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Monstruoso infanticiciio ·no dístricto C:f.a',." J;oão
Pessôa. Um cão esfaimado devorando umcra
neo de criança.

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

»

Ultimamente o visinho districto de João Pessôa, foi esco

lhido para theatrr. de fados que "tentam contra o alto grau de

civilização que deslructa aquella prospera e aprazivel localidade
Nos últimos dias da semana passada divulgamos algo das

actividades criminosas de astuta quadriiha de gatunos, qUf: ali agia.
poído, em ameaça perenne, os bens alheios. A VOZ DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.Ainda, não refeitos daquellas impresões más e desagraveis
os habitantes de Estreito, são novamente impellidos para servirem

Proprietario e Director Responsavel JAIRO CALLADO
de espectadores de uma bárbaro e hornpilante inlanticidio.

Sabbado, último, quando brincavam despreoccupadamtnte ANNO I Florianopolis, Segunda-feira, 12 de Agosto de 1935 I NUMERO 1291
no quintal da moradia de seu pae, Olavio Francisco Albino, no

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

Estreito e que faz fundos para o IlOVO edifício do quartel do Exer

cito, o menino J oão de 10 annos de idade apenas, deparou com

a mais horrivel das scenas.-e-uma cachorra de propriedade de seu

pae devorando a cabeça de um criança recenascida.

Apavorada, a criança corre em busca da casa, brandando

por sua mãe, a quem relata medrosamente o acontecido.
A pobre senhora, duvidosa, em companhia do filho deman

da ao local, onde jà encontra populares, tendo. ahi, a certeza

de tudo quando lhe relatára João.
Sendo inteirado ?o que, se passava em sua �eside,ncia, Olavo, I 0=.

q�e se achava em um nnhed.etro, tomou as providencias, commu- O sr, dr. Nerêu Ramos, Governador do Estado,
nicando-se com o sr. sub-delegado.

, .

.

assignou decreto determinando que o ensino religioso, de
/"O'

Comparecendo as au�ondad�s daquelle districto e desta t frequencia facultativa seja ministrado sem onus para o

caplt�I, �ro:.:ederam-se �s pesqUlz�s, a�lm de ,ser encontrado o corpo Estado, nos termos da Constituição da Republica, consi
da cnancmh,a o �Il,e, ate agor� nao fOI po�slvel.. , derando-o como parte integrante do ensino público nos

O inlanticidio que fOI por degolame.nto, a.ttmge as ralas d.o estabelecimentos officiaes de instrucção primaria secun-
inconcebível, ,visto ter como autora de tão innorninavel rnonstruosr

daria, profissional e normal.·
,

�ade a proprIa mãe, que num momento de dessepe�o, degolou o
O ensino religioso será ministrado dentro do ho-

filho para occ�lt,ar o �ruct? de se�s am?res peccammosos. rario escolar, num maximo de três. aujas por semana, e

,

A p�hcIa abriu ngoroso mquefl:o, trazendo para? necro-
a matricula se fará de accordo com a confissão religiosa

teno da ,PolIcIa Central, a cabeça achada, para o respectivo exa-
do alumno, manifestada pelo pae ou responsavel, ao di-

me medico legal.
o , , ' • ,rector do estabelecimento, ou professor da escola isolada.

Logo, no IOICIO das pesqUlzas, as autoridades ;�:peJtaram Esse gesto altruístico e benemerito do chefe do
de �atharma Rosa,. empregada �a casa do sr. �lfredo Killa�, C0m- Executivo Catharinense repercutiu com grande júbilo e

merc�a�te em EstreIto, estabelecido com Padaria, e que reside nas

regosijo, pois, ás creanças de hoje será ministrada a re

proxlmldad�s, do local ?nde :e deu o macabro achado
..

Posta sob
ligião, como lenitivo e estimulo para as lutas de amanhã.

guarda policial, Catharina na� tardou a c?nfessar o cnme, decla- Com o espirita mais educado e compenetrado do p
til

I trando em presença das autoridades ter sido ella a causadora ,da respeito e do amôr ao próximo, será a mocidade que se
II9 I a o

morte do filho, por degolamento, tendo enterrado o �orpo, abriu- está formando, o paradigma da honradez, da estima e da RIO, 11 '(G)-O sr. Ma-
do uma cova COM as mão., no mesmo terreno onde Ioi encontrada

dignidade. cedo Soares travou Iucta
a cabeça.

. "
Louvando essa attitude elevada e impellida por corporal com o sr Muniz So-

, Cathanna. ,e ,amda �_oça, d,"; côr parda e reside no Íogar sentimentos nobres, que' dictou ao nosso Governo a díre- dré, depois de almoçarem NATAL, 11 (G)-O sr.

Picadas, no mumclplO_�� ..... ao ]o�e. ctriz do bom caminho, para satisfação do povo barriga- juntos, 'num restaurante no I"Mario Camata é o candidato

, A.. . verde, A GAZETA, que se orgulha de ser a voz dessa centro da cidade. á governança do Estado.

O �ESO I:)O d�gna gente, �ongratula-,se com o governo pel�l concretiza-�
__

.
.

çao dos anseios catharinenses, com a adopçao de novos

PAO
rumos traçados em pról do bem collectivo.

_�_ Saibam oque A criancinha
O sr. o;:vio Amorim, prefeito municipal, está providen- é a Guaraina f·co a t-

ciando, segundo SJb mos, no sentido de�ser restabelecido o padrão Comprimidos com báse
I

d
U P Ir .-de 70 grarnmar, para o pão que algumas padarias vêem fa- de guaranina do guaraná, a �e o

bricando ultimarr1f:'nte C/Y\1 pêso mtnor. associado á dimetilaminoa- me io !
nalgesina, acetilparafenetidi
na e caféina,

Indicado toda vez que se

deva combater o elemento
dôr.
DOR de cabeca, ouvi

dos, dentes; dôre� uterinas,
neuralgias, resfriados, gripe,
enxaquecas.

Cura ou alivia em poucos
minutos e é tonico do cora

çã», ao contrario dos simila
res, que são depressivos.
Vend .. -se em envelopes

e altrulstlce Honrosa
gesto do governador á

:����������.�,

dr. Nerêu

Nobre
redacção de A GAZETA

amos

ri
I

'I·

visita

Deu-nos sabbado último
a distincção de sua visita o

nosso íllustre conterraneo sr.

dr. Manoel Pedro da Silvei
ra, digno c operoso Secre
tario do Interior e justiça.

S. excia. demorou-se em

nossa tenda de trabalho em

agradavel e cordial palestra.
O dr. Manoel Pedro, poli

tico prestigioso, vem empres
tando o brilho da sua fulgu
rante intelligencia e a sua

admiravel capacidade de tra
balho ao governo cathari
nense.

Agradecendo de coração
a gentileza da visita A GA
ZETA formula-lhe votos de
felicidades.

"

i
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A Justiça e o
-- Direito

Monsenhor Jayme
.Camara

Candidato á
governador i

1

Umespectaculohorrivel'APANAGIO DO GOVERNO
BARRIGA-VERDERIO, 10 (G)-Um auto-ca

minhão, com grande veloci-
dade, colheu uma criancinha O dr. Nerêu Ramos, governador do Estado, baixou
de quatro annos que passea- decreto determinando que os funccionarios estaduaes que,
va com sua mãe na calçada, posteriormente a 24 de outubro de 1930, tenham sido
no momento em que se des- afastados dos seus cargos, poderão apresentar a Secreta

prendia da mãe para atraves- ria do Interior e Justiça, dentro de 90 dias, exposição
sar a rua. circunstanciada mencionando sua fé de officio e solicitan-
A criancinha que se cha- do o seu aproveitamento.

mava Iracy, e era filha do A revolução de outubro acarretou beneficios e are

casal José Antonio - Gloria jou o ambiente, mas no fragor da luta, envolvidos pela
Mastrioto, ficou partida pelo mesquinhez, perfidia dos maldosos e insinceros algu
meio. O horrivel espectáculo mas injustiças foram cornettidas.

provocou crises nervosa em Um homem que coIloca, por lhe ser habitual, a

innumeras senhoras que pas- Razão e a justiça, acima de partidarismo e dos seus pró
savam pelo local, que era a prios interesses, é o dr. Nerêu Ramos, que vem com os

rua Livramento. seus actos provando exhuberanternente a sua altivez e os

seus nobres sentimentos.
------------------------

O decreto assignado por s. excia., dando ensejo
Comprae para vos conven- a reparação dos actos injustos, comettidos após a revo

cer o formidavel e economi ... lução outubrina, demonstra claramente que o actual g,)�
co SABÃO INDIO. vemo catharinense se norteia pelo Bem e pelo Direito.

