·

A
" I beiro;e rv I ço-- e reo Departamento pf()vin'2Íal

CondO r-Luft;' Germano;
. -

Departamento Pwvll1clal

hansa Assumpção;
Gabinete da Chefia: Navasio dos Santo�.;
Secção Universitaria: João Rocha Loures Sobrinho.
Para occupar o cargo de cornmandante da Milicia Integra

lista do Paranà, foi proposto pelo Chefe Provincial ao C';mmandan
te Nacional da Milicia, o nome do tenente Ewaldo Seeling Filho.

II
II II

Devem comparecer hoje, ás 20 horas, á séde da A, I. B.
todos os integralistas inscriptos, milicianos ou não.

H
r. II

O Chefe Nacioiâai em
Por"to Alegre

Palmeirim Íoi o artista de sem

pre: cO?:nedido, sobrio sem exage
ros.

Tudo ndle I é naturalidade.
Tudo nelle é provocação ao riso
qw::: nos vem franco, expoí.1taneo,
balsanmizando-nos a alma com o

bom humor que é, Flor assim di-·
zer, synonimia de saúde.

I Dl" . ,

L a memm, n:ê:sse. partIcular é
um medico; cura-nos as tristezas
do espirita...

E Ferreira Leite?

tar.

Voltou á baila,
Demos, o asmmpto

segundo S·::lU

a que dedi-

T d Que sympathia tem desp:::rtado
o os os jornaes de Porto Alegre, inclmive a Federação, em a n053a platéa esse artista quenoticiaram com sympathia a visita de Plinio Salgado ti capital. rio-

é, digainos sem favor; um dos
grandense.

.
_

.' .
," '. - .. lTInis fortes esi:cio3 da ,CornoanhiaVanos orQaos da Imprensa o entrevistaram; os mtellectuaes ")' _,

l:

d u'd I 1
l' i'.lmemm.

cercar�m-no e c�nsl. eração e o nterventor, num g_e�to que o co_-[ Não eS'-ue"amos Cec" Medi-loca fora do faCCIOSIsmo do seu tempo, mandou-o V!l:ltar, ceclerldo, I FI·l � �
_ f

-) - 1
.

d Ih
,_.

1 h (.' n ri 2 I
na. � a e a ITlac.a emWlnü aa-

am a, o ve o e tradlCCIOna teatro olo t"euro para a a' corr-
r 1�11o f" '\

"

-'l� r-

f
.

d Ch f N' I
.

J
l' C' 1� '1U�J � .01mv50 e ",n __o que ora.

erencla o e e aCIOna, pOIS a a' se reallZou no me h-:::a- ,
" _. ,'L

N (
-

d d'
.. I no� ',!;ilLa.

tro avegantes e 101 e lcada aos operanOl;. I C� ') "7]1' d '

O eh r N
-

I 'd
. -

d'
-

d II �cy. �da e a meta <-

ere ac!Ona tem SI o VisIta lSSlmo, consagnm O-l;,C a C "l.,;. d ( rt.,
.

I -, "d d d
-

d ompa.lhhU e que lUZ pa'L(...
lmprensa ongos commentan05 a sua personalI a e e escnptor e e p: - .;. -t d:." _ -.)

d
.

I
1 c,--,�3L, ,Z;:.I ITlalS,

renova or SOCla,

No dia sete realizou-se o juramento á Bandeira pelos milicia-'
nos, acto esse que teve grande brilhantismo e foi cercado de' vi-
brantes' applausos populares. .

Em companhia do Chefe Nacional viajam os drs. Miguel Rea
le, Secretario Nacional do Departamento de Doutrina, Iracy Igaya-
ra, Chefe da Casa Militar e Ferdinando de Martino, do Departa
mento Nacional de Doutrina, e o téchnico cinematogr<iphi�ta sr.

Americo Matrangola.

camos e�ta nola.

Ouvimos dizer, qu·� ao 3m.
Cd. In.L:rventor Federal, foi en

tregue, por pessôo. de nosso meio
commercial, um memoi'Íal expli
cativo dc.' proCeSSO de BENEFI
CIAR a Í:lrinha ele n:andioca,
,com sclggest6es perfeitamente plau
síveis, paTa :nodtficar os rc1::tho
d03 ele fabrico deEse nosso prin·

• 1 d
.

erpa! -pro ucto de exportação.
A ancie:!ade, tod'lvia" das p.:::,

sâas hUín-anitarias, conhecedoras
do assumpto e que 19uardam as

prDviebncias promettidas, está se

tornando ebma3iado tensa e é de
toJo acsomelhavd, que as alt:15
a"'o�I'darl"," �··end

.

!(. _�l "".... '- ,-,," d.lt. am aos Jü3�03
tip; dIos d.� humanidade que: lhe
sâ"J f;;itos.

Xlmos.

Cia. Souza
Cruz

Deram-nos o prazer de sua vi
sita os srs. Victor Zanetti, geren
te da Cia. Souza Cruz, nesta

Capital; Alberto Ditchfield, ins
pector geral e o sr. Virgílio José
Garcia, lepresentante commercial
nesta praça.

Gratos pela visita.

! .
"

Sda E1S!SWD03 para que o nr.

C=l. Int:;rvcntor Federal dc:t:::-

A�l.lardél_mos a acção 0'.1 a pa-
Hontem toram ens'::'::;1adas, em lavra governamental. .

matinée a comedia «Chuva de: VOLT'AREMOS AO AS-
Filhos», e á noite «Divorciados». SUMPTO.

