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o sr. dr.
xou portar�ia
marchas

Clar�iba�wte Ga�\JFão,Chefe de
prohibir�1c�o cornic!os, paSS�3a�tasOu
ir)tegra�isi:as' em ,to:do, o Estado
de Sar1ta Caeti.arir1a

poncia bai-

A minoria e o extremismo
RIO, 22 (G) - A minoria parlamentar que vinha ata

cando o goverao e as autoridades pela medi Ja de segurança torne
das contra a A!!iança Libertadora, parece que cornprehendeu que
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O e Di .... � -'1-o r � ,=S j""" ,-n .,... ...,.. �e I � r" i :r:!I t� .f,',':�.•..•f': �>, _ L,_l.:'.. f....�,< C) estava se collocando mal p::,r:ll1�� a opinião pública nacional.
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P III • or isso, e ia tenta, ago'':I, por neio d-! um manifesto que
ANNO I I Florianopclis, Terça-feira, 23 de Julho-de 1935 I NU;\1ERO 275 dev,-r:1 ser lançado boje ou amanhã, explicar sua attitude.
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,---------.-----.

Nesse decurnento, a minoria definirá a sua poisção em face
do extremismo, realhrmando a sua fé na democracia.

I demo �úblíca, pois elementos �I!iancistas pretendem perturbar qualquer
cormcio que essa corrente politica realize nesta capital.

Sem quaesquer

Fechamento
da União Feminina

RIO, 22 (C) - Anaunciado o rG'lJ�,im�nh do sr. o
ctavio Silveira de inlormações sobre o fecham «ito d'l U .uão Femiai
na do Bfasil, falla o seu autor, n i Cà'lHra, at reando o acto, dizendo

i Íl:iustificavel, porqu� a U i.ão ten largo progran:n I constructor, prin
cipalmente de defesa da mulher brasileira.

Segue-se na táSlLJ.1. o sr. Oswaldo Lirm, que COG1�ç� ata ...

e .ndo a Alb'1ça Lib:::[udora, alhr.nan-io ainda que a União Femini
na lhe está lígada forternente.A Sit ç,

I
,

Circulacào clandestina
PORTO ALEGRE 22 (O) - As ':!.utoridades policiaes

e-tão providenciao 10 para evitar a circulação clandestina no Rio
Grande d � exemplares das edições de jornaes que tenham sido ap

p:ehendid�5 em outros pontos do psiz. Tratam tambem de irnpr
dir que sejam afflx3Jos nos postos de venda boLt us dialiús ,Q n
dizeres subversivos 011 de insticacão á sréve:".) �.. n

..

PORTO ALECf{E. 22 (C) -- En\rc as medidas toma

das, sabemos ler o zeueral Flores da Cunha determina.do ao dr.
�

�.:��-':"='_�=='="'- pont:"·ca /.'.:'JPoty Medeiros, chefe de Policia, gu�, ernqu.mto durar o movirnen-

�I II u u :..:..
to de agitações entre as facções extremi.tas, não perrnitta não só � flfl udança de p. , ....reuniões na, praças públiC"',�. corno também desfiles integralistaa. I consultorias

I
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Nu caso de haver choques entre os partidarios da Allian- (l
R!O 22 (0)--0 sr. M . iuricio de Lacerda em longa en-

ça Nacional Lb�rtado!'a e da Acção Íntevralista Brasileira, o gover-I � "MOSCAS"
.

D
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d N 'te AD' 1
t J E d 1 d d
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di\:) � Os Drs, Aánur Pel'dra etrevlsta ao lGrtO Q OI, accusa o sr. .ry 1 arrurns ,oe er
;10 0':1 sla O nã1 a/u .IuJ3fá or cns o xov�rno fe� 0ra, LiMa imme- III Qr.ranio fOi' do ;nfi'dente Plac;do-.

d f I d'd AI
'J � ,- I � Oliveira c Cesar Avi!a mud.1- • - •cúmmettido violcncias por occaslão o êC,lamento a se e, d.a "dtala repressão, E por isso, afim de manter a ordem, o gOVêfl10 de- � 1'a111 seüs consdtorios para á

I'
AHamiro o Ie::1cr da minoria ce!

liança Libertadora e conta que poucos. dlas an:és da publIcação terminou até o ftcham,�nto da séd," da ultima!das aggremiaçõ�s pditicas. � I R,la TrajaM, 51. onde :.anti- i Marcos Kondel'. para desopilar a fe:
do reslJectivo decreto, est<lndo no palaclO ,do Ingn" o sr. Ar)' P�r-I Chamado a palac!o, o dr. Poi y Medeiros manteve, ontem, � I'

flHar?o a attender d�ari?imellte ria aniquilidora. do� collegiaes C011-
.

b d . - F I t 1\/1"11 11 l r I dr' 1 f � h !' , telldúres. proiluncwu um discurso.ffIIraS, que aca ava e est,ar. com o �apHao e, �n O 'lU d,' ,

lf; longa cOnferencia con., 0I governa,· or do ES,tado .. O chde ,c, {Jolif,ia,' � c..as '..J •.01"2S em arame.
f'

h f d P I II h" d '
:. COil o!'me arfií'mou s. s.• par;� entre·narrou que o C e e e o ICIa 1e aVla co�mumca 0, ná

..
pie. e�- ontem mesme" em Clrcu,ar, d:::u a, r.'!sp:�ctl {as llJ:>itruCÇÕ:;s a� iluton-

.'� I I � te, os constihlintes.
ça do capitão Castro Afilhado, que o ingumto em temo das "ctl- dades subordinadas. v � PhO�le ll. 1.6 !8.

fi Assim os deliutado:; n divertira�vidades extremistas da Alliança N.3.cional Libertadora rev"lará t:1ue �:�"""""'" ....=-<,.�� á custa do cd. depirtado. que d(:.
esta organização estava colligadacom asopposições nadonae�,che- O ministro da rvlarinha �alàoHCorílrnercial" mo�stro;.!,_,conhecer profundamente a

fiadas peios srs. Arthur Bernardes. Borges de Medeir<.s, João Nevf;; 83,rbeiro e Cabelleleiro m)ua alhlg� e ,�(1antas saías usa-

d I d· P d combaterá o extrenlisnlo Attel1J" chamados a d '�1' �1 vam as sen.lOras. de 1.900.
e outros para ar um go pe e r:.sta o. ...... •. lom,c. 10S p.:.oS. t t b'

• • 1
. b d F�l'C) 22 �G) r::'s<amo" < t 'ç J P'I'ona n 1 284

I
. s. COilOU am em o apade deO plano segundo o mquento, revelava tam em que <I e- -\, ,(

-

C t ," .<'r,lJrilrílell c m,ormi.l ," os, que o i",...
um collega. quando estreou na sua. .

I'
. .. .

b - d almirante PíOtogenes Guima:'ãcs vae fô.z,�r tln enêrgico combate con· 1 'd I C
'

magogla p�rten,cJa �os po l�COS OppOSIClOnlstas., e a pertu a��o � �allro Menç/es V1 a par amentar, n,o onr'esso ,Esta.ordem publica a Alhança. E accrescenta: «Alias, o deputado Jose tIa o extremistDo, castig::md.) qualgu.�r elemen�o ela Arma.da, que
..,

dual. �defende,�do, �ml Vluva. D1sséra
Aaustou me contou que o sr. Getlllio Varg�s, por mtermedio de acolha ou dissemine doulrin:\ contrarias ao regime vig'.;:nte, co;neçan- '.&\ JM51 ii: ��a tio o entEao cO�StitULnle setl col!ega:b

, •

b' b d do peio capitão Herco!ino CascarJo, chc.fe da Alliança Nacioili\1 Li "ii" -.- ssa VrtiVét é bOJtíta e frc?,?
seus agentes polItIcos, wndou o am lente e aca ou propon o um

,
" ,

. . "!ii.... � l'l � l'lI Um dos Cid� 'da d'11)la d •

"d'
.

- d' d lhes apoio contra o prooalado ex- bertadof<l, que 3cra afastado para o sul, oiH,le sen I.a 03 malOre3 eHel- � r� CJa alihG o .,...
.....