A Santa Sé. reconhecendo os grandes serviços prestados a

Igreja Catholica, pelo seu dedicado sacertote, nosso distincto e vir
tuoso patricio sr. Conego Jayme Camata, elevou-o a dignidade de
Monsenhor con as prerogativas especiaes de Camareiro Privado de
Sua Santidade o Papa. E' uma honra extraordinaria para a nossa

terra e bem significativa para este douto catharinense, que, ha tal
vez dez annos, vem, com sobra de competencia, methodo de trabalho
e espirito organizador, administrando com o seu saber, _

na qualida
de de Reitor, o Seminario Menor de Azambuja. Ninho invejavel
de dedicação, onde se está formando o caracter de um pleiade de

moços distinctos e modestos, dedicados á Religião Catholica, base
solida da cultura humana, é aquelle Seminario a colmeia divina don
de hão de sahir para os dias de amanhã á pregação das bellezas da
nossa santa religião, esses abnegadas soldados de Christo, que ora

recebem os inlluxos do espirito de escól que é o jovem sacerdote ago
ra premiado pela Santa Sé.

----------�-------------------

ou tubos.

Salão "Conlmercial"
Conselheiro Mafra. 9 (Ed. Mercado)

Barbeiro e Cabelleleiro
AUende chamados a domicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

Vae regressar o

Washíngton
Escrivão
districtal
••

Por ado do Governo do Es�
tado, foi nomeado o sr. José da
Costa Miranda para exercer a

serventia vitalicia do oflicio de es

crivão districtal de Nilo Peçanha,
e no Municipio e Comarca de Brus-

que.

sr.

Luiz o caso da Loteria
RIO, 19 (G) - Entrevistado pelos «Diarios Associados»

a respeito da vinda do sr . Washington Luiz para o BraFil, a sua fi

lha, d. Maria Pires Mollo, confirmou a noticia.
, O sr. Washington Luiz, regressará dentro de dois mezes,

ixará fesidencia em São Paulo.

--000--
Visto ter se julgado incompetente a Justiça Estadual para julgar a acção

proposta pela firma Ang .lo Miguel La Portal em virtude, da rescisão d» seu contracto
de exploração dos serviços de extração loterica, o advogado dr. Wanderley Junior,
concordando, avocou os autos para o Juizo Federal neste Estado.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO, 10 (G)-Informam do Pará que o deputado
Nunes Rodrigues foi sequestrado, emquauto outros desta*
cam dizem que o mesmo está calmamente em casa de

DELAMBERT &: elA. um amigo.
Attende rapidamente lenha Accrescel1tam algun� teIegrammas que o_ desappa-

.

m toros I
recimento desse deputado e apenas um «truc» dos bara-e .

PHONE 1.100 tistas, para provocarem a intervenção federal no Estado.

A GAZETA Florianopolis 12 -8-1935

183 l-Por decreto desta data, é eregida em parochia a

igreja de S. Joã::> Baptista do Rio Vermelho, na ilha de Santa
Catharina.

1872--De [undiahy á Campinas-E' entregue ao tra
fego público a linha ferrea, de Jundiahy, á Campinas, construida pela
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e devida, aos reforços do
seu primeiro presidente dr . Falcão Filho, é o presidente da Provincia
de S. Paulo, dr. Joaquim Saldanha Marinho.

1874-Fallece um propagandista da República-Fal
lece, no Rio, o medico e propagandista da Republica, dr. Pedro
Gouveia, um dos signatarios do manifesto de 3 de Dezembro de
1870 e o primeiro que lançou a idéia da creação de um monumen-
to a Tiradentes. � , r:

2

Rabiscos. c/It Ga'Z!:�la-AVlcolas Desportiva--

d d Redactor CYPRIANO JOSE'Continuado no íito de divul- mestici a � ..
gar conhecimentos reverentes á A classificação geral. �as aves

.
- de aves procuro com o em eschema e a exposicao �as

NEM ATHLETICOcnaçao '"" .

II' -

concurso de dados fornecidos atra- espectes ga mace.as seraod
os as-

AVAHY
vez de livros e revistas, pelos sumptos do proxlmo estu o.

grandes avicultores nacionaes
Rabiscador Em virtude do estado lastima-Cond� Amadeu A. Barbielini e

- vel em que se encontra ainda o

l \Vilson da Costa expor uma Usar o SABÃO lNDIO quer campo Adolpho Konder, não se

classificação geral das aves. dizer, economia sobre todos realizou o esperado jogo entre o

A avicultura comprehende a os pontos de vista. Athletico e o Avahy F. c., toi-
criação de todos as aves, entre nando assim mais disputado o

as quaes os passaras canoros, os B. Postal campeonato de foot-ball. que Of3. a

palmipedes, os columbaceos, as

Catharinense F. C. D. realiza. Nos referimos
aves de ornamentação e os gal- ao adiamento da peleja pois si ou- C. A. SÃO CHRlSTOVÃOX
linaceos, onde se destaca pela tra partida não for wais adiada ANDARAHY
importancia e grande; número -::l;: Recebemos o seguinte cornrnu- Athletíco e Avahy jogarão a ulti-
variedades a gallinha.

.

nicados: «Florianopolis, 9 de
ma partida do campeonaio . E

Dos passares- canoros o mais agosto de 1935, Sr. Redactor!li Fíguerense e Avahy terminarem
conhecido e criado em maior es- d'AGazeta. Nesta, Levo ao vos

o campeonato empatados, terá
cala é o canário. Ave esta que so conhecimento, de ordem do

o Avahy ainda de enfrentrar o

possue um sem numero de varie- Sr. Presidente, gue tomou posse, Athletic�. Que partida disputada
dades, quer em tamanho quer em alo. do corrente, a nova directo-

não apreciaremos? Si o Figuei
côr Suas variedades pricipaes são; ria que deverá gerir os desiin'�s rense proseguir como ponteiro e a

Lancashire Coppv, grande cana- da "Beneficencia Postal Cathari-
sua collocação final lôr de um

r.o que mede cêrca de 17 cen- nense" no biennio de 1935-1937,
ponto a cima do Avahy, o que

tirnetros de comprimento; e Har- a qual ficou assim assim constiuida:
não será o encontro entre tricolo

tz Mountoin Roller que mede Pr,:sidente-Fernando Evangelis- res e alves azues � Qnalquer que
apenas 12 centimetros. O com- ta; da Costa; lo. Vice-presiden- seja a colloeação do Athletico o

primcnto dos �canarios é tomado te-Jose Tolentino de Souzn; 20.
seu encontro com o Avahy, será o PRIMAVERA X CAMPOS

do bico a ponta da cauda. dito - Eduardo Victor Cabral; mai .. importante do anno, si fôr SALLES
Aberto Hodge cita como ti- lo. Secretario-Djalma Gonçal- realizado em ultimo jogo. Assim

dos intermediarios os seguintes: ves; 20. dito-Amaro do �atro- nem Avahy nem Athletico, venceu
Yorkshire, Scotch, Belga, Luzard, cinio.Coelho; 1�. T?esoureuo-:- o tempo com a sua soberania.
London Faucy, Crested e Cin- Hennque Ferran Jumor; 20. dito
namon. -João da Curz Teixeira,

