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Numero avu Iso $20°1 Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO I Número atrazado $300

mentes do

� /�

aconteci- �:r��:��� ca-

A CONFIRMAÇÃO DE

UMA "INTRIGA"
e o piano maravilho
so da Instrucção

Pará
Ha dias, referimo-nos a um ar

tigo públicado no jornal COR
REIO DO SUL, de que é di
rector politico, consoante se c1e
clara no cabeçaiho do jorna], o

RIO, 1,0 (G)-Está send..

objecto de commen'arios, em to-

dos os circulos, a actividade do
talentoso advogado sulino, farão governo de Sergipe, promovendo
pensar a qualquer um, mesmo aos um movimento na Assembléa
inlensos a essa causa gelatenosa Constituite nO) sentido do govêrno
que é a «mentira em estado dy- receber poderes discricionarios pa
nâmico> , que os pendores do ra votar leis e decretar a vontade,
ornalista deputado por certo não independente do voto da Assem
<acanciam» o sr. coronel Aris- bléa, voltando. assim ao regimen
tiliano Ramos. " discricionario o de onde sahimos.

Essa lei, que já foi apresentada
á AssembIéa, entrará hoje em

discussão.

Que ccns
tituição!

Os
Procedtu-�e hoje, no Instituto

de Educação, entre ás I 1,30 e

I 2 hs., com o comparecimento
dos srs. dr, Placido Olimpio de
Oliveira, secretario do Interior f!

Justiça e prof. Luiz Sanches Be
zerra Trindade, director do De-

-....01

partamen;o dê Educação do Es, �eputa�o á Co�sti,tU�k Esta?ual
em outro plano, ob,3erv�ndo-�s tado, uma audição, a titulo de expe-j or. J.-:.ao de Oliveira, �vançava
em funcção de respeitavers senti- riencia com trechos de bôa mos, em face desse artigo, que o

mentos de lealdade. proprios ?OS m'l3Íca' classica, no piano recente- de�utado colligado em ca�sa pa

hon:ens de
A
bem., Neste sentido I mente adquirido para àquelle es- r�cI: estar com a candidatura Reunem-se '

env,lO a voce a �lllha palavra de tabelecimento, e, com o qual o
Nereu Ramos. OS frente-

antlg,o companheiro de revoluç�o, nosso Estado dispendeu a apre- Hoje, com o exemplar em mãos unistas
profhgando vehementementr: o in- ciavel quantia dê 9:000$,000. do CO�REIO� D� SUL, �e 7 Porto Alegre, 10 (0)-
correcto e estra�h� procedu?ento Perante o audictorio composto

deste mes que I?senu o arhg�" Estiveram reunidos, na resí- COnse I ho
dos st._us nov�s Inimigos, af�m de pelos referidos srs. professores do transcrevemos dOIS trechos �aq,UlI- dencia do sr. Borges de Me- COnsul -: iVO

que nao se Implante n? palz se-
mesmo Instituto que ali lecciona-Ilo que:. o seu autor chama «ngeiras deiros, os elementos repre- dO Est :3dO

melhante, escola de desvlrtu,am,e�to vam e de alumnos da classe lôram reflexoes»
A

e em que se compara sentativos da Frente Unica.
dos ,ma,ls elementares pnn_clplOs I executadas partituras de compo-

o sr. Nereu Ramos, «a alma do Durante a reunião -íorarn tra- Reuniu-se hoje, ás 15 h()ra�,
de dignidade. Toda a naçao, es- sitores escolhidos como: Bee:hoven, P. L.,» a Cesar, tapa�do o; olhos tados os assurnptos em toco no ediíiclo da Prefeitura Mu
quece se�s,�osslvels erros n� ins- List , C. Gomes,Schubert, Chopin, c'):n � to�a, para nao, ver seus I no actual momento politico, nicipal os m .: m b ros do Co 11 se"
tante dehnltlv,oe� que vo�e IU-!etc .. <!que, porbomespaçodetern- prop:lOs !llhos.lhe deslerirem gOI-lsabe-se que estão mais ou lho Consultivo do EstacL),ne-

MATERIAL BELUCO
la cont:a a l,nCfJv�1 lelonia n� po, arrebatando os assistentes do pes H�]placavels»: menos fixadas as directrizes ssa sessão foram trJtados

I defesa incoercivel ,dos nobres 1- meio da3 cousas rnateriaes e condu-
,

«SI o reporter que traça estas
que a Frente Unica seguirá assumptos rc'ati vos á aeimi-

BELEM, 10 (G)-O vapor
deaes da Revoluçao, pela gran- zindo-o i. no dorso do cavallo linhas podesse eleger, certo que na Assembléa Estadual nlstração do Estado,

