
"A 4cção Integralista não poderá ser fecha
da" --declara o cliefe rJt"'�:Jvincia� carioca; entre"
tanto foi fechada a séde daqueUa aggremia
ção em Porto Alegre

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

Pe n
-

SITUA

RIO, 19 (G) Procurando positivar os fundamentos do tele

gramma que affirma ter sid� fechada a sé_Je i�têgralista em �orto
Alegre, ouvimos ontem á noite, em sua residencia, o sr. l\�adelfa d:�

Freita5, chefe provincial da Guané\bara, da Acção Íntegralista Bra-

sileira.
Nosso propósito era ouvir o chefe nacional do integralisrno.

Mas como o sr. Plimo Salgado tivesse embarcado para São I'aulo,
entendeu-se a imprensa carioca com o SeU substituiro imrnediato.

Suprehendído com o referido comrnunicado telegraphico, de

clarou em tom peremptorio. '0 alludido chefe "camisa-verde."

-«A Acção lntegralista não poderá ser fechada. Não tem

aJ._,�olutamente nenhum fundamento essa tendenciosa noticia.»

O sr. Madeira de Freitas, apóss ligeira pausa prosseguiu:
-«A não ser que se Irate de uma arbitrariedade, o que

não é para causar admiração. A Acção Integralista é uma organiza
ção com existencia legal, registada na Justiça Eleito:al e, portanto
garantida por lei.» .

O chefe provincial, concluindo as

disse que se nelhante noticia apresentava as

lidades de uma manobra dos adversarios do integralismo.
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Sem quaesquer ligações politicas.

Proprietario e [::dr-ec.-:-tor- Responsavel _jJ.'\IRO
-------------------------------------
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Hoje o OJeO!l apresentará, 2S de guerra ou peste
7 horus, um formidavel program-
roo duplo: Negocio é negocio e filé

I 1<10, 18 (0)-- Telegrammas
debaixo d'agua: I de Bdem do Pará informa que

Despertando com isto grande numerosas pessôas daquella capi-
interesse nos <[ans». tal e seus arredores presenciaram, I

á5 2 J horas, uma grande estrella II U

vermelha circundada de um an- RIO, 19 (G)--A proposito da existencia de elernen-

guIo obtuso com a drrccção de tos communistas participando do governo do sr., Lima Cavalcanti.
I os «Diari(,s Ássociadoss procuraram ouvir o sr. Eurico Souza Leão.norte a su.

O d-putado pernambucano relembrou, inicialmente, que o

assumpto tinha sido obj-eto de um discurso seu na Camara. Elle
affirmára então, que o sr. Lima Cavalcanti fizera do seu governo
uma cellula communista, collocando conhecidos extremistas á frenle
de tres pastas.

'>

Tres secretaries communls
tas

De cinema

informações solicitadas,
mais evidentes probabi-

Iniciando sua phase popular o

Imperial, exhibiu ôntem a alta
comedia da Parumount Mulheres
em ludo ter;dc como protagonistas,
deste optirno Iilm, os svrnpatlncos
artistas Cary Gcant e Ffdn:.::e s

Drake.

apprehensão do "Avante"
RIO, 19 (G) - Foram remettidos ao juiz da 3a. Vara

Federal os autos da apprehensão, realizada pela policia no dia 16

do corrente, de 3.870 exemplares do jornal A van/e, por conside
rar o Chefe de Policia que a noticia inserta nessa edição sob o epi
grapha «Dissolução do Exercito», com o sub-titulo' «Os sargentos
serão desincorporados» , inflinge os dispositivos J 1, 12, 1 5 e 22 da

lei de Segurança Nacional, visto ter ainda aquelle matutino divul

gado incitamentos ao povo contra o actual regímen.
O juiz em exercicio, dr. Waldemar Moreira, mandou inti

mar o director do referido jornal para irornpugnar o acto policial, em
dois dias, caso julgue necessário.

A
Esse phenorneno, que está sendo

objecto de comrnentarios, gerou no

espirito publicos a credice de guer-
ra ou peste,

Este Formidavd lilm que ôn-
tem alcançou enorme successo, Comprae para vos conven-

será'focalizado hoje, ás 7,30 horas. cer O formidavel e econorni
no <seu cinema». - co SABÃO INDIO.

'Pag'.llldo com a cida é o far
vest que apparecerá hoje no Royal,
às 7,30 horas, tendo como in

terprete o destemido cow-boy
George O'brien,
����----

'�
- I 1\1 udança de II

consu ltoríos

�<

A União Feminina requer
mandado de segurança

RIO, 17 (G) - ° dr. LuizWerneck, advogado da União

Feminina .Ío Brasil, requereu mandato de segurança á Côrte de

Appelleção para que seja sustada a . interdicção da séde daquella
aggremiação.

Foi designado o desembargador Renato Tavares para re-

latar o mandado.

NOVA YORK, 19 (G)
-Communic3m de Troy (Ohio)
que, segundo inlormações forneci
das por funcionarios da Iabrica
de aviões Vaco, foi recebida, do
Brasil, a encommenda de 30 avi-

Os Drs. Arthur Pereira e ões-escola, typo militar, com os

Oliveira e Cesar Avíla muda- . ,

respectivos accessonos.
n ram seus consultorlos para á

U

I
Rua Trajano. 5J. onde contí- Eleva-se, assim, a cêrca de

Boletim de protesto
.

>

nuarão a attender díaríamente 200 o numere de aviões encorn-

das J5 horas em diante. rnendados pelo Brasil, nos ulti-

THEREZINA, 19 (G)--O directorio local da Alliança

II II
mos dois anuos, e CUj0 valor 50-

Nacional Libertadora publicou 11m boletim criticando a medida to-
I I

Phone n. 1.618. L-e a dois milhões dollares, ap-

mada pelo governo da Republica, co'n relação ao fechamento de ifGiiii_o;;;;;_;;;�;;_;;._;;;;:m_""';o-.;;;'"";;;,.,....,...,;,;;;;;z�. proximadamente.
suas sédes em todo o território do Brasil. O manifesto termina dan-

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

do vivas a LUIz Carlos Prestes.

"

Concitavam os graphicos
,

a greve
PORTO ALEGRE, 19 (G)-Foram presos boje e apre

sentados ao juiz federal, apontados como incursos no artigo 19 da

da Lei de Segurança o sr. Bernardino Garcia e o dr. Dionelio Cam

pello, aquelle funccionar-io da Livraria Globo e este pwidente do
Directori,) Estadual da Alliança Nacional Libertadora.

A policia informa que Bernardino Garcia distribuia boletins
concitando os graphicos da Livraria Çlobo a se manifestarem em

greve, em signal de protesto pelo fe;;hamento. da Alliança Liber�a- \
dora, e qu� ao ser pr�50, declarou que o fa7Ja por ordem de DIO"

nelío Campello. Foi então detid0 o dr. Dionelio Campello que con

firmou as declarações daquelle.
Já foi pedido para amb03, ao juiz federal, a prisão preven-

tiva.

a séde integralisla
PORTO A�EGRE, 18 (G)--A policia desta Capi

tal, de accÔrdo com as ordem recebidas das autoridades federaes,
fechou a séde da Acção Integralista e os seus nucleos, prohibindo
ainda qualquer manif�stação de fé integralista, tanto nesta capital
como no intei'Íor do Estado.

As ordens da policia dizem que fica tambem prohibido
O uso da vestimenta integralista.

CALLADO

I NUMERO 272

o u 1ST AS
i'

no goveril10 peri1ambu
cano

O sr, Eurico de Souza Leão continuou:
- «O sr. Nelson Coutinho, cornrnunista confesso, foi chama

do a dirigir precisamente a pasta politica. Elle chegou a recursar a

sua inclusão na chapa federal, allegando não poder s-rvir, ao mes

mo tempo, duas ideologias. Mas foi para a secretaria da Justiça ...
Deixou de servir a democracia liberal para obedecer ás ordens do
sr. Lima Cavalcanti ...

