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A palavra do dr. Henrique Rupp Junior parcial e sereno, farão expo.i.anea e nobremente, a rectificaçãoque
Encontramos hoje, pela manhã, com surpreza, no Café Rio se Impõe».

Branco o nosso presado amigo dr. Rupp Jor. ca ididato colligado
á deputação federal.

Justificava-se a nossa admiração, visto como ha dias noticiá
ramos a partida do illustre prócer para a região serrana, onde faria
propaganda da chapa colligada.

'

E a nossa bisbilhotice não resistiu a tentação de ouvir o

preclaro catharinense.
-Então, dr. já de volta?
-E' verdade, meu amigo, assumptos urgentes.
-Politicos. dr.?
'-Você é índiscréto!
Não nos demos por achado e avançamos:
-Qual a impressão da sua curta viagem?

-Optima. Tudo vae ás mil maravilhas. A minha ida a Blu-
,

-

� -, S' menau, Rio do Sul e aos nOV03 municípios de Dalbergia, Timbó,
RIO 27 -(via aerea)- era I'
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1 C" 's irmtei-me apenas a visitar os c e es co Iga os e vo to satis eitissimo

Julgada hoje r= ah lorted uprEema, I
com a impressão colhida. Em toda parte encontrei a maior cohesão

a Carta tGctamun a esse sta- 'f" f'
, " 1\.1' di h

'

_u

�I r' C
e a mais irrne con lança na victóna. 1 'ião sera com o in erro es-

do, �m 0B,ue �I �uPPClcanbte �f omd- palhado pela interventoria para applicar em estradas, cada vez, mais
panhia rau eira ar oru era e b d'

,

d
' ,

.
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I' d O d'
es uraca as, pOiS o numerano tem outro estino, que conseguirão

Araranguá; e supp ica os n mo d 'I d'b
'

d T do é 'II
.

'
, 'M' A

'

d
os a versanos u 1 nar a gente o norte, u o e pura 1 usão.

J0se Dias e ana ntomo e Olh
'

R' d S I ff' f
'

a, meu amigo, em lO o u a' Irma o pre eito que o

Liberal levaria 85 010 do eleitorado, e citou nomes de vários che
o ministro Costa fes garantidores de votação apreciavel. Dentre elles muitos men-

cionados são amigos nossos e dedicados. Com o primeiro com quem
me avistei, interpellando-o, respondeu-me que de facto o prefeito
o procurára, mas não havia tido condigna recepção. Creia que o

blóco colligado é forte e coheso.
-E o dr. quando vae á serra?
-BreVe tencciono visitar Campos Novos, Curitybanos,

Cruzeiro e Chapecó. dario
A' outras perguntas nossas o illustre politico esquivou-se a

responder.
Rio 28 (aéreo)- Chegou Comprehendemos e agradecidos nos retiramos.

á Câ�ara ôntem, um offieio u
n

u

do ministro da Guerra com- Falia á "A Gazeta" o procér colligado
municando, em resposta a sr. José Filomeno
um requerímento de infor- Continuando em nosso intento de ouvir a palavra dos mais
mações, que o Ministerio da prestigiosos politicos, dos partidos que presentemente se degladiam,
Guerra nã,o disp�e det da�os fomos hoje entrevistar o influente politico colligado sr. José Filomeno,
para. �Y_altar �'tlmporde 9��s chele daquella aggremiação partidaria no visinho município de 51)
requlslçoes mi, I areJ 11

e

f
' José e conceituado commerciante desta praça.

porquanto mUdltas e as 0- Encontrando-o no escriptorio da acreditada firma cormperci-
ram processa as e pagas pe- ai, a que pertence, fomos logo lhe dizendo:
los governos estaduaes n�s -Hoje lhe cabe a vez, de exoôr á fi Gazeta o seu

próprios ��tados em que e -

pensamento, a re.peito das proximas elei�ões.
las se Qf1O'maram sem qual- A I

' ,

b" ,2 sua pa avra, torna-se necessana no momento: pOIS, o

quer copartICIQaQçao, tdO,mes- :103S0 estimado amigo, exerce actualmente o carzo de 20. secre-

mo Ministerio. uan O as re- tario da Colligação Republicana.
o

ruísições de 1932-accres- P dti
ieít

"". t', - enso como to os os meus companheiros. A victoria ca�
centa-estão SUJ�I a_s I� eJ- berá á. Colligação dos Partidos-Por Santa Catharina.
ramente áRCo��I�sao e�- -03 seus adversarios tambem affirmaram que serão victo-
trai de �iUlsáçoes,

on le riosos. Acha que o optimismo delles tenha fundamento?
vêm sendo J� gJ a,� normla

-

-Os partidarios nunca admittiram a possibilidade da derrota
mente, attingm o J 0é' va

or dos seus partidos, a i n d a mais 1',0 caso presente, em que o Herval, 27 fi Qaze!.l - A co,nitiva acaba chegará Herval,
desses processos a r IS.......

t d onde teve festiva recepção, C�rca de 500 .cavalleiros formaram a,la I
7.364',705dt735, embora mui- vqe�reno.vae concorrer comnosco nas urn15, em a posse o go-
{P" para a passagem do ceI. Int:r r:ntor, que fOI saudado pelo Prefeito R' 27 ('

. .( ) A.

i ada sej'a a cífra M
'.

1 O d' II d P f' I A' 'I'
10 - vIa acrea nnu-

to mais e ev -No seu municipio lambem anteyê a possibilid3.de da der- umc1?_a., e um� ai

J'lé1�
1S a te eltura o sr. ce. nsh lé�no, eia-se a volta das missões

final representativa de�sa rota dos liberaes? pronuncIou ImpreSSIO:1ante 15C'Jrso, Tt A fr
despeza. Dos process�s Jul- --A victoria "da chapa "Por Santa Cat.harl'na", em Sa-'o No percurso atS esta e3tê.çlo ele Herva1, s. excia. recebeu home-

mi 1 �r�st' °d qoue a lrmadm
d 11 t Já ef ' , '. os mll1lS ros a uerra e a

ga os, aque a pas a,
-

José, será por arande maioria, tal é o enthusiasmo é interesse pe- nagens na passagem por PmheIro Preto e RIO Bomta. M
.

h f 'd
'-

f teto na Impor
"

, __
ann a, as re ep as mlssoes

ec uou pagam n ,- lo proximo pleito. -

t d
'

t ncia de 6218'676$850 Hêrval, 27 fi r'azela. _ O ceI. Aristiliano Ramos Interven-
nao es avam compran o,

a "

'd' -Como está sendo conduzida a campanha eleitoral em ':J nem pretendiam comprar ar-
com recursos concedi os pa- seu municipio? tor Federal, acompanhado d� S:.la comitiva segue hoje para Cam-

mamentos.
ra tal fim. -De nossa parte, estamos fazendo a propaganda eleitoral pos Novos. Estavam fazendo como

para os nossos candidatos, como sempre o fizémos em São Jose, certas senhoras que percor-
dentro do mais pelfeito principio de respeito ás idéas' dos ,nossos relT! as casas de moda sem
adversarios. A imprensa fiscalizando nada comprarem: estavam

Felizmente, em nos'so municipio, não ha violencia no choqle
.

espiando o sortimento ...
dos partidos, somos todos amigos. Entret:wto, isso não obsta qu�
cada qual trabalhe com mais afinco, al�n::jand.) anciosamente akan
çar a victoria para a corrente partidaria a que se acha filiado.
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i Sem quaesquer "

.. ligações po- :
liticas.
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.$20°1Número avulso

Mão marido'ARio, 28.-(via aérea)-Des- I5
de que se casou vinha Ivo N�ves -

Cabete , se revelando um pessimo
marido. No dia justo em qu::

completára meio mês que se CO:1-

sorciára, num gesto de granJe
covardia, vibrou violenta bofetada
na esposa, e, no terceiro mez da

ligação, espancou-a brutalmente
levando-a. muito Ierid r, ao Posto

Central de Assistencia. Abando
nou-a, em seguida e, hontem, pa
ra completar e coroar a obra darn

ninha, tentou tirar a vida aquella
que o acceitou, perante as leis e

a egreja, como companheira le

gal, disparando á queima-roupa
um tiro de revolver.

