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Muito se conservou e se escreveu a respeito do
celebre artigo 42 do projecto constitucional, hoje artigo
39.

Consequentemente a emenda O" 94, do sr. João
de Oliveira, que.alterava o texto do debatido artigo teve

larga publicidade, commentada sob os aspectos mais va

riados.
Pretendiam os defensores da emenda ver na dis

posição estatuida no projecto uma odiosa manifestação
de personalismo, por parte da maioria da Commissão
Constitucional, tendente a retirar de futuras cogitações
para futurissimas candidaturas o nome do ex-presidente
Adolpho Konder, que uns julgam o maior catharinense
vivo, e outros affirmam ser o maior vivedor barriga-ver
de.

Verdadeiro ou falso o conceito dos opposicionís
tas, o facto é que elles não souberam defender os direi
tos do seu chefe. Não souberam ou não quizeram. Por- Infol"n11l1!a�O-es' nrestadfts nelilf'a dr.
que justificaram a emenda citando nomes e imprecando

IAIT 'Ir"" 4IAI r liYII

o facciosismo, levianamente, ao invés de procurarem jus- --------00--------
tificativas mais convincentes e menos aggressivas. O re- Remetem-nos do gabinete do dr. Chefe de Policia: O Chefe do Integralismo não, modificou, em abso-

sultado foi o que era de esperar-se: Provocada, a maioria "Em resposta ao officio de V. Excia .. no pedido de ha- luto, a essencia da miltcia. Esta continúa a existir com todos

precisava dar uma demonstração da sua força e da sua beas-corpus em qUI? é paciente José Ferreira da Silva, residente ew i caractéres de sua fundação e c rganização, A prova mais patente

cohesão. E deu-a rejeitando a emenda João de Oliveira. B1umenau, cumpre-me informar o seguinte: é que é ainda uma milícia, que os proprios jornais integralistas, quan-
Não queremos discutir, entretanto, as razões que José Ferreira da Silva. dizendo-se Ação lntegralista Bra- do se referem as organisações chamam ainda o "Chefe com o

teriam a maioria e a minoria para procederem da fórma sileira, qualidade, aliás, que não provou, pede uma ordem de ha- seu estado maior". «A Voz do Sul,» jornal integralista, no StU

que procederam. Nem, tão pouco, se houve ou não cara- beas-corpus para: numero I, junto assim se exprime: «Nucleo de Laguna ... iniciada

::";_l., cter personalista no projecto constitucional. Ou se houve a) fazer propaganda eleitoral: a sessão com a entrada da Chefe Municipal - E SE.U ESTA-

f"'r exploração politica na justificação da emenda, que teria b) tomar parte e presidir reuniões internas nas sédes: DO MAIOR. Ora, é uma milícia que os seus adeptos, pela sua

sido apresentada, então, unicamente para dar satisfação c) usar distinctivo da mi'icia integralista: imprensa official de propaganda, dizem qne tem Estado Maior.

do fracasso politico do P. R. C. d) usar ca�í&a verde (an�ac uniformizado como miliciano); Alega o impetrante que a Ação Integralista é uma agremiação
Nada disso.

•

e) afixar boletins nos cafés. politica- esportiva e cultural, etc. Ora, é uma afirmação graciosa.
O que nos preoccupa, é o caso dum projecto, go-

Permita-me esse Egregio Tribunal, que antes de informar Para ser a Ação Integralista uma agremiação esportiva e cultural

rado muito cêdo, felizmente, mas que ninguem poderá ne-
os [átos alegados pelo impetrante José Ferreira da Silva, faça algu- precisa ter, no nosso EstadrJ, estatutos registrados. de acôrdo com a

gar ter-se originado nos cerebros opposicionistas. mas considerações de ordem juridica, lei e ter personalidade juridica, e assim poder, como tal, vir a juizo.
Esperançados numa eventualidade mirabolante que

O habeas-corpus instituido no paragrapho 8, do artigo 98 Em que VIla, cidade, tem a Ação Integralisia nucleos esporti-
os collocasse em superioridade, dentro da Assernbléa, os do C��igo Eleitoral, visa os direitos el�itoraes: é para garantir o vos? Não sabemos, ilustrado Juiz, e, de certo V. Exa. não encon

colligados e liberaes dissidentes fariam estatuir no nosso exerC1CIO do voto. (art. ?8, § 8, do Codlgo Eleltor�l.) . .

trará no pedido de habeas-corpus, est�. prova., Não basla alegar.
Pacto Fundamental uma «disposição transitoria-. que li-

_

«A Ju.stlça EleItoral tem a su: compe�encla circunscrita ás Pre�isa, tambem, provar. Claro e pOSItiVO está, que a Aç,'5o Inte

mitaria O periodo do primeiro governador constitucional a: q�,�stoe� de á�l�tcm{mto e de eleições (Codigo Eletoral art. 97). gralista foi e continúa a ser uma milícia. Com tal foi organizada.
seis mezes.

50 lhe e permitido, consequentemente, conceder habeas-corpus para E, da mesma fôrma, continúa exercendo a sua atividade.

.
�ão er� segredo para ninguem: Nunca faltou quem

fazer cessar coa�ão ou �iolc�cia atual ou imin.ente 9�em a�t. ?8 § 8,) . . . . . . . . . . ,

afflrmasse publicamente: «Isto não vai durar. Cassados ,q�and� a coaç:o a� violação r;du'lde �a vI�lencla � dlrel�o �e se O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o habeas-

alguns mandatos nós faremos limitar o periodo gonrna"
ah.tar o� do direito �e �otar . Esta e a mter�et:çao �a�s liberal corpus não é meio habil para garantir o uso de uniformes integra

mental. E elegeremos, depois, o nossos» que se pode .dar a� Código, o habeas-corpus s� e admlssl.vel pe- Íistas à esta ou áquela pessôa. O caso está, presentemente aléto a

E agora, perguntamos nós (si não nos levam a mnt.e a J�stlça EleItoral. - (Acordam do T�lbunal RegIOnal de Côrte Slprema pois o impetrante não se conformando com a deci

mal), isto sería personalismo, ou teria outro nome mais Judl�a EleItoral de Sã� Paulo, em sessã� real.lzada e_?l. 16 de te- são do Sr. Dr. Juiz Secional, recorreu para aquela Egregia Côrte.
-r 'sotloro?' vereiro de 1933, conlirrnado pelo Supenor Tnbllnal Eleltoral.)>> COAÇÃ.O E-O paciente queixa-se quea PortalianQ •.147, de 23

E' O velho caso da pimenta nos olhos dos outros... ,o acordam em questão inumera todçs casos que cabe ha- de julho do corrente anno, proibiu a afixação 'de boletins nos cafés
-----------.-------------� beas-corpus concedido pela Justiça Eleitoral, exclue o de propagan- bars, etc. O-paciente dá ideia 'qu.e "�uQca, leu' il.pqrtari:a )1;0, JA7 .

DIA" DO CHAUFFEUR ds partidária. " pois não 'se encontra nesta, Portariã nenhuma reíereccia a afixação"

,

.. , -"', . '.
.

nNesses termos a propaganda partidária é coisa diferente dq de boletins. Nem mesmo no edital do Capitão Delegado Au-
alistamento é da votação." xiliar, públicado no OlARia OFFICIAL, ele 24 de junho do cor

COAÇÃO A - Esta Chefia de Policia não proibiu propa-
rente anno, encontra-se o alegado, pelo paciente e requerente, A

'\, A laboriosa classe dos chaulíeurs, desta Capl- ganda do lntegralisrno até a presente hora. Está informada Policia proibiu que, nos Jogares públicos, fossem afixados retalhos

� ta!, commemora, hoje, o seu dia, com significativos fes-
que nenhuma autoridade policial t-ve procedimento diferente do seu

de jornaes, de propaganda communista e integralista. Foi uma medi-
tejos. Chefe. da tomada em caracter provisorio, afim de evitar a continuação de

Em rcgosijo a data foi realizada, pela manhã, A prova mais evidente {. que, no dia 30 de junho de conflictos entre os adeptos da "Aliança Nacional Libertadora" e

como nos annos anteriores, uma passeata, percorrendo 1935, o cidadão Mario Mafra, membro da Ação Integralista re-
da Ação lntegralista,

as principaes ruas da cidade, quereu licença para fazer meetings integralistas e esta lhe foi conce- A afixação de cartazes, etc., nos lagares públicos, como

A' noite será realizada, na séde social da «União dida, como amplamente noticiaram os jornaes que, diariamente, cr:- sejam cafés, bars, etc., foi causa, nesta cidade e em varios legares
Beneficiente dos Chaufreurs de Santa Catharina-, á rua ticam a ação saneadora do Chefe de Policia (doc. junto.) do interior, como é público e notorio, de graves conflitos.
João Pinto, uma ses' ão solemne. A pr' é bri J I I d Jbl'CÕAÇÃO B _ Nenhum cidadão, neste Estado, está proi-

o reia o ngaua a ze ar pe a or em pu ica e tomar

Attendcndo ás commemorações O Governo do todas as medid ti f' d "t dbido de tomar parte nu !presidir reuniões internas nas sédes dos
as preven ivas a im e eVI ar que esta mesma Oi em

Estado e a Prefeitura, como as emprezas de omnibuse'
.