Entre os pâssaros canoros no- Valho-me da opportunidade pa-'
tarn-se ainda como regularmente ra vos apresentar os meus protes- Treinarão esta semana: terça
criados as patativas, roxinóes e tos de elevada consideração. (a) feira Tamandaré; quarta o Íris, PORTUGUEZA x INDEPEN-
um sem numero de outras espe- Djalma Gonça/�es Secretaria».

quinta o Figueirense, sexta o Ava- DENTE
cies e variedades criadas� em hy e sabbado o Athletico. 00-
menor escala. mingo proximo o Figueirense e A Portugueza de Santos, ôn-
Em nossa capital existe uma Dem ittiu-se lris ajustarãocontas. tem, teve um dia feliz. Vinha es-

" .

d d d C' d d Ca
se club com pouca sorte no pre-.::Jocle a e e na ortS e

-

narios, que para melhor prehen·. d L I d? PAULISTAS X SANTISTAS sen campeonato e ôntem venceu

cher a alta finalidade a que se O director O oy. de modo nitido o Independente
destina deveria estar filiada ou

. . Ha muito·tempo que era espe- por 4x2.
fundida á Sociedade Catharinen- RIO, 12 (G) - Noticia-se rada a lide entre os sérios rivaes
se de Avicult.rra. i

que o vic�-almirante Graça Santistas e Paulistas, a qual foi CARVALHO LEITE QUA-
OS palmípedes são de grandc�: Aranh�, dlrect,or do Llo)'d realizada ontem, 00 Iparque An- SI A' MORTE

importa�cia não só pelo foneci-ll Brasileiro pediU exoneraça?, tarctica de São Paulo. A rivali
Hlcnto de carne e ovos como pe-, aIlegando _

que o sr. Getuho dade de ambos quando se encon
lo o de pennas. Os cysnes em-I Vargas nao concordou c?m tram é a mais sevéra, pois cada
bOla não lenham bôa�carne nem a demissão de elementos JuI- um deseoja possuir a fama de «fa
sào criados devido a excellencia gados. superflL1JS e com m�. brica de jooadores de São Pau
de sua plumagem. nos de dez annos de serVl- lo». No primeiro tempo o score

Os ganços dão igualmente b6a ço.
. . não foi aberto e no segundo 05

plumag;m e seu fig::.do. é muito
.

O sr. Getu�o �

Vargas te�l� p!\Ulista� iniciaram a contagem p�raprcciedo d.:opOls do ammal con-' dito que ?�sbo".::,tando ,os clr_ ÍntemedlO de Me�des. DepOIS
veniél1iemnte tratado; ou por ou·

I
cuIos marltd11O" podena tra Nabor empatou e, amda Mendes,

na, wal tratado, pois que o fi-. zer embaraços ao seu go- desempatou, dando Assim a vide
p,ado gorde, lB� .,

apreciado pelo vern,o. .

C'
ria aos 'paulist�s pel� score. �e

seu sabor esqulXlto, não passa Diante dlS00, o vice-almi-
2x 1. O jogo fOI movlmentadlssI-

de um :Jrgão bado por uma su- rante q�aça ;\ranha. teria
mo e a assistencia foi incslculavel.

per âlimentação. se. ?eml�ldo, a. r:_veha do
As raças mais conhecidas de mInlsteno da Vlaçao. PORTUGUESA X BAN-

rransos são: Tolosa, Africano, FalIa-se no nome do SL DEIRANTESÔúnel, Canadense, selvagerr" Viter?o. de �arvalho p�ra
Embdem e Egypcio; este ultimo I substItu�-10, nao estando .a�n- Tambem o Portugueza de

nte de ornamentação por da confirmada essa notIcia.
São Paulo teve uma victoria bel-purame

"

,

dseu pequeno tamanno. Hssima. O dia foi os portu-
De todos os palmipedes, po-

guezes, pena é que os do Rio .não
rem, conhecido sem dúvida é o Ep i Iept icos tivessem se empregado em lIde,
marreco. Ave de boa carne, bo-

pois o dia talvez lhe favorecesse.
tando regularmente e possuindo Assim foi que o Portugueza de

l'd d A Ensino gratuitamente o
Bd'jJermas de bOIa qua 1 a. e. I I .São Paulo derrotou o an eI-

d d modo seguro e infa ive para d 5 2mais popular oe suas vane a es
rantes pelo elevado score e x .

R' dMa cura da EPILEPSIA. Tendo partido para o 10 eé a Branca de osca que no

d1. d P Cartas para o dr. Buchmann.
AMERICA X FLUMI- Janeiro o sr. Ue. Jorge de Arru anosso paiz é Cl.ama i\

P ak�a. I Caixa Postal, 2658 -

NENSE Proença, actual presidente da F.O� marrecos de e Im s�o B '1h 'd Rio de Janeiro - IaSl
C.D., assumiu esse posto o sr.tambem muito con CCI os e cna-'

_

. .

dos. Outras taças de menor im- Mas uma vez America e Flu- dr. J. Ferreira Bastos, Vlce-preH-
oortancia são: Sueco azul, Ay- minense se enfrentaram. A par- dente da mesm,a. O sd

Ue. Jorge
i"sbury, Ruouen, CaIl e Corredor T ransfe r ido tida foi o que se esperava. Proença de.vera d.star e regresso
Indiano. _ No lo tempo o Fluminense dentro de cmco las.

Ha ainda especies selvagens
O capitão Rolem-. venceu por .2 x 1 e, no segun-

SEss6ESque são criadas e� viveiros, �o- b do, em ligeira' reacção, empatou
rem, não dão rendimento pratIco erg

a partida para .depois. vencer por
e só o são para ornamento. -. 3 x 2. Houve um penalty já no

A columbocultura comprehen- �IO, 10 (G)-O capitão An- fim do prélio contra o America,
de a criação de pombos, sendo tomo Ro�emberg, que se

que foi defendido com comer por
as especies mais c�iad�s as �e a�hava preso �or ter assu: Walter. Foi. Walter q�em ga
l:ombos corrdo, CUJa Importancla mldo com�roml�s? de c�r� rantiu a victOria do Amenca, de
:á foi relatada no Rabisco ante- ter �xtremlsta, 01. manl a o

fendendo um goal certo.J
segUir com urgencla, pe o ge- 11no!'.

neral João Gomes, para o II 11
,Uma varidade que ainda me-

Quarto' Batalhão de Enge- BOTAFOGO X BANGU
r .ce ati:enção é a de pombos Ro-

mi:WO� que se evidencia por seu ;:haria, em Aqwdauna,
grande tamanho _e por sua do- Matto-Grosso.

NEM de campeonato o Botafogo, tido
como um dos melhores conjun
etos do Brasil Seu antagonista foi
o Bangú F. C., que offereceu re

sistencia até os últimos momentos

da peleja. No final do prélio ac

cusava o olacard o score de 2x J ,

favoravel 'ao Botafogo, que des
collocou completamente o seu ad
versaric de ôntem.

O povo foi surprehendido com

o apparecimento do Andarahy en

írentando o São Christovão, pois
contava-se como certa a ida dos
alve azues para a Liga Carioca,
onde já se encontram Flamengo,
Fluminense e outros. O Andarahy
apresentou-se com o seu conjuncto
mais treinado, motivo porque em

patou' com o alve negro por 2
tentos.

Pela nossa histori·.

Na Apea foram realizados al

guns encontros de Ioot-ball, den
tre eIles o que se feriu as equipes
acima, vencendo o Primavere por
5x2.

(Compllação de L. Nazareth)
DIA 11 DE AGOSTO-S. TIBURCIO

r.��...
.

---,I!t.l'®_!,;,)'.HJ---
1492-A viagem de Colombo-Tendo par lido de Palas

no dia 3, para emprehender a sua primeira viagem, Colombo chega
á Gomera (Canarias), onde se demora, reparando as avarias soflri- 1
das pela Pinta, a nau-capitanea.

