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Seguiu hontern para Floria

A palavra de ordem do sr. Borges de Medeiros, que nopolis, com .o fim de tomar

joi varias vezes desmentida pela imprensa ainarella, teve parte no banquete a ser eííere

o effeito dum jacto de agua 15elada na feroura dos idiotas cido amanhã ao deputado Ful

e malucos que vinham tessendo pausinhos na vaga esperan- vio Aducci, o prefeito eleito

ça duma revolução _

' do município sr. Irineu Bor-

E essa esperança, conto um leue fio de fumo no espa- nhausen.

ço, esuaiu-se de vez, com intimo pesar da horda de cretinos O joven politico se dirigirá
que a palavra dos srs. [oão Neves e Flores da Cunha, de em seguida para Caldas da Im

parceria com os srs. Luzardo e Collor, vinham ha muito peratriz, de onde só regressará
inspirando, conluiados contia a tranquillidaae da nação. segunda-feira proxima.

As apreensões se desfizeram pouco a pouco e a or-
- �-,__.._-

:::::Zii:J:ica uae t eentrando proveitosamente dentro da nor- �e eleito Fulvio Aduccj
Aos boatos que surgiam à tona duma phase de incer

tezas, succedeu, como era de esperar, uma phase de gran
de confiança nos poderes publicos do paiz, phase que dia
a dia se cimenta em terreno solido. I

Amplamente apparelhado, contando C011-'l a nobre fide
lidade das forças armadas, o gooer no da Republicá tornou
todas as proviçlencfas necessarias no sentido de evitar que
a ordem publica ]058e, em qualquer ponto do territorio,
alterada por elementos subuersiuos.

.

Dias antes do 7 de setembro os jornaes postos ao ser

inço da demagogia tiveram muito que fazer com a propu
ganda systematica da reooiução e com a publicidade estu
piela e criminosa das mais arreganhadas mentiras.

Diziam essas folhas de fundo bolsheoista que a revo

lução estouraria na madrugada de 6 para 7 de setembro

chefiad_a pelo famigerado Luiz Carlos Prestes, o critinóid�
q'lf! a l.mpre��sa ar,,!arella tmnsjorm_ou num grotesco Napo
leao e que otue hoje em Buenos Azres no meio do maior

fausto, com os 5.000 contos que recebeu da não menos fa
migerada Ala Fresca, para financiar uma bôa mashorca.

A rn_,ashr:rca não estour?u e o generalôide de cacardcd,
typo alftnentzco de aventureiro sem escrtctnelos, lá se ficou
tt:anquzllan:zente e,,!,l Buenos Aires, a comer o cóbre que a

finada Alliança Liberal roubou aos cofres àõ Rio Grande
de Minas e da Parahyba.

'

Do dia marcado para a revolução até o de hoje já
passaram 17 dias---;:;-e a reboldosa... niente.

Demais, numftt" i$ fez revolução annunciando-a previa-
mente.. _Lf7

O que se vif.'fRIt com aquel/a propaganda anteciPada da
revolução foi apenas amedrontar o povo.

.

ófiB}tfão se visou outra coisa.
Os factos, aliás, ,demonstraram essa conclusão.
O povo deveflJmeliitar um pouc'o em todas essas verda

des e concluÍ1, duma vez, por conve.ncer-se Ue que o gover
no da Republica sabe onde tem o nariz.

E' um governo sufjicientemente f01'te, sutficientemente
amparado pelo patriotismo, pela disciplina e' pela lealdad�
das classes armadas, para que não possa contar com os

elementos necessarios à suffocação de qualquer movimento Regressou do Rio Grande
que vise pertu1bar a Mdem publica. do Sul, completamente resta-

Em 48 horas guarnece as fronteiras do Rio Grande beleciçla da enfermidade que a

com Santa Catharina, isolando-o completamente. atacara algum tempo antes, a

Tem soldados, tem navios de guerra, tem canhões tCfn exma. sra. Mathilde Bauer Bur

munições em sufficiente quantidade para chamar à o�dem khardt, esposa do sr. Nicolau
a C'apangada arruaceira dos srs. Luzardo di: Fuza1·ca. Burkhardt, ex-negociante nesta

O povo apenas precisa duma dóse de raciocínio. praça.
Que medite úm minuto nas verdades que acima expla-�....-----

namos com a maior simplicidade. �ttlli�t2r10 Pflnh,� O pr'tO que o pvvo necessita é de paz.
. li M uU ()u Uo b

Sem paz, sem ordem não pode haver trabalho proficuo. sl'dente dn nnRXiCoMas para isso é bastante 11"zcditar no seguinte: se ti- !J ihu I U

vesse de estourar uma revolução no paiz, já ella teria -estou- Quando se acI-íavam reuni-

rado, fosse em que ponto fosse. dos em uma praça da capital
Já passou a opp01tunidade. mexicana cerca de 50 mil pes-

