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UTI L OBSTI
I) Exercito e

a politica
Rio 26 (via aréa)-No aviso

que hoje dirigirá ao exercito, por
intermedio do chefe do D. P. G.,
dando instruções e fazendo reco

mendações sobre os pleitos de 14
de Outubro, o gal. Góes Monteiro,
estatuirá quaes as formas para a

votação da officialidade, devendo
o chefe do D. P. G., comrnum

car aos tribunaes regionaes e me

sas eleitoraes, in.truir os corpos e

tropas no sentido d eque a votação
seja feita por turnos de eleitores
do exercito, evitando-se o aban
dono no m esmo momento dos
quartéis.

O ministro, igualmente, repeti
rà as recomrnendações que tem

repetidas vezes feito, quanto, a

abstenção de politica partidaria dos
militares.
A esse respeito, fallando aos

jornalistas, o gal. Góes declara
que está certo que a tropa está
immunizada para os males e pai
xões politico-partidarias, em tempo.

Não está I
certo Im. � para com fi Gazeta.

\!em o povo apreciando a nossa conducta realmen
te inde�enJent�, prosseguindo co:n serenidade através o

estrépido e o c�mor d::� hostes impacientes pelo dia da
I

,�
uta.

Um simples e ráp:Jo exame na collecção de A Ga
zeta confirmará a veracidade de nossa affirmativa, caso'
não bas tem as innúmeras felicitações e referências que vi-

l 1
mos recebendo.

P·,is bem. Prosegt!i,ldo em nosso propósito de publi
car di J.4:an1 e tte entrevis;a: de politícos de todos os mati
zes, trar.sformando, assim, as nossas columnas numa tri
buna popular, de onde todos possam fallar á multídão,-
mandamos hontem um redactor deste diário procurar o

dr. FÚí"-10 Aducci, como jà tinhamos procurado muitos
e muitos dos outros próceres politícos.

F�is, o dr. Fúlvio Aducci despediu, irnpolidarnen
te, o r-osso emissário sob o falso pretexto de que fi
Gazeta era um jornal líberal e, portanto, não vehicularia
todas a· suas palavras.

'l'amanha inverdade na bocca de um politico como

o dr. FlHv}o Aducci não nos surprehende.
E que S. S. é daquelles que, fulminado pelo gol

pe outi.brista em pleno fastigio do poder, não paude
ainda cénvencer-se da lormidavel evolução sociológica que

empolga. o Brasil nesses quatro annos de Revolução.
S. S. é dos que ainda vivem na dôce illusão de que

é possível amordaçar a imprensa, e comprar a opinião
de homens livres.

"r ': ::_',.1 S. S:· foi surprehendido : pelas clarinadas
revolucionárias quando apenas descançava sobre o sun

ptuoso leito palac i 100 a casaca que u .àra na posse go
vernamental.

E o dr. Fúlvio Aducci não soube entender que a

estridencia desses som festejava, não o advento de uma

facção ou de uma ideologia politica, mas o inicio de um

phenômeno sociólogico talvez imprevisto pelos desenca
deadores da Revolução. e que está interessando visceral
mente a Nação Ioda.

E' que, ernquanto o dr. Aducci confundia esses

sons com o c!angor dos seus correligionarios festcjando
lhe a posse, o povo brasileiro, alheio á politica e a03

politicos, despzrtava definitivamente para os Sé:US grandes,
p2fâ os seus -altissimos destinos no seio :da Humanidade.

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

Mercê de uma campanha intelligentemente dirigida,
em que muitas vezes a fogueira foi alimentada com alenha
dos próprios erros revolucionários, os políticos da Velha

República, injuriados, escarnecidos a 25 de outubro de
1930 pelos seus próprios amigos, lôrarn aos poucos re

conquistando o perdido terreno das auras populares, até

culminarem, nos dias presentes, com ti séria ameaça de
retomarem o governo.

A par, porêmt' dessa orientação segura e audacio
sa, ha ainda certa imprensa e principalmente alguns po
líticos saudosistas, felizmente poucos, que não souberam
evoluir no sentido da marcha precipitada e insopitavel
dos acontecimentos, tendo interrompido, quando desaper
dos do poder, todo o seu desenvolvimento cultural, de

sintegrando-se, por isso, da sociedade e dos costumes

Em todas as campanhas admit
te-se e acceita-se as criticas razoa

veis aos actos do adversaria, cri
ticas essas que devem preliminar e

indispensavelmente ser vazadas
dentro da éthica e, sobretudo
obedecendo o bom senso, alicerce
das bôas causas.

O «Jornal de JoinvilIe» po-
rém, não se detem na analyse
criteriosa dos factos, e qualquer
acto governamental serve de mo

te para a sua campanha. Não
nos vimos arvorar em defensor do
governo a quem, não nos li
gam laços partidarios e com quem
entretemos méra relação de cor

tezia.
E' intoleravel porém, que

aquelIe orgão da imprensa joinvil
leme, venha com um ataque á in
terventoria por ter concedido um

auxilio de dez contos, afim de

j.oder o engenheiro Edmundo Sil
veira, concluir a montagem do
seu invento, denomina(lo l\lolu
uhlv�rsal, ou como o qualificam
os têchnicos multiplicador dr: for
� a. A qualquer industria nova

que appareça ou que se monte

nos estados, todos os governos,
de todos os tempos, concedem fa
vores, taes como isenção de irn

postos por largo periodo afim de
incentivai-a, e cujos resultados re

vertem sempre em favor do pro

gresso do Estado e consequemte
mente do erario publico. Não
desconhece o articulista, que não

é pequeno o numero de indus
triaes, em Joir.ville, que já gozaram
taes auxilias.

•

Quantas vocações
�,rtisticas tem o Thesouro Estadual
custeado seus estudos? E nunca

orgão da imprensa de parte al

guma, opposicionista ou não, lem
brou-se de vehicular uma censura Um inque r i to
siquer, Entretanto, o «Jornal de
Joinville» em sua edição de 25,
ataca o governo pela concessão Tendo sido dívulgado pe
do favor ao nosso illustre conter- la A Patria, que o detento
raneo engenheiro Edmundo Sil- Benedicto Jorge, recolhido á A palavra da primei ra Mui her Barriga- Se a Fatalidade não me tivesse alcançado, agora, ferindo-
�eíra de Souza, que depois de 30 Penitenciaria. do Estado em Verde ind icada ao suffragio eleitora i me, forçosamente, iria prégar o EVdngelho da minha fé, com a

annos de acurados estudos, depois virtude de se achar pronun-
mesma bôa vontade, com que, em todos 03 momentos da minha vi-

de comprometter sua fortuna par- ciado pelo juiz da 2a' Vara da, tenho sabido, conscienciosamente, cumprir o meu dever.
ticular, tem a infelicidade de plei- desta capital, como accusa-

de
fi Gazeta ouviu hoje a culta professora-c-dona Ántonietta --Qual o seu programma de trabalho'), na Camara Esta-

tear um auxilio em oesperas de do de homicídio, costuma Barros, candidata do Partido Liberal á Constituinte Estadual. dual, se eleita?

cleicão. ,:,isitar a família em sua pro-
Dona Antonietta, que é um grande espirita debatendo-se --Sou tão, inimiga de architectar planos ...

Á. imprensa assistiu as expe- pria residencia, O sr. director na â:lgi'<itia de ar, d� luz, de espaço desse acanhado ambiente pro- Mas eu pertenço a uma classe que é a pedra fundamental
riencias bem como. o gov.er.no, interino daquelle presidio, vinciano, é a primeira Mulher Barriga-vêfde indicada ao suffra5io das nacionalidades, e cujos elementos, até hoje, entre nós, não se

d b d ff eleitoral. . "

d d d"
.

'dten o am os constata o a e Icwn- requereu ao sr. dr. Juiz de congregaram para a aqlllsIção e to os os seus IreItos, e COllSI e-

cia do apparelho: Em artigos

pu-,
Direito da 2a' Vara a aber- --Qu�rcmos a sua palavra sobre o momento politico. ro-me parte integrante da grande sociedade humana...

blicados na A Gazeta, o inven- tura de um inquerito afim de
--A minha fraca palavra, nãoé?' -Acredita na victória do Partido Liberal?

tor deu difinição da sua machina; ser apurada a procedencía da
Até agora, a minha politica tem sido os meus livros, os --O voto secreto, a mais soberba das conquistas de uma

lIinguem contestou-lhe o merito. denuncia. me�s alumnos, as' minhas aulas. Politica muito comDlicada, mas grande nação, pÔ3, nas mãos do povo, a questão da victória.
Toda Florianopolis, sem matiz

I
mUlto elevada e séria, póde crer.