Eleições ôe Outubro
NOTAS E COMMENTARIOS

II
II

Ou tro que se desliga
o chefe evolucionista de Hio do Sul, sr. Angelo Moseto,

enviou um telegramma ao n:rectorio Central do Partido Liberal
Catharinense, hypotecando SUl solidariedade e dizendo-se envergo
nhado pela triste attitude dos evolucionistas.

"
II II

Nerêu Ramos no sul
O empolgante tribuno catharinense dr. Nerêu Ramos, chefe

do Partido Liberal, vem prestando reaes serviços ao seu partido,
pois, chefiando uma caravana tem com 03 sem víbrantes discursos
enthusiasmado sobremodo a gente sulina.

II II

Cia. Carbo
nifera II

A palavra dos liberaes
03 caravaneiros Íiberaes realisaram, com grande proveito,

comicios em Morroda Fumaça, IUrussanga, Cresciuma, Cocal e Ara
ranguá, continuando a percorrer outras localidades do sul do Estado,
agora divididas em duas caravanas, chefiadas pelos drs. Nerêu Ra
mos e Diniz Junior.

n "
u

Está dando que fallar
Comentava-se, hoje nesta capital o discurso pronnunciado

pelo sr. Placido Gomes de Oliveira, presidente do Partido Liberal
Catharinense, na reabertura da escola operaria, que ao invez de se

referir a louvavel medida lnterventorial, preoccupou-se em enaltecer
o integralismo,

j esus.
E' relator

Manso.

Requisições
militares

"
II II

Adheriu á Colligação
Segundo informa-fi Noticia o sr. Paulo Caldeira,

dos liberaes, acaba de adherir á Colligação,De 1930 e

1932

A excursão do Cei.
lnterventcr Federal

Pérdizes, 27 fi Gazela - Ao chegar aesta localidade a cara ..

vana Interventorial foi festivamente recepcionada.
.

Saudaram o ce], Aristiliano uma alumna da escola local e o revmo.

vigario, que em seu disc 'no pediu a installação de um campo ex

perimental e auxilio para a construção da ponte sobre o rio Perdi
zes, Respondendo o sr. cel. Interventor affirmou, que faria todo o

possivel, para attender as reclamações da população desta região.
Em seguida, a comitiva visito'] ao obras da ponte sobre o rio

Perdizes, de construcção de um engenheiro allemão, e que está
sendo o seu d2spendio auxiliad.) pelo povo desta localidade.

A ponte é uma obra f(JrmiJavel da engenbria moderna, pe
lo systema pensil, toda d� mld�ira, com um vão de setenta metros.

Candidatos
trabalhistas

o pleito de ()utubroSão Salvador, 26 (via aérea)
A �liança Trabalhista da Bahia

escolheu os seguintes candidatos á

Camara Federal: Agrippir.o Naza

reth, Leopoldo Amaral, Negrei
ros Falcão, Oscar Gonçalves, Gus
tavo Santos, Nelson Schaun, Pe

rides Nablat, Erico Machado,
Francisco Flora, Antonio Borges
Falcão.

Rio, 28 (via aérea) - A A. B. 1., impossibilitada de enviar

delegações a todos os Estado" delibero:! outorgar a migsão á im-
Em resposta as phrases do dr. fulvio Aducci, dirigidas prensa local, que, melhor conhecedora do panorama politico, pode

hoje, á um dos n03SOS redactores, transcrevemos o seguinte tópico rá desincumbir-se brilhantemente p:ua .Q. qU2, <1esde já endereça
de um artigo d'A Patria, órgão da Colligação Republicana Por caloroso appello.
Santa Catharina, publicado em sua edição, J_

lntem: Ao mesmo tempo, a A. B. I. appella para os interVEntores,
«Quanto aos nossos collegas da da�e a

destamol> ---��� �ue afim de que assegurem a ampla liberdade de imprensa, tudo facili
leaes c6mo são, ej sobretudo, porque estã;O azen o jornalismo 1m-{ tando em l>U� filicalisação do pleito.

u

Injusto

parti-

Sessão
____iiiiiiiiiiii_

Integralista
Ontem, ás 20 horas, na séde

da A. I. B" á rua general Bitten
court, houve sessão ordina;ia de
doutrina.
Na presença de grande nume

ro de adeptos do Integralismo, e

sympathysantes deste novo credo,
foi prestada pela segunda vez a

solemnidacle do traço verde; que
veiu marcar a Segunda Centuria
em Florianopolis,

Nesta sessão, prestaram o com

promissoi ntegralista elementos da
Sessãofeminines e novos milicianos.

Falaram com grande enthu
siasmo 053rs.: Eurico Couto e Aro
ny Natividade da Costa.

Rio 27 (Via aérea) Não
obstante as explicações dadas
pelo dírectôr do Lloyd so:
bre o atrazo no pagamento
dos respectivos salarios aos

operarios da Ilha de Mocan

gué, elles persistem na gré
ve, já agora acompanhados
pelos seus, collegas da Ilha
da Conceição.

Um milhão
-0-

Rio 27 - Via aérea) As

compras de ouro pelo Banco
do Brasil attingirarn, hoje, a

um milhão de libras, equiva
lente a algumas dezenas de
milhares de contos, Iniciadas
em março, essas compras
iam no mez seguinte a 342
kilos de ouro, augmentando
mensalmente até attingir 959
kilos em agosto último.

o gal, Goés e a

politica
Rio 27 - (vía aérea)) O

general Goés Monteiro, Mi
nistro da Guerra vai dirigir,
hoje ou amanhã, ao chefe do
D. P. E, um aviso fazendo
importantes recommendações
sobre as actividades alheias
ao Exercito,

Missões
militares

Actos officiaes
O sr, ceI. Interventor assignou

a seguinte. portaria: designando A·
'

merÍca Souza para substituir a

professora Maria Iná Couto, da
escola de Abraão, no municipio
de São José, emquanto durar a

licença á mesmó concedida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado ..

