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A voz

ANNO

orno

cei. Vidal

Jl Gazela na sua edição de
13 do corrente lançou a candida
tura do impolluto e illustre catha
I inense ceI. Vidal Ramos para
senador federal, cujo r.orne será

suffragado pela maioria da As
sembléa na sessão de amanhã.

Ontem e hoje procuramos ou

vir os constituintes barriga-verdes
sobre aqueIla candidatura, com a

interpelIação que intitula essa nota.

Obti vemos as seguintes respos
tas de deputados:
Dr.lvens de flrdujo;

Penso que o seu jornal, lançando
a candidatura do impolIuto ca

tharinense ceI. Vidal Ramos, re

almente auscultou o sentimento
barriga-verde. Se o meu Partido
indic;r esse varão modelar para a

vaga senatorial, aberta com a at

titude do nobre Candido Ramos,
com grande alegria suffragarei o

seu nome, com a consciencia tran

quilIa de haver cumprido digna
mente mais esse dever civico e

de haver sabido reconhecer o

valor da honra, da desarnbição e

do patriotismo, encarnados naquelIe
intemerato homem púLlico.
Pompilio Pereira Bento:

Não ha outra que o substitua
nesse momento. Foi a primeira
voz da Revolução que se levan
tou em Santa Catharina, na Câ
mara Federal, em 1929.
Emitia Ritzmllnn: - Faço

minhas as palavras do presidente
em exercicio do Partido Liberal
Catharinense sr. deputado Pomo

pilio Pereira Bento.
1(ogerio Vieira: - Encaro

como o corôamento da obra re�

volucionaria em S. Catharina,
pois a candida.tura desse insigne
patricia corresponde perfeitamente
aos anceíos da nossa terra e da
nossa gente.
Dr. Adherb611 Ramos: -

Como sabe, sou neto do veneran�

do politico baniga-verde. Acho,
entretanto, que nenhum nome pode
traduzir melhor os ideais da nossa

gente.
O ceI. Vidal Ramos é o mo'

delo em virtudes que todos conhe·
cem.

Roberto Oliveira: - A elei�
ção do ceI. Vidal Ramos, é o

resgate de uma divida de honra
de Santa Catha�ina áquelle que
em todos os tempos soube honral�a
e dijnifical�a,
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Tornou posse
I o deputado Mareio

Portella ao restabeleci ..
menta das gra

duações
RIO, 16 (G)-O presidente

da Republica vetou a resolução
do Legislativo, que restabelece a

graduação no posto immediata··
mente superior, nos limites dos
respectivos quadros, ]og(, que o

official attinja o numero 1 entre

os olliciaes de seu posto. Nas
razões do véto o H. Getnlio Yar

gas aHirma que não ha «vanta

gens ou interesse para o Exercite
para o restabelecimento proposto».

DO �o"o quaesquer
Na sessão de hoje da Assem

Gléa Constituinte tomou po�se do
cargo de deputado estadua] pelo

C "l.\ L. L}'-� [) (.') Partido Liberal Catharinense o

sr. engenheiro Mareio Portella.
Florianopolis, Ouarta-teira, 17 da Julho de 1935 I NUMERO 270 S. s. foi introduzido no recinto

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

I pelos constituintes srs. dr. lvens

d ., Roupas para homens e d� .Araujo, Pompilio Bento e ?r.
€) criança só na CASA A Cid Gonzag?, tendo em seguida

CAPITAL prestado o juramento legal.

Proprietario e Director ReSpOf'"1Save! .J#·�dRO
I I

encara a candtdamra
Ramos à senader
federal?
---�---

CeI. Marcos Konder: -Na-: tantos, por que se negar a Vid I N a
da posso dizer sobre a vaga a Ramos um lugar no Senado?
prehencher no Senado sem ouvir Dri/vlvaro C{itãO:-Por d-ter- -�-
a palavra dos chefes do meu

par�llminaçãO
do Superior Tribunal Gr-év�s e n-H3is gr-évee-

tido. Eleitoral, realisando-se pela As- J-� PP rehensão do jo r tia I
João Gualberto Bitten- sernbléa Constiuiinre a eleição "A F' Id téa' I

COllrt:-Acho a candidatura do I
para senador na Vilg!! do dr. SÃO PAULO, J 6 (G)- ra o local seguiram alguns guar-

ceI. Vidal Romos optima, dadas Candido Ramos, a minha opinião Os operarias das fabricas de te- das-civis da Divisão de"! Reserva,
as suas qualidades corno politico sobre a possive] escolha do hon- cidos da') ruas JavlY e Taquary, para garantir a ordem.
honrado, gue sempre militou com I rado coronel Vielal Ramos para aue se declararam em p:reve Declararam-se [illnbem em gré
dignidade na politica de Santa aquelle c(\rgo, si fosse externado permanecem firmes no seu

c>

pro' ve os operarios d:'\ E. F. Noro-
Catharina. hoje, públicamente, traria a com' posito de obter melhoria nos sala- este do Brasil em hins.

Entretanto a sua eleição não consequencia de desvituar em um no-. Ontem pela manhã, novas

ficaria bem perante o eleitorado dos fundamentos do CO(:I;go Elei- Declarou-se' tamb em uma gre- occorencias se verificaram, no

catharinense em virtude de ser toraI em vigor que é o sigillo do ve pareia! na Estamparia Mdta - bairro de f,,10óca e, depois na

o seu filho governador do Estado. voto. razzo, á avenida'Celso Garcia. avenida Agua Branca.
CeI. Severiano Maia: - Maj. Thiago de Castro: - A policia to�ou providencias Quando os operarios da fabri-

Àcho-a oprima e que correspon- Comquanto me ligue ao cel, Vi- para garantir a fabrica c os ope- ca de Vasan, Gasparian e Com'
de aos interesses de todos os ca- dai Ramos a mais intima corre- rnrios que queriam trabalhar. panhia, iam entrar para o serviço,
tharinenses, que querem o bem Íação politica e partidaria desde A fahrica di'! Tecidos Tatau- alguns elementos estranhos impe
estar do seu Estado, porquanto a

I

os primordios da Republica, e es- pé pediu garantias á policia por· diu-lhes o accesso ao �cstabelec�.
sua brilhante actuação como ho- treita relação de amizade, consi- que os operarias tecelões de ou- mente e os incitaram á gréve.
mem público é sobjamente conhe- dero neste momento inopportuna tros estabelecimentos, os quaes se Para que a direcção do esta
cida. I e sua eleição para senador por acham em parede, pretendiam, á belecimento não pudesse avisar

Dr. João de Oíiveirai=C estar á testa do governo do Es· viva força, que os seus trabalha- a policia alguns exaltados corta
sr. Vidal Ramos é a mais fulgen- tado um filho seu; emprestaria dores se declarassem em gréve. rarn os fi"s telephonicos,
e tradição politica de Santa Ca- assim a sua eleição um caracter Verificou-se mesmo um attricto No largo do Cambucy, toda
tharina. Encaro a sua candidatu- que se não compadece com o es- entre os grevistas e os operarias via, improvisou-se, ás 14 horas,
ra, porém, como um acto de oly- pirite das idéas novas. '1 da Fabrica Tatuapé, sendo pe- um corrucio.

garchia, dada a circunst�ncia d,'" Trindade Cruz: - E' uma dida a intervenção eh policia. Pa- Vindos de todos os pontos da
ser governàdor o seu emInente fI- questão que diz respeito á eco·

lho, sr. Nerêu Ramos. nomia interna do grupo que apoia
Prof. Barreiros Filho: -

o actual Governo. E, como' sou
Obedecerei á deliberação do meu um àaqueltes que discordaram dos
Partido. Não me pronunciarei a processos pelos quaes fôra eleito
esse respeito, antes que o faça o o sr. Nerêu Ramos, abstenho�me
Partido Liberal. de emittÍr opinião sobre e3sa can�

Dr. Cid Campos:-Nada pObSO didatura.
dizer-lhe nada sem o meu partido Cid GOllzaga:--
reunir-se para trataI do assumpto. Vi(b! Ramos, senador?
Dr. Braz Limongi: - Con- Jamais meu vóto teria,

sidero o CeI. Vidal Ramos á aI· Reconheço o seu valor,
tura da tal candidatura, ma5, em Mas detesto olygarchia.
face da governança actual acho

_������������'�_
que não devemos volver aos tem-

pos da olygachia de tempos pas·
sados. Acho�a de momento incorn�

pativel com as aspirações popu�
lares.
Heriberto Hulse:--�Eleito se'

nador o coronel Vidal Ramos serà
um digno representante de Santa
Catharina no Senado da Repú
blic. Filiado ao Partido Republi
cano Catharinen darei meu vo

to ao candidato que este Partido
indicar, aesde que seja um nome

a altura da honrrosa investidura.
Antonieta de Batros:-Se a

honradez e o amor á terra natal.
nunca desmentidos, têm algum va'

lor no seio das collectividades,
para a eleiSão dos seu:; represen-

A ITALIA

se prepara pag
ra a guerra
ROMA, 16 (G)-Foram mo�

bilizada uma Sa. divisão de in
fantaria e uma Sa. divisão de «ca�

mIsas negras».
Foram, por �utíO lado, cha

mados ás fileiras especialistas de
engenharia das classes de 1 909,
1910 e 1912, aSf>Ím como espe
cialistas de aviação.