.

Duas peças esplendidas cuja in- ----

terpreiação feita perft";itamente a t� !'�éd iO Pa ra á
contento, mereceram da s�lecta Escola 1'\Ilode�
assistencia 05 mais expontaneos. !O de Appn-

.

applausos. ". cacão
A escassez de e3paço I)-ão nos

.>

Como continuem a propalar, nesta capital e no interior da permitte apreciar destacadamente Termina a· J 8 do corrente o

provincia, que o Nucleo integralista de Florianopolis &�ixou de! a actuação dos a.rtistas. I pr2_ZO determinado para encerr'a
realizar uma parada a 7 de setembro porque tal solemnidade fôra Como. até. �9111 o ;rem fazen- mento da concurrencia pública,
prohibida peIa policia, declaro não ser isso verdade, pois. do,.. 0 afmadlsslmo conJunc�o Pal- para a constr.uçção, nesta capi�
nenhuma autoridade provincial, ou, como se diz, estadual, illclflm, desempenhou bnlbnte- tal, do prédio destinado á Esc.o�

poderia prohibir que brasileiros commernorassem urna data mente os seus espectJ.culos de I l� Mod�lo de Applicação de Flo-

N nacional. hontem. nanopohs.

O
O�� f.? Ia�b<?[ O desfile ficou adiado para J 9 de novembro, quando a A.

f'
sr.

d
o ln ares

d
o nn

10 1.B. fará a exaltação da bandeira da Patria na praça publica.
01 nomea o, por acto o sr. a - OTHON O'EÇAmirante prefeito da capital, zela- C.hefe Provincial
dor do cemiterio extincto de II II

Florianopolis. Mais um cent.ro de
., irradia-

ção integralista

Palcos
e Telas I

l l

� ,
.. � �/ . .i.(:.6�ctt,�

o esp::ctaculo de: sabbado
csple'1didamente interpretado.

r:1;nc que o assumpto soffra exa"

me ir.1ü1Cdiàto e quc medidas s>
.

_I j;m1 tomadas, com urgencia, para
fOI I que o caso em referencia tenh::t

I - d'
..

somçao con lzente com os SC:1-

timentos pa�rioticos e humanita
rios de S. Exa.

- Mas, então, o mal é me

mediavel? indagamos.
- Parece que não, continuou

nosso informante. Um entendi
mento entre a Prefeitura Mu�i
cipal de Florianopolis e as re

partições da Policia Civil talvez
viesse trazer uma solução:ao caso.

Além disso, porque nossa e�

dilidade não abre concurrencia
pública, mediante certas conces�

sões contractuaes, a estabelecer
com uma empreza poderosa, que
possa assegurar, sob penas deter
minadas, um tráfego regular?

Porque, d.e vez que o sr. al
mirante - prefeito tanto se tem

desvelado pela melhoria das es

tradas ilháas, não se estende o

zelo prefeitural ás rua� da cidade?
O calçamento da Conselheiro

Mafra é um escárneo, como, a

liás, quasi todo o calçamento de
Fiorianopolis.
O que dizemos da Avenida

H e r c i 1 i o Luz, rua BocaylJVa,
Prainha, Nerêu Ramos, e outras?

Responda o sr. Prefeito.

A oito o Chefe Nacional vizltou o Nucleo de Novo Han1-
Odeon-''A's 6 I {2 e 8 112, burgo e o de São Leopoldo, devendo embarcar para esta capital num

«Na linha do dever!> e «A Villa !ta da escala de Imbituba.
dos Phantasmas».
Imperial-AOs 5, 7 e 8 112,

"o Homem que Vencem>.
'Cheatro-A Cia. Palmeirim

levará hoje a estupenda come

dia «O Interventor». O espec
taculo terá IniCIO ás 20,30 ho-

o
u

n

Dec�aração necessaria

raso

Grupo Escolar
uAbdon Baptista"

Com a presença do sr. dr.
Placido Olympio de Oliveira e

outras autoridades, foi ha dias
inaugurado, em Jaraguá, o grupo
escolar «Abdon Baptista»,

Foi installado hontem, domingo, o sub-Nucleo
Lauterbach, no muoicipio de Rio do Sul.

"
I I

Bandeira Integralista
Um grupo de seuhoras pretende offerecer uma l?andeira m

tegralista ao, Nucleo de Florianopolis.

districtal de

A rY1iHcia de Brusq�-Ie
Já começaram 03 exercicios da Milícia d� Brusque, cujo Nu

cleo tem uma alta porcentagem de operari0s,.
II fi

II

Catharinense:
-Attende em torno! 03 Partidos querem o bem do Brasil.

affirmam. Mas, porque é que luctam? Porque ess.1S tremerldas bata�
lhas em que nem se respeita a vida privada do adversario?

-E' que elles querem o Poder com') um melO e não como

um fim!
Vem, portanto, verÍlr a: tua c:1misa 'verde!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� oq l·l(;'; � Ef"n'e·'.' �I !mI!

. " U".. -'

�., �'<.J tl.�...., ,.J .. , �I (f.:il!:.1' [;IJI

1��,,__',",m��"""''''''-1�'�''''''MI i' -ryO() "SL5per"'�Bayreu·tll"
I XA;:�UPE CONTRA co- �I O l11�is bello

I

e_ ma.s r �perfeiçoado receptor ela actualidade
QUELUCHE FONTOURA

,I A ultima creaçao dê r ELl::TUNKEl'l-· ondas curtas e longas

I
���-+�o·

- EPrEITO SEGURO - _'�·'\t'S<;;;.;..".! �"�"-"""<..J.