O" dois outros cornrnunistas do
Carneiro e Granville Costa.

governo são os srs. Paulo

Mas não é só. Na Camata estadual lambem. Em nota pu
blicada pelo orgão official do Estado, o «iead::,r» declarou que o

governo não tinha nada a ver com as idéas extremistas dos d(;·
putados. Apenes lhe interessava saber se estavam agindo de accôr
do com os interesses da situação ... »

-�-
Millionario e latifundiario, o

governador fomenta o
.

cornmunrsrno
-IlBa:ta vêr a imprensa pernambucana--proseguiu o sr. Eu

rico de Souza Leão. Toda publicação cornmunista laz-se exclusiva
mbnte n03 jornaes de Carlos de Lima. Nem o DIARIO DE
PERNAMBUCO, nem o JORNAL DO COMMERCIO públi
caram o manihsto communista do general Migi.d Costa. Mas o

órgão official do E�tado ptÍblicou.
O Cados de Lima sempre teve essas aUitudes dubias. E' mil·

lionaíÍD e fomenta o communismo.

Aliás, os d'>putados que responderam ao meu díscurso na

Câmara, não nêgaram o facto. Reconheceram qu� o gOl t�rno abo
letou tres extremista, nas pastas mais impo,t:H1tes. Mas defend�:n-ro.
al!egando que nenhum acto público révela da parte dellts estarem

i:lpplicando as theoIids de que estão imbuidos. São corrmunistas.
sim, mas E"stão a serviço do :ir. Cados de Lima.

Vigaristas
Manoel Lopes de Barros e Pe

dro Schme são dois chantagistas
sempre aviJos de aventuras.

Entre as peripecias necessaria s

e as complicações surgidas como

consequencia natural do SeU viver

licito, os nosms heroes vem pas
sando por guasi todas a3 cidades

importantes do Brasil.

Onde existe trabalho, activida
de, industria, i�to é, campo vasto

para os "malandrosll; là estão el
leso com os seus intdlígçntes c()n�

tos 'do vigario, a enganar todo o

mundo. Ha dias estiveram em

Blumenau, demorando-se pouco
tempo; mas, apezar disto, sua pre
sença foi votada, tendo o sr. de
legado daquclla localidade com

ml1nicado, via telephonica, ao sr.

delegado ,n:xiliar da nossa capital.
Hoje a Policia apanhou-os.

mesmo na occasião quando se dis
punham a fazer uma das suas

trampolinagens com pessÔa de
grande respeito e acatamento nes'

ta capital.

.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desportiva
Redactor CYPRIANO JOSE' lum gremia apposicianisia

TAMANDARE' x ATHLE
TICO TERÃO UM PRE

LIO FINAL

Sylvio, como divulgaram as

estações radios de Montevidéo,
recebeu 2.000 pesos e havia re

servado passagem no «Massilia»
sem o seu club saber, e a quem
tem compromissos a saldar, tam

bem de 2.000 peS03. Entretanto
Sylvio desfez tudo isso e os com

rnentaiios parecem ter tendencias
em querer prejudical-o, somente"

e nada mais.

TENNIS

Se encontrarão em partida já
anteriormente adiada. as equipes
do Tamandaré e do Athletico
Catharinense. Ambos os quadros
estão descollocados e quem .ven

cer deixará o ultimo posto da ta

bella. Assim a lucta se torna im
portante porque tambem se trata

de disputa de collocação na ta

bella. Para essa partida foi desi
gnado o juiz do prélio secundario. Domingo último tiveram os

seguintes resultados na rodada ca
RESULTADOS DE JOGOS rioca: America 4-Botafogo 1.

No Rio de Janeiro: dispu- (1 a. divi�ã�) America 4-Vasco
taram diversos encontros os clubs 1. (2a. divisão], Botafogo 5-Ca
locaes, cujos resultados, como ;te- rioca O. (2a..divisão). Country 3

mos feito anteriormente, damos a
-R. de Janel�o 2. Bot�fogo F.

seguir: Fluminense 3- America I. Club 5-�ré1s11 O. Flummense 5

(O Fluminense consagrou-se cam-
-S. Chnstovão O.

peão do torneio aberto da liga
carioca); Flamengo I-Fuzileiros
O. Carioca 3-Bangú I. (Dei
xou o Bangú de ser invicto). Bo
tafogo 3-Andarahy O. Vasco 2
-Olaria O. Modesto 6-Enge
nhô de Dentro 1. S. Christovão
I -Madureira I.
Em Minas Geraes. ._- Na A ALLEMANHA ILLIMI-

capital Bello Horizonte foi encer- NIOU

rado o campeonato com e encon

tro entre Villa Nova e o Athle
tico, vencendo este pelo score

minimo (I x O), e consagrando-se
campeão local.
Em São Paulo:-Veteranos

Paulittas I-Veteranos uruguayos
O. O goal foi marcado por Freed,
repetindo assim a mesma façanha Box
do campeonato sul-americano de
1919.
No &stado do Rio: - Selec

cionado Nicteroy 3 -Scracth Fri
burgo 2. Scracht Nova Iguassú 5
-Scracht de Petropolis 2,

EM PRAGA

Nos jogos para a disputa da
Taça Divis., o tennista Henkel
derrotou Caska por 2x6; 7x5;
6x4 e 6xO.

caravana

da A. N. L.

PORTO ALEGRE, 17 (O)
Domingo proximo sahirá o

ar:nunciado manifesto lan
çando o programma no qual
consubstanciam, os propugna
dores do movimento, as rei
vindicações de ordem social
e economicas que julgam in

dispensaveis no momento.
Approvada a intrega do

manifesto na reunião de ho
je, começarà o movimento a

receber assignaturas' para
domingo, ser divulgad,) pela
imprensa. Ficará, nesta cc·

casião, organizada uma Com
missão Central encarregada
de desenvolver o movimen
to no interior do Estado e

Ino resto do paiz.
Essa organização appare

cerá com o nome de"Acção
Social Brasileira", assumin
do, dessarte, o caracter de
um movimento nacional.

Ainda em disputa da mesma

Taça, 3 AlIemanha iiliminou a

Tchecoslovôquia, quando o famo
so tennista Gramp bateu ao seu

contendor Menzel por 6x2; 6x4;
3x6; 5x6 e 6x 1.

RECIFE, (G) - Estão sen

do esperados hoje nesta capital o

coronel João Cabanas e outros ele
mentos que faziam parte da cara

vana da Alliança Nacional Liber
tade:a, os quaes se encontravam

em Fortaleza, quando foi decreta
do o fechamento das sédes da
Alliança Nacional Libertadora. O
coronel Cabanas tencionava per

Em defesa
da Socieda

de Christã

Na ilha de Mocanguê, sobre
a direcção competente do esforça
do desportista-sub-olficial da Ar
mada-Pedro da Silva Peixoto,
realizou'se um brilhante festival
sportivo. \1ais de 4.000 pêssoas
ali compareceram para assistir a

referida festa que foi em home
nagem ao campeão sul-a'llericanü
-Manoel da Rocha Villar. O
programma fvi longo, disputando
os concorrentes provas de natação,
athletismo, cabo de guerra e a

que se segue: Lucta de box en

tre Kid Pouse, e Mario de Al
meida (exhibição); 2a. exhibição
Gato x Passarinho. 3a. Egec
Ramé x Vicente Modena. 4a.
Antonio Mesquita x João Carlos.
Egta lucta foi empolgante vencen

do J. CarlOl. 5a. Godoy (chile
no) x Miguel Gregorio (argenti
no). Empate. 6a. Waldyr x Pau·
lista. Waldyr venceu por desclas
sificação.

correr os pontos mais importantes
do Ceará, por ser o Esta.:lo um

dos principaes reductos do inte

gralismo.
A policia de Pernambuço a

companhará todos os passos do co

ronel Caba,léis e seus companhei
ros até o seu embarque para o

Rio.

o integralis·
lUa no Ceará

DIA DOS PENALTYS

Os keepers, domingo ultimo,
ti veTam 05 seu dia de fdicida�
de. Assim é que Bôos do Ava�
h:v viu-se livre de um arremesso

['Jrte d,; Apprigio, cobrando um

pé:r,al y, cuja bola passou por ci
ma das traves. No jogo, Ame
fiei! X Fluminense um penalty
para bando tambem foi esperdi
çado. O Flamengo vencia os

Fuzileiros por I x O, quando um

penalty foi cobrado e esperdiça
do, tambem. O Botafogo vencia
o Andarahy por 3 x O, um pe
nalty é cobrado para aliviar o

«o» e o Andarahy ainda es�

perdiçou. Foi estão UU! :dia de
sorte para os arqueiros do Bra
sil. SCHMELING

RIO, 18 (G) - Os amigos
do deputado Jeovah Mota, que
foi eleito pelo Liga Eleitoral Ca
thólica do Ceará e que agora :se

declara francamente integralista,
dizem que esse parlamentar não

se filiará ao novo partido que
a Liga Catholica daqueIle Esta-
do pretende fundar, para a de- O melhor sortimento de
feza dos p03tulados da igreja e artigos para homens só na
da Constituição de 16de julho. casa a CAPITAL.
Esse deputado defenderá co-

mo já tem feito na Camara
programma integrali�ta.