,

Tá passaram as nuvens sombrias. O sr. Lindolfo Col-- sôas, explodiu poderosa bom
lor já regressou ao Rio. O sr. Oswaldo Aranha játleclarou ba, matando 1 pessôa e ferin

quen14nca teve o minimo desejo de se meitel numa revolução. do '12. Minutos após chegou
O sr. Flore� da Çunh.a _já derramou copiosas laglimas, ju- a_o local o presidente da Repu
rando que 1amats cmdou em mashorca. O sr. Getulio Vm'- blica. A polieiJ npurou tratar

gas encolheu-se. O sr. Antonio Carlos está no osl1acismo se de um attentado contra o

de j_IJés e mãos amanados, como um frango morto.
'

presidente ()l��Z R�lbio.
E o sr. Luiz Carlos Prestes em Buenos Aires, esbode- --�-<- .."'--.....,----

gando em fm ras lautas os 5.000 pacótes remettidos pela m�;,,�,,� rh�')rtfirtropilha à cuja frente and_avam os óculos fesce11.ínos do S1'. mU�Uil Ui)!I;] Ü

Collor. Foi declarado dC3ertor o pri-
E tudo o mais por ahi além. meiro tenente dl' cavallaria

Tranquillize-se, país, o povo, e 1�ia-se philosoficamente Cyro Carvalho de 'l..breu, que
dos que, neste immens'G Brasil, ainda têm pavoI às iaes servia. na 3<:1. R�I ,ião Militar

revolu�ões muito apr,egoadas e muito gritadinhas, entre fo- em Porto Alegre.
guetorzos e zambumoas de porta de circo. -�---,..., _"'........001'0....011<9;......'___+-0------

E hoje tem espetinháco? . .
'

- Internou-se 1'0 Brasil
--

CapeUa 5, Agostinho
Foi P?sto .

em libe_rdade o capitão Realiza-se, domingo, em Porto Jos
revoluclOnano José Carlos Duboi" Escalvados, a cerimonia do benzi
que fôra preso ha dias em Minas.

'

mente da capella Santo Agostinho.
!j

Em liberda�e

�ra, Matnihle Durkllardl

« A -�idade»

Regressou domingo do Rio
o presidente eleito do Estado
sr. Fulvio Aducci,

O desembarque elo illustre
politico em Florianopolis foi
largamente concorrido, notan
do-se, além das figuras mais
destacadas da politica estadoal
e da adminis tração publica,
grande massa de povo.
Duas horas antes da marca

da para o desembarque de s.

exa., já o trapiche municipal
se achava literalmente á cunha,
observando-se em especial um
notavel movimento do elemen
to popular.
Durante toda a tarde foi s.

exa. visitado em sua residen
cia, recebendo cumprimentos
dos representantes das diver-.
sas classes sociaes.
As homenagens prestadas ao

presidente eléltô do Estado ti
veram, pois cunho bastante
significativo, por demonstrarem
que s. exa. vae, como ha qua
tro annos o sr. Adolpho Kon
der, subir á suprema magistra
tura de Santa Catharina cerca

do, sobretudo, da sympathia
unanime do povo. .

O g<?verno que tomará pos
se a 28 do corrente começará,
estamos certos, sob os mais
felizes auspicioso

Continuamos a publicar hoje os -Penha, 14--0rgulhoso tua victo-

telegr:_ammas recebidos pelo sr. Iri- ria. Abraça por mim coronel Marcos
neu Bornhausen, por motivo da sua Konder. Flaviano Seára.
eleição 80 cargo de Prefeito Munici- - Camboriú, 14--Enviando forte
pal: abraço felicito distincto amigo pela
-Florianopolis, lS-Envio affectuo- estrondosa victoria. Luiz Vieira.

so abraço. Marinho Lobo. secretario -Camboriú, 14-Felicito-vos e a-

do Interior.
-

braço. Oscar Soares.

---:-Brusque, .1S-Felicito presado -Luiz Alves, 13�Desejo amigo
amIgo, pela brilhante votação eleição numerosos votos. Saudações. Benig
hontem. Abraços. Augusto Bauer no Borderes.
Prefeito.

'

-Penha, 14-Não queremos demo-

-Rio, 1S-Paraberis. Sylviano Car- rar os parabens pela victoria alcan-
valho. çada. Saudacões. Franklin Pereira,
=Tijucas, lS-Felicitando sincera- Joaq_ui:n P�I?-to, Alexandre Figueire

mente presado amig-o pela brilhante do, joão Silva, VIcente Marcelino,
eleição hontem envio aílectuosos abra- Paulo Amandio, José Macedo, Lou
ços. Demerval Costa, renço Pinto, Joaquim Simão, Manoel
-Blumcnau, lS-Felicitamos pre- H. Assis, Flaviano Seára, Adolpho

sado amigo enviando narabens e Cabral, Mario Braz, Antonio Pires,
abraços. Celso Liberare, Leopoldo Abrahão Francisco, Kalef Francisco,
Olinger. Antonio Tavares, José Tavares, João
=-Itajahy, lS--Queira presado arni- Bento, JOão Aniceto e Marciano Luiz

go acceitar minhas effllsivas Ielicita- Bento.

