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AZET
Número avulso $2001 Propriedade e direcção de ...JAIRO CALLADO I Núm,ero atrazado $400

Visita ao sr.

Antonio Gui
marães
Cabral

Eleicõee ôe OutubroEstrangulou
o neto

. o Centro Acadêmico XI de
Fevereiro, ,por intermedio de re

presentantes designados, visitou
A palavra dos I i beraes hoje, no Hotel Moura, onde se

Segundo noticias cohidas a caravana do Partido Liberal acha hospedado o sr. Antonio
Catharinense, que percorre o sul do Estado, chefiada pelo. grande Guimarães Cabral que, domingo.
tribuno catharinense dr. Nerêu Ramos, tanto em Laguna como em foi victima de uma deshumana ag
Tubarão foi festivamente recebida, promovendo em ambas as locali- gressão. Motívou esta attitude por
dades, comicios de propaganda eleitoral, decorrendo em' ambiente parte daquella aggremiação, não

de enthusiasmo, sendo assistidos por grande massa popular. só a repulsa que em todos cau-
"

Il
"

sou semelhante gesto-mas, em

menau. A excursão do chefe opposicionista ser este iHustre senhor um amigo.
-Então-atirámos logo-o Integralismo se aprom- Blumenau, 2S (A Gazela)-O dr. Adolpho Konder. em dos' moços catharinenses e um pa-

; Buenos Ayres, 25 - (via aé- pta para as proximas eleições? ,',

... propaganda política, visitou os municípios de lodayal, Rio do Sul ladino -de suas causas,

"rea)--O vespertino La Critica -Sim-respondeu-nos O Chefe Provincial-e-iremos
e Timbó e os dístrictos de Warmow e Aquidaban. Embora cheio de cans e .sob

publica hoje, em grande destaque, ás urnas: queremos o voto para destruirmos aproprio S. s. depois de percorrer a zona serrana, virá pela estrada o peso da idade, o sr, Cabral
uma entrevista concedida pela co- voto. Quanto ás chapas, já as enviei ao Chefe Nacional de ferro São Paulo-Rio Grande, promovendo comícios nas loca- conserva ainda aquelle espírito
nhecida escriptora e poetiza bra- e ao Departamento Nacional de Organização Politica. lidades á margem dessa estrada. são e irríquieto da mocidade, que
sileira, sra. Rosalina Coelho Lis-

'

-Espera o Nihilobstat de S. Paulo? " o tempo e os revezes da vida fa-
bôa, na qual se declára que a -De S. Paulo, não! Do Chefe Nacional do Inte- Caravan� �olligada -zem extinguimos homens, bem'
Revolução de 1930, que encon- gralismo. Espero que elle approve a composição das cha-

Blumenau. 25 (A Gazela)-Os, srs, drs. Victor Konder. cedo.
irou as mulheres em uma posição pas. Si tal se der, publica-Ia-ei immed. iatamente. B F Ih A h C

.

d .Acompanhamos a commissãoBayer i o, rt ur osta e outros Iniciarão, por estes ias, umahumilhante e subordinada, Íiber- Antes disso nada 'lhe posso dizer. em sua visita.. E ahi, entre _a
? excursão de propaganda política, pelos municípios do norte do

tou-as e deu-lhes os direitos poli- -Questão de siglllo ou disciplina. E d piedade' e a, admiração, 'que nos

.ticos, e que assim o paiz assumiu
"

-Ambos. Apenas posso lhe adeantar que não se:-
sta o.

ti. " inspirou a fi.K!!!:�:'do estimado ,an-
seu lugar entre as nações mais a- rei candidato. Não se [ustificaria qne eu dirigisse, orientas- Comicios cião.concluimos: que só creaturas

'

vançadas do mundo. se como Chefe Provincial, a minha ,propria candidatura,
.. _ . .' 9ue hajam esquecido completamea-

Em certo ponto assim se mani-
'

-'Mas,-insistimos-não será uma incoherencia ap- Domingo pro�17 da Colhga�a? . Rdu��canJa �nvlará te 'as 'leis de Deus e- dos ho-
festa a entrevistada: pellar para' o voto, si o lntegralismo combate a Demo- uma cara�a�a a

h«
er I ��»,dmu�lclp�0.J e sao 0Je, ,,��a mens, poderiam attingir tão alto

"Durante dois mil annos, a cracia de que o voto é a expressão popular? profa�a� a da �.�p� c0..JJa :. 1 egJu)r�o os sr�. . rs. ,a- grau de perversidade.
mulher tem sido uma' força não

'

-Em primeiro legar, não: Mussolini, Hitler e o noe . e FO a ! verra, an" er ey unior e ,o� ros. ',� _"__
approveitada. Não me parece mal, proprio Lenine foram, mais de uma vez, ár urnas, com o. II', • , "

O'
' "

d th t.

nl id fim de exercitarem as suas hostes e de afastar, ainda, os Noproximo domingo a CoIligação Republicana realizará caso o ea ro
,agora, que mterve

,

la como CI a-

I I d d 1 Cd' "d d d 5dã". seus companheiros das lutas dos Partidos. ti) elles tambern comicios. de propaganda e eitora nos i�trict�s, esta capital an- 'a CI a e e' ão '

combatiam a Democracia-liberal. Em segundo, também nasveira e Santo Antonio. JOSe
R

dO
não; nós não mendigamos o voto nem re�onhecemos no li II Deu eÍltrada na secretaria daAo redor voto essa expressão popular de Democracia, a que V� se Dr. Rupp Junior Côrte de Appellação e está aguar-

d referia. Afim de seguir em propaganda dos colligados na re- d�ndo pr,eparos, os autos de .aemuno, em Para nós a Democracia não se exercita atravez gião serr.ana, partiu hontem com d.estíno a ,Rio do Sul, o sr. ção summária de locação do pré-
motocycleta do tal suffragio universal e dos Partidos, como não póde dr: Henrique Rupp jor., onde se Juntará a caravana que, dio Theatro Municipal de São

ser essa indecorosa mendicancia de solidariedade, esse ah se encontra, chefiada pelo sr: Adolpho Kond�r. José. São partes, nesta acção,o sr,Acham-se nesta capital, vin- f I
.

d
,.

t b t d P fd
dos de Porto Alegre, .: V _

a atono ernagogico, re um an e, com que ca�, ar/ o,
" José Filomeno, como appellante e

.

"VIa a
como os camelots, apregoam a sua mercadoria politica, Como Curilvba recebeu o Municipio de São José, comocana-�ages os estudantes de
que é sempre a melhor, a mais pura, a mais bem feita e ...11 appelIado.eng�nhana srs. Zaltan Sulkow,sky a mais barata...

_ PllnlD Salgado '

E' advogado do sr. José Fi-
e Giula Bartha, que pretendem AD" t li ta meu caro como a fas-l ... " . I d F I' Ad

.

.

di'
emocraCla In egra IS , , " Segundo relatam os Jornais de Cuntyba em voz unamme omeno, o sr. r. u VIO UCCI,Circular o fiun o, em matocyc e- .

t
-

dé f t
.

_ .. . '.'Cl� a, nao esce a con ra ern�sa� com a� massas, �as per constituiu uma verdadeira consagração a recepção Ieita pelo povo que, como tivemos occasião deta.

'b ".

d
mitte que ellas subam aos ntvets supenores e se mtegre� daquella cidade ao Chefe Nacional do Integralismo e sua comitiva. apreciar, .produziu nos autos bri-Ontem, rece emos

da
visita

h
es-

no Estado e delle façam parte pelos seus syndicatos e ás Enorme multidão onde se confundiam representantes de todas lhante defesa.
'

tes destemerosos estu antes un- -

1'"
-

da D' -'t 1 bli A força cons
.

.
•

r,�'" _I s�as coorpora�oes, o. gaos \.- II el 0.pu c�"
-

as classes, calculada em cérca de 10.000 pessôas, ovaCiOnou ogaros, que mantiveram, n�,ta le Ciente da Naçao as ,suas cellulas vltaes nao podem ser· b'l
.

'

dacção, longa e agradavel pales- .
. .'

"

.

II .
emmente rasl eIrO.

. ,

, �� Pai ttdos, e Sl� os, trabalhadores man�aes e Inte e:tuaes. Emprestando maIor realce a recepção, tocaram na chegada as
, lra.. " So a n�presentaçao dos trabalhadores e representaçao po- bandas de musica do 9. o R. A. M. e da Fôrça pública que,05 raldmen que Ja percorreram I N

�

h d resentações com caracter
'

"
,

00'1 d FI" pu ar. ao se cOlnpre en em rep num gesto gentil forélm cedidas pelos respectivos eommandos.140.. O kl om�tros;. e ona- exclusivamente politico-partidario; ellas' tem de ser pro-
nopohs prosegUlrão Viagem para fissionaes.
o norte via �Iu_menau, até Reci- -E contam eleger algum candidato?
fe, onde, t�marao. o paquete �ue -Nós não temos a preocupação de fabricar de-
lOS Ie�ara a Europ�, com dest�no putados:. isto é da Democracia-liberal.
ao pais �at�l, .termmando_ aSSIm, Iremos á� urnas. E' o quanto nos basta. Temos Canoinhas, 25 fi Gazela - Çerca de mil pessoas comparece-
sua arroJadlsslma excursao, bastante pudor, J'á lhe disse, para não estender, a mão á ram á succulenta cnu.rrascada oHerecida ao chefe do governo do Es-

tado. O sr. ceI. Aristilano pronunciou empolgante e sensacionalcaridade eleitoral� pedindo o óbulo de um voto. Não
I d doração, senrlo ep>i1 t lillsticamente app au i o. S. Excia. foi saudadomentimos ás nossas convicções. Falamos ao eleitorado sin-

em nome dos canoinhenses, pelo sr. José Rodrigues Cabral. Attenden-ceramente, de igual para igual, sob uma bandeira de
do aos insistentes pedidos da massa popular, <) jornalista Nelson Mabrasilidade, que é nossa e é de todos. E o eleitorado jul- chado, pronunciou um formoso discurso finalizando com uma sauda-gará.·
ção aos operarios em nome do proletariado joinvillense. Os amigos e-Qual a votação que esperam obter?-insistimos.
sympathizantes da classe operária offereceram ao leader proleta rie

Procedentes da Delega-
-.Não sei. As eleições, mesmo para quem possua Nelson Machado um copo de cerveja no Hotel Glober. Acaba do

duma estatistica, são caixas de segredos ...da policial do districto e
-Então? Que diremos aos nossos leitores sobre se realizar a ceremonia do lançamento da pedra fundamental do

, �,0oão Pessôa «, municipio de novo grupo escolar, tendo usado da palavra os srs. dr. Juiz de D�-
P 1· os prognósticos, integralistas?