Collaboração
Eis a palavra do Chefe Nacional:
u;}.[ada de conchavos, nada de accõrdos com Pariidos,

quer da opposição ou dos governos.
Não será devolvido o original, :J\..ada de transigencias doulrinarias para obter colos.

publicado ou não. {!{_ada de concessões para obter apóio. Os candidatas só po-
O conceito expresso em arii- dem sahir das fileiras integralistas."

go de collaboração, mesmo soli *
*
*

cilada, não implica em respon O Íntegralismo não é uma reacção nacional.
sabilidade ou endõsso por parle Falamos pelo Brasil! 03 nossos appêllos são feitos em nome

da Redaccão. da Patria, que' não quer sossobror no cháos de Democracia-liberal.
,

Assignaturas e afundado no abysmo vermelho dê Moscou; e viver sugada pelo
capitalismo internacionalista dos Rottschilds, das Bla� Schowo edrs e

ANNO 46$000 de outros argentarios estrangeiros que a escravisarn !
SEMESTRE 25$000 Nós não combatemos homens!
TRINIESTRE 15$000 Nós queremos demolir um regime que subordinou a nacio-
MEZ 5$000 nalidade aos interesses e aos caprichos dos grupos politicos pro-

A correspondencia, bem como Ante a premencia de outros [issionaes I
OS valores relativos aos an- elementos, temos que nos cmgIr
nuncios e assignaturas devem ás apreciações da arte mechani-
ser enviados ao Director-Ge- sada. Na nossa capital pauperri-
rente Jairo Callada. ma de assumptos artísticos vê-se

Caixa Postal 37
o chronista abarbado, e pega-se á

�������""",",*,..., primeira taboa de salvação que

� Q" • m se lhe depara. Para nós, hoje

�'
U Inqu .- �I �onsiste u:n ,g r a n d e

n
recurso a

� Iharias � Sy�phoma inacabada co:n que

l'... ffi ? cmema_ Central ann,uncla sua lista,
��� mauguraçao, para próxima serna-

A
a um

na. imprensa carioca vem re-

pleta de reierenciaa elogiosas so

bre o film promettido aos nossos ficaçãofrequentadores do cinema. Dentre
,

d O CD d quer que se encontre.
as apreciações iz l\.a ical que Deve crer na sua victoria.
"0 celluloide constituiu o maior D b Ih

'

I-

d t d II eve tra a ar instante a instante por e la. Quantos maiores
successo a empora a e o Jor- f d'f'" ld d is d h'

I d c, 'ff' II orem as 1 hcu a es, mais eve ent usiasmar-se, porque uma cam-
na o ornmercio a Irma ler a h J"'I ' di J h 1".

t h" h' 11' d pan a jact não e tgna ae amem jorlse.
ec mca cmematograp ica a na 0- o "

se á musica para a realização do! O I I" d
II

'J

t b II f' 11 ntegra ista eve se consi aerar um homem votado ao
um ra a 10 per CIto • bem da P'

C h
. , sua atna.

on ecemos ja exc-rptos rnu- A
.

d dI'.

d tã f IId'
sua camisa-ver e não se po e co.llparar ao pa etó o sac-

sicaes a o a a a peça, inter- d lib I d d'ff di'
t d M h E h

co o ! era - emocrata, que se não 1 erença e outros pa etos .. ,

pre a a pOT art a ggert, a "

mlgnifica eslrella teuta. P d Ud IIE M
' , ,

D t I f'
. . or proposta o Chefe o . . P. hcou aSSIm orgam-

e a orma, os )ornaes cano- d E M d D d M'l"
, .

d S
f' I

-

d'
za o o . , o estacamento a 1 leIa na prOVIneIa �

. anta
cas amaram pe o m.::smo Ja,?a- C h

.

� 'b
at arma.

zao nos commentarlOS so - re a I . S � 'h
' ,

J' R II d J 2'
d'Q f't b

" a ecçao: c de mtenno; ose !l lan or,; a secção,
gran" I a com que aptJ7ara h f'

,

J
'

G d 3
'

f b d' AI 1

t'l C C I
-

c e e mtermo ovIta an (a; a' secção, c lo! e ln, elrante pneu
sua

lC
a o mema entra, qu� Tolcntíno Junior.

nos eva a crer na grandeza e

munificencia do trabalho.
Já que não p::>demos ver a ar

te vivida que nos sirva ao menos a

m�chanica e, aguardemos a nsym- Pelo Chefe Nacional
phonia InacabadaA nào como um

os milicianos de Brusque.re:l1édio efficaz, mas ao menos co I 8

-Paga a Josephina, vovô. mo um paliativo á nossa sêde de o

Como o microphone estava ji arte. Bombeiros integralistas
ligado aos altos falbntes espalha- O Nucleo de Blumenau está organizando uma secção de
dós por toda a praça, a immcn bombeiros, send') que o material será fornecido pelas firmas inscri-
sa multidão alli reunida O:lviu Dt· Pe 11a iie ?ta$ na A. I. B. naqudl � municipio.
tidamente a phrase infantii e o t

·
u
n.

rei Alberto. teve que esperar o mO r e Comctte um crime contra a Fatda o grupo politico
fim de �ma gargalhada formid'l- que excita os sentimentos regionalistas para delles tírar
vel para começar o seu discurso. Madrid, 26 (via a[rea) -- resultados elei/oraes.

Paláglo A Acção' Popular após are·
n

II
n

__ o _ ""_,�=_.�="',".�,....
abertura da Camara dos Deputa- As fileiras da A. I. B. em JoinvilIe foram accrescidas de

DELAMBERT-BOCAYUVA 161 dos, apresentará um projecto de mais um compa:lheiro: Frederico Schwart, director do jornal de
Phone 1.100 I lei restabelecendo a pena de morte, joinville e do Jcin ;,i}li r Zeitung.

'{

Os jornaes europeus continuam
ainda cheios de anecdotas sobre
o rei Alberto. Estes soberano he
roico era também modelar chefe
de familia e por isso adorado não

sórnente pela esposa como tarn

bem por filhos e netos. Um jor
nalista inglez conta, a esse pro
posito, o seguinte incidente.

Foi durante uma apparatosa ce
remonia realizada em Bruxellas, em
1930, para commemorar o cen

tenario da independencia belga.
O rei. de pé sobre uma plan

taforma armada diante da cath'!
dral de Sta. Gudula, cercado por
altas personalidade extrangeiras e

todas familias reala ia com-:;çllr seu

discurw, diante do microphone,
quando a princeza Josephina-Car
lota, filha do actual rei e qUe
tinha então apenas tr:z ann03,

escapou ao
.

colb d� S.la mú e

correndo para junto do rei Alber
to agarrou-se á suas pernas, dizen-
do:

.

(Departamento Provincial de Propaganda)

2

" "
u

Dos Estatutos
O integralista é um homem livre' que se inscreve exponta

neamente na Acção Integralista Brasileira com o fim de sacrificar os
seus pontos de vista pessoaes, uma parte de seus interesses e de seu

tempo, submertendo-se á disciplina pela grandeza da Nação, (Art.44·)
"

&; II

Protocollos e Directívas
Toda e qualquer exclusão, seja mesmo a pedido do .integra

considerar-se-á infamante, porque. será:a:falta de cumprimento
juramento por Deus e pela Honra. (Art. 20')

u
n

II

A primeira virtude do integra'ista é a sua abs'oluta identi
com a sua caus i. Elb deve c oilessal-a sem tem' r, onde

I
II

n

Passou a responder pelo sub-com llando da MIlícia, o ban
deirante Alpheu Tolentino Junior.

•
d
I

foi mandado elogiar, nominalmente,

ternidade: ó bondinho era pOIS o

7 de Setembro!

. Mas que fazer?
Esse mesmo FOVO esmagava o

afilhado que se tornara tão ridi
culo ás suas vistas.

AI "NOÇO, . " gr;to3,... reb »

liço... -

Um inferno, aquella noite de
terça-feira última.

E todos inqueriam sobre o

que teria occorrido na ·Praça 1 5,
Afinal, uma cousa bem sim

ples: o último abencerragem o

bondinho lançado ao mar e".

incendiado!
Estava consumada a vontade

popular,
Aquelle incendio e aluelL:, mu

fragio eram a morte do ridiculo.
E até S� punha em jogo a

força, a gigantesca força de dois
grandes elementos: a agua e o

fogo!
O bondinho era afogado e.,.

incendiado: dupla morte: dupla
affronta!