�.. pon erOl.
accor o as OppOSIÇOCS. pe 10 0-
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d.
--- marcos quer s'U.pplanLar o írmào

tremismo da A. N. L., o que entretanto fOI negado pelas ÚPpOS!-1
tos U Ulsc·i),ma, CdSO nnO moa .•gue suas attltu �s. RIO, 22 (C) � O sr. Aga� em cOllq\!istas amorosas. ma.s é bcs-

ções. Mais adeante, diz que o Integralismo não é preseguido porqu<ê' A s·; '�uaça-O d" ru ; nte?,,'ra-1;5mO
men0'l Ma�alhiiés offerece ao �r. tel�a. eU: anda muito vagarosamente

.

d E" d E' � r. .

. ''o.,JI i ' ,tu' a ii � S J d I�';ll d e so fabrlra assurarconta com o apoIO o governo.
• seu maço esquer O. paré' o ", ,

Cf
-
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d T COpno e malS apereícoado e
governo uma especle e or('a e c onue, que so a capa e mi· '-'o r � u" .Jl), �J me l ....S omaoo,s pv!O Cfi,- e rnte-proJE:cto ,a ustlça O ra- "" '1 . ".'
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� d,., PJ',' d F rl n ,
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f" ,_"",, r'
. carregd. semp,e mI;': COlil!..l('Oi não ré·hCla sporhva ou COl�a pareCida, nao é, nadd mais nada W,.nos, � o leia o ,_stac.o ....ontrd o h1.�gtaILmo tem por nu garantIr a or� b.11ho. parastes quanta� móscas o re-

qoue ummelemnendto aCidnstroumedntoegO's,erneamgePu.talr·ança em A annu IIação do con - dei���;o SABÃO INDIO que;a dizer, economia sobre todos
favor da Alliança traci-o da. S

uz
os pontos de vista.

RIO, 22 (O)--Nos autos do mandado de segurança em \,." I
favor da Alliança Nacional Liberta,dora, o relator, mini�tro Arthur

Ribeiro, proferiu um despacho mandando que se solicitassem informa"

ções directamente ao presidente da Republica. ,

'

RIO, 22 (0)-0 sr. M,lu�icio d� Lacerda enviou U'TIa i d.z que s não transferidos para a Ilha dos Porc')s, transformada em

carta ao sr, Ary Palíeiras, pedindo de.nis-ão do, cargo de prelei-] presidio politico.
to de Vassouras, attitude essa tomada e.TI virtude do acto do in- O juiz federal dcc;,lid, amanhã, do pedido de prisão pre
terventor lluorinense mandando fechar a Alli3.nça Libertadora, de ventiva dos <:,l!t'�nci;,l:ls. O S". Caio do Plajo Junior deu uma en-

D '1' I ""I "1 I "
,

cujo directcrio o sr. Mauricio faz parte. iz-se que 19:1a attitude trevista a i
: üi«: atacanc'o c poucra.

tomará relativamente ás [uncções de procurador dos feltos da Fa·
zenda do Districto Federal para as quaes foi nomeado 'ira tempo,
pelo sr"�t!'dro Ernesto.

RIO, 22 (G)- Fallando á impren-a, o sr. Ary Parreiras
declarou não ter concedido exoneração ao sr. Mauricio Lacerda

porque, por emquanto, esse seu delegado, embora houvesse solici

tado. não deu motivos para ser alastado ela prelcitura de Vasoou-

Combate ao extremismo

ras,

raulo

Curso de for ..
s����á �'i!es'�abe;ec�dlD O fo{S�ne!ll rnaçao para

de luz e emdergia eleclricas ������,ts e
�"'� ......'"""V�� "'""'"----�------"�";;1,A""'i .#r * �*.......�. :::�u 1I�1Amanhã, às 13 hOla;, o sr. dr. João Ar::cacio Oo,nes, director da Cia. Lu1. e Força Catha- RIO 22 (C) Pr t' l' J'dI' 1.

,I - esen es oa
rmense, �evera comparecer ao JUlZO � a a. var:::, da comarca da capltal, nfi'n de kr conheCimento das gCl1eraes JOàa Gomes Pantale'io
razões �ue serão apresenta�as pelQ governo do Estado, para annu]Jaçâo do contracto que aquella

(;m.j
Pe,sôa, chefe do E:tado i\'1at;r

preza mantem com o Estada. do Exercito LUCI'O E t W IS d f
. r J , - , b l'd f

.

dI'
' s eves, a �

egun o ornas mrormaaos amanl1a sera resta eleCI o o 'orneCImento e uz e enerç,la ele- domiro Lima e ou'ros �.

E', '. c� J - 'B' -

' -! d' 'I
' l "

\ generaes c

cdtrIcNas :0 R'5,rellO'eJilO oscd" !dguélEs,u ed 1.HICüOrC5 la caplta > graças as prOVlClenC13S encetadas pelo sr. numerosos officiae�. foi aberto,
r. ereu arnos, xoverna, or o sta o. hOJ'e um curso d f - doc.D b r l"

d d'
..

C h' T
,e ormaçao ev

eVe-se tam em 5a.lentar a SO!!Cltur c a antiga concesslonana ompan ia facção, Luz e tinado a generaes e C.
.

Força de Florianop()lis, qU(' attend2ndo o pdido do Governo do E3tadc), promptamente acquiesceu em O general Noel h�" O:l��s'M'• " 1 '. , (.. ele dd ll,�fornecer o materIal mdlspensave. aos reoaros que re�sent!ilm a USl.ia. Esse louvavel Qesto ria nntiaa �a;-o franceza fez u' I'.
.' •

J - .

<>" • , , wa onça pe.�conceS5iOilana merece 05 nosso::; applausos, po;s, os seus d�rectores collocaram o mteresse do POV(J aci" lestra sobre aSSUln-tO" a" 'O. '

d
. ' ti " "Inentes a

ma os seus proprios mteresses. materia do çU[::;Q que se iniciava.

Em São

Amsumi�ã
Cinlento

soltura.

S. PAULO, 22 (0)-0 pwcurador da Republica opinou
pela concessão da prisão preveniiva dos díredores da A;liançn.

S. PAULO, 22 (G)-Ontem de manhã a policia pôz em

liberdade os srs. Caio do Prado Junior e João Stevedson, diri

gentes da Alliança Libertadora, ficando assim prtjudlcada a oldem
de habeas·corpus.

Os red'!ctores da Platéo, tambem, após 80 horas de car�

éere foram soltos ôntem, sendo igualmente prejudicado o pedido de

A Platéa, porém, recLma, hoje, o soltura do escriplor
Brasii Gerson, cujo paradeiro aquclle jornal diz ignorar, assim como

clama pela liberdade de centenas de operarios, que o mesmo jornal
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Milton de Calazans

na Livraria Moderna de
Paschoal Simone

Poltronas 30$
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•
Semente de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros+Alpiste,

emil" Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda =Alirnentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc, Etc.
IiC""�Ea" rr nrmzn

A GAZt:TA flonanopolis 23 -7_;_ 1935 2

grecso, Agitaçõe') em 1Leal foi o melhor homem da
•

linha. Está se desenvolvendo Par IS
bem,

Nanado regular. PARIS, 20 (0)-0 ministro DIA 23 DE JULHO-S. APOLINARIO

POzefl�s. fez1 um4 goai te. mes- do Interior sr, Joseph Paganon RGf�---
tre'l'd dsc�le

(e

Xo '10.1
uma I communicou ao sr. Pi.c:rre Lava], 1840--Maioridade de d. Pedro I!-Contando apenas

rea . .!
.

a e aa pugna.

aman-I side d C,,· II ' ,� 4 J d d d .::> d I! 1 1
.

d'
'

2 1 1 presi eme o onse 10, (1\'(; o I annos (t. i a" i·e r" f.. r -.� _r',].' "<;�ior' oar a O df-;,o
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�- O i oa a pa f I a en re o a-tempo e no ,20, jog.ando menos

I
;�:eroeH:��':d:: Pl:;��v:��(�: O�· de 13ssumir o g:wern:d)

do Br)�li, c n ,,;;.1 Ii; 1\,; li go�)ê di� E,·[l")

manda ré e Ath Iet I"co que o Atlhetico e ainda contra I t: 34 d .',

a p�ll 3ml:ntar, promovi' J ':" j-\,ÜO:IU v�l"'()', .:1 .rt..n t rancisc i e os

f . f
'

'd
.:J, as quaes apenas 01;0 cheles Influentes do partido l!benl. uu- com 10;0 esperavam dar um

r.� um orte vento, OI venciuo por l' 'd • L' 1. 1 f I I
.