'

FSão José, chegaram, á o 1-
Q

-

f
'

t' F' é
.', reito, desta comarca, e ceI. Interventor ederal. ,

ct'a Central os conhecl'dos la-
'-' ue nao azemos prognos ICOS. IZ mos. SIm, o' O d I dA' d'

,

b 'Ih t' "I' - S. Paulo, 25 (via aérea)-Od' f d' r
'

d'
..
d' d r. vens e rauJo lscursoucom n, an Ismo na rea Izaçao

rapios Accacio Vieira e Ma- �agnosél�o o �egll�e; app lcamos �f .�elnâ lO dl� tC� O.
da churrascada e por óccasião do lançamento da pedra fundamen- Partido Communista do Brasil

noel Amaro Martins, que na gora
T' e� pactentcla.e ed�perar os e eltOs . at me tcaçao ... tal do novo grupo.

vae pleitear as eleições em São
noite de ontem planejaram ,l���oo�be�ml�a o a nossa en revls a. Porto União, 25 (A Gazela)-'A Comitiva InterventoriaI Pàuh
,roubar na casa cGmmercial -N d

fIga o.

S
'

d foi aqui festivamente recebida, sendo acclamada por milhares de R
·

h d
.

do sr. delegado de policia,
-, a a, me� caro. "emrre as suas or ens.

pessôas Da saccada do hotel, falIou'ao povo o dr. Ivens� produ- ai n a os es-
daquelle districto.

CANDI DATO DÔ OPERARIADO zindo vibrante or�ção. A J?raça principal esta�a lindamente engal- 'tudantes deA policia avisada a tempo, '.
, . lanada, sobresahmdo-se dOIS belIos arcos de tnumpho cQm as legen-

eV,itou O roubo e predeu os Consta que o �perana,do I�Rça!á um manIfesto das: Salve Coronel .f/ri&liliano Ramos e Viva o Partido Liberal. São Pau lo
gatunos. apresentando �m candidato, a d�pu�açao estadual. A' noite, nos elegantes salões do Clube de Regatas Almirante Boi-
.o primeiro, Accacio Vieira, "

O refendo documento sera divulgado nesses pou- teux effectuou-se um chá. dansante, falIando o dr. promotor público S. Paulo, 25 (via aérea)-A
que conta apenas 17 annos,

cos dias. da comarca e o ceI. Aristiliano Ramos. Hoje. ás 20 horas, será senhorita Wilma Martins Ferrei-
, foi um dos assaltante da Casa Retornaram offerecido um grande banquete ta: S. Excia. ra, do Instituto de Educação, foi
Conmmerdal Carlos Hoepcke Regressaram dâ excursão ao sul do Estado os caravaneiros A Comitiva. ao passar em Lag8a. Vallões e Poço Preto. foi eleita «Rainha dos Estudantes de
S,A. colligados <Irs. Manoel Pedro da Silveira e dr. Fulvio Aduca.

'

saudada por erescido número de pessoa� e e�olas Jocaes. São Paulo.})

Lisbôa, 25 - (via aérea)
Noticiam de Villa Real que foi

presa na [reguezia de Campean,
,Anna Pereira de Macedo, cujo
marido reside no Brasil, a qual é

accusada de ter estrangulado o

neto, afim de encobrir a deshon-
,i{a da sua filha.

NOTAS E COMMENTARIOS
Fala-nos o chefe do inte-I

gralismo de Santa
Catharina

'As mulheres
, brasileiras

Encontramos o dr. Othon d'Eça no café
conversando com Alberto Stein, Chefe Municipal

da Ilha,
de Blu-

, I

III

rio

Estatuto do
Funccioná-

A excursão do cei. Inter
ve::itol'1 :Federal

Em sessão conjuncta com o

Conselho Director do Clube dos
Funccionários Páblicos,reuniram-se
sábbado ultimo, ás 1 5 horas, os

representantes das diversas repar
tições públicas sediadas em Flo
rianopolis para coordenarem a

acção social junto á Commissão
da 'Câmara, incumbida de redi
gir o projécto de Estatuto dn
Funccionário.

:Planejaram
um assalto

Partido
Communista

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

GREVE G_,RAL. 00 FE �
�

POiRTO UNlA,O, 25 (Ao Gazeta)-- Os funccionàrios, de toda a estrada S. Pau,·
10 - Rio Gran'de, pleiteiam a equiparaçao de seus venciment()s ao pessoal da es
trada de ferro Sorocabar�a. Caso o Governo não attenda as suas justas preten
çoes, se declararão errl greve no dia 30 deste mez. O Interventor Aris'tili.ano Ra
mos telegraphou ao Presidente da Republica approvando as reinvidicações dos
'ferroviarios.

-_._ ..

_-------------------------

A GAZETA

FS:STe!'#-=S::=:=:=::s�l�i' 1\0'ça'-O I ntegra-lgiãO serrana: bem como o de:envolvi�lellto d,o
. � D E A R T E ®

�
,

ASSIm o de Ararang�a, cUJa installaçào
DIARIO INDEPENDENTE

� ft I· t B
"

I
8 lisou com grande numero de inscripções,

Redactor-chefe � REDACTOR � IS a raS I e I ra .

II
II

II

Martinho Canada Junior I� _ � O Chefe Nacional em Curityba
REDACTORES DIVERSOS I�. J��o""S�. BA��i O Integral ismo e os Partidos Por occasião da c'regada do Chefe Nacional a Curityba, to-

Agentes-correspondentes em
I � .....=..r....��_,... .:&••:&",:..�� I caram na recepção e á frente da columna inregrslísta que desfiHüLl

,

tod I lid d I P I I Plinio Salgado em homenagem a Plinio Salgado, as bandas de musica do 90. R<!�quasi as as oca 1 a es

l
e o mesmo correio que nos '

d A "I!
.

M
'

.

do Estado.
'

• trouxe uma photographia do ma-l «
, , , Por isso mesmo, nós! os lntegralistas, não servimos gEImednto e ,rti nana i ontada, do exercito, e r.la Força Publica do

C I t D C d··
.. r _, sta o.

O I fa bo raçao �s r� ante, orr� im, ;om slgm-. aos governos! nem lâo pouco cos seus oppo.silores! I "
.. 1 [icativa dedlc�tona, v.leram tam-j Deslllleressamo-nos pelas soluções imrnediatas dos problemas! R iO

ii

N_ão será de�olvido o original r �em as chromcas dos jomaes pau- admnistrativos ou politicos; pr()c�ramos ignorar toda ess� g:avita!ãoa I
Fsta' em

U ruguáy
publIcado ou nao, listas sobre os grandes concertos cargos ou logares de destaque, seja no scenano da PrOVInCla, seja no

- organisação o Nucleo ele Rio Uruguày, ultima E;;-
o, , J' d 'd' 7 8 d c d I d d h

.

d d d ração da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande em território
. conceito expresso em arli- rea iza os nos ias e o .li' e era; es en amos com o mesmo esprezo e geração nova, e

.

d llab - L' t P 1" I" 'd d 1 d dos senti d
.

.

d de Santa Cathanna
go e. co oraçao,. mesmo so I corren e na auncea, pe o conJun- mOCI' a e cu ta, penetra a os sentimeutos e as razões supenores a'

.

II

citada, não implica em resp<m eto das bandas militares da 3a, I
Patria, os velhos Partidos gue cahiram com a Revolução de 30, 'II II

�ahilü1ade ou eudêsso por parte Brigada de fnfantarÍa da 2a. Re- assim como os novos que surgem, com 05 mesmos vícios e as mesmas
Levantando-nos, num grande movimento nacionalista, para

da Redacção. , f giã? Militar.
" ,'mlserias doquelles que cahiram. ».

affirmar o valor do Brasil e de tudo o que é util e bello, no caracter

r d t >i' * e nos costumes brasileiros; para unir todos os brasileiros num só es-Assignaturas. o os os CHICOS são unammes
*

ANND'
.

Ilem
louvar. �ão só os execut�res,

I Milicia de Blumenau Ipirit?: o tapuyo a�azonic?;o nordestino: o sertanej� das pIO-;inc;as
S� S

.' 46$000 como especialmente a perfeição Pelo Chefe Provincial foram commissiona dos os olficiaes da n?ftlstas e centraes: os calç:uas � plr�quaras, �aquelros, caiu s, .ca-ILME· TRE 25$000 t C di d
'

1 �
. -r- ,

' pichabas, calungas, parcaras, ganmpeiros: os boiadeiros e tropeiros
TRIMESlfRE 15$000 I d�� ,que o maes r� lorra I�I c�r- I

Ran eira n' ,da n/ÍluCIa de Blumenau, bem como nomeados, Os de Minas, Goyaz, Matto Grosso; colonos, sitiantes, aggrezados, r:,)'�-
.. i\"EZ ,$" ,UZlll o mon,u�cnta conjuncrc, ! graduados, de sub-Decurião a sub-Monitor, ,. �

'in
.