It d E t t
- d' b d' d

SeUS partidos. O paciente quer é coisa muito diferente: andar com
seJa a era a. , por an o, nao po la cruzar os raços mnte os

particularés, dispensaram hoje, dos serviçcs todos os
h f

fátos lamentaveis que se vêm registando em todo o Brasil.
seus motori�tas. os seus compan eiros, uni ormisados, pelas ruas da cidade, to- A P 147

cando e rufando tambores, e, para isso, um meio de pleitear es-
ortalia n'). , visa tão somente, cYÍtar a alteração da

.

.

No ponto da Praça 15, sómente ficaram dois ou
d

ordem pública. ElIa não fére nenhum direito eleitoral.
trez carros para satisfazer a chamados urgentes.

se suposto irei to não é o habeas-corpus. Cd' d
COAÇÃO C _ Esta Chefia não proibiu até o presente, a

om gran e respeIto e a miração aos dignos Juizes dessa
A, GAZETA saúda esses abnegados servidores do Egregl'a Cdrte a�rovel'to o' t

nenhum membro da Acção Integralista a usar distintivo. O paci"
' 1-' " enseJo para apresen ar os meus protes-

ente andá pelas ruas da cidade de Blumenau, ostentando em sua
tos de eftiml e consideração. I

lapela o seus distmtivo de membro da Acção Integralista, mos-
(a) Claribalte Gaivão, Chefe de Policia»

trando a toda gente o seu posto, a sua graduação, da milicia

integralista, pois, hoje, os po�tos militares não são representadas
por galões e, sim, por estrelas, sendo que os milicianos integralistas,
ao invez de �strelas, para não ficarem iguais aos officiaes do
Exelcito, usam emblemas diversos, correspondendo, cada um deIles,
a sua graduação.

COAÇÃO O - Sôbre o caso do uniforme integralista,
proibido, neste Estado, por esta Chefia, reporto�me à transcre

ver um trecho das informações que prestei ao Exmo. sr. dr.

1 Juiz :SeccionaL
,

"

00 POVO Sem quaesquer

Proprietario e Director Responsavel ...JAIRO

I Florianopolis, Terça-feira, 13 de Agosto de 1935 I NUMERO
--------------�---------------- ----------------------------

A ligações politicas:
CALLADO

voz

ANNO 292

EM TORNO DO
-t-IABE S"CORPUS

Requerido pelos
•

camisas verdes
Chefe de Policia

povo.

Viação

Fallencia

Os Considerados da portaria nO 147 dispensam á esta

Chefía de demonstrar que Ação Integralista" fazendo pelas rUas

da cidade passeatas com os adeptos uniformisados, de camIsa ver

de, formando pelotões, prestando continencias aos seus Chefes,
em passeatas com garbo militar, musica a frente de s�us adeptos,
c.om sigmas nos braços e outros além dos sigmas, com distin
tÍvos que indicam Superioridade em hierarquica, constitue uma

milicia organizada. Todos aqueles que .conhecem organização da
Ação I"tegralista 'e que vêm os seus adeptos desfilarem pelas
ruas, não têm outra impressão sinão de que se trata de um� mi-

A thesouraria da Delega- Escrivan ia licia. o art. 47, da lei nO 38, de 4 de abril de 1935, visou,
cia Fiscal do Thesouro Na- precisamente, a milicia integrali�ta. O Chefe do Integralismo para
cional está habilitada a pa- Acha-se aberta a inscri- burlar a lei mudou o nome dos postos do Comando, substituiu-
gar as folhas da gratificação pção de candidatos ao con- do-os por nomes escolares. Ora, isto

_

é 'uma grosseira simul�ção.
aos Juizes Eleitoraes, Pre- curso pdra prehenchimento O Exercito Nacional não deixará de ser Exercito si, amamhã, o

r aradores e respectivos es- da: vaga de escrivão.distri-j Govê�no ��ssar a

c,ham�,r o �eneral de Maj?r tenente, o Capitão,'criyães, relativos do mez ano cta� d� Irany, comarl:a �e de Centunao, termo, �has, Ja ser da ExerCIto Romano, o Sar-'l'terior. CruzeIro do Sul. g'ento de instnc1tor de sorteados, etc.,
'

O dr. Roberto Medeiros,
juiz de direito de S. Bento,
rescindiu a concordada pre
ventiva do commerciante
Antonio Schuchowsky, esta
belecido na villa de Campo
Alegre, com negocio para
compra e venda de fazendas,
seccos e molhados e herva
matte.

,�",,
'

I"

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

Delegacia
Fiscal

Saibamoque
é a Guaraina A viagem á Santa

Catharina
Comprimidos com báse

de guaranina do guaraná,
associado á dimetilaminoa
nalgesina, acetilparafenetidi
na e caféina.

Indicado toda vez que se

deva c(Jmbater o elemento
dôr.
DOR de cabeça, ouvi

dos, dentes; dôres ulerinas,
nevralgias, resfriados, gripe,

do ministro da
-o--

RIO, 12 (G) - Está mar

cada para sexta-feira proxima a

partída do miriístro da Viação
para o Sul. O sr. Marques dos
Reis desembarcará em Parana
guá, seguipdo para Curityba, on

de inicirá a inspecção ás linhas
de .5. Paulo-Rio Glande. Dahi.
seguirá para Santa Catharina, ex
tendendo, se pcssivel, sua vi,ita
ao Rio Grande do Sul.

enxaquecas.
Cura ou alivia em poucos

minutos e é tonico do cora

çãtl, ao contrario dos simila
res, que são depressivos.

Vende-se em envelopes
ou tubos.

Salão "Commercial"
Conselheiro Idafra. 9 (Ed. Mercado)

Barbeiro e Cabelleleiro
Attende chamados a domicilios. pelo
Phone n. 1.284. ,..

Lauro Mendes

.

��: ;::".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1:1'!����:1aaguerra
Redactor CYPRIANO JOSE' italo-ethiope

Iris e Figueirense, em dis-· ==e==
puta dt:':)s louros da victoria ADDIS-ABEBA, 12 (G)-Os jornaes ethiopes publicam,

constantemente, vehementes protestos contra o transporte incessante de
tropas italianas à Africa Oriental. A opinião pública revolta-se, cada
vez mais, contra estes transportes de homens e material bellico, dos
quaes cada navio constitue flagrante de attentado contra os principios
basicos da Liga das Nações contra o bom senso, dados os motivos
de expansão imperialista que movem a ltalia a preparar a guerra
contra a Abyssinia.

.

O jornal Voz Ethiope «convida a Sociedade das Nações
para evitar taes transportes de tropas e material bellico á Africa
Oriental, o que significaria um relevante serviço prestado à paz
mundial. A mocidade ethiope, que se reuniu aqui para uma demons
tração nacionalista, redigiu uma moção eloquente, na qual declara
ser» agradavel de observar que Abyssinia recolhe numerosas sim

pathias em todo o mundo» _ E continúa dizendo: «E' doloroso
porém, de constatar que as ameaças, praticamente, . continuam a
agravar-se de dia em dia. A Italia, que não cansa em affirmar os

seus sentimentos conciliatorios perante a Liga das Nações, continúa
enviando tropas e material de guerra para a Eritrea e a Somalia
com o proposito de atacar o nosso paiz logo depois de cessarem

as chuvas».
Os circules politicos da Abyssinia são de opinião que o

imperador Haile Selassie devia approvar a formação de regimentos
especiaes de extrangeiros e homens de côr, que se o�fereceram em

todos os paizes d) mundo para apoiar a Abyssinia, A este respei
to declara-se nos referidos circules que a Italia procederá da mes

ma fórm� esta?elecendr: uma Legião Extrangeira, as fileiras da qual
serão enriquecidas por todos os elementos aventure.ros do mundo.