Resaltava ainda, nesse tragico
acontecimento, uma falta grave.
E' que o bondinho jogado ao
mar, era novinho, isto é, remen

dadinho e pintado de verde e,

além de tudo, lôra inaugurado
n� dia do último festejo da Inde
pendencia do Brasil.

Chamava-se, por isso, aguelle
bondinho, o 7 de Seiembro l

Nome bonito. E o povo é

quem o deu.
O povo é a força e o seu

baptismo seria por isso, uma e-

Tudo passou, naquelle momen

to tragico,
Muit3 gente, porém, se admi

rou que não tivessem sido tambem
os burricos jogados ao mar.

Mas como?
A allronta lôra feita somente

no bondinho !
03 burricos, esses não, pois

qu� eram tambem victimas da
quelle tra.nbôlho ...

Por isso mesmo foram poupa
dos.

E o foram com justa satisfação
para muita gente, ou melhor, pa-
ra toda a gente!

'

Fizeram bem 05 que levaram a

cabo a espinhosa missão do! ecli
psar para sempre, aquelle bondi
nho que encabulava a todo o mun

do.
Fizeram bem porque respeita

ram os burrico".
E corno não ser assim?
O burro deve ser sempre

peitado !
. O burro, nesta terra, é

syrnbolo I!!

res-

um

s. V.

DELAMBERT vende-lhe
melhor gêlo por igual preço

PHONE 1.100

o

H
, WJW "'!Ift'WiZ'.

Eleitor de Santa Calharina
Enquanto o lntegralismo trabalha pelo Brasil,

liticos lutam entre si, exclusivamente pelo Poder.
Compara c s dois objectivos, julga e vota.

os Partidos po-

Brevis
sima!

Sua festiva
- inauguração

I
0:--:0

COMPLETAMENTE
REMODELADO

COM
Martha

Eggerth
E

Hans
I 1

.Jaray
o

I -( I ti E r E ti T R A-L I
:-: o Cinema de toda fiorianopolis chio :-:

Directamente do ALHAMBRACINEMA do

Brevissimo!

RIO

o maior acontecimento
cinematographico.

:-0-:

Apparelhamento sonoro

completamente novo da re

I
pu/ada marca CINOFON

TYPO 1934
.

DE JANEIRO para

o maior filme destes ultimas temposinauguração do C INE

FILME QUE BATilJ TODO� Os RECORD,S DE PERMANENeJA No� CART�ZES Do RIO DE JANEIRO.
.

I

400 EXHIBIÇÕES CONSECUTIVAS No CINEMA ALHAMBRA.

'o FILME QUE CONSEGUIU EMPOLGAR O j\,t,-u<-'" lNTElf�O, SENDO CONSAGRADO PELA IMPRENSA DE TODOS Os PAIZES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Laboratorio de anàtyses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
14 ás 1 8 horas.

.. Exames de sangue, líquido,

cephalc-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual
quer pesquiza para elucida-

ção de .diagnosticos.
.

Rua Fernando Machado
Nr.6

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

\
I

4 Á GAZt:.tA
. •. J,.__.....___ •._��___..;_.��-_.__ .,- -- ".-.---- ----

ESPECIALISTA

XWOrs. Nerêu -R�-m�� I
e.

Aderbal R. da Silva

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

Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

- Janeiro
rON5ULTORIO: Rua fero

nanào moehaào n' 3

Das 8 ás I 2 e das 14 ás 1 7

,_..,.--- --===-=..="'-===- --
. ---=--=--="'=

I
==-"=:"--=�--="-C�"="='F=

I Cooperativa Catharinense I c;hocolateI Armanzem de SQCCOS e molhados, louças, vidros, s� ..

BH ER ING
bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l: quali- Usem o Corante

dade. Guarany
Rua João Pinto n· 8 .;•• Phone 1365 que é o melhor

II AgJ;ente Josú F. Ulavan

L!ua João Pinto 6
_------ -�_ .. -

Res. Rua Esleoes fumor.26

TELEPHONE 1131

Consuliotio. Rua' '0rajano 18

TELEPHONE 1284

------==--

Olivio Januario 1111'="'=====-=--..............de Amorim
I

PASCHOAL SIMONE S. A. ==='=='=======-11,1
SEGUNDO TABELLIÃO II Let..Jeiros 'II

..

'

LIVRARIA MODERNA
Offieial privativo de pro- I E'undaào em 1885 Pintura em geral a pre-
testos e mais annexos ços modicos
RUA DEODORO, 5

Rua Felippe Schmidt n' 8
ralxa pCl9tal1Z9 Tel. auto 1004

Caixa Postal, 98 Phone 1323 Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

TabeliãesDr. Miguel Boabaid
Clínica' geral
Syphilis

VIAS URINARIAS
Consultorio: Praça 15 de
Nov. 24 (Sobrado) telef.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 19.

Dr. Henrique .. Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

==

..

DR� DJALMA MOELLMANN

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

ás 17 horas.

---=-

.rn. Ro.

Chrystalino de Barros

I
Encontra-se nas Jprillci-

Rua Araujo Figueiredo, 23 , paes casas do nosso com-

no RIAHOl?OLI5 1111 mercio
I

. 'I Todos os senhores de fi-
����������o. 1?;�:��á��Yt��: I

=--= - - --- - - ---._---

I no gõsto só usam os cha-
bolhas em Alto Relevo etc.

I
DELAMBERT--Phone 1.100 I péos de luxo

�

"Guevy"
K. W. v,

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas'

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna ���I��"������.

A PREFERI'DAPraça 15 deNovembro, n· 27

Telephone n: 1375
.

Avisa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal-

çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minimos.

Faça uma visita á nossa exposição, á rua Felippe Schmldt n: 17, e verá
as novidades.

Executa qualquer trabalho de renovação de calçados... �
-�. �&f�J��f'

CLlNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE SENHORAS

,

Dr. Raymilndo Santol
méOlco ao Hospital e

ma�lZrni�aôe

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n 1548

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

•

Dr. Pedro de Moura Ferro

Caixa Postal, 110. BIJOUTERIA JOALHERIA

Banco de Credito Popular e Agricala de Ranta Catharlna I(Soe. roo. ôe Resp. Lltõn.) I ! i

Rua Trajano 1 6 - (Edificio proprio)
Enõ, Telegr. : Boncrrzpo(o n. rodo "Hlbelro- e "mascote" I

Florianopolis I
.

I Eml?RE5Tlm05 '" DESroHT05 '1> roBRAHÇA5 I
ORDEH5 DE I?A6AmEHTO I

I
forre!9pondentes em todos 05_ munlclploe õo Eslaào I

Os melhores juros para OS depositos em Contas Correntes

I
Acceita procu�a�ões para receber vencimen��s .em todas as

I
.. repartições Iederaes, estadoaes e mumcipaes.

E!!!!eZZ .. Pelles

:--5 A P
�

A T --O--�----e--H-�I--C----:---
..

"Os melhores calçadas pelas menores preços"
COLOSSAL sortimento de calçados finos para homens, senhoras e creançasEspecialidades em calçados SO� medida RUA FELIPPE SCHIMIOT 2 .