5 000 Dante Corradim, apezar de não

I
n quenos artilices de São Paulo; hervateiros do PiJ.ranS, e Santa Cu-

A correspondencia, bem como ter tido por berco Sta. Catharina J
.U ""1 tharina; gauchos dos pampas; o operariado cb todas as regiões; íL

l ' .
_

-
.

� :, · OlnVII eI)S va 01 es relaftvos aos Illl« fez deste rmcão brasileiro a sua' _" -Ór '1
mocidade das escolas; os commerciantes, industriacs, fazendeiros; os

nunctoe e assienaturas devem .

II
"

.," ' f
1 A Secção Femmma Ja fOI orgamsaaa com grande exito; as professores, funccionarios, os medicos, advogados, engenheiros, os.

,

-, o'" ... terra, pOlS ne a constttm ;,ua a-I' '- C dE'
, ,

b
t> L'

O"

')er enviados a'l) Dlrector-G€- T 11 d Hlscnpçoes no orpo e �scoteuos contmuam mtensas, em como trabalhadores de todas as estradas; os soldados, os marinheiros--to-·
re"�e Ja.:ro caL." - -. � I

mi la, ed ne

fa empre,gou gran. e t no Nucleo local. Só na ultima quintq.-feira� dia 2 I, inscreveram-se 25 d 'd" :l'....l1c, _ I.v. I somma e es orças pe o progresso I h
"

1 �.Q�.os que ªln .. Gl ��m no coras;ão o amor c e seus malOres e o en

,
Caixa Pastai 37 '. 1

musI'ca Sera" . _l· "1' , !10VOS cotnI_><ln eIros:.

I
thusiásíllO pelo S,' i'asi],....._--'-=oo·.,_·�

'.

• _ _,_�.�- t aa '."
'

. m.l�rQ.()ave m- li 11 ' n'
-

... _�=.......��
.... l. '

.

.,

1 i u Um paiz. ciUr' não sabe: discio,linar suas forças pela -esr.)iri-z a.s..s.. :& & =

'''''''1' Justiça não nos cOrigtátWarmosc@mI1E-t··t"""I-';t","1-!

"'.. • � o brilhante musico pelos louros l ,Ei:i.Sc�, el ros ln eg;ra Ia as I tuahdadé. és.{a cond�m[lado a uma desaggregação faltaI.
,

ft\;;.-,n"q'U:I''':
.

, .' Ih'· _ ..

t
- l"l"( Afmi de faClhtar o comparecImento dos escotenos aos

I U 11UU· .

que co eU nos col1cer os por e e! ; , ,

d d '19 h
' "

d
' ,

EI' d S C th
.

,

Ih'.
� d·' 'd.

.

Se·, '.

b.
.' exétclclOS fOI mu a o para as oras o lillClO esses exerCIClOS, eltor e anta a an na

ar'.as � tmgtl
os. 'tt,utd,mo-nots l�mhaàgos-I que termi�arão ás 20 horas. -Escolhe: os Partidos politicos retalharam o Bra3il e 1 52

,

1
o, ransmI In ? �es ·as lU s os

" ti " " , "

aX:�' � '.
IlÓSSOS abra�os. O êxito do certà':'.

,. -

", ..
H. ... ,. • ,

U K
. .

'. d ", 1 grupos hOStl,S; levaram o Brasil a 19nomlllla de uma tut�la fmancet-
...

,

" '
.

" lílie est� suft'iderilerneôte descripto! Secçao femln.'na da. Nu<ãleo era, extrangelra; aballdon�ram a P�tr�a a todo.s 0.6 a:'enturelfOs e.xtran-
V.A'E-SE' etigtt tIaS' cós.ítlis da 1 ':' ' '. ':' pa'"\l'l'l's't'a"na'" e sabl'do I Flor.anopohs I gelros que pregam doutnnas na.�ahvlsta� e atiram, as lucta, dc!Slguaes

,
.,.. ,_ . .

. ,na Imprensa .." , ,.,' '

d
.

d
' ,

�na' � PO'rto Salvo; um c6mo ê; ,ser São Pa�lo a capital I! Q \itlta-feira terá, logar ? compro�isso. dás senhonnhas ,1I1S-! e cr�els, o povo e o ,operana o naclOnaes; clxaram as nossas 10-

phàTO� destt,nado ,a_cornmemo��r � I a�tis�ca b,rasilei�a, dl�pe�s�vel se I criptas no Cucleo de Flonanopolts. Have.�a; tambem� a 501-emmda� dustllas e a nossa agncultura s�m am�:laro e cnvaram as no,sas p-opu-

a�aclOsa e.xr:ediç.ao, .de Canbals-. torna, ,a, "um,., ,m"pdesto, rabIScado,r Ir de do traç(', verde commemoran�o an segunda centuna. lações de impostos e gravames asfixi:mtes; e, enquanto soffremos to-

.J. que na nOIte de 19 de ago b '.1 11 dos os m11c!s do re:úme 03 Partidos, ora se unem, ora se sc1naram, á'(]" .... .

,

"

" ,,' ,

1

prOVinCIano oroar commentanos II
, "

to de 1860, !UÚdlU ,a ,vlgllancla I sobre 'o grande f�íto musical. O I Nucleo de Biguassú ambIção exclusl\a do Poder!
, I 'I

da, esquadra hourbonez� desem-I d' t' t d' n t' II F
. 'd d "''''g' lt' Nuel de Biauassú gU"I' O Integrah5m), ao contraflO, gel!!' a'Jenas o B..!rn ao B. iaS!!.di'

". . ,

h'
ra 10 nos rouxe o o o co cer o OI orgamsa O omI .. O U Imo o eo 'b

.

v " �

_ 'd d ., d .

' .'. - ,- b '.,ba-ocan o ,com seus ,compan el- -d' 7 d Set b· VI' I b fi __ J. T t ''''f'' i'\'
,.

tl'tUl'do pelos companheiros' a ::,ua um a �, a sua glan eZl economlC3 e 'ltJ(� a� ma,sa� o relra�,
, '.' .' ,e e em ro; ou mo -o em, cou soo um númVha o J;'fOVlsono cons ..

", . ,
.

,

lOS nessa costa. O pharoI GanhaI-' d d • G Id' A',,�' d G """"; Paulo de Oll'vel'ra e Do- 1 todos os que produzem, e uflm. tenham d:r�lto5 lÇ�ua:!� e p03sam mlIUlt'
, mas na a po emos accrescen,ar .:aeJa mo

. 'le.te o, er"LH,laS , '"

,

d P
,

,.

di será visivel por todos os naVIOS '

't' .

I') 't I directamente IlCS destmos a atna!
,

M
ao que, com a maXlma JUS Iça, os mmO'os '\.el t. ! L b

'

'I'que passam pelo estreIto de es.- 't' d S- Pld' e
'"

O· N -i·. "

'd" marco.u dOtas rl'ara as sua' \ Es._:olne, portanto, e vota co:n o om braSl eIra!
cn lCOS e ao au o ISS ram

. UCteo]a possue se e e Ja .

1-
.

.

"I
I:) P P_. '

I d
••ctuação de Dante Core.dini, ,;e$OC' de doutrina, bem como 0' exercici", d. Milici.. i . . • ,.

J

NuMA
li ®sd ultimas 7�leml,ndidda� hOS:a:p��::�!n:a:y�:at:e:� Nueleos de L�g;s e Araranguá !Oqueé Rodax?"'li-D�sP-�;-·tos-_-_-Ue5 rea 'la as na mumClpa 1 a e h'

'

", N 1 I La C:' I RIO '() ;1 Gazeta -
l.,
m

"

G II
ent USlasmo com que os muslCOS Pelo RelatorIo ultimo relatIvo ao uc eo oe ges a _,n'::-I ' ',- v

"

L

de Londres, o prmcIpe de a, es cath'arinenses associam-se ás home- f'
,. '1 '

.

.

t d· doutn'n'a }'ntegral'l'sta na r'� .. i - I prosegUlmento ao torneIO. promo-
t d 'la 'prOVInda constatou o mcremen e a �,

R
-

D A 'X '
'

1 1 'd 'd'
,

d fi'comparece� osten an o uma umca
nagens ao collega patricio.