O imperador Haile Selassie declarou: «Se arrebentasse a

catastophe na Abyssinia, a nação e o imperador derramariam a

última gota de sangue em defesa do paiz auxiliados pelas fortifica
ções naturaes, as montanhas e o desertos, que Deus lhes dera».

O River Plater, de Buenos
Ayres, venceu o seu rival
Estudantes, por 2 xl, num
prelio muitissimo renhido. O
Bocca Junior, ponteiro da
tabella com o Independente,
venceu Sã Lorenzo, por 4 x 3. ROMA, 12 (G) - Realizam-se, actualmente, grandes ma-

Prefiram sempre o ínegua-
nobras da marinha de guerra italiana nas proximidades de Spezia,
onde foram concentradas quasi todas as unidades disponiveis da

laveI SABÃO frota. A situação
IND IOde Curityba. O momento culminante destas manobras consiste no lança-

Irradl.aça-a
mento de bombas aéreas sobre diversos cruzadores, Ignorando-se os paraense Novosresultados das experiencias,

da Allema- As ma iobras foram assistidas pelo Duce, que, não obstante BE.LEM, 12 (G)-A situa- eleitores
o desastre de avião de Cairo, se transportou para Spezia, condu- ção politica do Estado man-

't'

nha zindo o seu proprio hydro-avião. tem-se insoluvel. No juizo e Cartorio Eleito-

A estação alIemã OJA, onda
O Duce mostrou-se satisfeito pelos resultados obtidos, to- Os deputados pertenceu- raes desta capital. est�o se

31 38
.

d h mando, seguidamente, parte activa nas manobras. t á t d
.

B processando as ínscripções
, ms., ma iará aman ã o

es corren e o major a-· . .,

programma abaixo, para a Ame-
rata ultimamente nas sessões dos novos eleitores Jose da

rica do Sul. real;zadas pela Assembléa Luz �ontes, filho dó sr. dr .

A's 23,15 corresponde às A maior montagem em D -t d Constituinte, tem sido ridicu- �enn9ue .Fontes e Angelo ,

7,15 hs. no Rio de Janeiro e serraria.
ecap I a a larizados pelos deputados P�coll�, filho de Nazareno/:" '," ,

3,15 às 11,15 hs. DELAMBERT & CIA governistas, que solicitam Picollt. '- '\

23.05 Annuncio DJA (ellemão, PHONE 1.100 por ter ass as- medidas radicaes no sentido

Os bens
>of'

hespanhol). Canção popular al- sinado a es- �e ser restabelecida a con-

Carvalho Leite, o consagrado lemã. posa
fiança popular com a punição

dianteiro do Botafogo, ainda con- 23.10. 1{adio da Juventude Ht- Quem na-a
dos culpados dos ultimas ra-

tinúa <- ••1 estado melindroso, de- tlertana:Quem sabe cantar me-, MUNICH 12 (C) -O T'- ptos e sequestros verificados

vida a aggressào que recebeu, lh? C
.

d
' ü

•

n nesta capital.
dor oncurrencia e canto quer ser bunal do Povo, na sua reunião A 1-

on' �';1, por occasião o jogo do entre a Juventude Hitleriana e I I b d'" I
..

J popu açao permanece
seu c.lub contra o Bangú. E assim a Liga das Meninas AlIemães. a 0 •• 11 o ontem, lU gOdU °dcnmmoso ua? calma e confiante nas medi O sr. delegado auxiliar' fez

se vão os nossos melhores cracks. 2335 <::\f' ti
. b

stem, accusan o. e ter assassi- das governamentaes. publicar edital convidando

" '. ClX•o rcrcs so re a econo- Prêso por engano, um ca- nado a b d
II II mra allemã. pitalista, por andar vestido

sua propna esposa quan- RIO, 12 (G)-A imprensa os mem ros o directoria da:

FEITIÇO ASSOMBRANDO 23.40 Entremeio. de mendigo d? d mesma
.

se en.contrava. gra- continúa a commentar os A. N. L.) nesta capital' a

23.45 Ultimas noticias (em alle- ;:�aa.· O a�.sasslDo fOI decapitado ãcontecimentos paraenses, compa�e�erem. á Chefatura

mão). SAo PAULO, 10 (G)-O
manhã. pedindo providencias ao go-

de PolICia, afim de recebe-

24.00 Melodias de sequencias capitalista José Carneiro, de verno, pois dizem que a dis- rem os bens pertencentes

antigas. Tenor: Heinz Herkom- 80 annos de idade, foi prêso ciplina ali:desappareceu. a_q_u_e_l_le_nu_c_l_e_o_.------
mero Soprano: Beatrice von como mendigo, cortando-lhe Calam idade Hoje- chegoú a esta capi-·J I· t d
Roedern. Orchestra: ErichSch- a policia as longas barbas talo sr. Agostinho Monteiro, U gamen O e

neidewind. que usava. que traz crcdenciaes do go- crime eleitoral
1.00 «5chle3wig-Holstein, enla- O capitalista possue uma

TOKlO, 12 (G) - O nú- vernador do Estado, Isr. JOSé
çado pelo mar». Paisagem e chacara emSanto Amaro, tra-

mero de victimas .�a inundações Malcher e ido major Maga- A .

.

.

costumes do povo. Conversa tada por elle proprio. provocadas na reglao cen�ral do lhães Barata, para fazer-se
.

.

manhã, ás 14 �10ras, se

com Heinrich Kaul. No dia 5 do corrente esta- Japão pe!os chuvas torrenclas que chefe inconteste da politica
rá J�lgado. pelo Tnbunal de

1.15 Ultimas noticias (em hes a- va O sr. José Carneiro traba-
teem cahldo des!íe sabbado, foi paraense. Ju?tlça �Ieltoral, o processo

nhol).
p

lhando no jardim, uando cal.cuIado em. 20 mr�tos � �O ' �!ll1�e n 39, da 9a· zona,�.

IVO E O FIGUEIRENSE 1.30 Musica de eamera. subitamente se lemb(ou de
fendos. As cI�ades mais attmgm-,DELAMBERT & CIA. cuntybanos, do qual é �e-

J

2.15 .Jlrias de operas allemães que precisava fazer compras da.s f?ram KIOto e Osak�. Na Attende rapidaménte lenha lator? sr.. d.es. HeraclIto

e italianas. Canta Irene Lucius na cidade Pegou então seu pnmeIra 12.000 casas fIcaram
em toros

. C_arnelro Rlbelro, em que

2.30 «Rodeio pela sorte». Caba- automovei vestido com� es-
submersas e na segunda cêrca de

.

PHONE 1 100
sao: denunciante. o sr. dr.

ret do Radio. tava. Deixando o carro nu� 60 mil casas ficaram inundadas.
. Proc�rador Reglo�lal e de..

.

nunclados AntOniO Fernan;;.
3.00 Ae!ualidades. ponto de parada p.e�corna as RE·SOLVIDO dcs de Lima e outros.
3.10 LeItura do programma (al- ruas quando a poltcla de re- Exposição

lem., hesp.). Caixa do correio. pressão da mendicancia o

Despedida1Jl.Jl(allemão,hei- prendeu, enviando-apara o O caso flumi- Farroupilha
panhol). .

presidio, or:de seus protes- nens�
tos l'e que em capitalista
provocaram risos de todos.
Finalmente, conseguiu a

sua liberdade, indo logo pro
Mande nome, çdade e al- testar contra as violencias. ao

.-' c '. res e Leal, do Athletico guns symptoma�, com enve- Chefe de Policia, não tanto
;'

n•• $30 cs dois elemen- loppe sell�do �ara �espostas pela prisão como por terem
J " l!' Do:neato são admi- ao sr. Gmmaraes, a CAIXA sido cortadas suas longas

lu'"' o. �; pcnsdmenlo nosso, or- POS 1 AL N. 23-Nictneroy barbas que eram o seu orgu-
ganizar, dentro de algun� dias, E, DO RIO. lho.