Annuncia-se a entrega aos es

taleiros de dez novos submarinos.
Mil aviões tomarão parte nas

operações da Africa.

.....

�:>- I.
..

,

ligações

Pert:ui�bações
extremistas

cidade, congregaram-se naquel
Íe largo os adeptos do Alliança
Nacional Libertadora, fallando al
guns oradores.
A policia, quando compareceu

ao local. afim de manter a SUa

prohibição, já não conseguiu agir,
pois a reunião se dispersára ao

fim de poucos minutos.
Os que haviam tomado parte

no cornicio do largo do Carubu
cy rumaram par a a cidade e re

umram-se novamente na praça
Ramos de Azevedo. Novamente
usaram da palavra, alguns ora

dores e, pouco depois, os mani
festantes dirigiram-se a praça do
Patriarcha, onde tentaram relalisrr
novo COUlIClO.

A policia, tendo conhecimen
to dessas occorrencias, enviou
para a praça do Patri:lCcha guar
das-civis da divisão da reserva ,

visando dispersar os manife3tan
tes e manter as suas determi
nações sobre prohibiçao dos co

micios em praças públicas.
Nada obtendo as autor;d::td,�s

com os meiqs suasorios d� que
usaram, entrou em acção a divisão
referida. Foram arremessadas al
gumas b(\mbas de gaz lacrilOoge
neo e, em meio á enorma confu
. ão estabelecida entre a aSliisten
cia, dispararam-se algun� tiros c'e
revólver para o ar. A reunião se

dissolveu promptamente e os ageL
tes das del�gacias de Ordem e

Social eHectuaram a prisão de al
guns elementos dos mais exaltados
entre os quaes se contava uma

senhorita.
A's 6 horr\s, na fa.brica "Ma

tarazzo", situada á avenida Agua
Branca, os agentes de policia que
ali se achavam de serviço, foram
visados a tiros por operarios, o que
os levou a fazerem uso das suas'�-
armas.

Na troca de tÍros sahiu ferido o

menor Estevam Quíral Filho, da
18 ann03 de idade, Icsidente á
rua Conselheiro Candido de Oli
veira, 67.

Ontem, ás 10 horas, um dos·
delegados addidos á Superinter.
dencia de Ordem Politica e S,
cial, esteve na redacção de «A
Platea», á ma do Carmo e ap
prehendeu a edição de ontem da
quelle vespertino, que e orgam cf
ficial da Alliança Nacional Llbêt �

tadora, em S. Paulo. Foi lavrarQ
o çompetente auto,-

.....
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RIO, 16 (G) I Realizou�se no gabinete do ministro da
Juros de apolíces e

1Guerra, general João Gomes, uma prolongada conferencia entre aquel-
le titular e numerosos officiaes supuriores do Exercito. Nesta conle- bo u n
rencia podemos seguramente informar, que o único assumpto tratado
foi a dissolução d"s milicias integralistas. O ministro da Guerra
assentou medidas a serem tomadas para que sejam dissolvidas todas
as milícias integrahstas do paiz, baseado na Lei de Segurança Na
cional, que prohibe, terminantemente, estas organizações no território
nacional. Depois desta conferencio, com o presidente da Republica,
H. Getulio Vargas, a este respeito. Segundo informações colhidas
no Nlini:terio da Guerra, soubemos que o sr. Getulio Vargas está
inteiramente de accordo com ao; providencias do sr. Ministro da
Guerra e talvez, sancione ainda por estes dias o decreto ordenando a

dissolução das milicias integralistas no paiz, tal como foi feita com

a Alliança Nacional Libertadora, por ser a sua doutrina, contraria
ao actual regímen constitucional.

��-, r"';"J""i'�"""�:""-�::.al::��led�p:�'Ci:I_II_:::OLET�� l�,r=�;JI gr�:���Jmachlo Diniz oílereceu hoje
á Côrte de Appellação urna CJlligação das /].5 � Recebido pelo papanueixa-crirne contra o,.sr. Fc- . � tl I 4. •

-I • SOClaC08S I r0181.Hil-linto Tvíüller, accusando-o de ..

FI' ,. CiDADE DO VATH-:A-as de onanonousinjurias e calurnnia na en- NO, 16(0)--0 papa rece-
trevista que o chefe de poli- bcu em audiencia especial o, RDc,o.b"'l-I1OS 11""> dessa 0,-,1cia concedeu, .aos jornaes I ; ,,''''_

'- '- II

t.;; Vj
.... ,�,J.).:. ,-;_,;;,- cardeal d. Sebastião Leme,sobre as actividades da Al-II,gaçao a noucia que PUOll- arcebispo do Rio :de Janeiro,

liança Nacional Libertadora" camas abaixo, com allusáo á óra em visita à Sarta Sé,-----------ll1lomentosa questão do Sala- durando essa audiencia meiaDr. Pedro de Moura Ferro i rio Mínimo dos Bancarios hora.
do �rasí,�''-li ::- " .

_

_

O sant� padre entreteve-Os SXdU.lc�tos qu.::: co.npo Se em animada con versação( RGa TraJ'ano n. 1 (sobrado) I
em a dita Colligação e que CO'TI s eminencia cue 1;11'J I"

.

I �
1, 1 vi, c Il.�Por acto do governo 00 I ,.1a envrararn, na pouco rempo, expressou os sentimentos d •

I
I t 1 d'" ied

J. 2)0.. <..1. �l L - o ,-Estado foi nomeado enge-] L"
.e egrarnmas e souuane

a-I fidclid, de> '" reconhecimento. �
E' 'I �ARA chamar uma I� I bane.

.
, I �J \. a c\..., 1 -- I

. nheiro-inspector da . strada ra--. \
, r

c e ,aos 'an�.(\[lOS carJ,?cas, dos catholicos sul-americanos.S. PAULO, 16 CG) - Quando passeavam ostensrvamen- de> Rodagem o dr [osé Go- rfiOUSlne e sódiscar o por intermédio do Syndicato '11 '1 _,',L d .

"

d f .: '1',' . I '" 1 , .�,
•

v

,

...

errnll1ac a a aUGienC\a ote ostentando «çaml"a ver e», ,oram presos vanos mlild,anos perten- mes de Oliveira, sendo de 11. �
..

�22.. O uruco de Bancários de Santa Calha'I d d
- � .Gii arcebispo do Rio de janeirocentes a essa organização po inca sen o os mesmos envia os para a siznado para prestar servi- telephone das Limousines.

, r, ina, receberam, a.o que. noso'.Jegacía de Ordem Social. Ao que estamos informados essa medi- CI

I f j t f
fez a apresentação de seu

ços na Residcncia de Lages, M. t cycleta D K W nn ormam, com muna sa IS a-
secretario e de varios sada foi tomada de accordo com a Lei de Segurança Nacional que '. O O L ." ção a noticia que vimos pú-prohibe a existencia de milicias partidarias. blicar. cerdotes

.
brasileiros.

.� _

1:;1\�DE sr I '" Vende-se um Vende-se uma, 'por motivo
� A .i:� '" ,&V�lna Rll�'�:t�e�:lqU('B�t::�:I�I-

-:;..,

II iane Zeitter nV:vion-. �aed;i�l�e'��!1��v:ç���it�e�S� O Syndlcato 8rasi� vOll�liiC�(@
Ij

, 1
•

kelman, oJ leiro de Bancários t" I'
eourt n. ; mais auas pe- Vendedores Tratar nesta i edaccão. tratar com o snr. Lirnongeli i �.... -, en re Integra ístas equenas e um chalet grande á rua -'

C 1\" f 44 dirige-se aos seus 'I"
"

,.-, Por pre"\) de occasião , á rua ons. ma ra, ou � pO le!aDuarte �chutel, 52.

I
3"

na tAviação Naval. associados e ao povoA tratar no CAFE' ES- F bri d f
.