_ I.
,

U J:-V e o maIS 'actua e I VI o pela mgen.tc os pro. S51O:coodecoraçao- a Gran Cruz do --'---'
OI. I Ideal preparado para combater I naes �erão realizados, hOJe a

Cruzeiro, com que recentemente Cartelara .'[··c'onoml·_ Actos offlClaeS ás moscas e tormigas, Não tem1lloÍte, os :-;eguintesjogos:
Mra, �ondecorado pelo governo máu cheiro nem é perigoso para i 3, Chrislovão x ;_Bangú - No
braSileiro. O Sr. ceI. Interventor Fe- os animaes domésticos. campo da rua Figueira de Mello.

d ra d-O Lar deral assignou portarias de- Para extinguir as moscas col- Equipes prüvaveís:
I-IA um projecto, em vias de 5a O . h,. signando O sr. Ernani Ca- loca�se RODAX com a própria S, Chn'stovão: - Francisco,

realização, da construcção de um minha Bessa ed. Maria Soares, rôlha do frasco nos logares apro-I Mario e Zé LlÍz, Agricola, Dodô
tÚDnel ligando a França á bana,lA Ecanom .·5'adora do Lar para substituirem, respectiva- priados, como sejam: vidraças,' e Armando \Vah:er:]oão Vicen-

Trata-se de um túnnel de mente no grupo escolar «Con- tampadas eléctricas, abad-jours te, Quintanilha e J�guarão.
12.600 Pletros, perfurando o AVISO selheiroMafra»,de]oinville e de vidros, Jadrilhos, fios elecb�i- Baogú--Eudydes, Camarão,
monte Branco., a mais altá mon� O Banco de Crédito'CQmmercial e Constructor SIA., successor na escola complementar a11-

cos, paredes, etc" sendo suffici- e Sá Pinto, Paiva, Sant'Anua e

tmha européa, em duas galerias da Casa Bancaria Etonomisadora do Lar, de A, M. La Porta & nexa a professora Celia Lo- ente uma leve pincelada. I Media, Sobral, Tião, Ismael,
parallelas. de 6 meh'os de diâme� Cia., do Rio de Jan�iro, ,e

(.

da sociedade A Economisadora do Lar, bo. As moscas que o comerem I Placido e Oininho.
troO ca�a uma"

, , ,,'
da firma Angelo M. La ?orta & Cia, de F1orianopolis, para ajus-

------

morrem, infallivelmcnte, Vasco da Gama - Ameríca-
Cada galena, serVIra a? trans:- tar-se, por eXlgencia '�o�' Decretos 24.503 e 24._J66, do Gover-

1 Pagamen tos -, Para comb�ter á� formigas I No eot,adio da rua Abílio. em S.
to de automoveIS e den�als

_
vehl-, no Federal, ás deteümnàcões que regulam as SOCIedades de econo-I d Th apphca-se na segUInte forma: -·iJanuano.

culos� em apenas uma dIr�cça�. � I mia collectiva, avisa aos ;eus clientes e amigos, prestamistas da so� O esou ro colloca-se umas gôttas de RO-I Equipes provaveis:
entrada do ladohancez ficara, SI-I ciedade «A EcônomisadOla do Lar» que, em virtude das mesmas Pela rubrica « Credito') DAX sobre um pedaço de vi- Vasco: Rei, BrunO' e Italia: Af�
tuada � 1:2l2 metros de alhtu- determinações, ficàm suspensos os sorteios que se regiam pela Carta Especíaes» O ThesoUío do dro ou uma fôlha sem ferrugem, fonso, Fau:5to e Gringo, Baihan
de e � italIana a 1.360 metros. A Patente u· 14. Estado effecíuou os seguin- depondo-o nos logares onde as ninho, Almir, Lamana, NdJ.a e

.fronte�ra passa a' 3 k.ms. da en- Ainda em �bediencia aos citados Decretos e aO' d6' n' 24,427" tes pagamentos: Gabinete Ty- formigas sahem do ch;io; ou para D' Ailessandro,

tradaltahana., "
todas a..<; operações e contractos da KA EconornisadGm do Lar» e dai pographico Brasil, forneci- melhor effeito, pode-se pingar fimerica: --- \Valter, Vital e

�bora as �ondlções geolol?l- «Carteira Economisadora do Lar>�, passam a reger-se pelo regula- mentos feitos á Contadoria umas dez ou qui.nze gôttas de De Saa, Ferreira, Mariani, e Ar
eas s�}am consld�radas f�v�ravel�; mento da «Carteira Previsora do Lar», deste Banco. e registrado no Geral 664$000; Alcebiades RODAX, no formiguei.ro, As resi; Carola, Rívarola, Fassora.
aTeahzação da obra ga:itara de J! registro �� títulos e documentos do 30, officio da Capital Federal, Seára, adiantamento que lhe formigas o comerão vorasmente De Dovitis e Carreiro.
4 annos.

,. I sob n: 1'018, Livro 3. em 31 de Ago�to de 1934,
, I foi feito .

para a construção devido aO' seu gôsto dôce, ficando Fla.mengo x Bomsucesso - No

Pelá,.,. " .

De accordo com a letra e do CapItulo «As sua,s garanhas» do
I d,a estr�aa B�m Jes�s -- l�o- levemertte intoxicadas, O fado de estadio da rua Alvaro Chaves, nas

VÉNDE_ Pro��o dos seus contractos: 05 prestamistas da s�ciedade,A Eco- Clll�a 1 0:000$000; �eodoro RODAX não produzir a morte Laranjeiras,

SE 'um prédio sito no nOnlIsaclora do Lar, de que e successora a ({CartelF� PrevIsora do Gru�dell. 1 a. pre�taçao dos instantanea, nas formigas, repre- Egu:pes provaveis:
�r tr' t d Sac:co dos Limões Lar»,. terão, a começar desta data, o gozo das reparhções de fundos serv�ços de augmento e mo- senta grande vantagem; visto es� Flamengo ..� Alberto; Carlos

n�s 11�O.
e

'! pela ,classificação por 'p0nt�s por �lles �btída) independentemente dos dífica�ão do, grupo escolar tas irem envenenar antes de sua Alves e Marins; Allernão, Barbü�

Tratar á rua Arcypreste I
",rte,o" que, como. ,acrma hwu "to. hcam 'U'pe"'05. de BIguassu 8:000$000 e a morte, ., oul,., que ",tiverem em ;;a' e Afio",o, Roberto, Arthur,

Paiva n. 6. '
,

Rio de Janeuo, 21 de Setembro de 1934.
_

Antenor Vl�lra Broges, 1 a. sua companhia. Alfredo, Nelson e Jarbas,
. i. Pelo BANCO DE CREDITO COMMERCIAL E CONS- . prestação do seu contracto RODAX encontra-se em to- {3omsucesso - Raymundo,'

DELAMBERT vende-lhe, o TRUCTOR SIA. para a construção da Escola das as bôas casas de commercío Lazaro e Fraga; Heitor, Olto e

melhor gêlo p::>r igual p�eço Angelo Malaguarnera la Porta Normal de Lages � pharmacias. O seu preço é a- Claudin.or; Caldeira, Rebolo, Hu- .

PHONE 1. f,Q,O Dircctor-Presidente. 50:000$000, .penas 1 $500, o vidro� go, C:cye lVlir.o,

Nucleo lageano.
definitiva já se rea-
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. Dr. A. Bulcão Vianna

Director Médico do Hospital
de Caridade

CLIN1CA GERAL.
I .

Tratamento medico e cirur-

gico das molestias dos
olhos

Consuliorío Rua João
Pinto /8

Dr. Cesar Avila
Ex.assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultorio R. Arcypreste
Paiva /2' 1 �� das 8 ás 9 c

das 15 ás 18 hrs,

Tratamento da Tuberculo

I ....se�pe=l=os=pr=o=ce=s=so=s=a=c=tt=la-=es
Dr. Ricardo Gottsmann

. Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves JunlOr.26

TELEPHONE 1131

Consultotio: Rua "Crfliano 18.
...�� .�:'-,

TELEPHONE 1284

Dr. Miguel Boabaid
Clinica geral
Syphilis

VIAS URINARIAS
Consultorio: Praça 15 de

Nov. 24 (Sobrado) tel.ef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 1 7 ás 19.

DR. DJALMA MOELLMANN

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

.

ás 17 horas .

Laboratorio de anàlysés
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 18 horas.

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

ção de diagnosticos.
Rua Fernando Machado

Nr. 6

CLINICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
ffiéiHco õc Hospital Ir:

maternidade

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sln
CCelephone I 105

Cons. - Rua Trajano n, 1

CCelephone 132 I
Das t O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novenlbro
TELEPH. 1.360

A GAZETA
._-------_"... -, .......__ .. -----

--

Com CUl:SO de aperfei
çoamento no Rio de

- Janeiro
CONSULTORID: Rua Fer-

ncnõo marhClélo n' .3

IDas 8 áa I 2 e das' 1 4 ás 1 7

.� "-==-.::.:::__--=..-==="� ==. -= -

-q , I;'
-- _ . -.,-- --� .". - =---=<==�

Cooperativa Catharinense II! '1:1' Chocolate
I .'

BHFR��HG
d ll d 1

. J 50, C Q,�
Arrnanzem e seccos c mo ia os, ouças, V!CifOS, I- Usem o Corante

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l quali- II Gclade. " ' uarany
Rua João Pinto n: 8 __m Phone 1365111 q�le é o ,melhor

I

I
Agente J�\j�!: G!!§Vilíl IIRua [cão Fmto 6 �

OI�!OA�ao"ry�rio I-PASCHOAL SIMONE s.A.il========= ����� ��-��----,,-:-

SEGUNDO TABELLlÃO I LIVRARIA MODERNA
LetJeiros ii/I AljGuevy"

Official privativo de pro- I funõaõa em 1886 Pintura em geral a pre- I
testas e mais annexos

1 ços modicos

RUA DEODORO, 5 I
Rua Feli,ppe Schmidt n; 8

I .rn. K.

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

I
Encontra-se nas princi-

Codigo Ribeiro End. Telg. na dRua Araujo Figueiredo, 23 . es casas o nosso com-

SIM O N E f LO R!At--10POLI5 II
.

mercio

Tvpoqrcphlc, Estereotypia. I
Todos os senhores de fi-jEnccõerrmção, Pcutoção, r-e- I no gôsto só usam os cha-

bolhas em Alto Relevo etc. DELAMBERT-Phone 1.100 II péos de luxo
I _==========�========

I���I� A PREFERIDA ,�
I

I
.

