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Porto A,b.:;r�, 3-(via 2.ér-c21)
_ O interventor Flôres ela Cu-

AJ)lpho Kond:.r,Com a chegada do dr. grande azafama

hoje, ás horas do costmne.

NO'\/as L�nida
des para a

Mal"'inl.a
Nacional

--0-

Tendo sido ábordado pe
los jornalistas� para, dizer

a ultima palavra acêrca d�s
construcções das novas UnI

dades da Marinha, o almi

rante Protogenes Guimarães,
autorizado, como já está, pe
lo decreto assignado pelo
chefe da Nação, desde 11

de Junho ultimo, disse ter a

escolhido a firma que me

lhores vantagens offereceu

para construcção das men

cionadas unidades.

Apêzar ds t::rmos cL:senvolvicto gruDeI:! actividad� só pudémos
saber o nome dê cinco dos oito candidatos á deputados estaduaes,
que são os srs. Thiago de Ca,tro.> Celso Fausto, Octavio Silvei·
ra Filho,. Adolpho. Martins e Cordova Passos.

Entre os indicadó5 para a dc:putação federal constam os no·

mes dos m. Trindade (�uz e Fontoara Borges.

J\cção Integral ista

Aviso aos milicianos

P�de�nos o commando da Milícia integralista:
São co,Hoca::fo:; todos os miEci:lnCJ5 inscúptos pala o exerClcl

p�CA�rl:ica
C8[®á'lr!aZ

iii

barbara crime o

do sr. Se"ariano
Maia --

3.288
3.285
3.150
2.815
2.771
2.759
2.514
2.349
2.003
1.900
1.781 O grupo
1.763 "L

- "
-

J

.7631
. ampeao A Marinha mando'.! ado-

1.757 -..., . , I ptar CDlTlO .dis�inctivo de
1.643 São Sz.lvador, .J (vIa aerca.) classe dos pnmeiros tenen-

.1.575 - Telegramma do interior pu- tes h::l11orarios, professores
1.448 blicado pdo Eslado da Bahia, do ensino elementar da Ma-
1.302 noticia que a policia bahiana rinha, para o uso dos dife-
1.241 tivera novo encontro com o gru- rentes uniformes, uma pe-
1.204 po de Lam,'Jeão. A informação quena estrella irradiada áo
I. j 97 accrêscenta que haviam ficado fe- alto, dentro de um elypse
1.114 ridos um bandido e o gm", da de quinze rnilimetros de 1ar-
1.279 tropa. gura por vinte de altura.

Mafra, 3 (correspondencia)
Sabbado ultimo, José Maria Ro
senberg foguista da Estrada de
Ferro, em companhia de outras

pessôas resolveu fazer uma caçada
nas rnattas vizinhas ao Rio Ne-

rnativa documentos que 11 tal cre
denciavam-no. Dizendo ainda que
passar pela fazenda, sem que pre
juizo algum lhe causasse, pois não
iria nella caçar, não fazia nenhum
mal.
A resposta, embora convincen

te, não satisfez ao empregado do
sr. ce]. José Severiano Maia, que
não os Querendo ver ali, z.o·'Jrediu
inopinadamente aos caç�dores,
vibrando-lhe, acompanhado pelos
tres copangas, violentas caceta

das.
J03É: MariEt, prim>iro uttingido,

c le g;'aVe!11�:1te ferido, falbccIldo
com as cacetadas seguintes, de"fe
chaJL!.s quando procurava, com

grand�3 e.lforços, se levantar r�ra
a defesa.

Vendo o p�rigo que corria, o

:::ompanh::iro do aS5as�inado des
carrega a «\Vinchester» que le
vava, attingindo por duas veZe3 o

cnmlllOSO.

Mas, a munição da arma cedo
cxgottou-se, tendo então o com

panheiro do
•
morto que fugir,

pois os restantes já ameaçavam
lhe dlr o mesm;) fim dado ao

pnmeuo.
Este fugiu e se foi queixar ás

autoridades rionegrcilSes, que en

trando em acção foram vinte e

quatro horas após. o crime en

contrar o cddaver do ferraviario.
O crime se deu ás 1 5 horas

de ssbbado ultimo, sendo que °

criminoso se encontra recolhido em

um hospital, curando-se dos feri
mentos recebidds pdas duas car

gas de chumbo que o apRnharam
João Maria Rosernberg, era C((

sado, deixando na orphandad�
dois filhos menores. O seu enterro,
realizado domingo, foi grande
mente concorrido, attestando a es

tima em que era tido entre seus

companheir03 de trabalho, e o pe
lar causado pela sua morte.
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Uruguayana.
Falando sobre a situação p;,t-

I'
r-r- 1"-'

tica, a L::gou o sr. r Iores na Lu-

h
,.

n a que CJ 5('\.1� 3.c.-:v�rsc.nos sa-

biam da d�Lc�a cpc 05 espera.

C por isso, tratavam de recon

quistar o pac!:;r «por meios in

c:nfeS'á.Vêis». Mas assejurava � u.�

os 'eSI�]a :;aria D.:ltcs que subve:r

t�sse,n a ord�m pubiíca. O COil'

S�llw qu� d:w.l.a a!1:1gos e cor

re'i'3io:nri03 e[.'l ° da reconcilia

çã) d.l k:nilia gaúch,,; a:;ora,

po;é:n, via glie isso era im?o�si
vd, desde que 03 seus propn03
calumniadorcs não o queriam.
O sr. FI&r::s da Cunha ainda

affirmou que o seu desejo er:.\

regressar d vida humilde ?:'<
campanha., cErca.do do respe;to
de todo o Rio Gíand�». Entre·

tanto, nesta altura dos acoEL:ci-
. constatou-se hontem, á noite, na �>!:d::: do P. R. C.

mentos, não recuaria, porque ti-

nha a responsabilidade de � .lvar O pre"tigiú50 chefe repubEc.::c.o· viU-Se c:n. diffic"Gldades pan fi-I'M JJ. E!

'O' N' atte;;.der os muito� a�n:gos e cO}TJiz:onario3 que lhe foram levar o 1 A ��
o Rio Granoe. lsse:« 03

_, o R.io G[and�: abraço de boas v;nd:l'. O illusti- _; pC)Etic::) lnvÍ:l sid·') segGê:sLrado
nao enlregaremos, I d R J'
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pe os sr3. (.
.

upp Ilnlor, nnJor f X3C!O jLOL'na e rai. Bulcão
aos demagogos». .

. . '-'

Ainda se rderiu o sr. Flôres Vianna para, seg1ll1clo se co,nmentava BélS cc:rreclores, estabelecer as

da Cunha aos serviços d.'l Bri- bases da futura convenção e:zn Blu:TIe:1a'J, co:n o que vêrdadeiros r::;p ..:- Co:!forme cbdos oHiciae;;, até

Ipda Mililar, «cujos soldados não blican03 não concordam.
.