•

ElIe tem de ser sábi') e o grande juiz. E o nosso é intel.

político. víu com sympathia o ges-
Do momento, conheço, tão somente, o que os jornacs di- ligentissimo. .

.

to interventorial. Só o «Jornal de zem, porqua�to o rude golpe que acabo de soffrer, me roubo'..! o
I

•

De mais, meu amigo, está tão perto o fim que não ha ne-

Joinville» achou-o irregular. ESCANDALO! rythmo da VIda.
. I cessIdade de expender conceitos.

Não está certo. --E a sua candIdatura? As urnas falarão. Eu espero. Na vida, que é uma longa
--Acceitei-a, porque não me era passiveI recusar. espera, a verdadeira sabedoria se resume em esperar.
Com ella, o Partido Liberal homenageava, na: pessôa da II

"
II

professora humilde, "a mais sacrificada metade" do mundo cathari- Caravana I i beral

-,

actuaes.

Esses políticos estacionários ainda estão na doce
íllusão de que vivemos aquelles negrêgados dias do Pas
sado. E, tomando ao pé-da-lettra, a incisiva dialéctica
usada, com talento e pericia, pelos colligados, na im

prensa e nos comícios, para convencer o povo da pu
reza de suas intenções, cuidam que o pleito de outubro é

problema já antecipadamente resolvido a favor da Col
ligação.

Congresso da J uven
tude Evangelica

Estacionários, não cornprehenderam as surprezas do
suffrágio secreto, e que o resultado do próximo pleito,
apezar dos pezar::s, é ainda, e em verd 1d�, uma incó

gnita, para as duas correntes políticas. O próprio situa
cionismo, que poderia jogar com o prestigio da autori
-dade, n:lo-5�· s2Titi�l":tm'lllit1fuãri1êri1:e �êgúro desse �e
sultado. E, embora pO::!::lme:n ambas as facções a con

fiança na victória, seria desmentir o sigilIo do voto o

convencermo-nos previamente de c::�:� as urnas propor
cionarão o triumpho a essa ou áquelh corrente.

Entretanto, esses raros políticos saudosistas conti
nuam embalados pela illusão de um possivel regresso ao

Passado.

Neste momento em que a

mocidade do mundo todo se

ergue para as grandes luctas
sociais que exigem suasacti
vidades e seus esforços a

mocidade evangélica resolveu
realizar o 1 Congresso dn
Juventude Evangélica Pau
lista.
Assim na capital paulista

reunir-se-á de 25 a 28 de
outubro proxirno o mencio
nado Congresso que tern em

vista arregimntar a mocida
de afim de que melhor de
senvolva suas actividades bem

I servindo a Deus e á Pátria.

Felizmente, como dissémos, é diminuto o seu nú
mero, e por certo elles, em breve tempo desappare
cerão olluscados pelos novos e luminosos rumos de seus

companheiros.
Todas essas observações nos acódem à mente, em

face de uma attitude, hontem, do dr. Fulvio Aducci

As Eleições àe ·OutubroQUER
"'2'PS5'. '''_' •

OT.AS E C NTARIOS

Curityba, 28 (A Gazeta)
-Os jornaes desta capital,
principalmente o Diario da
Tarde, critica severamente o

apparecimento de titulos elei
toraes, tendo, sorrateiramen
te, ao alto, a legenda Estado
de Pernambuco--Curityba la'
zona! .

.

Isso importa em irregula
ridade gravissima que pode
ria, muito bem, determinar
a annulação das eleições!

Jobar.

Reajusta
·menlo

nense.
Regressa hoje, via terr.:�3tre. do sul do Estado a caravana

liberal, chefiada pelo dr. Nerêu Ramo3, e constituída dos srs. dr.
Diniz Junior, ceI. José Eugenio Müller e academico Altamiro Gui
marães.

A candidatura não é minha, mas da Mulher Barriga-vc:rde.
Depois, eu sempre apreciei os gestos ousados:
Permitta que, abstraindo-me, lhe diga o que penso:
O Partido Liberal, com esta sua attitude, altamente sionifi

cativa, incluindo o nome duma Mulher, entre os seus candidat�s á
deput1'.ção e�tadual, dá cumprimento á sua L::i Organica e põe, por
terra, os últimos preconceitos, existentes, entre nós, contra o direito
feminino, que eu chamo direito humano.

--Não vai trabalhar pêla sua candidatura?
-Não. Falta-me, no momento, a enerSla precisa.

eco-
•

numlco

Comidos dos Colligados .

.
_ , A�anhã dua!.' C3fava�as constituidas de procéres colligados
u:o a \erdIdas � Cannas VIeiras, respectivamente, nos municipios de
S.� Jose e Flonanopohs, onde promoverão comícios de propaganda
eleitoral.

Sendo o dia 30 do corrente

domingo, o prazo para apresen

tação das declarações á Camara
do Reajustamento Economico,
encerraNe�á, sabbado, dia 29.

,,,;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quasi todas as localidades
do Estado.

CallabOI-ação�- .._-�. �

Lastimavarno-nos ontem da ca

rencia de assumpto que ser

visse de mote aos nossos rabiscos.

JI r 'd l d Já, agora, sentimo-nos satisfeitosIão sera teo» vi o o original, �

publicado ou não.
com os échos que nos chegam de

O conceito expresso em arti-
um proximo festival a realizar-se

go de collaboracão, mesmo soli em Outubro, nesta capital. Os

d' informes colhidos dão-nos fundascita a, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte esperanças de uma hora magistral
J. R e inédita rios fastos artisticos da
·JG edacção, . " 'T'

• nossa pacata vida ilhôa, 1 rata-se
Assignatu ras do beneficio 'Pro Casa do Func-

ANNO 46$000 I clonario promovido pelo Club dos
SEMESTHE 25$000. Funccionarios Público3, que en-

TRIMESTRE 15$000 tu:gou a direcção a professora d.
MEZ 5$000 Ondina Simone Gheur.

A correspondcncia, bem como O programma será interp.e.ado
os valores relativos aos an-· por u� grupo de distinctas senho
núncios e assignaturas devem ritas da nossa sociedade e delle
ser enviados ao Director-Ge- I constarão numeres de m u s i c a,
rente Jairo Callada. canto e bailados.

!lá�('ajxa Postal 37

res.

Tratando-se de uma festa ori

ginalissima e cujo producto se

destina a um fim altruistico, esta

mos certos que, não só os pode
res público"', como tambem a

Empreza Imperial Ltd. auxiliarão
a iniciativa, faciiitando a cessão

do theatro, e ainda dispensando
todo o auxilio aos seus promoto-

Comarca de
,Rio CaçadOii'"

Rio Caçador, 27.-(A Gu
zeta)-O sr. ceI. Interventor Fe
deral agradecendo a saudação do
dr. L��onidas Coelho, prefeito
municipal, affirmou em sua oração,
(]ue dentro de dez dias, o go
verno creará a comarca de Rio
Caçador.

DELAMBERT

E, assim, Florianopolis terá 0F
portunidade de, seguidamente as

sistir certames dessa naturf!za, que
tanto contribuem para o alevanta
mento do nosso tileio cultural ar

tístico, -

que depende unicamente
o da p.ducação do nosso povo, s6

I alcançavd
com demonstrações des

sa natureza.

vende-lhe
melhor gêlo por igual preço

PHONE 1.100

N<? 500
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L\CÇão Integra
lista BrasBeira
Provincia deSta. Ca·tr")-3í'ina

(Departamento Provincial iI}) P!©p�gartda)
•

Mínister:�) d;.
Fazenda

M inisterio da
Viação

Ao Sr. d�legdo fiscal
cl) T:V?,'XLv Nacional em San
t-i Cailli:l"l:u foi officiado em res

posta ao de nu mero 298, de 5 de
., " .

d d Ijunno U1tlG1O, essa e egacia, so-

bre afora::nento de um terreno de
marinha, situaclo na cidade de La
guna, rejuericlo pelo sr. Arthur
8ianchini, cornmunicando que, se
gundo informação do De?arta
mento de Portos e Navegaç'i.o, e:n.

oflicio n. 2.{:)04 d,: 14 dê dnO't0
do corrente anno, o reler.do i ..

reno dista muito do local ond .

projecta o respectivo por:o, ra.

pela qual este ministerio nada k,,;
a oppôr á concessão do ator ... ·

menta solicitado. O mesmo foI re
solvido com relação aos requeri-'
mentes da Prefeitura Municipal de
Laguna, de um terreno em São
Braz e outro de Archanze]o Bian-o

chini, na cid�de de Laguna.

o dir�ctvr das rend .],�) IJ.tern 1�

do Thesouro Nacional d :eb, o.i.
em officio ao inspector r;�c:d de.
lmposto d� Consumo no Esi:t \0

nem com J
T� Santa Catliarina, ./\.:y de

SllJf.··j(rao:ar
Alencastro Guimarães, para seu

- conhecimento e devidos fins e em

solução ao telegramma n. I 9, du
3 d: junho ultimo, dessa inspecção
que d, conioi.. ..,.,l·d'·' .l., com o "e

lJm politico da frente unica rio-grandense reclamou contra 'ojv':'l)� 11Qlo-";'T\':l,,,u'�vl L: 'I:' _,,"�-
.... 1 _ '_

. R' G
.