..... • - - -�. .. - - �
Avisa a sua freguezla que acaba de receber as ultimas novidàdes em cal- �

çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minimos.
� ''I:

Faça uma visita á nossa exposição, á rua F'elippe Schmidt n 17, e verá i'as novidades.
'

E�.e,�JJtfl �ualquer t_::balho de renovação de calçados. �j
���te������l.����tt���l����j�

Drs. Nerêu Ramos
e

Aderbal R. da Silva

Advogados -

Rua Trajano, n' 33. Tele
fone 1631. Tabeliães

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Sulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n' 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João pinto, n: 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das �4 [is

17 horas

Pharmacias

Pharmacla e Dro

garia M99,�rna
�=========== '"

'

o::e::!!±fE_�

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. C:id Campos
Escritorio: Rua Trajam),
rr 11.

Praça 15 deNovembro, n' 21

Telcphone 11' 13í5

Pharma,cS.
:POPULAR

'pj::
Antonio "IiAc_�porG

Praça 1 5 de Novembro 27 '

TELEPHONE 1170 Pelles
Banco de Credito Popular e Agrieola de Rsnta CaUiarina

(Soe. Coo. oe Resp. Lltõu.)
Rua Trajano 16 - (Edifício propric)

Enõ, T:zlegr. : Bancrepola '" roo. "Kibeiro" e "mascote"
FlorianopoIis

EmPRESTlmOS '" DESrDHT05 ". rDBRAHÇA5
ORDENS DE PA6AmCNTO

Correspondentes em toõos os municipios 00 EstaClo
Os melhores juros para os deposiios em Contas Correntes
Acceita procurações para receber vencimentos em todas as

repartições lederaes, estadoaes e municipaes.
�----__'_A_MM'� nna�__���A�_" -oo- ���-

_:lEDAl._ Pdif IHFM& ,...,.�

Dr. Pedro de MOQr� i.F�f;ro

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

Dr. Salgado de Oliveira
,

Alfaiatarias
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

j

I Advogado

.

RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9 Alfaiataria
to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas,

ovei;1
AreiasAccacio Mo-

Fabrica deRUA JERONYMO
COELHO, N. 38

•

re I ra tem seu escrip- Rua Joio Pinto n' 11

tório de advocacia á rua
- DE --

Pedro VitaliRELOJOARIA OURIVESARIA
Visconde de Ouro Preto

Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

n. 70, - Phone: 1277.- ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES
TYLO - Rua João Pinto 11 B

Caixa Postal, 110. BIJOUTERIA JOALHERIA
.

- a =_ IJ=:::::���:::::::��::::::::�====�===:::::::::::�
----------

�

__ 0_..
�__ , ,� ,_ _ .

��;�"t\'1S.!'{Á;::��,�\''7:'l1tA:l�.� �------------�----

:SAPATO,

"OS melhores calçadas pelos
CO/LOS��L sortimento de c�lçados finos para

Espec'lalldades em calçados sob medida

o 10
menores 11reços"
homens, senhoras e creançao

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2
�

I
·1

I
, I

,
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Tendo em vista os Iavo-l FARINHA DE TRIGO
res aduaneiros concedidos, a Cruzeiro 44 kilos 38$500
importação de fructas de Surpreza 44 kilos 36$000
mesa durante o armo passa- Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$800
do, apresentou augmento sig- Indiana 28$500 I ARROZ
nificatívo. I (POI' sacco de 60 kilos)

.

Em 1932, isto é, no anno ASSUCAR
. 1 Agulha Especial 50$000

I
anterior: essa importação foi Extra 68$000

I Azulha Bom 45$000
apenas de 24.328:257$0001 Diamante 68$000 Ja�onez Especial 4 J $000
ao passo que em 1933, ele- Cristal 58�000 I ]aponez Bom 39$000
vou-se a reis!40'4984:01 $000. Moido 62$000

I
Bica Corrida 32$000

Nota-se assim umaldífferen- Terceira 50$000 MERCADO FIRME

ça para mais em 1933 de
reis 16.170:144$000. SAL DE CABO FRIO BANHA
A importação refere-se a Sacco de 60 kilos 8$500 (Por caixas de 60 kilos)

fructas frescas e seccas. Sacco de 45 kilos 6$500 Em latas de 20 quilos 110$000
A nossa exportação, po- Moido de 45 kilos 7$500 Em latas de 5 quilos 114$000

rem, fOI animadora. De fáto Encapados 2 kilos 19$000 Em latas de 2 quilos 115$000
em 1932 exportamos fructas

,

diversas na importancia de SAL DE MOSSORO I
MERêADO FiRME

'69.736:828$000, ao passo que Sacco de 60 kilos 9$500 I
C iaTracção L F d FI" I"

110 anno passado ella elevou- Sacco de 45 kilos 7$500
• ,UZ e orça e orianopo IS se a 92.317:335$000, verifi- Moido de 45 kilos 9$000

"'t�'" ,':,� ��';'\;;"iDl7fi';:'\;l cando-se uma diíterença a
_

"

',,' �� "L�iJi \wlif1jlW'll ""-,

maior no ultimo anno, na ex- SABAO ]OINVILLE
I Mantas Gordas

"�F"'''''''' -'R<;/·flA·�'I·' R''c').",,·..oliI.,··:,,�,�',·"'·.,·
! --'--------

------

---1'-'-'-i� p�rta2,ã� ge�al_�e fructas, de
I �a�xas pequenas 4$000 �at�d e Ma1nta

., ." I�_ I reis �2.;)80:.�O/�OOO. . Caixas grandes 1:1$000
",Iorh a regu ar

N
.. I Como se verifica desses

- MERCADO

'_ _ ,

Com �$500 poderás comprar um li dadtos est�dtistícOS °nvaIOrpda$ A
DIVERSOS

44$000 Ii'
-""_l"",�r ", frasco de ROOAX extinguindo C0111-

, fru� as sal as no a 110

t
as-

Qrroz
sacce

.

35$000
I

f�';>'-ár" � .. 'Jll' pletarnente moscas e formigas.' a�o para consL�mo ex �rno uer�zene �alxa
� J � 'r"," J :'10:� ). ;t-�:',\���;:. Fabricação allemã.- Desíribuidores para o 'I

sttluglU á q�anlla aproxl1�a- Ga7.olma caixa. 55$000
} .,!?,. ,FRI>" � '.',,',,1f�� Brasil a 111dt(""trz'o C·'·:'n'[·cfl CUf'a S A B1., 'e- i aa de 100 mil contos, tudo ,a- Vélas de cebo canta 16$000

TconnEIO A'En�E'-o�
. - - -v - fll,. L

.., Üll1. llaU.

I denda prever q:..�e, no corren- Soda Piramide- caixa 55$000 O�ra
1(1'( ',,_,:.!1.. ----- ���4iI2'a- iii"" I ze anno, esse surto econo- Cebolas caixa 43$000 Cebo

''''1 "" ..... ,,,,,,,,,,r,U
.-

tmico coutinue a progredir, Vélas stearina caixa. 38$000 Carne de porco

ffi-"- Malas' postaes,1Palcos
indo além dessa cifra. IZéaMays Fischercaixa 30$000 Toucinho

echamento de - ,Côcos saccos 55$000
maias - e Te Ias �.ercado de· Florlano�on. Farello saccos 5$500 CAMBIO

I
Fe��ão preto sacco 1/'000 Farellinho saCC05 7$500 Libra

Devem ser postos em circula-I r. FeIJão Branco sacco 20$000 Farinha de milho Marialina caixa DoBar
I ção, ainda no corrente mez, os, ,_"a r'tazes dO Feijão vermelho �acco 20$000 24$000 Marco
;ellos com a effigie de Anchieta. d ia Mílho sacco i U,OOO Vélas de cêra kilo 7 $1 00 Lira

Esses sellos serão dos secruin- Batatas sacco 8$000 k 1 1 <1>400 P A
.

...
o

' ' ,Grampos p. cêrca i o -1) eSQ rgentmo
tes" valores: $200, $300, $700 e Odeotl--A's 7 e 8 1 12 ho� Amendoim S&CÇO 12$$'0°000 Cimento Mauá sacco J 1 :�,500 Peso Uruguaio
1 $000, respectivamente, nas c6- ras: focalisará o film lIBisbilhoti- Arroz em casca sacco 12 O PI h P' l' I 210$000 E d

'12$'000 I 10Sp oros ln leno ata .

'. -,seu o

res sepia, violeta, azul e verde. ces". Farinha B,m'eiros sacco

Farinha comum sacco 7$000 MOVIMENTO DE :CE.REAES NO RIO DE JANEIRO
Farinha de milho sacco I 4$000 De 22 d. agasto a l' de setembro
Café em coco sacco 30$000 5TorK' E=n=tr=a=àQ=s=n=a===5=ah=in=a=s=n�Cl
Ervilha kilo $200 . " __�_

semo_no__
Banha kilo J $300 Feijão (sac<.:os) 103.776 18.346
Carne de porco kilo I $200 Arroz ( ») 94.024 27.822
Tc-ucinho kilo 1 $200 Farinha ( ») 47.305 20.834
Cêra kilo 4$800 Banha (caixas) 13.507 6.158
Mél de abelhas lata 18$000 Milho (saccos) 26.996
Nozes kilo $ J 00 Xarque (fardos) 1 5.000
Assucar grosso arroba 7$500 Faltam as sahidas dos depositos particulares.

A GAZETA Florianopolis, 26 de Setembro de 1934
---

'--'-- ._---�, .. '---�-,------
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_

I����"�������!r. .

�

� : asa�1'\.ommerCIOt
I I�UA

Tuffll Ib1l'ili-�'& Irmãos r,-.�.",.�.�.�,.il tria rr A·qricultu roI'�
, FEUPP2 SC.HMIDT N. 22 Phone 1401 t>;,;

� _, mi

f,�� E0--r" 1\ tos T' r
" (f},J'.í.·. _fi,4� €."i�cado ,de c,afé, ! P :,lvilho sacco. 11 $000; Arame f,arpado a' 1 � r�,lo ?5$,"'50',')�� J i A,n/i .) �!QUIJAI'']DO COr-A 20'1. DE ABATll\;lENTO �J . _ .. "" ..