PAULINO X

JOGOS DE DOMINGO Paulino Uzcudum de regresso
de Berlim, declarou desejar encon
trar-3e com o famoso peso pesado
allemão-Schmeling, em qualquer
parte fóra da Allemanha. Schme
ling assignou contracto para luctar
com o negro Joe Louis, em New
York-Polo Crouds, na dia 1 7
ou 18 de, Setembro vindouro, lu
cta essa em 1 5 rounds.

CYCLISMO

2

Pela nessa

(Compilação de L. Nazaretn)

DESOPILE O
FIGADO SEM TOMAR

CALOMELANOS
E Saltará da Cama Sentindo-se

Bem e Cheio de Vida

Se está triste e sem animo para viver, não
�ecorra aOB Baes laxantes, etc., na espe
rança de um Bllivio milagroso. Nada con

seguirã. Taes remedios estimulam os intes
tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.
EUe deve destillar diariamente quasl um

litro de biles n08 intestinos. Se a biles não
fiue 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 pelle e uma dÔr de
cabeça imp"ertinente o atormentará. Tod..
o seu organismo ficará envenenado.
;\,! pilulas de CARTER são infalliveis

pnra activar o funccionamento do figado.
Contêm propriedades vegetaes notaveis.
Experimente um vidro. Custa pouco. Peç ..
pllulas CARTER em qualquer pharmacia.

�

DIA 19 DE JULHO-S. VICENTE DE PAULO
..��"" ..------�'��I------

I 830-Pedill reforma-Reforma-se no posto de tenente-
Passo dos Índios, 17 (GAZETA.) - Chapecó acaba de coronel o distincto conterraneo José da SilVd Mafra. Assentou pra

entrar em uma nova phase politica encabeçada pelo cel, Alberto ça voluntariamente no Regimento de linha da terra, aos 13 annos

Berlhier que, animado por politicos de FloiÍanopolis, passou a des- de idade, fez as campanhas do sul e tomou parte saliente na con

prezar os liberaes vencedores das eleição de Outubro, chamando em quista da Cayena.
auxilio e prestigiando alguns elementos da antiga colligação, com os I 852-AntoninLl e Paranaguá-s-uá provincial autorisa
quaes formou um directorio provisono. ao governo do Estado de S. Paulo a contractar uma linha de na-

Elementos puramente liberaes não foram convidados, bem vegação entre Antonina e Paranaguá, na bahia deste nome.

como colligados de reconhecido prestigio, q-ie não acquiescerarn ao 1878-Nmzjrago em «Santa Martha» -Ao sul do
convite do pseudo-chelc.aesurgido ultima hora, não obstante estarem cabo de S. Martha naufraga o vapor nacional Protecção. cornrnan

todos dispostos a pacificação e a collaborarem com ° actual govem1. dado pelo catharinense Alexandre Bainha. Sua filha, de nome Ama-
Lamentamos ter o exrno. sr. dr. governador do Estado lia portando -se como verdadeira heroina, salva a vida preciosa de

acreditado que em Chapecó esteja consolidada a pacificação politi- seu progenitor.
ca, feita sem consulta aos seus elementos mais representativos, er,- 1889-0 dr. Oliveira Bello-Assume a presidencia da
sencialmente hberaes, que amanhã demonstrarão sua repulsa ao ps�u-I provincia o dr. Luiz Alves Leite de Oliveira BeBo. Foi o ultimo
do-chefe, apparecido na última hora. administrador da provincia no regímen imperial.-Os poderes muni-

Em reunião realizada com elementos da outra corrente foram cipaes, tendo em vista o plano administrativo que o dito presidente
lançadas as bases para a fundacção de um gremio politíco dessiden- pretendia por em prática, deram o seu nome ao Jardim da praça 15
te, com ramificações em todos os districtos, afim de combater por de Novembro, nesta capital.
meios legaes e pelo seu prestígio, contra aquelles que se querem im- 1932-Rebellião paulista-O general Waldomiro Lima
pôr pela viva força, como si Clnpccó fosse constituido por reba- ao deixar a divisa do Paranà. Jan:;a ao povo paulista em armas, no

nbos de ovelhas. Itararé, a sua primeira proclamação.
Adós Iicticia pacificação foram exonerados dos seus cargos A t -----�-_-�-·�-�-�-�-�-:ã:...-�-s-�-�-��-:-,.-;-�-...-�-,..-�-"-.�-.�

os sub-prefeitos de tres districtos, aguardando-se outras exonerações.] C OS � �
que fatalmente surgirão, em massa, em vi�t�de de nãoterem apoiado o officiaes � Ra II" g Ia a- O ij
methodo confuso adoptado pelo cel. Berthier, � .., I �

Tratando-se, realmente, de factos occorridos em Chapecó, - � (�
pedimos a publicação em seu ilIustrado orgam da verdade e de de- Pelo Govêrno do Estado foram ��OO�[�� ���:&l

feza dos interesse do nosso querido Estado da Santa Catharina. assignados actos: S. Vicente de Paula
Pelo gremio de combatividade (a) Ernesto Bertaso, Apa- -modificando os limites do

ricio Farrapo, Ernesto Cormello, Leodonio de Quadros, Vicente município de Indayal;
Cunha, João Antunes Almeida, Argeu Lapuz, Nestor de Almeida. -exonerando Frederico Koe-

psel do cargo de 2' supplente do

Usar o SABAO INOIO quer Juiz de Direito de Hamonia e

dizer, economia sobre todos nomeando, em substituição, Felix

os pontos de vista. Rothbast;
-reconduzindo, para elfeito de

reforma, ao posto de 2' tenente

da Força Pública do Estado o

ex 2' tenente Nicolau Carlos de
Souza, e reformando-o neste posto;
-exonerando o dr. Ovande

Ferreira do Amaral e Silva, do

cargo de Delegado de Hygiene
de Mafra, nomeando em substi
tuição o dr. José de Almeida:
-exonerando Euvaldo Schae

f�r do cargo de adjuncto do Pro
motor Público de Bru�que e no-

d b
..

Oscar
no

mean o, em su stitUlÇão
Gustavo Krieger.

o

I �',*,:s:rS'1"��r���"-S1��Y�:--==1��OO��� II!I-.:!� � �-�
��

� Para a belleza e saude de seus dentes. n----------------

'� use sempre II'!I
tos, em Havana, o hespanhol Isi- r.

S L B I O L �
doro Gastanaga. r Pasta· U �� (Formula do DR. BACHMANN)

" �
� A venda em todas as pharmacias e casas ij

'I � de perfumarias.
.

�
.