TRELL \
a rica e roupas CI-

li

1.�·'�"-�'3"'-"''''·'''''�''-�-'�''"ê:e--'--''�����������.��'::� I "Trazemos ao conhecimen- S. SALVADORí 16 (O) Ve-. A. tas precisa de vendedo- � i ��'- ""..",.,..""..."" "'..<,.....,=��""""'�-4 --

� ríficúu�se no Arraial d,� f-'i-I' �,� Para a belleza e saude de seus d.entes. � to dos bancarios 8 do publi-Comprae para vos conven- res em cada locaiidade,
I � use sempre �� I co em geral que, hojel pt::Ja rangy, 11<> municipiojde Ilhéos,

cer o formidavel e cconomi para venda de ternos,
� � ��st� e:! U L. B I Q L �. manhã, postos em liberdade sério conflicto eatre integra-

co SABÃO INDIO. capas de gabardine e de

li!
�,u-- � ii:JJJI

� I todos os banca rios que se
!i SI tas e a ?'?,licia" .�ahindoborracha, camisas, etc.

I ij (Formda do DR .. BACHliUNN) � achavam detidos voltou o quatro _pes;,oas felldas. A

PreClsa�se comprar uma casa Optima commissão. Cia.
1 � A venda em todas as pharmacias e casas �l syndicato a funcclonar C0111 a' populaçao acha-se sobresal-

para pequena familia que não POlh?s. Rua Sebastião ,

I I � de perfumarias. M frequencia normal. tada.
seja afastada de c(,ntro ur I PereIra, g-S. Paulo. III ���@�����:r.�.:;oo�.:-�;-����������� .

O ;'restaurante; do syndi-h::,no. O[fcrtas por cartas a esta '__
.

-

_

J O I "'''_ cato, os Jogos e a bibliothe- com os 23 syndicatos co-ir-H�dacção com as iniciaes
,

. . .,.":"!"���������� ca continuam franqueados mãos, mantendo intensivo em

II' u·'�M""""·"�'A-·-'"li._-PC·__
···

ASA·
.,-, c·

� �e � f.f como habitualmente. tedo 'o Brasil o movimento
�� I � Não acreditem os associa- pelo salario dos bancarios.

I··
i dos em quasquer insinuações Pela frequenciaj hoje, na

que o momento possa facili- séde, verifica-se que os ban-
I tar aos nossos inimigos. carios estão conscientes de

Não houve nem haverá in- que sómente com o syndica
tcrrupçõe'S em nossa campa- to é que elles transformarão
nha do Salario. em realidade as suas reivin
A Federação Nacional dos dicações".

Syndicatos de Bancarios con� A COMMISSÃO EXECU-
tinúa em :ct)ntacto constante -1 IVA

Queixa-crime

Nomeado

Advogado

Durante o mez corrente, o

Thcsouro do Estado pagará
os juros de apolicer e �bonlls
da divida pública, relativos
ao primeiro semestre deste
exercicio.
Hoje foi iniciado o paga

mento pela letra A.

I engenheiro-ínspe
ctorOstentavam "camisa verde" e

foram presos

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. LIda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício propri�)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

PA6Ar--lDO 05

SEGUINTES JUROS:
cle Limitada 5'[. ara.
CIC. Aviso Previ06·I. ala.
Prazo Fixo g,(. ala. Não esqueçais o ri. do Telephone I.4 J8

!,(ARTEIRA PREVISORA DO LAR \ .

�_,-__ ., RUA DO ROSARIO, í09 - TEL. 2.3 -0770 .... RiO
"

BANCO DE CREDITO COMMERClAL E ((iNSTRUCTOR QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo,- mandai hoje mesmo a TINTURARIA E
CHAPELARIA CATHAHINENSE sita á rua TilAJAr�O, 12
-PHONE, 1.418.

SEJA UM DOS PRiMEIROS A ADOOiRIR o SEU TITULO
A

UMA CASA P��A VOCE! I
Procurem prospectos o informações com os correspondentes Dentro de 24 horas o devolverá completamente reformado, com elegancia e perfeição.Angelo M. La Porta & Cia.
FLO�IANOPOLIS .. Edifcio La Porta

Praça 15 de Novembro

I
t

I
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�ommercio, lnduetrla A_G_8_z_et_8_' _�n_d_i__c_a_:
e Agricultura

1$800
1$300
3$000

o

di

Preços correntes na praça de Limpos leves kilo
F'lcrlanopolis Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELE
....

Surpreza 44 kilos 42$500 G d
J

4'$000
C

.

5 2 k·l 5$500
atos o matto uma

ruzeiro e lOS
L 'dO 30$00

Indiana 34$000 ontra.� me Ia uma O
GraXallll do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000

������ Catetos médios uma 6$000
. 58$000

Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma ;$000

49$000
Veados mateiros kilo 10$000

ASSUCAR
u Extra
e Diamante
V�_ Christal
F

.

'Moido
a'

e

m

dI
té
du

ap
ter

ba

Terceira

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
Sacco de 45 kilos 13$500 I Sarrafos l
Moido de 45 kilos 14$500

Mercaria do R!o
FEIJAO

(POI sacco de 60 kilos)
Preto novo I 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

'MERCADO FROUXO

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

DIVEHSOS
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó I 2$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 .

7$500 Agulha EspecIal 40$000
Vélas de cêra kilo A 1

'I $400 gu ha Bom
_

37$000
Grampos p. cêra kilo I J E' I 38'$000
C· M' 16$500 aponez spCCla
imento aua sacco

.
}aponez Bom 28$000

Phosphoros Pinheiro lata 210$000 B' C id 25$000
) d 12 AI 28$500

rca orri a

Arame .arpa o n. r� o
MERCADO 'FROUXO '

Arame farpado n. 13 rolo 31 $500
BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 l�ilos)
c,,"'"

I
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$0001.Vassouras 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. kV�VVV

Xarque corxões arroba 27$('00
Xarque sortidos arroba 25$000

XARQUE
(por kilo)

Mercado de Florlal1opoils Mantas Gordas 1$800

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500

Feijão branco saeco 1 5$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho saceo 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 12$000 .

Batata saceo 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por ki/o)
'" Arroz em casca sacco 9$000 Cêra 6$500

Farinha Baueiros sacco 10$000 Cebo 1$500

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco 1$700

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho 1$600

ICafé em côco saeca 26$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 1$900 5{ Londres 91$000 93$500
Assucar grosso arroba 7$000 « Paris 1$260

"TC
Polvilho sacco 15$000 « Hamburgo 7$650

/ Carne de porco kilo 1$5QO « Italia 1$565
Toucinho kilo 1$500 « Portugal $853
Cêra kilo 6$500 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 8$000 'I. Suissa . 6$225

COUROS
« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

Refugos pesados kilo 3$000 « Uruguay 7$741

Limpos pesados kilo 2$000 1« Hollanda 12$930

MOVIMENTO DE CEREAES !NQ RIO DE JANEIRO
STOCK em 14-6 EntraõaslZ Sahlôas

6 a 14·5

12./59
20.199
11.356
6.218

12.298
16.876
11.179
8.645

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0QO

(Faliam as sabidas dos deposites particulares.

I

I

I
�
i
!
i
I

, '_\

Médicos Advoaadosb' �

Dr. Cesar Avi la
"I

AduccilDr. Fulvio
Advogado IRua João Pinto, rr 18

(sobrado) IDas 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas ,]

"

F--echamll'?nto de r-nalas

TERÇAS e QUlNTAS-FEIRAS�
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás : 19,30 horas

PARA:--ITAJ AHY, BLUMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

E.difir:io La Por·ta I-·;otel
I SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-

MEIRA QUALIDADE
13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
13$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000 l27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000 ------------

Fôrro de pinho 1 6$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
•

1 x5 a dz. 6$000

i
�

"G�l��t�@i��l��·l��f������
� �

l� �ttenta=_!1tnn 1 �
�.� A AgenciA Moderna �\:,.�.�,._.�r;� de Publicações, com séde

l\,(���� em São Paulo, é autorizada e fis- rtl

��.�, calizada pelo Governo Federal e �.t....1:�
, possue a carta patente n. 112 1'$1

�- FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' por ��
� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
,� EXTRACÇAO com globos de crystal. �

! �
teios são presenciados pelo povo �

-�iiiiiiiiiIii�iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiliiiiiiiiiililoiiiiiiiiiiiliiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii""". liiiiiiIiiiiiiii�';II.ID1��������

Ex.assister.te do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 .- Phone 1.618 I Dr. Pedro da Pliour. Ferra