ás 15 horas de hoje, era conhe-

d· t
- «Esse n�gocio d�' habilidade não calha--:D:l.i�, dizi:l U.TI do; cÍcb o seguinte numero de elei-

".::rvern só para �strmr e .ma 3.r, .

d d' d
. ·1 d TT 1 T' "' I

. ..

h' I d
. L·.t do' o 'O

maIS e Ea os amIgos da r. i··"O'1C1êj.-mngm:: voce qUe levam tores, por mamclplO, aDi ita os

e sIm para consLrulr es ra elo c .. �
. ..., • .

..

.,
. luid'- para Blumenau a convenç&o, quando élClu=:lle mUillC1plO fOI o !!.rarro:; a votar na prOXllna pug;la eleIto-

mo essas la quasl cone �."».
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reve afia nova e\:C\.·.rs _', Ad '1 L', I � r" '�.;� «h' r .�"� "»:0 �
F onanoDohs

R. G· d,· "'Ao' d� Ou- O poo e pos,a em p 'lrlO �e_LucLl".>. �. SC�l,-,\..._l1tou. lvsn n_m I

10 lan�. o umaJv. Laae'
. d ,·d·· d 'm:-rece commentano ... » -o

'

tubro estào a}a para eCl II �.J Itajahy
sorte do Estado, e o «vere dI" Joinville
dum» será fatalmente a favor ,A" íeur""aião de Lages Tijucas
dos homeni que trabalham pelo Tubarão

engrandecimento perenne ,d.o Rio ConLrmanJo i!03S:.l nJt:C;_l p:.Jblica:h e:n edi;ão ant-:rior, po- Laguna
Grand� contra os desordeno:.; e

demos affirmar que d.:! fac�o sõ! r�alizou hontcm em Lages, a r'eu- Araranguá
d�magogos. nião, promovida pelo sr. ceI. Ari�tiliano Lmreane> Ramos, Inter- Campos Novos

ventar Fderal, Barb. esc"Hn d03 caf'.did,üo3 á deputação federd São José
e estadual. Palhoça

Canoinhas
Rio do Sul
São Joaquim
Brusgue
Indayal
Timbó
Bigu:mú
Mafra

do Tm1xdho gra.
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h bgc:nCla os dlSSI 103 qu<:! I e são qu� tm a uelto a caçar, ex i in-
aff;:.clm. ) do·lhe como prova de sua affir-
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B ras � �e I ia Bom Retiro
----------1 Porto União

Urussanga
Curitybano3
Odeans
São Bento
Cruzeiro
Cresciuma

, .

lêC:'.U a Imprensa
.uinte nota:

«O r�bistç.riQ

carioca, a se-

r��ovo distin
c>tivo dos
professores
da Marinha

o e�ei�torado
ca�t��a ri r1sr1se

ás 15 h���as de hoje,
etr3 de S'i..§5�2 alis1t;;tldus

7.805
7.346
4.484-
4.434
3.506
3.402

de

lmaruhy 1.065
1.000
1.052
723
670
660
604

Campo Aiegre 590
Camboriú 553

Itayopolis 414

Ja2:uamna 303
Portanto, já se conhece o alis

t:nn:õnto em 40 mumClplOS num

total de 84.5 1 2 eleitores.
O resultado do município de

Timbó está dependendo de con

firmação.
Falta o resultaC:o do alista

m�nto em Blumc:n3.u, Caçador e

Concordia.

Gasp:u
Dalbergia
Porto Bdlo
Chapecó
Paraty
Nova Trento

•

Jaracruá-o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Entre � tribu intellectuall Oito al:no3 !1aviam pinga- � - L�
�a aC,tLlalld�de, ,ela Pa,:aná, do, na r2�lce.ncl� do

. passado �, JOAO
M. B A R B O S A

��
Correia juníor e uma figura que eu nao la a Curitiba. De- t_.�'iE��� ��,���

de destaque. E para equili- pois do meu regresso da via- O theatro na capital da Re-
brar os extremos de uma ge- gem transatlantica estacionei publica està tornando sensivel e Para
131ção ele ,é indispensável. em Florianopolis.. Ha seis

I �ota',d incremento. A temporada
Eramos muito moços quando annos que aqui a sau- lyrica no Municipal, segundo nos

C (.)! !a bo i-�2..S!o apparecernos para as lettras dade me roia silencio- inlorrnam os jornaes tem alcança-
p'aran�ense�, indecisamente. samente. Poucas noticias do um successo magnifico,
Correia fazia parte da nos- eu tinha dos meus companheiros, A secular «Elixir d'Amore»,
sa roda, revelando-se. apeLar d,: Curityba ser tão per .. a monumental «Favorita» ha «Ora, não é preciso ser discípulo de Le Bon para reconhecer

Nas noites extravagantes to. E:n Fevereiro, deste

anno'l
tan;o não levadas no Brasil, a incapacidade dos parlamentos p:.,'a governar. O bom senso ê o

de bohemia que costumava- porém, revi novamente a minha ambas de> !Fnial Domizzetti, o mais rudimentar psicologia o demonstram. Cabe; pois, ao Executi

mos fazer, Correia Junior. com Curityba. Achei-a mais mo�a. O rei da melodia, já foram repre- vo governar; e governar, actu ilmente, não é só administrar, o que

O seu espirita jovial e a sua seu progresso transformou-a. Os sentadas optimamente intrepreta- já seria muito, mas tambern enfrentar problemas politicos e sociaes,
verve humorística rompia a meus companheiros, na erntanto, das plantando marco de uma tem- resistir a factores de dissolução e desordem, aos quaes somente os Es

nossa soturnidade de °pseu_ pouco progrediram. O rmterialis- porada magnifica. No theatro tados fortes poderão vencer.

elos pensadores. A sua com- mo cb épocha entorpeceu-lhes brasileiro intenso é o movimento Por isso, o maior dos erros, o erro fatal das democracias é ins-

nanhia transformava sempre bastante a sensibilidade est etica. desenvolvido. tituir Executivos fracos, sem autonomia e sem prestigio, no vão pres�

à ambiente em centro festivo Mudaram bastante. O fogo das Viriato Pessoa escreveu para suposto de que assim asseguram a libe:c\ad::, quando na realidade a

de risadas. Não seria tão me-I energia, primitivas empalideceu em o «Meu Brasil- o theatro de matam, c suicidam-se>,

moravel aquella épocha si eIle seus intimas as chammn creado- hora e meia» a peça que dizem (O trecho acima é extrahido do livro fi Racionalização da

não compartilhasse della. Os raso Corrêia Junior, porém, ape- as chronicas ser formidav�l, intitu- Democracia, obra d:: alto valor sociologico).
seus versos feitos, muitos de zar de t er outra pJ"i�ãJ na vida, lada: «Coisinha B3a,» CO!I1 o UHli

improviso, nos faziam rir c pouco mudou. No intimo conti- desempenho dê Ísmenia Santos, HaVerá amanhã, ás 20 horas, na séde do Nucleo provincial de

pensar ao mesmo tempo. E' nua o artista irriqueito de anti- Apollo Corrêa, Brandão Filho e Florianopolis, sessão p iblica de doutrina.

verdade que não eramos ain- gamente. O seu livro, "Enxú d� outros. Pre;,tarão compromissos 03 novos integralistas inscriptos, sendo

_�� da, naquelle tempo, compre- mandaçaias> , ouc tenho sobre a O incomparavcl P<'o,::,}?io :':::0::1 que, nessa mesma occasião, terá lo;sar a solenidar e do Traco VErde,
hendedores conscientes das mesa, conserva farrapos de :déée a- «Tudo por você» alhrmarn elas- que assignalará a J' Ccnturia do Nucleo.