:. I. H l. �\.�l f1:_h.ln.a (;_ .........-'OIHa:"!,
o isolamento em que vive o "10 rande tudo Dor obra da POll-, - .

1 'D '(
. ," I'.

',. ..

·eco nm enuou a � .';(73Cl3 f"l\ca
tica do PartIdo do Interventor, affirmou elle, �� E' J '0,.

� .'

N
'-r'

. .

11e�.,e
SlaC1:J, q�l':! provio encie,

O entanto esse mesmo politico, no temno em que estava com ..'
. 1 L

FI '. � a urgencia possrvei, SODre a
com o sr. ores da Cunha, cooperou para crear e manter, no RIO tornada de contas do Zt col] ct 1-G d

.

I
-< � ,,> l • U � U ie: or c as

ran e, esse mesmo ISO amento que bem servÍa aos seus interesses R d L d J' '1'
d P'd

' en 3.S rerteraes em omviue,
c os arh os que sustentavam a candidatura do sr, Getulio f �

f N . L: {PVargas.
. . 5°.t076vd�01931�)...

" recesso n.

Um dia depois do outro ...
II

U II

O integralismo não se póde confundir com um Partido
politico.

Entre um e outro existe uma differença de sentimentos, de
civilização e de civismo.

.

Um Partido politico é sempre um grupo regional que se

orgamza para explorar o povo.
E' uma sociedade em commandita e que entre si divide os

despojos do Poder.
A Acção Infes;ralista Brasileira é um movimento na

cional, uma reacção do povo contra a mentira de uma Democra
cia, de um regime em que apenas os previlegiados da fortuna, os

que tem pai alcaid·e, vivem do trabalho das massas populares, ne

gando a estes direitos e impedindo-lhes a intervenção na vida do
Estado atravez dos seus syndicatos e corporações. Foram promovidos: a por-

.

II
II

II teiro .. cartorario e a continuo
«Um dos grandes trabalhos do Integralismo será recompor' da Alfandega de Florianopo

o quadro que ora se nos depára, fazendo a revisão d:l nossa bgis- lis, O continuo João Josê Ro-·
lação fiscal e aduaneira e, principalmente, refundindo o nosso ap- drígues Corrêa e o serveute
parelhamento arrecadador. Este, no regimen que nos implantaremos Nlarcos Manoel Cordeiro, res
no Brasil, (de accori.) com os estudos dos technicos do Integralismo, pectivamente.
em assumpto5 economicos) se traduzirá apenas em uma unica arre

cadação ao invés da triplice arrecadação de hoje, com grande van

tagem para a no;;sa eC0110mla».

«O integralista só deve votar
listas, em companheiros sahidos das
na provincia.

Não póde transigir com -a sua coitrino
as suas convicções.

A palavra de ordem é esta: ir ás urnas
as chapas integralistas«.

f-,a" C/I 'r/Jae' I·" "e A ••••_

, ,J (j _.) ./l1;;J Lt-

{fleir is da /1 f n

J
L. <I "';i. 1. 1.).

" n
II

Como elles são ...

Foi nomeado, por decreto
de 12 cio corrente, nos ter
mos do paragrapho unico do
art, 15 do 'decreto numero

19.824, de 1 de abri! de 1931, Ministerio da Guerra
,) ex-remador da extincta
Alfandega de Nictheroy no

Estado do Rio de Janeiro, A
bilio da Silveira para o lu
gar de s,::rvente da Alfande
ga ele Florianopolis.

Pelo sr. Ministro da GUerra,
foi expedida a seguinte ll::Jta:
Ao Sr. chefe do Departamento

do Pessoal d� Exercito:
Dc:claro-vos que:
I, os sarg:�nt03 effcctivos dos

corpos de tropa que serve-a na

qualidade de operadores nas �sta

ções dê rádio das rêdes regionaes,
ficam exceptuados da ordem d::
Mini3terio da Guerra que deter
minou o recolhimento d� tod03
aos COl'pOS a que pertenciam;
II, o S�rvjço de Transmissão

do Exercito tomará providencia:;
urg:'!n�es para a organização d03
quadros de operadores dos refer -

dos serviços reJionaes, afim d �

que sejam dispensados 03 sargen
t03 effectivos da trop:l. - P.
Góes.

"

Foi concedida licença de
quatro m::Z2S, em pro rogação
ao guarda da policia adua
neira da Alfandega de Flo
ríanopolis, Secundino fçodri
gues Fontes.

II II

A nossa Revolução começou com uma revolução.
O brasileiro quando veste uma camisa verde despede-se de

todos os preconceitos e sente o coração pulsar intensamente por uma
Patria Grande, Una e Fprte.

II
II

II 1l0s integralistas irão ás eleições.
Entre nós é um crime dar-se ás justas aspirações do pro- Para que?

letariado brasileiro o seatido da lucta de classes da Europa. Para acabi.\T com o voto. Para eleger homens q<l"� ergam a

E criminoso é todo aquelle que estimula essa lueta, aliado vóz no parlamento afim de propôr que se acabem d�fi!:litivam:nte
aos exploradores extrangeiros que, insultando a hospitalidade do com os VOt03, com as eleições e com os deputados, com os par
povo brasileiro, espalham boletins em que se diz que no Brasil o tidos e com a liberal democracia. fi

operario vive miseravelmente e levam, no entanto, no bolso, ganhas
no Brasil, quantias elevadas e possuem nos Bancos altas importan-Icias em depositos, como aquelIe hespanhoI que a policia do Rio
expulsou do territorio nacional e esse outro que a Delegacia de
Segurança de Porto Alegre prendeu ha dias.

II
, II II

Os candidatos do Integral ismo

Plinio Salgado
II "

u

O que é um Parlamento ou UI11

Congresso?
- Um palacio onde os deputados, confortavelmante,

200$000 por dia, cuidam dos interesses dos seus partidos e se m�

a

juriam reciprocamente.
II
"

II

E O que é um Partido?
-Uma aggremiação amôrpha, que dá um ar de vida de

quatro em quatro annos, explóra o commercio do voto e, pelo Poder,
e sim um grande movi- une-se aos adierSar\os da VC3pera péira com elles melhor viver á custa

As chapas integralistas são a mais clara demonst�ação da
doutrina que pregamos.

Aguardem-nas o eleitorado de Santa Catharina.
E depois se pronuncie nas urnas.

Porque nós não somos um Partido
m 'nto nacional que levantou todas as classes. do povo!

w

��--�-���������-
-

A -L jBrevissimc! I
O maior acontecimento

cinematographico.
:-0-:

Apparelhamento sonoro

completamente novo d([ re-

I
putada marca CINOFON

TYPO 1934 _I

rE�Tlarevis ..

•

alma r I � E
0:--:0

COMPLETAMENTE
REMODELADO

..
-

. . o Cinema de toda fioriaf)opolis chie . .

..

I
II

Directamente do CINEMA ALHAMBRA do RIO DE JANEIRO para

o maior filme destes ·ultimos tempos

- w

Sua festiva
inauguração

COM
Mariha

Eggerth
E

Hans
Jara]f

o 400 EXHIBIÇÕES CONSECUTIVAS No CINEMA ALHAMBRA.FILME QUE BATEU TODOS Os RECORDS DE PERMANENCIA Nos CARTAZES Do RIO DE JANEIRO.

