
o
Contra

E N
o

Deciarações do sr, Plinio

Salgado

o chefe integralista dr.
apresentou denuncia a'o

nição Federal contra o vice-presiden·te
ança Nacional Libertadora,
capitão Renato Tavares.

, \
--,

Nessa denuncia O chefe integralista accusa aquel
le official de excessivo partidarismo. O capitão Renato,
apresentará razões que justificarão.

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

o rumoroso caso da Tom

bola da Cru:! Vermelha
Brasileira

S. PAULO, 13 (0)-0 sr.

Plinio Salgado, chefe nacio
nal do integralismo, compa
receu, ontem, á Delegacia
de Furtos, em companhia do
sr. Iracy Iguayara, onde

prestou declarações sobre I)

rumoroso caso da tombola
da-Cruz Vermelha Brasileira.

O sr. Plínio Salgado dis

se, em resumo, que assen

tiu que o seu nome figurasse
no negocio da tombola da

Cruz Vermelha de São Pau
lo depois de ter sido insis
te�temente convidado para
tal pelo então presidente des-

ta aggremiação. '

Todavia disse ainda o sr.

"Plínio Salgado, que desde o

'começo o negocio foi feito

com o sr. Iracy 19uayara que,
possuindo umas terras em

Iguape, fazia os sorteios da

_�''ifmbola, afim de collocar
-

essas terras. Continuando, o

sr. Plinio Salgado disse que,
desde a revolução de 1932,
época em que o seu serviço,
que era o de propaganda,
_ fôra suspenso devido a

essa mesma revolução-
nunca mais voltou a tomar

, parte nesse negocio de sor

teios.
O dr. Iracy Iguayára, que

tambem se apresentou a pres
tar declarações sobre o mes

mo caso, confirmou mais ou Compraeyara vos conven-

menos as declarações do sr. cer o fo!mldavel e economi

Plínio Salgado, que disse co SABAO INDIO.

qúe após á revolução cons

titucionalista e, em conse

quencia das continuas de

sintelígcncias havidas entre
elle e a Directoria da Cruz

-6-�\'Vermelha passára o negocio DA A LLI A NÇA NACIONAL

do sorteio da tombola a LIBERTADORA

terceira pessoa.
Para tanto, havia passado

a essa pessoa, que é o sr.

Francisc'O Oaudencio da Cos
ta, uma procuraçãD em ter
mos irrevogaveis.
Não satisfeito com as de-'

S. PAULO, 13 (O)-Che
garam as tropas do Exerci-
to de Caçapava, em face da tegralista, em Cascadura, que foi
previsão de acontecimentos Espera-se � 1 J dassaltada á noite passac 3, verih-

clarações prestadas pelos entre íntegralístas e allian- g reve ge ra I cando que os assaltantes entra,
srs. Plinio Salgado e Igayara, cistas. I f d b J

ram pê os un os, arrom anco a

O delegado de furtos vai pro- A Frente Unica dos Inte- SA-O PAU'LO, 13 (O) , ,

Iporta pnnClpa ,carregaram com a

videnciar O comparecimento gralistas distribuiu um bole- Não tem a annunciada espe- bandeira integralista, retalharam a

na sua delegada de outras tim concitando a todos para ctativa a concentração inte- navalha os resposteiros verdes e o

pessoas que conhecem tactos a reunião de domingo pro- gralista a se realizar domino emblema do Partido, na sala de
que se prendem a esse im .. ximo go próximo, sabendo-se que reuniões, Arrombaram tambem a

Portante assumpto ás quais Haverá hoje uma reunião os jornais publicam meia pa- .],
'

secretaria e espa nararn os pdpelS
deseja ouvir para poder re- na Secretaria da Segurança gina de propaganda integra- pelo chão. Não conseguiram abrir
solver o caso com justiça. Publica, entre o delegado da lista, em secção livre e como..... as gavetas.r_ Ordem Social e os demais rnateria] paga. Encontrou-s<C ft I

" '- uma Impressão
.. DlCUrSO delegados, bem como o, c?m- Dizem-se que a concentra-

A Directoria da Escola de A- mandante da Guarda CIvIl e ção , que se realizará no 00 II' t;ca & ASSOCIAÇAO DE

prendizes Artilices neste E t d O commandante da Força ampo esportivo da Associa- �- , IMPRENSA
, s a o,

P I r d f
'

chama a attenção dos interessados,
. �) rca, para e.lnJrem as ção Athetica São Bento, é o PO I i t icos

para o edital de concurso ao
atittudes das auton�ades du- inicio de um plano amplo

cargo de contra-mestre Torneiro- rante a concentraçao de do- a se generalizar rapidarnen
Mechanico da Escola de Artes mingo próximo. Sabe-se, de te, baseado no que annun

e Olficios Wencesláu Braz, pu- antemão, que formarão es- ciou o sr. Plínio Salgado: «O
blicado no Diario Official, de quadrôes, �e ,cavallaria e a Integralismo vai entrar na

23 de Maio do corrente anno. guarda CIV!! complda. A po- sua fhase decisiva.»
licia usará m�smo, seus Outros esperam a gréve
«ta11ks» guarnecIdos, oe me- geral, C01110 resultado da
tralhadoras, irez fUZIS me- formarão da Frente Unica
tralhadoras e seteiras para Popul�r Anti-Integralista rea
o lançamento de bombas, lizada l1a noite de 10 do

gra!1adas, etc. , corrente, com a presença de
Sabe-se que tanto os 111- tres mil pessoas.

t�gralistas_ como .o.s allian- Domingo, a Ar1iança Na
clstas estao adqUirindo ma- cional Libertadora em res-
terial bellico. posta à concentração in te- PONTE MOVEL

Os dois grupos até aROfa ii-

I· t 1"
redutiveis adversarios, D�f2,"oçia \gra IS a, rea Izara um com-I, o,

micio monstro de protesto. .o deplüado Dommgos Rocha esb.ra- no sentido da fc,�'m,"ç;;d de II 1

_____________________ v�Java ontem para o seu colIega bloco qUe comtiluirá a maioria d"
Pompilio Bento. A bl .. C

.,

ssem ea onshtLllnte, oPode fi---Ora veja seu Pompilio os que l

me te1egrapharô,m para que eu flc2.s,
carão senlJor da :,ituação, pois a

se firme ao lado do Aristiliano, es- ?ancada liberal ficará reconlpost:l
tão agora a se banquetebr com o mtegralmente, com seus vinte c

Renato e a 1'elegraphaf ao dr. Ne- um representantes.
rêu Ramos. Isso ainda não é nada. Ontem accen't"eT . bC 1 1

' , 'U atTI-<.e o� :)">-
a Ctt e v. que qllando me approxi- t. '

.

'-' u.

md da barrJllC2, do do, para passa!
os cem. a,., aus(:n�ta l�::\ Ccmtttuin

pela ponte, elle,s a abriram. Fiquei Ilc dos I:J p3!lI(bnos do Major
co:n ··ca1'a de pau" .. , elles nem me II Berrata, (' quatro do sr. Abei Cher
aVlsaram qtle a ponfe el'", move!... monto

Reunem-se hoje, às 20 horas

"ENC IDO' I
em sua séde social, á rua Conse-

..

..

lheiro Mafra, os trabalhadores da

J' NEW YORK, 13 (G)--James Industria Hoteleira, desta capital
. Braddeck ganhou o Cam-" " . 1 d' ,_'
Peonato Mundial de Sox, der- Pda,� .traça1vm 01 p ano ,e aCf(i:10

otando por decisão ao cabo eClSlVO, para a _ucta que Irão em

de quinze assaltos, o titular prehender em pról da sua nobn..

Max Baer. causa.

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

Max Baer

c
c pit enato

Directoria Mu�
nicipal

Rl?alizou-se ontem, uma reunião,
na s12ôe ôa Alliança Madonal Li
bertaôora, senào eleito, por aeela·
mação, o àirertorio municipal àz
florianopolis, que será presiàiào
pelo tenente BelizariQ àos 5antos.

Syndicato dos
Garçons

o

neste

Othon Gama
conr1mando

A ,\;02: 00 POVO Sem quaesquer ligações politicas.