,
II J

li

Resid, Rua Irmão Joaquim sln
"Celephone 1105

Cons. - Rua Trajano n. I
?;elephone 132/

Das 10 ás 12 e das 14 ás 18

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELlPPE SCHMIDT N' 9 �

·-zrrr·rr::rx-t-

Alfaiatarias
Compra-se pelles

cruas de Gato do Mat

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

Alfaiataria

ACCClCio ·Mo- Areias

CAFE'JAVA tório de advocacia á rua

RELOJOARIA OURIVESARIAl
Roberto Müller

Rua Trajano N. 4 C

--" n E ---

Pedro Vitali

•

re I ra tem seu escrip- I
RUA JERONYMO

............R=u_..a....J....Oã=0o=;P....i""""t....O """"......1....1� II COELHO, N. 38 Fabrica de Moveis
-_ ..-----------------

Visconde de Ouro Preto

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

n. 70. - Phone: 1277.� ACEITA ENCOMNIENDAS EM QUALQUEf( ES
TYLO ,�- Rua João Pinto 11 B

--- .---_" ---_.. ...... .. �,_. __ ._. _, .� .._--�._--_._--_._.__ .-_._--_._-- ....--.-----_.,--_._._ ..

.... Ma",..... r

, J
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44$000

�A CAZt:lA Florlanopolls, 27 de Sctembt,o de 1 9:H
_ .--_.....-- ......;__.-,.._.__�

-

'- .. ---�. ,- __ • �__ ',' .• _._�_ . ..:. �_•......i.._ . ...: ;:.� _._ .. _ .. �_._��__._ . .,:_•• ._.
. _. __ ....._ ... _'_.'_.' .� .. .,.__ .__ :_ _._ �_.•. z .__ . __ .... .�� .. . .. . __....... � __ . _ .. _

�- i(o��erciOt l�du9�
I RUA!!!:�c!:i�22& Irmã::O!J�OII: tria e Agricultura

�" I Rio, 25 - (Via aérea) No: e internatos publicos, sem i �Yloido 62$000ESTAMOS LIQUIDANDO COM 20'!. DE �BATlty1ENTO � I forno do Mmisterio da Fa-! prcju.tzo do actual consumo I' Tercc-ira . 50$000GRANDE STOCK DE ARTIGOS DE INVERNO �� zenda foram incineradas, on-! de café,

.

.

Sedas Lindas e Tecidos filias de beiissimos padrões
. � �rdsoe;(; J z�c�(�::� r����e�� I sel�g 'r��fo� t�:;��\;,JO Co;; I Sa!�ldéD;o ���o F���oo

..

.

ELEGANCIA E APURADO GOSTO � tando a qnantia de ','
....

,

..: li um planon para a propagan-,
Sacco de 45 ki!os 6$500

t1 Edifleio Proprlo
. � 7,24�:138$0�8 e mais 2.39,8 da da l�ossa erva nos Esta-! Moido de 45 �ilos 7$500

�'��������-,.J�í��r.��r. 'i]����������--'''tt:: 110t�0 da �alxa de �stclbel1- I
dos l!n.ldos e n� EUlypa. O i Encapados 2 kilos 19$000

;t:� ��Jf ���.de�,�::::r��r�_��w zaçao 11,3 nnportancia de .

"I
r. MIOlstro. do Exterior, que!! 235,010$00, que foram tro- São compareceu á reunião I SAL DE MOSSORÓ

, cadas nos dias 14 e 15 des- I do Conselho, na semana pas- Sacco de 60 kilos 9$500
te n:êz por bilhetes do The- S<HJia: P?r est�r, at�5c:nte em I Sac�o de 45_ kilos 7$50;)
SaUlO, S, Paulo, assistiu a toda aiMOldo de 4) kilos 9$000
As notas do Thesouro inci- reunião de ontem, tomando i -

das foran: "o, ,�'esu�té:du I pa�-te 110S
� ..
l�ebates dos pro-I . SA.BAO JOINV�LLE

roco na pnmen <-1. qumze- blernas ventilados, I Caixas pequenas 4$000
na deste mêz tratando-se: ----.. ---

I C
' 'd C'$OO:1d� moeda dila�erada, v_I .�,�rcado de Flcri3nop�lis.

aixas gran es _J v

O acto do incineração foi I Fe���o preto sueco rl7 000 I �. DIVERSOS
precedido da c�)l1ferel1cia de �e:�:o 'f':�ra��o g�c.�o :LO$OOO I Arroz sacco
todo o numerano. e a elle es-

I eijao vermelho sacco 20$000 I Q
.

-

: ' " Milho sacco 1 2$000 i uerozeríe caixa 3 ]$000
I ti veram present�s os Srs.

Batatas sueco 8$000 GazoJina caixa 55$000
José Alfredo aos �al�t?,S, Amendoim sacco 12$000 Vélas �e c�bo ca,ixa 16$000
l:lembro da Junta Adl:l:nstt a- Arroz em casca sacco 12$000 S?da Plfalmde caixa 55$000
tl�a, �ugusto H, C,olrea de

Farinha Barreiros sacco 12$000 C�bolas ca�xa, 43$000
Sa, �lre:tor da Calx.a de A-

Farinha comum sacco 7$000 I
Velas stearma caixa 38$000

mortIz�çao e Vesp,aslano M,
Farinha de milho sacco 14$000 I Zéa l'vhys Fischer caiu. �O$OOOde Cal valho TO�lIlho, c,hefe Café em coco sacco 30$000 cacos saccos '} 5$000

da Segui:d� Secçao, �ervll1�o Ervilha kilo $200 I Farello saccos
. 5$500

de �scnvao o escrípturarío Banha kilo 1$300 ! FaI:llinho sae�o5 ,,7$500 .

Guei ra Fontes,
Carne de porco kilo 1 $200 !

Farinha de milho Marialina caixa

Toucinho kilo 1 $200 i
r . I ,,'

24$000
Rio, 25 - Via aérea) Sob

Cêra kilo 4$800
\ elas ce cera"kdo, ... 7� 100

a presidencia do Chefe da
Mél de abelhas J 18$000 Grampos p. cerca kilo 1 $400

Nação realizou-se ontem, a
ata,

C t M '

1 '$S()ONozes kilo $100 lmenjo a�a s�cco n

1 reunião plenaria semanal do
A

.

7$)"00 Phosfhioros PmheIro, Ja�aL 1.0_$000Conselho Federal de Com- ssucar grossa arroba
A f d 12 ôl ? $'10n

rnercio Exterior, 11)'0 Paíacío Polvilho sacco 11 $000 I
rame arpa.? n' r� o:-J " '. '"

. l Arame farpado n' 13 rolo 30$500
ltarnarati onde tem sua séde. PELt"..S I ---

.

I G t d t 4$000 ' .

lhOH}t����� J����o� �����= I L:n�:�s :�d�a
o

u��a 30$000 VINH?S DO RIO�RANDE
dar a possibilidade de collo- �raxa�m do mato uma 3$000 Em quintos 100$000

cação de 70.000 ,couros de uraxalm d,o, campo uma 4$500 �m, decimos_ 55$O°P
C t t d 4$000 Cafe em- g:_ao, arroba 20$000

S. Paulo, muitos miihares do a e os lme lOS uma
'V 'f d 23$0 OP 4$'000 I

assouras J .105 _z. .'. O
no: te c 170,000 do Rio Gran- orco ao mato uma

V 3 f d 20$0 OL t d 3$000
assouras .1OS z, . O

.

de do Sull que S'ê achava agar-os gran, es u:na
8$000 ! Xargue cox�es arroba 2�$OOO

sem mercado, crise essa pro-
Veados matelros kllo

i Xarque sortIdos arroba 24$000
vocada pelas restrbções da

MADEIRA DE LEi-- PRIMEI. i
AlIemanha e outros paises da
Europa na importação do pro-

RA QUALIDADE
P-'III.__IIIII..•IIII_.IIIIiIIIiI__-.--o-.