J' 1 d d
.

-�- 4 2 T d
.

d �

I1<>VIam SI o m�nllu.1�: Choque na amosa o ygarc lia conservadora, então sennora os esti-

D· I
.

ida l mi N
'

domi
. x. o os os Joga ores se E t d t d . ( ... ,,- �. d

.

reputaram a u tima parti a mmzo. ão VImos ormrno como b !VI'
n re os e 1 <)3 ugu. a. am cer .

I nos o pa:z.
d t>, portaram em; entretanto agn-, d 'I f

.

.-.'. " ., -.' A b dei d ri t: o , .: r·
o turno, os teams do Tarnandaré se esperava. O Tamandaié appa- h

'

_.� d _

ca e mi uuccronanos que LI ao

I
1864 - an eu a e.::o de VOILli1talLOS-r�eahza-sc,

d hleti
,

Ih W I ' f
n o retirou se e campo sem per � p ., d � t� � . soecti- d

..

1 J
.

da mi bensi d Bd'e o At etico, Jogo este que receu me or com a mor a ren-I .
_ do i

que respon er p ....ran .... a, re�tJ·C"" I com toe o o cenmoma • c P.pOIS a missa, o ensirnento a an eira

havia sido adiado. A assistencia te. Faltou-lhe entretanto Pernam-
rmssao o JUIZ. vas admnistrações pela sua parti- do 25' BatAlhã0 de Voluntorios, pelo Arcypreste Joaquim Gomes de

foi diminuta, porém enthusiastica. buco que, estando no seu dia, é NUMAS INCANSAVELI cip.ação nas demonstrações prohi- Oliveira Paiva, que dirigiu bd!i5simo e alevantado discurso á tropa
O tempo mesmo não ollereceu bastante util. A linha que actuou I bidas pelo governo e cêrca de formada. Essa preciosa bandeira. qu� foi oíierecida pelas senhoras

desejo, só mesmo os lanatidos là com Pernambuco e o seu meia E' com justiça que tecemos aqui pa- 500 desempregados. catharincnse ao brioso 25 Batalllão de Voluntalios, que então se for
estavam promptos para o que direita, dará muito trabalho. WaI- lavras elogiaveis a Numas Car-I Foram p�esos. de outra parle, mára nesta cidade, acha-se ainda conservada, como verdadeira reli
desse e viesse. mor é jogador novo que está pro- doso. o consagrado director spor

18 extrang,eIr�s que, serão expul- quia que é, no gabinete de honra da Prefeitura Municipal desta ca-

gredindo bastante. tivo do Tamandaré. J"!umas vem,
sos do terntono nacional. pital.

Cardoso jogou como sempre, como ontem, trabalhando com 1868-Visita de um chefe d'Estado-De volta dos
fez bôas defesas. Um goal entre- excesso para que o seu club curn- PAmS, 20 (G)-As ultimas Estados Unidos, em viajem para a Republica Argentina, onde ia

A preliminar foi disputada �em tanto tinha defesa. Agiu bem em pra sempre com o seu dever. Ma� indicações fornecidas pelo Minis- assumir o cargo de presidente da Republica. chega ao Rio de Ja-
todo o tempo favoravel ao Athle- todos os dois tempos. sempre apparece senões, como

terio do Interior informam que o neiro o eminente estadista argentino Domingos Faustino Sarmento,

rico, que possue, não ha dúvida, Nezinho esteve como se espe- aqueIles de ontem, cuja culpabili- número de detidos durante as 1870-No Rio de Janeiro, falle.:e o senador do imperio.
lima das mais treinadê;ls equipes rava, verdadeiro I!ste.io. jogou dade não poderà recahir, nunca, demonstrações de ontem subiu a

I
conselheiro Fiancisco José Furtado, nascido em Oeiras, Piauhy, a

secundarias. Prevemos mesmo um bem. sobre Numas. Trabalhe Numas, 2,092. 13 d� AJosto de J 8 J 8. FOI U:::1 elos c!des do partido liberal, e

bom jogo entre o 2' quadro dos Parafuso muito melhor. Os que um dia alguem accordarà e como tal, presidiu ao gabinete de 31 de Agosto de 1864,

tric?lores contra o Avahy e Fi-I fauls que p�atica temos ce�teza reconhecerá, então, os seus meri- 190 I-No Rio Grand� do Sul, falLce, o grande tribuno

guelfense, tambem com 05 20s. que não e por querer: e um tos. pARA chamar uma Li- gaúcho, Gaspar da SIlveira Mlrlin3, Nasc�u em B:lg6, no RiO ,.ran-

teams. São as tres melhoreselevenslvicio como outro qualquer. Seu -0- rnousine é só discar o de do Sul, em 1835, bacharelou-se na Faculdade de Direito de
secundalias da capital. No 2' jogo foi util e se continuar assim IRIS X ATHLETICO n. 1.22 ti!. O unico i São Paulo, em sciencias sociaes e juridicas.
têmpo, quando já o score era fa- dentro em pouco será um bom telephone das Limousines. I
Y��IMA��oo pm 3xO,j��m.D�e �rigir m fu� S�oo��� do�n� 0'1�1�����������������������������������11h.ouve a desistencia de, alguns ele- que 'prati�a sem necessidade. \ importante prelio que no turno I Th t

fi:

d � I�
.

Dentas do Tamandare, tornando PIega Jogou bem; calmo, bom arrancou applausos de uma gran-I e_·_a__r_O I_,V_·.,_8__r_o e ça i�Va I a I () II�I'assim impossivel o proseguimento passador. A linha dos diabos ru- de assistencia. Podemos dizer
(!a peleja, O 2' quadro do Athle- bros foi infeliz com o vento Cjue mesmo que, depois do jogo Ava-I
t:co ficou batendo bola até o S0prou muito mais forte no lo hy x Figueirense, foi a partida A maior Temporada Lyrica de que ha memoria em Florianopoiis, organizada IIfim do tempo regulamentar. Pre- tempo. O vento tirou o brilho melhor disputada no turno' E as- pela EMPREZA IMPERIAL LTDA.

.:
. IIcisamos acabar com scenas como do jogo. Finalmente se defende- simlquem não assistiu esse encon- I . Iesta, qUt pela primeira vez inter- deram muito melhor que anteri- tro no turno, não deve perder a G d C h' a L' PI! I II

ran e ornpan! yrlCd apOiare 8'Ca

I�n_ja .,rompeu o brilho do campeonato, ormente. do returno, porque lances sensa- GARO FALO e GARAVAG L �A
Urna assistencia paga para vêr O Athletico. O homem prin- cionaes são presenciados. Faremos
jogo de foot-bal! e não bate-bola cipaI foi Borba. Embora marcan- um commentario completo ainda I I
de um quadro. No final do tempo do uma ala fraca, fez§ jogadas esta semana. ESTREA F�A ' N J:o-\. PROX IM�\ S r.:: I\IlA I'JA i
regulamentar o juiz apitou o fi- apreciaveis. Quiz fazer, em cer- COM A OPEr�A LA TRAV SATA I
nal com a victoria por 3xO, do to tempo, algum jogo para a URUGUAYOS X BRAS1- i

Athlelico. archibancada ..• 'Usando mesmo LEIROS Elenco de 1a. ordem --- Elenco do Theatro Marconi
dribllings desnecessarios e desu- de Buenos AIres

I sados. Aconselhamos ao notavel Jogarão hoje no Rio, no cam- 4 SOPRANOS -- 3 TENORES - 2 BAIXOS COMICOS - 2 MEIO SOPRA-
media abster-se desse êrro, já po do Botafogo, com a luz cios NOS - 3 BARYTONOS - 3 BAIXOS PROFUNDOS
previsto. refletores, os combinados brasilei- MASSA CORAL - COMPRIMARIOS E COMPRIMARrAS CORPO DE BAILE

Gato o seguiu jogando regular- ros e uruguayos. Será a última
mente no 10 tempo e bem no partida dos uruguayos no Brasil.
segundo.