Em Lisbô�, na prova de sy� Ml�������1-������:'f!C..�
chsmo de Llsbôa ao Porto, dls� • ..

putada por 20 corredores o I {"
classificado foi Alfredo Trindade,

O bouxeur Jacintho Inverno, no percurso de 13 horas e 53
venceu, em Buenos Ayres o seu minutos. O 20. lugar coube a

adversario Anjer Schiavonne, re- Cesar Luiz.
tendo o titulo de campeão ar-

SYLVIO E UM ES- gentino de peso medio.
CANOALO

BIEKE ABATEU GASTA-
NAGA

Domingo proximo deverão jo�
gar no B.io: Botafogo x Madu
reira. Vasco x Andarahy. Cario
�a x S. Christovão. Nesta capital:
Tamandaré x Atlhetico.

NO ICARTAZZAZU'

Novamente Zazú vem ao car

taz. Desta vez é o C. R. do
Flamengo quem se interessa pelo
grande jogador, tendo mesmo o

rubro-negros se dirigido official
mente ao mesmo; consuhando-o
sobre a possibilidade do seu re�

gresso ao Rio.

INVERNO VENCEU

historia

A Igreja Calholica�fe3teta, hoje,
um dos seus padroeiros mais in

signes o piedoso S. Vicente de
Paula, patrono universal das a�

sociações de caridade, como o

declarou, em 1885, o Papa
Leão XIII.
A' s 7 horas foi celebrada,

com o comparecimento de gran
de número de fieis, uma missa
com comrnunhão Igeral, na Ca
pella do Asylo de Orphãos,

Proseguindo as cornmernora

ções realiza-se, ás 18 horas, no

salão de festas, uma conferencia
feita pelo rev. padre João Reitz,
que descorrerá sobre a vida e as ver

tudes crhistàs do grande DlBSlOna

do Bem.

Festa do Divino Es
pi rito Santo e do
Sagrado Coração
deJesus, na Lagôa
Realiza-se nos dias 20 e 21

dá corrente no apBzivel dis"
tricto de Logôa, a festa do Di
vino Espirito Santo e :do Sa
grado Coração de Jesus, com

a :presença de S. Excia. Rev.
o sr. Arcebispo Metzopolitano.

Sabbado após a novena ha
verá bilãc. de prer.d:is e serão

queimados lindos fogos de ar-

I
tificio.

Domingo, ás I O horas, será
celebrada pelo rev. padre Lau'
reano Garcia, vigario da pa
rochuia, missa solemne com sermão

ao Evangelho.
A� festividade serão abrilhan

tadas pela banda musical «União
dos Artistas».

'Concurso
Realiza-se no proximo·dia

25, o concurso para despa ..

chantes aduaneiros da Alfan
dega desta capital e da Mesa
de Rendas de Itajahy.

II-VIDA II
ILpROLETARIA I'
Synd icato dos

Graphicos

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.

FALLECEU

O famoso cyclista hespanhol
Francisco Cepeda, que ficára fe
rido nas' provas do circuito da
França, 6a.�feira ultima, falleceu
ontem.

Foi envolvido n'um escanda
lo o jogador Sylvio Hoffmann, que
se acha presentemente em Mon
tevido jogandéo pelo PenaroI.

O pugilista allemão Hans Bie
ke, peso pesado, venceu, por pon-

Não esqueçais o rI. do Telephone 1.41a

Reune-se no proximo domin
go ás 9 horas, o :Syndicato dos
Graphicos de Florianopoíis, para
tratar de assumpto de grande
interesse.

.'. � ,I.
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� PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO gr�
� São necessarios 3 qualidades �
� SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �
�

Essas somente são encontradas r� �.

nos novos typo� de radio l� •
�HILIPS �r�

�I
_.. _s=_

�,�� I�]
PEÇAM CA'l�ALOGOS, rFCEçOS, ETC.

rj,j
.

COSTA & Cla.-_RUA CONS. MAFRA 54 �
����������f�'���'�-';�..,,����� ��, !,·���-�·:�x.:.*""��� �������

Matriz:
Flliaes em:

Blurr�enau - .Join\/ilh:� s�)O f--r-anc·isco Lagur)8
fVlostruario p6rr·�I€Hler-).te e Cruzeiro do Sul

Machinas de beneficiar madeira
i'v\athinas para oiíicinas mechanicas
Machtnas para latoeiros
lvlachinarios em geral para a lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.

Locomoveis, Nlotores de; esplosão, Motores
electricos

rcs Material em geral para transmissões:
Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chirnicos e pharmaceutícos sorios, serviço mechsnico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e carnaras cle ar GOODYER
Bebid S Ir cíonaes e extrangeiras Material electrico em geral

------------------------------------�.-----------------------------------

N -"-·0 'IH ft', ",-'at'l Hoepcke", "Anr.a" e "M'ax"avega,�<y",a .(JepCKe -�vapores v I , .. •

Marié'lH - �=abrica de Gelo "Rlt[� r·v/Ls�i-iL1" . - Estaleiro "Arataca"

Secção ele
FAZENDAS:

Fazendas nacíonaes e extrangeiras
I\:1orins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novel!os e m�1Jd3
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos

� Sapatos, chinellos, meias

Depositarios dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

para ternos FERRAGENS:

Material cm geral para construcções:
Cin.ento-íerro em barras, ferragens para porias

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

I �
I ������.���. �,!��_-.���.'��,�I �1��.1�i.í����� ------------------�������e�
@ �
� Constructora do Lar Ltd, I
I·I-;�a�;:;� na�i�nal de crédito I
e para a construção da casa propra �j
�,� do

�.- -
;�-'" �í1fJ

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO C OVÊRNO FE-

DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,
SOB N. 12.475

MACHINAS:

Nas grandes luctas gue desdo
bram no campo da actividade SO�

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
clivei das necessidades!

�

C O In p a n h i á A II i a n ç a d _a.B a h i_a_·.I�:":!"" I �-,......--...-

�..:a��"�11 iR � as casas na rua Conselheiro
-,_... "".....�-" _ ._ eeeeeee _ � II w�tlae=Se[Jiafra n. 126, 130, e 71a e

••-:E:nà���",ml 1�70 000

-'--"''''''''''''' -..-...-".
�

Il� Confei'iaria C�'gi«�t!��iIIO II
Viii ,.

rua Felippe Schrnidt 41, rua

SE6UR05 TERRE5TRES B mARITlm05 ... ,. I�
Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

Incontestavelmente A Primeira no Brasil I� �specl�l1daa�s :n:t, �;ra�ellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
cpltnl rea!isaõo 9.000:000$000 I � conserv as, vinhos t1110" etc. ! � Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern-
Reseruas mais õe 36.000:000$000

I"
Fornece doces de todas as qualidades para ca- I; per.Receito em 1933 17.762:703$361 j b t' li b .•

I ilmmauels 13.472:299$34�9 sarnentos, ap lsa os e alies.
� -_--.. =o----��

-

...-��-.�--�...�-=-=-=.--=.�,,=-"""""'-"""""".........,.'.
'Responsabiliàaões assumlõas 12m lCJ3·3 2.369.CJ38:432�816 � I pn(vrA'UT' \. -�I·· ,\ 1 A' C/\-!11'E

..

d
i'

I::llA�f'l.Rl"tl\l �!f..l!fUII:' S A �
(Estce responsabiliõaões refel'gr;l.se sórnvnte cm, ramos õe; i\LO I - J\/ N !--. AI. .\

-< no pnn:elro an ar 1-p.w ..... jV� ...D.�'Vili"" • R. !

���I�p�nTh�A��;CSRTE5, que sõo 05 0015 Ut'-m05 IWl que I � T H E O D O ri O F E R R A R J LIVRARIA MODERNA
Agentes, 5uboA�.lmtes e Reguloõorp.s ae Avarias em tcõcs os J I RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàos ao Brasil, no Urugua" (5ucrursal) e nas prtnrtpces a 1 � PUA THA]ANO) Telephone 1.194

praças extrangf!i 1'05 I i � IAgentes em f'lorianopolis f A rn PD5 t.o 130 & ri fj. � :"'�';';"���;;LWL""';;;;;;;;õiiiiãii;;;:;,;m._O""';:;;;.._��_...,"iiiõiiiõ__· ...;;;__
Rua r. mafra n' 35 (eobrcõo) I'clxo postal 19 � ,

E:z:�:�,�.L�:��i���,�d�OJ��::��;�:::J IIFj 'I��n�o!;-�-
"""""�.�..