1823-Reconltecendo D. Pedro como imperador-
O capitão inglez João da Paschoa Greenfell, que chegára á Belem
a bordo do brigue .J!J[arunhão (ex-S. rJ«.iguel), consegue que a pro
víncia do Pará reconheça d. Pedro I como imperador do Brasil.

1827-0s primeiros cursos juridicos-Por decreto
desta data, referendado pelo Visconde de São Leopoldo, são cria
dos dois cursos juridicos no Brasil,-um em São Paulo e outro em

Olinda.

-0-
DIA 12 DE AGOSTO-SANTA CLARA

TREINOS

No jogo entre Bangú e Bota·
fogo. Ladislau e seus irmãos jo
gadores do Bangú, aggrediram o

juiz Carlos da Rocha, ferindo-o
seríamente, emquanto um grupo
de jogadores e da assistencia, in
vadindo o campo, prostou Cal
valho Leite no chão, quasi ma

tando-o. Seu estado é gravissimo,
não havendo esperança de salvar
o consagrado centro avante do
scratch calioca e do Botafogo.

Deduzam os n05SO leitores o que
é o nosso fOQt-baIl actualmente na

Capital da República ...

1838_:_O levante dos prêsos do «Presiganga»-No
Estado da Bahia, a') anoitecer desse dia, foi a população da cida
de baixa, alarmada pelos tiros disparado do navio Presiganga, 05

quaes, repetidos puzeram tembem a cidade alta em completo estado
de alarme. Os prêsos do navio haviam se revoltado, tentando a fuga,
sendo nece5sario para os conter, a força publica fazer fogo cerrado.
A Presiganga era uma prisão terrível daquelle tempo e onde eram
conservados os faccinoras e sentenciados de justiça, que assim se ter
navam em completa incommunicabilidade. Muitos prêsos politicas lá
estiveram, depois de debellada a revolução de sete de Novembro de
1837, conhecida por Sabinada.

1867-0s paraguayos emboscados.ci.n« comboio que
partíra de Tuyuty, ás 7 horas da manhã, escoltado por 60 homens
de cavallaria, foi atacado por 400 paraguayos, emboscados, ncs

Palmares, perto do Estado-Rojas.
Aos primeiros tiros sahem reforços nossos que derrotam o

imrmgo.
1869-A tomada de Peribebuhy-Os 1· e 2' corpos

do Exercito brasileiro, commandados pelo general Osorio (marquez
do Herval) e Victorino Monteiro, (barão de S. Borja), e a divisão
Argentina do coronel LLÍ� Maria Campos, assaltam e tomam Peri- ....

bebuhy, sob o commando em chefe do marechal conJe d'Eu.
1872-Fllndação do Club Doze de Agosto-Nesse

dia é fundado nesta capital, por um grupo de catharinenses, hoje ex.

lindos, o club 12 de Agosto, que é um verdadeiro centro� social
orgulho de nossa terra. Dentre os seus fundadores, lembramos-nos
dos seguintes: SeVr'ro Francisco Pereira, Boaventura da Costa Vi
nhaes, Leonel Heleoduro da Lu.:, Arthur Pereira Alvim, João Si
queira, João Marques Linhares, João Augusto Fagundes de Mello,
Raymundo Antonio de Farias e Teixeira Bastos. A sua primeira
Directoria, foi assim coastltuidd: presidente, E�tevão Pinto da Luz;
vice-presidente, AntGnio Venancio da Costa; secretario, Ildefonso
Linhares; thesoureiro. Diogo de M:::ndonça Bastos Picanço e pro
curador-orador, juvéncio f.;hrlins da Cosia.

Hoje, que o sy :1pdthico e acreditado Club celebra I) seu

63' an:Iiversario de util existencia, tem a ma Directoria eleita, para
o anno que se iniCIa, composta dos seguintes socÍos: presidente, Rey
naldo Moellmann; vice, Pedro de Alcantara Pereira; l' secretario,
Narbal Viegas; 2' secretario, Rubens Ramos; l' thesoureiro, Raul
Weedhausen; 2' the:ioureiro, Bruno Spoganicz e orador, dr. José da
Rocha Ferreira Bastos.

1895 -Um grande brasileiro victima de deshumani...
dade inquulificavel-O cadaver do almirante Saldanha da Gama,
completamente mutilado, cheg'l á Ri vera, levado por uma commissão
de amigos que, sahindo em sua precura, o encontram inseplulto em
uma grata junto ao Campo Ozorio.

CYCLISMO
Nas provas realizadas ontem

no Rio, nas quaes reuniram al

guns Estados do Brasil, os �ri
meiros coIlocados foram: Domin

gos Lopes-(.arioca; �ergio �al
les-carioca e OctavlO, paulIsta.

F. D.

DE UPr1 DEPUTADO

C.

No Rio de Janeiro, travou luta

Haverá hoje sessão na F.C.D.
de Assembléa Geral. para a leitu
ra dos novos Estatutos; quarta
feira do Const'lho Technico e 5a·
da directoria d:\ Federação.

�_ -,_._ ... � .... '>"" � _"_ ."' __ -0- < �

BELEM, 10 (G)-O Partido Liberal fechou suséa
de, allegando coação policial, e a reabrirá sómente de
pois de concedidas as garantias requreidas.
O DESAPPARECIMENTO DO SR. NUNES RODRIGUES

;.
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GAZETA

FL.
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c
Matriz:

Filiaes em:

FERRAGENS: MACfHNAS:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos
Morins e, Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas

.

."

Linha para coser e sergír
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

t� Depositarias dos afamados

� Charutos «DANNEMANN»

� Empreza Nacional de

� Fabrica de Pontas "Rita

O����
...".,...,,..,,,,.....,,.._

da
••• funôaôa em 1870 •••

SEBUR05 TERRESTRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

cpltal rznllanõ o g.OOO:OOO$OOO
ReslZruas mais Oe 36.000:000$000
nlZClZita em 1933 17.76Z:703:11i361
lmmoueis 13.472:299$349
ResponeabillOaôlZs assumiàos em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsobütõcôee rlZferem-slZ aórnente aos ramos ÔIZ
f060 2 TRAHSPORTE5, que sõo os 0015 UNIC05 em que
a Companhia opéra)
AglZntes, 5ub-Agentes IZ RegulaôorlZs c11Z Avarias em toàos 08

EstaOos 00 Brasil, no Urugua" (5ucrursal) IZ nas prlnctpcee
praças IZxtranglZiras

AglZnfes em. E'lorlanopolis CAmp05 LOBO & rIA.
Rua r. mafra n' 35 (sqbraào) ralxll postal 19

r�!IZ!F. At,t.IAHÇA Tell?ph. 1.Qa�

Escriplorios em Laguna e ltajGhy 5ub.Aglantes em
BlulTIÇ!nuu e Lages

Material em geral para construcções:
Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

Machínas de beneficiar madeira
, ,1 !' . ";" •

t·lVlacnmas para Cinemas mecnan.cas
IvIacbinas para latociros
Machinarlos UI) geral para a lavoura: arados)

grades cultivaIores I'�O:'11,O etc'-', ..... , .... Vu .A.VI \,.· •...Ii ... 1" ;;,.;._il ....

L'ocomoveis jV;o+t'�I'S d a
. "S",1,',,:'\',) MotoresV�J.1'- J, 'fÃ �"", t\,. � � Í..JJ.IJu\. \.., 1'T .. ...J c o

eléctricos
r\"aie'··j··'t el�J ('f.",�rl� p�'a tra .: -

.
.