Proprietario e Director Responsavel .J,C\IRO C,t!\.L..,L�.b"D()
I IANNO Florianopolis, Sexta-feira, 14 de Junho de 1935 I NUMERO 245

As autoridades t�marall1 sevéras n1cdi[ias �G�i���á�Hr����
�n !í� � "Il':� III !l!� gn ...J! '1'IJli � tu, !!1l iii � , !li.& 8.!!IIH!!I� P.ii ..... ,e " m· !nI1l w.�; ,,:,,1 t!ml �.'"'OI {i1'� �,'".,. �1ni (>::'" �i� �:'r. "':',"1, �� �; • :"';� !'� 1'6 Ir'� lJI � li IIlIU� U \UI ;;;;;w \\,ii !lWI iii3' ''I.� li III �� � íl211'.:l !O' U� __ �i! �;;; I,é "" <li '"-,",J ll!h _, �J'" ,:. ,il '1 ú,� 1.:11

doras e granadas .. Os integrK�al�s"t,as e all�':''!l�'�'!�i!i,��:j�:;
estão ariqulrilldo material bel�ico

formar em protesto geral da
classe.
Tarnbern se declararam em

gréve os operários do coto
nificio Crespi e da fabrica Ha
lo-Brasileira,

ASt'3�ltada a

sé,de inte
tegralísta

palmar S(jbre a mesaChegar-n co r

pas do
�

E::Ker
(')ito

t
.•

- ,

secretano, Irnpre:JSÜo essa qUI:"' sera
'I . .

a pproveitada n8.S mvcstrgaçõ. s,
Nos [undos do terreno O;;,i"':-'

RIO, 13 (C) _ A policia
uns quartos em que residem ['c'"

examinou a séde do Partido In- ����_t)�l��<,_��
_

n

rcoupas
crianca só
CAPiTAL

p8r1 li, lll;C, s :..;

n. (.'l\��i\ /\..

Q,' .. 'D
� . r't 1

uetxou-se a i ol.cia '�i vir, o

sr. RS, Vianna, proprietario JIl
Agencia Loterica Lib:rtador", c:::

que lôra furtado, ôntern, na oua n

tia dê 25$000, pelo meno; Cl�

nhecido por alcunha de C.aríot:i:l.

AUXI UAN DO O NADA

Rellne"ô;:, !'oje, às 19 hou!', na
sécl � da ,federação do Cem"mer
cio, Índustria e La VOUl"l de: FI,. e

rianopolis, altos da Confeitaria Chi,
guinho, em assernbl6a b"X j I (S

membros dA' - '" .

1 ,-, 1 � a ,'SOCI<1çaO �
.. ,;;Jt1a) 1-

nense d,:,: Imprew".

Nvma roda de jornalistas contava
hoje o redactor d' O Estado sr.

Cassio Luz Abreu. o segilÍnte episo
dio. que dizem ter oecorrido na. Dele
gacia. Fiscal:
"O sr. delegado fiscal chama o

escripiurario Lucas Miranda e o in
tepella.

---Qual é a sua incumbenda?
---Auxiliar o dr. Othon Gama d'Eca.
---E que faz o dr. Gama cf'Eca.
-·-Na.da.....

'

Tableaux.

W1Bl,� "[t'OO? P.i'� ( ., "'� .. '; r;>
Wi!I � 'J '"' ,.,\ -1:; 'J� '. tí�"" r7J

• , \1 �4CJ (I.. JIW 't';!.":\.b. 1lt..rW· ttl

BELEM, 12 (I,-�) -- Deseb
alguns di1S correm boatos d(,?prv
ximélçãoentre «bFlrf'tisLls" e «i,be"
listas» .

Nomeações

.
RIO, 14 (6) 00- .o 5uperior Tribunal Eleil'arol reso!ueu,

una,mmementz, negar prov!l1?ento ao recurso interposio pelo5 !?arii(,u�Co!llga005. no 1:050 130 elzlçao governomiZota) catharineoslZ.

Forças do
Exercitopara
Seo Paulo

RIO, 13 (0)- Com destino
á São Paulo embarcaram, ho- RIO, 13 (O) -- Na pasta da
je, forças do Exercito para Fazenda foram assignados os se

reforçar a 2a. Região Militar, guintcs actos: exonerando, Malluel
por motivo da dispensa em Gonçalves, de delegado da Dire
massa de operados em teci- ctoria de Estatislica Economica
dos da fabrica de meias e Financeira em Santa Catharina;
"Mousseline" que se recusa- nomeando: Boaventura Vieira,
ram a assignar um documcn- trabalhador das capatazias da me

to que os impossibilitava a sa de rendas de Itajahy; Pedro
apellar para o Depártamento Vicente da Silva, remador dos
do Trabalho. escaleres da Alfandega de Flo-

O Syndicato de j ecidos es- rianopolis e Alcino Cunba, para
tá tratdndo cuidadosamente despachate aduaneiro da Alfande
do caso, que poderá se trans- ga de S. Franci!ico.

Perdida últirnaa

RESTA AGORA APPl;:lLAR PARA O TRIBUNAL Dr!"
CEGOS E MUDOS

v J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

smmerele, �ndustria
imposto de Renda
A rto 78 - Todas as pessoi

as físicas ou juridicas que por s

ou como representantes de tercei-
ros pagarem ordenados- gratifica
ções, bonificações, interesses, com
missões, porcentagens, juros, divi
dendos, lucros, alugeis e luvas,
prestarão informações a secçãa
do Imposto de Rendas annexa o

Delegacia Fiscal.
'

Arte 86 _ As infracções do WASHINGTON, - O ad-l Roosevelt recebeu o apoio do po- cisões proferidas ante-ontem pela
A 78

.

I
ministrador da N. R. 1-\., sr. Do- vo dos Estados U1id)s, quasi Suprema Côrte dos E3tados Uni-

rtO , serão CUl1J( as com a
,,' nald Richberg, depois de urm sem objecção de especte alguma, dos. Estava em jogo o poder do

multa de 500)$000 a 5:000$. dpalestra com o presi ente Fran embora muitos economistas de re- Governo Fed'!ral para controlar as
Art» 88 - Até 30 de junho, -

klin Roosevelt, declarou que t) no.ne e milhões de pessoas d� cul- condições do trabalho e as rü
podem ser feitas as declarações
d d ind d d

dos os methodos de cumprim -nto tura, estivessem conecando a du- cas commerciaes ao· n : u � ). J:
e ren imentos, m epen ente e'

-,

compulsório dos codig03 d i N�,{A vidar da praticabilidade das inno- somente affectan. in:J. e t I
multa, A pessoa física (particular), seriam s:.:spen,os immediatarn -nte. vações e das experiencias que elle o comrnercio inter-est idu a. ,� }

que possuir mais de 10:000$000
1:;"1 _ pr,)I_ f Ao mesmo tempo dirigiu un 'l) estava tentando impôr. Constitu- cifícamente, o caso prin-ipalI de redimentos bruto, ica sujeita
• J .)/",()F pello aos patrões afim de! quC' cionalistas Íamosoa e muitos delles deveria recebe- a � �'''Ir, .,""'.

--.. - a apresentação de sua declaração,
1 d d d o Congresscf e o povo de! 1�fã() nertencentes ao P,utido Democra- ,orema Côrte, S'� ,,". i. ., \ .,

ainda que, peras e- uções e en-

d f 'l' elaborar rnethodos destina.í is á tico, chelia-Ío pelo proprio presi- a Schechter fJoultry ':.1 1) "'>
cargo e amua e outras que o

I
.

I manterem as vantagens obtidas dente Rooseve't recebeu ode que. NovaYork e sua VlO ac
í

regu amento permute, vennam a
..

" , sob a N. R. A. :rande parte da legislação votada digo de Com nercio de A 1/,::." aa
hcar Isentas; caso não apresenta �

I
a pedido de Roosevelt era con- Iórrna da N. R. A. Sob o pontodeclaração ficará sujeita ao an-

d
'rária aos dispositivos constitucio- de vista nacional, o caso allecta-

çame..' -, ex-ollicio e per erá as

I d (N. R.) -A Suprema Côrte naesi norte-americanos. Entretmto, va os DIod�re,) b1' C'1i �)
�

deduçõe, regu amentares inci in
i 'I I d 30 dos Estados Unidcs acaba de des- ;-::gundo a opinião geral de que gresso do') E ,tal)3 JE_�
, ) a.noa na mu ta c ou

dfechar sobre a Azuia Azul, em- io presi ente deveria ser dado imoortante era o c \
50010 ou ainda tres vezes o va-

� .

,
.. ,.','l I do i d id A f' blema da famosa N. R. A. (Na- pleno apoio no sentido d� lb au- [ue ° sr. DJH.id ,{t_ \

...... ' ,__....J ... 01> -"" or o Imposto eVI o. sumas

';�,I \0 cornmerciaes co!!ectivas ou indi- tioml Ricovery Act), tremendo xiliar os esforços de fazer com ctor da N. R. A., o d�-�'11 "1

-'vi 0",(,':0 de 60 kiíos) viduaes, ainda mesmo que ten- golpe que, dadas as suas conse- que o paiz emergisse da depres pessoalmente: ')'); ::nH;'; ·1 .,

18$000 h 'f' b' d q lencias, certamente ser·lhe-á mo,- ,ão em qu� se e'lcontrava, rnC3mo v�rno, perante a SCllré n t C L
,;ovo am prejUlzo, Icam o nga\ as a

.' ,�c:;�i 23$000 pre�entar a sua declaração acom�
tal. De uma serie de derrotas sof- 05 m3is intran;Íge:ltes do; seus op' Era o Píim::.ira casa d,s..:u!.. d.' J>-

23$000 h d d d fridas no Congresso e nos tribu- po;itt)res he,itavam em apontar a rante o aito Tribllnl1 ",'" '-';," - ,,'
,,' ·;0 pan a a os ocumentos que pro-