O FILME QUE CONSEGUIU ,EMPOLGAR O MUNDO INTEIRO, SENDO CONSAGRADO PELA INlPRENSA DE TODOS Os PAI.ZES.
• çt;;:lJ:!fjl.';'l!)H,SJ J:jW� "''-Li !J;;, •.
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Porto Alegre - 26 (Via
aérea) Varias fazendeiros da

Região Serrana estão cogí- Lagartos grandes uma

tando da fundação de uma Veados mateiros kilo
Associação dos Criadores de
Gado Devon, na qual sõmen- MADEIRA DE LEI __ PRIMEI- FARINHA DE MANDIOCA
te terão ingresso os criado- RA QUALIDADE (Por sacco de 50 leilos)
res de gado daquella raça. Taboas de lei est. (3x23) duzia Fina com pó 10$500

Essa iniciativa, partida dos 38$000 Grossa sem pó 9$500
criadores. de Julio de Casti- Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 MERCADO CALMO
lhos, está sendo bem recebi- dernas de serralei dz. 28$000
da entre os propugnadores Fôrro de pinho' 14$000 ARROZ
dessa raça, mudialrnente co- Taboas de qualidade 2[23 dz. (Por sacco de 60 lei/os) Cinema Central-Com a ex-

nhecida, 16$000 Agulha Especial 55$000 traordinaria pellicula "Symphonia
Estamos seguramente in- Sarrafos de lei 1 IS A dz. 6$000 Agulha Bom 48$000 I Inacabada", da C i n e .}lllianz

formados de que o sr. J. F de , ]aponez Especial 45$000 inaugurar-se-á em dias da proxi-
Assis Brasil, o mais enthu-/ Preçes correntes na pra!}� de Japoncz Bom 41 $000 ma semana o novo cinema Cen-
siasta criador do Devon do FI@rianaf,litl!iG Bica Corrida 34$000 tral. A fita annunciada que 'vem

pais, está muito interessado MERCADO FIRME precedida de vasta réclame, me-

na realização dessa iniciati- FARINHA DE TRIGO recerá a attenção dos nossosfans.
va. Cruzeiro 44 kilos 38$500

O �r. Assis Brasil, que é
I Surpreza 44 kilos 36$000

POSSU1?Or dos melho�es I Cr�zeiro 5 e 2 kilos
, 4$800

planteIS de Devon que o Es- lnchana 28$500
tado possue, formará ao lado
dos demais criadores, estan
do agindo afim de que a 110- Extra
va associação se instale ,o Diamante
mais breve possivel. Cristal

Em recente carta que o sr. Moido
Assis Brasil enviou ao coro- Terceíra
nel Nicolau Kroef, adiantado
criador em São Sebastião do SAL DE CABO FRIO
Cahy, onde se dedica. já ha
annos, á criação do gado Sacco de 60 �ilos 8$500

Serão fechadas, amanhã, malas Devon e holandês, o ex-mi- Sacco de 45 kllos 6:$500

postaes, ás 9 horas para Sacco nistro da Agricultura convi- Moído de 45 �ilos 7$500
dos Limões, Trind3de, «João dou aquelle fazendeiro para

I
Encapados 2 kIlos 19$000

Pessôa,» Santo Amaro e ás 1 1 formar ao lado dos demias .

horas para: Nova Trento, Boi- criadores que estão organi- SAL DE
.

MOSSORO

teuxburgo, Major, Bôa Vista, São zando a reÍerida entidade. Sacco de 60 kllos 9:;�J500

João Baptista, Canelinha, Porto Em quasi todos os paises, Sac�o de 45 ki�os 7$500
BeIlo, Taquaras, Therezopolis, os registros sémalogicos são MOldo de 45 kllos 9�,OOO

_

Annitapolis, Rancho Queimado, fe!tos exclusivamente por as
Barracão, Bom Retiro, Urubicy, sociações para tal fim constí
Bocayuva, Sant'Anna, Painel, tuidas e que se organizam
Coxilha Rica, Capão AI- tão somente para a defesa,
to, Campo Bello, Serro Negro, propaganda e desenvolvi,·
Corrêa Pinto, Santa Cecilia, Ser- mento da raça que represen-
rito Lages e Curitybanos tam.

de todos.
I'omrnerc!o, InaU5-
trlo rr r::::;,�P-��·lcultura� l J (\�ç� fi '. ,I, '

.ri.���:!':iJ
Merci1é.:.) �2,J r'k:rié'Ulopâl!is Qu�;'o:z:ene caixa 35$000

Feijão p',; t o sacco 15$000 Gazolina caixa 55$000
Feijão I::z' :C') :'�(CO 20$000 Vélas de cebo caixa 16$000
Felj::.o v l',' !�:'l 3�'l'CJ J 8�,OOO Soda Piramide caixa 55$000
M,ilho sueco 1 2$000 Cebolas caixa 43$000
Batatas sacco 7$000 Vélas stearina caixa 38$000

Rio, 26 (aéreo)-O muus- Amendoim Se,CCO 10$000 Zéa Mays Fischer caixa 30$000
tro da Fazenda, tendo em Arroz em casca sacco 12$000 Côcos saccos 55$000
vista o que expoz o Institu- Farinha Barreiros sacco 14$000 Farello saccos 5$500
to do Assucar e do Aleool, Farinha COmU!l1 sacco 8$000 I Farellinho saccos 7$500
cornrnunicou aos chefes das Farinha de milho sacco 14$000 Farinha de milho Marialina caixa

repartições subordinadas ao' Café em coco sacco 32$000 24$000
seu ministério, para seu co- Ervilha kilo $200-1 Vélas de cêra kilo 7$ 100
nhecimento e devidos effei- Banha kilo 1 !,j300 I Grampos p. cêrca kilo 1 $400
tos, que fica supprimido o Carne de pOICO kilo I :�200 Cimento Mauá sacco 1 1 $500
item l: da parte final da cir- Toucinho kilo J $ tOO Phosphoros Pinheiro lata21 0$000
cuIar n: 59, de 19 de maio Cêra kilo 4S800lAramefarpadon· 12rôl025$500último, sendo doravante per- Mél de abelhas lata 18$000

I
Arame farpado n' 13 rôlo 30$500

mittido aos negociantes, por Nozes kilo $100 -

grosso ou a varejo, de alco- Assucar grosso arroba 7$500 VINHOS DO RIOGRANDE

ol, aguardente e bebidas, Polvilho sacco 11 $000 I Em quintos 100$000
commerciarem em álcool- I Em decimos 55$000

I motor. COUROS Café em grão arroba 20$000

Limpos pesados kilo 1 $800 I Vassouras 5 fios dz. 23$000

Refugos pesados kilo 1 $200 Vassouras 3 fios dz. 20$000

Limpos leves kilo 1 $000 Xarque coxões arroba 26$000

Limpos refugos kilo 1 $000 Xarque sortidos arroba 24$000
Cedanho kilo 2$000

VENDEM-SE ou ALUGAM-SE seis BUNGALOWS

novos, no districto « João Pessôa», por preços ao alcance,

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

NERAL OZORIO.
o commércio
de álcool
motor

Fabrica de i\Jioveis Catharlnense
LI E

F� i, ,.-... t!'- 1,,", I .c::::-. r"""" 1'" e 1'-
·,,�u C) ...."::!I"..... ; xB',,_> i "C-'..}'-�
DEPoSn O E ESCRIPTORIO

Hua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

T I ! tr:»»e "ep zone n. lU.),;..
SI'

=====-=.--===--���=

;:ONSELHEno MAFRA J>J. 17

, .. -s r- -'C" EL'-6�'t ITes f.:: fJt-ilS51m05

l_,__ , "_"_'il'J:J, _" r:l�l��a
__

'

_nl_o_àe_la_•.., _

Coel�1os Gigantes B��a��co
de Flandres

Com idade de 3 mezes vende ° casal a 20�OOO
CRIADOR Ewaldo Baasch

PALHOÇA
Em Florianopolis pode dirigir-se a Pophael Digiacomo

RUA CONSELHEIR8 1'v1AFRA 76

-

JOAO
de
SELVA

68$000
68$000
58$000
62$000
50$000

Associação
dos criadores
de gado Devon

.. Mereado do Rio

Preto novo

Branco especial
Vermelho
Mulatinho

MERCADO

Ultirnas ediçoes da Cia,
Edi'tora Nacional

- : - á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres -:-

«-»

PELESo sr. Assis Brasil é
um dos seus princi
pais organizadores

FEIJÃO 'Gatos do mato urna

Lontras média uma

Graxaim do mato uma

Graxaim do C3mpo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

(Por sacco de 60 leilos)
15$000
25$000
20$000
25$000

FROUXO

Josué de Casllo-o'Problema da Alimentação no Brasil

;;v:. Tobajára ele Oliveira - JoPz.o
.:J1í[onleiro Lobo:'o-Con"o3 Pe,,[.,dos

[ulia Lope» ele Ab-d('a-PêSsaro Tonto
Enéas FC.7c:::-Umu F,,-niil<i Carioca

A1ayne RC:cle-O" N,fra::;oê do Yapó
Monteiro Lobcto-J:>:niliu no Paiz da Grammatica

Collecção NegrallmCollecção Po-

licl,'_a_l_e_d_e_M_Y_lS_le_TI_'o�_8_v_o_Zu_n_le_sr:': I

l
\

�enho O prazer de communicar aos meus distinctos

treguezes, que mudei meu estabelecimento para a nu

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone �. 1441 ou no depositario na CASA SAVAS, á
rua Co\�selheiro Mafra.