'

bilid d drni f d T d d d l' E f' I " Il

responsa ! 1 a es litterarias. rmraveis trans orrna os em poe- sinca a c peça e e ite. rnnm, �

No entanto o noder da ver- mas de escól. O seu lyrismo têm m1jito.� outros theatros em pleno 1 .1

Na, proxi�as sol::niJ�d:s, d:: 7 d:;" sd�mbro, só serão r�p:�5en�
I dadeira arte já operava em as vezes o so� crystalLno �os func:cwnümento oc:::mados por,

ta'_tlS por Decunas 03 mumclplO: o;}de ja eXlste::J córpos eX-::l"citados

nós um effeito desconhecido. I versos de Munh_o de Araup. elencos dó! destaqu�: L�ndo as
I da Mllicia.

A leitura das prJc!uções
Nos momentos em que Corrêia nJvas que no: v�m d.) Rio, fi- i Assi�n, to;n�ril!) p3.:-�e �_o deú;l.�: FbriZ\C10?oE3, Itajahy, Blu-

de Correia Junior, razia os
olha para a vida sem sorrisos i- cavamos com a6ua na bosca i ffi,;:1aU, RIO do ::Sul e JOlllvllle.

nossos olhares se trocarem ronicos, torna-se um suave poeta Palm;;ri::n, d:;3d:: 23 d� Julho O Integralismo e;n Santa C:;.tharlllJ. não prct�nd� da,' u;na d�-

Domingo passado, foi um dia em permuta de interrogações.
a Verlaine. A musica do: seus promettia-nos a SU:l eslreia. E,:a- m021stração de força e sim de o;-garrização.

magnifico de luz. IVhnhã fêstiva O poder magico, da arte es-
versos, ahí, tem esse poder magi- vamos a matutar sobre a n03sa II

II
K

de sol; convidando para longas tremecia O nosso subconsci- co que toca o subconsciente do pouca sórte e recordavamo3 os Na grande parada integralista a se realizllr no Rio, em ]an:::iro
cxcursõe3 ao amâgo da patria do ente, mysteriosamente.

leitor e. deiKa-o extasiado ante o grup03, 03 dU03 e até as H:mdcs d� 1935, e na qual formarão destacamentos da Milícia de todas

Tupy. I seu reflexo como os cantos de companhias de cômedia �ue fa-I ns províncias, tom3.rão parte dois aviões, sendo um de!lc5 pilotado
Linda manhã praeiía ! d Le!11bro,.�e, uma !�anhã, Musset. rvhs isso só quando elle zem de Florianopolis campo de I I 'elo co 1panheíro Mareio de Souza e Mello.

Soprava ieve viração do nor- �pOlS �e Lel:mos beb1do e «diz uns versos baixinho:,>: a-::ção na hora de fallencia,l I
I

I

'feito vanos dISCurSOS no ce- ç P Al f d
te, dáqu�llas que, enfudam as veI- quando recebem03 a visita do �m orto _egre, serão eitas gran es manifestações ao Chefe

la3 branca5 das canôas e baleei- miterio, durante a noite iro- «O inverno tem caduquices
nosso parricular amip'oo AU"uU3to Nacional, que chegará hoje á capital riogri1nd�nse, e:n visita á lOIO-

nisando Christo e consitan- Dcixae o inverno passar;
N f C03ta, secretario e represen:ame vmCla.

do Emiliano Perneta a b2ber ão vos ieis nas meiguices "

d
.

d t Que brincam nJ seu olhar!»
da Cia. de com;dias Palmcrim I I

epols e moro, que reco·- Silva-C::cy M:;dina, quepraz::n- 23) Como se deve ent.:;;ali,f3L'·'
nhecemos em Odilon Negrão O

.

d
'

t' t d '::pOiS � paSô3.f esse mom::n- telTamente n03 vem dar parte d3. a g ratuidade d o e rV3 i T� o <-?
um ar IS a, apezar � ser. 11

. . ,

d d
'

.

d
LO qu,: fl': romantI50U o sentm1,:n- estrela a sua representa a, lmpr.:::- - O ensino deve ser gratuito em seus gráos primmlo e 3�c,m-

maIs moço o que nós.
to, elle tem dentro d� si a som- terivelmente no dia 7. Satisfez- d

'

A t f'
- I'

ano.

propos.a 01, nao ten 10 bra da"lu",la r,�-volt" qu,a l',mm_ol't,,� bA- PI'
, , ,

O d d d
certeza si do Otavio de Sá lisou o '1p;ofun�do eU. dolo�ro<o' Ba":\- nO'd- � o,a nO'v'ja'd

almemfi

vira,' .

s estud antes

dque Amoustrarcm capaci a e terão garê.:llld0, cL

� _ c" �Ixara, Sél"JC a '!3, ao nosso pu- contmuação os estu 03. niversidade d,,:ve ter uma funcç�o :::-,-
Barreto ou Nestor Herischen, d,�la-i·re. 1\1as IOSSO tamb,�m sa-o a- 1 At f

' ,

I d
para que cada um de nós fi-

-

t P'
�

II
o

iCQ'J.
e que em 1m. , .

I pOI1tantdlsslma na se ecção os valôres, pois o ht::g;'al',mJ '

p,:nas mo:nen 03. ore'11 e es va- uem espera sem,':Jre a cança! prenen e a unidade segundo a hierarchia da intelhg,;,jC".
zesse uma saudação ao sol lem o seu registro. O pedaço

I pacidade. .,nascente, em dois versos, d�ste poem3. é o result::ldo desse G A I d d
O Y!l1l1asio Catnari- cu tura eve ser proporc!O:1a aas massas populares. v ci-
dilon tirou o primeiro Ioga., mom�nto: I

.

d' l' d L
.

-

, nense
senvo Vlmento a mQustna e o esenvo Vlmento economico dos tra�

com segu1l1tes versos; I � . b Ih d
., '

«!:.u qUIsera tambem a. a ores exige 'ampla instrucção profissional. E' preciso que a fa�
«O sol SUblO la na tribuna miser

.

d'-' ;>1 '. "d '

R- I' __ h- _ .1,
bric:l não se separe da escola, assim como é preciso que o Cap' ital

do horisonte e fez uma sau-
-o _o e ,In blv�dalomv

o po :::a Izou-"e ontem no l.L:l- - d T b II S'
., 1 ,

d
-

dI' d
gue CO:1:erta a antesca syn- d G' d f I

nao se separe o ra a 10. o uma nova orpamsacão 50':::la1 basca-

açao e uz a pa1sagpm a
tro o ymnaslO um gran e ::;- d I'd

.

d, d d d d
,'" �, '

t
r '

- �

<

phonia .