�

'IJ'", 'JU 'v'lfula'lIOho 23$000 naes federaes, nos ultimas m�zes, inconstitucion:llidad� d� taes me- levantava, directa'ne;}L�. a 'l'J� ',:ia
(t:«),Lt.lA. <"':'1.);.'" 'Y�. vem o seu pre]UIZO. .

d d d C d d ::l dCa:wÍlna caJxa 55$000 MERCADO ESTAVEL Arto 175 _ As emprezas qJe
a maIS grave para o prcsi entel:13. c>n5eguc:ntem�nte, sómente a cOl15titucÍonali i'.� ,)3 -::)1.'5);

VéIa� de cebo C:lu,a 18$000 pagarem juros de debentures e
Roosevelt e suas multipias inno- agora, julgou a Côrte Suprema ditados p.:!la N. R. A,

Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA obrigações ao portador, descon- vações de ordem social e econo� I nJrte-am:,ricana, após largos es- A S;;h'!cht�r Poult y C );n,.H"

C·',c:bo1,a', ('.alxa .")5$000 d d d mica e experiencias várias que ten' tudos e investigações, decid,n3o ny c')nfessou a violaçã,) d.l p o-
, .0, (Por sacco de 50 kilos) tarão sempre in epen ente e sa

Vélas "tcarina caixa� 45$000 ," 13$000 b
' tou impôr ao povo norte-arneri- relativam�nte á mlteria d:; con- visõ�s do Codigo de Aves, quan-

t' i':Ja com pó er a guem são pagos esses Juros f
'

"d 1 d' f 'd d N' I R ' .

I
.

Z' M F' I .

30:�OOO 11 $500
cano- '01 constItUI a pe,a eCIsão orml a ,! com o :ltlona �cuver to as horas e a03 sa an03, m iS

_eti lays -lscner caIxa .p Grossa sem pó a taxa de 8010, quanto aos di-
Côco SJ.cco 50$000 MERCADO S3LATAE videndos da acção ao portador,

da mais alta Côrte �da terra do Act (N. R. A.). foi ab;;olvida de! culpa em vlrtu-

Farello sacco 6$500 a taxa a descontar pela mesma
Tio Sam, ante-oatem pronunciada. Anteriomente á decisão profe- d'! tae!> violações, por uma c':)�te

Fa,e;iinho sacco 8$500 ARROZ forma será de 4010 independen
Com o auxilio dos seus conselhei- rida na segunda-feira ultima pela inferior, sob a all�gação de que

F arinba de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) temente do inposto pago pela
ros e consultores, na mór parte Suprema Côrte, outros tribunaes 03 dispositivos do referido Codi-

24$000 A 11 E 'I 45$000 sociedade. professores de universidades (com- federaes norte-,-'\merican::>s profe- go eram incoU5titucionaes. E,se

Vélas ele C@ra kilo 7$500 f1
gu na speCla Afio 182 _ São passiveis do muuente denominndo o Brais riram sentenças contra certas cara- caso foi submettido, em Washin-

G k·]· r1:400 .'-\gulha Bom 40$000
d d Trust), o presidente dos Esta- cteristicas da, actividad�s ad'.ninis- 2.J0I1, á SJprema Corte e d) seu

",ram;JOs p. cêra dlO i <j) TE' I 42$000 imposto e ren as os vencimen- -

I 13&C'no !.aponez specla d d b d dos Unidos. parece-nos, t�ntou; trativas de Roosevelt e o Senado d�sfecho despediam os poden:sCimento Mauá sacco ,�:uU·; B 38$000 tos e to os os mom ros a ma-

Phosd-'Jros Pinheiro lata 210$000 'Bia_poneCz ?dm .

� t d '-

�

d E t d de3d� que tomou posse do c':\rgo bvia recundo, durante os ulti- do G:JVern;) Federal para regu-
,

r

AI 28' 500
ICá orn a 28$000 gIs.ra �ra. a umao, os s a o�. de chefe do Poder Executivo, mos mêse" dar aDtaio integral a Lir horas de trabalho, relaçõesAran.e larpado n. 1 2 ro o $ d Dlstnto Federal e do Tem-

MERCADO FROUXO r o.
'

destruir toda a estructura econo- ahumas d:ls solicitarões feitas pe- de salarios do operariado nas in�
Arame farpado ll. 13 rôlo 39$000 . tono do Acre, bem como os do �:;$

d E mica e social da grande Repu- lo presidellte ao Congre3so. M'\, dustrias, que sóm.:!nte indirecta-
BANHA I

funccionalismo público os sta-
blica do Norte, pondo em pratica eSS'i3 decisões contrarias anteriores, mente affectam o commercio in-

(P
. d 60 l.·Z) dos e dos municipios. (Decreto d d S d d d I T dar carxas e t(lOS ' uma após outra experiencias e por parte o ;!na o, a atten er ter-esta ua. aes in ustrias, na

Em latas de 20 kilos 155$0001 nO 19.723). toda a sorte. Durante qllasi todo a03 pedidos de Roosevelt, foram sua mar p:ute, comprehendem
I� ) t

J 5 k'l 1 58$000 Secção do Imposto de renda, d d I d fr:.m a as ue IaS '

.' 'o peiro o que marcou â m,ta e re ativamente e pequ�na impol- todas as industrias manu acturei�
Em latas de 2 kilos 160$000 T�:s::roaNa�::;�a�: �:�:�o�: do seu quartrienn:o. o presidente taneia, comparado-se com a, de- Continua na 3a. página

MERCADO CALMO Santa CathaIÍn;!,. �GOGG�.. O� .�....�

E,�;��:;:�:35118 D E J U N H O I
Se tendes sido ate oJe � •

infeliz e desprotegido da s�r- i �

}f�u�d�â��,o ��mP::m e�o��; e C O L L O S S A L S O R T E 10 o
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

6$000 je mesmo para a CAIXA
1 $500 POSTAL 49, NICTHEROY,
1 $700 Estado do Rio, enviando um

1 $600 enveloppe sellad,) e subscrip-
to, para a resp0sta, que re-

metteremos gratis o meio fa-
cil e seguro de em 8 dias, I
conseguirdes o que desejar-I_des, seja o que fôr. ;)�

•

e gricultura

Gatos do matto uma

Lontras média uma3 ()�,,)I' ()
_, r ;, do -natto uma

M(jn:,�i:G:i dti Fioriam�pGnS Mantas Gordas

F 1 7 $000 Patos e Manta
eijão preto sacco

Feijão branco sacco 1 5$000 Sortida regular
Feijão vermelho sacco 15$000 I'

MERCADO FIRME

Milho sacco 10$500
Batata sacco 1 0$000

• DIVEROSS

Amendoim sacco 10$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

Farinha ele milho sacco 1 2$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 1 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 5$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
Entra�ase 5ahiô as

6 a 14-5
� TRATAR á Rua Saldanha

12.759 Marinho N 10
20.199

.

J 1.356 III Vende-se um
6.218 Iano Zt;itter Win-

kelman novo.

f�'eífC� correl1t,s r.!3 rU'aç� d�
fioriam}l1@!!$

FARINHA DE TRIGO
,-

ruzeiro 44 kilos 42$500
�}urpreza 44 kilos 40$500

. " ...eiro 5 e 2 kilo5 5$100

l ..._)'

• CO) l

lVbJo d.

SABf-\O
Caixas pequ, !

Caixas grand,

Dl'
"-·noz saccr

V1NHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000
20$000
27$000
25$000

EÚl quni!o�
Em dt:cimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
VaSSf)u:;!� 3 fios dL:.

xarquc c::rxões arroba
XaJ que sortidoslarroba

COUROS

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo
2$500
1$800

5TOt'K 12m 14-6

CAMBIO
90 dlv á vista

91$000 91$000
1$220
7$465
1$530
$880

18$572
2$535
5$995
3$140
4$828
7$280 Professora norma-

12$570 lista -- acceita alumnos.

CURSO PRIMARia
E SECUNDARIa

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$200
1$000
3$000

PELES

, .lo Ch'.11l-'0 una

.. �[�\�·�i\')s umrl

4$000
30$000
3$000
5$000
6$000
5$000
?'tOOO
10.$000

1,] r. .tr- \l!Y'a

, <::'l ·l,.....J :-::.e
I. r,.:

"�, .

! '.

,
I .�) duzia
38$000

. J•• 181.1.1<6 hj 1 cz. 114$000
'",l1<1S dê serra lei dz. 2b� "()O
f' erro de pinho 16$OOu
Taboas de qualidade 2x23 dz,

18$000
I, h$OOO

j í II.) I

I

XARQUE
(por kilo)

1$900
1$600
1$500

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
( Suissa
« 8elgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

12.298
16.876
11.179
8.641

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

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.0@0

(Faltam as sahidas dos �sitos particulares.

2

EDITAL

a sua

Ferlôc àe morte a

Aguia AzuL ..

o presidente Roosevelt soffreu
maior derrota

NA

REDITO MUTUO P" EDIAL"

Prem ios el11 mercadorias

5:575$000
Por 1$000R d"

Vende-se uma

a Io vi�ta, marca

CaCIque, 6 val-
vulas em perfeito estado por ....
1 :OOO$-Largo Gal. Osorio, 38

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PRED AL !