�--�"�-�"'�i�.��a�'<��Ii!i��'�� !i Tvpo.,",hl0. E,'mo'yp I

� Encuôer-ncçõo, Pcutnçõa, Tra
�'::' � T , F I LO !\ Jl E N" O

balhos em Rito Relevo "tr.

Sociedade Immobi/iaria Catlzarinense Limitada �,na. e. hn" . ��-==,-...".,=-=.",...,,=='=........

Villa Balr1earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!-: ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

ln/ormar.ães completas, á Rua Conselheiro Ma"ra, 82 �ft�J.%���f���I�J'\\��,�;�ta�ifll.ü��(o;t��).���.�)_�'�j�(/;�<!?1 ..i}�,cil� IT 'jJ ���.�5�����<l>,,�)í ,.,,�������'W@� "'i,iJ�!�r!tjjij1(j;��'<)'·���lliW�(j.J
PHONE, 1521 �. ,!)1� �!ULl!'!nE li.!

-

D�.

F
'(<ll!l '4'11'\ '4v�R II'iFOFilViAÇAC:- irijam-se ao Repre- i

ou com o corrector EDUARDO NIC��C::�=_! abrlc·� de Ave, i� !� ""11 sentônte, nesta Capital, sr. f
� a UI &I � � � Ji3ão Manos! Nu.-;imentn, f1<-l.

Fabrica de Moveis Catharinense ti � � que se acha installado, com i�
g;,õ;o_

DE ". "' �:�

Paulo S�hle per
�� Ped��cJ Vitali �� G escriptorio,á PRAÇA 15 DE fk

Rua conse�������a,El��C_RIPis°q��� Pedeo I ;; ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER:: I NOVEMBRO N. 15. I:
TeleJJllOne n. Hi32

vo

�,ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Telephone, ii! = MAiRI!: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo ��
-_........:o;=====_======�=;======--=====....!I ��'iÍi����,���e���,�.Jt�,r.'-!�,�'9-��í� ·<>í.lI,,)·[;(!);l�D:�ti>G-,ft�·· .�� "&·t,� ��'i)_.",SO·.(i@;j.•• &;;�.b.(!,"'" ---------- O·�.,,'.".•-.-.ffi�.G· .�� .,.�,�.;::,� �

.,:61��������;f4)...,'!il.���t!��ji'í(ilt�:!\i,..) .,,�II',;fó,����- .�'. ' •. '� ,.'
�

I'
�� �� •. �..,i!l� . '"' �_. ".".�

� "'" "'<>P = ,'"� ---------------- "" "I!;,r�@. lt;!i��

�� Empreza Nacional de

� Fabrica de Pontas - "Rita

���&7.6VA� ��,.-,.;;�s
"""''''''''_''�'_' r?<""",,,",,,�;::-<rJ

FLORIANOPOLIS S l-'l. o J o S E'

f'unaoôn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8

raixa postallZtJ rei. auto 1004

COLEgo Ribeiro End. Telg,
SIMONE

Professora norma
lista -- acccita alumnos.
CURSO pr�IMAI\IO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho N. 1 °

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente deNatal que V. S. 1Jode brindar seus filhos.

Santa Catharlna

LlnOa Vista Pancramica.
Esplenaiõa praia àe banhos.

Optima nascente ae agua potauel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALt-IEARIA Dl5TA a:

�:;.�� moo metros aa Ponte Hercllio LlJz.
BOO ao 6ranae Quartel f'eaeral, em ronstrurção.

600 ào 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séõe 00 Distrirto 10ão Pessôa.

&rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A Socteõaae se encarrega ao construcção ôe Préc1ios
os 16tes aaquiriõos, meaiante o pagamento (le uma entraàa ó
unsta e o resta te em pagamentos mensaes.

� I Agen tes autorizados da

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

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

II
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

-.: -;

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

beneficio do Lar

1:0'= rzz

Inscreva-se hoje mesmq na COl1stru�ii.li·a do tar l tdé!l" ..
gue obterás uma caderneta pela quantia (le 10$000 com t,�i

direito a um sorteio pago, �:�
Si a sorte lhe plOteger no decorrer do sorteio adquirirá ��

uma casa pela insignificante quantia d<3$coo.

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, Luja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

Preferir o Sabão I I de (Curitiba) f�briicadG com

E VERÁ QUE SUPERIOR

�

.""""'"

É

,

é dar valar ao que é bom, é economico e rendôso

EXPERIMENT_

--'-
V·
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iE X P O 5 i ç ã o d o C e n t e n a r i o Lingua portugueza ou'Piano fe���t!!::
Tratar nesta I edacção,

Por pre�o de occasião,

F a r r e u p i I h a

o pavilhão catharinense

Instrucções aos expositores

I-Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento para
garantia do transporte.

2-Depois de prompto o mostruario fazer entrega á Prefeitura local para remette-lo segundo
as instrucções que tiver para esse fim.

3-Facturar o mostruario em 3 "vias, collocando uma via da factura dentro qo acondiciona
mento do mostruario e enviando a outra factura á SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGO·
CIOS DA FAZENDA, VIAÇAO, OBRAS PU'BLICAS EAGRICULTURA - Florianopolis.
A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição do
Centenario Farroupilha, Porto Alegre.

4-Logo que fizer a entrega do mostruário á Prefeitura local. communicar a entrega feita é
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, VIAÇAO, OBRAS PU'
BLICAS E A�RICULTURA, pedindo ao sr. Prefeito um recibo que documente a entrega.

S-Realizando-se a inauguração da «ExpJsição do Centenario Farroupilha» a 20 de Setem
bro do corrente annc, o expositor deverà fazer a entrega do seu mostruario ás Prefeituras locaes
dentro do mais curto prazo possivel, não excedendo, porém, do dia 30 de Agosto, para que haja
tempo de sua arrumação nos «stands» respectivos e para que o Pavilhão de Santa Catharina possa ser

inaugurado na data fixada para a abertura do certamen.

COLLOSSAL SORY"EIO

NA

"CREDITO MUTUO PREDIAL"

Premies em mercador-las

5:575$000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDIAL!

A CREDITO MUTUO PRE-
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$OOO

; .. ·-. ........1

)_",__,__..,.,
-.

','
_

'"
'r_

,-:... '

'�. ,
. .'

i,

--o-

RlO, 18 (G)-OjDiario da cias com relação ao artigo do Motocycleta D.K.W.Noite ouviu pelo radio, via Diario de [J{oticias de Lisbôa.
Paris, o embaixador Gu�rra Du- A communicação diz que sen-

val, a respeito das referencias de- do insultuoso alguns dos topi- Vende-se uma, 'por motivo
sairosas do Diario de Noticias cos do jornal, dirigirá ao Diaiio de viagem, em perfeito es

de Lisbôa ao projecto denomi- de Noticias uma carta de pro- tado de 'conservação. Ver e

nando de lingua brasileira o testo, assim corro" encam.inhará I tratar com o snr. Limongeli
idioma fallado ao Brasil. uma reclamação dtplomahca ao

I
á rua .Co_ns. Mafra, 44 ou

Disse o e�baixador que devido governo portuguez. na Aviação Naval.
á delicadesa do assumpto, não

O
J ------

Julgava opportuna uma m"llife�ta- pel'6arios e estuda: "'tas
ção de sua parte. O caso nâo de
veria fugir das linhas propria
mente diplomaticas. Entretanto,
confirmou a impressão causada

pelo artigo do Diario de, No/i- MEXICO, 18 CG)-A situa- tropa do Exercito para Villa Her-
cias e concluiu: ção do raiz, conquanto não poesa moss, tomando conta da cidade.
_IITodavia, a attitude violenta ser considerada de gravidade para P f're Iram sempre o inegua-do Diario de Noticias ficou o actual governo, offerece, nas ul- _

isolada, não sendo acompanhada timas horas, aspectos que induzem' lavel SiABAO
pela imprensa de Lisbôa, Os de- 8 acreditar-se que, dentro de pou- I NO IOde Curityba.
mais jornaes que commentaram o cos dias, o Mexico será theatro de
referido projecto legislativo fizeram sérios acontecimentos,
no sem violencia, preferindo tecer O governador de Villa Her- ,

ironias a respeito", mosa, sr. Garrido Canabal, por O plant-o do cafeeiro
,

uma série de medidas mas rece- -

UMA COM M U N ICAÇÃO AO I bidas pela população, suscitou con- RIO, 17 (G)- O Convenio
.
CHANCELLER MACE-

ira o seu zoverno a animosidad cafeeiro, ora reunido nesta capi-_.