<i\t,'emburg, chegado hoje da Eu- deza da Patria,» a',' \.do d, phanlasia, para o domi- elegeria Nerêu Ramos á presiden- �*'!:'&���"!"_.=.:��;-:-:1:Z--:��"%"�"",'_,,,',",:.............,,=,,,r:..,,,,,,...,...,_-....,..._.,,.,....r_... .,.. ..
<I'l_ e "cia constit rcional do Estado. Ele- � �--=O�""""","_""''''''''''�''__-''''''''-,-",'''''''''''�'"",,,L.-''''�'''r�
!Opa, trouxe para a Secretaria da nio in�omensuravJ da arte pura. �� ��
Segurança Publica do Pará 2 cai- O NOVO INTERVEN- Fàlla-se ql:e. ainda nesta se- ge-Io-ia para gloria de Santa Ca- � A C � I I:)A 1:,�.) �.",:-,:!:.-. ,._

��
xas de material bellico, procedeu TOR

mana, será I ealizada, com a pre-
tharina maior». r ----""" --

,.�,"
.-'L

_

�
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I A I R Ahi o segundo' ," ,-��= rt�l
tes da Belgica. RIO 10 (G) -- Fal1ando á im- sênça do sr. c �. f uiot" iano

a-I C 11
.

d d d
�

,
(I,

, 's I t " F d ,I «om ou 12 eputa os e � O EEl Ido de Santa Catharina e, sem dlivUa, Hm �
Prensa antas de partir o major

fLO, , n erven,or e era, a all-
d' - ( d NA)

� centro dI" desenvolvI'menta
. ,

1
"NÃO SOU TRAHIDOR!" '.'

� c,
d �- ff

'

I 'Ih que Ispoe o r. ereu na sua I!' - commefCla" e principaLn 'nt' b, �.�CarnelTO de Mendonça, nomea· I �c':tao o ICla no maravI 050
"'"I

"

'd.' f 'I 1t bril, bastante elevados. �
,

P 'd' I I 'JI"no ç"gremlaçao, po er.l "aCI mente se n h
BELEM, 10 (G)-O sr. A- I do, lntervento� do ,ilra, Isse" i U •

eieger, desde que 5 ou 6 colliga- � O norte do Estado, por exemplo, dá-nos a ill,j...' � ,sá.) �
bel Chermont publica n? Estado I <',Vou, pap'enas, :�zer �;lmpn� Roupas para homens e dos o apoiem.». .

� de umél grande colmeia, onde o trabalho impera sob todo, [i�
d� Pará um lo�go manifesto ex-I a d��em �� ia�ba0 crf.t. ' ��n criança só na CASA A Essas {(hg�lfas, reflexões» ,d.o Jor-I � as fórmas, na agitação qllotidiana das grandes fab,;,..,", t��
plicando sua at�ltude em f�ce dos I

ce

NI ad pe o's l\:ina "ellorr· CAPlTAL ,nal, de que e dIrector polIhco o � Ha pois, consequentemente, um movimento monctario ��
ultimas acontecimentos. DIZ que ': a mal" ar,ar,tll � lvre

O r�
relativamente apreciavel, decorrente da compra e vendl de ��

não é trahidor. Até á sua ultima reU,l1!110 da AssembIea_�araense e caso poli- Artigos para homp.ns po- .. materias primas e productos manufacturados. 'w
I l d E··t· d Oln dem ser adquiridos, por pre- � C I

��
,

Rl'o oppoz-se contra e el o o governo o , d o, c

'1.-CO de AIa. .. om \J:Jl ta d'senvo' ,,' t
'

't t f I' d,� ��.viagem ao, ,

d l'b' d ' f' d
.

P �
1. v j .lmen o, e, enlre an 'o 'a 110 � 8

a vontade do general Góes Mon� to i\� as I �r�a es, estara maÇOS excepclonaes no ara·

I" um estabelecimento bancaria que trabalhe dentro da ver da- �.�
� , teiro, a que se intimasse o major a mmha mlssao».

9ôas �o 2ál. rua Felippe Schmidt" deira finalidade de movimentar no proprio Estado, as fi- l\�
> Barata a pedir demissão, lIpara I r nanças dos proprios interessados no seu Progre,so, ,�

salvar a Revoluçãoll• Toda sua Politica & RIO,8 (G)-O sr. Silvdre A Europa é um �
Entretanto, só agora, uma brilhante realizacão vc:m �

acção foi, assevera, no 5entido de Péricles declara-se satisfeito r.om
[' preencher essa lacunl de ha tan�o notada em o· no,;o mó'> ��

salvar o Partido Liberal, que o Politicos as providencias tomadas pelo go- hospicio r commercial e fabril. E' que gra'ldescaritalistas, i!dJ,t,'i:1'S ��
major Barata vinha substituindo

vemo federal sobre o caso de � das cidades de Itajahy, Brusque, Blumenau, Jo:nviiL·, L1-- �
paulatinamente por elementos mili- Ontem, toda a cidade riu ás es- Alagôas, LONDRES, 10 (G) _ Em t guna, etc., levaram a cabo a organização d:! u'na i'1,;)r)�- ��
tarisados, algo como tropas de câncaras. riu-se até arrebentar o Interrogado se tudo estava cal- discurso que pronunciou á noite, � tante sociedaGle para a exploração do ramo banca rio no

.