-···--·--····-··-------A·--------I--."',-�'��I ducto, dSabbadO os '�'epresen-
Taboas de lei est. (3x2�1t;_��ô

M A T tantes . C COl'tumes Il1formam .,.,

b I' I
.

3 3 d-

. .. que os stocks de S, Pau!o 1 a oas Cl largo x� 1 ,z, 54$000 (Por sac�;() de 60·
e do Norte já desapareceram, d;rnas de �erra)ú 'dz.. 28$?00
restando somente os 170.000 Forro de pmho

"
14$000

I comos do Rio Grande, por-I Taboas de quahdade 2r23 dz..

li' que são de superior qmllida'" 1 Sn f J I' 1 5 Ad 166$$°0°0°0de, a.rra os oe el I· z.,

�
�

O C01�se�ho �ederal de Pr. OI
Commefc!O t.xtenor resolveu, ç corrente. n8 praça de

FARINHA DE.... �1ANDrOCAF'lorianopolil Pi

autorizado pelo seu presidel1�
.,"

!

'R I*'
• - I VENDE- �e) organizar desde já uma FARINHA DE

Fechamento de ,II e Ig Iao ISE um prédio sÍto no III dll1tensa lP:opagt"andda para dO Cruzeiro 44 kilos
I I d" d S d L' - esenvo vlmen ° O uso O S 44 k'lma as

'

I "11- me =
lstncto e acco os lmoes, I i d B' '), urpreza lOS

--------,---- I, '6n
. ca çaco O laSl) e vae pe- C

'

5 2 k'! '

\ I
" i '.

d'" J E
;fllzeuo e j o�

Para SUL--P. Alegfe·Rio !
O p�P�] Pio Xl recel;eu vinte. Tra:ar á rua. Arcypreste Ir; para ISS? .0 ap(�lO etOS s� Indiana

Grande-Uruguay-AlgentuJ.i- I mllmscrítos na obras dos Paiva n. 6.
.

taQo� C �1�eklt0S a� t,ouas as

Chile-Perú-Bolivia ! '\ retiros espli'ituaes . mumcpalldade pras,JÇlras que
SABBADO 12,00 simples ! ,-� .. 0-'- .-,-�_.�-�._- .�- >�.�, .... ,-� ...-- .. � -. I deverão �rom?ver reuniões Extra

10,00 regs.
I I Cidade do Vaticano, 25 I dos bropnetanos rura,::s pRra Diamante

NORTE�,pSantos-S. Paulo- I (aérea}- ..·Suii Santidade o Papa glaterra e da lrlctnda, t tartar de�se assuml�to, A es ...

Cristal
II D' XI' I'" O P

,

1·
.

S" J'�'"np'fO li p"''''s'do.nte coRio-- Victória .. ,·--Carave a5-- 1 10 / rel.eb�'u ctü all(!\enCla 80' apa prommClQU uma il ü� '�. \.:'-'1' ,,;1' �

1., 1"-,
,

... ' I

Bahia-Maceió-Recife--Natal- lernne na Basilica de SáO Pedro cuçãO na qual revelou. a impoH C\:';I1Ü:o �Íi..; �om,l11erclO. e. ln- MOVIMENTO DE :CEREAES NO RIO DE JANEIRO
Africa-Europa-Asía cel'Cí\. de vinte mil inscríptos na nencía excepcional da reunião, dus,ma do RIO ge janemJ fez �_�_��! 22 d!!ç�st!_.a l' de setembro

SABBADO 20,00 simples Obra dos Retiros Espirituaes, elogiando a Obra e os beneficios var�a� sug�estoes., 1--·-�-··-�------'�-·5lbl.-t_{
.. -·,�-

·--··E';:iY7��";Z'ç,Cl �-5êihl"tJ6 na

18,00 l'egs. que vieram a Roma por occasião realizados durante eS$e periodo de: () C.onse!l10 resoi vcu tam-: ...�__ .�,__�_.,..,=.__ .� .. _ ...� .... , _� __ .�_ ...�__ .. _.s.�.r::..9.!2::._._"_ semana

_____________._ .. __ . __ .. _. ,_. .1, do vigesimo quarto allniversario 25 annos pela instituição, exor-I bem, como meio de propa� Feiiào (saccos) 103.776 18.346 6.378
da fundação da referida ínstituj� tando ao mesmo tempo a todos i galida pratica, do- consumo: �.rI'OZ ( ») 94.024 27.822 29503

Delambert 1ÇiiO:. �s seus membros paJa qu.e, cem-Ide e!'va �JJalc) em todo, 0IFarinha ( ,)}) 47.305 20,834 13.969
Estavam presentes tambem os tmuem com zelo nessa actlVldade, Brastl, pIomovendo seu dSO Banha (can;:as) 13.507 6.158 936 J

represenlantes das secções da Fl'all" Finalmente o Pontífice distribuiu nos, �xercito, ,na ,Nlarinha, na I Milho (saecos) 26.996

, I
ça, da Belgica. da Austria, ?a a benção apostolí�a a todos os PollCla do Olstncto Federal Xarque (f(lrdo�) 15.000

PHONE 1.100 Allemanha, da I-Iolanda, da lW presentes á solemmdade. e dos Estados, nos asylos I Faltam aI.> sahidas dos deposit�5 particulares;

•

·Quem
o seu Refrigerador?
aFiança

U:vi rdriStl.'!dor t �m grànd� �onioriO pita (t I.t, « bmbem uOl

1f:{,preg" de e.ep;tal que prECISI de estudo.

Pq:<l lr.forll'ldçõu CHI lima dcmoftstuç30, I qulquer o:fos
tll:HHII .uxiliare, 011 tclspho". PI" • Isc,iptorio fila

M,roadQ do Rio

05 rdrigfHedor�s G. E., além d. pOSlliiriam tudo o q\lit ha d.
�'!;s modlEmo e perfeito em refriseração .'ectricl, trazem, ne mireI

(,. Tlcrlll Eledric, UM" suprem. !j.rlnti. d. qualidlde, dur.ção fi velar.

/u; r.ompfiH !J1l1 rl!;Íi'i�efldor, usegl.lre·sfI de q". I macbin4 i bõ.
t: " f.briç;Jnt� (orih·.. cid� • d. cQnfl,,"i' ..... uij.. o refri,erldor (3, E.

Florianopolis
____....__� .�� � ...__ ..__ . �_ ._._. " .. �_�� .....4_ .. _..._ ..........._� .. �__ .__.:-. _

Ci,a. Tracçã,o" Luz e Força de

FEIJAO

Com 1$500 poderás comprar um
frasco de RODAX extinguindo com-

I t t
,..'

p e 'amç-n c .I11oscas c rornllgas.
Fabricação allemã.-- Destríbuidores para o

Brasil a Jndustria Chimica Cara S. A., Blumena�!.

Preto novo

Branco espec.ial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

kilos)
16$000.
32$000
20$000
25$000 ..

FROUXO

•

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

(Por caixas de ',60. kilQs)
I
Em iatas de 20 quilos

.

I 10$000
68$000 ; Em latas de 5 quilo$ I 14$000.

?,S1>OOO I: Em latas de 2 quilos 11 5$000.
.) 8$000 MEHC/\ DO FIRME

(Por sacco de 50 k_ilos)
Fina. com pó

.