I' Carias Hoepcke, S. A. --- 1'vlairiz Florianopolis
A' venda em te-

J
I FlUAES [1.1 :-BlumcnJ.u-.íüinville-São Francisco-Laguila·-Lagcs

. da� Phar�lacias� �����m.ã_;;,m;,;m�JJ

NI

;'

�.

A

'��ib.�l3'i'*"Ilai'in'!"l;:4lI�q-�J3X.b'JlTIII.Il�I�m.J.f���-lÍ.ll��

:1 �i�!��ORr;�t'���1snEOC�;!��� II
I Agentes das Indústrias Reunidas F. Motarazxo=S. Paulo

IIrStandard Oil .Company Oí Brasil (Keroz:en,� marca i
"jACARE", ,Gazolina "MOTANO")-Pa�1air do Br�sil ll�S. A. (ServIço aéreo)-Marcas de farinha de trigo �

, LlLY e CLAUDIA, premiadas com cheques de
.

60$000 até '!:i)OO$OOO g
t'l·' ,.. !" t� f A) filI.'I�r&mrE:l �ell,j� •a \ coco �RUA CONSELHEIRO .i\l.AfR,.\ N. 29 ij

���,::::=::��=:��:JJ
f'V"'·�.���:�"��"fM'�"jV,�,����,.���",-\>Ç�f,f,�"""" �v.� �v.

. ',�.�4!, V ":�Y..."V�""""" ���,n �V.L �r.JJI 3!..VL ���

�� Na construção dos afamados recptores radio �!t�cl «PhilipsI> são ap'rov�itadas t?das as importantes r�,� I
� conquistas da screncia de radio, 4� I

� Des.t� !órr!1a rccornmcndamos, ante,s de ,fazerdc$ a � Ir�i aquisiçao de um receptor, procurai ouvir os ata- �:if

�'��,i mad?s apparelhos ,:Philips» de construcção moderna �<.�� e pnrnorosa matéria prima. �)-,i� l-<�c.eptores a todos os preços e em condições rg�d vantaJosa�.. . N '�!:� IV! atores Informações: �J.I�� CeSTA. & elA.. �, �?� RUA CONSELHEIRO NJAFRA -- 54 ��f".q, �.�
��,����Â��ijJ���V..&��V��

-.----====-

c

RUA CONSELHEIRO NIAF1(A N. 17

Café e Restauramt
"E S T ri E L L AWJ'

... o E···

Paulo Posi-to
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exrnas. Iarnilias
Restaurant ti la' carta

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

Bebidas nacionaes e extrangeiras--Conforto-Hygiene
�!I I'

1

d 0 1 "

1
e rviora Ida' e--\.._asa oe pr;.me1ré� orcem

Praça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420 I
_j

R,C I
1

EN[)E�"l-SE ou ALUGAl\rl ..SE seis BUNGALO�VS

novos, no districto <t João Pessôa)}, por preços ao alcance

de tedos.

Tratar com o sr. Salvador Di Dfn::Hdí--LARGO CE-

Ivo

R

I

REPRESENTANTES GERAES:
Ernesto Rigij9I'1h�k· g ela. Utl�.

Rua Conselheiro mafro, 35·· r. Postal 112·· T"i;ízph. 1.626

NERAL OZORIO.

End. Tel. FI LOr.J1 ENO

FLORIANOPOLIS - s A O J O S E'
Santa Catharina

Fabrica de rv10veis Catharinense
o E

Paulo Schlel"'Y')per
otrosn o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
Telcphone 11. ]632

Rua

thodos maismodernos alliados II
'��- -�-====-====,-===

. .,

douiríc.!. cxperiencra [1, qumaa no

{- �i leite per excel-

I
I

PrefiraJ11 � CO"
domesticos ...... ,..

misté-de (Curityba) para lavagem
Em caixas de 27 tabletes

de roupa e

res

M'sssa 'c'oti'sfst'ente · • ·
- Optima qualictade-

• •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

le', R C""" J'�!I.onsnltcrio: '\WI úrajano ()':�
. Aderbal R. da Silva

'r'-:Lf:P{'10'\1-: 11 ?�/J II'-' �. I .,� �_.

I A
...=,,-"=-===-====, � dvogados

i "=�-"-'=--=='---�-' ---"""i Rua Trajano, n' 33, Tele-
D �\ �

.. � P"� " II

,..!'r. uVdguei CicZtOaiui fone 1631.
Clinica gerol rSyphilis f Dr. �er;rlqus R[Jp� JDr.

VIAS URINARIAS [ E

Consultorio: Praça 15 deil Dr. Oswaldo Suli'iãti Vianna

Nov. 24 �Sobrado) tel,ef.;', Escritório R, Felippe
1595 Resid. Praça Perelralll Schm.dt n: 9 Phone 1483
e Oliveira 14-Telef. 135q(l. \======.-.=====
Consultas diariamente: Das:

II � D r F�'IIJ;'o A'd=u'c' C='ldas 8 ás 10 e das 17 ás 19 J} III'
,

.......=........=-====.......=�:I I A d I====--=-�-=il � l vogac o

DR. DJAlMt\ MOElL\)��ANi";i II Rua João Pinto, n: 18
�

I' (sobrado)

'!I Das 10 ás 12 e das 14 ás

I 17 horas
�� 1 lliy=

� _.�--:-t'�'-���

calçatBos pelos
COL.O·SSAL sOi-ti er'1to de caçados fii-)OS para

Especialidades em calçados sob .,edida

!' I:k. A, Bul�5g 'itfiurma -í
I

i Director Médico do Hospital
de Caridade

CLlNICA GERAL

Tratamento medico e cirur-

gico das moléstias dos
olhos

Consultorio Rua João
Pinto /8

I

: �====_=_=,==-=<-=_===,-=.�==Z=='"

I === =:::=
'7-VillG

•

--

I Dr. Cesar Avilla
i
I

i
: Dr. Casar Sartorl
I

t M.üHco operador e parteiro I

� Consuttorio J7, /vrcypres:« I

� Paiva tr 1 -- das 8 ás 9 e

I
das 15 ás 18 hrs, .