I
,.

h
a na so 1 ane a c e to os entro da Nação, podera flarantlf ao

erra.» d dA' I
tlva artlstIco em O!Il,:na<Jem ao f'lh d b Ih d

. .. I
- .-

a et�rnJ. o: umversJ. _ R P D E 'I' °0 f
1 o o tra a a or manual a posslbIIlC!ade de desenvolver a sua per-

R h 11 t·
evmo. e. r. mllO u no;r. l'd d 'f'

.

I f 'I· E'
'

econ ecemos ne e sen 1- T •

, O f f
.

sona I a e, sem sacn 'IClOS pessoaes e c a sua 'amI la. necessano aue

111entos estheticos C no seu
tamDem qmzera d' proghradmma

o per eItamênte o Estado sirva ao povo.
'

. a' somplhallça do f o e�emp�n a o, quer na parte II
1111l1usculo poema palpitação

... 1 � o q'Je az

d
-

vc:nto musical, quer m theatral. Sa'JdJC1 N
U II

a arte. O nosso conhccimen- 1
A ação é um o:ganismo politico, economicJ e éthico; por-

t !Hitar a minha ralVa extraor- 0)1 listre homenageado o quinta- 'ii r 'd IO era pequeno, mas a nossa � tanto a representação dv._ão po e ser exc usivamente poliiica,
. dinaria nista Roberto G. Ferreira, que "

eXlgencia em materia d'Arte I _ d d 1 Il II

já era grande. Odilon desde a impotencia com palavras repas�n as e Cé'dOr B '1" d �"t - t� �" ,

esse dia passoLl para a filla esta insLlnia poz em d:!stague a figura do &5- raS I e � r� e;::') a. l,.;a na l !n a

d f e este delirio tincto e virtuoso sacerdot�.
- Amas o BrasIl .

a rente,' na nossa roda.
.......,.,..,.. ,__

Então vem formar nas Milícias inte'1ral,istas e salvar a tua Pa-
P h 't" de micr03coiJico títan - ----

b

reenc eu os quesl os eXlgl- tria do cháps da Democracia-liberal, que fallio e nada m:lis Dód�
dos pela nossa extravaaan- contra o barbara Deus Ou este outro intitulado CAN- fazer.

•

da de adolescentes intele- bruto e in.:::oherente TILENA PHYLOSOPHICA:
ctuaes. Pois para fazer parte, que semeou com ironia sata�

do nosso' meio era preciso
apresentar o seguinte attes

tado:-passar uma noite em

nossa companhia na bebed,::i
ra sem cair e criar alguma
coisa aproveitavel em arte,
Correia Junior exigia essas

mlll1idades. Elle era chefe des
se ritual e não ac!mittia novos
sem que esses preenchessem
as clausulas estipuladas. Nós
o respeitavamos e elle era

indispensavel em nossa com

panhia. Sem elle não teria
mos apprendido a sorrir para
a vida. Nlas, talvez, se assim

f>ara frente, juventude integra- não fosse a vida não teria se

lista! enamorado de nós, levando-
Para a victoria, mocidad_; da nos pelos destinos dífferen-

patria! teso Eu segui á Europa. Oll-
«O Brasil espera que cada iros casaram-se, assumindo

um cumpra o seu dever,» responsabilidades serias na

Anauê! sociedade. Tudo mudou, em-
OSLYN COSTA fim.

Porto Alegre, 3 -(Vía aé

rea) O «Correio do Povo»
noticiou que, diante de a

meaças ultimamente recebi-
comeu o rato das, os seus directores ti-

ef ez muito bem! nham procurado o coronel

S- h d
.

1'· José C. Pereira Castro Juniorao cromos :: lima Slmp IC1�
d

'

clade infantil, por�m o seu fundo que respon e.pelo. �omm�n-
é de uma ironia ferina. Nelles do da�. Reglao.MIlItar, ahm

, d C' ,., de p�d!r garant1as.
esta o retrato e orrela, os ou

<:>

le�o tambem esses artigos

I
tros poemas são apenas momen- Esse jornal accrescenta

-leIO por Ier- tos d� sua vida. São incidentes que, scientificado ria situacão

�ão que tenha i�teresse real

I feliz;5 do_ seu destino d� artista, pelo c?�l1mandante _

interino
pelo que se esta passando no Pore;:n, sao delle... mUlto dclle.1 da Reglao, o sr. Joao Carlos

outro mundo ... » L. ROMANQWSKI Machado, secretario do Inte-

A_GAZE=rA M��
me. ."""""""''''....

'

="' ...'_� �
DlARIO INDEPENDENTE

�edactor-chefe
Martin�a Ca!!ado Jlmi�r

r�CDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Não será devolvido o origina!
pu!Jlicado ou não.

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respnn
sabilidade ou endõsso por tarte
la Redacção.

Assígnaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$ODO
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

nuncios e assignaturus devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jair!) Call<uh�.

r:l5 guando voltam da pesca.
O cheiro forte da terrCl, o so

pro da brisa, os sons desordena
dos dos passaros, chamam o ho
mem p:ua o seio da natureza

virgem onde nasceu IracemJ. e,

por onde palmilhou o invicto b:m
deirante paulista : o fOTnndor

geographico da grand� Nação
Brasileira.
E' a voz d'l raç:l que fa!la

dentro de nós! Q..!8 nos chama

para o nomGdismo d3.s tribus,
para o berço d03 nossos avó;,
para á lueta.

Alegre e ruidosa m'lnhã; eS3i1

d� setembro! Nas frondes verdes
do arvoredo, tio"tÍcos, sanhaçús,
pardaes e carriç:ls faz,:m orchês

tração. Resurge a terra após dias
de tristesa e bruma.

Setf::mbro traz a primavera.
As nove I horas, desta expbn

dida manhã, assisto da jano:lla a

passagem dos milicianos int�gra
listas. Não os acompanho; por
rnolestia. São 3 decUTias, 33 mo

ços guapos.
TOd03 cheios de vida e de fé.
Passam em marcha; com bôa

ordem e passo cadenciado ao ry
thmn de 2 tambores.

Os sons dos tambore:; e cla
rins das nossas milicias chamam
os brasileiros ao serviço da gran°
de Patria.

Vão a Santo, 22 kilometros
da capital, fundar mais um Nu
cleo integralista.

Vão levar a03 santoamarenses

a palavra dê ordem.
Pleiade de semeadores!
O solda�o do S;gma não des-

,cansa.

E não descançará, emquanto
não reerguer a grande Na.ção
Brasileira.

10 ceão Integralista
rasi�eira

nesca

O gato

(PROFESSOR DE Dll<EITO)

dentro ?é: cada estrêla um pa-

«O gato
Comeu o téltO.