Piriquito permanente impetuoso
e pengoso. Centra com maestria
dando opportunidade aos seus

companheiros.
Feza peorou muito no prmCI

pio para melhorar depois. Si Fe
za submelter-se a conselhos te

chnico poderá ser um optirno cen

tro-avante. Ma!> é teimoso: seu

jogo não modifica e não tem pro-

�Ga��la
Desportiva

Redactor CYPRIANO JOSE'

Pela

(Compflaçãc de L. Nazaretn)

A PRELIMINAR

O JUIZ

O JOGO PRINCIPAL

Está doente?

Actuou como juiz dll partida
fecunclaria o sr. Antonio Rodol
pho de Paiva, recentemente inscri�

�,to no quadro de juizes da Fede
I ação. 5,5, foi um optimo arbitro,
revelando b6as qualidades para o

cargo que ora occupa. A F.C.O.
muito lucroc com mais esta im

porante acquisição.

Orchestra com

posta de 10 profe�
seres do Consefvatorio de
São Paulo

Aberta a assignatura oara
3 - ESPECTACULOS-3

Foi movimentado o jogo dos
dois quadros adversarios de do-

Mande nome, edade e al
guns symptomas, com enve

loppe sellado para resposta,
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS rAL N. 23-NictheroY-1E. DO RIO.

Maestro Director e Concertador de
Orchestra

Situação actual do campeonato de foot-ball desta Capital'

los. teams
��

PONTOS GOALS

CLUBS Jogos Per- I Ga- I Con-
Colo-
cacão

didos nhos 'Pró Ira ,

-

Figueirense 4 1 7 12 4 1
Avahy 4 2 6 14 2 2
!ris 4 3 5 13 16 3

IAthletico 4 6 2 10 13 4
Tamandaré 4 8 O 4 18 5

�1!1

20s. teams
,"
tA

PONTOS G O A L S
� Colo-

CLUBS Jogos Per- \ Ga- I Con-didos nhos Pró ira cação
I

Figueirense 4 I 7 19 5 1
,
.

Avahy 4 3 5 13 9 2
I

Athletico 4 3 5 12 6 2
Iris 4 6 2 6 22 3
Tamandaré 4 7 1 4 12 4

Camarotes 150$
I

__

�

(Imposto inClu�I'1

( Organisaçc!o de AIlgelo M. la Porta)
I Banco de
Crédito Po-
pular e Agri-
cola de San-
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edifício propri�)

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

IRECEBE DEPOSITOS
I?R6ANDO 05

SEGUINTES JUROS: p,
'ii

ele Limitada 5'1· ala.
�
�

CIC. Aviso Previo6'!. ala, �

Prazo Fixo g'l. ala. II

A

CE II

Sorteios todos os mezes, com direito ainda
a B ON I F I CA ç Õ E S em sorteias ser::àilaes (Carta
P""""" .... �r,(}) e .I;nl····' .. , 'r,,, to,' ,,� ,.. � !C,,,, .. ;:. ,I. 1\/<. u,;,.I!"L::\,·es .11f"';Sdae;, pe o
Fundo de ECONOt,\!A CCLLECTIVA (Carla Patente
n. 9 de 2.2 de Maio ce lS35.

-_.__-_._-��

RUA DO ROSARIO, i09 - EL. 23 -07i"O - �HJ
B&Ui(O DE C��Hil�TO «::t����>![:;�ti&.i1� � (o/���'�1"�1U(i'Of,!

SEJA UM DOS PRi:Y,t!WS A ADQUIRIR o SEU nn.;LQ

tn��� i1P f!ffHJ!:l ft:)., %�, ii �"\1 � �lÍ(�4FIt� �Hl��� �iJ..,l����:·�Jj � �,���,Wi 'W���� � �

Procurem prospectos o Informa9ões com 09 correspondentes

Angelo M. La Porta & Cia.
FLO�IANOPOLIS -, Edificio La Porta

Praça 15 de Novembro

'1':,'"
...

� _..
-
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A GAZETA

J

Matriz: FLm'
�""""

"

i':!l

Flliaes Blumenau - .Joinvi!i€� São Francisco Laguna L.ages
M· te" 1 � I, ostrl.�arIO pe rrY') a r')e r. ' e e ruzeiro c.o vU

Secçao de Secção de

em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FEHRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira
Lonas e Irnpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cin.ento-Icrro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

Roupas feitas e janelIas, tinta Ivlachinarios em geral para a lavoura: [arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de, esplosão, Motores
Lã, em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: �eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins . Automóveis e. Caminhões FORD�Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �.�

� Charutos .DANNEMANN. Bebidas nadonaes e extrangeirr,s Me;erial electrico em geral �.
�
Ernpreza N

.

I d N -1

O "�.!o � j,
s "Carl Hoepcke", "Anna" e "1\.1ax" �'

� aCiona e avegaça, � I, epc <e -=vapore f�
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" _. Fabrica do Gelo "Rita f\j�f.�·ria" -_ Estaleiro "Ara·tacaH �,
� �
���� 1�,� �!tt4����!.�S3�@�,�t�����i����f&����������
-ComE�nhia Al l l a n c a daB2hial,� -==m"&lw_""""""",��"'�� V � as casas na ruaConsclheir

� � � eilue-Seivlafra �. 126: ,13�) e 71a
... fun;a�a ern ]��.--------�"""=� I Confeiti�ria C�liquinho�, rua Fellpp� SC11l11ldt .41, ru

5E6UROS TERRESTRES E mAh,'lm )5 I .., 'I' � Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt co

rpltal reali9crdo 9.000:000$ODD � conserv as, VI011O:) unosetc.. U Mafra, para informações com o proprietário Paulo Schlen
Rese_ruas mais de 36.000:000$000 � Fornece d,oces ele todas as q" ualidades para ca- ,13 perRi!n:nta �m ]933

. 17.762:703$36] \� r 'r> t � } tis: d h "I- �. -

"Jrnmouels 13.472:299$349

I"
SdJII ....n O�), .iap .sa OS e um es.

� _"....
__ ... :.

- --.----- _---E"F-_-----------------t
RlZsponc;abllidaàes .a.ssumidas 12m 1933

,
2.3ÚlJ.938:432$B16

1'1 I
FASCHOAL SIMaf�E S. A. I

Nas grandes luctas �I�e desde
(Estas respon9abllldaà12S referem-slZ somente aos rornoa (ie RESTAUPA,NT A LA' Cl\RTE no primeiro andar bram no campo da actividade s

['060 i! TRANSPORTES que são os DOl5 Ut-J1r05 zrn q' e 'B l' � � I":' O D O I"� O F 11'::' P n A R I
.

1
.

I
..

a rompanhia opera)'
• . " -

li � n,,-� I

J \ �:i· � L:. � f'1' LIVRARIA MODERNA

I
era ou commercl�., o espm�� m

Agentes, 5ub-Ag.entes i! Reguladores OI" Allaria9 em toõos O�, I � I � nUA f. L.LIPP SCHlVilD! n' 10 (ESQUINA DA

I"
demo e bem equilibrado utilisa

E tcõ a a " I Funôuôn ern 1586
s nuca O urasIl, no Urugua" (5ur�L1('�jnl) i! nas prim'iprw1': < I; r�; r.\ Tr.:;. ,'. 1 /-\NrJ) Telel)hcr e lIali, telephone como a mais inprescii

praças 2xlrangen'os I I�
1 -, • ,/:l.J- , -- I •• ,.,

� Rua Fellppe Schmidt Il ' 8 t- • 1 I
Ag"nt "'I' I' ('Am�O- Ln � iJ I � OlVel das necessidades!

.. 1Z5 em .'

orlanopo,
15' "!:J, 0BO 8: rie.

I
""""7i"'_"""��""""-"'-_=-__� Kl � ------1

Rua r. mafra n"35 (sobraõo) faixa pastel! 19
('aixa poslGI129 '11.'1. auto ]004

I P fT ! ALLIANI'A

'

ro essorn nornlaeegr. \ TI2Ii!Ph.1.0B3: i,'!__-"""",,",,,r�_��"""""""""'-�"'I Codigo Ribeiro Eud. Telg. �

Escriplorios em Laouna e ltajahY 5ulJ-Fiaentp.5 IZm
. I � I SIMONE lista -- ace-ita alurnno

_ ,"
Blum2nau 12 LOQc_o

__

If� I r:: � � ft �1it� !'�,nA; � I : CURSO PRIMAl(JO
-�--,�_-=__""'r,,�, ir � � ',di I fllC ,Iu � t:i �!