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

= ,'_'?]I1rIJ·cwrtm=ma·s

Residencla:-R. ES,feves .Ju
nior, 179-Phone. 1.285

Dr. NHgt....!el
Bc>abaid

Clínica Geral -- Vias nrlnarias
Hemorrlioidos: - Tratamento

sem operação e sem dôr

�ccado Mo-l
,

re I ra tem seu escrip-

"Explllesso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EM.PREZA DE TRANSPOlHES EM AUTOMOVEIS, OMNI

BUS E CAMiNHÕES

Devidamente Registrada
--------

Director Proprietario SANTIAGO BORBA
i tório de advocacia á ruaResid.:-Praçfl. Pereira ti: Oli

veira, 14--Teleph. i 353

Consult.:··R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

i Visco lide de Ouro Preto

. n. 70. - PhoJ1P' 1277.-

"Caixa Postal, 110.

linha Porto Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sah�ndD de
PORTO ALEGRE

,

e passando por
OSORIO

TORRES
ARARANGUA'

CRESCIUMA
URUSSANGA

=-�======..,;

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLlSaté

Viagens scrnanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARG1\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159---227
em Florianopolís: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES--Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Máchado, Rua João Pinto n. 29

A S d' ró,au e. -I I

ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e também os convalescentes de molestias graves, a

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

. Xarope iodo ..tannlce
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc. Refillação de assuear

--------------------------------------�

;

.�
,
1

Do::;es: Uma colher ôas e3lZ sopa antes àas refeições.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

=de=

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

j
�

i�
r�
FI

������������IIiIII������;�
Caldas da

i

Imperatriz
Todas os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodazem

Excellente refeição no Hotel das Caldabs
Salutares Banhos Therrnaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capi�al, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando as 16 112 horas um confortavel
Omnibus da Empreza S�nto Amaro

p reço: I:�Juindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa,

RS. 15$000
. Par� informações e reserva de passagens: No

escriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

'

,
... :

fabrica Rua B'Ocayuva, 164

Deposlto: Merendo, 36
--;�---

FLORIANOPOLlS Est. de Sta. Catharina

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

srm -

'
..

,

..:,',
;

- ...... '_ -

r

.1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

••• funôaôa em 1870 •••

5E6UROS TERRESTRES E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

-

Blurr�enau - ..Joinvilie Seo Francisco - Laguna Lages.
Mos·truario permarlente e Cruzeiro do Sul

Secção de Secçao de

Punõcõo em 1886

I Rua Felippe Schmidt rr 8
��--------------------------�---------j I-

I raixa postct tzo Tal, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

11\·
OGe.��

, G.fj"�G

.•�.� .

e

I I Constructora do Lar, Ltd. *
II Organ ização nactonal de créd tto ii
II para a construção da casa propra I

iiiiiiiiiiiiii �__iiiliiiiiiiiiiiiiiilii__iiiiiiiiiii iMiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiãiiiii_;
AUTORIZADA 'E FISCALIZADA PELO COV�RNO FE-
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917

SOB N. 12.475·
'

E' a unica que garante os seus associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar '

-I ConfeitariaEspecialidades em caramelIos, bonbons, empadas,
conservas., vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

��VAV�V�I����i���@l��f��i�'&9'4��L

I IDe I ,�
,�1 ��������������������������������.��_�""���������"w� ...��������=�_�'����������� �..

� Matriz: FL.ORIA O�OLI �
�J Flliaes em:

Secção de

� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �
� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �.�,_(t;J Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas �.

�� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

, Roupas feitas . e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados, �,
r Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. l$1
:�.'�' Linha para coser e sergír Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores rt1�_j

Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos' w.�\\l� Lã em nove lias e Oleadas ;J

��f� Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: �eixos, �ü
\.r� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �J

R���\ Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes �
K�i; Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �

��.' Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico '(J
r,."';l Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �� Ernpreza Nacional de Naveffjac;ao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"�. �

� Fabrica de Pontas "Rita Maria' -� Fabrica de Gelo "Rita Maria" ,- Estaleiro "Arataca" �ú:� ��AVÂ��_�·�""������ ��K�J;Ei'l�I�����q�gÀV����
� -Co rn p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a
--"����������----------

rplto l realisaClo 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
Receila em J933 17.76Z:703$::161
1mmoveis 13.472:299$349
Responsabiliàaaes assumiàas em lr;)33 Z.36r;).r;)38:432$816
(�,sta5 responsobiliàaaes referem·se sõrnente aos ramos õe

Ir.
fOtJO e TRAN5PORTE5. que são os DOIS UNIC05 em que

",•...,
�����::n��b���:�tes e Regulaõores õe Avarias em toõos os
Estcõoa ào Brasil. no Urugua" (SuccursaJ) e nas prlnclpaes

praças exlrangeiras

�,.,
Agentes em florianopclis carncoe LOBO & nn.

�; Rua r. mafra n' 35 (aobr-cõo) Caixa postal lr;)

I E:c:li:�:�i=sL�:�:�una e ltojatly 5:��;::���::m
.

Blurnenau e Lages
��';��;�%mm-��__��=���������__��������

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!�i. ou MAIS Iótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
lpb Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno dá' Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. tsode brindar seus {ilhas.
Línõc Vista Pancramica.

Esplenàiàa praia õe banhos.
Optima nascente ae agua potavel.

, I'errenoa completamente planos.
A VILLA BALNEf=IRIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Herclllo Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feaerol, em ccnetrucçõo,

600 ao 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Na séàe õo Districto 10ão PessOa.

·'i'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5aridaàe se encarrega õc construrção aiZ Préaios

DS lótes aaquiri àos, meàiante o pagamento ae uma entrcõc ó
ur.stc e o resta te em pagamentos rnensoee.

[nfotmações completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Chiquinho

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schle per
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro -Maíra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

=-==�=========================-�--=-====--

Filo'melAO & Cia
End. Tel. FILOMENO

F L O f{ I A N O P O L I S - S A O J O 5 E'

V das
casas na rua Conselheiro

en e·SeMafra n. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt corri

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem
per.

•

Santa Catharina

Agentes autorizados da ..

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

Commercio por gE�SSO de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA

:.......Of)..�.._..O••••

I Fabrica de Moveis i
• 1DE •
" Pedro Vilali o

D
ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER.

ESTYLO-Rua joâ_:o Pinto, : I B-TeIephone, I
. · O.� O

EXPERIMENTE

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

I telephone como a mais inprescin
� clivei das necessidades!

PASCHOAL SIMONE S. A.

c,

VERA Q,lJ E

LIVRARIA MODERNA

Professora norma
I i sta -- acceita alumnos.
CURSO PRIMARIa

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua' Saldanha

Marinho N. 10

Tvpographia, Estereotyp i
Enraàernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo etc.

Inscreva-se hoje mesmo na Cllnstructora do Lar LIda ti
b' d

" �
que o terás uma ca ernela pela quantia (Je 10$000 com �.

.

direito a um sorteio pago, OSI a sorte lhe pi eleger no decorrer do sorteio adquirirá e
uma casa pela insignificante quantia de�3$ooo.

Reali�a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex
tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento O
que se acha installado coU: é
escriptorio, á PRAÇA í5 DE •
NOVEMBRO N. 25. �

MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo I
•••••• 00000.0

INCIO de (Curitiba) fabricado com pieina

é dar valor ao que· é bom, é economiCD e rendôsD

Preferir o Sabão

. �.'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA 5

até 'lt!('l o apito do juiz tcr:njn�u Io 0;" :!Ck� «ncont: O cem a v:cton:l

(�c.."_ �:·r::;,->i·"'}(.';30 'V--I 1 xvnJ. •

;,.,_
v, � ... v\"'" é" ...

historia

-n-

,""",c., !·ü' !. r)c�r:.'-��0..,-". J
. '. -' . L ,�'-' I

o Al'rÍ,y - :-'o(,s fei incont. E_I
;,,, ..!r-' _," '" t'M tirr.o 1,..•...-v cxr- A.. �P_. lkJit .... :� .. 01' .l!�"; .i"\Gf-'i_,cI
bola que éJ. �1'"1�'{'U a si.a méra fÜJ
$ChC0t,�r:u (:e (�el�tl o Ja »erea f

D ...) C,�!jt{). íl.:)jl�;,'1!H_!o-o clEda as:'

�,,�',�r , � 1 ':;(';:H.Jo sua V1J .• ! f5So��

,DIA 1 G DL:: juu IO-N. SENHO;�A DO CAfV'v10
'._--"�$���

. _ � . Jt'&ii"_I'1I;-:---
i j 1.,0 --FOI executado Philippe dos Santos ----O conde

e ...Assumar, Cn.F:tJo-�pn'�t t11 d� tvlin.J.s Gernf:5) entra em VtIla Rica

oje Ouro iJ�et()J á fren!.! d� 2.000 homens, e, apczar de haver

trônsigido cor» o:; ch�f:5 d.� reb�!!i:;.(), mand.i queimar as casas de s
. .