ções pelo brilhante resultado sua -:-Blumenau, 16-Queira acceitar
eleição. Saudações cordeaes, Frede- felicitações brilhante resultado elei-
rico Baxmann. I

ção. Pedro Feddersen.
__:_Florianópolis, 16-Felicito presa-

- Florianópolis, 17 -Sinceros abra-
do amigo pelo brilhante resultado ços sua ,eleIção. Dr. Ervaldo Nina.

eleições ahi realisadas para prefeito -Flonanopolis, '16-Queira receber

elegendo-o para esse cargo. 11.bra� � !lleu presado amigo as minhas íe

ços affectuosos. CeI. Lopes Vieira. licitações pela sua brilhante victoria,
- Floriauopolis, 16-Queira presa- Dr. Wenceslau Vianna.

do amigo acceitar minhas felicitações -Laguna, 17-Forte abraço tua

esple!1<?da demonstração sympathia eleição. Itajahy muito deve ;esperar
prestigio acaba receber nossos COJ1- tua acção. Faço votos brilhante ad
terraneos. Abraços. Dr. Abelardo ministração. Dr. Fraricisco Gallolti.
Fonseca. -Ouro Verde, lS-Envio ao illus-
-:-Blumenau, l�-Peço amigo .ac- tre amigo e coestadano um. forte

certar um abraço e cordeaes felicita- amplexo pela sua victoria. Elpidio
ções pelo resultado da eleição hon- Silveira.
tem realizada. Arthur Rabe.

..

-Araxá (Minas), 22-Cordeaes sau-

-RIo, 16-Grande abraço felicita- dações. Abraços victoria nossa. An-
ções. Edmundo da Luz Pinto. tonio Queiroz de Almeida.
=Rio, 14-:--Faço votos feliz eleição ----:-Ouro Verde. 22-Queira prezado

cargo prefeIto e demaiS companhel' amIgo receber o meu caloroso abra
ros, con.tlrmando.- vontade povo essa ço pela sua victoria. Dr. Oswald
terra� dIgno cont1l1uação governo ab- Oliveira, prefeito.
negad.o e pre>_bo. �ffonso C�rvalho. -FI?rianopolis, 20�Acceite presa-
-RIO, l?-Eff';lsIvos cumpnmentos do arrugo parabens eleição prefeito

consagraçao feIta nossos conter- terra natal. Abraços. Alvaro Tolenti
raneos suHragando nome caro ami- no.

go pa!a prefe.ito. Romão .l'.:Iachado. - Tijucas, 20-Ausente, só hoje te-

---:-Sao FFanClsco, 14--FehcIto nobre nho praser felicitar presado amigo
a.mIgo bnl?�nte e�co-lh.a nosso que- sl}-a eleição prefeito esse rico munici
ndo mUl1lCIplO. Joao Pmto. plO. Abraços. Jacob Tavares, pre:eito.

Dr. Amadeu LuzGuariu conUI'OSSD de reforma sexual

Crime barbaro

Inaugurou-se em Vienna o

Quarto Congresso Internacio
nal de, Reforma Sexual, falan
do oitenta oradores europeus e

ultramarinos.
Entre os pontos da sua agen

da figuram: O mal decorrente
da carencia de habitações; As
condições restrictas da vida;
A miseria sexual; O soffrimen
to dos prisioneiros; As más
camaradagens indissoluveis; A
prostituição; A actuação da
consciencia do sexo e alma; A
vida e o bem estar physico; A Em dias da semana passada
evolução damoralidade do sexo o soldado do destacamento
através das edades; O contro- policial de Laguna, Octavio
le da �atal!dade; O casamento; I Manoel Nazario, assa�sinou co

e C dIvorcIO. vardemente, com 3 tIros de re-

O primeiro assumpto tratado volver, a sua ex-amasia Joan
foi u das casas superhabita- na da Conceição. O motivo do

das, que o professor Dandler, crime foi ter Joanna o aban

primeiro oUicial de saude da donado,.
cidade, declarou, coisa, surpre- -----�---� , .-----

hendente em Vienna, dizendo Fracassa�a a Ilovoluw�o_ cnilp.na
�ue 75 por cento da população b yu ii

viennense vivem em aparta
mentos de uma ou -duas salas,
algumas vezes oito ou dez pes
sôas dormindo em um só quar
to.
Mais de trinta por centro das

creanças que frequentam as es

colas nunca tiveram leito.