1 0$500
Grossa .sem pó 9$500

MERCADO FROUXO

ASSUCAR

e nada mais

f,
iii':. •

PARA VOSSA FAMILIA COMPRAI SOMENTE OS TECID-CS MAAO·.A
.

. " " .

.

'.'U· •

01..1-10 ,POIS. NUNOA DESBO.TAM
,

O � $. A $. P E R N A.M B U O A .N A S
F.brlcaçao; praprla .. : .... = iii

.

,

..
Pr.,çosJ os m•• !$- ba�ratos

E 1.... E I T O·R E S
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"
,

e grevista afom
Morreu, na Penitenciaria do Estado,

presidiario PAULO 'CAMARGO, grevista da
rne, que durante 30 dias consecutivos
absteve de tornar alirnentos.

se

A voz DO POVO

Florianopolis, Sexta-feira, 28 de Setembro de 1934

GAZETA Ultimas Noticias

Decorre hoje o anniversario do
sr. engenheiro Edmundo Silveira
de Souza, nosso prezado conter

raneo e descobridor do grandioso
apparelho Brasil.

Rio, 2 7 (via aérea) - O pre
sidente da A. B. 1., recebeu o se-

guinte telegramma: - nAnimado
pelo alto espirito de justiça e le
galidade de v. ex. pela harmonia

I
da familia parahybana transcrevo

o despacho telegraphico recebido
de João Pessôa: - liA Parahy-

Seguiu hoje, pelo avião da Pa- Pela rubrica CREDIT03 ES- Porto Alegre 28 - (via ba atravessa um momento angus,
rnir para a Capital da Republi- PECJAES foram effectuados O' aérea) A Companhia de Je- tioso pelo gove.no empenhado em
ca, acompanhado de sua exma, ' 't t J de EUS rendeu, ôntern, suas destruir a opposição poc toda a

,

d segUIn es pagamen os: uros e
d t,

1

Festej a hQJ' e o seu anniv�r5a-1
eS,)osa, o nosso estima o conterra- I' di 50$ gran es Jlomenagens aos sórte de violencias 05 jornaes es- I

R I S' h ,apo ices pago a lversos-,
lo-arandense s _

" -

,
,

• I'
.

di t' t
neo sr. au imone, t esoureiro

J Z' & C'
, martyres rto-gran ense) pa- tão suspensos e os jornalistas110 nata reio o n0550 IS InC o con-

d D' 'R' I d orge lpperer ia., mOV�lS
R G

'

terraneo professor Barreiros Filho, � iretona eglOna os Cor- fornecidos á Secretaria do Interior dres 09ue onz,:lez, Affon- ameaçados pela policia, A cidade Um barulho! E o pacato
digno director da Escola Normal reios e Telegraphos, 3: 128$000, Empreza Auto Via- S,o ROdng,ues e J�a.o de Cas- acha-se alarmada e o povo indi- Do nosso João Tolentino
Catarinense e candidato liberal à ção Catharinense, passagens for- tllh�s, cLlJa b�aÍlfl�ação se gna?o. Sua palavra é pacificadora Gritou e perdeu o tino ...

deputação estadual. Seguiram hoje para o norte do necidas por conta do Estado realtzou, em JaneIro deste e util no momento. Peço inter- Vem a Policia ... era o gato! ! !
O anniversariante que tem seu Estado, pelo omnibus da Empre- 115$000. anno. ceder junto ao presidente da Re- ..

�
nome g.��v�do em letras, de ouro

sa farViu�: de V'
Todos os actos tiveram publica, ministro da Justiça e a Abandonado e sem

na nobillissima causa da mstruccão . icente � Castro, ictor grande imponencia. imprensa. - Galdino Salles," O O terno. (nota de

publica, abalisado philologo, p;úJ. Pdus� jor, Certudes, Coerisch, signatario é medico conceituado e (A G a z e t a de
de inestimavel valor, receberá pela joaquim �chulze, julião �albe, Buenos Ayres 27 - (v.a candidato á representação federal. 27-9-34).

IId G d tt A P d. Alayde Pedreira Noceti, espo- é ) P d t d A P _j I 7 L ['auspiciosa data muitas felicitacões a a o 1 e urora assermo. a rea roce en e e s- - aare A meida ea.' D 'I" Q� I sa do nosso amigo sr. Mario No- ã h á t ocilicio] ue ternura
ás quaes juntamos prazeirosamen- " I t

sumpç o cegou es a ca-

R I· T
"

te as de A Gazeta.
Nasc rnen 05 ceti, tem apresentado sensíveis pital, a caminho de Buenos egu arlzem eu «amor» la quasi eterno

melhoras no seu estado de saude. Ayres, onde vae tomar par-
Se «despéde» ... (oh desventura)

fi Gazeia deseja a distincta te no Congresso Encharisti- seus terrenos E ainda te léva o terno ...

sra. prompto restabelecimento.
COI O arcebispo monsenhor E o lindo Romeu, tristonho,
Bogarin. Estão sendo chamados, por edi- Vê fugir a ... Julieta
Foi recebido á chegada tal, a co.nparecerern na séde, em E se acaba o grande sonho

pelo ministro do Paraguay, Tubarão, da Inspectoria do 2' Deixando o tal de ... muleta!
personali�ades e membros di.tricto,

_

da Directoria de Terras. O ô delicia,da secçao paraguaya do I
e Colomzação, para [.-rest:lIem

aro r� essa,
.

Congresso Eucharistico. declarações e allegarem seus di- ALhe hdeIxou, cOltado, assl,n;
"

d c orar lá na Policia,relto os seguIntes requerentes e
P d' dDE5P ORTOS posses de terrenos: Crescencio e In o o terno de briml

Coelho dos Santo", Ceraldo
se ontem no cemiterio local com
grande acompanhamento. AUTOMOBILISMO Scürkoff, Humberto Frecia, José

Rio, 27 - (via aérea) Maria Cueco, José Magio, Manoel
Foram registrados no Cartorio A cidade assistirá, domingo pro-

Firmino de Medeiros, Jorge
do Registro Civil os seguintes fal- ximo, o maior acontecimento es- Schürkoff, José San�o:; Magio,
lecimentos: portivo, dos últimos tempos, com Thereza Alegr�, B�rnardo Ar.-

Q. f'lh d J ' K I k a realização da disputa do "erran- tonio Schmuller, Fortulino da COita
umo, 1 o e ose o Was y, o

P C 'Ih Bl' CP· d t I d
. de Premio Cidade do Rio de orto, Ul erme omen, er-

orClano e a, emente prESl- J H' Jd·
,

P I C 'd" Janeiro" com a sensacional corri- mano asper, enngue asper,lano- au o amargo, preSl lano.' J - C
'

F d Jda do circuito da Gavea estando oao eremlas ernan es, oão

inscriptos cêrca de nove�ta auto- R�lIing, �OãO Leandro Bernard�,
mobilistas. Julio Jose Caetano, João LUlz

Na Cathedral Metropolitana foi Collaço, Augusto Masiero, Ama-
rezada hoje ás 7(12 horas, uma FUTEBO'L deu Vicentim, João Rodrigues da
missa em intenção á alma do Domíngo proximo. no estadio 'Silva, Cregorio M�rciano da Ro
nosso saudoso couterraneo Ney da F. C. D, medirão forças as sa, Germano Schm't�r, Bernar�o
Brü�gemann da Luz, pela passa- equipes secundarias e principaes Buss, Man�el,Marcohno Eugêmp,
gem do primeiro anniversario de dos clubes Cruzeiro e lris. Am- Bento Mamclmo Barreto, Bernar
seu fallecimento. b03 os gremios esportivos estão dino Pinto de Sampaio, Luiz

procurando exercitar, sua5. esqua.
Mathens Cardoso, João Affonso

dras da melhor maneira possivel. da Silva, Custodio João deMattos
e Accacio Lenoel Antunes.