; .Joao Selva
\

Compra-se qnalquer quantidade de no zes.

(

BANHA
(Por caixas de 60 leiZos)

Em latas de 20 quilos 1 16$000
Em latas de 5 quilos 1 1 8$000
Em latas de 2 quilos 1 1 8$000

MERCADO FIRMEASSUCAR

Casal.e móveis
Delamberi

Vende-S(� por 30.00$000 a
d

.

confortavel casa situada e na a maIS

na Praça Generrl Oso- PHONE 1.100

rio, 24 e o:;; se:suintes mó- ----------

veis: 1 mobilia de vime, com Ma Ias
5 peças, 2 'grandes secreta- postaes
rías, 1 comm�da e 1 armaria

para livros. \t,

Ver e tratar na mesma casa,

Impiedoso
com a esposa

Rio, 27 (via aérea) - Edio
dos Santos, pouco tempo depois
de se casar com Olga de Souza
Martins, injustilicavelmente aban
donou-a. Por que ella o procu
rasse e lhe pedisse que a perdoas
se, velando á sua csmpanhia, elle
attendeu.

rvhs attendeu porque malandro,
não queria trabalhar mas, apenas,
viver á custa da sogra e da espo
sa.

Edio, pouco deI ois, de novo

a deixava, indo morar á rua Ba
rão de Guaratiba. Olga não per
deu as esperanças e, ante-ontem,

foi ao encontro delle, á noite. Sa

bia que Edio devir passar pelo
Cattete e a elle se dirigiu, risonha
amavel, Edio franziu a testa. Era
um prenuncio de máo egouro.

Mas Olga, assim mesmo, fa
leu-lhe. Não disse elb.

Era impossivel. Não a queria
por hypothese alguma. Uma lagri
ma correu pelas faces da jovem.
E ella, que já se prevenira com

um vidro contendo aleool, foi-lhe
franca. Disse-lhe preferir a morte

ao abandono.
E derramou, desvairada, o in

flamavcl sobre as vestes. Depois,
tomando de um phosphoro, per

guntou-lhe se podia arriscar, Edio
fez que sim.

E Olga se transmudou numa lo

gueira. As chammas a envolveram
toda e elle, parado, cynico. inseri

sive], assistiu como bugre, a tudo
sem um gesto em soccorro da
victima ou uma palavra de pezar
por ella'

Palcos
e Telas
-0-

Cartazes do
dia

Odeon - A's 7 1 {2 horas:
será focalizado a extraordinaria
pellicuia, em- uma sessão "Bisbi
lhotices.

Cebo 1$000
XARQUE Carne de porco 1$700
(por ,lei/o) Toucinho 1$500

Mantas Gordas 1$700 CAMBIO
Patos e Manta 1$500 Libra 60$000
Sortida regular 1$400 Dollar 11$810

MERCADO FIRME Marco 4$705
Lira 1$035

DIVERSOS Peso Argentino 3$500
(Por leilo) Peso Uruguaio 6$200

Cêra 5$500 Escudo $54ç

Coquél�che1 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
De 17 de setembro a24 de setembro

Feijão (saccos)
SABÃO JOINVILLE Arroz ( » )

Caixas pequenas 4$000 Farinha ( » )
Caixas grandes 5$000 Banha (caixas)

I
Milho (succos)

DIVERSOS Xarque (fardos)
Arroz sacco 44$000

5TorK Entraàas no 5ahii\as na

semana semana

124.965 9.776 4.760
75.813 50.592 23.060
44.556 16.498 13.385
15.427 9.323 6.181
20.788
14.000

XARUPE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das Pharmacias

Faltam as sahidas dos depoútos particulares.

• III

PARA VOSSA FAMILIA COMPRAi SOMENTE OS TECIDOS MAROA,
.

. "oL.I-tO" , POIS, NUNCA DESBOTAM

CASAS PERN MBUCANAS
. Fabricação própria • II - II iii Preços as mais baratos

EL.EITORES ,
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. A. Bukião Vianna

Director l"/lédico do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das molestias dos
olhos

Consultoria Rua João
Pinto l8

D:P-'
"?: III.-9r. César HVI a

Ex-assistente do

Dr. César Sartori
Médico operador e parteiro
Consultaria R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- das 8 ás 9 e

das 15 ás 18 hrs,
Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Rlc�mjo GIlUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

gia e Ginecologia
Res. Rua Esteves JunlOr.26

TELEPHONE 1131

Consultoria: Rua CC'rajano /8

TELEPHONE 1284

Dr. Miguel Boabaid
Ciinica geral
Syphilis

YIAS URINARIAS
Consultoria: Praca 15 de
Nov, 24 (Sobrado) teleí.
1595 Resid. Praça Pereira
e Oliveira 14-Telef. 1353
Consultas diariamente: Das
das 8 ás 10 e das 17 ás 1 9.

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

ás 17 horas .

Laboratorio de anályses
clinicas

das 9 ás 1 2 e das
1 4 ás 1 8 horas.

Exames de sangue, líquido
cephJ.lo-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 N10LES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méôico õo Hospital e

materniôaôe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
'7;elephone J /05

Cons. - Rua Trajano n. 1
'7;elephone /32 J

Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 18

CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro

. ,,;�E2 1.3&0

Drs. Nerêu Ramos
e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele-
fone 1631. I Tabeliães

Arnoldo Suarez
Cuneo

Com curso de aperfei
çoamento no Rio de

- Janeiro
rOH9ULTORIO: Rua fer

ncnõo machaOo n' 3

Das 8 ás 1 2 e das 1 4 ás I 7

-I
alivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO '

Official privativo de pro"
testas e mais annexos

"

..

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

Phármacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE

Antonio d'Acampora

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Alfaiatarias

Alfaiataria

Areias
Rua Joio Pinto n' 11

.=

RELOJOARIA

Chocolate
, só BHERING

Usem o Corante

Guarany
que é o melhor

Agente José F. Glavan
Rua João Pinto 6

Cooperativa Catharinense
Armanzem de seccos e molhados, louças, vidros,

bebidas nacionaes e extrangeiras, artigos de l quali
dade.
Rua João Pinto rr 8 --- Phone 1365

IMOLESTIAS DE SENHO
RAS - PARTOS

I Dr. Aurelio Rotolo I

Com pratica nos hospitais
da Europa
RAIOS X

Diatermia- Raios U. Vio
leta e Infravermelhos. Ele
ctricidade médica -Endos
copia - Pneumotorax ar-

tificial
Consultoria: R. Felippe
Schmidt n' 18, das 9 ás 12

e das 14 QS 17 hs.
Telef. 1475 - Res. teleí.
1450.

-

rC"'''Nip'W'-m • rm- CT'P3S?

Dr. Antonio Botini
Me�:ci!1a Interna- Syphllla

Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Trajano, 21
Consultas ás 17 horas

Telcllhona 1.658

Advogados

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n: 18
(sobrado)

10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA "Guevy"
K.W. Y.

m.�. , IIIEncontra-se nas princi- �
paes casas do nosso com- �

mercio
Todos os senhores de fi
no gósto só usam r s cha
péos de luxo

Let.Jeiros

Pintura em geral a pre
ços módicos

Rua

Das

-

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro i

!Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110 .

funOaôa em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8 I
faixa postallZ9 rei. auto 1004

I
i Chrystalino de Barros

Codigo Ribeiro End. Tcig. ,,' ,I R A F d 23ua raujo I: igueire o,
5 I MO N E I I f LO RIAHOPOLI5

Tvpographia, EstereotYPla,�' 1

Enccõerncção, Pcutcçõo, Tra- i
balhos em Alta Relevo etc. I DELAMBERT-Phone 1. I 00

. �1����K;�1ff�i�I�>v��í�t��.