;

I�,I
Tvp aqr-ophlc, Estereotypi

TRATAr, Eá SRElICa_ USNaDldAaRnlh'

Ertccôer-ncçõo, Pautcl';ê\o, Tra
..

� d T ! F � LO "'li r.:' N ("'l balhos em Alto Rel{'\)o etc,

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada cri. ai. i t�H Co' U = ----.- -- . Marinho N. 10

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

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

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

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 de Natal que V. S. oode hrindar seus filhos.
Llnaa Vista Panúramica.

Esplrznaiàa praia ae banhos.
Optima nascente c1rz agua potauel.

Terreno9 r.ompletamenle planos.
A VILLA BALHEARIFi DI5TA a:

�OOO metros ao Ponte Hercllio Luz,
800 õo BranalZ Quartel federal, IZm construcção.

600 do Brupo Escolar "Jose Boiteux.
Na sede do Dislricto "João PessOa.

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Soriedaae se lZnt:arrega da ronstrurção àe Préc1ios

05 lót2s aàquiriàop,meàiante o pagafílento àlZ uma entraaa á
unsta 2 o rlZsta te em pagamlZntos mensal2s.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

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

FLORIANOPOLIS s A O J O S E'
Santa Catharlna

Agentes autorizados da

crx. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L! S/A.

Commercio por gíOSSO de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO COVÊRNO FE

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

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

beneficio do Lar

�������l���t�4���&1�

���
PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �

; São necessarios 3 qualidades �
� SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA- PRIMA �

� Essas. somente são encontradas ��} �,�,C� nos novos typos de radIO � :;
� P abU.b_1 P Si tL (�
� ��
� PE:AM CA�ALOGOS, PREÇOS, ETC. �

�

� COSTA & Cla.-RUA CONS. MAFRA 54 �
�������l�i��������;,.�_A�(.23���l�(��� � � �'-��...�--�.�-�, ..����

Inscreva-se hoje mesmo na Cmlstructof3 do lar Ud&"
que obterás uma caderneta pela quantia (Je tO$OOO com

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

uma casa pela insignificante quantia d<3$Qoo.

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

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INfORMAÇAC:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel N!lscimento,
que se acha instaIlado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo I�J�

��@ ��������� «!Y ---�--,!
----- ���;,�j��J�J-&l�

Preferir o Sabão I 58 ' :r:�

d�'1
u� \

é dar valor ao que é bom, é economicD e rendôso

EXPE IMENTIIiiiaI S�PERIORE VERA QUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commercio, lndustrla A Gazeta

e Agricultura_ Médicos
1$800 ---------
1$300
3$000

6$500
1$500

�����������-:������1$700
1$600

Preço! correntes na praça de Limpos leves kilo
F'loríanopolll Limpos refugos kilo

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

atos o ��tto uma

I I 34$000
Lontras media urna 30$000

nc iana Graxaim do matto urna 3$000ASSUCAR
O69$000 Graxaim do campo uma 5$ 00

69$000 Catetos médios urna 6$000

58$000
Porco do matto urna 5$000

65$000 Largatos grandes urna 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

Extra
Di&mante
Christal
Moido
Terceira

FRiO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
13!),000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
3acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos '" 1 x5 a dz, 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

SAL DE CABO

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

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sacco de 60 kilos)
Preto novo _18$000

DIVEHSOS .� Branco especial 23$000
Arroz sacco '44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazo!ina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zé& Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó . II $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho secco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 k.ilos)

24$000 A Ih E
.

I 40$000
7$500 gu a speciaVélas de cêr� kil? .

O Agulha Bom 37$000
Grampos p. cera kilo 1$40 [aponez EspecÍal 38$000
Jime':lto Mauá sacco 16$500 Japonez Bom 28$000
Phosphoros Pinheiro lata 210$000 Bica Corrida 2)$000
Arame .arpado n. 12 rôlo 28$500

MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 31$500

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

BANHA

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em deeimos 75$000 Em latas de 5 kilos 158$000
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$000

IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. L:v;Pvvv __

)(arque corxões arroba 27$000 XARQUE
)':aJquc sortidos arroba 25$000 (por' kilo)

Mercado da F'lorlanopoUI Mantas Gordas 1$800
feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1 $400

15c/t000 MERCADO FIRMEFeijão vermelho sacco iP

Milho sacco 12$000 .

Batata sacco , 4$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 1$900 5( Londres
Assucar grosso arroba 7$000« Paris
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia
Toucinho kilo 1$500 « Portugal
Cêra kilo 6$500 « Nova York
I\1él de abelhaslata 17$000 te Hespanha
Nozes kilo 8$000 « Suissa

« Belgica
te B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 1« Hollanda

DIVEROSS
(por kiJo)

COUROS

CAMBIO
90 d(v á vista

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

19$010
2$605 '

6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES lNO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6 Entraaase 5ahlaas

6 a 14·5

50.556 12.298 12.759
73.111 16.876 20.199
25.324 11.179 11.356
12.5 77 8.645 6.218
6.120
14.000

(Faltam as sahidas dos deposites particulares.

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

.

.,..,...<--....._ ."

'.

<, �.

Indica:

Advogados

Dr. Cesar Avila Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
I�ua João P' t rI" 18In.O,

Dr. Casar Sartori (sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clinica cirurgica-operações 17 horas

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

Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Ferro

F&chamento de malas
TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

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

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

Agência no

Edificio La Porta J�otelAdvogadoResidencla:-R. Esteves Ju
nior,179-Phone. 1.285

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548

até

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

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E ,.�ALORES

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

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SiMõES-Hotel La Port.a

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

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio Mo-

"Expresso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E CANlINHÕES

Devidamente Registrada

Clínica Geral -- Vias nrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

•

re I ra tem seu escríp-
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e
vice-versa

Sahfndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLIS

Refinação de assucar
____,----------------- --------------------=

=da=!

João Selva==

'tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

Redd.:-Praça Pereira (i Oli
veira, 14-Teleph. 1353

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
----�!---

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

A Agencia Moderna
de Publicações, com séde
em São Paulo, é autorizada e fis
calizada pelo Governo Federal e

possue a carta patente n. 112 I
�
�
�r��A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor-

teios são presenciados pelo povo g��
.���������������

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

EXTRACÇÃO com globos de crystal.

"

�/,.,
�

A SaudeI!!
Ler com attenção

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

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel 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

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

Doses: Uma colher õca õe sopa antes õcs refeIções.

Pharmacia Internacional
Phco. Luiz d'Acampora

ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todos as domingasl
Um passeio ideal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

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

regressando ás 16 1[2 horas, um confortavel _

Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

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

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

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill__iiiiiiiiiiiiiii
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A GAZEI ú,
-------_._--------

"C u

Prernios ern merCadOi-ias

5: '7
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO �UTUO PREDiAL!
A CREOI�q. MUYUO �RE-

I:) IA L.., destaca-se das maiS senas e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

5
-------,_----------

----- . .....__ ....--�-

lf-"'_" Th tCirco a I ea ro

'-I

• � t

,

�. '

par-

I"!' -----------

:;,:�-:��o=,;;:r����.:ü���;r.����s:_���.::·;.·_,,,j�:;:;;��;.�;.�:z�M;.:,:&::Q:�.*.�;..��. .;;�ü,�:.;�;:��_:;..;...::-;._�;.�;��_;_����,;;;;:.�'it;�1,Ç�:.·
I�

d 1 Silva, sot:io da firma "C-'e-
I ;:��, Vend,;�"e um

100 & Ca, desta praça, ped:n,J)!1 ��l � � �1 t} Zc;Uer \-Via-
Para reg:istrar o seu dlstracto 50- � � � t.'íl J�

k!� -.; mau, n::Jvo.

cial; registra-se e archive-se, Tr.,t�r nos'a -u-' " C" 'i oc\ _'J. \..,.... leu. 3'u •

Dito da "Industria Reüaux S[ i� • I, Por preço de occasião.
da cidade de BiUS {ue, e- viafldo
ii copia da acta da assembléa ge-
ral eXlraardiaari3, realizada a 5 do
COríCrJ\c, elevado o capitdl para 3
mil centos j)ara s�r archivad'\ nes'
ta Junta; archive-se. Dito do
"Cine Theatro Rex Ltda", desta
praça, pedindo para archivar ii co

pia do contracto de arrçndamentl)
: do prcdio pertl'ncente ao sr. Jose
Dam{; Idem. Dito dos S'5. "Gia'
v,üina & Spadim", de Rio Ca

pinasal (Campo5' Novos), pedindo
para ré'gi�t; ar e archi var o se,!

contracto social; registre se e ar

chi. e-se.
Nada mais havendo a tratar

o Presidêntc encenou a sessãO'

Secr, laria da Junta Commer
ciai do Estado, ern 9··6-935.