Estes animaesinhos
são símbolo da vida:
quem tiver mais fort�s 1

unnJ.s

(D. P. P)_

Jornal
çado no Ria

do Sul

amea-
i riar, ,compare�eu pessoal�
mente a redacçao e se prom

G.I ptitlcara a fornecer o policia-·
mento necessario, te n do
mandado çollocar em fren�ç
do predio occupado pelo mé'.

tutino varias agentes.

Dentro de dez dias s':;rão
lançados as pedras funda
mentaes dos novos Grupos
Escolares em JoinvilIe e Ja
ra�l1á.

rmso

dentro da Terra um turbilhão
de infernos! ... »

vencerá.

-0-

Dois

N :;stes e3tados d'alma Corrêia
Junior não é o mesmo que pas
sava as noites bebendo em nossa

companhia. Nos versos acima náo
se conhece o poeta da jovial e

causticante r�COlk abaixo:

O rato

se come o queIJO
,

e porque o queIJO

nem u!l.has tem.

«A's vezes os jornaes e re-

vistas
trazem alligos a5sinados:

CFulano de Tal
da Academia de Letras)

Eu que leio tudo

Grllpos
ESCDlardtles

«-«
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i o mais bello c mais aperfeiçoado receptor cia actualidade �
� A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas H.,i

A 0"- ,_,.!j- r-'� r,'" •

l)lI�� CG3Wk,S Hoepcke, S. Â�,_),,[�;I;��t:-j: �l:i;noPolis
FiLlACS EM :-Blumenau---jc-iilville-São Francisco=Lagunav-Lages '

,l �MostTl!ario permanente em Cruzeiro do Sul - I
[��������.J!'.:i!!�� ....!>'t"ifIIÍ1�"?:.l..�;:i'��:..::.:�t'..ot:�':..n...�..�::�-m:�:!.����J:�.::.ttt.::�.bZl"�(!f.i.'t,.����

Companhia At ll an ç a
=======""=--�= ====

BPI
ti IV!

a n i a ii
----_.- �

5EEiUR05 TERRE5TRES E mnror'irnoe
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital rccüsoõo 9.0DO:OCO$OCO
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703�p361
'Irnrnoucie 13.472:299$349
Responsobiliàaàes casumtõcs em 1933 2.369.93S:L�32$816 �

I(Estas responsabiliàaàes referem-se sórnente aos r-emos OI'! 5!
I r060 e H'\At-15PDRTE5, que s50 os DO'J5 UHJ['05 em que �

� ���;;�:,n��ob��:��te5 e Rzgulaôore5 U� Avarias em toõoa 051�. \EstaDOS 00 Si'asil, no Ul'uguay (Succursol) e nas pr-lnclpncs �

pcaças extrangeirl15 .

Agentes em florianopCllis rAmpOS LOSO & nA. tl
Rua r. Clafra n

'

35 (cobroõo) Caixa poatul 19 151Telegr. flLL'2f"lt-1ÇA Teleph. 3.083

IEscr-íptor-íoe em Lnquna c Jtaiahy 5ub-Agzntcs IZm_ l,Blumenou e LaglZs
U"�L-.r;�,{1�'i.:I:::'lZ.s'\e;i;l�'?·�rj'�·.i�':"'"7"I!!�l�!.:�.".::�-��L."!.i:::,,"<;'>-.s"�17��I'lf����.r�

da
-_o funoC!:JiJ em J870

XARUrE CONTRA CO

QUELUCHE FONTOURA

EFFEITO SEGURO -

A,' venda em tDd
das Pharmacias

P E li�� [:� O �\�
CONSELHEIRO MAFRA I\!. 17

CA�S;A
RUA

--- D r.:: ---CALÇAD05 ELE5flHTE5 C fJHi55imJ5

rnoô elo - -.o. - Ultimo

com confortaveis cornpar
exmas. famílias

'"'-·�:O)"f'S e extranceira ,-CO:l{O""O- :-íy"'!'ene.1.1,--,-" .. l_.......... _ .. , ...... 1.0\........... (1.:) _ - I � ..L ... 5 C:"' ...

e Ivlorô-hclade-Casa cL; p�'llTIe:ra ordem
de Novembro, Li Telcphone, 1420

r '�'l �) ,,-' �';';. r. ·fi,.�, E"" ""',.,c � .. I.: ...

Almoço, com CÍ!1CO patos var-ados, todos GS o ac,
das

.

1 j ás 1 L1 "n .. o o .

0'1' ""'� f(C;'" I'i:"'''' .:>"''''' ",,",,<, sórnen:eÜl.) ri",) l-Ál.lulú� 1-' - ������;�I'�':'��.?:"..:J1 � �_� .....

C.r I ",.�-" �� l
..r� �a�a(:J �

� E:3a rb:�:� ria

.1_----,i Rua:ConseiheiroiMafía,5

BebidL'.sPraça 15 de

Praça 15

r ENDE.M-SE ou ALUGAM,·SE Sl:IS BUNGALOH··'s

r EPj:,L OZOFIO.

F L O r� 1 ./c 1..J O P O L I S SAO O�: E'

CiA, ERAS, PNEUIVli"TICOS P I R E L L J

Con.rner ':0 cor fJl'O<�CO de Cé1j T'-I'erO Farellov Á_ \ ..... .1. ........ •• ..... ..... � ,.... '-- ..... 1 ... 1 ",... j a, '" J

)."1'-0- ':r' '-'J"\.C"�"C··'::" CP,.';Ó1(\C' '-'e+r..I.t.C .... '-
..
L....... , v<...I1...1 L .....

} '-.r.\.... . ..:.i'_....Jj \,."",.

leite p u r o. leite

"MOÇA", obtido do melhor
leite das campinas paulistas.

I á experiência adquirida no

mundo inteiro pela NESTLÉ,
durante longos armes, o leite

"MOÇA" é o �eitc por excel-

Manipulado segundo os me,

thodos maismodernos alliados

C'J

\7'
,

lencía.

e

Nesdé �nd Angk)�S�I,,��:! (t}�iK,;��:n��d t�Aijk (,.8.
Escrlptorios: Porto ��Iegj"e São Pa:.!�� f·1�O DE ...iAi·�;::!R'O Recife Para
C,ixas postaes: 602 1071 zeo 290 128

AzenteB praça:

c
REPRESENTANTES GERAES
E1füiaS�[Jl RlgfJl®i1tl�k tZ ma. Uda,

Rua [ol1selhetro mafra, 35 -- r. Posrcl 112 -- Tt;íeph. 1.626
1'!'!. f..'.W.'.'..f;l!,�,,,,,'] . �
".

56

" IIf"lrefi ram sabão I de
E�l1

(Curltyba)
caixas de

para lavagem de' roupa e m isté-·
27 tabletes

Optirna qualidade ..

I
domesticas

"

res

Mas�;;a, consistente ...
""""""

Economico ..
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1131

Consultoria: Rua CCrajano /8.

ClinÍca

Syphilis
í " ," .Ót "',

- ,-, : /, c:
v' lJ-1LJ lj_�-'(_{1viii\1j-iu

Consulíor!o: Praça 15 de
T 24 (Sobrado) tele!,'ov ",J' l.,. <... ......