=-

Domingo cabe ao Figueirense
lutar contra o Iris F. c., que ago
ra se apresenta como I) phancasma
da temporada. Digamos de ver

dade não ser facil a traela que o

Figueiren3e tem. O lris hoje, sob
a direcção do :esforçadissimo sr.

r..'1iguel Daux; apparece :maís for
te, mais destemido, finalmente
rnss coheso , O Figueirens� e o

tradicional alve negr,) de todos
os Iempos. Prompto �empre para
a luta.

N -ssas condições teremos um

prélio digno de registro e sensa

clona].

ESTRE'A NO TAMANDA
RE'

o Tamandaré, na tarde de
hoje, fará estrear um novo elemen-

l' , b klo que cisputara como ac, A
c'a .se d -sse elemento é notavel e

muto influirá ao club de Sody,
porC]u� Nezinho talvez se desce]
loque para a dianteira. Emquanto
se pensa que o Tamandaré está

encostado, elle apparece com Sody
a frente decidido para o que der
e VIer.

OS CHAUFFEURS EM
FESTA
A nossa rapaziada da pra<,a

c�á em festas. Querendo ainda

.

p'J.is elevar a nossa vida sporti
va, esses abnegados companheiros
or.rauizara D dois teams de foot
buli, afim, de treinarem em par
\1 1'1 match, aproveitando o c1ub
do oucl são socios, o Tarnandaré
F. C. São dois' teams bem consti
tuid,,:, havendo uma disputa de
uma l:>ola nova. Nós que fomos

• 1 I . -

I'CN,V;':laa03 para assistir o pré; io,
d,,( ui agradecemos o referido
convite.

NADA DE MELHORA

Feitiço, o nosso patricio, está
assombrando nos campos platinoso
Litic:o, em cada jogo que toma

ptlrt.;:, cong'Jista um" série de

glorias para o nosso BraSIl. Em
,V\onkvldéo, (\nde se acha pre
Sl nkmente o eximia jogador, de
i 1 nela as coreS do Nacíonal,
�,,-,5 qv ;,Jades estão acima da�
esp úat,vas. Si todos nos homas-
sem aSSIm ...

Ivo -Montenegro é nome da tor"

cida Flgueil'ense.�Sua performan
ce nesses ultimas jogo:> vem dan
do margem para um commenta

rÍo especial. Todos acreditam ce

gamente nas jogadas de Ivo, o

menino agil, que vem se nivelan
(io aos melhores centro-avantes

da cidade. O que dará Ivo e o

que fará para contentar aos seus

admiradores?

PRAZERES E LEAL

"

�Pela nossa historia

'(Compilação de L. Nazareth)

DIA 13 DE AGOSTO-S. HYPPOLlTO
'i�'llI-----'�iUI!!l---

181 I-Nascimento do visconde de Araguaya-No
Rio de Janeiro nasce o dr. Domingos José Gonçalves de Magalhães,
visconde de Araguaya, poeta, philosopho e diplomata, autor do poe
ma A Confederação dos Tamavas.

1818-Nascimento do conselheiro Furtado-Na cida
de de Oeiras, então capital do Piauhy, nasce o illustre estadista do
lmperio, Francisco José Furtado, conselheiro de Estado, chefe do
gabinete liberal de 3 1 de agosto de 1864 e politico de illibada re

putação, fallecido a 23 de Julho de 1870.
1832-0 coronel Madeira rende-se ao general La

batul-Cansado de 10 mezes de luta e cujo fim era a restauração
de d. P.edro I, o coronel Joaquim Pinto Madeira, acompanhado de
1.500 Insurgentes, rende-se ao general Labatut, no acampamento do
Correntinho (Ceará), sob promessa de ser enviado para Pernambuco
com o seu companheiro conego Antonio Manoel de Souza, afim de
seguirem ambos para o Rio de Janeiro, onde pretendiam jcstificar-se.

1864-A tomada da villa deMello-O general Flôres,
auxiliado pela brigada brasileira, do general José Luiz Menna Bar
retto, assalta e toma a villa de M�lIo, na Banda Oriental, occupada
pelas forças do presidente Aguirre. .

1.898-No Rio de Janeiro fallece o dr. Antonio Olyntho,
que exercia as elevadas íuncções de Ministro do Supremo Tribunal
Federal.

'.11

um concurso com I) titulo-Qual
o mais symppathico jogador de
foot-ball florianopolis? -sendo oue

Leal e Prazeres apparecern no car
taz pelo Athletico, emquanto ou

tros virão pelos demais clubs.

IRIS F. C.

A directoria do Iris F. C.
solicita o comparecimento
dos seus associados, amanhã
ás 16 horas, para o treino
dos �primeiros e segundos
quadros.

Reajusta-
RIO, 12(G)

o

Quando exa-
menta

minavam um apparelho de dos funcclcnarlos
hydrogeneo, no Instituto de inativos
Metereologia, os srs. Carlos RIO, 12 (G) - Q ministro
Guimarães e Henry Ayres, o do Guerra encaminhou, para seu

mesmo occasionou violenta collega da Fazenda, uma solici
explosão . .O sr. Carlos Gui- ração para ser dirigida á com

marães sahiu gravemente missão mixta de reforma econo

ferido, sendo hospitalizado mica, a carta do presidente de
no Instituto Pedro Ernesto. Circulo de OHiciaes do E:8:ercito

e da Marinha, que pleteia o rea

justamento dos vencimentos dos
funccionarios inativos .

REVANCHE

Paulistas e Santistas farão
um outro prelío, em revan

che, em Santos, quinta-feira
á noite. Na primeira partida
venceram os paulistanos.

Explosão
RIVER VENCEU

da A. N.
i

L.

IIMudança de
consultorias·

RIO, 10 (G) -O tenente

coronel Lysias Rodrigues, o ma

jor Godofredo Vidal e o Capi
tão Hemere Souto de Oliveira,
seguem no dia 1'.3 do corrente

num avião «Vaco Cabine» para
o Rio Grandre do Sul, afim de

Ide organizarem a participação da

aviação militar nos festejos farrou-,pilhas. �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

Está
doente?

RIO, (G) -:Annuncia-se que
numa reunião havida no Hotel
Rio Branco, aqui, sob a presl
dencia do sr. CaDitulino Santos,
foi resolvida a situação politica
do Estado do Rio, com o lança
mento da candidatura do sr. Raul
Fernandes para o cargo de govre
nador do Estado.

Os Drs. Arthur Pereira e

Oliveira e Cesar Avila muda
ram seus consultorios -para 'i \

Rua Trajano, 5J, onde conti
nuarão a aUender· diaria�nte
das 15 horas em diante.

Phone n. J .618.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
r iti;:

Commercio, Industria A Gazeta

I n;�:�� (H,lrr�!'í�e� na priiç� �§� I L�mpos leves kilo.
fiori�ijU;fJii)IiS LImpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELES
Surpreza 44 kilos 42$500 d 4$000Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500

Gatos o ��tto uma

ndiana 34$000 Lontras média uma 30$000

ASSUCAR
'.J

Graxaim do matto uma 3$000

70$000 Graxaim do campo uma 5$000

69$000 Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos gra�des UI�a 3$000

49$000 Veados mateiros blo I 0$000

Médicos
1$800 ----------:
1$300
3$000

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

16$500 TabQas de lei est. (3x23) duzia
15�000 38$000
16$008 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28�000

;__--------

Fôrro de pinho 16�OOO
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

Extm
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Enc3paclos 2 ki!os

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 5$000

3�c�� de 45 �ilos 13$500 I Sarrafos I..

f/;.OIGO de 45 blos 14$500
Mereauo do Rio

FEIJAO
(Por sacco de 60 kilos)

Preto novo 18$000
DIVEnSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozcne caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gnzolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

\/élas de cebo caixa 22$OCO
Soda Pyramide caixa 6.5$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 sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
F<uellinho sacco 8$500 ARROZ
FarinLa de milho Marialina

cai:lC"'1 (Por sacco de 60 kilos)
-,

24$GvO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo ?$500 I Agulha Bom 39$000
�:-ampos p. c�ra kilo 1 $�O� I }aponez EspeeÍal 38$000
Cimento Maua sueco 16$)00 Japouez Bom 30$000
-'1 ' P' 1 •

I 220$"')()�� rospnoros inneiro ata, : v�\.� I Bica Corrida 26$000
l\ra,n� .arpado n, 12 rôlo 3 2�500

MERCADO FROUXO�,

f J 13 AI 36�'"no Ji\rame _arpaao n, ro o .p ..J\}-'

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

Dr. Cesar Avi la

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurglca-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Bsteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285

Indica:

Advogados

Fechamento de malas
tTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás p 9,30 horas

PARA :-ITAJAHY,
-

I3LUMENAU, JOINVILLE,ICURYTJBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

r:::dificio La Porta Hotel I

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas ele 60 kilos)
Em qunitos 1 45$000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
Em decimes 75$000 Em latas de 5 kilos 200$000
Ca[o.S em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 IVi2:>souras 5 fios dz. 22$000

MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. ",tj:pvvv __

Xarquc corxões arroba 27$000 XARQUE
;-'.a; qU(� sortidos arroba 25$000 (por kilo)

�i'len;��� de florisnopoUa Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 1 7 $000 Patos e Manta 1$500

Feijão branco sacco 1 5$000 I
Sortida regular

-

1$400

I;eijão vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000 .

Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco
i' .

h d '11 14$;000 Toucinho
f' ann ia lê mi 10 sacco

Café em côco sacca 25$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 d(v á vista
Banha kilo 3$000 5( Londres 91 $000 93$500
Assucar grosso arroba 6$500« Paris 1$260
Polvilho sacco 12$000 «Hamburgo 7$650
Carne de porco kilo 2$000 « Italia 1 $565
Toucinho kilo 2$800 « Portugal $853
Cí�ra kilo 6$200 « Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605
Nozes kilo 200

« Suissa 6$225
« Belgica 3$21 5
« B. Ayres 5$020

i3$000 « Uruguay 7$741
2$000 1« Hollanda 12$930

COUROS

Dr. Miguel
Boabaid

Oinica Geral -- i Vias firinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-PraçaPereira @ Oli
veira, 14-Teleph, 1353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 3.8 'EntraOas� Sahlaas

e a 14-5

66.257
75.515
45.113
10,487
6.120

12.000

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saecos)
Xarque (fardos

Dr. Pedro de Mour� Ferro'
Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone n: 1548

até

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

PASSAGEIROS, CARGI\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações 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
« «: Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão M&.chado, Rua João Pint-o n. 29

Accacio M�
re i ra tem seu escrlp-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

A SaudeI!!

Expresos NOICldesle "

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

BUS E MINHÕE

Devidamer Registrada
Director Proprietar o SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMAi

URUSSANG,lORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

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

dultos ou crianças de ambos os sexos, oííerecemos
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 íodo-tann CO
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas surnrnidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Das�s: Uma colher õcs alZ sopa entes õcs r�flZlçÕIZ9.

Ler com attenção

Pharmacia Intern,acional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todas os domingosl
Um passeio ideaI-Optima estrada de rodagem

Excellente 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}2 horas, um confortaveI
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. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

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

.;.

.......
,."

_-

Refinação de assuea
-

=de=1

João 5el".==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 164

Deposito: Mercado, 36-
---�,--_

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
�"

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

���-

Attentae bem'
•

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Pau lo, é autorizada e fis..

calizada pelo Governo Federal e
��possue a carta patente n. 112 �J

�
eu
�

A MAXIMA lisura e honestidade. pois, os sor-
teios são presenciados pelo povo �

����������(1i),

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes] por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACçAO com globos de crystaI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAZETA
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��
Matriz: FL.ORIANOPOL.I-. �

BlurllenaU - Joinville Sao Francisco Laguna Lage�;. g�Mostruario permar.ente em Cruzeiró do Sul ��
Secção de Secção de Secção de ��

Faze����En���nSdes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MAC! UNAS : �]
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �)�i1Tapetes e trilhos Cin.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros 1"'J1
Roupas feitas e janellas, tinta Machinaríos em geral para a lavoura: arados, g�Sêdas" Canos galvanizados e pertences grades, cullivadores, moinho etc.

���"Linha para coser e� sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de� esplosão, Motores �'t1Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 'elxos, I

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD�Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e cantaras de ar GOOD YER �

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de Nave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl HC?epcke", "Anna" e "Max" t::i
� Fabrica de Pontas "Ritêl Maria' -- Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleiro '1/�rataca" �ç'�
� , �
O���AVAVÂV�A� ��,�y���I�����1�i�{�1'E}1"��PAq����il�
Companhia Alliança da Bahia

em:

I
. - . . \

. -_

Filiaes

--- Funõcõc em 1870 --

SE6UROS TERRESTRE5 E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

r.pltal renllscôn 9.000:000$000
Reservas mais ali! 35.000:000$000
Rltceita em 1933 ]7.762:7035361
lmmoveis 13.472:299$349
Respon'3ablllaaôes neaumlõua em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responacbtnõcões referem-se sórnente aos ramos õe

f0f30 e TRAH5PORTE5, que são 09 0015 UHlr05 em que
a Companhia opéro)
Agentes, Sub-AglZntes e Regulaõores ôe Avarias em toõoa 09
Estaaos 00 Brasil, 110 Llruquc- (Buccursul) rz nas pr-tnctpczs

praças rzxtrangeiras
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & rIA.

Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) Caixa postal 19
TlZlegr. ALLIAHÇA T'eleph, 1.083

Escrlplorlos em Laguna e Italohy
Blumlmau e tages

Sub-Agentes em

Sociedade Immobiliaria Caflzarinense Limitada

Viila Balnear"ia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UNi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de. ctmpra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. !Jade brindar seus /ilhos.
Llnaa Vista Pcncrcrnlcc,

Eaplenõiaa praia ele banhos.
Optima nascente �e agua potcuel,

Terrenoe completcmeníe planos.
ffvlLLA BALHEARIA 015TA a:

-

1000 metros õc Ponte Herclllo Luz,
800 ào 6�a�ôlZ Quartel E'lZôlZral, zrn eonstrucção.
600 .. (" 6- upa Escolar losé Boitczux.;

a séôcz ÔO Districto loão Pczssôa.

Servida pelas Linhas de Omntbus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis - Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socieõaôcz scz encarrega ÕO construcção ÕCZ Préôios

Da lõtee aôquirjôos, meõlcnte o pagamento õ� uma entrcõc ó
unsta li! o resta te em pagamentos rnanscee, '

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Pa-ulo Schlemper
osrosn o E ESCRIPTORIO

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

Confeitaria Chiquinho

PASCHOAL SIMONE S. A.

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 FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAjANO) Telephone 1.194-

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

V das
casas na rua Conselheiro

en e-SeMafra n. 126, 130, e 71a e
'rua Felippe Schmidt 41, rua

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

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

Nas grandes Judas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utiliea o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

Professora norma
I ista �

-- acceita alumnos.
CURSO PRIlvlARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho Na 10

LIVRARIA MODERNA

funôaõn em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8
('aixa postai}::'" Tcl, auto 1004

Codigo Ribeiro End. TcIg.
SIMONE

Tvpuqrcph!c, E5ter�otyp I
Encnôernoçãc, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo de.

FLORJANOPOLIS - s A O J OS-E' I·��··e----------�o.�•••
�C

e

i - 0!2g�.ra do Lar Ltd, I:
e Organização nacional de crédito I:
I para a construção da casa propra ?�

�)
AUTORIZADA E FISC \LIZADA PELO GOV�RNO FE
DERAL, CONFORN1E O DECRETO DE 23-5 --19 17 ,

SOB N. 12.475

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

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

"

que o teras uma ca erncta pela quantia {Je 10$OilO com

,

direito a um sorteio pago, _

Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá
uma casa pela insignificante quantia de

�
3$000.

Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I

Commercio por grosso de Sal, Trigo, FareIlo,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Realiza-se todos 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,
que se acha installado, com
escriptorío, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

Oc.G......e.�o.o••••••OGG
�� �
�', Fabrica de Moveis:

B-rP1
DE 'il�!i

Pedro Vil_li : .

o ACEITA ENC9MMENDAS EM QUALQUER ! I.·ESTYLO-Rua [oão Pinto, : I B-Telephone, iS •
o�e(��.o�..�••••oeooo••G

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO
�

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

FI H I�L I P S

MATRIZ: RUA 11 DE

PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

Preferjr O Sabão
é dar valor ao que � b-om, é econamica e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

......� . .' "

'.------------------�----�--�------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A CAZETA

�4�'�����&C�
,

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operario que falleceu em

,

, consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Comtnandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira

,

e alguns filhos em completa pobreza, sofFrendo as agruras do desti
no, que ll,es 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-na S'J- i

bscripção em favor daquella pauperrima mulher. ;
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe minorar os

soffrimentos. '

Agente e funccionarios do L10yd
, Por alma de Maria (enviado anonymamente)
A Careta

, ,Contribuição da Estaç"'o Telegraphica de Floria-

nopolis.
Contribuição de Iunccionarios dos Correios e outros

Foi archivada, em sessão de e

hoje, uma certidão da Junta Com- C
.