Faz annos hoje o nosso illus- Pel� omnibus da Empresa Da-

tr � conterraneo dr, Abelardo Wen- rius, chegaram ontem:

ceslau da Luz, advogado no nos-
H. Coldschmi�t e sra., Lotte

50 fôro e candidato da <Colliga- Molle�, dr., Hennque Rupp )or.
ção Republicana Por Sa.nta Ca- Joaq,u,lm SIlva, Reynoldo Sllva,
tharina> á deputação federa!. Autilio Neves,

,

José Bartel, João
O illustre anniversariante que

dos Sa?t05, Leo Calvae,Helbert,
é um dos mais prestigiosos poli- João Dippel, Carlos Perell'a.

ticos colligados, de vasto presti
gio, estimadissimo pelos raros do
tes de coração, sempre affeito ao

bem, tornou-se no nosso meio uma

figura de grande projecção e por ta" commerciante nesta praça.

isso merecedora das homenagens Outros purrern .••
que lhe serão prestadas pela data
que hoje decorre.
A Gazela felicita-o cordial-

p�=;��vT'd��l M,orreu na Peniten .. IAlter���oess nos rMh�;�1i..--.-::=a=""....3J "*=-=,s-1 clarla O grevista' Da registro dos em-
D�� :3::'al��

, pregados Termina a 30 o

d f prazo para paoa-
a ome o Ministro do Trabalho deter- menta do imposto

minou varias alterações nos livros de renda. (Gazeta
de registro dos empregados, bai- de 21-9-34).
xando nesse sentido, diversas
instrucções.

Dr, .Jlbelardo JrV. da Luz I'hcqcrn uns

Raul Simone

Interventor
arbitlllario

«Sinha» lgnacia que é rendeira
Vende renda na cidade �

Disse á Chica:- «Ladroêra
Essa «tar> de nuvidade!>

Vindo de São Paulo regressou
a esta cidade a gentil senhorinha
Íca Testa, filha do sr. João Tes-

Domingo, ás 14 horas, Ialleceu o detento Paulo Camargo que
se achava recolhido a Penitenciaria da Pedra Gra'1de.

O referido preso negava-se terminantemente a receber alimen
to de qualquer especie, o que forçou a directoria daquelle estabele
cimento a solicitar á secretaria do Interior, nomeação de uma junta
medica que prestasse assistencia ao dito detento.

A Directoria da Penitenciaria e a Junta medica envidaram, em
vão, os maiores esforços, para demovei-o desse tragico intento.

A outra que não sabia
Porque era tal «contenda»
Perguntou-lhe o que é que

(havia
E «Sinha» lgnacia altaneira:
«-O «tar» d'imposto das

(renda!»-

PagamenloslReligiiodo Thesouro .

"

Prdessar !Barreiros Filho

o Snr. João Tolen
tino chamou a Po
licia pensando que �
havia ladrões na
sua casa em a noite
passada. (Gazeta
de 27-9-34).

mente.

faz�m annos hoje:
exma sra d Enóe Silvaa ."

rasamentos
Schutel, viuva do saudoso conter�

ranea sr. Edgar Schutel;
as gentis senhorinhas Maria da

Craça e Celia Campelo, filhas do
sr. Celsa Campelo, e ornamentos

da nossa sociedade;
o sr. Eduardo Horn Sobrinho; Enfermos

a .exma, sra. d. Cidolina Alves
do Prado, esposa do sr. Luiz Le
mos do Prado;

a senhorinha Evangelina Silvã,
filha da exma. viuva João Floria
no da Silva;

o João Horn;
a senhorinha Julieta Mafra;
a senhorinha Isolina Medeiros;
Domingos Correia de Amorim

Junior. escrivão destrictal da séde
da comarca d� Tijuca:;

o jovem Oscar Soares Pires,
aplicado alumno do Gymnasio Ca
tharinense e filho do nosso con

terraneo sr. Orlando Pires, digno Acha-se em vias de prompto Na proxima semana serão re

commandante do paquete Odeie. restabelecimento a exma. sra. d. zadas as seguintes missas: - 2a.
a interessante menina MJ.rÍa Othilia Manneback, esposa do nos- feira, dia I, de Isabel Brandão,

Stella, alumna do Curso Prelimim.r 50 illustre conterraneo Oiê Man- ás 7 horas;- 3a. feiras, dia 2,
do Collegio S.Cofação de jesl.1�, nebac�, que ha dias sofreu uma de João B:!Írão, ás 7 horas, e de
e fihlínha do sr. dr. José da Rocha intervenção cirurgica. José Freitas, ás 7,5O horas, 4a.
Ferreira Bastos, Sub Procurador feira, dia 3, de João Gomes, às
do Estada· Estado' Internada na Maternidade a sra, 7 horas, no altar de São José.

No Cartono do Regi::tro Civil,
foram registrados os seguintes nas

cimentos:
Emiliano, filho de João [Arêas I

Fulleclmentce
,

Horn; Edson, filho de Francisco Falleceu. n�s Coqueuos o sr.

Vieira Mello Filho, Wilma, fi-I José Camane�l, que, durante mui-
ha de Germaro Lomeyer. t�s annos Í:;l, negOCIante nesta �a-

_ pItal, onde tInha um vasto ClT-

culo de relaçõêà e onde sua mor

te foi muita sentida.
O seu enterramento eHectuou-

missas funebr25

A Policia foi lograda ...
(Mas já viram a triste sina?)
Não houve incendio nem nlda
Lá na casa da Etelvina ...

Deverá realizar-se amanhã, ás
1 9 horas, á rua Saldanha Ma
rinho, o enlace civil da srta. Nair
Silva com o sr. Antonio de Souza.

S-w, 27 - (via aérea) -
Foram 03 seguintes r�sultados dos
jogos nocturnos de ontem: Ame
rica 2 e Vasco 2; Flamengo 5,
Bomsuccesso 1; Bangú 3 e São
ChristoVãQ i.

Enganaram a Poli
cia. com um falso
aVIso de incendii.J
na casa de Etelvina
de Souza, á Rlla
Loureiro n' 1 (Ga
zeta de 27-9-34).

Acha-3e enfermo ha dias, reco
lhido aos:aposentos o sr. CeI. Oc
tavio da Silveira Filho, digno che
fe de Policia do Estado. Dese
jamos a s. s. prompto restabeleci
mento.

Está gravemente enferma a in
teressante menina Myriam, filha
do nosso redactor-chefe jornalista
Martinho Callado Junior.
A Gazeia faz ardentes vetos

pelo seu prompto restabelecimento.

A Cia. Telephonica
abusa escorando
postes podres com
trilhos ... de bonde.

Para V. S. pedir «Gêlo«
ou qLenha», á DELAMBERT.

PHONE 1.100

Bonde, Luz e Telephoníca!
Qu� tres cousas parecidas!
Que trindade tão harmonica!
Todas tres são bem ... queridas.
O bonde metteu-!;e n'agua
(Um suicídio no mar)
As outras duas, com maaua
Tambem querem .. r se mat:r .. :

Sãrapílo
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