A CRED TO MUTUO PRE-
DAL, destaca-se das mais sérias e vantajos as sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

Tratar nesta redacção.
Por pre�o de occasião.

I.' Exige apenas a contribuiçao de .j,.� 1$000 para cada sorteo.
.

•

i Habilitai-vos! Inscrevei ..vos! iI -------------------- �

a,

Ino

: ", r
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A GAZETA
----------------------------

Gazeta �ndíca:
Advogados

=�-,I
� I

Dr. He;il'ique Rupp Jtw. i

T dicas

Cesar Avila

Ex-assistente do

.1
.
Cesar Sarton I

íca cirurgica-operaçôes
I Escriptorio R. Felippe

II Schmidt n' 9 Phone 1483

11-
- -

II
,

s 3 horas em diante dia

nemente á R. Arcypreste
l'IJa n: 1 -- Phone 1.618
'..:.f
.�., Dr. Fulvio Aducci

Advogadosidencla:-R. Esteves t:
nior, 179-Phone, 1.28J

Rua João Pinto, n

I i (sobrado)
I

i Das 10 ás 12 e das 14
17 horas

---;,,;-;;;:;,;;:;;

r. Antonio Botini
,

'ediclna Interna- Syphllis

Vias Urinariús I ;�:;::". F.r;'1Advogado �

I Rua Trajano, n' 1 sobrado 1'1l Telephone _"'_�8__ �
ii

�====-====
�i
--,

-

onsultorio t: Residencia

Rua Trajano, 21

:onsultas ás 17 horas

Teleplume 1.658

:'r. Miguel
Boabaid
lh Geral -- Vias flrinarias

morthoidas: - Tratamento
sem operação e sem dôr

\ id.:-Praça Pereira e ou.

ira, 14-Teleph. 1 353

• Jordan
ASA MATRIZ:

.JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

reço Telegraphico « I �JIDUSi»
Caixa Postal, 75 Tel. 514 e 507

ILIAES:
Mafra - Car)oit")has

(SANTA CATHARINA)
o Negro -_ S. Matheus

(PAr�ANÁ)
Herva IVlatte
EM GRANDE ESCALA

-.
'

Seccos e Molhados
POR ATACADO

xportaçào de productos do palz
RICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

eferir O Sabão I-,
If

e

mm li...........

Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

F-echan"')en-to de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19ihoras
No Correio ás 20lhoras
Registrados ás" 19,30�horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE, CURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

18 I E()ifiedo La porta. HotelI �,,.,,...._,
- ,....

_

.....

á] _efinação de assuc�
=de=1

João Selva==

Fabrica Rua BGcayu'Ja, 154

Deposítti: Mercado, 36
--r�----

FLOl(IANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
�.",�\���\4)2�..'��(.l��t",;d���,�'V��:�sa'>�)/7f�.::t;��COMPRA:-SE BAGAS DE NOZES

__ ��;-;A��Q�I�Ã;-·;;-�;���--�:Õ�O�-,���'_jf��;---��:-� ���-I�----------------- ,,-

� São necessaríos 3 qualidades ���
1

ccaclo O"'I'�3e�liJc�G_-- - G��� � SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PR1N1A r�{�
1.1 re i ra tem seu escrip- � t,F-�f � Essas somente são co t 1 �1íj
j ft t� E �]

;
I a en n rac as l\\?j

�
t" d d

.

á rua t� G_'-_""_ �
nos novos typos de radio

�,_.\1II ono e a vocacia c: i� SÓmel1'te
G � ..�",b�_�§ ��

. Visconde de Ouro Preto I I � PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. �
in. 70. _- phonp' 1277.-: I � COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 ��j

� ayer e ������!M��i�)!�����it���l�N�

ISUlt·T.�;;tol���O'
13 Caixa Postal, 110. I

� Boonekamp � Paraná EU'CtU'iiU
J.5ultas. �}l �

I)
das 15 ás �JOl{19 Não ponha fóra a sua lamina �.;! O apperitivo de maior fama � Tiragen-. 8.000 Exer()::..")k�r·e��

d "f'J
>",r- __ . "'.�, .9.:-. Revista-.i.omal de actl.lGlidadc, com circulação nl',

1-- usaAdquira já o afamado afia- @t.l'���C�, -�-------- e,�e.@a)�J Estados de Espírito Santo, Minas, Rio, S. Pa�lloJ Matto

\ I dor l!SIRANA" para laminas ty- Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio G. do Sul.
\
grandes luctas que déSdo- po Gillette. Circulará no proximo mez a 2a. EiDrção dedicada ao ES1:'-

��amp() da actividade so- Pam excellente e baratíssimo. Valiosos brindes do de Santa Catharina.
. �ommercial, o espirito mo- INSTALLADORA DE ��������������f���·r.�ir�·

bem equilibrado utilis� o FLORIANOPOLIS d
til .I. IIIL �� r;;�1

e como a mais mprescm- Rua. Trajano n' 11 ISi.rlr"",Ue l�liJ

Att t b. w r�.'.Hs necessidades! � 'en ae
.

em fi ��
L.. ROSA � � m�� ��

� A Agencia iV1od'erné:� ��l
� de �ublicações� com séde �(�

I
em Sao Paulo, e autorizada e t!S- t\;:&J

�� calizada pelo Governo Federai e �1
Possue a carta patente n. 112 ��.1

� �FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes' por
semana, todas as segundas, terças e scxtasIe.ras

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

O��������l!!��:J;1�����;(�

lO de (Curitiba)
ao que é bom, é economiCD e

TE E �'ERA _UE

Telcphone 1441 Caixa Postal 105

"Expresso NOI'i1ldesie ��

Séde Porto Alegre
EMPREZA Dr: TRANSPORTES EN' AUTOMOVElS, O:\'J'\I

BUS E CAMINHÕES

Devidamente Rc;istrada
-----

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Peçam informações.

Linha Porto Alegre - Florianopot!s e

vice-versa

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLISaté

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

PASSAGEIROS, CARG1'.S, ENC01VlENDAS E VALm�ES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159---227
em Fiorianopoli5: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29.

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capita!: IRMÃOS SIMÕES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Mó.chado, Rua João Pinto n. 29

•

RUA DEOeORO 33

FLORIANOPOLIS.
a todas as pessõas que, por seu interrnedio, tomarem

assígnaturas ou annunciarem na

A GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

--,--�

AMMIIIiilWWAW �...io\r...u;Ql����'''.J_''

rendôso

É SUPERIOR
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sobre o Cha
a America

PelaCé:3rtazes
dia

do Afinal a paz
BorealBanco de

Crédito Po
pular e AgriM
cola de San ..

ta Catharina

IMPERIAL - Amôr Selva·
gem, às 7,30 horas.

I ROYAL--A toda velocida
de, às 7,30 horas.

ODEON-Quem matou o dr.
'�h h ' 71C tos y, as noras.

Contra a guerra e contra o

falso patriotismo
--------�x�--------

Uma noticia verdadeiramente lumna da morte, quando a guerra
auspiciosa e alviçareira, foi, sem chega,
duvida, a cessação das hostilida- Combater a guerra deve se� ,a
des entre o Paraguay e a Bolivia, preoccupação maxima dos es�m-DESOPILE O Por mais que se quizesse ver na- tos bem formad�s e robustecId��

O SEM TOMAR quella lucta sanguinolenta e Irate- por uma ment�hdade sadia e. l,aflGAD cida verdadeira chacina, cheia liberta das excitações da sensibi-

CAIOMELANOS de 'lances horríveis, um motivo lidade, quando estas são attingi-
. II para exaltação dos animos cha- das por uma em,oç.ão produzidaREI EBE DEPOSiTOS

f 1E Saltará da Cama Sentindo-se mados patrioticos, jamais, se po- por um a 50 patnonsmo.
Bem e Cheio de Vida deria conceber, que aquelle sacri- Ma pouco, varies jornae , ata-

ficio encerrasse um serio notivo cavam o presidente dJ. Republtca
para semelhantes degradação. ": Get�lio Vargas .. p:lrque IIS ir

Affirmam, mesmo. que a lucta sindo", Ia gastar m HS dê: dez m:l

girava em torno da ganancia des- contos de ruéis urna viagem a,

medida e insopitavel de um com- repubhcas visinhas da Argentinl
mercis de competições.i. e Uruguay. QLle diriam esses ze

Mais uma forte e grande ra- lozos fiscaes dos cofres do The
zão para a inutilidade da guerra souro Nacional, si, dez vezes

accesa entre as duas nações c mais fossem gastos com uma re

que estava, de certa fórma, affe-I �oIU�ãO ou peior com u�a mobi,ctando serrarnente a paz do con- lização para uma gu ...rra COI:1
tinente americano. qualquer daquellas duas republi.

A guerra
" do Chaco, aquella cas?