----

mcrcial doEstado do Rio Gran- rlse no P.R.? A divida
de do Sul. que trata da alteração
do contracto da firma "Feu & RIO, II (G)-Annuncia-sc
Cia. Ltda. n, augmentanclo o capi- estar novamente em crise o Par
tal de 350:000$ para 500:000$ tido Republicano Paulista, accu

el alterando outras, clausulas e da sande-se o sr. Sylvio de Campos I . BE�LIM, �

10 (G)-O �i
abertura de uma fiital no lagar de- de estar agindo em desaccordo I nísterio da Fazenda do Relch
nominado Estreito, município de com os outros chefes perrepi.tas. publica detalhes sobre as

São José, para explorar o com- dividas fundadas da Alle-
mercio de Refinaria de Assucar, manha, que em 30 de junho

I D-E-L-A-B-E-R-T-&-C-IA-.
--- Dcstillaria de Aleoo\' madeiras e M a rcon i v i sim do corrente anno elevaram-se

o mais que convier e que girará ta rá o Brasil a um total de 10,27 bilhões
A melhor lenha por igual sob a razão de r.Filjal de Fett & de marces con tr a 10,05 bí-

preço. Cia. Ltda." RIO, II (G)-O ministro das lhões em fins de março des-

����������������==������"'"'�..."

PHONE 1.100 Relações Exteriores recebeu com- te anno. A divid a total inclue

I
o R O F E S S O R A S

No. do arch. 333 rnunicação que o grande scientista 1.724 bilhões de marcos em
1

,

Data. 6-7-935 Marconi e ma esposa visitarão o moeda estranzeíra contra
Maria Magdalena de Moura 1

�

. Ferro Foram archivados, em sessão
Brasil, ainda no corrente anno. .730 bilhões de marcos em

I
E d h

O inventor italiano e sua se- fins do primeiro trimestre do
. e oje, os seguintes documentos

"

Dulce Costa da Sociedade,Anonyma, "Indus- nhora, serão considerados hospe- anno corrente.
des officjaes. -----------

Acceitam alumnos para os trias Renaux SIA", da cidade de

cursos preliminar, comple- Brusque: a) duas copias da acta

mentar e secundario da Assembléa Geral de 5-7-35;
RUA UR";OUAY N' 22

recibo da Collectoria Federal pro-

Tratar das 14 ás 16 horas
veniente do sêllo por verba sobre./

A �olleção ;;\{obel da Livraria do Globo se compõe de
obras notaveis dos melhores auctores contemporaneos.' Os nomes de

No. do arch. 337 Huxle.y, Pa�ini, Pirandello, Chesterton e Conrad apparecern nes

Data _ 13-7-935 ta série de livros de boa literatura. Agora ternos O LIVRO DAS

LEGE�DA�, filmada por um dos nomes mais prestigiosos nas
Foi archivado, em sessão de I t drni I S

I!>

- e ras UnIVerSaIS, esse a rmrave elma Lagerlõf, escriptora sueca

I hoje, uma copia da acta da As- a quem cm, 1909 se conleriu o Premio Nobel de literatura.
: <ernbléa Geral Extraordinaria da F' L'

.

d GI
,

OI a rvrana o obo que divulgou no Brasil os pii-
'Sociedade Industrial e Pescadores n,or0505 centos dessa autora no livro que se chama HISTORlAS
"Oceanica" Ltda., realizada, em MARAVILHOSAS.
3-7-935, em Brusque, que trata S I L I f he ma ager õl, que tem oje setenta e sete annos é a u-

PA6AHDO 05 da dissolução da mesma e reduz ctora de muitos livros entre os quais UMA AVENTURA
SEGUINTES JUROS: a administração a um só membro EM VINETA. O PROSCRITO, O ANEL DO GENE

afim de cuidar d03 bens 'de em- RAL, E ANNA SVORD.
cle Limitada 5'[. ala. té I' idpreza, a e se processar a IqUl a- O «LIVRO DAS LEGENDAS» e' um punhado, de
ele. A viso Previoô]. ala. -

100$000 Prazo Fixo g'l. ala.
çao, contadas duma maneira maravilhosa por essa escriptora que mais

20$000 ����������� No. do arch, 338 i do �ue qualquer outra, sabe contar histórial delicadas e phan-
10$000

-

Data 20-6-935
tasticas,

A traduccão deste lindo livro foi feita com muita justeza
elegancia por Pepita Lã).

Corações
carítativo$ !

DEVEIS- CONTRIBUIR PARA MINORt\R OS SOFFRI
MENTOS DÁ COMPANHEIRA DE UM

,

/

POBRE OPERARIa

27$000
46$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 J rr. do Telephone 1.4!S

�
"

marca preferida
Maritz Bt Oia.
Conselheiro Mafra, 56

Phone., 1.180

A

Alerla petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albul1s da dfamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido pela garotada in

telligente distdbue cubíçosos premios e de real va-

"Ior e utilidade.
. Além de valios0s brindes receberás garoto

amigo, desde' que apresentes 100 coupons, uma cai
xa ,com 100 balas.

Que..c;FJ1o:mento d� satisfacção.
,

Dê fiteferencia em comprar suas caixas no

POSTO �QR�C,.porque cada caixa traz premias es

pIendidos;, ,.�\;,
'

,

"

Nãc{'� fa.nfarronada, já para mais de 200 cou

pons premiados forarn distribuídos em 3 dias!

�-,�����----------------------------

Banco de
CréditoPo ..

pular e Agri
'cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Lfda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício próprio]

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITaS

" Vende-se um

Ia rio ZeiUer Win-
kelman, novo.

Tratar nesta I edacção,
Por pre�o de occasião.

'praCisa.sa alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

'VENDE�SE uma pequena ca-

I sa na Rua General Bitten-

I I court n. 67; mais duas pe-
i quenas e um chalet grande á lua

Duarte Schutel, 25.
A tratar no CAFE' ES

TRELLA.
r--------------------
I Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n, I (sobrado)

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Affonso Mi
cholet, no districto João

Pessõa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

VENDE-SE em Capoei
ras município de São

José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.55t\
metros quadrados, quem pre
tender, informe-se com Ma-,I
noel Cardoso Casa Hoepcke.

pARA chamar urria�i
mousine é só' discar o,

n. 1.22,2. o. ,unko
telephone das Limousines.

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

'

BLUMENAU

Escriptorio :-Rua.15 de
Novembro n. 50

(Eàific:io CaiM Agrícola)

TELEPHOHE, 58II
... ----.-,_ - _-'

o

-_.,..- '«--' .. - .......... - -_ .... :�-�-_ . .;..-- . - "' .• -

Junta Com- [Seln'1B Lagerlof
mercial do

O L·Estado Ivro das

ARCHIVAMENTOS

Edição

Legendas,
-�-

do Globo --- P. AlegreMês de Julho

da Allemanha

DELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada .

PHOt�E 1100

o augmento do capital de 600
para 3000 contos: b) dois pa
receres do conselho fiscal de I 5
de Junho de 1935.

4In�DIIÇ:J .1=_ 11:llaia ,

ti::;!b'ols�m
.' .f' I- -:"II

i mensal, ao I'

';ri;
....;11.. ;a IZ:lçn•• S. At. I, numero 50r-

.' Companhia Brasileil'O paro incentivaI o des- � teado, do
,

" erwolvlmenro da Economia

I
D U P L O

Caplt&l IIUbl!lC,l'lDCO .',
a

..
ccc.ooosooo - CapitAl r"e.1,I�c: eco.ooceoco d

.