[:; - ��
assalto. Termina dizmdo que or- cós das calças, ante ás malogradas E d d bl' I d ,�tado de Santa Catharina. 'j�

b I experiencias que se fizeram para dy- mo no seu sta o, respon eu: n:l assem ea annua as egreJas rij E b
\ �

ganizará o Partido Li era para f d _ «Calmo, na-o. Calmarl'a. E vang 11'cas I'v d I t � ao que sa emas Florianopolis, tambem óptimo c::r,- ij
,

d R namizar a mentira. trans orman o-a, e e I res a ngra erra e

111
I

' ,

a defesa dos postulado a evo-
nem mais nem menos. em intriga, as calmarias pódem traz�r ainda do Paiz de Galle3, em Landrinod, L

tro dcommercbia., prestará o seu valioso concurco, sub�c,('- r�
lução de 1930. mercador_la "de fel'ça�o mais torpe", d PIS I B ld' I d [' ven. o uma ôa parte do capital da novel associ<lrã) b:ln- ��.j'- tempesta e. ara se ana ysar a o sr. ian ey a WIn, ar -prê- '" ::t li'

entretanto "mais orocurada"---sen- .

d d O L
' 'd d Ih � cana. �

,
- úthtu e o sr. sman oureifO, SI ente o canse o, comparou a � I' ,

CO�JTINUARA NO CARGO tenciou o extranho pesquízador. 'J'�l. .dl E' uma 'd' T
.

I' , r'
- basta ver, agora, o desmentido Europa actual a um asylo dt'" alie- t� E d

I ea magnl Ica, CUja rea Iza�ão trara ao r:0330
'JE sabe o leitor para que?

Ih d d O B ld
. ."

.

sta o, estamos certos, os m.:lhores fruetos, tal o ','alar e ... r,�
Para industrializa-la (a intriga, quer que e opôz o commandante o na os. sr. a wm accentou � '-' I�

dizer: a mentira dynamizada), usan- 200. B. C., sobre as invencio- entretanto qne não encarava as �
eminencia desse e-mprehendimento. ��

do-a para "lançar a confusão no am- nices do sr. 03man Loufeiro a cOisas com peSitlmlSmO, mas lDSlS- �
O capital inicial é de 1.200:000$000 pn3si vc:lmc'1- �.�

biente", já por si---coitado! tão de-I 't d t I t d tiu em que se tinha prestntemente 1ft te alterado em brl!ves dias com as cO!1tflbui<fõ�s d; úutras 'i;,'
sambl'entado. propos! o o empas e amen o e um r... . '�i

I d
' " lmpor�antes praras. f"jorna »

•
a Impressão e viver numa casa L % "1

O mais interessante. po:êm, é que, " E' bastaste louvavel a fundaça�o d ��s� I'n"ll'tuto de cr,�- r,�
conseguida a dynamização. pretende de lC'ucos. �

.v - v
� I��'

o Nicolau Machiavel a Seculo :xx � dito, pois que assim, teemos a opportunidade de vêr a movi- !�
crear o "sacerdocio da intriga", em Comprae para vos conven-

G A I R r mentação elevada de capitaes catharinenses denlro do rr')' r',)
que os fracos de espíritos encontrem, cer O formida vel e economi- F �raga� lme;. cana1 ua

r Estado e sob a fiscalização directa dos intere:s:do�,' p
parasitariamente"o elemento (desejou co SABÃO INDIO ranClSCO O en mo n'

1 577 , A rêde bancaria a ser estabele-:ida poL! soci..:dad,� ora
rJ

dizer-o alimento) propicio á propria TELEPHONE . r&l •.

d' d
"

d �'I
exístencia". r ?rgamza � e,por .. em31s Importante, ten o em vista que elh l�
E' um invento, não ha negar, que'A t

· As I etr as de r IOtercamblara efflclenteme-ntc todos os serviços inherentes ao f�
destroçará o prestigio da escola do ngUS Ia r ramo, em todos os sectores commerciaes e fabris de Santa ��
escriptor florentino. Com a dynamíza- expo rtação �l

Catharina. ��
ção da mentira, o que será dos inef- �"

.