,

derrame criminoso de sangue, a Para CImentar a Paz sul-ame
prevalecer o objectivo que segun- ricana, para abrir ." fr�nteiras li
do aHirmam a provocou, tornou- mitrophes dos paizes amIgos a um

se, assim, o producto da ganan- commercio que vp.n?a favorecer a

cia do capitalismo insaciavel, todas as classes sO�Ia�s e augmen
que, de olhos desmedidamente a· tar as nossas possib.lidades Iutu-
b f,

,

11 fi 'I" -

sertos e postos ixamente no resu- ras, aque es
. �I, nao repre en-

tado lucrativo que poderiam usu- tarn um desperdício. Antes, uma

fruir do commercio ilicito, não tre- necessidade, um beneficio, que to-

pidou em levar a desgraça a m« dos nós brasileiros, argentinos e O que disse a imprellsalhares de familias. uruguayos, havemos de gozar, sem

A quanto podem .a ambição e receios de guerras e de perturba- chefe integralista deo egoísmo humanos.i. ções possiveis.
P ti.Esse egoismo, principalmente Louvores, pois, a todos quan- e ropo .1S

que, segundo Camillo Castel'o to trabalharam no sentido ver-
'\

Bran�o,"é um interesse dos s:!nt .. d Ideiramente patriotico de esta- RIO, 10 (Meridional)-O chete integralista Padilha rei
dos que subjugam o espirito, a belecererr. o dominio da paz no que um integraiista fôra feádo pela madrugada por um alliancis
rAzão, e todas as nossas facu!da- coração dos povos americanos do no momento em que uns grupos pregavam cartazes.
des; um interesse que espia e sul. A policia permittiu a realizaç.ão do comício da A. N. L.
calcula, e não concente a alma E bemaventurados os que le- Afim de evitar conflictos, prohibiu que os integralistas co

relações com objectos éxteriores. varam os dois paizes beIligeran
sinão para' attrair a si todos os tes a ensarrilharem armas e medi
jubilos. n rem, envergonhados e arrependi

IIRazões patrioticas !nos levam dos, a obra de destruição e morte

á guerrall, escreveu um critico de que semearam.

um dos paizes então belligerantes, Oswaldo Mello
numa correspondencia enviada á
La Nacion, meZéS passadcs.
As razões ponderav':.is dessa

affirmativa, ficaram no tinteiro do
jornalista boliviano, porque, na

sua corresf..'ondencia, nos não a

ponta, quaes foram as taes nzões,
a não �er, motivos piégas de um

patriotismo puramente convencio
nal, expressão commum de um

nacionalismo ingenuo.
Já dizia José Ingenieros em sua

obra. "As brças Moraes". "Patrio- A estação allemã DJA, onda
ta é aquelle que ama seus conci- 31 ,3f3ms. irradiará amanhã o pro
dadãos, educa-os, alenta-os, digni- gramma abaixo, para a America
.fica-os, honra-os; aquelle que luta do Sul.
pelo bem estar de seu povo, sacri- A's 23,15 corresponde às 7,15
ficando-se para emancipa-lo de to- hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

��,[����I
dos os jugos; aquelle que sabe que 11,15 hs.OGG�GOG•••e .O.���...�·
a Patria não é cella de escravos, 23.05 Annuncio 1J]A (allemão,

I�
.

PIHém, 301ar de humens livres � hespanhol) Canção popular al-!. Em todos os modelos ,PH �. 1...1PS. livres em todo <) sentido. Não é lemã.
, - embora de pre�os dltfe�entes�-iV. S., en-

• patriotismo, tambem, o que se ma- 23.10 Hora dos jovens: Associa�
t! contrarà uma qua1tdade unIforme, representan� ., nifesta por adjectivos retu�bantes, cão de meninas allemães: Pe-G do O mais alto valor que um receptor poderá • mas, o que o��r,a de maneIra cons- ia primeira vez no acampamen-� I offerecer, por esse preço. O t?nte pela fencIdade ou pela �lo� to de vacações.•

• na commumll• A guerra, porem, 23.35 Notícias sobre a economiaO
� M� sinistra e insaciavel, vassala sub- allemã..G••�O.G.�....._....a�lmissa e criminosa da morte, não 23.40 Entremeio.-

póde encontrar jamais, raZÕêS que 23.45 UIUmas noticias e noticias
=::Fabrica de Bordados== a justifiquem, embora mesmo in- da .Jlllemanha (em allemão).

---- D E Ruam as de um culto mystico e pa- 24.00 Uma hora variada e ale-

Em;�;-oD·.nslaken .triotico, fogo sagrado, que se atea gre .

• 1111
e se inflamma num repente de lou- 1. 1 5 Ultimas noticias e noticias
cura collectiva, ao som de hym- da .Jlllemanha (hespanhol).n�s e sob a hypnose passageira 1.30 Musica variada. Entwneio: Amparando os profissionaes da Imprensade discursos rubros dos que os { Conto breve de Fritz Müller- "mandando amparar pGr leis:proferem, mas, calmamente ficam! Partenkirchen. RI� t 3 (G)- Tomândo co- e meios adequados á impren� I

espemndo receber as manifestações 2,15 Actualidades. n�eclmento por proposta .d? sa para que realize o seu fIm" I

finaes... 2.30 "Do :A[orle e do Sul".Mu- dIrector Hugo Barreto da Im- a directoria da Associaçã,o
O trabalho e a cultura de um sica recreativa nórdita e hespa- ciativa da Constituinte e ac�· Brasi} �ira de Imprensa fe_liCI-

povo são o, indice de paz e fru- nhola. demico pernambucano Percl- tau aquelle deputado ;1gra-
ctos de um sào patriotismo. Tudo 3.00 Leitura do prog'ramma (aI- vo Cunha de aprese�tar uma �ecendo a lembrança e d�dq__l�>isso, porém, desapparece e cedo lemão, hesp.) Despedida DfA emen�a. a� ante-projecto da a, mesma toda a sua so�logar á passagem da tetrica co- (allemão, hespanhol). ConstltUlçao de Pernambuco nedade. I

(Soe, Coop. Resp. Lida,)
i�n.!a Trajano n, 16
(Edifício próprio]

Capital 136:700$000
5ó:424$498

PABANDO 05

I

I
Se está triste e sem animo para viver, não

I
recorra aos saes laxantes, etc., na espe

rança de um allivio milagroso. Nada con.

seguirá. Taes remedias estimulam os intes
tinos sem tocar a causa-e-o seu FIGADO,

�.' EUe deve destillar diariamente quasi um
litro de biles nos intestinos. Se a biles não
flue normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for-
mando gazes que farão crescer o seu esto
mago, e o seu paladar "ficará desagradavel;
surgirão manchas pela pene e uma dôr de
cabeca impertinente o atormentará. Todo
o seu organismo ficará envenenado.
As pilulas de CARTER são infalliveis

para activar o funccionamento do figado ..

Contêm propriedades vegetaes notaveís,
Experimente um vidro. Custa pouco. p�
:piluIas CARTER em qualquer pharma....

SEGUF�TES JUi-.(OS:
e[c Limitada S'!, ala,
ele. Aviso Previoôj. ala.
Prazo Fixo g'l, ala.

,

�·pARA chamar uma Li
mousine é sódiscar o

n. � ..222 ..
o unico

telephone das Limousines,

;t\ Saude! ! !
Ler com attenção

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

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerecemo,s
ao respeitavel publico, sem exagerar o� ?eus be�efl
cos effeitos, e sendo [a conhecida por distinctos clten
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

arope iodo ..tannico
especialmente prepar:ldo no laboratorio da Pharn:a
da INTERNACIONAL. Indicado com grande proveIto
pelas summidades medicas n_os, casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstttUlnte nas convales
cellcias de molestias graves, etc. etc,

005125: Urna colhlZr àos àe sopa antes àas refeições.

r:::>I,al'-ma,cia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

reation
CONSELHEIRO MAfRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio de titulas
e documentos desta capital.

QUE suas aulas, cursos e conces

são ele diplomas prosseguem e pros�
seguirão na sua nórma habitual.

OS DIRECTORES:

Avisa

-----�-----
Neste bem aoparelhado estabelecimento executa-se com a ma�

xima pf(Jmptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor

tinas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour, Pon�
to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botões, Plissé, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs. Commerciantes teFão abatimento.

Rua Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS

.

SANTA CATHARINA

A'!�
: �t, 1 .,

.1

nossa historia
co e

(Compilação de L. Nazaretnj
Dia 14 de Junho-S. Bazilio Magno' "-.,

------K�E,----- .�
180 I-Nascimento de um sabio-Na,ceu, na Dina

ca, o sabio naturalista dr. Guilherme Lund, o solitario da L
Santa, onde passou bôa parte de sua existencia estudando a fio
fauna brasileira.

1855-0 gabinete de seis de Setembro-Em vir
de molestia do Marquez de Paraná (Honorio Hermeto Car
Leão), assume a presidencia do gabinete organizado pelo mesm
6 de Setembro de 1853, o ministro da Guerra, senador e tene
general Luiz Alves de Lima e Silva, marquez de Caxias.