,.

�� GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO �\,�1 1(1028 - (Via aérea) Es- PELES,' Aramelarpado n' 1) rolo jO::p500
�� V"!, teve o mercado de café hon- Gatos do mato lima 4$000

� Sedas Lindas e Tecidos finos de belissimos padrões t"�1 ten:, firme e c?m tend�ncias �ontra.s média uma 30$000 yINI�f�S DO

r�1 �� mais favaraveis. Graxalm elo mato uma 3$000 Em quintos
�]

.•. '.

ELEGANCIA E APURADO GOSTO �. A procura revelou-se rela- Graxaim do campo uma 4$500 Em decimos

� EdmmQ Propfua
,

� t�vamente desenvolyida, de Catetos médios uma 4�000 i Café em grão. arroba
��:-�'��[,��,N�[...�;J����'';.';I ..f'·'���,.?r..�i:;c""·,0����"'·r""�R.�-;;;:::ll.�Al��'-:F"""r:l"'>.""i�:,t' forma oue os negocios leva-! Porco do mato uma 4$000 Vassouras 5 fios dz.
'ií(_l)l. __..... .6?·;Cé-""::ilV.��''''',.,.;:''V''

,. ,.'" ,.;�--,,""("",\JI<-_ ""',�5.�l!l;-"��"?'t,·.",.,·�"",Ci�." ,.,.,�,.... l�' "'_'O:",'''''' L d 3$000
.,

...,...� �. k� � �C<l�.�c..;q�,==-�c.",�<���ç..:2' '_"" �:!-,j,; dos á effeito foram maiores. lagartos gran es uma .. Vassouras 3 fios dz.
Os preços, porém, não a- Veados mateiros kilo 8$000 Xarque coxões arroba

presentaram nenuhma altera- - Xarque sortidos arroba

ção de interesse, mantendo- MADEIRA OE LEI -� PRIMEI-
se no limite de 14$000 por RA QUALIDADE
10 kilos, na taboa. Taboas de lei est. (3x23) duzia
Foram negociadas na aber- 38$000

tura 1.033 saccas e durante Taboas lei largo 3x3 1 eh. 54$000
� (Por sacco de 60 Idos)O dia mais 2.522, no total de dernas de 5errae'lei dz. 28$000 t'

3.555, contra 4.362 de sabba- Fôrro de pinho' 14$000. Preto novo i 6$000
do. Taboas de qualidade 2[23 dz. Branco especial 32$000
Verificaram-se embarques I 16$000 Vermelho 20$000

animados e as entradas foram Sarrafos de lei 115 A dz. 6$000 Mulatinho 25$000
regulares tendo fechado o rner- MERCADO FROUXO
cada firme. Preços correntes na praça de

Florlanopolls
I

FARINHA DE MANDIOCA
(Por sacco de 50 'eilos)

Fina com pu 10$500
Grossa sem pó 9$500

3

lnõus-

•

RlOGRANDi:�
100$OOn
55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

Quem

FEIJÃO

Mercadil do fiio

Fructas

N1ERCADO FROUXO

aFiança
o seu Refrigerador?

! �'Á f··." j fI ;_ \'1 t::;r!gu�dot é um grsntiC! con orlo pirl o Ilf, é t.mbem um
'.....,.�

.. ;�,,:m!ç,) de çl.lpít<il que precisa de estudo.

P��e informí!ções ou lima demonstração, a qualquer dos
ilO�S05 au)(iliares ou telephonc p,,, • cscriptorio d.

C); ,c!tig��r;}d"mH G. E" além de possuirem tudo o que he de
r" : 'e I"<,dtn',:) C j:'erf(;�to em refrigeração electrica, trazem, na marCI
e "," 1 ,�l U"ctríc, uma suprema garantia de qualidade, duração e valor.

/,0 (.�'í\')0riir um r€friger(idor, assegure-se de que I machin. i bÔII
<I' (, r, tr;r."n('.. conn'fddo e de conFI.nç. - exi;. o refrigerldor G. E.

XARQUE
(por kilo)

1$700
1$500
1$400

FIRME

DIVERSQS
(por kilo)

5$500
$900
1$500
1$200

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Ur J"suay"Argentin.i

Chile-Peru-BoEvia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória·�--Caravcllas-
Bahia-Maceió�Recife--Natal-

Africa-Er.lropa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

60$000
11$810
4$705
1$035
3$500
6$200
$541

Amanhã, ás 9 horas, serão fe·
chadas malaspostaes para L3.g6a,
Ribeirão, Enseada de Britto,lmbi
t1.lba, «JoãoPess6a»), Santo Amaro,
SêCCO dos Limões e Trindade, às
18horas para BigU8S3Ú, Ca'llboriú,
ltajahy, São Francisco e sul do
do Estado.

Amanhã fechará mala aérea
1 .100 para o norte da Republica.

Imperial - A' s 7 I 12 horas:
excepcional, ainda hoje O film
11Catharina, a Grande".

PHONE

'Royal - A's 7 112 horas!
última exhibição, "O Rei do vo..

lante".

semana

6.378
29.503
13.969
9.361

e nada mais

- &� ti

EL. ITORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AGJ\ZETA -Floáanopolis, 26-9-1934
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FU
. "E N I._, 7Ec6UtR.0t�'J Tr�RRfE5ATRpE� E01.mraAnRoITIBrrl�a?S�I-1

'-

XARolJE CONrrRA co' Typo 5u J:)e r�BaydreU th d I \tn on es avcunente nme 1 :. -

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor a actualida e jI
rrpi�al realisaào 9.000:ClOO$000 l QUELUCHE FONTOURA A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas l'

'

Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361 I" Agentes: li1mmoueis 13.472:299$349 !

- EFFEITO SEGURO -

Responsabili30àes casurnlõca em r933 Z.369.938:432$8�6 I Carlos Hoepcke SAM tri FI' r : I(Estas respoosobiliàaoes referem-se sórnznte aos ramos ce

I'! I;:'''''
'. .

- a nz onanopous ,

fOBO IZ TRAN5PORTE5, que são 05 0015 UI--m05 em que 1 A' venda em to-, FILlAES EM :-Biurnenau-Joinville-São Francisco-Laguna-Lages I.
�;';;;.:�����;��t�� .u������?(5';;',�.;',s.':1)a�;a�a�m ��;��:pa�� I i das Pharmacias j I J . _ _�nte:::'::'ruzei�"__��SIJ_I_:-.,-wõiiit:m::;,.._,:-__IIpraças extrcnqetrce ,'I

��fg;�s��:���������i:Ob;'�à�t?�X;:��i' ;.�:� II I' tr" '

R JL � I: �';�(Ji.I:""-tp�����.�v���,��r.aJj��w,.��,'1P-'�'��Íl:)�..'l'/:;;!-ll#).Ç�.�h,'\
I lLtl'afe e as I.a IIra 11 � : '-1}'1iQ�@'4,Ç '!1;,;�'\1@'lf...�-qi' �, �)!J�'J'!.�.������;-,�)w;����9.�.;'

Eacrtptor-loe em Laguna e Itajahy 5ub·Agentes em f i "
* �

..!_.owfl a. ... Blumena�::::.:.:�.m-..-__oi I "E S T FI E L L A" I � A :!.�'._- --- w
'

=_m==_N l ._- DE ,.-

; , OU U S ir

ij f.;o�feitari; Chiquh�h@ 1II1 Eleganternen�:s:;I:�O �nOc:,;;�'eiS compar- .. j
.

i]J Especialidades em. cara,meHos, bonbons, empadas, li! I tirnentos para exmas. lamilias j,' �II
conservas, vinhos finosetc.. II,tll

Restaurant á la' carte ''W ;!\
O DOVO •·.1 Fornece doces de tod�s as quahd�des para CGl- I r Almoço) com cinco pratos variados, todos os dias, �,U r- .'

, •
. I sarnentos, baptisados e bailes. III das 11 ás 14 horas por 2;$500. .sórnente

í!i\i !
111

.

'. � H � � D O � � -.F E R � A R I
.

'

II pr:::':: :cw:::e::���ng;m-.co�::::h�:�"ln;20 ,': pOpU Ia r e �
EUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA I f

__ _ __ � �

l=r_ÜazM.:���A T�:��.=;:;l:::��_�����'mlõ_; a-l VENDEM-SE ou ALUGAM-�E seis BUNGALOW:'; m'"J'.oà'e Io F_:.;�, novos, no dlstncto « João Pessoa», por preços ao alcance I �.o, ,�

I � !
I-"i-s--y-�r-i-a-c-o-T-.-.A

...

,.-t-h
.....