Foi muito felicitado a 13 do
do corrente o sr. dr. Amadeu
Luz, integro juiz de direito da

com_arca de Blumenau.
Nesse dia teve o illustre ma

gistrado occaSIao de notar

quanto é- estimado pelos blu
menauenses, pois não foram
poucas as visitas, telegrammas
e cartões que recebeu.

Buenos Ayres, 23-c:La Pren
sa publica telegramma de Con
cepcion, Chile, informando que
rebentou ali um movimento re

volucionario, chefiado pelo ge
nefal Enrique Bravo, coronel
Marmaduque, e pelos civis Li
rus Salas, Romo Carlos, Aqui
nas Fuentes, Pedro 'Leon che

gados ali via aerea, proceden
tes da Argentina.-
Os cabeças do movimento

foram presos e transportados
para bordo de um navio de

guerra ancorado no porto Tal
chuano.

O ex-chefe de iI :vestigações
da policia de I kenos-Ayres,
comrpissario San thgo abando
nou aquella capetal fugindo
para Sant'Anna do Livramen
to, no Rio Granue do Sul.

Transcorreu no dia 20 a data
natalicia d' «A Cidade», orgam
que se publica em Bllímenau
sob o direcção do sr. Max
Mayr.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sul

SEBASTIÃO GONllflS TEIXI�IRA-Vlcto
ria- 4o:ooo$ooo-Afogado.

EHICO CARLUS JOHN ..--Joinville-- .

30:ooo$-Afogado.
RAYMUNDO DEWET TEIXEIRA-Fol'tB

leza-lo:oQo$--Afogado.
-

ARTHUR PIERRE LUCIEN AUBgRT--'
Hio Hranco-v-Mmas=Boioooâ=Aectdente de
troly automovel.

CESAR TELLES DE 1\1AGALHÃBS-·Rs
cife-5:ooo$-Afogado.
FRANCISCO PAE1,S GONÇALVES-Belénl

do Pará - 50:ooo$-colhido por um bond,

DOMINGOS JOSE' DA COSTA--Capital
.

Federal= 50:ooo$-Colhido por um au

tomovel,

r». I-IE8RIQUE HASSLOCHER-Capital
Federal=ô I :ooo$-Perda de uma perna.

JOSE' BIANCHI-Florianopolis-4o:ooo$----;
lJicGJÇão mental incuravel, devida a accí
dente de automovel,

GEÜRGE E, \VEACHTER-Capital Fede-
1'31-1 :50o$-Amputação de uma phalan
ge. Iníccçao por navalha Gillette.
JOãO' CONFALONIERE-Recife-6:ooo$

Perda (lo. movimento de um hombro.
JOAQUH�1 PEHEIRA C. GUINlARãES-Ca

iJikJ FEd8ral-6:ooo$-F.lerda de uma perna
imprensada entre uma barca e o caes,

VICg�\1TE GONÇALVES FERR�ta'A-La
Vl-à,3-,C0ará-'1:2oo$-,Perda de 4 deÕ\)s da
mão direita por explosão de bomba,
. FRANCISCO GONCALVES VASUG\- JOR.
-lVlaragog'y--Alagoas"-30:6oo$-Perda do
uso de um braço por accídente de automovel.

TOTAL DAS INDEMNlSAÇOES ACIMA

s. 35· o 000

TOTAL DOS PREMIDS PAGOS PELOS SEGURADOS

Lembramos aos nossos leitores que podem obter um seguro contra «ACCIDENTES PESSOAES� I mediante taxas muito modicas a partir de

por conto de réis e por anno

Pecam informacões á
. .

e AccidentesSul Amarica erras!" s,
COMPANHiA DE SEGUROS

I >r

.!L"

.�.
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COOs: A. H. C. 6 I h, Bm1HrS,

BORGES, MOSSE, PARTICULAR,

WESTERN UNION ã lfHER. .

Mineracão e .

,

BRAZI,L
,

'

�ontf&chlfligs construccão
1

dos ftaja}:y
1

da

Av. Barão de Tená, 5..1°. Rua São Bento,. 22-1°.
. ))

T..e1eph. Norte ,2.592 Teleph. central 3302

"C'aixà Postal 2.763 r

.
'

,ba ixa 'posta I, 2.928
•

•
I •

I ,

.São PauloRio de Janeiro J.
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A praga dos cães hydrophobos A homenagem �e domingo
A:_imprensa local já teve oc- ao sr. �ineu Bornhausen

G1SlélO de manifestar-se sobre
o »<sumpto.

1\188 nunca é demais insistir.
Na verdade a praza rios C8PS

rlarnnados vae auzmentando
dia rt dia. infundindo verdadei
ro navor á ponulacão.