DO SOARES' r>. :
- e

da massa. Essa antipathia, que a tal. enviou uma nota á imprensa,
principio defluíra apenas das criti- dizendo ter sido prohibido, "dora
cas acerbas de imprensa, em pou- vante, o plantio dessa rubiacea
co assumiu maiores proporções, em todo o territorio nacional, sob
infiltrando-se no seio do operaria- pena de multa de 5$000 por pé .

do e da classe estudantil. Os Estados poderão entretanto, at-
A opposição, então, tomou ca- tingir a c.incoenta milhões de ca-

VENDE-SE uma pequen� ca-

ract�r mais grave, re�istrando:se Ieeiros, independentes de multa.
sa na Rua General Bltten- motins de rua, com Violentas in- _

court n. U; mais duas pe- tervenções da policia para resta- RIO, 17 (G) - O sr. Ar"
quenas e um chalet grande á rua .belecer a ordem. mando Vida!, presidente do De-
Duarte Schutel, 52.

,
Ontem, porém, os disturbios partamento Nacional do café, de-

A tratar no CAFE ES-
cresceram, culminando hoje pela c1arou ter apresentado demissão

TRELLA. manhã com conflictos generaliza- ao ministro da Fazenda, reiteran
dos em varias zonas da cidade. do-a, hoje, ao sr. Getulio Vargas.

Em face disso, o governador Q. sr, Cesario Coimbra, di-
Ganido Canabal solicitou o au- rector do D. N. C., que por duas
xilio do governo federal, que fez vezes solicitou sua demissão, rei
seguir, immediatamente, numerosa teirou-a, hoje, pecante t.J conve

nio, ora reunido nesta capital.:
O sr. Souza Costa declarou

que uma eventual alteração na di
rectoria do Departamento Nacio-

't. ,
nal do Café, não irnplicaría na

Ca r I at IVOS. mudança da politica'"cafeeira.

lingua brasileira?

o governo

100$000 ��������
20$000
10$000

RIO, 18 CG) - O embaixa
dor Guerra Duval radiographou
ao chanceller Macedo Soares com

.

municando que solicitou providen-

Precisa-se comprar uma casa

para pequena familia que não

seja afastada de centro ur

bano. Offertas por cartas a esta

redacção com as iniciaes J. O.

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

O posto CHIC, o preferido pela garotada in
telligente distribue cubíçosos premias e de real va
lor e utilidade.

Além de valiosos brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai-

i��-"�"�' J:"
xa com 100 balas.

_" Exige apenas a contribuição de
I$ d t

. Que momento de satisfacção.000 para ca a sor ela.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHIC, porque cada caixa traz premias es-

G Habílitai-vos! Inscrevei-vos! I plendid��o. fanfarronada, já para mais de 200 cou-
O J pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

�......-----..
.

...... " :
-------.--'----

Corações

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR L\R OS SOFFRI
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM

POBRE OPERARIO
�AA��._�

Augusto Silvano, o pobre e infeliz operario que faIleceu em

consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan
te Souza deixou sua desolada companheira d. FrancelIma Vieira
e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti
no, que ll-tes 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, uma S'J

bscripção em favor daquelIa pauperrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

soffrimentos.
Agente e funccionarios do Lloyd
Por alma de Maria (enviado anonymamente)
A Gazeta

PROHIBIDO

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

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano n. I (sobrado)

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

Rua Trajano n. 18
(Edifi<;io proprio

gl
I Alerla petizada!

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSlTOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'1. ara.
C[C. Aviso Previoô]. ara.
Prazo Fixo g·l. ala.

;':"".';" -.�.�
.......
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A GAZETA
------------------------ ----

Commercio�
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I
b I
d' I

Dr. Fulvio Aducci �I
�I

Advogado �I I.•.Rua João Pinto, rr 18 �

(sobrado) I Fecharn�� r�tç)l d·e malas �

II TERÇAS e QUINTAS-FEIRASj �
� I Na Agência ás 19 horas �11( No Correio ás 20 horas �Registrados ás ;19,30 horas 11

Das 3 horas em diante dia- �
"I
_�.L_' t.=o=-_.-"". - - --'="-"" �. N PARA:-ITAJAHY, BLUMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA, �riamemente ú Ro Trajano,51 " � �

-� "

MADEIRA DE LEI - PRI- Phone 1.618 II lir. Pedro da Mi)tir� (:eno � � SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

11·....Iv1EIRA QUALIDADE ii ! I Agência no

Taboas de lei est. (3x23) duzia Residcnc!a:-.I? Esteves fu- I Advogado II' Ed ifi c ia La Por-ta Hate I
38$000 nior, 179-Phone, 1.285 �

Taboas lei largo 3x31 dz, 54$000 � Rua Trajano, rr 1 sobrado

lij
.== ',,",,-== _�-i''':;'''W'?''' "'

Pernas de serra lei dz. 28$000 � Tclephone n: 1548
Fôrro de pinho 1 6%000 .

Taboas de qualidade 2x23 dz.
�
__=-o;__-....."'"�=-=�-=---=- "Exnresso rllorde.ste"

. Dr. Miguel s=

• lx5 a dz.lii6�� Boabaid 1-='=-==--=======--- '-51' Séde Porto Alegre
� A·CC� � i n t\ li O'" Efv1PREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVE.!S, OlvlNl-

Clínica Geral" Vias urinarias

I�
Q,\;_,... � \..", IVI

BUS E CAMiNHÕES
Hemorrhoklos: - Tratamento re: '''a-

� � .. tem seu es.:::ri,D- Devidamente Registrada
sem operação e sem dôr c

� . 'Director Proprietar!o SANTIAGO BORBA
� tório de ad vocacia á rua

�
� Visconde de Ouro Preto,
r n. 70. - Pho=: 1277.- i
�

I� Caixa Postal 110
�

_"'Ld .. ol, •

L_-=----===�.= _ =====

e

Largatos grandes uma
Veados rnateiros ki!o

49$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 1 5$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos "

Moido de 45 kilos 14$500

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000
Vélas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Faréllo sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por sacco de 60 l(.ilos)

24$000 A 11 r' o

I O
k I 7$)1':.00 gU,'.,la c.,speCla 40$ 00

Vélas de cêra i o A
'1 '$AOO guma Bom 37$000

Grampos p. cêra kilo I ,'t, J E
<

J 3Q$0(01.,'
1 6$

r 00 aponez speCla u

Cimento Mau,á s�cco :J Japonez Bom 28$000
PhosphorosPJnhelro!ata210�000 B- C °d 25*,000
Arame larr;1t� n. 12 rôlo 28$500

ica on u a

\ Arame farpado n. 13 rôlo 3) $500 MEf<CADO FROUXO

Pr�mcs C3rnmi�s na praça d�
f ..

florial1�p!llill!