I
",

" " ::�"" '

,"<le 8oc1a1: a.b.la �
O capita

,

" ,

, nominal.
�" ;.,

1//�, ÁI /// r--r:1--. ;!_, ,r:; J!/ .r: fi
(/c7T$t/lO/�'"/LUiUT41mt'O_<kd?�/wor //�ia'/lCj/

-; d4 // r . / / �n/�JJ -})

(�4' c;rr-rU/WI_/AJ��,é�t�-i!

Combinações
inteiramente

Sorteios rnen

saes de amor-

novas e muito
interessantes
de 'titulas de
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento frac-
cionano.

CONSTANTE participação de : 50 0lo nos lucros da Sociedade,
r

'do final do 10' anno em' diante, TODOS OS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE, AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE
, JULHO DE 1935

NUMEROS SORTEADOS

18.130 -- 301 -- 3.997 -- 16.011 -- 12.919
D. Mario. Cet don Cal, São Salvador, Bahia-contemplada 'com CAPI·

TAL DUPLO '

,

Rs.
Sr. José Daria Pinho, São Salvador" Bahia - contemplado com Rs.
Sr. José Pedro Seizano, Mocóca, S. Paulo=-contemplado com Ps.
D. RosaMachado de Almeida, Santos, S.Paulo-contemplado 'com Rs.
D. Maria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

,

Rs.
,Sr. AdeRno Rodolpho Diênstmann, Novo Hamburgo, Rio G. dJ Sul
'o -contemplado com Rs.
D. Luzia Medeiros do Monte, Areia Branca, R G. do Norte � ,- con-

templado com um titulo liberado de Rs.
D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo li-

berado de
' Rs.

Sr. Benedicto de Carvalho Ferrer, Conceição do Rio Verde, Minas
, Geraes-contemplado comum titulo liberado de Rs. 6:000$000

Informações com os Correspondentes Regionaes

Campos Lobo & Cia.

II __iiiiiiiiFiiiiiiii!iiiiiiiioiiiiiiiiriiiiiiiiiaiiiiiiniiiiiiii°oiliiPiiiiiiiioiiiiiiiHiiiiiiiisiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiia�g�uiiiiiiiilnliiiaiiiiiiiliiiii-�liiiiiiiitaiiiiijiiiiiiiiaiiiiiiiih1ÍilYiiilllil-�B_lu�m�e�ni.la�u�-�8�ru�s�q�u�e�_....!!_

12:000$000
6:000$000
6:000$000 II
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

i '

'1""'1.:< '
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De cinema
o IMPERIAL, o seu cine-

�� ma, hoje, em sessão ás 7,30 DEPUTADO QUE NÃOhoras, reprisa a bellissima TRABALHA
PARA TIRAR MAN- opereta MELODIA PROHI-

BIDA- com os astros me- Não sabemos porque capricho o

U ta sê b
CHAS DE FERRUGEM -

xicanos: Mona Maris Con- dr. Alvaro Catão quíz ser deputado ima car a so re O Embeber a parte manchada .' 'Constituinte Catharínense,
,,". .,

chita Montenegro e José Mo- ..

lançamento de O d t d I t d ag a Eleito em primeiro turno, pelosO ecr O em um nro uazu jica, .o ídolo dos corações i tIlC d d M t I d d quoc en es e eftora e partidarlo, o u-
. on e e on e e quatro co heres e sopa e femininos lustre engenheiro cruz- lt d d

Ch
.

t "
.

d
.

h I d' .. ma a o, e-
riS O vinagre e cosm a.. evan 0- "SIEMPRE" La Cancion poís �e encabeçar uma chapa e per-
·:�n:t} se a ferver. No fim de 15 Del Paria" cantadas por

míttir que �'seu eleitorado suífra-
A Empreza Imperial aca- minutos tirar a roupa do Io- Mojica, ne;te film são deli- gasse a ?utra, esteve poucos di�

ba de receber
..

da Agencia go e enxagual-a para em· I d"
nesta capítal, nem chegando a assa-

."
. .." crosas me o Ias, que agra- mir o mandato. Ameaçado, de "de-

United Artists de Porto Ale- seguida, cozm�lal-a de novo dam e encantam. missão por abandono de cargo", veio
gre a carta que transcreve- em uma so�uçao de soda- aqui novamente, ás pressas, assumiuDatam de /9/2 e reprnduzeOm mos abaixo e que se refere na proporçao de um punhado O Mandarim de Londres, e azulo�. E, p�r último, fez-nos ou-

vistas da capital da Baviera.
ao film «O Conde de Monte de, soda par� um balde forte trabalho de George Raít �ra rapida vlsíta, sem��e de aVt�o,pharmaceulicc havia travado re-
Chrísto- a ser exhibido nes- d agua. Depois enxugar, e com o concurso de Jean

as carretr:s, por occasrao do pleito /lações com o futuro Fuehrer
ta Capital na proxima 5a' as manchas desapparecerão. Parkzre e Ana May Wong é pa�e::!�nd�; s. s. deu a honra de ")quando este, com a idade. então, feira. MINGAU DE CARA'- um bom film que a todos sua presença, apenas, a quatro oude 23 armes, cuidava de ganhar ' -

modestamente a vida. «A presente tem o único Toma-se um bom cará, pas- agradou. ClDCO.,sesso�s, das noventa e poecas
fim de informar a v.s. que sa-se por agua fervendo, dês- Será efocalizado, hoje, no qUÊ Ia realizou á Assembléa!

Encom_me?dou-lhe _uma _

aqua- «O Conde de Monte Christo casca-se e corta-se em pe- Royal, em terceira e ultima talvez appareça �or e�tas pla-
rella da igreja de Sao [oão, em .'

f á hibi
- r •

h
gas, novamente. para assígnar a

• r, _ c.c. . dO· t (I ontem, no Imperial, quebrou daços. Re ogam-se parte ex I rçao, as 7,30 oras. Constituição com restrícções•••�un1ch, .etCOll ião satisfeito, que e�commen ou outras. o a
todos os records existentes todos os temperos culinarios, Odeon, o leader dos cine- Para que Santa Catharína quer umda obra pictural do c�a?celler do Retcli parece ser de 60 a 70
desde a fundação ctaquelle juntando-se a estes o cará e mas, terà novamente na téla, deputado que �ão trabalha?

oquarellas, sua espectal,dade.. cinema e todos os nossos umas costellas de porco sal- o programma de domingo ul- Só mesmo rifando esse malandro!

. �lgumas se. acham nos arch_lVos da. Casa Pardn, em Ber: records de renda num dia, gadas jà aíerventadas, ou um timo, o portentoso trabalho
lim. Ou�r,as s� encontram em �.ollecçoes particulares, Nenhuma fi- desde que aqui nos estabe- pedaço de linguiça; conser- de Ricardo Cortez-Ave d13
gurau cze hoje em venda pubac.a. . lecemos. va-se a panella tampada [por fogo, em sessão, hoje, ás 7

".

Quanto ao ,phalmaceutrco, tem systematlcame?te .recu/Jado Na época actual isso re- algum tempo. horas.
muuClS ojferias, assas tentadoras, pelas aquarellas hitlaianas que presenta um acontecimento Em seguida junta-se o cal-
possue. verdadeiramente phenomenal do ou agua sufficiente para
At-H'-l!VER5ARI05 6EHTE HOVA e nos assegura a continui- a quantidade que se desejar. Trabalhando contradade do successo de nosso Quando o cara estiver cosido, .

Com o nascimento de uma me- grande film em todas as de- amassam-se alguns pedaços anal phabetlmo
nina, que receberá o nome de mais cidades onde será ex- para engrossar, podendo-se

Festeja hoje o seu anniversario lvete, está em festas o lar do sr, hibido. obter o mesmo resultado en- O sr. Commandante da 7a.
natalicio a exma. sra. d. Adelaide João Vieira de Souza, funcciona- Esperando poder constatar grossando com farinha de B. I. A. C.: aquartelada nesta

negis Lobo do Amaral, esposa rio da Assembléa do Estado. identico successo na sua Pra- milho. capital, dirigiu ao sr. Director
do sr, Antonio Tavares do Ama- ça, etc.» Com esta receita de carà do Departamento de Educação, Circula o boato de que está Inscrl-
ral, c.msul de Portugal em nosso l'HE6Am UHS... Como veem os leitores o podem ser feitos os seguintes prof. Luiz Trindade, um oíficio pto para faltar, na sessão de ama-
". J I" d d I b nhã, na Assembléa, durante a horaLstado. Dr. Ivo d'Aquino film que, em 3a' mão em mingaus:pa mito, aerião e ca- agra ecen o a co a oração que "

IS'

f Ad M
do expediente, o grande tribuno par-todo O Brasil será lançado rurú, apenas substituindo o prestou o pro. ão iran- lamentar sr. João Gualberto. Bítten-

em Florianopolis, pelos Ci- carà por palmito, agrião Ou da á campanha contra o anal- court.
nes «Coroados», é de facto caruru. O de tayoba: Use-se phabetismo, realizada por aquelle O improviso versará, dizem. sobre
uma producção que vem em- tambem da receita precedente Comando. assumptos carboniferos de alta rele-

polgando todas as platéas, para o mingau de tayoba, no O prof. Adão realizou no
vancia.

di 21.1 d "d
.