1595 Resid. praça/Pereira
Oliveira 14-Te!ef. 1353

:::onsultas diariamente: Das

das 8 ás 10 e das 1 7 ás 1 g.
��"'l1ImP-li:.�.�

• __ .�._:�"'..��-.
_�.._:�!���-.-:r-�.=�--.,::;,"�n..��

Coasultas medicas das

1 O 2.� 1 2 e elas J 5
1

horas .

,

-r
Laboratorio de anàlyses

clinicas

das 9 ás 1 2 e das
l4 ás 1 8 horas.

Examês de sangue, líquido
cephalo-rachidiano, urina,
escarro, púz, etc., e qual-

1 'dquer pesquiza para. eruci a-

cão de diagnosticos.
Flua João Pinto, ]3

(Sobrado)
..-................--

CLIN!CA DE ViAS URINA

RIAS, PARTÓS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymmu!3 Sant'ls
m�Olco õo Hospital e

OlaternfócClI!t

ESPECIALlSTA

Resld. Rua Irmã,o Joaquim sjn
'0elephone I 105

Cons. - Rua Trajano n. 1

'0elephone 132 I
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás I 8

Advogado

Dr. SIz;�namJD Telx.e!ra

CLINICA flv'IÉDICA
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trio

Para d�a 7

:V�7.;,��,
;or .• ..,.- ..

l ,-�.,;\ \,�
���;I

20$000
12$000
8�\OOO
12$000
12:�OGO
j 2�:,OGO
7$000

1-4:S000
30$000

$:200
1$300
1$200
1$200

DIVERSOS

(1'CI' }(/!o)Feijão
Feijão
Feijão vermelho sueco

Milho
Batatas
Amendoim

sacco

sacco

sacco

Arroz em casca sacco

FZlrínha Barreires Sé2CCO

Farinha comum sacco

Farinha d.:: 1-r'.:lLo sacco

Café em coco sacco

Ervilha kilo
Banha kilo
Carne de porco k{lo
Toucinh o kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes Ido
Assucar grosso arroba
PolvilLo sacco

COUROS

Limpos pesados kilo

Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Ced;dlO kilo

Gatos do ma:o uma

Lontras G\,[:,la 1 fi 1

Graxaim do mato uma
,..... ' J
Gl'.lxalm oo campo uma

Catetos médios uma

Porco do mato uma
.

L '1r":Jr�os ("r;·::n�.;s urna
v �.'

'\/�;lJQS mateiros kilo

SAB)\'O

Caixas pegt.:cI'.3.S
Caixas g;'andês

rxvrnsos. porco

PJ.lTOZ sacco

Querozenc caixa
Gazolina caixa
Vélas de cebo caixa
Soda Piramide cai. d
Cebolas caixa
\jélas stearina caixa
Zéa I\/12lyS Fischer caixa
0'
\._.,ocos saccos

CAMbIO
Lr:J. í$0351°'1'50°.) ...) v

6.$20°1�,r /, r:
,).J�,'.J

urna
60�,GOO
1 :$310

�iQhi(i05 [ia

L).' ;,

( :

15.0DO

4$500
4$)000
4$000
35)000
8$000

100$000
55$000
20�,COO

I

23$000
20$000'

I

26$000
24�)OOO ,�

i"' t�1
'-'UI

d.JT ...'S.

Com ida Je de J mCZ2S vendê o c-sal é] 20 ,�GOO
Vasrouras 3 fios d ',.

Xargue c�xões arroba
Xarque sortidos arroba

CRI ,\ Y' O'"1 f'.U L\

t.ac.os, qc::e tem o seu maior empre
[';0 nas repartições publicas, e

:'.r·"').v"n1o.ll.� -::"� sad ��11'-' ..'�..... �_"_.,,.. _. v.H", S �I c U .. ac a F, � a, ,�pat
�::ções d_;,;e E5tado, tanto serve

para os eHeitos de escrever, COIr.O
1 ., •

ue C2.TIII1':;nr e copiar.
A Y '[ •

C A'
11.0 sr. João .L/.;�CIO orre:a, ql�e

n03 presenteou em frasco desse
oroducto somos cratc o pela oí-I-' u .... L, L.; ....... �).:t:t)� 'J� ç LI.

feria e visita.

RUr\ CONSEL.I ��:RO Vários moradores da reíe-
- --- i'l' 'I '1 70" ') C'C("'p'r("11',10S ,,,,...,,_

... l. <: � .I't, v\...�� ... \ ..... 1 _ 1 t./(.).
ra que intercedamos junto ao

0'0 erno no sentido de lhesb ........ 1 ,. .._,.. 1.1\.) L .:. J. v

S(o':!' dada :'1r'.1} estrada,
/\os poderes publicos,

rransmrnittirnos o ':'lS'O ap-� \..t1LJ l L l-L.�1 J Jl .c, L c..

Precisa-se de um irnpres- pei !�) dos moradores elo Var-

Ir 1-..... � '1".":'(.'SOí. nOLll:lCÕCS na «eoac u,,·.J·
::.

de ....... \... 1(:1\...-!

�1C:,0

F'!:;'l]' i\OL.z.tJr:.

(P» sccco de. 60

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

I',1ADEIRA DE LEI -- PRIMEI
RA QUALIDADE

38$500
3ó$OOO

MERCADO

Ihlos)
16$000

32$00°120$000
25$000

fROUXO

Pr.::to novod;; lei ESt. (3x23) dm:iil I38$000 Branco especia
Vermelho

T oas i�i brg. 3x31 dz. 54$000
F\;jnas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho I 4$000
Taboas de qualidade 2123 dz.

16$000
Sarrafos de lei 115 A dz. 6$000

FARINHA DE MANDIOCA
(Por sacco de. 50 kilos)

Fir.â. com pó 1 0$500
G r 9�;50()v" rossa sem po 'Y

ll'JIrel!fl\r.: cm'r®jIJ'��� �18 flra1iG [!lI..:Ir y�- � s NtERCADO FROUXO
r�c:ri��Ji]!D�!�

FARINHA DE TRIGO

SAL DE CABO FRIO

Cruzeiro 44 kilos

Surpreza 44 kilos
Cruzeiro 5 e 2 kilos
Indiana

ASSUCAR

Extra
Diamante
Cristal
Moido
Terceira

Saeco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

Encapados 2 kilos

Mdatinho
MERCADO

Chrystalino de Barres

-- - -�---

""0'" carentes e ocssóasG< o J:-'�t .... . i ; p�.) V .)

de suas relações
J03E HER�IOGEHES DA SILVA 1

ARROZ
(Por sacco de 60

Agulha Especial
1\ r Br.gulha . om

.Íaponei Especial
Japonez Bom
Bica Corrida

lr_ilcs)
50$000
45$000
41$0004$800

28$500

SAL DE MOSSORÓ
Sacco de 60 kilos 9$500
Saeco de 45 kilos 7$500

. Moido de 45 kilos 9$000

ss
�;� fj1t..,� A

ta!� M
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A voz DO

o presidente
Getulio Var
gas fará jus
il�amento á
Balldeira

Dr. Amadeu Luz u. dos 011 Es ... IDesastl�e de
Aviaçãotivadores

,

O sr. desembargador Tavares
Sobrinho, presidente do Tribunal
Rcg:onal de Justíça Eleitoral Recebemos a seguinte cornmu-