FARINHA DE TRiGO

Cruzeiro 44 kiios 44$500

SurDreza 44 ki!os 42$500
Cru'zeiro 5 e 2 kilos 5$500
Indiana 34$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

69$000
69$000
58$000
65$000

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

13$500
12$000
13$000
27$000

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

DIVEHSOS

VINHO DO RIO GRANDE
145$000
75$000
20$000
22$000

'Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque ccrxões arroba
Xai que sortidos arroba

"",v.pvvv

27$LlOO
25*,000

Limpos leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$800
1$300
31:-000

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média lima 30$000
Gráxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do rnatto uma 5$000

'3$000
10.$000

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por súcctJ de 60 kilos)
Preto novo J 8$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

o

(Por "":" de 50 kilas) IFIna com po 12$500
Grossa sem pó 1 I �·OOO

MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos ) 55$000
Em latas de 5 kilos 1 '58$000
Em latas de 2 kilos 160$000

I
l\lERCADO CALMO

IXARQUE
(por kilo)

Mercado de FIGl'hmopo!!a Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 1 7 r'OOO Patos e �v'Ianta 1 $500

Feijão branco seeco t 5$COO I
Sortida regular 1 $400

Feijão vermelho sacco 15$000 I\'1EHCADO fIRME

Milho sacco· 12$000'
Batata sacco t A $000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Erviiha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500

. Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

Praças
SI Londres
« Paris
« Hamburgo
« lialia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« BeIgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 I « Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14-6 Entra,)osrz 5ahiOas

6 a 14-5
12.759 I
20.199
11.356
6.218

(Faitam as sahidas dos depositos particulare&,

COUROS

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

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

50.556
73.1 t 1
25.324
12.577
6.120

14.000

6$500
1$500

, 1$700 I��Q��������.�2�����-=�__�.���e.������*=�,�

1$6001 Caídas da I
CAMBIO

90 dIv á vista

"91$000 93$500
1$260

;����
o Todos os dOrfilillg0S:

$853
19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

DIVEROSS
(por kilo)

12.298
t 6.876
11.179
8.645

,

f';
I

I ��F,í;'<[�;ilW4�����
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FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes� por m1
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras (1,]

�� EXTRACçAO com globos de crystal. ��
�. A MAXIMA lisura e honestidélde, pois, os sor- ����
� teios são presenciados pejo povo p�i�����

Linha Porto Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sehrmlo de
PORTO ALEGRE
e passando por

.

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

o.,

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEHEZOPOLIS
FLORIANOPOUS

Ex-assistente do

até

Viagens scrnanaes em ��6 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças-feiras ás mesma!' horas

PASSAGEIROS, CAHGAS, ENCOMENDAS E V ..\LORES

Informações em Porto Aleg �: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianop< :is: POilaria do Hotel La Porta
ou Pcn�ão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AC1.UIAR
({ Capital: IRMÃOS SiMõES-Hotel La Porta

Dr. Casar Sartori
Das 10 ás 12 e das 14 ás

IClínica círurglca-operaçõcs 17 horas

«

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

�----------------- -----------------�

=de�1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Resid.:-Pi:aça Pereira ª Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

Fabrica Rua BOC&Y,llVS, J 54

Dept}$Un: Mercaúo, 36

FLOr�IANOp·O--Ll-S-�t. de Sta. Catharina I'COMPRA-SE BAGAS DE_ NOZES I�
Z&O F---s"22r:! "'c· :.��.3't7jl!-rzeN

A A..gencia Moderna
de PLJb!icações, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112

.;.� r' '.:
, __
) í

,

. ���.:��� ;
.

Consultas:
das 15 ás horas 18

SaudeI! !
Ler com attenção

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

dultos l/H crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus beneíi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarone iodo�iannico
iill

especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito'
pelas surnmidadcs medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

D0512S: Uma colher àcs àe sopa antes àas refeiçõEs.

Pharmacia Interr18Ciofial

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREfTO STA. CATHARINA

Um passeio idcal-Optima estrada de rodaaemb

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 4,1 "jjl,s.,;

(�.,
._,

Parte desta Capitai, Lk' largo da AlfanJega, ás 9 e

regressando ás 16 J í2 horas, um conÍortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

RS .. �S$OOO
o \ar� informações e �eser�a de passagens: No

escnplono da Empreza, h'ua Conselheiro Mafra 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

'

...... ;:
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Grande Companhia

OLyrica Popolare Ita-
.

liana

A voz DO POVO

����������""D���:çZ:·:���lii - �
� Nossa Vida �����";!E�OO� oo���.u.2._S���

N A D AI

o amor é um sentimento vão
Que aborda-nos a mente
Fulminando o coração.

O amor é uma phase de nossa vida
BelIo trecho azul
Em negra estrada homicida.

Amor! Sentimento sublime
Que aflora-nos a alma
E nos fere, e nos redime.

Amor, é a febre dum desejo
Que nasce dum olhar, vive num sorriso
E vae morrer num beijo.

O amor é a dor, é o prazer
E' a mentira verdadeira,
E' a ancia de querer.

Amor? E' um labia a outro labio unido
Numa febre, num desejo
TUDO-NADA Resumido ...•

Juvenal Melchiades

AHHIUERARI05

Cel. João Vicente Vaz

A data de hoje assignala o

anniversario natalicio do veneran
do e honrado catharinense sr. ceI.
JOàO Vicente Vaz, cujo caracter

sem jaça e elevados dotes moraes

o tornaram admirado e respeitado.
Possuidor de um passado hon

roso, cuja lhaneza e fidalguia de
trato é sobejamente reconhecida o

illustre anniversariante é figura de
relevo na sociedade josephense,
A's demonstrações de apreço e

consideração que lhe serão pres
tadas hoje fi Gazela se associa

com prazer.

la Vaz.

Anniversaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. Narbal
Viegas, l' official da Directoria
de Estradas de Rodagem.

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio a exma. sra. d. Ludo
vina Peluso, esposa do sr. Victor
Peluso, do commercio local.

Encontra-se nesta capital o Estão nesta capital os srs,
Germano Beduschi, prefeito do Tchias Lins e Antonio Ignacio,
municipio de Blumenau. residentes em Garopaba.

des Machado;
o jovem Vicente Ferreira;
a exma sra. d. Zilda Gomes;
o sr. Antonio Delpizzo Junior;
o sr. José Coelho;
o sr. Manoel Peluso;
o sr. Tito Coelho

-

Pires;
o jovem Mario Soares;
a graciosa menina Zutinha Sil.

veira,

CHE6Am UHS ...

Excursionará
o presidente Vargas

BELLO HORIZONTf, 19
(G)-Estamos seguramente
informados de que o senhor
Getulio Vargas virá a esta

capital, em agosto proximo,
seguindo, após, em trem es

pecial da Centrai do Brasil,
com destino ao valle do Rio
Doce, afim de inaugurar, no

ramal S. José da Lagôa, o

trecho entre as estações Au-

I gusto de Lima e Monlevade.
Nesta última 10calidade,lo

presidente da República pre
sidirá o lançamento da pedra
fundamental da grande usina
siderúrgica, que ali vae ser

construida pela Companhia
Belga-Mineira.

Salão "Commercial"
Barbeiro e Cabelleleiro

Attende chamados a domicílios pe'o
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes

dias, sensiveis melhoras, o jovem
Carlos Diniz.

Dep. Agrippa de Faria

Acompanhado de sua exma ,

íamilia encontra-se nesta cidade,
o H. dr. Ágrippa de Faria, de

putado a Assernbléa Estadual.

Dep. Francisco de Almeida

Està nesta cidade o distincto
deputado liberal sr. Francisco de
Almeida.

Acha-se nesta capital o sr, Encontra-se em Florianopolis,
João Nobrega, tabellião em Blu- o sr. Roberto Grossembach, do

alto commercio de BIumenau.

Pelo Aspirante [J(ascimento,
seguiram para o sul os seguintes
viajantes: Diamantina Carvalho, Deu h

.

d
N- I T -

-nos oJe o prazer e sua
ICO a� an??s, Joao Caf)anema visita o sr. major Domingos Ro-

I
e Mano Baslhense. cha, deputado estadual e presti-

Pelo t5'ttax seg1lÍram para La- gioso politico no sul do Estado.

guna, os senhores viajantes: Patri- S. s. chegou ontem a esta ca

cio Caldeira, Dante Natividade e pital acompanhado de sua exma.

Bonifacio Béssa. familia�
Registra-se hoje a data anni

versaria da exrna. sra. d. Maria
EI-..H:ERmeMafra de Souza, esposa do sr.