Ih
'. O sr. Toão de Oliveira. servirá de

que já tiveram a ventura de qual se empregam apenas as la � o mes e JU o proxi- "ponto".
.

assisti-la. folhas deste vegetal: Engros- mo lindo, naquelle corpo, ex- .

::=----------_

sa-se com fubá mimoso ou plendida palestra sobre thema - A Ferido a
maizeua. • Jl.ZA NEGRA QUE .PARA

. CHICOREA-Escolhem-se SyBRE O �RASIL, � tendo si-

umas seis chicoreas bem �o, ao termmar a sene de con-

casas brancas, tiram-se as folhas', slderaçôes .que t�ceu em �orno
isto é, as de fóra, lavam-se do assum,pto, mUlto apphudldo.
bem e vão ao fogo para co

sinhar durante uns vinte e

No dia 19 do corrente, ás cinco minutos, e preparam-se
11 horas, serão vendidas em como os espinafres.
hast� pública as casas ns' PUDIM DE. AMENDOAS
2, 6, 10, 12 e 14, e um ter- -460 grs. de assucar em

rena, sitas á. rua Luiz Delfi- calda, ponto de fio, 0[0 kilo
no, nesta capital. de. amendoas soccadas, 115

grs. de manteiga, I colheri
nha de farinha de trigo. Feita
alcalda, juntam-se-Ihe a man

teiga, deixa-se esfriar; em se

guida 10 ovos, mexem-se

bem as amendoas e a farinha.
Vae ao fôrno .em banho

maria, em fÔrma untada com
assucar queimado.

Utilidades

A voz DO PO.VO

Sra. Antonio Amaral

Antonio Grilo

Transcorre hoje o anniversario
natalicio do sr. Antonio Grilo, se

c, etario do Consulado Italiano
neste Estado.

Faz annos hoje a exma, S1a. d.
Therczinha Haberbeck Bandeira,
esposa do sr. Custodio Ferreira
Sa:dcira, fiscal do consumo.

Faz armos hoje o menino Ll.Iiz
I-b"lílton. fiiho do nosso collega
José de Diniz, redator d'O Esta
do.

Faz anuas hoje o intelligente
menino Hamilton. filho do sr.

[-'LO. E':oY dio Abbade Ferreira,
(;·r.�cV,r do bstituto de Educação

, r· I'de ,'lonanopOlIS.

Elsa Silva

Anniversariou-se, domingo, a

graciosa senhOlinha Els� Silva, fi
lha do sr. Domingos Si!va, do
commercio .Iocal.

fF1ZEm AHH05 HOJE:

a gentil senhorinha Lau'�a Ne
ves, filha do sr. João Neves;

o sr. engenheiro Braulio Ja
cqUeS Dias, da Directoria de Es
tradas d� Rodagem;

a s._:nhorinba Maria Alice Sa-
l\!m;

a exma. sra. d. Zoê Taulois
de Mesquita. esposa do sr. enge
nheiro Antonio Mesquita;

o sr. Estanislau Vieira Filho;
a exma. sra. d. Analia Côrte

Heâl;
a senhorinha Celsa Machado.
��

Politica &
Politicos

Certo phatmaceutico de Muni
cli possue no seu salão cinco aqua
rellas assignadas ".fI. Hitler" .

JUNTANDO A JUNTA

A junta médica da Assembléa, ao
que consta, vae se reunir, sob apre
sidencia do insigne latrinista dr.

------- ----_ "Ha grfppe", para emlttír parecer so
bre o caso da cabeça de criança en
contrada no Estreito.
Espera-s, que o laudo perícia! cau

se sensação, revelande, pelo menos,
os altos conhecimentos dos illustres
esculapíos,

"SEGUNDA ESTRE'A"

faca

De Laguna á Floria-
�

nopolis a pé

,Acompanhado da autorida
de policial de I3tgúàssú, com
pareceu, ôntem, á Delegacia
Central, Thomáz Leal, com
21 annos de idade, branco e
residente naquella cidade,

nCommemarando, A Gazeta que apresentava alguns fe
no pr0ximo dia 16 do corrente, rimentos produzidos por faca,
o seu primeiro anniversario de em um conflicto que ali oecor
fundação, circulará este jorn�1 com rêra.
uma edição especial de 20 pá- A victima foi enviada para
ginas, fartamente illustrada e com O Hospital de Caridade onde
c('piosa collaboração. foi pensada.

'

Compareceu, ôntem, ,m
.

.

Do sr. representante commer- �r�sença das autoridades'po-\
Comprae para vos conven- clal, nesta praça, d.l afamada hctaes, desta Capital o me

cer o formidavel e economi- Distillaria Bellard de São nor Aldo Clemente, �om 12
co SABÃO INDIO. Paulo, sr. João G�nç�lves, em annos de idade, orphão, e

attenç�o ao nosso pnmelro anni- residente nd cidade de Lagu
versano a commemorar-se no pro- na.
ximo dia 16 do corrente, recebe- Clemente, declarou á Poli
mos uma duzia de litros dos es- cia, que se destinava á esta
plendidos Vermouth typo Fran- Capital em busca de "altmen
ce e Cognac, finos prQductos to e abrigo", fazendo todo o
daquella poderosa firma. percurso a pé, em trez dias.

O último balancete mensal Ao sr. João Gonçalves, re- Por ordem do sr. dele";'ado.
da Prefeitura de Chapecó' presentante da importante Disfil- auxiliar foi o referido riienor
apresenta um saldo em cai- laria Bellard, agradecemos a remettido, pelo MAX à La-
xa de 14:799$697. gentileza com que nos destinguiu. guna.

'

Procedente de Blurnenau, este
ve nestá capital o sr. dr. Ivo
d'Aquino, illustre advogado resi
dente naquella cidade.

Dr. Edgar Pedreira

S�BÃ���RGt�
ESPECIALIDADE

Enc�ntra-se nesta capital o sr.

dr. Edgar Pedreira, integro Juiz
de Direito da Comarca de Tuba- Venda de
rão.

Comte. Pinheiro Andrade I
ern hasta pública

José Filomeno

Distillaria
8ellard

Nosso anni
versaria

• oi

Regressou de sua viagem á ca

pital da'Republica, o sr. capitão
de corveta ArmandQ Pinheiro de
Andrade, commandante do Cen
tro de Aviação NavaI.

Regressou ontem da sua via
gem da capital da Republica, o

sr. José Filomeno, do alto com

mercio desta praçll.

nesta capital o sr. Joaquim WoU,
abastado industrial e prestigioso
politico naquelle municipio.

Saldo >-
\

Está em Florianopolis, o sr.

Vindo do norte do paiz encon- ReynoIdo Freygang, funccionario
tra·se, nesta cidade, o nosso pre- da Prefeitura daquelle municipio.
zado conterraneo sr. Afvaro Fra-
gO:lO. EHfERrnQ

-r.

José EliasDe Timbó, chegou a esta ca

pital o sr. Sylvio Scoz, prefeito
daquelle Municipio.

Encontra-se, ha dias, acamado,
em sua residencia, o sr. José Elias,
proprietario da conhecida Casa

Vindo de Joinville encontra-se. Paraiso, desta pra�a.

Ir��==-==1� use sempre �� Pasta 5 U L B I O L �� (Formula do DR. BACHMANN)- ;� A venda em todas as pharmacias e casas i
1ft de perfumarias. H�)oo�"!ijiE����a:=!R.#*1:::r..:iiiC����

-

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de W-etzel, Ir Oi•••• Joínville (MARCA REGISTRADA

economis.-se tempo e dinheiro.

'o
.:_.'
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