1909-Brasifeiros notaveis que desappurecem:.:
leceu, no Rio de Janeiro, o dr. Affonso Augusto Penna. Este
nente estadista nasceu em 1 847, na legendaria Minas Geraes. De
de eleito e reconhecido Presidente da Republica do Brasil, visit
todos os E'itados da Federação afim de conhecer, de oisu, os
homens, as suas necessidades, a bordo do elegante transmarinhe �ranhão, chegou a esta capital em Agosto de 1906, onde fCJé"f�-'--
do carinhosamente pelo povo e G')verno do Estado. No theatro
Varo de Carvalho foi offerecido ao emerito brasileiro um lauto
quete e a Imprensa de Floriano�c!is, então representada pelo O
Correio do POVJ, 1?efor71a, A Fé, O Livro, O Ideal e o O
dante, dedicou ao Presid2nte Penoa especial homenagem, publica
uma polyanthé I onde collaboraram diversos e criptores catharine

-1 91 O Fallece em Bruxellas, Belgica, o artista A
Corrêa, originario do Rio de Janeiro e conhecido no mundo I
rario e artistico por ter illustrado a obra de Wells, La guerra
mondes.

-191O-Fallece em Paris o genera I Antonio de Ba
e Vasconcellos, barão de PeraJy, que entràra na campanha
Paraguay, corno commandante do 36' corpo de voluntários da
tria e [ôra varias vezes deputado geral pelo Maranhão.

Integralism

parecessem ao comIClO.

Diz que os alliancistas não necessitavam de passar á fre
da séde. Entrento, insistiram, parando á frente c insultando
baixo calão e quando menos se esperava, doi� estampidos foram o

vidos, seguindo-se o tiroteÍo. N6s eramos cêrca de setenta, no i
terior, na maioria dasarmada. Penso, entretanto, que havia \-dez
doze que possuiam revólver e que diante de am atagll�, têria:n re

gido. j\jão vi atirarem, pois na sala em que eu estava ningue
atirou, mas basta vêr as marcas da casa commeccial do pavimen
terreo marcado pelos proJectis que a attingiram.

.'

Disse ainda que Petropolis já suspeitava de pertu:baçõ�
quando chegou o trem do sr. Cabanas acompanhado de individu
desconhecidos em Petropolis. Terminou dizendo que nenhuma res

ponsabilidade cabe aos integralistas.
(Transcripto de um jornal de Porto Alegre).

Prefiram sempre o inegua-
I

_

laveJ SABAO
I ND •O de Curityba

Irradiação
da Allema

nha
Fr�nte Unica Cornrnun1st

Ontem revimos em nosso archivo um boletim da O.B·P. d
.

Comité Central do Partido Communista do Brasil, Secção da Inter
nacional Communista.

.

Lendo o que ali se pleiteia, lembram03-nos, então, da seme
lhança desse programma com o programma da A.N.L

Veja o publico de Florianopolis como são identicos:
«Grandes demonstn.1ções populares. Ampliação dessas luta

até a tomada do Poder. Governo provisorio popular. Cancellament�
das dividas internas e externas. Terras dos latifundiarios aos campo)
neses. Nacionalisação das emprezas imperialistas etc.» E ha gente
que affirma a nenhuma ligação entre a A.N.L. e o Partido Commu.
nista! Naturalmente nunca viram um jornal ou boletim communistasl

-0-

O IntegralismoJem Sant� JCatharlna t-_--1Communicações recebidas do sul pela Chefia ProvinciaI�i
zem do grande surto que està tomando, no sul da provincia, o

Integralismo.
Dentro de breves dias será installado um sub-Nucleo elll

Larangeil as, no municipio de Laguna e o de Imbituba.
Attingem mais de um milhar os brasileiros mobilisados pela

doutrina integralista e que, resolutamente, vêm luctar pelo grandeBraúl do Sigma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MACHINAS: �
Machinas de beneficiar im�dc:ira �,Material em geral para construcções: Machinas para oíficinas rnccharucas (?';

Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latociros ti'�
e janellas, tinta Machinarios em geral para a

<

lavoura: larados, �;,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. (�

Linha para coser e serzir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores l�'f4
Lã \�m novel!�� e meac.1:1s Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos

-

�
Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmissões: eixos, r�

O�,:,.��"j
\ 'colchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona I\\·!',

�$o :'::onmas e Cort.nados Tintas a oleo e esmaltes 01eos e graxas lubrificantes ��
Toalhas t guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e, Caminhões FORD Peças, acccs- ��l�� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico �,

�.�".'�)' nv,,'. 'L'1ri{'\'C ,1. , (-,f «nados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYE[( ��
� Charutos «f) '\ i\hl'-:; iviANN» Eebidas nacionaes e extranr-eiras Material electrico em geral �1
� ---" ----_._- �'
� de �'J�:'JlV�;"::;gé)C[;�O "�-1ot:;�ocke�'-�vapores "Carl Hoepcke", "AnnB" e H�JiaJ(' �
� r _ .. .' 't,.'_ ��f� ncEt .. o.· ".::/i'f,:, _' Marii0!l" - Fabrica de Gelo HRita Marié:.':i" ._ Estaleiro "Aíatac��a" J:;;;íj
� �J.�

"
-

i_ ., ....v, ' .' .'"
o, "", " nr O'",--�,_,- 'l�'�N"' •.:::?-"':'Y e,,::'J ���1:�)�"'!)J�'?�'���·1?'::?-"1.���'�.;..,?����':':T�'J�.""-,J� ....;P��,·I>":<'l:"''''W>���x.,�;:,���''1:�w=:����t.,'-.I(! >. �.;'Y'·l -,
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. .'

"

v.-.;PÍ;" ,.:. I':f' > ·V:ü ';,\'U�,.ç�A'" � P-�"'�í'''' �'l7(9,'t?� [.�j�Ii;������':6.r..T?���::r' � ���j}1Ji,����;���:����r.:..S"[�d�;�ª�<1"�:"O.J'Í�'j�...��Z;��>J'� ..�.t:,�.("�� � ....:tf;1fri:_'�d��'I���������·}l�:;)I;��!li�������.r'

1:" -,,:Y},: ::,I,�,: f:;'�:�'� i,��!1,;;;::_ c_;;._��_j_2_'i'�i IUDnfGitaria Cluiquhl!h; ,!���-��-���������."""""""'�,.��""""""""�

�-"=-.".,.-'��:-.�--;;;-"-.��EôUR05 TER:RE5HU':5 E:. {[}flRITIITl05 I' H I'� 4�'�;��� IIncontestavelmente A Primeira no Brasil � Especialidades em caramellos, bonbons, empadas, �j
Ih

.onservas vinhos finos etc Está doente? Quer saber ojue tem?

�I'-pital real isaà o 9.000:0DO�DODI.

1'-
,c' v, ,o l •

l\.� d ri d t'
- 1;!Reservas mais ô" 36.C�OD:DOD$�DOI·, Fornece doces de todas as qualidades para ca- mail e nome, e .... ac e e pro rssao, com cnve.oppe

;Receita em 1933 l7.762:703$3611 I sarnentos, bantisados e bailes. sellado para resposta, á �11mmoveis 13.472:2,:]9$349,' �
Respon'Õabiliàaàes cesumíõ cs em 1933 2.369.938:432$816; j!�",'

CAIXA POSTAL, 509 RIO 02 J ,"lNi:r�o �
(Estas responsabillàaàt::s referem-52 sóm ente aos i'Om05 cei t?ESTAUr�ANT A LA' CARTE no primeiro andar

-';;,;:_�;;,;,;;;_;;;;;.;;__�;a;;: uo.;;;;;;;;;;_�_n;;;;;�
B

fOôO e TRAHSPORTE5, Que =;ão 05 DOIS Ut")IC05 ern qur-:
. .. oo",-r.�=","",;;,--,;",=-"';;;;;;;;�N li

a Companhia opérc)
.

I ; � r t·! E o D o R o F E R R A R I
Agentes, Sub-Agentl?S e Regulaàorl?s ôe Avaria5 em tOGaS osi li, RUi\. FEU?P SCHIVHDT n' 10 (ESQUINA DA
é:staàos ào Bra51l, no Uruqun- (5uccursol) e nas primipaer.1 � ,� EUA TRAJANO)' 'felephone 1.194

praças exlrongeit'as � I � .

11 �
Agentes em florianopolis l'Atl'H?05 LOBO & riA. � .....,.w,._i.�;r�.= .

Rua r. mafl'o n' 35 (s o br-oõo) Caixa poslal 19

1Telegl'. f-H.LIAHÇA Tclzph, 1.()133 � ..........�""'-,."....-......_- --

E",ipio,;o, 'm L°Il.��::,,�ol:'OI�O�og'5 5ub-Rg,nl" 'm i 11-- !l::' � � #'II a 'n0 A,
10

_,. ,_._.� -�I' Ir Ii�U 'iU. U Ia
Sociedade lmmobiliaria CatharÍnense Limitada End. TeL FI LOfVf ENO

res

o

elJl

���I�=
Blurr�E�r,au .� .Joinvilk� São f--rancisco L�agLJna

MostrlJario per�ar�lentE� em Cruzeir·o cio S\.J�

A GAZETA

Filiaes em:
S

- �

eCçé.30 oe
FAZENDAS:

'

Fazendas nacíonaes e extrangeiras
Morins e Algodões
! .onas e lmpermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas

para ternos

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o 110SS0

Escriptorio e ádquira u.",,: ou MAIS látes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra d.:: terreno da Villa Balncaria é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linôa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente De agua potavel.