Ui,•• Lc, 1 ht:I�' tJétl< lctT1SJ11iSsoes. eIXOS,
m rncacs, correias de couro c lona
O1"0" e (;ról"',,'" lul-rificantes,,\_...,:) {'.Jl '"l ..·�(\....J L-Li. 1.1 1�1 ,-,O

Automoveis e, Cani.nhões FORIYPecas acces-
a. .:. ,

sorios, servíç... \ mechanico
Pncumaticos e cu:' iras ele ar GOOD VER
JI..1'".L • 1 , i' 1malerIal e.ectnco Cd gera

i
'I'i',

,

1

res

Louça sanitária - banheiras
Tintas a oleo e esmaltes
Arame de ferro - télas para todos os

Productos chimicos e pharrnaceuticos
Conservas nacional e extrangeiras
Bebidas nacionaes e extrangeiras

fins

$Qciedade lmmobiliaria Catlwrinen$e LimitaçJa
Vida Balnear-ia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure bojo mesmo ') nosso

Escriptorio e adquira U�'yi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

--,-,--.-:"'_--:-

Plant1 d", urbanismo moderno devidamente approvada
pela Picf"iiUf3 Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura"

Um controcto de Cc mpra d� terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. (Jode brindaI' seus filhos.
Llni'la Vista Pcrrcrcmlcc.

EGpleni'llOa praia õc bcnhos.
Optlma noacente óe ogua potovel,

Terrl::no9 completcrnente planos.

A·VILLA BALHEARIA DISTA a:
-

1000 metros àa Ponte Hzrdllo Luz.
800 õo [-5"Ll�ôe Qua!'tel feàeral, em conslrucção.
600 "" O' upo Esmlar losé Bnlteux.:

a séOe ôo Dislricto loão Pessôll.

�vida pela� Linhas de Omní'bus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopclis - Biguass4.

Prestações mensaes desde 30$000
PI 50cleôaôe se encarregçx ôa construrção alZ ['realas

oa 16tes aôqulrjàos, meàiante o pagar.llZnto àe uma entraàa á
Urlsta e o resta te em pagamentos mensae!3.

ln/ormações complelas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

�,!ff � ""'� �� ,", ;,''i, "",� a� �asas n� rua Conselhelro
\\:,y �}� $i( [� � [;li li'lllil! '�.' ;;,:

..
C:J 1".;' atra 11 1 ;n.\� 130 e 71:::! e� � � f.l3 � �� �tJ'j,:I:i�'t!z�

lt.-t -

•• =; .... '�
.....

rua Felippe Schrnidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um h rreno na rua Felippe Schmidt com
duas casinhas, e a íabr.ca de moveis na rua Conselheiro
Mafía, para informações com o proprietário Paulo Schlem
per.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

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

Especialidades em cararnellos, 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
i,

,

Fllemene

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P ! R E L L I SjA,

AUTORIZADA E rlSC\L!/:,\DA PELO COVÊRNO FE
OEf{i\ L, CON;-:-Of�,V�::: I) I)ECRf::TO DE 23-5--191 '1

'" 'J ") '7
.

,

SOu 1'1. I /�.4, 5

-

u

'II,

E' a unica que garaute os seus associados oe ol
Ierece a maior vantagem com garantia em

bem: 'icio do Lar
CARTA PA' rENTE N. 1 15

PARA ACQUISIÇÃO DE.UM BOM RADIO
Realiza-se todos os mezes, um sorteio, \:uia ex

tracção será realizada pela Loteria Fe(leral dó Brasil
-

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOIv\ E MATERIA PRIMA

-

Essas somente são encontradas

l!0s novos typos de radio

p H R�L I P S
iIM1i5/ ml�' mz=!' = a

INr'ORfu11\Çilc:- Dirijam-se ao Repre·1
!sentante, nesta Cê!pital, sr.� ,

�w J��� M!1ii��1 fk!l�imento, ,,�
$ que se acha installado, com 6t) , escriptorio, á PRAÇA 15 DE �
f).'. NOVEMBRO N. 15. ii• O• MATR!Z: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ��
• .

ê
GGOG..G------oo.e••(�

PEÇAl'v1 CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTIA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

Prefenr O Sabão INOI
é dar valor �o que é bom, é ecoriolnico e rendôsD.

E VERÁEXPERIMENTE ÉQUE SUPERIOR
1,_ I.'

y.

, ,

,'.:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
I

Commercio, Industria A
--------------------

gre ulturae
I reç�tiS con��tn na praça �!e I L�mpos leves kilo

o

riOrf3líOpclis LImpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 G' d 4$000C

o

5 2 kOI 5$500 é'LOS o matto uma
ruzeiro e I os

L 'do 30$000di 34$000 ontras me la uma
n iana

Graxaim do matto uma 3$000ASSUCAR
70$000 Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

6')$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

=:

Gazeta

Médicos
1 $800 ---------:-
1$300
3$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est. (3=�2J) duzia
15$000 38�000
16$000 Taboas lei lorg. 3:d 1 dz. 5��000
27$000 Pernds de serra lei dz. 28$000

----------

Fôrro de picho 164;000
Têboas ce qu> lidade 2x23 dz.

18�$000
1:ô a dz, 6$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de bO kilos
S&CCO de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enopados 2 ki!os

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 5$000
3aeeo de 45 kilos 13$500 Sarrafos l
Moido de 45 kilos 14$500

Mercado do Rio
FEIJAO

(Po: secco de 60 kilos)
Preto novo 18$000

DIVEnSOS Branco especial 18$200
Arroz saeco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

\!élas de cebo caixa 22$OCO
Seda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$000
Côco saeco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caix-. (Por Sacco de 60 kilos)

24$l-vO Agulha Especial 42$000
'�élas de cêr� kil? ?$500 Agulha Bom 39$000
�:ampos p. e:ra kilo I $�OO [aponez EspecÍal 38$000
Cimento Maua sacco 16$JOO ]aponez Bom 30$000
Phosphoros Pinheiro [ata 220$009 Bica Corrida 26$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500

MERCADO FROUXO'
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500 �

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

BANHA

GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 ki!os 191.$000
Em latas de 5 kilos 200$000
Em latas de 2 kilos 207$000 I

MERCADO CALMO

XARQUE
(por kilo)

vINHO DO RIO
Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz,
Vassouras 3 fios dz.

)(arque corxões arroba
�(al qEe sortidos arroba

i.v..pvvv
27$000
25$000

Mercado de Flor-ian.opolls Mancs Cordas 1 !i>800

Feijão Pbreto sacco 1175$$000000 I
r::�daer��l:; a���Feijão ranco sacco

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000 .

Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000' (po; k;[o)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha eommum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 3$000
Assucar grosso ar-roba 6$500
Polvilho sacco 12$000
Carne de porco kilo 2$000
Toucinho kilo 2$800
Cêra kilo 6$200
rvlél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 200

CAMBIO
90 dlV á vista

91$000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741

. 12$930

COUROS

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

(3$000 « Uruguay
2$000 1« HolIanda

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
STOCK em 3-8 EntroOOs2 SahlClas

6 a 14·5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120

12.000

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

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. o Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

ResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone. 1.285

Indica: -

Advogados

... "�.

Dr. Miguel
Boabaid

Clinica Geral -- Vias firinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira ti Oli
veira, 14-Teleph. 1 353

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

Consultas:
das 15 ás horas! 8

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Pedro de ríollrs r::'
Advogado

Rua Trajan?, rr 1 sobrado

ITe1ephone n: 1548

Accacio MoJ
re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

Fechamento de malas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás :19,30 horas

PARA:-ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE,I:CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

r:::dificio La Porta Hotel

A SaudeI!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos 0U crianças de ambos os sexos, offerecemo.s
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus be�eft
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 íodo-tann co
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Doses: Uma colher õcs õe sopa antes õcs refeições.

Pharmacia Ir�ternacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos os damingosl

�",�'.;_ �-- _. #�---_ ... --
--

ExpreSDS Nordeste "

S éde Porto Algre
t:MPREZA DE TRANSPORT '"' EM AV' OMOVEIS,OMNI-'

BUS E MINHÕE

Devídamen Registrada

Um passeio ideal+Optinia estrada de rodagem
ExcelIente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, do largo da Alfandega, ás 9 e

...... regressando ás 16 1 12 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS. IS$OOO
Para informações e reserva de passagens: No

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

Director Proprietar o o SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

ORLEANS URUSSANG.l
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
. ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
até FLORIANOPOLIS

Viagens semanaes em 36 horas
, ir

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

PASSAGEIROS, CARGJ-\.S, ENCOMENDAS E VALORES

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

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
o

« « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Refinação de assucar
--------------------------

=de=!