I Roma, 4 (aéreo)-Na oc
<leste Estado, telegraphou nos se- dicação, <Tenho a honra de vos I casião em que realizava um

SO'nhavas tu' . guintes termos, áexma. viuva do communicar, que eleita pela A3- vôo de ensaio num avião
• I pranteado conterraneo dr. Amadeu sembléa Geral realizada em 1'1 de bombardeio, o mechani-

_ Luz: "Tenho a honra de comrnu- de Agosto p. p., a commissão co Bruno Verblliani perce-
Rio, 4· (aéreo)- Entre as nicar a V. Exa. que este Tribu- Executiva desta União, de ac- beu que o motor estava fa-

. commemorações que vae ter, (ESPECIAL PARA A GAZETA) nal Regional, por indicação do cordo com o Art. 9' do Decre- lhando e, para reparar, in-
este anno, o '1 de Setern- Sonhavas tú, talvez, um mundo' amioo, desembargador Carneiro· Ribeiro, to n' 24.694 da nova L:! i de c!inou-se sobre a torrinha da
bro, figura um juramento á De rosas tapizados os caminhos, mandou i;serir na acta de seus Syndicalização, foi empossada em, carlinga. Perdendo, porém, o
Bandeira, na Esplanada do E tendo a Vida a tnaciêz de artninhos trabalhos um voto de profundo 28 de Agosto do mesmo mez, a equilibrio, precipitou-se no

Castello, por altas autorida- Qual um docél feliz, um calmo abrigo! pesar pelo faIlecimento do hon- nova Directoria desta União, que vacuo, mas o paraquedas
des da Republica, íunccio- rado e digno magistrado, doutor tem de gerir os seus destinos no de que estava munido per-
na:ios _pu?licos, estudantes, Mas, vendo esse teu erro, eu fui comtigo Amadeu Fili�p� da Luz, e sus� periodo social d:! 28-8-93� a I rnitiu-lne chegar iIleso á ter-
universitários, e todos os Para evitar-te os neOTOS torvelinhos pendeu a sessao em homenagem a 31-7-935 composta dos segurntes ra.

bra�ileiros que desejar�l11 a:- Da vida e os venen�sos, falsos vinhos sua memoria encarregando-me de companheiros. -0-
sociar-se a �s�a c�nmonIa Do Mal, que só 110S dão cruél castigo. apresentar a

.

V. Exa. a ex�res�ão .
DIRECTORIA: Presidente: A � !STAM EN-de caracter CIV1CO. dos seus sentimentos de admiração, Francisco Pedro dos Santos Ju- b

O proprio Presidente Oe- Viste commigo, então, toda a maldade �stima e. saudade, p.e�o collega nior, Secretario Geral: Edson TO DOS ES-tulio Var�as, .tomará parte Que o Mundo encerra no mais triste horrõr, IlIust�e, CUJO desappar�cImento vem Amo�im, .

Thesoureiro: Alberto
--I'U DAN ''"' ESnessa cenmorua, que se rea-] Zombando sempre da Felicidade cobrir de luto a magistratura ca-

j Carrninatti. I
lizara ás 16 112, hora his- tharinense e constitue perda .irre- COMMISSAo EXECUTI-
torica �� Ind�pendencia. +Essa florzinha esquiva, linda flõr parável para a idolatrada familia. VA : Thomaz Valentim de Sou- Rio, 4 (aéreo)-Esteve na

O L�n�g9 103 § r
t:
da Que só perfumes tem quando a bondade Respeit�sas. :;aadações. (Ass.) 'G�- za, Ft'ancisco _José de �reitas, I

Camara do� Deputa.dos, .0Constituição da Republica, De um labia de mulher nos diz: AMOR! Vares Sobrt.1llO, PreSIdente Tri- Thomaz Custodio de Assis, João Sr. Secretario do Directorio
que criou esse dever para bunal RegioJaI." Goulart Junior, Fridolino Vieira I Central de Estudantes, aonde
todos os brasileiros, decla- Fpolis, Setembro J 934.-S�bastião ViEIRA da. Rosa, Arthur Jacintho da Ro- permaneceu em demorada
ra, porém, que o juramento r."e.et.l.��a:-

sa e Targino Miguel da Rosa. palestra com varíos depu-de que S� traía será presta- Fczern crmo s ho]c: menta-la, uma lauta mesa de Ir" � &!itl t'ii i tados, pondo estes ao car-
do na íórma e sob as pe- a exma. senhorita Nlaria finos dôces. -0- rer do que se tem passado
nac da lei. E essa fórma Luiza Gama, professora do Promovido pelas rev mas. Official cha- em tõrno do Caso do Alis-
ainda não foi determinada Gruno Escolar Silveira de 05 que partem: Irmãs do «Collcgío Sagrado I madO

tarnento ex-officio dos estu-
por não ter sido dictada pe- Souza; Syriaco Atlzerirzo Coração de Jesus», um gran- i dantes, das difficuldades quelo Poder Legislativo a ne- o sr. Celso Rilia, proles- Deu-nos o pnzer d� sua visita de festival será leva lo a ef� I tem surgido da parte de al-
cessaria lei. SOl'; de despedidas, por ter de seguir feito, no dia 6 cio corrente, Para se justificar I

guns interessados em queIsso, porém, não impede a a senhorinha Nair Silva; hoje para o norte d.l R: publica, obedecendo magnifico pro- Rio, 3.-(Via aérenj=-Chc- os estudantes não venham
projectada manifestação de o menino Fráncisco, filho o sr. Syriaco Atherino, .ccio da gramma desempenhado. por igO:.l aqui o l tenente Eve- a ter a poss:.bilidade de vo-
civismo a tributar ao pavi-I do sr. Francisco Meira, com- importante firma i:desta praça Sy- alurnnas daquel!e conceituá- rardo de Barros Vasconcel- tal' no proxirno pleito de
lhão nacional, apezar do ju- merciante; riaco Atherino & Irmão. do estabelecimento de ensi- los, que pertence á guarni- Outubro.
ramento este anno não ter a exma. sra. Maria Ama- Ao sr. Atherino apresentamos no. Serão representadas «A- ção federal em Natal.
caracter obrigatorio. lia de Oliveira Barbosa, es- votos d� [diz viajem. ve Maria», scena syrnbolica Esse offieial está accusa-
A formula redigida pa- posa do sr. Alberto Barbo- com solo e quadro vivo, es- do como um dos principaes Actos offC iaes

ra o juramento de que se sa, agente fiscal do consu- Para o norte do Estado tando a parte solista distr: envolvidos nas occorrencias
trata é a seguinte: mo, ora servindo em Blume- foram .tra�sportados. pela buida á srita:1 Therezinha q U� se registraram na cidade Pelo sr. coronel Aristiliano Ra�«Bande!ra eh minha Pa- nau. Auto- VlaçaO" - Cathar,mense Ramos, pOSSUIdora de uma de Natal, como consequcncia II mos, Interventor Fed�ral fLtd

.

t
.

d 1 '1'
" , oramtrial a. os segulfí.e pas.sa�el- vóz agra ave e prevI �gia- dos factos de Parelhas. dssignados 03 seguintes actos:Pr8metto servir ao Brasil, Maria de Lourdes Ramos. ros: Dr. CarneIro. �lbelro: da; «Orche.stra , Can;pesma') O l' tenente Vasconcellos I n()m�ando Maria da Graçana hJra da alegria e na

.