'1'· f)1 -i- 1 S < d'l:!ili;.:!pa�s revo ucionanos e execut. .. r 1 nu.ql[e cos autos, preso i�S

i� .

Ainda c@dO-Jà os pOitões CO�

Ir. çavam a ser transitados For
torcedores, iOíllando movimenta

ibsima a parte exterior do ca'n

fi[ �1--?t.j. Muitos cbllcs 36uardan,::b, d.=
fóra do campo, a chegadas dos
. , dlogaaores a sua pmxão.

1661-A eSCrG!Ji0Jo dos it:dios-Os je5üitas, e entre
l' 1 b 1 \

.

V" - I d T)
c'lles o cel'� ré: �!hCrf! L\ntümo lelfô, sao píê.;OS e expu ws o r ii'

'1 .

1 \. ,. 1 d d ]'
.

'dra, pc.o povo amot!n;:;,c o. f\ lmFopul�nQJ e e:.ses re11glosos tem 51 ()

�<,�.;';!�:Y\.�'):�,e""�r,-;j, IUr;buida à onDo:;Ícão (J.,s rl'e�:o() contra a escravisaçào dos irHlio:;.
_____ (.�l �� 'i'Íb,,1�' ��..� -.e,jjr�,�, I

.I. J. .:.
-

t�;�
I a23- O gabinete dus AnJradas-Em eonscquwcia da

h d:::rn;ssão do g3.biHete de Cjue faziam r·arte dois Andraclas. e l1:UC
� _.

ri;" governava desde 30 de outubro de 1822, o imperador nomeia ou�

i� tra, assi,J) cons!:tuido: 1.111.\<:1io '! Est.anbf�iro5. José JO:1Cjuim CameÍ,o
�j", de Célm,)o:), dt'PIl:adü', Justiça, Caetano Pinio de M randa MOl\tenc:�
�� Calegc, o «;r;anhosp», com a

t ..

;:."f;)"!�
••

I I f 'JT<J; Gucua, lJão Vi::ira de Canalho; ivlarillha, L.uiz da Cunha
�",. sua mv"pv(: (Senti eza 0i o prin-
�.'ffi, I I Moreira; Fazenda, Manoel Jacintho Nogueira da Gama.
';.:i� cipa c emento da linha avahy-
�t� T O

1844-Fallece um proFessor de latim-Fallcce o h:�
�"$ ense. �og(l1J sól· unico momen-

•

' ...�

1 I
nente�coron'.:! Andíé da Silva GOr.1CS, nascido em Li"boa, elfl 1750.

to que, mi blando a defesa adver-
Regel.! por muitos an:1OS uma cadeira de latim em S. Paulo. Fel

sôr i�, ma! chou resoiuto para con�
. I palte do governo provisorio d� 23 de Junho de 182!, orgúnisado

qll!star o ponto uo empate, pOl�
! b bola

<"m conseguer.cia de um movimento popular.
)cm S3 emos o que é uma

'd'
192'f-A revolução "Isidoro Dias"--Trocam-se dis�

nos seus pes, n:t a cons! gUill por d 1 I f I I d d Bp:lrOS e can 1ão e vio ent.:l UZl aria, para os a os o ruz, e n
uma intel venção pecipitada (t�
yVT Irl

S. Panlo. entr� RS forças lo:5ali,ta e os rev,Aucionarios chefidJ03 peio
vv ô .•emar. I r . T·.1 D' L UI" h'
W"ld 'r!1iir 31rancou O empa- :l�{ener(\ I

rerormado lSlOoro las opes. fi aos pr0}f:,ctls ca ,U so-

• '1 C 1
){e o tneatro O:ympia, que serviu de abrigo a ret;rallt..:�, ÍaLenclo nu'

ti'! das pc.; G� ..la ego no mornen·
rnerosas victimas. Os rebeldes fazem en-\'i?r um documento a,1 L resi-

�o rr:ais rroximo da meta de Pe- '

t-,� • r.' .

d
.

I
dente da Repub:ica, expondo as cond;çôés em que d·1ior;am as áI�

'r?!", rena. L âm a o malS comp eto
00 1 C

mas. O governél provisorio diria"e um manife�lo á Força Publica,
� ponta ua apitaI.

di
concitando-a a adh:�rir ao movimento. A Cruz Vermelha continúa a

�� Medeiros fez o gu'! era o .

J d
.

J J d f prestaI ussigna ô os serVlCOS.
seu ô canee. oga or .raco po-

'

. _

rém de amor ás lides. Esforçádo da �om um Jogo aonde II bo- toso. E�tá em franco pfÇ)g[cSSO o

em todo o d;::senrolar do encon- mens se destacaram dignamente. apreciado marujo.
Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

troo Caldeira que dissemos estar des� Aprigio optimo, tambem Parél-

CRE [:) R "TO M lJTUO P�EO �AL !
\Valdtm H, não satis[ez como treinado,' appareceu perigosamen- ná, Haroldo e Calico. Este ulti-

supunba. Possu� lima optima te em todo o desenvolvimento da mo muÍíissimo marcado Carlo3

A. CREDI��. MUTUO PRE- gU'11id:'\dt': disciplí!1;J. ímpar. Côl- i-,artida. Ao lado de Ivo, o sco- foi mais uma vez o homem d.)

D mAL, destaca-se das maiS senas e vantajOsàs sociedades porque:-- mo e L'al para cc'm os sens ad- re, deu margr.m ao pequeno di- dia. Todos, sem excepção, ln-

a joia de entrada é accessivcl á todos-2$000 versaríel:i: mas o sel! jogo foi em anteiro marcar um lindo goal qUe garam muitissÍnJo bem.

,.
alguns momentos prejudicial. Já garantiu a victoria dos alve ne-

Exige 8:penas J� co. t-,tribuicacl c�e G o vimos jogar melhor. Talvez gfOS.
� 1$

> ��' a eHiciente marcação de Carioca FreeJ na defesa e e Arnaldo
$ 000 pare cada -E.,o r-te lO. .• o tornasse a�sim. formaram lima completa parelha
e �� G· }'_I M,Si' �. 001:,110 e 1 �omm cavadores d<.! bacb.

� O Habl'I;�
l!1'l � � �:!I �:''(;;

�:� lijial�VO$! �aiS�reVeiaVOS! ��
,� �
� �1 �G..O��ç,_---------oe---------C.O.(\$.f)G

o J� .. i�Z S ;:_;�O�U";-i(J) por �l�:i'n�.
. ,)

ra ;D?{:i c pr0ç;;s (�e policia, p,tra
S1.. r (�c�e!1�'If,·_";l.(_lo de (I q ,;:o. 21 TU:')':'- ,� ".-, ...... <.0\ • 1 �..... .,.1 -::., I,

., J"}O ].lrlores p� t't::;:: \�n� n1actluC31' ou·

tros. Zé do Avahy é aponfado
CO�T:O u::n {L-::lles. Ei.tr�lanto esse

t:·(:n�d F.' () n·:\;1."� qi:e BO morncn- ;��lt{ s na Cachoeira, quando iaHavG. :;'0 povo.
io nos tt�: a mente a 51lJ adtn�- 1756-f\lo'scc O ! isconde ele C(:irú-:\�:i ci.la.le de Sã!)

i ' . , I'�' 1 10' . T r J c . T L' h A
• ; d C·'

l�iV.._:� actil[�ç:�'o de ontem. \ .....cnse-
I

....J)i:'ilQOr, ujl�1a nasce J l�,e ca ouva 41�u0.1, .Vlscondê e airu o

g,cu-s·é', cd\{\i'il vencido, 11":';;. i O1h:o estadista que 2�nn$dhou d. João VI a cí.crrtar a abertura dc s

UilJa VC>Z, C(·f('.) o mais cor0pldc I. .ortos bra;ileiros <;U ccmmcrcio iDtf'rnilC;onal.

3'(�\lei\o d.J. Cai ital. Fa,,:ben::; I 1 bJ l-O ;;;01)U!7n do Jjrosil na Assembléa-i-é; A�·
':"I'bli a CJi'ldi do Impaiu do .8r 3sil é apl'f'�t;!it3c1o um projecto d,�

r 1 B'
,. t I II . ri r_} '1' ,

I" '.