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 1 54

Deposito: Mercado, 36
_o__�; _

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

iiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiliZiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiii

.E(i�1?� _

I Attentae bem'

mI � AgenCi� Mo:erna
de Publicações, com séde

I
em São Paulo, é autorizada e fis

_ calizada pelo Governo Federal e

� possue a carta patente n. 112 �

�. FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezesj por �
l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �

I EXTRACÇAO com globos de crystal. �
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- ""' teias são presenciados pelo povo .,.

�������������
0<

_.'::;:..-:,..._._-.:..:�,� I!:
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A CAZETA j

PABAHOO 05

SEGUINTES JUROS:
e[e Limitada 5'[. aja,

I CIC. Aviso Previoô]. aja.
100$000 Prazo Fixo g·I. ala.
20$000 ��������
10$000

Corações
carítativos !

DEVEIS- CONTRIBUIR PARA MINORI\R OS SOFFRI�
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�����d!..��.'::I1�"

Augusto Silvano, o � obre e infeliz operaria que falIeceu em

consequencia do horrível desastre occorrido na chata Cotnmandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, scflrendo as agruras do desti
no, que lhes reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura.

Bem comprehendendo esse transe angustioso, porque está

passando a infeliz companheira do honesto, laborioso e zeloso ope
rario Augusto Silvano, A Gazeta abre em suas columnas, U'11il S�J-

bscripção em favor daguella pauperrima mulher. I

Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

soflrimentos.
Agente e funccionarios.do Lloyd
POI alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

Contribuição da Estação Telegraphica de Floria

nopolis. 27$000

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqueçais} n. do Telephone 1.418

ir

Machinariosmodernas
Hygiene absoluta
Farinhas de primeira qualidade
Garantem os productos da

I

A marca preferida
Maritz Bt Cia.
Consel hei ro Mafra, 56

Phone" 1.180

,J.l,.d

O teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás cólIeções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telligente distribue cubiçosos premios e de real va
lor e utilidade.

,Além ce valiosc>s brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
_

Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premios es-

plendidos. _

Não é f(1,nfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

t: •

petizada!

Foi archivado, em sessão de

hoje, o contracto de arrendamento
entre os srs. José Daux, comrner
ciante estabelecido nesta capit d e

a sociedade Cine-Thearro r\_ex
Limitada. O outorgante José O _lUX

dá em arrendamento a outorgada
PUDIM DE �VINHO-460 sociedade "Cne-Theatro-Rc:x Li

grs. de assucar em ponto de mitada'' o predio de SUl proprie
fio, depois de frio juntam-se dade sito á rua Arcyp-este Paiva i. \12 gemmas, 1 calice de vi- n. 6. I
nho do Porto. 'Passa-se numa No. do arclz. 336
peneira e casinha-se em ba- Data 13-7-J35
nho-rnaria; a fôrma deve ser Os Drs. Arthur Pereira e

untada de manteiga ou calda Foi archivada, em sessão de Oliveira e Cesar Avlla muda-

J:"NDE SE O'rossa h
.

FIcta da Asscmbléa Gfrill Iram seus consultorios para á

Vw
<_ uma pequena ca- 1:> , ®Je, a

,...
Rua Trajano, 51. onde contí-

I sa na Rua General Bitten� ExtraoTCJwan�, realizada e�m 4 7 -

� 1 �tiarãG a attender .díaría�nte

I court n. 67; mais duas pe- A maior
,�_'o......

' 935, de Canos Ren:m:r.: j[A, d� II «as JS horas em diante. I
quenas e um chalet grande á lua .

montagem em Brusque, contendo: a) o ail�� aen-

�I' ,

IIII! DU,arte
Schutel, 25.�, sDeE�rLaArt�:lBERT & elA

to d� capital de) 6?O conto: p3n!
Phone n. J.618.

A tratar no CAFt:. ES:v 6 mil centos; b reíorma J,� esta- �";;;,""'_�;;';_;,",iiiiiliiiiõiiiiliiiiii__m",iiiiilliiíiiiiiiiiiãõi_.:.J-.
TRELLA. PHONE 1.100 lutos e lista dos accionistas. etc,

------ - ���••�eo- f��� '-------��1.��••�
Dr. Pedro de Moura Ferro I � '�i

II Advogado I� 19 D;'�' s= l� t!
�

. 'p, •
" Rua TlâJ'ano n. I (sobrado) � ,j. �� ,��

- . .

�
,

.
• G
� O
-O COLLOSSAl. SORTEIO fj

O
G

�!}t:���:.;����� J t C,� •• � un a orn-

� Utlhdades i mercial do
L&���� ��� Estado

I\Jlês de Julho
No. do arch . 332
Data 29-6-935

Banco de
CréditoPo
pular, e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

PARA CONS(::RVAR AS
ARMAS-As armas conser

vam-se untando-as com um

trapo embebido em petroleo
ou sem vaselina.

Irradiação
(Ia Allema

nha

XUXU' COM MOLHO DE
MANTEIGA-Cortam-se al

! guns XUXltS em fatias e tafer
; ventam-se em agua e sal. Dei
ta-se ao fogo uma caçarola
som duas colheres de man

teiga fresca, sal, cebola cor

tada em rode lias, em seguida
!

junta-se o xuxú partido. No
momento de ir para a mesa

delta-se uma colherinha de
salsa picadinha.

Foram archivados, e:n sessão

de hoje, uma certidão sobre a

setcnça do sr. Juiz de D:rcito.
uma pública fôrma do balanço
geral do activo e passi ','0 eh fir
ma C. Rehne & Cia. LtJiJ., um",
certidão de uma interpretação ju
Jicial c um exemplar d,} A NaU-
da.

A estação allemã OJA, onda
3 J ,38ms., irradiará amanhã o

pro::;ramma abaixo, para a Ame
rica do Sul.

A's 23,15 corresponde à,

7,15 Íis. no Rio de Janeiro e

3,] 5 às n. 15 hs.
23.05 Armando DJA (allemáo,

portuguez). Canção popular al
lemã.

23.10 Cantigas de uma noite de
verão. Certa Bryne-Dicken.En
trcmeio: Versos do 'Cheodor

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

No. do orch . 333
Data 6-7-935 Stol'm.

23.35 {j\(_olicias sobre a econc

mia allemã.
23.4ú Entremeio.
23.45 Ultimas noticias (em alle

mão).
24.00 «A creacão> de Joseph
Haydn. Tr;cho. Dirigente:
Werner Richter-Reichhelm.

1.15 Ultimas noticias (em portu-
No. do arch. 334 guez}.
Data 6-7-D,�511 ,30 Hora variada de solistas.

Foram archivados, em se: sao 12.15 Uma. olhada sobre o que
de hoje, os estatutos, !i:;t 1 norni- h� de revistas.
nativa dos socios e uma acta da 2.30 A Reichswehr loca.

constituição e installação do Cm 3.00 Actualidades.
sorcio Profissional Cooperativo :1_:,; 3.10 Leitura do programma (al-
lavradores e criadores do rnunici- lem., pore). Despedida V/fi
pIO de Timbó. (allemão, portuguez).

Foram archivados, em sessão

de hoje, 05 estatutos, lista nomi
nativa dos sacias c urr-a acta da
assernbléa de constituição da "Cai
xa' de Credito Agrícola e PO?U
lar"- Benedicto Timbó-So:::ie
dade Cooperativa de Respom:.lbi
lidade Limitada, Regi') LuZ!. itti,

RECEBE DEPOSITOS

No. do arcb. 335 Está
Data 6 -7-D3S

doente?
Mande nome, edade e al

guns symptomas, com envc

loppe sellado para respostas
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS 1 AL N. 23-Nictheroy
E. DO RIO.