�����i�n�O�-�&�I�r�m�-�pã�--��"�-�l i Tr�:t:�: o sr. Salvador [); Bem.,d;�LARGO CE.! A melhor Carne Verde I
. I CÓUbi\lSSÕES-·RE�RESEN1�A�OES E CONTA PROPRIA I I NERAL OZORIO. • ..
-I AgentesdasIlldustnasReumdasF,Matora:zzo---S.Paulo ! 5: Preçosconvenientes ao consurnidor •.':I

Standar? OillCompany Of �.raSil (K�rozene m.ar� [I _ �.;��. •"JACAl'E", Gazolina HMOTANO ')-�Pa!1alr do Br�sll I f� LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVE.S ..S. A, (Serviço aéreo)-Mar�a� de íarinha de tngo I

I F' llemene &' C·la.1
I

!ft.i�. JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO ,',LlLY e CLAUDIA, premiacas com cheques de
�. •

, f 50$000 até 1:000$�OO I i $fI Gordura Selecta (coco) End. Tel. FI LOM ENO I �) Entregas f.á domici1io - Hygiene irreprebe.nJi-ve4 •l RUA CONSELHElfW tvtAFRA N. �9 I' I' � -.! End. Te!.: "Atherino"---Caixa Posta!, 102---1eleph. 1026

'I F L O R 1 A N O P O L I S - SÃO J O S E'
W

�'''���..�'':4.jf0�--.h��e.,�.. '.�r8�,�,��/5�j���I@�,�.
'

i �'����'�����1� ��p':������J'�i�'l.�...����'�L- __ �___ ----

Santa Catharina

I9'AVÂ.VAV.AVA�VffAVAVA�VA'Jf I Agentes autorizados da
I Coelhos Gigantes Branco

� Na construção dos afamados recptores radio � II elA. BRAS. PNEUMATICOS PJ R E L L 1 S/A. de Flandres

I «Phtlips» são aproveitadas todas as importantes � Com idade de 3 mczes vende o casa! a 20$000conquistas da sciencia de radio. � I' Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello, CRIADOR Ewaldo Baasch� Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a
� I I' Xarque, Assucar, Cereaes, etc. PALHOÇA.� aquisição de um receptor, procurai ouvir os aía- � I I Em Florianopolis pode dirigir-se a' Paphae! Digiacomo� mados apparelhos «Philips- de construcção moderna � 1.1 ---

RUA CONSELHEIRO MAFRA 76

� e primorosa matéria prima,
. � 1====================" Receptores a todos os preços e em condições � I-III Fabrica de Moveis Catharinense II

I� vantajosas. � D E II
� Maiores informações: � Paulo Schlemper II 'Igl O O Si T A & C I A. �! orrosuo E ESCRIPTORIO I9t � I Rua .Conselheiro Matra, 126 - Esquina Pedro Ivo

I'
-: - á venda na Livraria CE:H't_-

�-�=======7=�=�=�=w=m=�=n=.=n=�=� 'II ��:������� I
"'_"'""""'""'''___'-==--===�===�=�-==-=-=��II I[f--C- A -S---

-

-A--- P E R R O N E I.,'
;J{' Tahajára de Oliveira -- Japão ",7(Contciro Lobato-Contos Pesados

j

C � /i ,! Ilil,
RUA CONSEU-IEl}<�O MAFRA N. 17

II
[ulia Lopes de Almeicla---Passaro Tonto i

�. Enéas Ferraz--Uma Familia Carioca •

rflLçAD05 ELEGANTE5 E f1N155'Jffi.05 Mayn� Rddc--Oõ Nafragos do Yapó li,''r iii I �U'típ", maneio - - - I

I MOnteiro Lohaio-Emilia no Paiz da Grammatlea�

Iii I .

0--. I -,�

-___j

C II
-

Nti ---"1IiII&IMtMi'i'"M=cw"nr'8al1*í!i cl ........'- ���I 1ft. ec�ao egraII ; 'IiitII'. T ·CoUá:;çào. Pa- I

II i_:icial e de Nlysierio-8 volumes puhlicados.
..__

1
I

Casa e móveis para livros'
Ve; e t'ratar na mesma

Vende-se por 30.00$000 a casa.

conforta \leI casa situada .

na Praça Generrl oso-I----------REPRESENTANTES GERAES: rio, 24 e os seguintes mó- D I b I:�. Emesto Riggenbàk' & 'C1a. Lida. "

.

)'lI) 5O O veis: 1 mobilia de vime, com I e a� er

__Rua_ro�n5el::ire mei!fra, 35 -- r. Postal 112 -- Tíiieph. 1��_�6
, BI.lllllillmm��lllmllmmlllllllllmlm����Mlllmllllllllllll��iImllllll�IOOmIIMII�II.I��lllmmlm �ía�:�a�"hn�m���n�e� ����!;.� I PHONE !.1 00

C n� da m'ai.s
--====-=--==-=-=--====================--=---=--�=--=------------------------ -- ---- --------- -- - - .-. ---._------------- -----------_._.

Prefiram sabão "I N·O I O" de (Curityba) para lavagem
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

_-- ,---_._- ------,----�

A

I

C

Massa consistente

'-_.�'---
.

I
!

Ultimas ediçoes da Ci.a.
Editora Nacion'al,

Refinação de Assucar
de

JOÃO SELVAI
I
II
I

Tenho o prazer de co llmunÍCar aos meus distin(:tos
freguezes, que mudei meu estabeiecimento para a rua

..

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele
pholle n. 1441 ou no depositario na CASA SAVAS, á
rua Conselheiro Mafra.

.Joao Selva,
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

I _

o

de roupa e mis-té ..

Econornico ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



25-0 Tribunal Eleitoral resolveu
pr-óxirries 'eleições as cédulas sejam
mente separadas, isto é, urna para os depute
dos federaes e outra para estaduaes, embor,
ambas sejam collocadas ·dentroda mesma se

brecarta, podendo ser presas por meio d
grampos, colcheLtes ou alfinetes.

A
A voz DO POVO

A I Úlitni;;;;;feira'N�tT�i�
����������������'www����aunm��.�������.�_���_�_�_�����_��_����_�������������������������������������������

Rio, que na

inteira

O����:�;5�;;s ��_)d_.� 11R stos mor-1E:���,Atirarb�n�Oaing
.

Tenho mui praseirosamente Ie-
fazem annos hoje:

S h Itae's dos fuZ·I II ./l-s vezes o d'>oddye.!licita-lo pela entrada de mais um d A li VI
a exrna. sra. . ma la c � . - (7' dd O 20 "0 h"voluntario combatente", que se midt Cabral, viuva do saudoso.

.

I :;;; q::;i��zer ;;ch; ma5s:tep�p'utr '" n�� ge�;;S �
apresenta a tomar parte na cam- general Alcebiades Cabral; �

panha iniciada pelo vosso novel e a senhorinha Ada Livramento; I d
! ça). Nota de «A Ga: p�lsa, pelas i�mediações d

já valoroso jornal, acêrca do h<:r a senhorinha Waldir, filha do a oS zela», 22�9-34. dto dos Correios
...
e �elegra

.

d ib
.

1 t J J precrpitousse, inopinadarano os omm us, especta men e sr. oão Carreirão unior;
dos que trafegam nas linhas des- a senhorinha Julia Avila da _ . . _ -l' • • • I

O Oliveira, coitado sobr� um dos .. bondinhos. d
ta capital e municipios visinhos, Silva; Amanha, as 9 horas, sahirão da Prefeitura MUnlCl-j

Tomou um Toddy gelado Carris Urbanos e, desatrelan

Mas, pela entrada do nosso o sr. Justino Britto carteirod 05
pai para bordo do «Calheiros da Graça», umas, em pres- E desordens provocou, burrinhos levou-os ao Gaes

f t "h'n ." I I' fito, com os restos mortaes dos fuzilados de 93. .

I Mas descobriu, no xadrez, herdade jogando o calham
u uro �rOi, \e-s,e o�o. que Correios:

.

estam?s dtant� de um exumo es- a exma. sra. d. Lydia Bayer,
O illustre Capitão dos Portos, por nosso. interme'-I (Que descoberta importante!) no mar.

trateglst�, �OlS, antes de romper esposa do sr. Augusto Bayer, re-
dia, convida, em nome do Ministro da Marinha, ao, povo Que ficou' «assim» talvez, A população iihôa, num

sua ufu�llanaA, contra a� emI?resas sidente em Tijucas;
desta capital, para comparecer á esta tocante cerimonia. ! Porque Toddy é estimulante.,; louvavel. exterminou aqu'eUa.

de omnibus, responsaveis pela fal- a gentil senhorinha Odette Li-
�-----

-

. descencia, que tanto a preo

ta do respectivo horario. achou vramento;
Defin inqo ! N'DIiC ias de Em CCaubalé foi .des- j VJ:, tendo diversas vezes de

que devia "metralhar'" a Prefei� o sr. Manoel Luiz da Silva Responsab i - j S J'
coberta . uma i fabrica trado contrariedade pela du

tum Muricipal, despistando assim I idades
' ãO ase! de dinheiro falso. (Ga desse antigo meio de trans

.

os int�ressados no assumpto. Nascimentos Realizou-se domingo aqui, I
zela de 24-9-34.) Os nOS30S visitantes feliz

E' verdade que não podemos No intuito. ainda, de orientar com. g:ande briJ.h�ntismo, a
F _ D . .

, '.'
I não mais escarnecerão da

absolver:a nossa "idilidade", em Acha-se em festas o lar do sr. o público, voltamos a occupar�nos I
tradiccional festividade de! �m. Sao : a�lo (Isto e que i e)

,

da monstruosidade..
se tratando do estado em que se Alvaro Nunes da Silva e de sua do caso da farinha de mandioca, . Santa Philornena. Grande A .mdus;na e mesmo �m facto,
encontram 'muitas das nossas vias I sua exma. esposa sra. Nair S�lva, para que fique bem demonstrada' I mas�a popular participou dos Po:s. '�gora em Tau?at�
públicas, mas, seja dito tambem com (> nascimento de uma linda a responsabilidade governamental, festejos. (Nao � tal cas? o primeiro]
de passagem, que "um passageiro menina que recebeu o nome de nos «incidentes desagradaveis> pa�

.

Houve como de costume, Industrial mur.,; «p':.cat�»
de omnibus", muita razão não tem, fllice. r� quantos trabalham com e�se ar- leilão de �rendas q�e se pr?-l Achou bom fazer dinheiro ...

quandoindagasiha�eráalgum"ca� tigo, "que certamente advirão,> Iongou ate alta haja da nOl-\ .

paz de empregarZílcontos si um rhegam uns
se persistir a obstinação da Inter- te.