.IR ninguém ::\nd8 MI rua sem

receio. prevenido contra a chus
ma de cães vagabundos nue in
Iesta, como num naraizo aberto,
8S ruas da cidade, principal
mente as do centro.
Ainda ante-hontern a rua dos

A tiradores teve alguns momen
tos de azitacão, mercê dum
cão hvdrophobo que, depois de
morder a seis outros, foi mor
to a bala no terreno que fica
por traz da Sociedade dos Ati
radores,
Esse mesmo cão mordeu o

sr. Vital Azevedo num dos pés,
sobre o calçado. Apesar de não
ter nenhuma certeza de haver
sido ferido, o sr. Azevedo a

chou de bom-aviso seguir para
Florianopolis, afim de se dei
xar examinar no Instituto Pas
teur, o que deve ter feito an

te-hontem mesmo.

Dos seis animaes mordidos
pelo que foi abatido a tiro em

terreno da sociedade acima
mencionada, três são de pro
priedade do sr. Germano

, que os emprega para
comboiar bois destinados áma

tança, para o seu açougue.
Não seria de todo máo lem

brar aquelle negociante olho
aberto com os seus cachorros,
pondo-se a observá-los cuida
dosamente durante o chamado
periodo de incubação, se é que,
cumprindo imprescriptivel de-

.

ver de precaução, não os ma

tou de ante-hontem para hoje.
O que convem, todavia, 'dei

xar aqui consignado é �que o

povo deve ter o maximo cui
dado com os animaes de sua

propriedade e com aqueIles que
pessôas sem a menor previ
dencia deixam soltos pelas ru

as, a vagabundar.
Toda a precaução é pouca.
Não ha quem ignore as do

lorosas e tragicas consequen
cias da hydrophopia.
E' um mal, é uma doença

demasiadamente horrivel para
que não procuremos tomar as

nossas precauções deante da
matilha de cães vagabundos
que infesta a cidade.
Não deve haver a minima

consideração por parte de quem
quer se veja 'ameaçado de
ver, mordido por qualquer des
ses animaes, ainda mesmo que
se não tenha a certeza de que
o cão esteja ou não hydropho
bo. Em taes casos, uma pau
lada ou um tiro é a unica pro
videncia.
Aliás, os poderes publicos

locaes já acertaram medidas
visando acabar com a vaga
bundagem dos cães.

Achamos, porém, que a po
licia e os fiscaes municipaes
não devem ter a minima con

sideração para com taes ani
maes: é liquidá-los onde encon

trar, sem pensar muito nas

possiveis reclamações dos do
nos.

Quem tem cachorro em casa,
ha-de ter tambem uma corda
para amarra-lo ou, se não se

quizer incommodar com tal cui
dado, um cacete para mata-lo,
ganhando, assim, "sossêgo de

espirito.
A tranquilicl_ade publica é que

não pode estar á mercê dum
mal, cujas proporções são já
alarmantes.

Nurnr+oso grupo de Amigos do sr.

Jrineu Bornhausen, prefeito pleito do
mnnicipio. !)ffprpceram-Ih� domingo
ultimo esplendida e amistosa chur
rascada.
As mesas foram armadas ao ar

livre. �oh as varias arvores que não
nota pinturesca ao terreno nue fica
A frente da Sociedade dos Atirado-

Dr. Teixeira Leite
Chegou ante-hcntem do Rio, ten

do concorrido desembarque, o illus
tre e proficiente engenheiro dr. Tei
xeira Leite.
S. s. vem assumir o cargo de en

genheiro-chefe das obras de cons

trucção do nosso porto, nomeado
pela direcção geral da «Cobrazil».
Asseverou o illustre profissional

que vem com o fim esoecial de con
tinuar as obras do porto, dando-lhe
maior ( incremento .

Os reconhecidos conhecimentos
téchnicos e a actividade operosa do
dr. Teixeira Leite são sufficientes
para assegurar nova" e propicia pha
se aos trabalhos da construccão da
grande. obra � que constitue uma
das maiores esperanças do nosso

povo.

As despesas da Inglatera
com os sem - trabalho

A Grã Bretanha gasta 2 libras e
10 shillings por minuto em susten
tar seus dois milhões de desoccupa
dos. Esse calculo é baseado na ver
ba de mais de oitenta milhões de
libras por anno destinada' ao 'seguro
contra a falta de [trabalho, quanti!:\
que representa pouco menos de 4
por cento dos juros da divida nacio
nal britannica.
Em certos círculos critica-se a po

litica adoptada pelos governos de dar
pensões aos desoccupados, sob a ar

gumentação de que esse auxilio es-
timula a ociosidade. '

Affirrna-se que' muitos operarios
deixaram de acceitar empregos por
que os salarios eram mais baIXOS
que a pensão semanal que lhes dá o

Estado. Os jornaes noticiam que al
guns jovens solicitaram licenças para
casar e quando lhes foi perguntada
a profissão responderam «desem
pregados».
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Pavoroso incendio em Pernam�uco
Um pavoroso incendio destruiu o

antigo edifício dos Correios de Per
nambuco ignorando-se a origem elo
S111lstro.