Dionyzio Souza, chefe da esta- Foi submettido a uma interven
ção radiotelégraphica de João ção cirurgica, no Hor.pital de
Pessôa. Caridade, o sr. dr. Miguel Boa

baid, abalisado facultativo nesta

capital.

Festeja hoje o seu anmversa-
menau.

rio natalício o jovem Bernardino
Costa Vaz, applicado alumno do OUTR05 PARTEm:

Gymnasio Catharinense e filho No Xax seguiu para Lagu- E:tá em fe:ta o lar do sr.

1
da cxma. sra. viuva d. Alice Cos- na, acompanhado de sua exma. Ald�lco Rodngues <:orrea, _com o

sra. o dr. Oswaldo Cabral, com-
nascimento de seu pnmogemto que

petente clinico em JoinvilIe. I tomará o nome de João Carlos.

VI51TA

a exma, sra. d. Maria da Flô
res Lopes Cunha;

a exma. sra. d. Diva Sabino Encontra-se restabelecido o )0-
Tavares, esposa do sr. Mario Ta- vem Carlos Büchele, academico fALLErImEHTO:

vares, tabeIlião em Jaraguà; de direito. F alIeceu em Ribeirão a exma
Can,a rotes 15O$

Ia senhorinha Nair Souza; sra. d, Julieta Lentes Puertr, anti- (Imposto incJuido)
a���M��� �����u�s�p�ro�f���so�r�a�n�a�q:ue�J�le�d�i:�:ri�c:��'_i�������������������iiiiiiiiiiiiiii��� .

fAZEm AHH05 HOJE:

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaà
de Weizel .se Cia.·� Joinville

RE5TABELEClmEHTO

�.
..,

6EI--lTE HOUfl

Dep. Domingos Rocha

matador
Tem tido óptima acceita-

--------------- imi__ -

ção por parte de nosso pú
blico a assignatura que foi
aberta pela Empreza Imperi- _ ==0==
ai para 3 espectaculos da PO�.TO UN.IA<?,. 18 (q). - Tendo sido requisitado
Grande Companhia Lyrica pelo dr. Alemo Cal?elTa, JUIZ de Dnelto de Porto União para se

Popolare Italiana, que deve- ver _proc,essa� por cnme de morte, acab� de chegar .aqui, sendo re

rá estréar 1'10 Theatro A. de colhido a unidade aquartelada, nesta Cidade, o aspirante a official
Carvalho, provavelmente a Fernando Mai'l matador de Ze:lOr Hubel, actriz da Companhia Gua-
25 do corrente, com a opera nab ara.

de G. Verdi La Travidta.- <? criminoso, após a pratica desse assassinato, que se veríh-
A assignatura que conti- cou em lins do mês passado, havia sido transferido para Ponta

núa aberta na Livraria Mo- Gi03sa, ondo:! andav� na maior liberdade.
derna de Paschoal Simone I R Lo. ----J-=-----------conta ainda com pouco s ca- OU'JlGS em aão Pessôa
marótes pois a maioria já se --0-

acha tornada> As poltronas Durante esta semana no vizinhe toda a presteza na capitura dos
tem tido grande procura. districto de João Pessôa, ás escu- gatunos tem visto suas activida-
Formam o elenco d.sta ras em virtude do ultimo desar- d

.

di das oela i ff<, e3 preju ica as pc a lllSU iciencia
Companhia:-como scpranos ranjo occorrido na uzina eléctrica d l- d P 11 -

C I- e aUXl lOS a ollCla entra e
Emília Piave, Lindornar Li- que abastece de luz e energia p I f lta i I- I d ·11

-

_

e a a. a mesp reave a 1 umina-

ma, Magda CeHi e Olga n-- Floriaropolis e arredores, se têm ção pública.
bani; como barytonos LeJ verificado o arrombamento de Merece, pois, a attenção das
Ivanoff, Ernesto de Mardo e I varias casas commerciaes, pondo autoridades competentes� para este
O festejado Callini; meios so- em attitude aprehensiva os mo- f t f- d dissi dac o, a rm e ser issima o o

pranos Aurélia Franceschini radores e negociantes daquella mal.
e Anna Desdemona; tenores prospera localidade.
Cavo Oliviero Bellussi, Fer- Ontem, nova tentativa de
nando Santoro e Machado roubo, em maís outra casa corn- Opera IIodei Ncgri; baixos comicos mercia], foi levada a eHeito pelos
Guiseppe Zonzini e Abele di audaciosos larapios, que não 10- OGiacorno; baixo Tulio de Le- graram o seu intento por ter o

mos consagrado por Bidú proprietdrio presentido-os a tem-

Sayão; baixo profundo Desi- po.
derio Garavaglia; comprima- Embora, o sr. sub-delegado de SÃO PAULO, 19 (G)-O
rios Tito de Ruvio e Etore João Pessôa haja deligenciado com sr. dr. Armando de Salles
Permche; comprimarias Hele- Oliveira, governador do Es-
na Nocetti e Angela Poggi; Novo omn i bus da tado, attendendo a conselho
massa coral e corpo debaile Limitada medico, resolveu submetter-
A orchestra que é com- se a uma intervenção cirur-

posta de 10 professores está Ontem, com a presença dos gíca (appendocetonua), que
sob a batuta do maestro di- se realizou, hoje, na Casa

representantes da imprensa e ou-
rector concertador Milton de de Saude Santa Rita e quetras pessoas, foi inaugurado um

Calazans, do Conservatório excellente e conlortavel omnibus,
decorreu em optimas con-

de São Paulo. dições.da Empreza Auto Viacção Ltda.
O repertorio consta das se-

com acornmodações para 30
Os cirurgiões incumbidos

guintes peças: La Traviata <Chevrolet
da operação foram os drs.

( '). L passageiros, marca A N Restrea; a Tosca, Il Trova- Gigank», que fará a linha Es- yres etto, aul Vieira de
tore; La Bohéme; Madame

tação Agronomica.
Carvalho e Menotti Sainatti.

B�ltterjly; IIRigoletto; Barbie- J/ Gazela se fez representar.
S. excia. não se afastará

ri di Seviglia; Cavalleria 1?,us- .

(lo governo, visto como o

ticana; Pagliacct; Lucia de cujos são os mais populares seu Estado não ,5.l1spira cui

Mammermour, O' Guarany e possiveis.- Em assignatura-- dados especiaes.t'devendo a

outras. I poltronas 30$OO�\ (sello inelu- sua saúde estar completa-
Os preços para os especta- sive) e camarotes 150$000. mente restabelecida dentro

I (imposto incluido). de pOUcOS dias.
�I�������������·�����

Iyheatro Alvaro de o· Carvalho II

PEL05 rLUBE5

Clube Recreativo Primavera

Realizar'se-à no proximo dia
20, ás 8 horaS". no salões dO./Club Recreativo Primav(·ra, do
d;stricto do Sacco d03 Lmõés,· '"

um animado baile.
Agradecemos o convite.

de Zenor Hubel

governador pau
lista

A maior Temporada l.yrica de que ha memoria em Florianopolis, organizada
pela EMPREZA IMPERIAL LTDA.

I Gra-n-d-e-C-o-n-l-p-an-h-ia- LyricdI Popolare ItalianalI GAROZALO e GARAVAGLlA I
ES-rREAF�A' NA PROXIMA SEMAI'JA

COM A OPERA LA TRAVIATA
Elenco de 1a. ordem --- Elenco do Theatro Marconi

de Buenos A"/res
4 SOPRANOS -- 3 TENORES - 2 BAIXOS COMICOS - 2 MEIO SOPRA

NOS - 3 BARYTONOS - 3 BAIXOS PROFUNDOS
MASSA CORAL - COMPRIMARIOS E COMPRIMARIAS CORPO DE BAILE

Orchestra com- I Aberta a assignatura oara

pos·ta de 10 profes- 3 - ESPECTACU LOS - 3
sares do Conservatorio de
São Pau lo na Livraria Moderna de

Paschoal Simone

30$

,

".

Maestro Director e Concertador de
Orchestra Poltronas

Milton de Calazans

e"
(MARCA REGISTRADA

economisá1Hise tempo e dinheiro.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