. ,

I
carro novo, p�ra em pouco tem-

b d d LI' <7Ir _ ventoria, em alheiar-se de tão mag- Hoje continuarão as solem- f

po estar igual aos atuais P!' A or o o pSplrante V'las bl Inidades.,
. "h d L d I

no pro ema.

Essa pergunta, que parece não CImento, c. egaram a aguna: r.
E

.

I .,

Manoel Pedro da Silveira e exma.
m o memon� que, la tantas

, .

,_haver partido de "urn passageiro", h d 01
u.:

A
.

d S'I
' 'vezes temos repetido, acha-se ha Causou ma 1mpressao,

. n�s-
mas de um "autentico empresa�

sen dora F' 1
.ga Ardaujo. aJ

I �el- mezes, em poder do Snr. Inter- t,a cidade, a divisão e lota-
• 11 • •

di ra r. li VIO UCCI, ustma I'
-

d õe leit M it bem' E' de Gozar'
-

no , tem a respeito unme rata: '
.

_

'. ventor, constam textualmente este Izaçao as secç eS e el oraes, � o '.
.

.

10>".
é que, os atuais omnibus que fa� �clga Magalhaes, Olavo Antomo

tópicos: como tambem o criterio a- POIS o «tal» .«c�amou nas puas»):

zem os serviços dê transportes de 1 almas, Alfredo Salles, Martha
U

.

d doptado na escolha dos e- Cono�rtem prImeiro as ruas

B L· B '" M
.

d
« m argumento, am a, e este 1

. I,
�

.

. .
.

Passageiros, trafe-zam ha IIlal's de orges, aura org�s, ana e
d

..

. leitores para esta ou aquella I P ra depOiS poder taUar
� L d B Ad'd V eclSlVO. ,

dez ar,nos,tempobastanteparame� our es orges, I a era
Af' V E ' secção Podem')s desdoJ'á aS-IB N Z

.

N
. 19ure-se. xa. que, as .
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Tecer a sua radical substituição, .orges� estor
.

eummemann, � ali'
Diretoria de Saude Publica, das segurar que se prevalecer::tm

por outros de confecção moderna SIlva. 1 elo omm�os da conceItua-
praças consumidoras, occorra man� as actuaes listas de, chama da, Ie de custo de 20 contos ou mais, da EP1presa D.anus chegaram �n- dar analyzar a farinha de proce- teremos no dia da eleição.

pois a nossa capita bem' merece t�m: Bruno Hlldebr�nd, )o.aqUl� dência deste Estado e que em vir� grande balburdia.
esse "sacrificio" dos nossos empre-

Buch, Jacob BoabaId, Dld'p. A.- tude da constatação da falsifica� Elementos colligados, des
sanos. cantra, Tancredo da. Luz • mto,

ção, tomem medidas severas em ta cidade recorreram do acto
Com o estado das nossas ruas,

Arnaldo Méirelles e H. Wetzel'
defeza do povo. do dr. J�íz de Direito para

que vem dos tempos da Velha Certamente que sobrevirá um O Tribunal de Justiça Elei-
Outros partem ...

República, e a nenhuma conser· coIlapso na economia do Estado, toraL ,

vação desses vehiculos, está mais Seguiram hoje pata o norte do com prejuiz�savultados para quan� I (Do correr;pondente)
do que justificada a insprestabi Estado, pelo omnibus da conceitua� tos tenham mteresse no ass�mpto.
lidade e falta de segurança que da Empresa Darius: J. Nunes De V. Exa .. pois, depende evi�
os mesmos offerecem ao publico. Freitas, Victor Buch, F. Russo e tá��o e certo estou d� que. não. se Centro dePortanto, não será culpando a

sra., Eduardo Jagonsi, W. Pra- farao esperar. as prOVidenCias lm- .

A ou J), que se procure eterni tes, Germano Bona, Henriqu� postas pelas circumst<f:ncias. , ICuit� ra EsP 1-

sar esse péssimo serviço. 'que tan� Newfert, Eleuterio Siqueira, Dob E será esse, por certo. um dos rItua I
tos prejuízos vem causando ao P. Araujo, Alberto Stein, dr.1-\rão mais meritorios actos, queV. Exa.
povo e aos nossos fôros de cidade, Rabello, dr. Carlos Gomes de possa praticu.» Sexta�feira proxima, ás 19,30
a mesnos que as empres�s de Oliveira. Manoel Francisco de Note o público f!" considere o horas, no salão de çulto da Igre�
tr�nsportes em apreço, quizeram Almeida. snr. Interventor, que a campanha ja, Pre�byteril.'l.TIa Independente, á

tlusurparl1 o pregilevio dos l1fo� a que estamos sendo compellidós, rua Conselheiro Mafra, n. 23, o

gões ete�nosl' ! Operação pela teimosia governamental em· Centro de Cultura" Espiritual de I
Verdade seja, que ao lado da alheiar�se de assumpto de tamanha Florianopolis. realisárá a sua ses� II!Carris U�banosn, só mesmo os Dr. Cesar Aoila relevancia, bem póde resultar na� são mensal. I

atuais omnibus. quillo que a pessôa q�e lhe apre- Especialm�ntfll ". àQnvidado, o

Essas empresas se çomplet�m. No " Hospital de Caridade foi sentou o memorial tanto desejo de� prof. Laerci9 CJdeira, de Andra�
]. Campineiro hoje submettido a melindrosa op� monstrou de que seja evitado ! da. lerá um capitulo :do livro que

ração o dr. Cesar Avila. concei- E reflícta na circumstancia de tem em' preparo e no qual estuda
tuado facultativo. que, entre os consumidores, ha vá� a f-ormação e condições religiosas

rias praças estrangeiras e o que do povo brasileiro.
para lá mandamos é a mesma' hy� A reuriião é pública.
póthese alimenticia. consumida pe-
i Ahi batuta, o senhor
os nossos infelizes patricios.
N d I ha Desaforos não atura
ão preten a ;S. Exa... mais desviaremos uma in • muito me-

d b hir 'b'l'
.

d E, "quer ter sempre a ventura
tar e, su tra ·se a Tesponsa 1 I� nos retrace erernos.

dades attribuindo a outrem, aquel� Fiquem tranquillas, as almas De protestar com calôr...

las que só ao verdadeiro culpado. bem formadas. na defeza dosinfe-
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.'.' é'
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t
. ara.. pe lr « e O»

compete asswrur. ' lZes. prosegwremos at a VlC ona.
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. DELAMBERT.
Quanto a DÓs. temos o nosso CUSTE O QUE CUSTAR! OU« en a». a

caminho traçado e <leUe não. nos E.�. aftende O apparelho 1. t 00

IQueixou-se
do visinh

'Para o amO. Povoas
de Siqueira.

Funccionarios de
dos. ':r;'elegramm
Rio. na Gazel
25-9-34.

Horario dos omnibus.
( ,;'

p p ./ d. i Compareceu, ontem,
p TO OSLO a car a

J .

p
. d Central, Modesto Manoel

ae um assagetro e

'b t P b'l' I Santos,
com 3 S annos, de

omtu us on em u r .

d /t G f ') branca, residente em Ensea
ca a em � aze a.

B' 11 d 'dntto, que, a egan o

por parte das autoridades d

municipio, veiu, daquelle dis
de Palhoça, queixar�se á

gacia Policial de Floriano
dos insulos que lhe dirige, rep
mente, e ha muito tempo, s

sínho Virgílio Pedro Martins
Esses carros, «tão somente»
,

stão de «forças alquebradas»
Mas condizem... «altamente»
Com ruas... eshuracadas ...

Amigo Povoas, querido,
Do meu tempo de rapaz
Daquelle tempo vívido
E que rüh

" ,!ta, ja,.r.,i.1.;,
'Quando o vi, me veiu á mente.

Aquella quadra L.. ,meira
Em que você na «Figueira»
Brincava ale21e F- '·:ontente.

I
O Ministro da Justiça
Pen�a em breve organisar
A commissão p'rá estudar

I Um caso que se encarniça
t:m que a Justiça andou m

Pois, parece, ha muita ge
Que foi p' rá rua innocente
Por ordem... dictatorial...

o Deputado Alvaro
Ventura faz uma serie

de prolestos. (Gazeta
de 25�9�34).

Com a Semana
filcoolica.Vinte tres annos de ausencia

E volta você, -de novo,
A revêr o seu bom povo
Que vive nessa doiencia
Da vida simples, ilhôa,
Tão simples, sim, mas tão bôa
Sob ° Sol. sob a Clemencía
Desse bom Deus que íllumina.
Nossa Santa Catharina!

o Gi descobriu que a

Está lhe fazendo cólica
E não bébe esta semana

Por ser ... Semana Anti�Alc

A excellente banda" musical da
S. M. Amor á Arte realiza
amanhã, das 18,30 ás 20,30 ho�
ras, no jardim Oliv,eira Beito, uma
retreta, executando lindas peças
de seu vasto repertorio.

s.c. Filhosde
Min·erva

o g,mierno do
Vae fazer um J,
que exterminar.
Frente" Unica. (
de 25.9-54).Retreta

DELAMBERT--BOCAYUVA161
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Reunem-se, amanhã, ás J 9,30
horas, no Restaurante Cruzeiro do
do Sul, os membros da directoria
e da commissão de trabalhos da
S. C. Filhos de Mineroa.

o Governo do Pará
Vae dar tremenda licção
Empurrando um vatapá
Na gente da opposição;
E ha de affrontar teimoso
Mesmo sem blusa ou sem t

O pessoal buliçoso
Dessa tal de Frente Unica!

'Sarap

•
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