PF�FERIDA I�.�•..
Avisa a sua freguezia que acaba de receber as ultimas novidades em cal

çados para homens, senhoras e creanças, que venderá á preços minirnos.
Faça uma visita á nossa exposição, á rua Felipps Schm!dt n: l'?, e verá

,

as novidades.

�
. Executa qualquer t�'abalho de renovação de calçados.

�����Àf&h�Ell..�������

A

II .����w��a�_��=�����W���9W�-m������..

Banco da Credi'hl Popular e Agrlcola de /'1anta Catharlna
(Soe. roo. àe Resp. Lltoo.)

Rua Trajano 1 6 - (Edificio ptoprio)
Enô. Telegr. : Bancrepola ... roô. "Kibelro.· IZ "mascote"

Florianopolis
EmPRE5Tlm09 ... DE5roHT05 ... rol�RAH�A5

ORDEH5 DE PA6AmEHTO'
rorresponôent'!s em toõos os municipios õo Estaôo

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

repartições federaes, estadoaes e municipaes,

-OE-

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat- .

to, Graxaim, Raposas

������������.:=J

Fabrica de Moveis
e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO. N. 38

OURIVESARIA Pedra Vitali

Roberto Müller
Rua Trajano N. 4 C

B1JOUTERIA

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ES
TYLO - Rua João Pinta 11 B

JOALHERIA
ii

SAPATO
"Os melhores calçadas pelas

CC�LOSE?�L sortimento de calçados finos para
EspeCialidades em calçados sob medida

CHIC
menores preços"
homens, s�nhoras e creanças

RUA FELIPPE SCHIMIDT 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���;\-��,ft�5"A�'_'·�re�v.;�i�"�;-..,,''''C��i��''"L'';��A��A.����..•..J't,,��':í{,=à���':i.."U�\;:'&.;.,..����v�V'��
�� Na construção dos afamados recptores radio �� «Philips» são aproveitadas todas as importantes �� c?nquistas da sciencia d� radio. ���. Des�� �órma recommenuamos, antes de fazerdes a ���� aquisrçao de um receptor, procurai ouvir os aia- �

Africa-Europa-Asia � mad�s apparelhos <�Phillps): ele construcção moderna �
SABBADO 20,00 simples .� e primorosa matéria nruna. �

18,00 regs. �� Rec.eptores a todos os preços e em condições �!\"J c crnprar u. ierrigl2rador, assegure-se de que • machina i bôa �J vantaJosas.. . ... N �fi C LGi:cante cohecldo e de confilnça - exija o refrigerldor G. E. � Maiores mrorrnaçcos: �
I De�arr�beri B� C O S 'ir A & C m A .. �PltçHlnformaçõu ou uma dcmonstraçio,• qUllquer dos iI":�� �IWP� ,sllxilims ou tll!!lll:phon. D.r•••,criptorio d.

e nada mais �ij RUA CONSELHEiRO ldAFRA - 54 �
". �

" ���:t�&;:;2fi��Slt����?�����Cia. Tracção Luz e Força de Florianopolis PHONE 1.100
mm�m��,��,�.���(f,�"tr��'h,I.:.re���;.;"t.)��,$.tl�(�,��

,..
������ \!{!,� ��\�� �f�,J\t,� '-(.p'� t(��(�'\�)���J r.'(!16�

........,...,., , ,. �"'_'_""'""'__"""""i_ E ;:; ,��

I "I lJanfeitaria Ch��!l]�li1ho 'I! �
�

" '"'1rJ
�'Y �

Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, � f�
conservas, vinhos finos etc. � •

Fornece doces de tod�s as qual!d�?es para ca-

ii '.,. , ,sarnentos, baptisados e 0all��. . �"O (lV O',·\ �
RESTAURANT A LA' CARTE no

PnI,nelrO
andar ê

.. ,:
"- ,

, li '- 1,4,'THEODORO FERRAR.
. 6

RUA FELIPP SCHJ\IlIDT !;_,. 1 � (ESQ.UINA DA
, �� t,J !

ar-,�� r» �RUA TRAJANO) 1 elephone 1.! 94 .' � , I .� .I � �

��a����1m elo I
COUMISSOES-RE:'RESENTAÇOES E CONTA PROPRlA

• � A melhor Carne Verde ::Agentes das l�dustnas Reunidas r:. M�ta! ;322'0--5. Paulo � GStandard 011 Company Of Brasil �k.erozene marca � �"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Br�síl ,lO Preços convenientes ao consumidor �S. A. (Serviço aéreo)-Mar.cas de farinha de trigo I * GLlLY e CLAUDIA, premJa(�as �,om cheques de (i� LARGO GENERAL OSORIO, RUAS ESTEVES i50$000 até 1.0(Hl\)�OO I �� JUNIOR E DEMETRIO RIBEIRO @ft�Gordura Selecta (Cl)co) � '-,
RUA CONSELHEIRO MAFI�A N. 29 I'� Entngas á demncilio - Mygs®i'is irraprefumslvel

O
F:Jd. TeI.: "Atherino."---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026 ''t';:. ,
'c. ,,__ ....._" •• ! rm"�'__=�""'''B:",,;:�_;;':L_, ����(����,pf�J�'\�,��<í'���M.;l!<t?;�.�<5f��'i;"'iij�'���ij)"I1'(4}i!��'q)�.�\t(})i����'@J��"��)J������'
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Filomeno
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Fechamento
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-Urugt:ay-Argentina

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO J 2,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-e-Caravellaa
Bahia-Macció-Recife-··Natal-

seu Refrigerador?
l�

, , ( . . - d f I. I' t b\; :1 r�' .. '!:;':"l!�'.\,;;I,� um gran e con erre para o ar, e am em um
,)

emprego (h:�p;(al que precisa de estudo.

Os rc:r'scrad0s G. E" além de possuirem tudo o que ha de
f1'ai� mc2'Zfn') e irfeiio em refrigeração electrica, trlzem, na marca

C::;:El'al [l(:ctlic, ma suprema garantia de qualidade, duração e vsler.

STOP"3= R • li

M T ,
•

.
Com 1$500 poderás comprar um

frasco de RODAX extinguindo com

pletamente rnosc.s e formigas.'
Fabricaçãi allemã.- Destribuidores para o

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

c
l

('

10

R

c
REPRESENTANTES GERAES:
Ern9sto Rigij®r,bak & Cia. lida,

Rua ronselheiro marra, 35·· c. Postal l12·· Tt;ieph. 1.626

•.• D E ._

Paulo P0!73ito
Elegantemente installado com coníortaveis cornpar-c:

timentos para exmas. famílias .

Restaurant á la' carta
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sórnente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hyg:\e.ne
e .Moralidade-Casa de primeira ordem I Cornrnercio por grosso de Sal Triso Farello

7 ' b' ,

Praça 15 de Novembro, 4 -=-_T__el_e_p_h_on_e_,_1_4_2_O___,1 B
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

W
�'aWí"l'õ!m!InI!!1Qijj!j""''''fi''lD01l��.��'l'��.Q3.lIt.lil1

I
Café e Res'lauran'i
"E ST R E L L A"

de

5ub·Agentes emEsrt-lptor-los em Laguna e Itajahy
Blumenau e Lages

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L JS/A.

ela.
End. Tei. FI LOM ENO

FLORIANOPOLIS S iA o J o S E'
Santa Catharina

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

mistér

M'assa consistel'ite .. , - Econornico • • •

de roupa e

- Optima qualidade

5

-
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Flcrianopolis, Sabbado, 2de Setembro de 193

ZE···T·A
A VOZ: DO POVO· Ultimas loticia

D2corre hoje o anniversario na
talicio da exma. sra. d. Beatriz
de Souza Britto, espesa do sr.

ten. Francisco BarnaSé de Britto, e

directora do Crupo Escolar Sil�
oeira de Souza.

Passa hoje o anniversario nata

lício da senhorinha Maria Julia
Franco, professora normalista.
A' abalisada sducadora envia

mos respeitosos cumprimentos.