,--<1'·.os e i;,,::o �;u:teT�:'r<lr;:' 1· i C!\SP(;JlüC) 'que o gOYCllil) I, o !);aSll SC)él, ora vila ICIO na pesw:t.

a lir-ha adversaria. Mesmo r;o illlP:-radcr sr. d. Pedro II, dcpo;g ternporario na pescôa de ül'd

FLtinho tido cemo mais fraco toro : ,rc5icknte das províncias cOII�cdçradas no Bra,il".
I

'

I nou-se UrDa bw:ira cor;] Cal los, 1840-Bento Uonçah'es é batido-O coroilel Anton:o

I 1 d" b 1 C' ,�. 'P
.

d
' .

I d fl-' c-
(os e ementos (•.� maior estaque: um cúmilldo aCK. ados e o :':luares de alva, a guarda naClOl1a, e r:(iue vlctcnosarnente .J<:'O

to:n:uam rart� tambem no com- ,! mesmo homem d,; Sf;lllpre. O sell � José do Norte contra as trot::-iis serarati�tas do Rio Grande do Su!,
p:ôt, o (FIe rr�;:ervamos para I,},;sto assevera 11 ,!) () p'�na:ly qUé J:risidas por Ronto Gonçalves.

.

com;-nentar flltuf;l'�lente,

I
tn ain,b m lis d�u-lle v,dor e 1865-0 Imperador no R/O Oratzde-D. Pedro II

li(:ÇdO �qi}.:,j.,,'). que l·:-;(Wlín c fa- cheg� ao Rio Granrle, em viagem para a fronteira dv Uruguay, ia-

BATE.·DO'LA I Dóm ii!') co:.ir;nlO. va.{];(la pelos paraguayos.

. . ... I Zé, foi um L!f s;guro e effi- J 8ó6-A di,'iscio do Marechal Guilhemie-A div;�lo
Lne,., "1 '1':1 i,·,:::'":'l h;)h-boh "';,. .

.
,., .! C I' 1 I b

...

(�.j" d Q 1 • • •

•
l. - - ,ç ... '

••" '-,.p ·'''1 '1' r", :-T') S:lür" â"- ·_,0 gcrJl'fa -'rMlielrO Ji1: i1�j'[n;� ':! ;:);)uza assalta e toma a tfJnCheHa

p!.\y�r:$ ,l� ::1 i';}f)'-) os tc'a:-n.;, d�!�'II'�L f,.... ;-,_...,,:� ?�: �,',�:.: i �r'-�. ,,' • :'.�
...

i ''\ .

d'" d"
1 J . I •

:.
....,0 .�r...'-' ILI t"·lÃ. .\ .... \..I_..I.TIt,;)\.. l,f0'" P U:I�U3.ya c..) ;5üqa;--·ir5.o o �ailCet etenden:]:J cnl segulr;a a pOSIção

I'JP.·.�a·l,"3:"'..1 c"n,.t,a:'."·>I".l��·"',··l'" n�l) ,�,!,�:ra- ·_;..<\t·... �.� In"" r'o' ;l'�O" . 'l ' • I I A' f". ;" - -. - - ...
,,,,.

: ." •. - "·6··D ."" .. , _'o

p;:;gaV,1, cr;n'iUHl3.üd con�r.] OS a.ã';U:::S C O g.:::nera p3.raguayo qumo. \5

dando a tod,s qcianto p�nsav. rn �J, .. ,·v! ,t " o t ;:nQ'i v:st:J )<.lg:lr :1':�SilS Liças WITfd'am d:lfD:il:'! este di;1 !mJitas baix'ls, cmnpensadds
Ir ({··SI, l' t.m bd!o encodro.

03SCR\1 !\f-".� O DO JOGO .1-,b, f. ;:'l!�\ lihC::VclÇ�IO f(ll 5�.m· por perdeu mu;t'J m'lis elevadas infligida; aos contra rios.
eL�r;11;'í10U a p:>.ilidJ. CO.11 o SLOíê

.,.. �t'.. - rI'
. 1 qt.:. Q C) n'/)7 ?l'al (-'aYl"-� e/lI l�i'llnalJta O 't

[)f�� ç: rU':H:�!lie, e:;tr 'tant0 suc_r; 'lU3.- uUU - <: L i L. l .,-, ;.t:) I '"1 (.. /
-

exerCI o

cL� 6;,:0 favomv-::l da F'iglwiL:n·.e. ,.'" f
...

':l I d d
. 1 • J I!' 1 b

<J

j' 1 1 I C' f
-

I'l\ -\ l'_) .1(;:'':'), Clt l.l!:l'l�:) (;, i a es <lmda vão mlJS a(l!aHlt:. <\1 :ac o, SO o cümman- o uo mal'eCüal ax!as, az o recon leclmento

!.,gn,}á s:lb u·n en�h: i:10�'v) c.':-I.:UI i

urn eIXO ii1canslVel,. tliGO f:- (;2. H:uIl1,,·yr>Í .. A eSljU<lJr:\ hraslb,a do almirante Iahaú,na bombar

r.ioruÁ�l::lr.o d ...l f/a�ldl:!
�Ssisten:'lé)'1

zenuJ tl?ra lJor cb:-l�cu10 êJ trlc ueta as )�tçnas paraguay:.ls.

DJ1&:ltz: o pri--n::.iro k�llpO nada .1..!vu5i:rio. I
19!4-A rcvo/:rçtio do general Isidoro-A fu?_ibria

c......,.· • • • l.,:! anJrm.d se r\"��iS'tfO:!, e os J'c- j:\,�.ui:(u e:teve r..u:ta câvadnr. cn�re as tro;..\as legalj�I�d.s c 03 re�/ola.:..�onariGs que e�tavam �enhores
,_,.onL1ua:no, a3�)ó,kntês jt"rpa -:1- J

['.'11"- �'6 OU �.�U" P .. � .: (.,. i �; :�b·'5 pro<:,;'-"':,m ürlic&!-'-:'��l�'� ;-�' U�ll \w,;r só'gmo, prc:::is'\ld,) en- da cid.,cle de S[tO P8U'O conl!r.\Ía para os lado.5 da LiberJade ;':

'_, _e� a�\;.. i -' 1.1. -i-.3. n:. a: u. ...1 '] '__....:H y_
., .. ,. '1'

.

..

I ' " l' .' O
. .

d,.,ir ...'" Caii',:t.\ e f'lt:!(:iL1: do) f!- ra.:l'.:ar lk�_'na (ol'�:)�If; J� JOtO di.st1.:11 lrct<i.n10 const:L.103 té(:i11LCOS, quan-- rnraliga, SôlC{1fJO g:n.�dC numero Oe \'!CnrI13.S. governo prCVlsono

•• :." ••, (> .1,'n : !!.. _ ,,: 13� .:,_; 2pré;c:aç1-:). to a IT:'lr:3ç5.0. E,.tá U::, ha!f em ;-z púhli,�;:,r um cCillrnunicad::> sobre as razõc:s da revolu.;ãu e seus

g·I(..t!\J .. 'j..... .. )·�t-'()!s J. 1 i'" no, .)d:11 ,-....... r' 1
/' ç 1

r' I' � 'iH j' ::._

I
,) �,,_)rc l\'() "11 ;:;1:' ";.) o:: ;"réin:::o ,')r0i1:resso.

tW3. As .i;mi,:as continl'nm a �e retirar pura o interior dr) E:,tado.
��_j :,.�"j�; 1':1 IV ::!,·L;n�a�·. L.2l�'" s--:-n.··

l .. o.:-\'!"'\o-:..�' ,�� " f. ...
�

;."�'��._ ....

J) Ci:,C;\'c:)' nOl CírIO o; :::·'_l(; p:;_ À_"I_�IS '- ,-"d .,( r.m p1.a ')'.1:' 8. I 925-1V/orfe de Lopes Trol'ão-Na estação do Rocha,

d·
'

, 'I
.