�u� .. ro-", f d t II h�i-, t:tu:lõ .

azer O vosso erno ve 10 ou C a-

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTur�ARiA E

Ci-I,VEiA!<IA CA'i'l:ARI>�El'LE sita á rua 1:liUANO,12

Pl(;�ic!cncil do sr. maior Edu�

II ;crdo Otto Horn. P:csente os as.
I" J 1 C '_1

. 1

li
'_:_,r-,üaruo '�to.n.orn, pre.s:ucntc; I
João Octavio da Costa Ávila, Jo� rsé F Gl"V3"1 R.nb"rto Oliveira. ,_. .'_'.-'. -�I., ... ........... - .._,

I

Alvaro Soares de Oliveira, depu- itados e João ToiteJlti::o Jor., se-I

cretario, é aberta a sessão e ap-
1 d

.

I provaaa a acta a sessão anterior.

1 -Preparar convenientemente o SeU mostruario e dac'-lhe seguro a ..:orl'J;, ionamento pôr a " �XPEDIENTE-:-Memcrandum
garantia do transporte.

CiO sr. Pedro Luiz Andrazza. de

2-Depol's de orornnto o mO"I"''''';O (';>7D- e'-','Na ,( Pr ,fo:'U"l L�r"l '�., ... , ,'p ,.,�!fp_10 ""''Y.,-r1o II
Pin}lf�iro Preto, com a Sociedade

�"--�,, O
. ..-. � .

..-. o�'es
H.... �: !J.J� 1 �\. li «r s .. , ........ I,...,l tJl.(":._, (", L�,-,I" .\._;_ ..... , �l�� o.f A' 1'� ..... "\ .... i ....�,:._;��ll� l°l'

i?' �
e--:

-

!:f ....

as instrucções que Iiver para esse fim. de \ 11:.10 Cath::r:nen::e ,Ltda., ac- �-s>? � O� �
"
..

'

3 F
.

3' 11 I '1 ( 1 1 I' • cusando um In .morancum desta "'T'
- acturar o mostruano em VIas, cO!.OCrl!1Ci) n�.'1 \,:'1 da ;::.ll"ti!'a n'r:�(o 110 ê!('('.nGl(�;()n?-!

- _ti
'."

eH.f ....

IA�.�
'- ........

��""""'(���
d

.

'd f ,r'''rn''-r''�-\ n'� ·�·'·r,"� ,�,-,-. tT'�G(-" 'Ihn�}' orchivese D,to do <f
mente o mostruano e enV!rlD o a outra ·(1CtU\?,. a:-; �:'vi'-t· .. t j\! ·�i/ ; )�.:_., !':'...:� 1 l'-\ I )() L;�,)� ("d�j l._) !.,

\ ... 1- ,
.

,.d .... ..... A '- .l ,.

'j

Cl0SDA FAZENDA V'L\ç'\O OSJ:<.!\Q. PU'i=1! TCAS r.p(':í;>WUI TUR,i\, _CJ'.ri��o:)(!i'·IO�ympioMiran(hJor.,d:::bi:::hy, ca'?::=> �"-'�i�La'-L��;VO::.3 í
A 3 deverá derec 1

1.

'd '\
-�

''', -; "

.. '.'�. -,. .�

'�J'" ;:
-

'-;" ,"''', E'
lU, .':' ! "

;,. o�,t:nllr· UfO certificado de "U" hr- B i I _ ..

' p

a. evcra ser cn ereçaaa ao r. Antonio l:)otIn:, rcpreeentant � \ o 1.:."t:1-,O FInto a xposição ao 1
1>,.11, "'� .. v \..'� "_"

•

�

,_, ..... ,_ . •

Centenario,.F�nollpilha Porto Alef1ré'. ' ! ma. regIstrada nesta ]unté\; idem. "'""'....._,""'=-��"._��..

4- -Logo que fizer a entre"'ga do movruxrio ,�Picf..ilura local, comrnunicar a entrega feita é II REQUERIMEl-..!TOS-D,l s.. DEVEIS CO>'lTR1BU!R PARA Mí:'-JOR t\R OS SOFFRI-
, , .

1 d !'
.

1 P 1

SECRETARIA DE ESTADO 003 NEC0C10S DA FA7E:'.JDA, Vli\ÇAO, OBRAS FU'_i(:J;3ú,c c .. ndustns c escauora rvlENTOS DA COMPANHEIRA DE ur·.!
BUCAS E A�_RICULTTjRA, pedindo ao sr. Pret;:;ito um recibo que documente a el,treg<;. I r.p'Ocel.�:ca!1 Ltc!a:, com séde �l� POBRE OPE.Rf\RIO

5 R I' do-se a i
.".

d 0 'r '\1 �... � orto tJ�l!o l'e,
.. lindo oara arem- � S�(o!fl;;J.·3'-]

- ea 17an o-se a maucuracã» da «' ...... i'J� ...... �() o \._.,-r}:'an""rIO e- !lrrOU"l na» a �Ü 'i":� t:;..}F�tàr�r:J"" oi.
- v A , J UH U!" c U& !""��j�'.t;Ji;":L. ,1.. c-

__ 116::( • u .1_'A�.J •. J�ú.v t" .. I ........ (�� L c" t'" ",,�J V� �

d 11 r l--=--=
'.:w

) broa do C!frrimt� .afilIO, o expositor deVê!à fazer a entrega d.::> seu ;(]o,tru'nio ás Pief(�ituras !ucaes var a ada ·a a,;Setr,bi",a geL). O�- A!J;pstü S.lvnno, o 1 obr::! c iüreEz op:or::\"io qu'� falleceu em

cl d
. � . 1 ., ,

�

-. .. t ..... l�n : -o",i� ;:} ... l... 3 rlÇA T·�- l' 1 1 1 I C f

entro o mais cUI'lo p-azo PO""I\'e; "'O e'T��u'on(110 p"r"'''' ,-lo Cl'''l '3."> .!lê" �'i"!'l�,:'t ""�a q"� '""" la�l u •••ar.a H,''''ZC.uC4 a u�.i Ll comeOj·ll:n(':.'a r,o ,;",orrl'V'; u'c·2a�t!'·, o:::corrIJ:) na c 1<1[3. ommaf1aa71-

d
J.�

d"
u'" .'-�'� c. ,', v, ''', \"p "'1' ,-;l,� �'" d'ij"'C"'�": I'�'

( ue. Lv),. jko do �O�Tent� l'a c:,1ar1" d,� /- p

_.

I � • v, ,� t, d F II V"tempo e sua arrumação nos «stan ,» respectivo:> e p::nd que o 1 av;,nã'J wc; �anta hfnarin8 possa ser ,"
' .... , ..

_�'
.c

,.

L..

"':,'
-'_ te 00llza (J,::XOU sua desolao(\ com;)ant181:'a .