Fez am�os hon�em a gra-I Pedro Car�oso, capItao E_r- s�eIia comIca; <10 �1l10 m�- foi chamado p�Io mi�ist�� da Q ..duz, para exercer o cargo d;'!hora do soffrimento, no dia ciosa mel1lna Mana de Lour- neslto Nune:;, Jacob Boabald glCO), conto em dOis. acto;;,; Guerra, para vir se Justificar profe$sof3. d:i escola rnÍxta deda gloria e no dia do S<à- des, filha do sr. ceI. luis- e a. Saterna Abb. <IA bailarina» pantomina co- das accusaçôes que pesam' Cs.ngueri d� Fóra _ Piaia Ver-crificio; prometto respeitar tiliano Ramos, interventor mica-artisti.ca, que será orna- sO'Jre sua pessôa. mdl:a, no municipio d::: Imaruhy;a liberdade, á justiça e a federal. 05. que chegam: da de musicas executadas ao dt�p�l18ando V i r i a t o Alves
lei; prometto defender, na A' noite, na residencia de Acha-se entre nós o sr. piano pelas sritas. Dirce Za-

Socied, ade Cathari- d� Castro, do cargo d� professorsua pureza, o legado moral, seus paes, a gentil anniver- Ary Alencastro Guimarães, nella e Ruth Carvalho. Oran da escola mixta de Butiá no
c· na sua integridade o pa- sariante offereceu ás ami- inspector fiscal do imposto de tem sido a procura de h- nense Protectora municipio d� Mafra, á vist� de
tr.imollio territorial que rece-I guinhas, que foram cumpri- do consumo neste Estado gre�sos para o interessante dos An imaes graves irregularidades praticada�bl dos meus antepassados.

,

festival. pdo referido professor.Salve, Bandeira do Brasil:.>. DESPORTOS rityba, excursionará a Join- Lel·la�O de
Foi eleita e empossada, nesta

A It dville no dia 15 do corrente, cldade, a nova dir�ctoria da 50- ssa a a e roubadaRoubaram-lhe a Aonde disputará duas partidas te rreno ciedade Calnari.1ense Protectora -
-

roupa F. C. D. amistosas com o homogeneo dos Anim:les, que ficou consti-, ESCOLA NORMALO sr. Floriano Taboas, pin- R conJ'unto do Caxias f.C. No dia 10 d,o corre.nte, ás tuid� da S�5Iuint'::! man�ira: pre· CATHARINENSEeune-se hoje, á noite, o
14 h d d

�

tor, residente á rua Itajahy, n' 25, Conselho Technico da Fede- .

oras, sera ven. I o e:n 5!d�nte, profesoor Altino Flore;;
.

queixou-se á Policia Civil que ração Catharinense de Des- O Clube Athletico Para- lellão um terreno, situado á v!c�-presidel1t�, Clem'!ntino d� Dma:1(� a noit� pa5sadit foibrar ias assaltaram á noite pas- portes.. naense, de Curityba jogará rua Gene.ral Bittencourt n' 7�, Britto; I' secretario, Epiphanio arrombada a porta dos fundos�adJ. sua� residencia, de onde

\no
dia 7 do corrente com a fazendo fundos com a annl- S:.lcupira· 2' secretario cap:tã:J do edifício da Escola NormalrO!1baram" varias pe.ças de roupas. J i t-?- .

I I forte esquadra do Clube A- da Hercilio Luz, extremando João Cl�cio d� S. Siq'ueira" I' t"'ndo t d d
.

Dgl) n.or-munlc pa
. hl' S

.

d'- pelos lados com casas do .

A' �. �. " "

� p�ne ra o Ol au aclOSOS

Estamos seO'uramente mfor- t eÍlco . FrancIsco, a CI
. ..,. th�,ouLlro, F ranCbCO Mlgud da larapios no andar terreo e cou-Palcos mados que o ;aloroso Athle- dade do mesmo nome.

I
HospJtal �e �andade. Silva; 2' th'!50ureiro, Orlando seguido abrir a portã da secre-

e Telas Uco está negociando um en-
,

O refend.o Immovei pert;n- Brasil Bülk.; ccin�elho fiscal: 03- taria roubando uma machina de
contro com o forte quadro

ce a.o es�oho de Mana El- waldo Mello, Jrmo CalIado, tte. e3cre'{�r marca «Royal».
do Marcilio Dias, de Itajahy, MISSA

frosma Blttencourt. H::rcilio Reis; medico veterina- P�imei�a�en':e, ao que se pn-
a realizar-se no dia 7 dO no doutor Jor�e Souza. sume, fO! torçada a porta da

..L Pagamento ao frente.
,

funccionalismo Foi d:lda queixa á Poiicia.
Tico

I Amanhã, o Thesouro do O dr. BorgesSolicitoll inscripção pelo . Estado pagará os vencimen •

Avahy, o excellente deantei- tos dos funccionarios dás Di- de Medeiros Confeitaria
�Filha de ro Adb�onjNavdarro �ins(dTico), S.::xta-feira, sete do corrente, rectorias de Hygiene, Estra- Nesta capital eh·.ex- e'iensor. as cores o ve- ás oito horas, na Igreja deSão das de Rodagem, Obras Públi- IqUI n hOterano America, de Joinvillc. Francisco, o des. Medeiros Fi- cas, Chefatura de Policia,' Segundo informes que ti- Hoje das 1 �,30 horas em-0- lho e familia mandam celebrar, Serviço de Expansão Agri- vemos o sr. dr. Borges de diante, nesse conceituado es-Jogo inter-estaduaas Il1i95a por alma do dr. Amadeu cola e Pastoril e Secretaria M;deiros pernoitará' hoje I tabelecimento far-se-á ouvir

O Britannia S. C. de C1.1- ILuz.. da Assembléa. nesta cidade. I um magnifico 'jazz-bando
.

Cartazes do dia

Odeon
Hoje ás 7 e 8,30 horns q.Re

conquistada» .

corrente.

Royal
Hoje ás 7 112 hs.

Maria".

Imperial
Hoje ás 7112 hs. «No limi

t� d.a Justiça».

Estrêa dia 7 de setembro .. A peça "Record" de Suece.ao
----•._------

APERTA o LIMÃO vOvô•

SINÃO EU CHORO!. ..

actos 7 quadros encantadoresdeOduvaldo Vianna, com Pafrnei'rlm-Cecy Medina
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