Tratamento da Tubérculo-

1i se pelos processos actuaes

Ex .. assistente do

I Médico - Operador. Es
pecialista erri alta Cirur

gia e Ginecologia
Rcs. Rua Esteves Juntor,26;

TELErHO�c 1131

Consultas medicas das
1 O ás 1 2 e das 1 5

ás 17 horas "

Laborotorlo de anàlyses �
f.

clinicas I'
das 9 ás 1 2 e das !
14 ás l S lioras.

r!1Exames de sangue, líquido I:
cephalo-rachidiano, urina, I i

, I "

escarro, puz, etc.,« guu - 'II
quer pesquiza para elucida- I I
'cão de diag,nosticos, \!3 �

Rua [cão Pinto, 13.' .1(Sobrado)

j CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTÓS E MOLES
TIAS DE Sf:í\HORAS

Dr, Rayrnl.mdLl SUfit!lS
mlZoico õo t-lo5pital e

maternl�aàe

E�;PECIAL!STA

Rc�id, Rua Irmão Joaquim sln
'(;elephone / /05

Cons. - Rua Trajano n. 1
CC'elephone /32 I

Das 10 ás 12 e das 14 ás 18

Dr. Sizemmdo Teixeira

CLINICA MÉDICA
Diariamente das 9 ás 1 1 e

das 15 ás 17 hs.

Consultorie nua A1arechal !

Guilherme, n' 1

PHONE 1299

Chamados a qualquer hora

O@

e�

'I-

l/� ..�. "S�hí.m I �'a!ano, G I

Consultas ás 17 horas

II Dentistas
II
I

ee __o

I

I Arnoldo Suarez
Cuneo

CIRURGIÃO DENTISTA

Processos modernizados

Consultorio á Rua Arcypreste
Paiva-Telephone 1427

.

�-

-

Paulo Nohl"

I

III CIRURGIAo DENTISTA

Rn:a Com.íçlhaifi) M�tgt;m 49

1
TELEPHONE 1.496

Or
c

"

Co
ç

LO!-

I l Da::

Ta
�-

o

s

Offi
tes

R
I

I Caix
�

Ph

Pi""
II g

1 Praç

�I 1- .

��.!'.�

PI1II
i i A
I

r'\a"I

I
L Y

I

I
I
I

l�-�_����=_�.��-�:.__
._

� Dr. Antonio Botini

II ru.'''''��iI'>'í�''' !il<\�ilIr�'�"', __ ��"f·;ll!�hh.,l1.!!lita .. i.:4 :nll,,�1i cd.:i �J �Ii�í:';;v

II 'V/os (Jrinarias

II Consulto rio e Residencia
I

Advogados
Drs. Nerêu Hamos

e

==-'============>=

ADVOGADOS
,
,.-

t 'r
I

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
.

Escritório: Rua Trajano,
I�' 1 L

_ _

DE
Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado
Telephone n: 1548

ntenle €I'Acampara
-a 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

i.i�"'�"",������·-:-�..i:iT.�·����-W

BmiCiJ de Credi�;) P,,�m!fiJ' e P.!j(:ê�I�-�;&--l�ml'��-Catl�;r:r;;-i
(50r, roo, Ce Re5p. Litàü;)

n 1" 1 ( 'E ,p' . , \1 xua rajano I)
-- \. < n.ncro p; CíHJO)

Enõ, TeleQr. : l3an;:rc;Jnlo ln ('G��� 4·f-{ibcicC.1p e "CnG:COf2"
Flori.1nopolis

Emrr�E�iT'Jm03 ,,, Df":::'1Cm'lTrJ5 ", CDBRr=i!-JíT15 ,
OHDEH5 De Pf'lGFJmc::t--lTD IrorreS[llJfl,àl2f1tes íZfTI tDOD-J (JS f:rluniripio5 ,�iD E5�C:.?1)

., 'Os melhores JUT�;5 tara os deposite: ern Contas l.urrEnrês i
Acce.ta procu�'oções. Ijélr3 receber v.:.ncimen,l�O em toda; as II repartições

.

lederaes, estadoaes e mumclpa� '

�m�:, C""'N'!"Mr;ftt!'rlrfl'i®tta g--n;.'t'?!IIC.W\"W
.

t'aMi'IInoan --:m��}

TFabric;-d';�;l

=..0.=' ,_,_ .. , ... _ ,--',',.- ---'_'-..
I

Dr, 5al{J2ldo ue Olhreir3 I
I:

, Compra-se pellesAdvogado
crúas de Gato do lvlat-RUV FELlPPE SCHNllDT N' 9 :

� I

to, Graxaim, Raposas

'I Accacio Mo- e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

.