O fogo acarretou grandes prejUl
zos, queimando numerosos papeis
de valor .

Manoel Luiz do Livramento Netto
Victima ele pertinaz enfermidade

falleceu, segunda-feira, em sua resi
dencia á rua Pedro Ferreira, o sr.

Manoel Luiz do Livramento Netto,
sogro do sr. Alberto Rigobello.
O seu sepultamento realizou-se

hontem com grande acompanhamen
to.
A' enlutada familia «A O«rdem»

envia condolencias.
--------�,�,�.-.��..��.�,--------

�ommunismo na Bahia
A policia, bahiana descobriu na

capital um foco de propaganda com

munista, prendendo os cabeças, em

poder dos quaes foram encontrados
documentos, segundo os quaes os

communistas agiam em nome de uma

Liga de Acção Revolucionaria.

�ptimo negocio de occasião
Por múlivo de mudança, vendem-se na

Iloupava uma bem afreQuezada casa com
mercial de seccos e molhados, três carlO

ças, Dilo cavallos, diversas vaccas de
leite e varios novilhos. I�Vende-se tudo por preços realmente
convidativos e de occasião, podendo os

interessados, para examinar e ver os pre- i
ços, procurar nesta redacção pessoa Que �
os informará devidamente ou o proprielario ,Ina Itoupava. I

res.

FOllCO depois das 12 horas, já o

10Ci'l1 estava repleto de convivas.
Tornaram assento ás mesas cerca

de cem nessôas, tendo o homena
geado recebido cartões e phonogram
mas urbanos ele cerca ele quarenta
outras, apresentando desculpas por
não norierem comparecer.
Organizada em menos de dois dias,

sem caracter de solennidade, apenas
com o intuito de reunir numa festi
nha intima alguns amigos elo horne
nazeado, regosijados com a sua elei
cão para prefeito municipal no oro

ximo quatriennio, correu a deliciosa
churrascada ao meio da mais fran

.

ca e intima camaradagem.
Livre de protocollos, que as mais

das vezes só servem para dar cu

nho de verdadeiro velo rio a colla
cões dessa natureza. teve a churras
cana outro aspecto fóra do commun:

não houve discursos.
Foi tudo intimo, amistoso, como

entre velhos camaradas que apro
veitassem a opportunidade para uma

hora de iubilosa e agradável convi
vencia, longe de quaesquer outras

preoccupações que não fossem a de
saborear um rico churrasco, a de
conversar um pouco de tudo e a de
festejar sem espectaculosidades inu
teis um amigo muito querido.
Podendo ser homenageado com

um banquete à altura dos seus me

recimentos, solenne e protocollar,
preferiu o joven político uma festi
nha sem pompa de qualquer especte.
E foi o que se fez, com evidente

exito.
Damos, a seguir, a relação das

pessôàs cujos nomes nos foi pos
sivel apanhar durante a realiza
ção da churrascada, desculpando
nos, porém, com as que acaso se

vejam omittidas nesta ligeira nota:

Augusto Thieme" Carl.os ?eára,
Osman Mendonça, OlymplO MIranda
Tor:, Euclydes Dutra, Dario Garcia,
Oscar Herval, Edmundo Heusi, Fritz
Schneider, Julio Willerding, Fritz
Ammann, dr. Agenor Lopes de Oli
veira, Oswaldo Reis. Gaspar Moraes,
Franklin Maximo Pereira, Antonio
Lobão, Gustavo Konder, Pedro Ale.
Pereira, Carlos Asinelli, Gustavo A.
Scheeffer, Guido Grubitsch, Nestor
Schiefler, Bernardo Gerdelmannn,
Alberto Zimmer, João Angelino Ju
nior, Mascarenhos Passos, Luiz Gon

zaga, Tiburcio, Gonçalves, João Ca
bral, Francisco Almeida, Elisiario
Pereira, Aristides Palumbo, Paulo
T. Laux, Gabriel Collares, Emmanuel
Pereira, Araujo Góes, José Julião
Machado, José Espindola, Marcos G.
Heusi, Antonio Cyrillo Dutra, João
S. Rochadel, Victor Kleine, Nicacio
Heusi, Raul Espindola, dr. Clovis
Macedo Côrtes, dr. Alvaro Baptista,
dr. José Menescal do Monte, Heitor
Liberato, Tycho B. Fernandes, Lin
dolpho Vieira, Julio Koch, Nelson
Heusi, Gaya Netto, Pedro Salles San
tos, Manoel Britto, Raul Dutra, Emir
Cardoso, Trajano Pereira, Ary M.
Passos, Nemesio Heusi, Cesar Stamm,
José Zipf, dr. Drolshaguer, J. Wil
deman, Wulf Asseburg, W. Kaulich,
Adherbal Alegria, Bruno Malburg
Junior, Pedro João Bauer, Ricardo
G. Bauer, Ralf Thieme, Otto Witt,
Alfredo Eicke, Augusto Voigt, Ewal
do Willerding, Paulo Kleis, Marinho
Lins e o director desta folha.