Transcorre hoje o anniversario
da exrna. sra' d. Edith Pereira
Portella, esposa do sr. Jorge
G'mido Portella, acreditado com

merciante nesta praça.

.1';1 ,,-a'!lI

ill��P�í�
Rio Capinzal, 29-(00 enviado e'.pccial)- Cruzei ro

_. I
O sr. cel, Interventor recebeu grandiosas manifestações em _iii- _

BeIla Vista, Concordia e Rio Uruguay. De «Marcellino Ramos»
cidade fronteira, uma comitiva composta dos drs. EnlO Salaroli,
José Cs rlos Mendonça, Eltz Sobrinho, major Pompilio Silva, ce].

Appolinario Karuser, Achiles Pinto, Nicanor Rodrigues, Tte. João
Eduardo e Nelson Moura, veio recepcionar s. s, Em nome do cen

tro republicano liberal «Flores da Cunha», dr. Enzo Salaroli, pro
nunciou eloquente discurso lembrando perfeita união entre gauchos
e barrigas-verdes pelo mesmo ideal. Foi offerecido ao cel, Interven
tor um almoço a que compareceram 148 convivas. Faliaram o ce!.
Aristiliano Ramos e varias oradores, todos muito aonlaudidos. Ao

chegar á fronteira riograndense o sr. interventor ��legraphou ao

ga!. Flores da Cunha, nos seguintes termos: «Ao chegar fronteira
meu Estado a vista das montanhas do Rio Grande do Sul, terra

Foi inaugurado em Rio:a

que muito amo e admiro, envio, pOiS, ao grande e eminente armgo çador o Cine Primavera, de '0-

meu abraço fraternal». priedade do sr. Luiz Tortatosr.

Ainda os

bondinhos

A excursão do eí,
Interventor Federal

do Estado: Rud Sauff, Hilda
Sauff, Agnes Sauff, Hugo Regu
by, Padre Petterle, Julio Moura;
Frau Prausch, Adelia Lima, Ma
ria Lima,.Maria de Lourdes Car
doso, WalIy Heuze, Eugene Fa
gundes, Battolino Angelo e tenen

te Trompwsky.
!--lascimentos

Está em festas o lar do nosso

ccnterraneo sr. João Horn, func
cionario da Cia, Telephonica Ca
tharinense e de sua exma. espo
sa d. Laura Regis Horn, pelo
nascimento de uma robusta meni
na, que na pia baptismal receberá
o nome de Liliam-Thereza.

fazem cnrioa hoje: ' IPagamentos
a gentil senhorinha Niny Gal· <&1.". Y'h ..

lois; UUI esouro
-0- - CYP tm!"• ."..

Pela rubrica «Créditos Es- Benção de uma
peciaes», o Thesouro do Es-

A requerimento da C. C.

tado, effectuou õntern os se-
imagem U. S" dirigido á Policia Cen

tral, foi aberto inquérito a-
guintes pagamentos: Juros de ' .

l'
. Realiza-se amanhêna. ma- fim de apurar os rqspcnsa-

apo Ices - a diversos .....
triz do Purissimo 'Coração de veis na depredação do rldi-

4.100$000; Manoel José Soa-
Maria, antes da missa} paro- cuIo bondinho. A Policia, ôn-

res Pereira e Manoel Auzus- h' 1 d 8 30 h
" b t

.

1 d
to Neves saldo da const�uc- c_Ia as .

d oras,! a. en- em, 0IUVlLl a gll1lmd3s as tes-

ção ela e�trada do d O' çao solernne e urna- .magern ternun las arror a as, que na- A fasDa di) oap1tão Sihmelo

Lages a Coxilha "'Ri�� a(dl:>eO�S do Sager.ado.Coração." �,. e Je- da esylareceram,.
'f id 1st HOJe os depoime tos pro

O pronunciado Hygino Affon·
ultimos trechos) em 1929 SUS, OI e�ec a .pe o

'.' rI' e-. .
v» .• n �

t A I do P t da L sezuern 50 Alfredo, mais conhecido por
40:000'iitOOO,' José Pedro, for- neno e r 10 ln O. 'l� UZ b I.

•

r �.;V d d (' t d O que é 1 aga I e re Ca.pitão Silencio ou Cana Preta
'1ecI'mentos f"l'tos e L_ma ores a Japl anta os 111 ! ve, nt - •

d L b I
1 '- para cons-Pt· I' d ti' d

.

d C
. acha-se recolhido a uma cela da ca- Parti o i era.

tru" -ao da est acla I d _

or os, para a cape la e anto, e o eseJo a arns, .. C"ç r c e ro a d h d J 'R ez comicio em resciurna
S

. N S do Monte-Serra. t expresso na poticão de fi- ela em compan la e ase 0- .

gam acco dos Llmõas-Cam- . '. ',' ....,
d

.

F d b 'U C 1"

D
'-

'- A's 16 hJras, se o t�mpo car apurado quaes os man- ng�es ern:m es, tam .em pro- I russ,anga, oca,

po dC$ AVlaçao Naval .....
permittir s."rá feita a trasla- datários elo fácto qLla'ld), nun.clado Dor hwe.r pratIcado ho- arangua ... Mas, que graç

1'280 000' Carlos Leyen- ..,'" .

I
. , ".

'd' 1rt m ur I d ]1.t10 fim, a turma ruma
_' .

'
.

.' ., .. , dacção da Imal:2m sahi.ndo todo o Inundo sabe que BC
mIei 10, COilCC ara 11 p dilO c

;:�k.er, forn'ec�l!�entos pata o
dá matri.z do P:C .. 'de Maria trata de um acto de reprc- ftrga e munidJ dê instrumento cor� L3.':/r' o Morro da Fumaça!

,dVIÇO �a e�t,adaT de I�e-
para áquelia capella. sáli:l popular, ante a injus- tlllte;,pdu:ara'1l o soalho, em sur-·

sa��da J 1 $000;
..

• ���doro Festa da Santa tificavel teimosia da empr ..;.. dinJ., dê sórte que 10Jo apóJ a

Gnl.1del,
_

1 a. pj esta�a� da
Th

.

h ,. za em extender o ponto ter- conclusão do «trabalho», aguar-

co�strucçao dO"Gr�lpo �sco- erezln �";í minavel da linha até a Pra-. daram o momento opportuno para

lar�de Cambonu h:OOO;;;OOO. ça 15 de Novembro. evadire:n-se, o qu� levaram a d-
Tiveram inicio, ont�in na feito n::t madrugada de 17 do cor-

Comicia apella· do Asylo de Orfãs, rente,

C
�I .I.

.

á Praça Getulio Vargas; as OESP ORTOS Peh a·.ltoridade policial foram
ommUnlSli8 novenas em louvôr de:JSanta

_ tomad:ls imm:::diatas providencias
Theresinha do M.enino Jesus. para c3.ptura dos fugitivos, sahindo

Rlo, 28 - (via aérea) A- A festa que se revestirá ele FOOT-BA L L ao encalço diversas escoltas'
manhã á tarde, na praça da I maxima . impOl;enci�, se�:Tea- Afinal dêpois de 3 dias de
Bandeira, haverá um corni- liza dO�l11ngo, 7 de 1outubi�0, Na sessão de ante-ont2lTI insano trabalho, cahiram presos,
cio do. Partido ,Socia!ísta com missa solernne,., sermao da F. C. D., foi aventada; novamento 03 «aguias» á 1 hora

Prol�tanTo e da. Liga Com- por. S. Exa. R_:vma.'o. sr .. A�- pelo seu presidente a p03si- da manhã do dil 20 do corrente

muntsta mternaclOnal. Entre ceblspo, bençao e d,lst�bUl� bilidade de tomar parte no em Lagoa do Norte. depois de

outros, falarão os deputados ção de rosas e proçLssao a
Campeonato Brasileiro de haverem percorrido mais de 100

Zorcastro de Gouvea e Vas- tarde. Amadores. kilometros, pelas mattas do muni-
co de Toledo. Novena$\i$'�::;·, Após a necessaria des- cipio, sendo recolhiJos á Cadeia

cusão fícou deliberado, não Publica.

poder essa entidade partici- Este facto vem de confirmar a

par do certame, em virtude necessidade da construção de um

das suas más condições fi- prdio ad�quado á Cadeia Publi

nanceiras, pois O governo não ca.