. rance ma lelfa

inaugurado na data fixada para a abertu:a do cutmr.en. i3r�sq,ue, cont,�n�� a cllEsoluç'io �a e alguns fíthc>s em co:-nplcta pobreza, s()ffr�nd() as a;sruras do d�sti-
,-------.----. sociedade; aIClllre-se. D:.to da! n) ("IC ll'e' 1·,-..:.S'�.V'llL1 al;� .... d, trl'· �<�za ,J". do"r e dr> tort'ura

�"�ÀfJ"'fJ('���-í��!?;��'" ��" ..\j).� t�"'<il(.{,»i'V'i\��9fl.;j ", j'" :. - 'A � .-"" co �_e. ,d.. v •

�,�N'c.. , 'I'Jy(l,� "I",,�.;;�}��'W.�J ....�."',"')"�!.;:. ·;'l'i"\·;"'I·'�..;/"�'"\�"'v;,- ��.. (.'1; S'\,� ,- (1 l:vr 8 1 d cl
' ,

t�"""'�
"<!P'ey """'«!P----------- =.-� 1i""'�«j,�"'!o''''!l''�:;i:;'lv'c. Llv.ra ,1',"'1 gUc\L.n I;, os

em compreaen,<::n�o esse tralhe angustIOso, porque esta
Zi;'& �� I d"sta praça 1",.J,ruo rn-a f'((r "toe d' ( " "d ' I" I
� f.":j.", I

"v

:
.".u", ,"'" � '.h' �

pr.ssa'1 G a lil.el.Z co;n?a'liH,:!ra o noneõto, abonoso e ze 050 ope-

, U� 1:� bgaes, rt'glstrm o seu d,piOm'l; I r ,rio Augusto S:! vano, A Gazeta abr':,: em su 13 columnas, umá 5'1"

�� â1 'i\ !.\;.� ror·['('lre �e e r;r{·f,z··;.', �D f\:-, I"
'd"

. "

'�'_," �\'" ..A"�í
�-'� C-, _li -.). t.J �,' ! '_-v"" �j:[O ;-, "n"�'lo '-m 'a'-'o- a'"I' 111 pat1':'e'nma muli'�r •

.. é,;, ,.,. í1Jp. JL>h-" 11'='.," c C:. L'
"

. .J"�t-'':r'A -' .<.1 'I�"''', -1"-"'" .'_

••
l/" '7 <,,"'" a rna l'ct O{ il ;:0<).," r d I
t;� "'&�- ,<;;,

ú' ,-, , ; ,. \�om esse gesto, ü&Sltl1 pensamos, po' ..::remos ;,e mmorar os

� t:-�'J destâ p,aça, pedind) plLl ser ar� sottrim;.:ntos.

1.,:',. e chi',ada ne�ta repartição uma cer- Agent" e funccianGrÍoõ do Lloyd
'i'� ��d d d
�

(�) li ão a Junta Commercial o POI alma de Maria (enviado anonymamente)
� ,C (8 L L O fi ii A L S (j ff� 1

....

E I O � Rio Gr�nJe do Sul, Pmto Alegre, A Gazeta
refere:lte a alteração havida em

3eu contracto social; archive-se.
Dito do sr. Romã,; Leandro

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te rcíor.nadc, com elegancía e pe: Lição.

Não esqueçais o fi. do Telcphone 1.4.18

João TO!intillO ]0 .

Secretario

100$000
20;;;000
10$000

r,c!�a·s!!: alugar uma c�

sa com relativo cíJ'iforl0,
para casal de tI atill11.::nt0.

Tratar no Largo General
Osorio 38.

petizada!
o teu maior divertimento e mais instrutivo

são ás colleções nos albu:1s da dfamada bala HOL�
LANDEZA.

O posto CHIe, o preferido pela garotada il1-

teliigente distribue cubiçosos premios e de 'real va
lor e utilidade.

Além de valios\..')s brindes

amigo, desde que apresentes 100
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar Euas caixas no

POSTO CHIe, porque cada caixa traz premias es

plendiàos.
-

f\ão é f?cnfarronada, já para mais de 200 COl:- !
pons premiados foram distribuidos em 3 dias!

1--

receberás garoto
coupons, uma cai-
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G �. , De cinema

BI�e !!1� E� últim� .exhibiçãO, hoje no

Ímperia], assisuremos o film Alma
de Medico, que tanto exito al
cançou na sua "premiere,n domin
go. Este film que agradou em

p.�"""='-�"'""""","", mra..-.r.;;;............ w �_....�--=-=-.

A geral, serà focalizado ainda hoje,;.,Je�"';'_.:\l'"��::I!!?...._�
...����t..

Z"':Z::.&�.t
#.......�i.tn*i'� guerra�, t

á, 7,30 horas, pelo '.cu cinema''.

I���!�S a -���J LONi�DaRloE-se,t2hOiO(PGi,a_ o deF��b�������� aC:n��apJr������'J nistas os victoriosos reis o rISO

* * O AR correspondente do «Times» em Laurel e Hardy, estará hoje, a's*' - M FIM- Bran-
Tokio commnica: a Sociedade 7,30 horas, no Royal Cine-Thea-

que ia-se banhando-o, durante dos Problemas Ethiopes", recen- troo
.

temente fundada e cujo chefe éduas horas, uma solução de alu-
,

o sr. Toyama, leader da extrema Uma reprise que impõe! Euri-
men. Fricciona-se depois com uma direita, dirigiu ao ministro dos co Caruso Jor., em O Cantor
[lanella e embrulha-se num pan- ��gocios Extrangeiros da Abys-I de Napoles, às 7 e R,30 �o:a:;.sirna, um telagramrna em que o no Odeon, o Íeader, em ultima
no de linho até que fique secco. concita a manter a independencia exhibição.

do seupaiz'D--E-L-A-M-B-E-R---r-&-C-IA-.
--

Attende rapidamente lenha
em toros.

-.

A. voz DO POVO

ROMA, 20 (G) - Ao que
. . se annuncia hoje, o ministro dadade, Ioi submettido a uma inter-

Ir I' Àddi Ab b t
. PHONE 1.100 [lJOfvlA,22 (0)- 03 J'or-..

d Mia la em 13' e a ena apre" :\.venção cirurgica o sr. r. anoe
t d t d t t nais demonstram, em termosPedro da Silveira, secretario do se? �tO u�a nNo

a .e PEro ets
o a?
lIDava oralen-I

.

J' mims ro aos egocios x rangel- 1'11 violentos, a sua revolta COI1-ntenor e ustiça. d Eh'
"

t liti d J
-

S f
.

d I d A ros a t IOpIa, em consequencra ta�a-� -I.n. ra a po I ica o apao.
I
t: Rex. 101 o�erda a pe o r. .u- do discurso pronunciado perante T 'UI y..., No caso do conflicto italo-Regista-se hoje o anniversario re 10 otu o, t;n o como aSSlS-

I bvssi
.

I' LI _. ethyope, a brusca reviravol-I d H I d tente o de. Alfredo AraujO.
o

padr amHe.n�lo aS }1·gSl?�O, r= o irn IIV IInata icio o sr. yppo ito o
pera or ai e e assie reservan .li ta da attitude japoneza de-V L Muitos teem sido a. visitas re-
d demai ' ." RIO, 22 (0)-0 ministroalie Pereira, activo lunccionario

bid I 011
.

I d o-se, a emais, para cornmunrcar
d F d d

í

rtes:
monstra como a hypocrisia eda importante firma Atherino & ce I as pe o 1 ustre titu ar, es-.

thi I lt a azen a evera esignar má fé são dignas da tortuo-tacando-se a do dr. Nereu Ramos a.o gOdver?oã edlOplO qua quer u e-

no decorrer desta semana, aIrmão desta praça.
d d E d

. nor ecis o o seu governo. did d M" teri d
sidade abyssinia.governa or o sta O. e auton- rpe I O O llllS ena a Depois das recentíssimasdades federaes e estaduaes.

. . [Viação, um funccionario da d I
-

d
.

I f'A Gazeta faz votos de prompto Prefiram sempre o inegua- 'contabilidade do Banco do
ec araçoes a amrzac e ei-

'::I
,

"

tas ao Duce pelo embaixador corrente.restabelecimento. lavei SABÃO Brasil para examinar a es- .

R
..

I ND IO de Curityba. cripta do Lloyd Brasileiro. Japon�� em ?ma, 0:-muur- A maior montagem em
.tro HIl.ota affirrna n�o t�r serraria... Essa providencia, ao que b d d t dA Vaagem consta foi solicitada pelo ll�cum I o € aes lSpOSI- DELAMBERT & CIAClub Recreativo 3 de Maio li
çoes ao seu representante, e, PHONE 1.100almirante Oraça Aranha, ao pelo contrario, toma posição _do general Flôres tomar posse do cargo de
ao lado da Ethyopia contra Concerto dádirector dessa empreza. a «violencia- italiana

Depois de concluído o exa- •

d
.

t ADDIS ABEB,A, 22 (0)- violoncelistame e escnp a, o governo
resolverà a situação da com- Noticias que chegam a esta
panhia, dando-lhe uma nova capital annunciam que em

orientação financeira, de todo o paiz fazem-se gran
modo a que não venham a des preparativos militares
ser prejudicados! os seus para fazer frente a passiveis
credores. contingerrcias .