�s dez mandamentos da crean�a
São os seguintes os dez manda

mentos da lei da creança, que as

mães cuidadosas devem ter sempre
muito em vista:
Primeiro-Não me beijeis nunca

na bocca.
Segundo-Fazei diligencia de não

tossir nem respirar perto do meu

rosto.
Terceiro-Não me ponhas nunca

a chupeta. �

Quarto-Não me dês nunca a be
ber agua que não seja fervida e fria.

Quinto-Não me dês de comer em

caso algum, mais do que aquillo que
me convem.
Sexto-Dae-me sempre um banho

em cada dia.
Setimo-Dae-me sempre roupa la

vada e engommada, isto é, passada
a ferro apenas.
Oitavo--Não me deixeis dormir em

outra cama que não seja a minha.
NOilo-Dae-me um quarto confor

tavel e bem ventilado.
Decimo-Deixae·me dormir, quan

to passiveI, âO ar UVI'C!.
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O Nelson e o RAul Seára quando
se pézam numa discussão, é um ca
so serio.'
Quando o Nelson Heusi diz que

uma coisa é pedra, póde ser até al
godão: sempre encontra meios, meios
mesmo os mais disparatados. para
convencer o adversario, ou pelo me

nos-este se deixa convencer para
agradar ao emerito teimoso.
M3S hontem o Nelson encontrou

o Bicudo' em dia de maré, e acabou
por entregar os pontos.
Disse o Raul ao Nelson:
- Tu que és bicho numa discussão,

vás me diser quem é que esteve nrí
meiro no mundo: Adão, Eva ou Nos
so Senhor?
-Quem esteve primeiro foi Nosso

Senhor, 'respondeu o Côr de Deses
pero sem hesitar.
-Qual nadal tornou o Bicudo. Quem

esteve primeiro foi Mahorné ...
Travou-se a discussão. e o Nelson

começou a dar explicações, que isto
e mais aquillo dando punhadas na

mesa:

-Olha, seu bôbol Nosso Senhor
veio á terra e, 30 chegar, do barro
fez Adão e duma costella de Adão
fez a sua companheira, a qual deu
primeiramente o norr:e de Vivoga.
Depois disso, preveniu aos dois nue
não procurassem enganá-lo. Mas
Adão deixou-se enzanar pela tal

Vivoga, por intermeclio duma cobra:
e foi a conta . . .

Nisto entra o' Jnvencio Amaral.
Vira-se o Nelson para o Juvencio e

pergunta-lhe, procurando um auxilio:
-Tio Juvencio: qual foi o primei

ro homem que veio ao mundo? Não
foi Nosso Senhor?
Como houvesse grande barulhada

de canéco no calé, o Juvencio não

comprehendeu bem a pergunta, mas
também não ficou sem resposta:
=-Olha cá, suvrinhol O prumairo

home qui beio ao Vrasil estou a a

postaire que foi u Saccadura Ca
vral ...
O Gilberto Cunha que, à essa al

tura, estava de caneco na mão, em
borcou o canéco, olhou e cacarejou,
succumbido:
-Futibóll ...

K. C. Mira.

Tribunal do Jgry
Sob a presidencia do m. ffi. sr. dr.

Alcebiades S. SOl1za, estando a pro
motoria a cargo do dr. Alvaro Bap
tista, servindo de escrivão o sr. Nilo
Bacellar, realisou se, segunda feira,
a 3'. secção do Tribunal do Jury, no

qual entrou em julgamento o réu
afiançado Indalicio Reis, sendo ab
solvido.
Foi seu advogado o nosso redactor

professor Francisco Rangel.

Contracto de casamento em Joinuille
Com a srta. Jurandy Bast\)s, gentil

filha do sr. Antonio Bastos, funccio
nario do Telegrapho em Joinville,
conctractou casamento o sr. Mario
Miranda Lins, funccionario da agen
cia do Banco do Brasil, nesta cidade.

'Enferma
Tem estado enferma inspirando

serios cuidados o seu estado de sau

de, a exma. sra. d. Frieda S. Bran
dão, esposa do sr. José Marques Bran
dão, iunccionario da Fiscalização das
obras do porto.