.

re I ra tem SeU escrip-

tório de advocacia á rua I -DE-

RElOJOMUA OURIVESARIAVisconde de Ouro Preto I

I
preç�s9�

horneris, senhoras e creariças
RUA FELIPPE SCHIMIDT 2 '

#I

."".' ....ti ...
·
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Para 7

erteluzzl Souza

,.;':�;,��;l;�f��.'<';;:0�;f��ft;;���m9�������������j.
f�r���·�·

" ,�_c_��_

���� "Tres a rrn a-o"S' ��

�I à;�f�� 1;�ãO� I
I':>' • _'", RUA fELIP?E SCHMIDT N. 22 Phone 1401 �
�� 'i "

.• , ESTAMOS LIQUIDANDO COM 2'0'1, DE ABATIMENTO ��:(:j ,'" pI. ,': GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO e'
� ,; . Sedas Lindas e Tecidos finos de beiissimos padrões

��
N, >"

ELEGANCIA E APURADO GOSTO

f;:;{\:1 El�i��©!J Pr@pri� r�
t,,� ��
6f�Ç�;1:.�;���t.�;0;�Jl��������������,�"ilJ����""'3��!!fp�,.\!'.,.·c:?'!'·'""c�.:;:L..��::;e':J.( _.._·7;�C�::Ji ����..".��(��� ����

pintura do
Correio

DIVERSOS

A

Não ha muito tempo, em vol
ta do edifício onde funcciona a

Directoria Regional dos Correios
e Telegraphos, era uma azafama
sem fim. Longas escadas, raspa
deiras, baldes de caiação, bró
chas, etc. eram afanosamente ma

nejados pelas habeis mãos de

pintores, incumbidos pelo loca
dor, de darem melhor apparen�
cia, pelo menos de maior limpe
za, áquelIe vasto edifício, situa

do, aliás, como sabe toda gente,
na principal praça de Floriano�

polis.
Essa caiação, que realmente

se fazia necessaria, talvez tivesse

origem em louvavel edital da
Prefeitura Municipal, deterrninan
do a limpeza das fachadas das
casas, localizadas em determina
das ruas e praças.

Pois bem � pintada, apenas, a

platibanda abalaustrada do pré
dio a que nos referimos, [ôram,
ha dias, os serviços suspensos,
não sabemos a trôco de que re

levante motivo.
Será que os trabalhos lôram in

terrompidos em caracter defini
tivo, cu somente para os pintores
descançarem?

Informação
Commercial

I Temos em mão mais um

numero da «Informação Com
mercial- que se edita'nesta
capital.
Como os anteriores vem

este numero farto de infor
mes, de grande utilidade ás
classes productoras. Seu
summario é o seguinte:
Congresso de Itajahy -

Desigualdade ch o c a n t e -

Movimento da Junta Com
mercial- Manteiga esporta
ção em Julho de São Fran
cisco e Itajahy - Thesouro
do Estado - Groelzne & Cia
- Radio Club de Blumenau
- Movimento maritimo - O
Caso Amaro da 'Costa & Cii
- Phosphoros -Ovos -. A
Gazela - IVhideiras - Em
prestimo de 20.000 contos
lncendio - Finanças do Es
tado - Municipio de Floria
nopolis - Dr. Amadeu Luz
- Titulas protestados.

SABAO

CGra
Cebo

5$500
$900
1$500
1$200

rOINVILLE
�1jor leilo)

4$000
5$000

GRUPO

���.ú"""'il\1!1 ��
�������D2��

CAI\tiBIO

Pintura em geral a pre
ÇCiS modicos

60$0001
11$810

Raulino Horn
Chrystaltno de Barros

I/Iêl de r.be!h3.5 l�\ta
No:es kib
/\ssucar grosso arroba
F)olvilbo S&,CCO

1;1;035
3$500
6$200

Rua Aravjo FiguêireJo, 23
r :J P.if'lhOr'CU5 Indayal,7--Com a presen

ça do director interino da
Instrucção, sr. Roberto Mo
ritz, inaugurou-se hoje o

Grupo Escolar ' «Raulino
Horn», constituindo a solen
nidade um grande aconteci
mento nesta villa, tendo Ior
mado todas as escolas e o

Tiro de Guerra 287. Foi exe
cutado um magnifico pro
gramma, produzindo um vi
brante dircurso o professor
João dos Santos Areão, ins

pector da nacionalisação do
ensino. Todas as autorida
des presentes, juntamente
com o povo) prestaram jura
menta á Bandeira em

.

com�

memoração a gloriosa data
da lndependencia Nacional.
Fizeram-se representar o cel.
Interventor e os drs. secre

tarios de Estado. (Correspon-
dente \U 1 ,,-,_I.

COUROS
, ! imcos oesados kilo1--..1 1 r <.; l� ......0......... �a..l

Refugos pesados kilo
r irnoos leves hlo-4_""!" v _':>0_-

"', [ j ,}Limpos rerugos l�u.O

Cedanho Ido

18.346
27.822

6.378
29.503
J3.9ó9

G.! 58 9.361

PELES
Gatos do mato uma

Lontras média uma

Lagartos grand�s uma

Veados mateiros kilo
PF;UiOÇA

Floria: opolis pode dirigir-se a Paphaet Digiacomo
RUA CONSELHPIRO lvlAFRA 76

FEIjAO
(POi sacco de 60 /eilos)

Preto novo 1 6$000 I
TaLoa5 de lei est, (3x23) dl!�::;:'t

I'
.

(\0'"
I

P1'"nco csoecia ��2,',1"\.., l'J'38$000 �� ü.. 01 d... � y \ _._- _.