Sem confirmação, corre a

versão de que occorreu um

novo incidente fronteiriço,
esta vez na região do no te.

Sabbado ultimo, foi solemne
mente inaugurada, nesta cidade,
uma nova aggrerniação recreativa I PORTO ALEORE, 22 (O)denominada "Club Recreativo 3 -O general flôres da Cu
de Maio". nha informou que, sómente

Iniciando as dancas, ás 22 na proxima semana, isto é,
horas. prolongaram-se até alta eOI principios de Agosto,hora da madrugada. viajará para I) Rio de Janeiro,No acto inaugural proferiram com destino a uma estação
eloquentes orações os srs. Cle- de aguas em Minas Geraes.
mentino Britto orador, official
representantes da imprensa e das
sociedades recreativas ali repre
sentadas.
AGazela se fez representar

pelo auxiliar de redacção Paulo
Dutra, que saudou a novel so

ciedade.

204 161Julho

23
TERÇA-FEIRA

Fez:annos ontem o jovem Ulys
ses Moura, activo empregado da
firma FilQmeno &. Cia.

ANNIVERARI05

Festeja hoje o seu anniversario
natalcio a exma, sra. d. Anna
Soares da Silva, esposa do sr.

"-1ario Candido da Silva funccio
nario da Contadoria do Estado. PEL05 fLUBE5

Faz annos hoje o jovem Ca
millo Liboiio de Souza, filho do
sr. Camillo Silveira de Souza,
negociante em Coqueiros.

fAZEm ANN05 H01E:

Anniversaria-se hoje o nosso

conterraneo sr. José Gallotti, agen
te fiscal do imposto do Consumo
em Itajahy.

.

Anniversaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. t:Reynal
do FIlomeno, da firma Filomeno
&. Cia desta praça,

o sr. Pedro Baptista de Àrau-

Adolpho Baptista de
DELAMBERT & CIA.
Faz entrega com caminhão
lenha serrada.

PHONE 1100,

o sr.

Araujo;
a exma. sra. Maria Madagle

na Vi(Oira, esposa do sr. JOãO F.
Vieira;

a á:na. sra. d. Julieta da Sil
va Gomes;

a srta. Aracy Muller Vieira,
filha do sr. Pedro Muller Vieira;

a gentil senhorinha Julieta Sil
va.

o sr. Herondino Linhares.

Viagem do
ministro Salazar

RIO, 23 (G) - o «Diario
de Noticias» recebeu de seu cor

respondente em Lisbôa, uma carta

na qual se affirma que está se

tratando ali da proxima viagem
do ministro Salazar ao Brasil

fHE6Am UNS ...

Acompanhado de sua exma.

familia chegou, sabbado, de Cu
rityba, o sr. sargento Angelo Fer'
reira, do 14 B. C. o REGISTRO DOS

CHIMICOS
fON50RflO

C· 'd d d RIO 22 IG) -Pelo deputadoonsorclOu "se, na 'CI a e e
.

' \
.

.

L h
.

h Nely Vicente Paulo Gahez, represen-aguna, com a sen onn a

d
.

f'Rocha, filha do sr. pharmaceuti- tante do �sta"do o RIO, �l apre�
co sr. Bento Rocha, o sr. Anto- sentado a Cama�a e asslgna?O

.

FOI por toda a commlssão de Legls�mo I ameno.
.

I
.

lação SacIa um proJecto, prorro-
gando até 23 de fevereiro de

Dr. Manoel Pedro da Silva 1936 o praso para o registro dos
chimicos, praso esse que expirava

Ontem, no Hospital de Cari- no fim do corrente mez. I
� ....

OPERAÇÃO

Um choq_!!�
---

entre elementos do Exer..
cito e da Policia paulista

-@==
sAo PAULO, 22 (O) - Ontem á noite registrou-se um

choque entre a policia especial e soldados do Exercito, �succuml:>jn
do um destes e ficando ferido um cabo do Exercito, e uma menina
de 4 annos que passava pelo local da occorrencia, defronte ao quar
tel da policia especial.

Deante das providencias immediatas, a calma foi em breve
restabelecida, ficando, porém, tanto o Exetcito como a "Xorça Pú
blica de promptidão,

A guerra
italo-ethyopia

a esta cidade afim de. em

barcarem para a Africa.
Já se acham aguardando

ordens de embarques 3 'ba
talhões de infantaria e 1 de
engenharia.

Os batalhões de engenha
ria encontram-se bem equi
pados, e com bastante mate
rial bellico.
Essas forças partirão para

a Africa até o dia 26 do

Realiza-se amanhã no Club
12 de Ago<to.lás 20,30 horas, o
cor-certo do festejado violoncelista
e professor E. A. Costa, lente
do Instituto Nacional de Musica
do Rio de Janeiro, que vem pre
cedido de relerehcias elogiosas
dos criticos de arte dos p.incipaes
jo:naes do paiz. ,

Acompanhará ao piano a exma.

ROMA, 22 (O)-Os jo- sra, d. !solde Obersletter, eximia
vens Vittorio e Bruno Mus- pianista patricia.
solini, filhos do -Duce- que Os sócios do Club 12 de!
recentemente se incorpora- Agosto terão o abatimento de!
iam como voluntarios ás for- 25 t. O preço de cada ingresso
ças aéreas que seguirão pa- será d� 4$000.
ra a Africa Oriental, foram. . _ .

escalados para servir no 9' C I ru rg Ioes- de.ntlstas
regimento real de bombar- do ExerCito
deio, e encontram-se presen- RIO, 22 (G)-A Camara
temente em seu periodo de appeovou um projecto dispondo
treinamento, no Campo Ci- sobre o preenchimento de vagas
ampmo, perto de Rom:l. de cirurgiões-dentistas no corpo

de Saúde do Exercito por sargell�
tos diplomados em odontologia.

o

Comprae para vos conven
cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

Unico e grande
violoncelista e

concerto do
professor

E. A1 Costa
Salão 12 de Agosto-Dia 24 de Julho

81,2
PROGRAMMA

ás

Ia. Parte

1)-J. S. Bach: III Suite em Dó maior.
ei) Preludio-: b) AlIemand- c) Bourrée.

2)-Boccherini:- Minuett (do 85. Quintetto)
3)-Duport- Estudo de cordas Idobradas.
4)-L. Couperin- �Kreisler:-La Precieuse

LONDRES, 22 (0)--0 mi
nistro da Ethyopia nesta ca

pital faz gestões para con

seguir um emprestimo de 2
milhões de libras esterlinas

5)
lia. Parte

Jeno Hubay: Konzertstück.

I lia. Parte
para o seu paiz.
Accrescenta-se que já es

tão sendo feitas negociações
l�om os banqueiros norte
amerieanos Morgan.

Golpe de
Estado?6)-Mozart:- a) Larghetto

b) Minuett
7)-Moszkowski:- Ouitarre
8)-Saint- Saens:-Le Cysne
9)-Popper:- Tarantella.

LONDRES, 21 (G)-Noti·
cia-se que o ex-rei Jorge da
Orecia tem no aerodromo de
Creydon um apparelho prompto
para partir para a Orecia.

Adianta-se que o ex-soberano
grego pretende chegar a Athenas,

NAPOLES, 22 (0)- Es- onde implantará a Monarchia va·

Entrada 9era I I: 4$OOO tã.,0llc.h_eg_alllln.d.o.fo.rllÍlçai1ísllmlllllilllli.taillrel'ilsIllIllle::'lIIdl.'ii�;III;Iai'd!illlel!lu.�liIiilÜgoIIIPille_deI'lilEii1il+.tallE!*'

WASHINGTON, 22 (O)
-Os Estados Unidos pro
põem-se a adoptar um pro
gramma de neutralidade no

conflicto africano.

AO PIANO:-Senhora IsoIde Oberstetter
OBS: Os srs. socios do Club terão o abatimento

de 25010

lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "Cia••• Joínville (MARCA REOISTRADA
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