Ordem» d e s p o rUv a
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O gr -pn'o '-r, r'O suspend�
as desapropriacoes que estavam s;�
do levadas a effeito para a ahertu�
de novas avenidas. A economia rc.
lizada ascende a so milhões de peso, fi-A Polonia, Uruzuay, França. n: fi
narnarca, Austria, Noruega, HesDan� l

Finlandia, 'Inglaterra e Estados-DQt
dos já reconheceram o novo gover, tino provisorro. I::
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FOOT-BALL
Mais um",

Organisado pelo sr. Agenor Povoas,
esteve domingo nesta cidade um com

binado da capital, que no campo da
Villa enfrentou o Quadro do Lauro
Müller, de cuja par"tida sahiu vence

dora a esquadra local, pelo signifi
cativo score 7 a 1.
Mais um ... para o rosario!

o Fluminense venceu o Paysandú
O tricolor local domingo jogou em

Brusque, ·com o Paysandú, "ahindo
vencedor o quadro itajahyeilse por
2 aO.
A noite houve baile, offerecido á

rapaziada fluminensista.

TENNISI

Campeonalo Brasileiro
Iniciou-se no dia 21, a disputa do

Campeonato Brasileiro de Tennis.
Nas provas de singles e duplas os

mineiros vencer.am os alagoanos de
3 a 2, e os gauchos venceram os pa
ranaenses, sendo que em duplas por
3 a O, com os seguintes sets: 7 .li:: 5.
6:1l3e6lC2.

Secção livre
Almasão de tapicuroi drento do

municipo do tajai 21 de Cetembo
deste menmo ano que nogi temo
agora.
Elustriço arridatô da Ordc

Çodasão.
Cinhô arridatõ, cumo o sô Dumin,

go e o sô Inaço iscrevero calta pru
sô arridatô e a povança gustou muno
to eu tonbem arresorvi inscrevê pru
sõ arridatô prarnode cuntá argum,
nuvidade de daqui dalmasão. No dia
da inleisão foi uma bunitesa os in.
leitô do sô Rineu fôro tudo votá de
arto e atiçaro munto íuguete cando
chigáro na Penha, tava uma puvan,
ça qui era uma timiridadc e tudo
dava viva pru só Rineu. Intonce sô
arridatô no dia da inlesão o sô Aa,
tonho, o sô jão Lete, o sô Pedro
caximbinho e o sô Bentosoza, ficáro
munto invrigunhado pruvia qui 'o
resto da puvança canbaro pru sô
Rineu purisso eles arresorvero hi
votá na tapema, la no são Francis,
co, honte é qui tavo vortando tudo
cá cabeça bacha tudo invrigunhado,
Antonce eu mardimirei munto pruvia
que o sô Antonho agarantiu que
ganhava, qui a arrevolução [a vinha
pruque o sô Jão Pissôa já tinha ar

reçucitado. Antonce no dia du métin
no tajai forurn uns cuatro para uvi o
sô Nirêo Ramo falá um descruso,
cando vortaro vinhero azangado pru
via da duzistença. Cando eles
chigaro os home du guverno atiçaro
munto fuguete e eles chigaro inté a

xorá. Antonce o sô Antonho diche
qui cada fuguete era uma facada
qui ele levava, mais qui cando a ar

revorta vinhece ele se vingava. Ton·
bem o sô Binardino ficô munto des·
incomodado, diche menmo que aque·
la notiça dexô ele mais triste do qUf '

si tivese murido uma pissôa da caz�

mas eu çei pulo qui é qui ele di!
ansim f'tJ arridatô é pruvia qui ele

\

agor� 11'<-il fica di chefi lá da Cabras,
Eu t'{"l1bem fiquei amode meio azan·

gado, '-1-';," fui tonbem pra tapema
pruvia ?};1í não pude ir, agora temo
tudo com. vrigonha de ;;ahi de casa,

Entonce eu peço �úu,,�·'p\ I) sô ,arrio
datô não faláp,ais nada na orde pru-,
via Qui �x.·'Vrigonha ja chigô os fu·

guete qui eles atiçaro. '

, Inaço Miguel.

In tepo-Peço pro sô arridatô fazê
o favô de fazê pubricamento desta
cal ta, eu achei 'aqui na Almasão, a

calta eu iscervo aqui em baixo:
«Exmo. Sr. Tuão.
Escrevo essás linhas para o senhor

quero saber canto Le devo Serta que
é gédo muinta caza porcue O Senhor
não Mado me Covidar pro bales.
Me feize de refugo.

José Onofré Junior.»
O menmo.

,

,

A�raaecimento
A viuva, fiihos, genro e nora de

Manoei L� Liivrannento
vêm por este meio externar o seu

profundo agradecimento a todos
aquelles que os confortaram, envW
ram pesames e flores, e acompanha
ram o enterro de seu saudoso espo
so, pae e sogro, agradecimentos es

ses extensivos, mUl especialmente ao

humanitario facultativo elr. Menesca!
do Monte, que tudo fez para salvnl-o.
Itajahy, setembro 1930.
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