rriais pagou a subvensão con-

cedida pela lei 1.611 de 26 PHARMACIA DEConforme noticiamos em de setembro de 1928.
numero anterior, amanhã pe-·
las 6 horas çia tarde-, -na
Cathedral Metropolité\na, será
realizado, solerrinemente, o

baptismo de uma imagem de
Santa Eduvirge. . Grand.! interesse tem de31 erta-
Para este acto foram, con- do a nossa campanha contra os

vidados padrinhos. desorganizados serviços de o:nni
bus da capital e do continente.
Cartas e mais cartas nos ch.?gilm
diariamente citando as maIOres

irregularidades, as quaes não te

mos dado publicidade por' falta de

espaço. Hoje esteve em nossa

redacção um cavalheiro solicitan
do-nos publicassemos uma'reclama

ção sobre a empreza que faz o

transporte entre· esta capital e Bi-

guassú. . .�)
Disse-nos o 'referido senhor que

ont�m, ás 13 horas "quando devia

partir o omnibus com destino

áquella villa, apezar de lotado com

m�is de uma dezena' de pessôas,
determinou o proprietario retar-

ti exma. sra. d' Estotelina
no;

o sr. Leopoldo Novais;
o menino Celio de Britto, so

b· inho do�sr. professor Clementina
d : Britto;

a gentil senhorinha Accacia
Moraes, dilecta filha do sr. Eleu
terio Moraes, telegraphista, e au

x liar do 2' tabellionato desta, ca

p.tal:
a exrna. sra. d. Esther Ramos

Carvalho, e.;po:a do sr. Arlindo
Carvalho.

030-

FêZ armos Ô:1tem a graciosa
s nhorinhu Maria do Carmo Go
I1'·es Oliveira, filha do sr. Alfredo
( �omes de Oliveira, funccionario
00 Telegrapho Nacional.

Reaiízu-se hoje, na villa do Rio
eh Sul, o enlace matrimonial da
s :nhorinha Annlta Moser, filha
cu sr. l�brminio Maser, indus
tl ial n�qllella localidadé:, com o

5,. eng!nheiw Victor Antonio Pe�
lmo Jor., alxiliar-tcchnico da Di
L'dorÍa de Terras e Colonização.

Realiza-se hoje, ás I 7 horas,
á. i<.ia Araranguá n' 12, o enlace
matri'1lonial do sr. João Capistra�
no Cardo$o com a senhorinha
Acendina Silva. Testemunharão o

acto religioso, por parte do noivo o

sr , Feris Boabaid e �ra. Carlinda
Souza Silva e por parte da noiva
o sr. Amaro Patro�inio Coelho
e sra. representanda pela senhorita
Celina Francis�a Coelh�.

No acto civil servirão de tes

temunhas por parte d" noivo o sr.

Rogerio Gustavo da Costa Pereira
e sua esposa e por parte da
noiva o sr. João J6sé da Silva e

aa.

rheqam uns

Trindade Cruz
Está nesta capital. vindo, ôn

tem pelo avião, da Panair, o jor
nalista Alvaro Trindáde da Cruz,
director do nosso presado

.

collega
da Capital da Republica O Ra
dical.

Regressou ôntem, a esta capital
o sr. Paulo Alburqueque Lucena,
agante fiscal do imposto de consu

mo ne'ta capital.

Chegou de Campo Alegre, acom
panhado de sua exma. esposa ci
H. Altino Pereira, collector fede
ral.

�

Outros partem•••

PeIo omnibus da Empreza
Darius partiram hoje para o norte

Religião

Ai.t.::ndendo a varies solici
ções de amadores de radio, q
desejam acompanhar o desenrol
das grallc1.�s corridas automobi'
ticas que serealizarão amanhã

No Sanatorio S. Ca!l\ da I Rio, o sr, Miguel Velás, dig
Villa do Herval, foram f(5 as gerente da Empreza de Luz, :
seguintes instalações: carrinha terminou que durante o dia seja f
eTectrica em todos os quart, dos necida energia.
doentes e telephone que a o

t
. ,

• .

I +

�I�:������T.��
�

sa�a ono a c�s� onue actuaente � •reside o seu dIr_cctor, �r, l_)e tta, �" Est � I haços ..Com tudo nao esteja amebm- �
- •

pleto, o Sanatorio São Camipo- bT.r:Y� ���.
de já abrigar 30 doentes.

Gostei, sempre, do Pep:no.
Mas isso é fructo ou legume?Est;rá de plantão a:nanhã a -Do Filomeno, meníno,

Pnarmac:a Elyseu, �ita á rua D'
.

Z' dlsse o e com aze ume.

Felippe Schmidt.

Pelos mu

Removido
Na proxima segunda-feira

1 de outubro, ás 1 9 horas,
na Cathedral Metroplifãna,
terão inicio as nov�nas ". em

honra a N. S. do Rosado.

Canoinhas
-----

Com grande concorrencia e a
mação realizou-se domingo pre
mo passado a reunião de lune
ção da Sociedade Recreativa Dr
matica «Horacio Nune5 Pires
no Bar do sr. Gastão Casamajc
5 endo por essa occasião acclarn,
da a sua directoria provisoria.

'

PLANTÃO

Para V. S. pedir «Gêlo«
ou «Lenha", á DELAMBERT.

PHONE 1.100

d2.sse até ás 1 5 horas
do vehiculo.

a sahida

Rio, 29-(A Gazela) - Por
acto de hoje foi removido o fis
cal do consumo no interior desse
Estado, Pedro Eloy Ferreif:l Cal�
lado, para identico lugar no inte
nor do E�tado de São Paulo.

H'orario dos
amnibus

p'arece-nos que não é regular
e que á Inspectoria de Vehicul05
cabe fiscalisar a pontualiJade das
partidas, uma vez que no respec
tivo ponto estejam os carros.

Ahi não se trata de vehiculos
desmantellados nem rl)as esburaca
das e sim da ganancia das em

prezas que só querem servir o pu
blico com super lotaçao, sem CUI

dar dos transtornos que sua am�

biç'ão causa. ao publico.
,

."_." "' .......... ·_-t'.,...-_ .......

o mais. bello
verso

"
r

No concurso da :;V:oite Illus
Úada foi classificado em primeiro
lugar o verso "Auriverde pendão
da minha terra 1 f

, de Castro AI�

Gasto conl loucos

O Governo do Estado dispendeu
a importancia de 6: 7 1 0$000,
com a maGutenção dos dementes
internados no Hospicio de Azam

buja.

ves.

Obteve o segundo lugar um

verso de Raymundo Corrêa.

Alistamento
el'eitoral

,

VENDE-
SE uma serraria para lenha
em tóros. Tralar com Arlindo
Valente, á rua Fraternidade n' 5.Estão- sendo chamados para

receberem os respectivos titulas
os eleitores classificados até o nu�

mero 5.500.
DELAMBERT-i)OCA iONA 1 ti 1

Ph:)ne f.loo

- ...
'

, ..;..�./,"---- .. -. ' ...
_ .. __ .......... , ......... -... .. - -� - -- ....._ ...... ..:..-I .. �·'__ . ."

-

Satisfaz'end
os amado
res de radie

Candidatos trab
lhistas. Telegra
ma de S. Salvad
Gazeta de 28-9-

Candidatos! Que massada
Não é como antigamente.
Agora é gente escovada
E' pes-soal do «batente».

Candidatos d'outras lista
Só querem cobre «doirado)
Não são como os trabalhi

Que é pessoal do pesado

o Partido Libe
fez diversos co

cios pelo sul do
tado. (Gazeta
28-934).

,
\

\
\

Tem a palm'TL
Dr. Rllpp jor.
trevis ta de on

na 'Gazeta).

«Eatão, Doutor, já de vol
-E' ve.dade meu amigoi.
E o Douor as phra3e5 sóll
Sefredos lendo comigo.

O jornalista é teimoso
Inquére, e entra e reFórça
E «seu» doutor, maneiros
Lhe diz: -Me deixa, nã

Em todo caso adeanta
(E sua falia é de «peso)>>
Que o tal «Colligado» espa
De tão forte e tão coheso ...

Tim a palavra
josé Filomeno,
S. jose. (G
de 28-9-34).

Diz elIe qUr em São José
Ganhando' o Republica
Vae ..mandar chover café
Do bom café Indiano!

SaraiJl

VEND
SE um prédio sito
districto de Sacco dos L
n. 160.

Tratar á rua Arcy
Paiva n. 6.

Delamber!
e nada

PHONE 1.100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