Terrenos complEtamente planos.

A VILLA BAU-IEARIA DISTA a:

1000 metros oa Ponte H 12r::ilio LllZ.
800 ào Branàe Quat'tel feàeral, em construcção.

600 àQ ô!'upo Escolar José 130iteux.
Ha séàe ào Dislrido 1oão [7essôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$OriJO
A 50cieàaàe se encarrega àa construcção àe Préàios

Od 16tes aàquil'.àos, mediante o pagamento àe uma entrada á
unsta e o resta'te em pagamentos mensaes.

ln/ermações completas, á Rua Conselheiro Aia/ra, 82
PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH
------------------------------------------------

--====================-=_.���===��=.����

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper'
DEPosn o E ESCRIPTORIO

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

'ARTIG
CRIA

Secçac:::> de

FERRAGENS:

, �
I
o'

de

s A o J O S E'FLORIANOPOLIS
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, FareI1c,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

V -;;;J as casas na ma Conselh.uo

enl�ei9Setlilafra n. 126�, 130, e 7]a e

rua Felippe Schmldt 41 rua.I. L-AI }.->\.... '-" J. !'. ,! i{..

Pedro Ivo n, 3, e um terreno na rua felippc Si'hol1idt Cf m

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Pado Sch:em
per.

-

ç
Ui.��"'W"5'P?'iS"! u....-vrzrn-

Yaurt deGranja
Zina

E' o melho{medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, "rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
didtes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processC' con
segue-se uma grande quantdade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicos de FiorianopoJis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café -Na-

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
�

PASC�oÃi'-SIMONE S. A. � SE QUERES ANilAR D'o:

� AUTO commodamente e

CO"I,TILIVRARIA MODERNA !I se(!,t!rança chama o

funàaón em 1886 I Ford V fJlm20[�
Rua Felippe Schmidt n' 8 �

� Phone 1 �1?·Caixa postallZ9 Tel. auto 1004 � • r. e. o .. _

Codigo Ribeiro End. Telg. i __

E N��A MAIS!

.�IMO��E . IN 1f� 0'\� � t:'_t.�u � jfvpo'p"a,:nla. EstereO\YPl ��.;, l?) �j \J '<� �y $lft:íl

IEncaàernação, Pautarão, Tra ,.;,i. � ri:l "tlP "" %-/,1
balhos em Alto F\e:le\Jo eh:. I R"""""'""""""��.•=''''',.,'''',.".=.. ,...,- """'" ,UA 28 DE 5ETEM-

===.===._. _= I ERG N. 16 I
V. Excia. gOf,:a de hordar?
Não se preoccupc com cs ris

cos. Almobda�, toalha", panHes
de parede e todo e q1l3.1,rcr t,o, •

balho dr·ss'7. ramo, e�:}o à venda
na CAS/-\ "A INSTt-\LLA-
["OloJAo" 'I' �r' 11.J ""\. a �\ua r<:�jano H. ,

onde V. Exc2a. pod,·;& erl\:on>

mendar ri:icos ('<p·�Cl;)cS para
qt:aesquer fa�,'�l1d<1s ou trabalho:,
os qL'2.eo serão fornecidos a ��u

inteiro conten.o.

Pelleieria
Argel1til�a

Rua Trajano n. 1 I .

It-olSTAí�LADOgA DE
FLORI1-\NOPOUS

Compra-se peI!es
crúas de Gato do Mal
to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava .. se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO" N. 38

V ENI?E-SE Ut�la �onfOl:ta�el casa.: sita na rua prir.
clpai do dlstncto <<joao Pessoa»,,, com fundos

• .J._

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇAO.

I TAL.
E ��

Mafra (esquina Trajano)Rua
A H

Conselheiro
.,�

s
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c: G �e,BJ" fee����ra!��i [N=� Vid;ij
�-���,,-�.�.��._�,�-�-��-�,�-�",,,!:.�,;-���������-�.���������������� Continuação da 2a' pagina �::Jà:r;�*��*::*:*� ��"'C...��:>#::a:��k

ras dos Estados Unidos, poden- Arte fóra do écram
JoGOS DE DOMINGO do-se, portanto, dizer que a sorte 0------
Em São Paulo: Corinrhians 2 de toda a N. R. A. dependia Foi em Bello Horizonte, a cidade mais "Hollywoodesca"

-Juventus I; Villa lpojuca 6- da decisão da Corte Suprema. do Brasil e mais "desacato' nacional. Ali as mulheres viram ho

Hungaros P�ulistas 3. Hespanha Essa decisão, ante-ontem prole- mens e vice-versa. O noticiario dos jornaes traz diariamente novida-.

F. C. O-Santos 2. Torneios da rida, foi unanimemente favoravel des "made in Bello Horizonte," cidadezinha garota e traquinas 'f

APEA: 10. jogo (S. Bento 1- á Poultry Cornpany e, assim, con- que acabou conquistando fama com os queijos, badernas politicas e

Syrio O; 20.) Independente 2- tra a N. R. A., contrária ao mudanças de sexos. �

São Caetano O. 30.) Estudantes pr:�idente Roo;,�velt e ainda =. Outra noticia do progresso dynamico nos veio .pelo tele-

do rn i n- 2 corners - H. Primo O. 40.) trana aos {fjrams Trust, com- I grapho. Um fulano qualquer, teve um scena com a noiva e inter

Ordem e Progresso I-Ipiranga posto de especialistas que tentaram rompeu o idyllio. Dias depois, palestrando com amigos num café,
O. 50.) Portugueza 1 _ Jardim impor 'ao povo dos Estados Uni- roi procurado pela queridinha e convidado á sahir. Na rua tres

America O. 60.) S. Bento 1- dos, as suas avançadas theorias e pessoas esperavam dentro de um automovel, que seguiu vagarosa

Independente O. 70.) Esrudantes experiencias, O noticiário tele- mente os pombinhos. ElIes discutiam pontos de vista differentes e

2-0. Progresso O. 80.) Portu- graphico de Washington informou surgiu (I inevitavel: pancada. Ella deu-lhe um scientifico "jab" e

gueza 2 comers _ S. Bento um
hontem que o director da N. R. saltou para o automovel d'onde o pae e dois irmãos munidos de

comer. 9�.) Portugueza I _ Es- A., sr. Richberg, ordenou aos "brôwnings' fizeram do corpo do noivo uma "peneira", ferindo

tudantes O. Campeão do Torneio: seus auxiliares que suspendessem tambem populares que accorreram aos estampidos. Finda a scena

Portugueza, No Rio- Fuzileiros a applicação de to los os Codi - genuinamente "yankee,"em desabalada carreira fugiram pelas ruas

Navaes 3-Ftuminense F. C. I. gos aílectados pela decisão da da cidade atropelando tudo, até os policiaes ...

Botafogo 3 -- S. Christovão O. Côrte Suprema. Assim, parl'cc A população revoltou-se com o facto e a "quadrilha-lami-
Continúa tomando vulto o tra- Bangú 3 -Brasil 2. Anlarahy 2 que a N. R. A. não é já, agora jliar" está sendo activamente procurada para responder o processo ou

tado de paz] apresentado pe- -Madureira O. Carioca I-Ola- mais do que um completo fracas- talvez ser filmada pelos operadores da RKO.
lo C. R. do Flamengo. Já íô- ria O. Flamengo I _ America I. so e que a situação do presiden- fim
ram designados 5 .elementos de Em Portugal: Bemfica 2-Belle- te Ruosevelt perante a opinião AHH(VER5AR(05
diversos clubs para em conjun- nense I. Victoria 1_ F. C. Porto p�blica daquelle grande paiz,
do apresentaram as bases do ac- O. Sporting 9- Nacional 3. Cas .. S�la tud? me�os favoravel+-êornan
côrdo, conforme solicitação do cavellinhos 5 __ União. O. Na �o,.. aSSIm, ainda remot�s as pos

Flamengo, e então� teremos uma Belgica. F. C. Schaux 8-Spor- sibilidades da sua reeleição em

nova entidade coberta pelo glo- ting Rink O. 1936.
noso pavilhão brasileiro.