'.U�') iT!.�[ )�; n'··' ;.) S "H V'i' ,.1" r""'='�"""';� .'Ublllbio ao rro Jê ,T)all<:;lo, eX',Jira o tr
..
ibul1o e rj.Jfop.agandÍ,t;) da

� () l�n:Jl(:;s 0.:::5 do P:'Cil;J a 5:.1
I'.' ,., ..... o, � 'H,',.), i'

'

. , , :J,o ['.'0 1'j \1y foi r"h, � r1 1 ccr t,3. € Rrpllblica, dr. Jos':: LCp(:s da SJ ,'a Trovão, gu:.: nos ultimos aano�,
lrav.)x f_.tn iJO�JC)S r.:1;:-:Uro�� j-��o�U�2-:

�"" u �- .h� I

� o�

" l·c .;:;: '.'1, d: i i:C' ,), fl'ir , ,:).;!" ,,' � •

•

devido <::0 seu t 5! ;H:lo de f.ô.ude, vi ,.i:.t l::fast�do do seu carobo de
o �C'.lf<�J OUt,'03 S:� cbs- 5

L.�lar. '.:>';'-5 'ln', i·c!';l (,-':S[;) lu:-\'wd I; lélbdEào LJe noLi'. E.ra formado f.m medicim. e, <:linda estudante,
·'«"\"'0" a p'·'C'''°C) rJ. ".''l,l; � ass:i:,r.Étra oman,lcdo rê1':ublicanodc3 de Dezêmbro de l370.Ni:I��
ch'(�:�:" !l;:'� b" c;!�.�;d�:/ ;�; I�.

cêr; no Rio de Janeiro, a 23 de [\<13.;0 de i B48.
j ••• 1 ... I")" A' r...... t" I I

T;r·· r

t\:,n;�,o, !H(:;,1:.10-a ;!,)f ci:ln da$ '1.)1..-. rerO,llçaO pa:!llSla gcnera h./znger-'-.,.em
licY:;3. ["'-l,) g,;.;::md) lr::'-I:"� ",,1;)\0 caminhões partfDI de Curitybn, c(\f1duzindo a Força Pública dú Pa�

Ivo :lJaTCI)ij o unÍco ki:lD Jl ;),u· �". ..aná, CüOl d:,�tino á Capdla Ja l<ibeira, sob o commando do co:o-

tida, conguistando il"l".t o seu nel/\yrton Piaisant.
I ..

gJaaro u��a VH.:tCiíia q�ie o con�

,�[1grou campe�o do �,rirl1�o�i() tur�

:10 dd te.;.): lJO: ar 1<1 SI-'Oj I� l;J J:.;
J ,

1 C):j 5 E'Y'J tn,';c) >",.,. O (L) J. ·"0'0I ... .../ •. � _ •.. l ... i<'!o, ""'0
, "J �.

. 1
;ieai1U;ü HlCV ::; 1�� l' '1 reglstrao0

P�r�nte 1{:�1 rJUjTl::;"O�O p:lbEco,
.

!naior m:::S1110 da temporada,
lj

,.

I d r·,J:t. hO�(l (.�Ç!iJLirn·3n�ar foi eLIdo
ti: -nuiaram a cOi.o:::açd.o tina 'J .,

,

A I r·· :ni('i,) ao oréiio secuudario, ('.,ue I'urno 05 tearns .va.ly e Cl��ll'::l- ,

L
. 1 to.Í .... f,)i vencilo fi:\�i;,n.::l1te p :los a!Y�-

�f:n ,e. Dera s':'i1;:;aCIOi131 c:1.1
.

\.J
\,..

, ,,' J� . ., :-,11;1 disci 1:· � n':6ro�. O l tento obtid,) por
po,,�o (L Vis"." ,\t,1.,:1 ."...Jp,,��.... .

.!
.. :"l,lva 'lOS oa-eceu 111 ''1.'' u1;,d) o

.
-

c 'cf-r·za·· "'1�'S lIma Vel
'-' .• I:' - .c'" .' ._',�

'" .. -

1. a, a ara <._ ,. I, "o.. __ " v '-, J . . I .

1 t doe ,1;5 advcrsari r retardo do JUIZ THnO,) ap.tou
as lOS êS ., - :h < - '-1 � ( ..

[
. ! .

I d t ?J;. d> dominao ulti- uma penill,oade antenormente oc-
eaes a a,::1_ - � .. b' I

.

d r..! .

C . l'hOj'(l'sroo em ['od'o o
C.1SlOna a. �'llva nl'lfCOU all11a o

ITIO. ava, \. .1.'

I
.. . .

d I r do P·'&l:i_) JO'Tq(las 2' tento, mwtlssl\!JO L:gal, tirando
escnro (l lc,,:;!t. o" . .1

d d d·rr
.

t'
l' ard -ro"a" ""ran�' lido este mo·' o a ifíêrençd eXIstente

ecnmcas e 'J,' o,�. IvO. : •.. • ,

1
,. �t 80 ml'n'!r s (1,. J'oao >10 lnIClO da partIda. Aguardava-

(lU, a .. e Og I l.,')' -- :.,

I J
' :;e um en::ontro secu'1dar:o mais

é n1') ausos oe uma numerosa a'SIS·
..

.

I ' d
. ,

!cllcia. Ddesr,s p-:odigic:;as de amo é1pré'ClaVe, porem os ,o s qU:Hlros

Las as defesas. jogaram co:n b�,iante falhas, fi-
cando meS;;iO o jôgo, em (e! to

ponto, irril.!lnte. Talvcz o d,;�;'j->
Je V.'flc:cT [ô,;:,e t:jnt--; qu�� os TJD:J'�

.�.�., Ch.'g.lf�,m 1l. ess� ponto. Fr:l-

L'JCTA SECUND/\RIA

o- MOVIMENTO INICIAL

II

DIA 17 DE jULHO--S. ALEiXO

C�/priano José, rei?,dor-es,lJorH-
_

. píe"'::;�il
vo deste dia.rio e juiz da Hde "I

!e:n u._;
de C:orrJngo)

jO;5Ddor ao ser ii:teÍ�(�g':ldo desfez
to��ag 0.5 noticia; lenJcnciosus.Ou

1
SORTEIO

"

NA

U L"
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5:
Por 1$000

,

e soo

Do Figut'irense, não lemos no

QleS a dtstacar. De Pert'ria a

Caiico não encun!ram05 um pon
to fraó'o. Conc�uiram a sua jQrna-

Perêira esteve num dos sem

grandes dias.
Cari0ca scbresaLiu··::e do Figo

de Chocolate. Foi um eIxo lO"

cansavel e distribuidor, provei·

P/-\LAVRAS DO JUIZ
-Nunca referia um prélio

1· • 1. •

que a (I C p:wa Imperasse tauto.

Mais uma vez estou convicto gu'!
possuo d ntro do grammado ua a

série de companheiros. Mil1ha p;,
bvr.3 antes do jôgo fôram bem
acatad,)s e sÓl11enle 'g ou 4 foul"

Continua na 6a. págin�
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M.EOIOA OESCABIVEL.
A D. R. dos Correios e Telegraphos, deter

minou, ir),justífioavelmente, o fechamento da
agencia de Ribeirão, prejudicando assim gran
demente o povo �iaquella localidade.

O sr. director regional errou, flagrantemen
merecendo esse seu absurdo gesto a nos
formal reprovação.

te,
5a

Deu-nos hoje o prazer de sua
dr. Marcia Portella ! visita o nosso distincto patricio

Está nesta cidade o dr. Mareio sr. dr. Carvalho Netto, alto Iunc
Portella, deputado à Assembléa cionario do Ministerio da Agricul-
Constituinte. tura, que se acha nesta capital a

-0- serviço, tendo sido incumbido de
OUTR05 PART5m: Instruir os interessados na maneiraFez annos ontem o sr. Francis-

Pelo Carl Hoepcl.e seguiu pa- mais prarica de proceder o expur-co Antonio de Mello, do commer- 'e

cio local. ra a Capital da Republica a se- go nos generoso
nhorita Etelvina Cabral. dactylo- S. S. publicará. por esta folha,
grapha da Secretaria do Interior. instruccões á respeito e estarà noOccorreu ontem o anniversario :s

Inteiro dispôr dos commerciantesnatalicio da senhorinha Amalia
P I R d . AI h

.

I H I M
A - Iilh d J

- d S e o o ngues ves, c ega- e agncu tores no ote oura ou
reao, I a o sr. oao os an-

di' I I' A 'I dA I E I F ram o su a esta capita os se- na nspectona gnco a, on e po-tos reão," nspector sco ar e-. . .

E F id dera' ser procurado.d I gumtes viajantes: ma ei en,
era.

Paulo Hoppe, Affonso Cardoso, O nosso visitante se fez acom

Alice e Maria Latert, Marina Lo- panhar do prestigioso politico li

pes, Francisco Mattos. Francisco beral sanfrancisquense 'dr. João
Rienti e Alfredo Barengarten. Alves Junior, inspector do Servi-

ço de Defesa �anitaria.