PraClsa-se alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

II

ARROZ COM REPOLHO
+Deíta-se numa caçarola um

pouco de gordura; estando
quente deitam-se cebola cor

tada, tomates, sal e um bom
pedaço de linguiça ou paio.
Deixa-se refogar bem, jun-
tando-se em seguida 114 de
litro de arroz e o repolho
cortado em pedaços e escal
dados antes. Faz-se refogar
tudo, mexendo-se com uma

colher, para que fique refo
gado por igual.

I D-E-L-A-B-E-R-T-&-C-I-A-.--- Bota-se agua e deixa-se
ferver, um pouco, em fogoA melhor lenha por igual forte; depois tira-se para o

preço.
PHONE 1.100

lado do fogo para que cosi-
nhe lentamente. O arroz com

repolhu deve levar mais agua
que o commum, porque deve
ficar mais mole.

ril udança de
consultorias

P
'- Vende-se um

I an OZeitter Win-
kelman, novo.

Tratar nesta 1 edacção.
Por preçú de occasião,

NA

UTU

PROFESSORAS
Maria Magdalena de Moura

Ferro
E

Dulce Costa

Acceitam alumnos para os

cursos preliminar, comple
mentar e secundario

RUA UR,]GUAY N' 22
Tratar das 14 ás 16 horas

p DIAL"

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

Prem ias em mercadorias

pARA chamar uma Li
mousine é só discar à
n. 1.222. O unico
telephone das Limousines.

I

Com esta insignificante ,quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

OREDITO IVIUTUO PREDIAL!
A OREOI�q. MUYUQ PRE-

DIAL, destaca-se das. mais senas e vantajosas socIedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$otm

5:575$000
Por 1$000

"CREDITO

"
.,

j;

.�. ," .

�- -, .:.i!::<': .•• ' �� ,

Exige apenas PI c9ntribLJiçaa de
1$00_0 para cada sor-telo,

Habilitai-vos!

VENDE-SE em Capoei
ras municipio de São

José, uma propriedade com
bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.55�\ imetros quadrados, quem pre: Otender, informe-se com Ma- r.; .....

noel Cardoso Casa Hoepcke.

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eôificio Caixa Agric:ola) I
TELEPHOHE, 58_j

II
II

I

�I
I

I

I
�
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�����tItll Uma longa espera coroa.

O��� iii) �RehglãO�da por um grande filmeI

�C����'�������������������L�� ��J "O�ondedeM��te
p o v o Beçam de imagens . Cllristo" -i.,���, __ ,_,_,

Em dia previamente marcado.
A

.

blé C
.. realizar-se-é na Igreja da N.S. da A

ssem ea onstituinte
C

.
- b I donceiçao, a ençam so emne a

imagens de São Jorge, Sto. Expe
dito eSta. Edwirges, precisamen
te ás 9 horas da manhã, gentil-

Ir:mente offerecidas pelo distincto e I .0 assumpto m:s oe:n?ol,fmte' da adualidade cinernato-
illustrádo conterraueo, deputado aphica em nosso meio e a apresentação da notavel versão
federal dr. Diniz Junior. _

moderna do imortal romance de Alexandre Dumas O Can-
O acto solemne será precedido de de Monte Christo, realizada ad:noravelmente pela Re-

de missa cantada, com a presença liance Pictures, distábuida pela marca das elites. Essa é
de s. excia. revma. sr. Arcebispo uma das peliculas maxima do cartel da United, e que vem
Metropolitano, dr. Nerêu Ramos, se destacando proJigiosamente em to,dos 03 sectores cine-
Governador do Estado, Altamiro matographicos do mundo.
Guimarães, presidente da Assem- Extraindo fielme?te o argumento de dentro das pagi-bléa Estadual e outras autorida- n�s de Dum�3, a Rellance

o

soube realizar um dos mais gran-des e pessôas gradas que serão diosos e arrojados commettlmeatos artisticos da moderna éra
para esse fim especialmente convi- do cinema.
dadas. Robert Donat e Elissa Landy integra:n rncravilhosa-

mente os principaes personagens desta consagrada novella,
dando-nos o ensejo d� apreciar uma verdadeira revelação ar

tistica, debaixo de u na direcção impecavel de Roland W.
Lee. Coube ao Imperial, a nossa casa mais elegante, apre
sentar ao melhor público catharinell3e O Conde de Mon-
te Chhisto, que marcará os instantes mais desatcados .de arte e
de emoção em nossa platéia. Quintl-feira será essa apresenta
ção. E podemos antecipar uma previsão extremamente opti
mista, visto tratar-se de um filme de proporções gigantescas.
Ningucm poderá dispensar o prazer de ir ao Imperial, o
«seu cmem» ou ao Royal, Cine-Theatro.

DOvoz

putado á
Estadual.

-0-

obra magistral de Alexandre Dumas
levada atéia, com rara felicidade

pela Reliance

Collectoria

Por �r:�:e�! do E,. I �Itado, foi exonerado Cyro Martins
de Souza do cargo de Collector ';;;;;;;;iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii_iíiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiii�
provisorio de Gravatá, no muni

cipio de Tubarão, e nomeado em

sua substituição o sr. Hercilio Bez,
Roulien e I Mais

Conchita
NOVA YORK, 10 (G)

Noticias procedentes de Pa
ris, dizem que se acha ata
cada de forte grippe a atrizRE9TABELEC'lmEHTO O dr. Raul Ferreira Leite. cinematographica C o n c h ita

V
.

d
.. eleito, l' vice-presidente da

Montenegro, noiva do «as-em expenrnentan o sensrveis Federação das Industrias
melhoras no seu estado de sau- do Rio de Janeiro tro» brasileiro Raul Roulien.
de, o sr. Jaime Linhares, alto Um communicado recente Ao ter noticia do estado
Iuncionario do Carlos Koepck do Rio de Janeiro, nos sei- de saúde de sua futura cs-
S. A. entificou que o dr. Raul Fer- posa, Roulien, que no mo-

Proct·dente de Blumenau està reira Leite foi eleito l: vi- menta se encontrava em
nesta capital, o sr. dr. Gil Fausto Apresenta melhoras em seu es- ce-presidente da Federação New-Orleans, embarcou irn-
de Souza, engenheiro da Dire- tado de saude a exma. sra, d. das Industrias da Capital Fe- me�iatament� em u� avião
ctoria de Terras e Colonizacão. Julieta de Amorim Verissimo, es- dera!. rapido da linha Lmdberg,

posa do sr. Tiburcio Verissimo, A escolha foi das rnelho- com destino a esta cidade,
conceituado negociante em Bi- res, pois O dr. Raul F. Lei- onde embarcaráp�ra a Fran- Novo partidaguassú. te reune todas as qualida- ça, como passageiro do tran-

d�s para occupar esse car- sat!�ntico «Normandia»: Da RIO, 10 (G) -' E' obj-;-fALLEC'lmEHTO:
go de grande projecção. capital _franceza, oo� dOIS as- cto de commentarios nas rodas

Na sua residencia, á rua Cu- Dot�do. de alto espirito tr?s latinos s�gUlrao para o politicas cearences a for�ação de
:'1 ibanos 41, Ialleceu ônte:n á humanitário, lançou em todo RIO �e janeiro, logo q�e um grande partido formado de
tárde, João Thomé de Borja, O paiz, os productoso para Conchita Montenegro es�eJa elementos de Liga Catholica dos
funccionario aposentado da PIe- pobres, ao preço maxlmo de completamente restabelecI da o partidos Conservador e Democra-
feitura. O seu eateramento se 1$900. Essa creação d�ve Prefiram sempre o ínegua. ta. o

orealizou no ceminterio das Trez ser taxada de benementa, _ o- PartIdo Conservador seráDo norte da Republica che- Pontes. pois constitue um facto sem laveI SAB�O representado no �partid.') pelo sr.
gou ontem o sr. Acyhlles Balsini, precedentes. IND IOde Cuntybao Olavo Oliveira, o D�mocrata pe-director de redacção da Informa- Manobras da Os produdos para pobres,

A
• lo deputddo Pedro Firmesa e a

ção Commercial. esquadra são os mesmos do labora- queixa Liga Catholica, ,pelo senador Ed-
RIO, 11 (G)-Chegou a torio, em emballagem mais • gard Arruda.