Vermelho 20'>000 I

Taboas lei largo 3x31 dz. I) 4:>000 "il" •

h ') "é'O('''
I

..

I 1 �8"'nor\ l'lu!D.tLr�l.O �)u,_:; \.}\)
, Pen!a$ de serra ei cz, L: ::)U U I!'.\ERCADO rr:ou:.o '

,- I
FARINHA DE I\-IAl\Cv,:C/\i 6$oorl

d '$on (\ (Por SCiCCO dê'; 5'0 k;:, s)Sarrafos de lei 115 A Z. 0" 0,-,
Fí!!a com pó 1 O� 500

i\I!ADEIRA DE LEI ,,- PRIMEí.
RA QUALIDADE

.FalTo de pinho 1 4$000
Taboas de qualtd::de 2123 dz.

Pr�í;M eH!I'6�tU@�:Ii� Il��çc, €[c;

�lm"i�IíClí1@íi$

Grossa sem pó
j\!lERCADO FTZo-. �.:O

FARINHA DE TRIGO ARR07
(Por sacco de 60 lcilos)

i\gulha Especial 50�>ODO
Agulha Bom 45$000
Ja;onez Especial 41 $000
Japontz Bom 39$000
D' C

. 1 "�,�,()f"IOorca OInGa JL.'j,IJU
.MERCADO FIRME

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

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

ASSUCAR BANHA

p',,:,:;.:� i. � '. r,:' ["$ c r.:! Ui7iã demonstr'ação} a qualquer :ics
r.L:'.:C.;, "", .. :::.:;�n o:..: �"L2phClne pera o es:cripíorio da

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

(Por caixas de 60 'cilos)
68$000 Em latas de 20 quilos 1 1 0$000
68$000 Em latas de 5 quilos 11 4$000
58$000 Em latas de 2 quilos 115$000
62;;;000 NiERCADO FIRNl.E
50$000 f ".',.�

\".J
f ... .r;� -::-:. '.�:' c:' �rr:1 Gi'c;

....id'; c�r.LJ;"�O para o

C:,��:<',_--,o (�.�: c.:.;<�·:i C�:�',� �f��C�!3J c1e e;';�t.'do.BATATAS

saccos de 60 lei1os) o que ha de(Por pcssuircm tudo
SAL DE CABO FRIO

�:��.
- ;,,:�.r�:�::'�"'J (," �: L�' .: �{;.) C"."J r.::.-fd8cra,;tio cd�ctdcJ, trazem, na merca

t "'� ;',.; ._.::,!.::. ,- .. r-: c:.�}.- ;�;a 8Uil\!�iél de C;llil!ickde, dureçêc e valor.
Branca Graúdas 22$000
Branca Misturadas 16.$000

MERCADO FIRME /
..

�,} �'�f·r·: �.:·�1 :\_�.>-\.�·,t/.-� I; t)!5:2:]urc-se de que a mechii'ia é bê a

c o �.�. �.J •. :,-, c: It�',� ',.._�.�. c�.? CGilt�aDçJ - eitija o rcfriserê;Jcr G� E.

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encapados 2 kilos

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

(por leilo)
SAL DE MOSSORÓ Mantas Gordas

Sacco de 60 kilos 9$500 Patos e Manta

Sacco de 45 ki!üs 7$500 Sort;,.lL' ;-cglllar
Moido de 45 kilos 9$000 , N,�;RCADO

1$700
1$500
1$400 Ciaa �rracção, t.uz·e Forca de FlorianopolisPlfx}tll.C �aQ����,��,1..1·-�

...���'I'_��r��:�,_��:1o���W�.=.�'m':����,r�1i���""t1i"""Cf-=q1i.l
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Como recebera' o funcionalismo a candidatu

ra do sr.MarcosKonder, "cabeça-de-chapa" da
representação coUigada á�ssembléa Estadual?

"'-�
�§�

Florianopolis, Segunda-feira, 10 de Setembro de 1934

A VOZ DO POVO Ultimas Noticias

matrimonial da gentilissima senho
rinha Olga Pederneiras Ramos,
dilecta filha do sr. dr. Nerêu Ra
mm, illustre lider da bancada ca

tharinense na Camara dos Depu
tados e de sua exma, esposa d.
Beatriz Pederneiras Ramos, com

o sr. dr. Augusto Ferreira de
Paula, distincto médico militar,
residente na Capital Federal.
O acto civil teve lugar na re

sidencia dos paes da noiva e o

religioso ns Capella do Collegio
Sagrado Coração de Jesus. Du
rante a cerimonia religiosa a srita.
Irene da Silva Ramos, vocalizou
admiravelmente uma BAve Maria.D
O acto constituiu um verdadei

ro acontecimento social, tendo os

noivos sido muito cumprimenta
dos.