A voz POVO

Despor�tiva
Redactor CYPRIANO JOSE'

Iris e Avahy jog�rão
go proxlmo

Dentro de algumas horas vere- está interessando a innumeras pes�
:1' 'S [rente á frente as possantes} sôas, especialmente na classe mili
�3(luadras do Iris e do .J]vaf1y tar. Apezar de Basilio declarar
preliando em disputa de colloca- constantemente que vencerá a lu
ção na tabella do campeonato ta Numas continua silencioso es

de footbail. Será por certo uma perando a hora da onça beber
das mais empolgantes luctas da agua.
presente temporada, dado o pre
paro téchnico que ambos se en

contram. Si o Iris possue uma

linha rápida e perigosa o .J]va lzy
pClssue uma defesa solida e capaz
de desfazer todos os alagues
daqueila. Si Boos dê um lado
assombra com suas pegadas diffi
climas Metralha do outro lado
se locomove como gato nada dei
xsndo pa;:sar. Se Carlos e Betinho
assoberbá os avahyenses Antenor
e Cruz empolga a tcrcida rubro
negra. Quem vencerá domingo
proximo P

AINDA A PAZ

F. C. C.

a senhorinha Maria Alayde, fi
lha do sr , Francisco Medeiros;

o menino Valdyr, filho do sr.

Epaminondas Santos; RIO, 13 (G)-O Ministro do
o sr. Modesto de Moraes Li� Exterior levou ao conbecimento

ma;
do Director G�lal do Departamftn-

a senhorinha Alcedomira Silva; to Nacional de Industria e Com
o menino Nicanor Pacheco; 'mercio que a Embaixada de
a senhorinha Marina Schutel, França o informára de que o

professora normalista; «Comité Nacional des ConseilJers
o jovem Zilton Fonseca> auxi- d� Commerce. Exteriur» orga.ni

liar das oHicinas da Imprensa Of� I zara uma MIssão CommercIal.
fieiaI composta de exportadores, impor-.

tadores e banqueiros sob a presi-
('HE6Am UH5... dencia do sr. M. Ricard, com o

Tle. L. C. Herbster fim de visitar os prinr.ipaes cen-

Procedente de Chapecó, mu-
tros dos paizes sul-americanos.

nicipio d� que é prefeito, está Accrescenta aquelle Mínisterio que
entre nos desde ontem, o sr. tte. essa Missão deverá chegar a San
Leonidas Cabral Herbster. tos no dia 19 de agosto proximo,

vindouro e terá por objecto o exa-

O proximo film de Greta Garbo e que se annuncia Ue Blumenau, via terrestre, eaE- me da situação economica doSi

para domingo no Imperial, vae ma!s. uma vez provar ao
garam ontem os seguintes vlaJan- paiz�s. �isitados e o estudo das;

publico O grande temperamento�arttshco de Greta Garbo. tes: J. F. Azambuja, J. Gonçal- pos�IbIhdades. dI'! (.lesenv?lvimento
Indubitavelmente Greta uarbo é a maior persona- ves, Eurico O:;temo, Affonso I

do mtercamblO com,?ercIal c�m a

!idade do cinema; sua estrella é dessas que vivem sempre Reuter Gustavo Nieg(1mann Eval- I França. Permanecera no Brasll de
em ascenção, e quando tiver attingido seu ponto final não do Ti:ber Opeta Bohm: Ruth 120 a 29 de Agosto, devendo re�

cairá, porque a ante-visão fará com que s�rjam. circunstan- Wet2.el.
'

I gressar á Europa a bordo do pa-
cias para que ella fique estagnada, e contInue viver na me- quete «Jamalque».
moria de todos aquelles que tiverem o prazer de vel-a na OUTR�5 PARTEm ...

téla e empolgar�se nas personalidades por ella vivida. SegUIram ontem para Laguna,
,

Agora Greta Garbo nos surge em RAINHA CHRIS- pelo MAX os seguintes viajan-
TINA a historia que ella mais ambicionava viver. Ambi- tes: �n�onio Pessoa, D. Georgi
cionava viver porque Greta Garbo em sua vida real muito na �IeITa, I?anton NatlVldade,
se assemelha á personalidade da rainha que ella personi- Agostmh� LeIte, d. Rosa Cam

fica na téla. pos, d. CIbele Motta, Osmar Du-
Uma vez que, entre as duas naturezas não ha exacta- tra, Victor Oliveir� Antoni?,

mente um antagonismo de sentimentos entre uma e outra, dos Santos, Jo�� AVIlla,
.

Dano

RAINHA CHRISTINA sómente poderá mostrar Greta de Souza, PatLclo CaldeIra, d.

Garbo em todo seu esplendor, e Greta Garbo mostrará Paulma Pereira e d. Ignez Mon
RAINHA CHRISTINA numa magnificencia artistica como gUllhot.
nenhuma outra actriz poderia viver.

Ademais, para maior portento dessa producçào que
EHfERmQ

o povo anseia por assistir, e cuja curiosidade será satisfeita Foi submettida á melindrosa
dentro de poucos dias, RAINH A CHRISTINA apr.esenta- intervenção cirurgica, a senhorinha
rá John Gilbert, o mair)r amante de Greta Garbo, n� téla, Valkiria Ramos. dilécta filha do
motivo de larga celeuma entre os amantes da arte cmema- sr. Oswaldo de Oliveira Ranos,
tographica. funccionario do Thesouro.

do

TOHCEDORES RUBROS
AVAHYENSES

f Haverá hoje reunião do Conse-
E [lho Technico.Por falia de numero não se

reuniu ôntem o Conselho, tendo

comparecido o director technico,
é representantes do [ris e do
Aoahu, sómente. Esta reunião se

realizará ás J 9 horas em ponto e

ás 20 horas se reunirá a directo
ria da F. C. D.

° melhor B,sortimento de Do [mpacial,
artigos para homens só na 29-5-35.
casa a CAPITAL.

Consulado
AllemãoDr. Osny Pereira

Regista�se hoje a data do anni
versario natalicio do sr. dr. Osny
Duarte Pereira, nosso talentoso
conterraneo promotor publico da
comarca de Chapecó.

Do sr. dr. A. Dittmar, ilus
tre consul da Allemanha nes

te Estado, recebemos a se

guinte communicação, que
muito nos distinguiu:

«Tenho a honra de levar
ao conhecimento desse con

ceituado orgão de publicida
de que, hoje, voltei de minha
viagem para a AlIemanha e

que, nesta data, reassumi os

negocies deste Consulado.
Queira v. s. aceitar os

protestos de minha alta esti
ma e distincta consideração.

Sabeis de certo que domingo
proximo preliarão dois velhos ri
vaes de todos os tempos mas

que sempre souberam se defender.
Ne,sa tarde ansiosamente espera
da veremos irente á frente dois

quadros de [oot-bal] dos melhores
que possuimos, dispostos a ollere
c er a todos nós apreciadores uma

classe de foot-ball digna de re

glstro na nossa historia esportiva.
I":::aws admiradores, agora resta le
varrnos a nossa presença ao cam

po «Adolpho Konder», para po
dermos cogitar das qualidades
téchnicas e moraes dos dois an

togol'islé\5. Ide ao referido campo
e dizei-nos do actual progresso
do nO,;50 foot-dall. E assim pode.·
reis prognosticar e censurar.

CUIDEM DO NORTE

Um espectáculo imrnenso
"Rainha Christina"

Rio de

sra. Gilberto Gheur

Anniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Ondina Simone Gheur,
esposa do sr. Gilberto Gheur,
Iunccionario do Banco do Brasil.

Faz annos hoje O sr. dr. Abe
lardo Fonseca, advogado nesta ci
dade.

fEZ AHH05 OHTEm

Fez annos ontem a srta. Ante
nieta Bittencourt, dactilographa
da Secretaria da Fazenda.

fi. Dilimar
Consul da Allernanha.»

-

VIRAO AO
BRASIL

No Amazonas acaba de ser

novamente realizada pelo sr. Ar�
mando Castro a travessia da ba
hia do Rio Negro, no tempo de
53' o" 3{5. Esta prova foi reali
zada em 1924, pele primeira
vez, pelo inglez G. E. Turner,
com o tempo de I hora e 20
minutos. Em 1929 os srs. Ole

gario Castro e Ruy Gama e Sil
va e fizeram junto, que marca

ram os tempos de 54'41 li
e 315

e 55'23" 115, respectivamen�
te, tempo, melhores que o do

inglez. Agora é Armando Cas
tro que nada 3.800 metros, cêr

cado de perigos que accumulam
a bahia do Rio Negro, batendo
o novo recorde brasileiro. Porque
os technicos não olham para es�

ses heroes?

fAZEm AHH05 l:iO')E:

Economistas
francezes

NUMAS E BASILIO
Prc " (",u"m an:mados os treinos

do f! l;}�i�ol da Ptviação afim de
se a presentar brilhantemente fren
le ao forte e va!;;nte Nllmas, o

popular barriga-verde. Basilio
acha-s� impressionado com os co

mentarias tecicios em torno da te

chnica de Numas, ticl0 como fa

vorito na grande pel@ja. Sua lucta

Para serviços
de policia se
creta e com

pra de arma-
mentos

RECIFE, 12 (G) _. o
governador do Estado sr. Lima.
Cavalcanti, em mensagem dirigidal
á Assembléa Constituinte, pediu (li

abertura de um credito supplemen-·
tar na importancia de cem conto;'
de réis, para ser empregado em

servidos de policia secreta e n;l!

compra de armamentos moderno.

Prorrogacão para 30 de junho de
1935 do encerramento do

Concurso Paraná Sant�
Catharina
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