Ilha Grande, afim de realizar simples e relativo conteúdo o
crime

as manobras habituaes a es- Taes productos são ven

quadra, sob o commando do didos a pessôas re�onheci
almirante Raul Tavares. Tam- damente pobres, pOIS cus

bem seguiram alguns aviões. tam tanto quanto saem aos

O sr. Getulio Vargas pro- consumidores. Muitos delles,
mete ir assistir parte das ma- são vendidos por preços mais
n'opras. baixos que o custo.

OUTR05 PARTEm: -' 'Os aviões estão impossi- Felicit::.mos pois o dr. Raul

Dep. Francl'sco de AI 'd" ,bHitados de exercicio em vir- Leite e a sua formidavel
mel a

tude do má.u tempo reinante. organização.

Para Lages seguiu o sr, dr.

José Gomes de Oliveira, enge
nheiro inspector da Directoria de
Estradas de Rodagens.UIN_t-tO--

C&UP Rpgressou a Joinville o nosso

collega de imprensa, sr. capitão
Alexandre Mimoso Ruiz, delega
do de policia nos municipios de

joinville e Jaraguá.

de

Porque nasci, não devia ter nascido;
Nascrr e morrer na escuridão,
E' o mesmo'do que nunca ter vivido,
E,' esta!" morto, tendo vive um coração.

Trindade Cruz.Ao nascer, eu devia ter morrido;
Poifl, viver inspirando compaixão,
E' melhor nunca se ter existido,
00 que passar por esta provação.

Para a Capital da Republica
seguiu ontem o jornalista Trinda
de Cruz, deputado á Assembléa
Constituinte. Montepio

Para a compra de um predio
á rua Pedro Soares, foi entregue
ao sr. director-secretario do Mon
tep.o a quantia de 20:520$0000

Minha vida é peior do q11e a morte;
Por mais triste que seja qualquer sorte

Sempre é mais suave do que a minha ...
Partiu hoje para a Capital da

Republica a exma. sra, d. Anna
Adolpho de Albuquerque, em

companhia de lua filha senhorita
Indayá A. de Albuquerque, sogra
do nosso redactor esportivo sr. Cy
priano José, que aqui vieiu em

visita ao mesmo.

Se fosse em sonho esta cruz que eu carrego

Que bom! Ao despertar, não era cégo;
Eu poderia vêr minha MMEZINHA.

F polis, 10-8-935

[uvenal Melchiades
6EHTE HOVA

publica os srs. capitão de Corve
ta da Aviação Naval, Armando
Pinheiro de Andrade, comman

dante do Centro da Aviação des
te Estado e o sr. tet. Antonio
Eugenio Basilio.

AHHIVER5ARI05

Regista-se hoje a data anniver
saria da exma. sra. d. Alcides
j',tlaciel Cunha, esposa do sr. Pe
dro Cunha.

Está em festa o lar do sr. Al
varo Godinho e de sua exma.

esposa d- Nair Godinho com o

nascimento de um menino q�e na

pia baptismal receberá o nome de
Claudio.

Honra ao

merito
Festeja hoje o seu

rio a exma. sra. d.
Ligo:cki, genitora dos
Theodoro Ligoscki.

anmversa

Dorvalina
srs. Raul e

Dr. Ulysses Costa

Encontra-se nesta cidade vindo
de Joinville o sr. dr. Ulysses Cos
ta, competente advogado naquella
cidade.Occorreu ontem o anniversario

natalicio o nosso prezado conter

raneo, sr. Vasco de Oliveira
Gondim, l' supplente de Juiz de
Direito da capital.

Trancoireu sabbado a data do
i: nniversario natalicio do nosso

r.onterraneo jornalista João José
Cabral. bacharelando em Direitoo

Chegou do sul do Estado a

exma. sra. d. Maria Cascr e: de
Carvalho, esposa do sr. Antonio
L. de Carvalho e genitora do sr

Tito Carvalho, redactor do «Dia.
rio da Tarde-.

Fez annos ontem o jovem Si

dney, filho do sr. Roberto Mo
niz, sub-director do Departamento
de Educação. Vindo de Cresciuma, chegou

o sr. Silvino Rovaris, commer

a data ante ali residente.Tn�r::uméu sabbado
;,rmiv:::naria do sr. Lourenço Ca
l ndnav de Azevedo Coelho, sub
oHícial da Aviação Naval. Em

rcgosijo pela data a sua familia
mandou celebraI na Cathedral,
lDi5"a em acção de graças. Pelo «Comte. Capella, chega-
A' noite o anniversariante oHe- ram ontem os seguintes passagei

I'�ceu aos seus companheiros clt' ros: Salim Badin, Claudino E�
armas e a imprensa um oplparo leves, Humberto Augusto Morei

jantar. ra, Achylles Balsini. Ue Santos:
Saudou o anniversariante, em José Trevisson. De Paranaguá:

nome dos seus collegas o sr. Sta- Julia Moellmann, Ernesto Diesel
vesnio Barreto Costa, escrevente e Jaão Eugenio Grenier.
da Armada, agradecendo fallou o

sr. Sergio.

da A. N. L.

RIO, 10 (G) - O sr. pl
maquio Diniz requereu o desen
tranlhamento�da defesa do capitão
Felinto Muller, chefe de policia,
sob o fnndame�to de que a mes

ma foi apresentada fóra do pra
so legal pelo seu advogado Ra-

Ir�-:-::=::=I�I ���::o;"::;itã�qF�J�:toc;�7eap�:
w use sempre 1 sentada pela A. N. L.

�1� Pasta 5 U L B I O L � o sr. Almaquio Diniz affirma
�

i que o commandante Hercolino
� (Formula do DR. BACHMANN)·. h Cascardo representa legal� �rte aDep. (iallotti fo.r. r A venda em tod�s as pharmacias e casas � Alliança como., seu . presidel'te,

CHE6Am UH5... S
.

t ra T10JOucas o I � de perfumarias. .

. � conforme os estatutos da A."gUlu on em pa ,� , .

-."
_ lZTj�

GIl tt' J
o

de- ���"'"!!ig*�:'_�����t_t.:�" N L���.m��ejg,�r;ã;�?raãm..d.a.C.a.p.it.a.l.d.a.R.e.-.s.r•.•B.ean.ja.mmim a

..o.l..u.n.lo.r., --�� ·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
· .

fAZEm AH1-105 H01E:

o Jovem Walter Cerqueira
Lima;

o sr. Colimerio Jo Oliveira
Ramus;

a senhorinha Maria Garcia.

Para Itajahy seguiu ontem á
tarde o sr. Francisco de Almei
da, deputado á Assembléa Cons
tituinte do Estado.

. Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel -I Ci•••• Joínville (MARCA REGISTRADA

economisaase tempo e dinheiro •

.•
. .4\� ..

uma

gre've
S. PAULO, 10 (G)-D\!-

clararam-se em gréve ôntern os

operários da Fundição Brasil, re

clamando a abolição da conven

ção de trabalho -ora em vigor e

pleiteiam ferias a partir de 1936.
A Delegação da Ordem Se

cial, prendeu os cabeças do mo

vimento.
Hoje á tarde. os paredistrs rea

lizaram�uma sessão de Assembléa
na séde do Syndicato dos Meta
lurgicos,

ExpludiO uma
bomba

Morreu uma mulher
e ficaram diversas
pessoas feridas

.

JOAO PESSOA, 10 CC)�
Na. fazenda do café do If, 'd":'
zano Augusto de OliveIra e

plodiu uma bomba matanlo x d_

mulh �t,
-

Maria Neves e fer indo
diversas pessoas. A nolwi om.

II ,,,,� ...... �.�pareceu. apue e
'

••�. �.1.do mais quatro Lombl� H.lcnti
cas �oue e�plodir:lrn. Pros�guem
as dlhgenclas em tôrno Ido caso.

. ,

'o,
",
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