Na corbeille da noiva viam-se ri-

de Outubro Cellulose para o fa
brico de papel

Rio) 5 (via aérea) - O Sr.
Catharinense, redactoriado pelo sr. Elias Domit. Ministro da Fazenda resol-

�'ntem, ás 13,45 horas, fi
II

"
veu permittir pelo prazo de

um automovel «Ford» guiado O sr. Povoas de Siqueira noventa dias, a partir desta
pelo soldado do Corpo de Commentava-se hoje nas rodas dos colligados o bluf] passado data, o desembaraço da ce-
Bombeiro de nome Arman- pela Convenção ao jornalista POVO:iS de Siqueira, qu� no Rio de Ja- lulose importada para íabri
do Firmino Cardoso, virou neiro tem prestado relevantes serviços aos republicanos-legionarios. cação de papel, desde que
no caminho das -Trez Pon- Ao jornalista conterraneo Po-,roa3 de Siqueira, que ora num seja verificada, em conferen
tes». Eram passageiras do ora noutro jornal carioca publicava artigos atacantesle desabridos contra da, que as laminas ou pla
carro as sritas. Santa Ber- 05 revoluccionarios catharinenses, [oi promettido a indicação do seu cas só poderão ser utiliza
nardes e Anésia de Souza, nome pela chapa colligada á deputação estadual. das como materia prima para
que, como o chauííeur rece- Entretanto as coisas não se ajeitaram, e o servidor dos colli- fabricação de papel, promo-
beram ferimentos. gados no F.io foi preterido, recebendo como premIO de consolação vendo as repartições corn-

Se':yue hoje para o sul do E5- I
A arnbulancia comp�receu um telegramma de agradecimentos. petentes, em caso contrario

tado "'o sr: -n � h '. A I ao 10Cdl, tendo conduzido os Segundo ouvimos, ainda á e;':; ClW vieram se juntar outros, a necessaria inutilização de
. c gcn eno unes

f' ·d
. �

a menina Maria da Conceição, Gualberto, chefe da residencia da 'en. os paFa O Hospital de Muitos qll� pensavam ser escolhidos, conforme promettimento modo que não possam as di-
filha do dr. Oscar Ramos; Directoria de Egtradas e Roda- Can�ade, onde rec,eberam os dos chefes, foram boycotados e outros que nem pemavam ser in- tas laminas ou pinças ser

a exma. sra. d. Tolentina da gem naquella zona.
curativos necessanos. A Po·· dicados, VIram seus nomes incluidos na lista, com o fito de con aplicadas como papelão.

Silva, esposa do sr. Tito Coelho -

lida registrou o facto. ciliar os interesses em jôgo. Neste sentido foi expedida
Pires;

I-,n&·
'UlI""_ rnEnlf -- circular ás repartições com-

a senhorinha Maria Luiza Gal- I '� O Partido Liberal pete�tes.
liani;

11 D._�...:p
Orios comeram Foram convocado, o, clielee politicos do Partido Liberal, que �

. �,""'-_" �,'= �-�.

a senhorinha Caetana Maria Toddy e f'ica -

faze� _parte d� direct�ri�, cer:trai �ara, numa �eur�iã� a se r_e�lizar � Est i I haços ...Rosa; ram vaien -

amanna, examinar as mOlcaçoes feitas, pelos directorios mumcIPaes! _,_z ___

o menino Daniel Lopes Mafra, "tes... e organizar as chapas fcdera·es e esta-Íuaes, com que este partido ..,,�Í.e·i#Y$: �����
filho do sr. Agapito Mafra. Liga Nautica -0- concorrerá ás eleições de 14 do! outubro. «PEDIU CONTAS

Doca Martins, mais conhe-
---

.!lO lNTE'R.V(�N-
cido por -Parahyba» e Ar- Justíssima escolha da prof. Antonieta �OR» (Com refe-
lindo Costa depois de uma de Barros rencia ao pedido de
vasta libação, viraram a va- Corria hoje insistentemente que a zona do littoral do Partido contas do snr. :}3erga-
lentes, praticando desordens Liberal Catharinense incluiria entre o� indicados para a deputação mini e 't:ier Perissé ao

A Poticra Ci vil não se COI1- estadual o nome da talentosa prolessora conterranea d. Antonieta de Interventor do Üistri-
formando, recolheu-os- á som- Barros, elemento de realce n03 ln �i03 literarios da nossa terra, sen- elo Federal) ielegr, do
bra» até cessarem os effei- do a sua cultura e intelligencia apreciadissimas pela gente barriga- Rio, de 6-9-34.
tos da maldita. verde.

--_..........

Confirmando-se esta noticia só ternos que louvar a attitude No Dístricto Federal
Avahy X Cruzeíro dos Íiberaes. Já ninguem <dórrn-» (que horrôrl],

-0-
.

B.=rgamini e Perissé
Realizaram-se hontern á tar- -------------.------.------------- Mostrando que �são do amôr s

de, no estádio da Federa-
I b ab.Ilhantaram a festa com re- Chamaram, não sei porquê,

A representação catharinense ção Catharinense de despor- Pelos CUS citativos.
A's fallas o Interventor ...

to, os annunciados encontros
no grande certame náutico de II »�» Foram servidos aos re
de novembro, que se realizará na

entre os segundos e primei- Brinca quem Póde presentantes e assoclados
Capital da Republica, será eh-

ros quadros do Avahy e Cru-
Realizou-se sabbado, na uma lauta mesa de docês e

fiada podo Pfesidente da U:� zeiro, em continuação á dis-
d d B· od f' b bid.g

. puta do campeonato local sé e 0« nnca quem pu �:<>, mas e I as.

Nautica.
de futebol. o baptismo da taça offereci- Discursaram ainda os re-

O jogo dos segundes qua
da qáuella sympatica socle- presentantes da «Liga Ope

dros terminou com a VlctO- dade car�avalesca, _pela casa

I raria}�, �.2� de Dezembro»,
ria do Cruzeiro, por 2X1.

commerclal ",A Capital». Fal- e <!Tlra Nlao».