Sezuiram para o norte peloR� Gratos.

lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel ,& Cia••• Joinville

A voz DO

�����������a������:z�-=*=����

� Nossat����:s:*:s�
Vida

Pranto d'alrna
(á Vovõzinha)

Como está triste a nossa casa agora I
E' qual à noite, com seu negro manto;
Depois que a vovózinha foi se embora,
Todos lá em casa têm chorado tanto.

E' só o seu netinho que não chora
Porem, o seu amor era tão santo.
Esta saudade, que em meu peito mora

Tem mais valor p'ra mim, do que o pranto.

Nunca chorei, nem choro, o que fazers
Quizera vêr nos olhos meus, nascer

Lagrimas, de saudade da velhinha

Mas, a doce lágrima que acalma
Não brota nos meus olhos, dorme n'alma ...
E eu queria tanto a vovózinha.

12-7-935

juvenal Melchiades

ANNIVER5ARI05 Regressou do Rio, acompanha-
h h do de sua exma. esposa, o sr.Anniversaria-se oje a sen o-

rinha Ztnalda Souza, filha do sr.
coronel Guida Bott, digno dire-
t rent do Banco do Com-Camillo Souza. c or-ge e

mercio.

Festejou ontem o seu anniver
sario natalício o sr. dr. Germano
de Oliveira, director do Serviço
de Expansão Agricola e Pastoril
do Estado.

Precedente de Porto Alegre.
pelo vapor nacional Rodrigues
.fllves chegou o sr. Helmuth Fett,
em companhia de sua exma. Iami
lia.

Transcorreu ontem o anmver

sario natalicio da exma. sra. d.
Maria do Carmo Neves Costa, es

posa do sr. cel Caetano Costa, pres
tigioso politico da região serrana.

dr. Alvaro Catão

Encontra-se, nesta cidade, o

sr. dr. Alvaro Catão, deputado
à Assembléa Estadual
pa

S�\)i\O V1kGf���OE� ,rI

*W[Tl[L&C�
JOINVilLE

POVO

De
•

cinema

VISITArNos'OS PARTIDOS
um consul

Uruguay

Ainda hoje o Imperial foca
lizará A Batalha, o optimo
film francês, interpretado com

muita felicidade pelo insupe
rável galã Charles Boyer, se
cundado pela divina Anna
BeBa.

Liberal e Evolucionista
suffragarão a nome do

cei .. Vidal Ramos
---�N�,---

Ao illustre cel. Vidal Rames foi dirigido o seguinte tele
gramma:

E"mo. Coronel Vidal Ramos. Antonio Besilio, 93-RlO.
Partido Social Evolucionista e Liberal Catharinense tem hon

ra levar conhecimento Vossência reunidos, hoje, deliberaram, una

nimemente, recomendar ao suffragio Assembléa Constituinte nome
aureolado V essência para alto cargo Senador Federal eleição deverá
realizar-se 18 corrente, certos de que correspondern, fielmente, no

bres aspirações povo catharinense a quem Vossencia tem servido
com rara dedicação e devotado patriotismo.

Atenciosas saudações.

Hoje pela manhã tivemos a

grata satisfação de receber a vi
sita do sr. Ernesto Crehueras,
consul do Uruguay em Corumbá,
que se fez acompanhar de sua

dignissima esposa exma, sra. d.
lsmine Crehueras.
O illustre representante da na

ção amiga está realizando uma

excursão de automovel de Corum
bá á capital do seu parz, reali
zando conferencias sôbre a vida
dos dois povos irmãos. S. s. que
se demorou nesta redacção em

agradavel palestra é portador de
uma mensagem para a Imprensa
catharinense.
O nosso ilIustre visitante pre

tende realizar uma coníerencia nes

ta capital, tendo hoje se avista
do com os srs. governador do Esta
do e prefeito da capital.

Presidente Evolucionista

Presidente exerclcio Partido Liberal

Em ultima exhibição hoje,
no Odeon, Barbara Stanwick
se despedirá de seus innurne
ros fans, [desempenhando
com rara habilidade o seu

papel, em Paixão de jogo.
Madame e seu chauffeur

sorn Virginia Bruce e John
Gilbert, hoje no Royal, ás
7 e 8 1(2 horas.

I
Salão "Commercial"

Barbeiro e Cabelleleir&
ÃÜê'iide-'chamados a domicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

drigues Alves os seguintes viajan
tes:

Tte. Antonio Alves, Augusto
Alves, Olivier Lima e Cap. Eras
to Cordeiro.

De Blumenau, chegaram ontem

os senhores: dr. Ernani Senna de
Oliveira, Luiz Paschoal e sra.,
Firmino Cardoso, Mario Medei
ros, Otto Weinhardt, Ernesto Le
comte, Alberto Porcino, Walde
mar Albe e Blaulio Camargo.
VI51TA

Dr. Carvalho Netto

Cia. L�rica
Papulare
Italiana

Uvaroff
deportado

Approximadamente, às
15,30 hs. de ôntem, quando
assistia uma sessão cinema
tographica, foi prêso, por
ordem da Policia Wíadirnir
Uvaroff, cidadão russo, 111-

digitado como propagandis
ta "dos ideaes sovíeticos,
nesta [Capital.
Momentos após a 'prisão,

J

Uvaroff, em companhia do sr.
commísario juvenal Farias, e
em automovel da Policia Ci
vil, seguiu rumo a Itajahy,
onde tomou o navro Carlos
Hoepcke, que o conduzirá á
Capital Federal.
Estamos devidamente in

formados, que o dr. Chefe
de Policia, assim, agiu em
face de instrucções recebidas
de autoridades superiores
da Republica.

Prefiram sempre o inegua-
-

lavei BABA0
I ND IOde Curítyba.

DESPORTOS
Continuação da 5a. pagina

não propositaes, marquei para re

primir. em todo e qualquer mo·

mento, as jogadas brutas que
não surgiram, felizmente. Sou
contrario a marcações de penal
ty em jogos de tamanha respon
sabilidade e o fiz num mornen

to bem patente e que esteve a

luz dos olhos de todos. A leal
dade dos 22 litigantes me ()ffe
receu o desejo e a honra de
mais uma vez apresentar-lhe os

meus agradecimentos. Venceu
quem se aproveitou melhor das
investidas, pois a pelota foi di�
putada heroicamente nos 80 mi
nutos do jogo. Obrigado aos 22
heroes da tarde de domingo.

A Empreza Imperial acaba de
fechare contracto para 5 especta
culos com a grande companhia
Popolar Italiana Garozalo & Ga
ravaglia,
Ha seguramente vinte e ,; nco

annos que Florianopolis não gos
péda urna Companhia Lyrica por
insenção de animo e descaso de
outras Emprezas.

Cabe, portanto, á Empreza
Imperial o iniciativa de propor
cionar a seuJpublico a satisfacção
de podei apreciar legitimes espe
ctaculos lyricos.

Da Companhia Lyrica Popo
lare Italiano, composta de 30
figuras além de uma orchestra de
I O professôres, se destaca a emi
nente soprano Emília Piave.

Maestro Director concertador
de orchestra - Milton Calazans.
A peça de estréa será «La

Truviata» do consagrado maes

tro G. Verdi e em que tomam

parte, entre outros, o Cavo Oli
veira Bellussi;

José Callim; Aurelia Frances- Ochim e A. Desdemona. perarios e patrões
Acha-se aberta na Livraria RIO, 16 (G)- Os carvoeiros

Moderna de PaJchoal Simone da firma Wilson Sons & Cia., de
li assignatura para 3 espectaculoso Nictheroy, em numero de 160,
A estréa provavelmente se aproximadamente, declararam-se

dará a 25 do corrente.
em gréve, pedindo que os seus

-----------_ vencimentos sejam equiparados �
Nova comrntssao aos dos cavoeiros da Cantareira.

ao chefe allianollta
RIO, 16 (G)-Em rodas da

Marinha, diz-se que ao comman

dante Hercolino Cascardo será
dada commissão numa das capI
tanias de portos no sul do paiz.

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Chegou sabbado ultimo a esta

Capital, o sr. teto Jorge Proença,
presidente da F. C. D. S. S.

deverá reempossar 'se quinta-feira
próxima, após a sessão da dire
ctorio.

EM GRE'VECHEGOU O !PRESIDENTE

TREINO

THERElINHA, 16 (G)
E'Il signal de protesto contra exi

gencias da Inspectoria do Traba
lho, os proprietarios de padaria
fecharam suas fabricas e appella.
ram para (, ministro do Trabalho.

Hoje treina o Tamandaré,
amanhã o Atlhetico, 6a. feira o

leis, e sabbado o Figueirense,

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

(MARCA REGISTRADA
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economis.-se tempo e dinheiro.
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