A partida princípal desen- laram o orador deste C!ub Após a' solem:tidade tive-
M:l$ co:no? (dizia o Gi,

I de a rainha da festa. A se::uir ram inicio ás dansas que se
vo veu-se esinteressante, ter- <J C!irregador do mercado)
mmando com fácil victoria tomou uso da palavra o sr. prolongaram até altas horas

Eu conheço o paraty.
do Avahy pela contagem de Hypolito Pereira, á quem da madrugada, Tomo pórre que «me escóva»
5X2. apos a empolgante oração foi «A Gazela» que se fez re-

Mas não sabia (t'..ssa é bôa!)

no� c��m;i;�su�t��godet���: offgi��r�:������:s Cf;!��� f;e��,�t��e ��fae�eJ:r�ç��g.Vi- �u:mJ;! J::, i.�d��:!...)
íavoravel ao azul-e-branco, �_������,M�'��E�Ç�-�_����'�.��.�.-��-�""'�."'�""'�-�3'-��1tM�r-�����r Paraty tem deputado ...
tendo sido os pontos mar- �

cados por Medeiros Lins e Attent�I�' bem'Edmundo. No segu�do tem-

•

U. � iii

I po, o quadro de Zé-MacaCo
E' grande o enthusiasmo rei- �ugment?u a contagem por

nante no� clubes nauticos desta mtermédlO de Medeiros II e

Capital para a escolha das guarni- Lins; tendo o Cruzeiro mar

ções que deverão seguir, no proxi- cad� dois tentos, por inter
mo dia 23 de outubro, a bordo médIO de Bétinho e Pacheco.
do vapor «Anna», com destino ao O quadro victorioso esta-
Rio. va assim organizado:

Gripp
Filomeno - Zé-Macaco
Tico-tico - Ruy - Numas
Medeiros I I. - Edmundo -

Lins - Medeiros I - Godinho

Fez annos hontem: Io interessante Helio, filhinho
do distincto casal Ferreira Leite,
destacados artistas da Cia, Pal-

Os que partem:

Desastre de IAs
automóvel

eleições
tContinuação da la. página)

Fazem annos hoje:

reI. 10sé EugenIo mülllZr

Pelo avião da Panair seguiu
hontem, para a Capital da Repu
blica, o sr. Ten. CeI. José Euge
nio Müller, alto funccionario do
ThesoUfo Naciona] e prestigioso
politico em ltajahy,

merim. Ao travesso anniversariante

que é o menino de ouro da Com
panhia, mandamos os n05�OS para
bens.

Ramos •• Paula

Sob a presidencia do dr. João
Alcantara da Cunha realizou-se
no dia 4 mais uma importante �e;

são da Liga Nautica de Santa
Catharina, tendo ficado resolvido,
alem de outros assumptos de i.n
portancia, a participação do nosso

Estado aos Campeonatos Brasi
leiros de Renio.
Ainda por deliberação do con

selho, as regatas olficiaes deste
Estado foram transferidas para o

dia 16 de dezembro.

Enlaces

Realizou-se sabbado o enlace

ar. AlfreOo Araujo

N03 proximos dias IS, 17 e 19
de outubro vindouro terão lugar,
nesta capital, as provas eliminato
ria3 para a escolha das guarnições
qu � deverão representar, o nO:;$O

Estado nOi campeonatos brasilei
ro:> de Remo.

Os Liberaes de Parll
..

ty e S. Francisco, já
indicaram 03 seus can

didatos á deputação
federal e estadual.
(De A Gazeta de 6-9-
34).

quissimos presentes,
Ao novel par e aos seus pro

genitores .fi Gazela faz os

melhores votos de felicidades.

Os qu� chegam:

Para o cargo de 2·. secretario
da Liga Nautica, foi eleito em ses

são do dia 5 o dr. Alfeu Tolen
tino de Souza Jor.

Do norte do paiz regressou hon
tem, acompanhado de sua exma,

família o sr. dr. Alfredo de Araujo.

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

(O « Tchinlchinato»
nào quer brigar; 'quer
«cava,,> , ..)

Acham-se entre nós os srs. ceI.
Manoel dos Passos Maia, dr. Ivo
de Aquino, sr. Antonio Athana
zio, o ceI. José Rocha, prefeito
de Chapecó; o sr. Luiz Piz

zplatti, prefeito de Orleans e o sr.

Estanislau Schumann, de Ca
Roinhas.

TREINOS
A filial das Casas Pernambucanas, é a urÍica desta

praça, que vende directamente da fabrica ao consu

midor.

PREÇOS OS MINIMOS DA PRAÇA

Non faciamo «desagato»
Te dico a te dolcemente:
Barbosa o teu Tchintchinato
E' gamarada detchente...

Os treinos prosseguem anima
dissimos e do resultado das elimi
natorias é que se decidirá qual o

conjuncto da representação barri
ga-verde.

Formidavel e inegualavel stock de fazttndas com

os padrões mais bellos

Comprar nas Casas Pernambucanas é economizar.

RUA FELIPPE SCHMIDT n· 15

Per Dia si non ascultare
Tutti parole, qui io dico
Managgial Non si puó fare
Niente, mio caro amlCO .. ,

Saraplàc

Theatro, A. de Carvalho Companhia de Uomedias Palnleirim -Cecy Medina

HOJE ás S 112 horas--3' espectaculo de assignatur«? -- Subirá � scena a gr�nde peça de P�ulo
de Magalhaes, que, acaba de ser, pela imprensa de Norte Ameflca� cognomlnapo o "W�II Rogers do IBrasll"

o INTERVENTO
, .,";" (.� , ,;. , ..:. � "�
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