Para. os que conhecem de perto os proveitos que taes r.i
ESCOLADAINDIGNIDADE faveís srs. Antonio Carlos e Arman- de espaço

-

"d E
�

do Sal1es. E do xltxúzinho-da-mínha Rio, 8 (G) - Foi hoje r.� �m�reen I�entos traze.m par� o .stado, é motivo do grande [:,;
RECIFE, 1 O (G)--O sr. Car- alma. todos agora deshumanamente publicada a seguinte declara- G Jubilo o registro da uhl realIzação em apreço, H

los de Lima Cavalcante enviou incluídos no róI dos que minguam ção do sr. SOllza Mello, di- �
E nós, d'aql1i deste cantinho, onde mu;tas e muitas �

ao major Magalhães Barata o se- por falta de qualidades? Ontem compareceu á Delega- rector da carteira Cambial do r vezes temos desacatado a� cousas ruins di! Santa Catha- t�
.

I
O pior é que, no apparelho dyna- cia Policial, o sr. João Ferreira da B d B 'I 't � rina, nos sentimos muito á vontade para acatar com uma ��gumte te egramma:

"'- mízador da mentira, o operador fica anca oras!, a propOS! o.� .

d" I 'f d I
.�

«No momento em que VGce entre dois espelhos: um á frente. Cunha, commerciante e residente de versões relativas á redu- � In IZlve satis ação o i ca nobre e altaneiro da fundação do �,�
bravamente repelle' a inominavel que dá a impress�o. de fallar com á rua Bento Gonçalves, queixan- cção da quota de 35'1, das � Banco Industria e Commen:io de Santa Catha,ina, apTO- �.�
traição de alguns dos seus corre- o:ürem, quando falla consigo m�smo. do-se de que os vidros das ja- letras de exp/)ftação: � veitando a opportunidade para apresentar aos Eundadorc, V�
ligionarios, mando-lhe meu gran° e outro, ás costas. que lhe pe.rmíttirá. neHas de SUll residencia são constan- <lO governo não cogita de I

desse util instituto catharinense de crédito as nossas- caIoro- lt
d b d I'd' d dE' si se tratar de um símio. que elle temente quebrados por J'ogado- lTIOlj!'fl'Car, neste moment·"', a" sas felicitações. r�e a raço e 50 I ane a e. VI-

veja o próprio rabo e possa medir- v

"
'j

dentemetlte "não tenho direito de lhe o comprim:nto. res improvisados de foot-baH, qu� quota 35']' no cambio, que r. r�
opinar na politica do seu t.sta- E, desta fórma. quanta gente im- fazem da via pública o seu cam- toma o Banco do Brasil, das � BI S B I LH Dr A II rJ
do, mas colloco 03 acontecimentos pressionada acabará em Azambuja. po predilecto de desporto. letras de exportação)). ��:?§lTT"Z"''Z''&''&'r.��� �������.. a ���������[a:.1��_;c:=:

EXPLICA-SE A CONVOCA

çÃO DOS SUPPLENTES

BELEM,10 (G)-Os deputa
dos estaduaes que se acham asy
lados no quartel general, tiveram

hoje sciencia, pela leitura do Dia

Tio do Gstado, da renuncia apre
sentada em nome de 3 delles á

mesa da Assembléa, Os tres refe
I idos deputados assignaram, com

firmas reconhecidas, um protesto
contra a falsificação das suas assi

gnaturas, reafhrmando que não ti

nham renunciado seu mandato.

.�

BELEM, 10 (G)-A impren
sa publica os telegrammas troca

dos entre o ministro da Guerra
e o commandante da Oitava Re

gião Militar, a proposito dos ulti
mas successos. No despacho en

viado ao general Góes Montp.iro,
o general Mello Portella faz por
menorisado relato dos aconteci

mentos. Em resposta, o ministro
da Guerra recusa a exoneração

pedida pelo commandante da Re-

glão.

� ', ..

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Junia Com
mercial do

Estado
Resumo das actas 156a e

157, da junta Commereial
do Estado, reolisadas em 23
e 30 de março de 1935, (Com pratica dos hospitaes de

Presidencia do sr. major Edu- Berlim. Paris e Vienna.)
ardo Otto Horo presentes os srs. Os xanthelasma são tumores

Eduardo Otto Horn, presidente, benignos da pelle, que se locali
João Octavio da Costa Avila, zam de preíerencia na palpebra,
Jmé F. Glavam, Robelto Oliveira, na sua porção superior e inferior.
Alvaro Soares de Oliveira, de- Possuem o aspecto de manchas
putados e João Tolentino Jor.1 redondas ou alongadas, formando
secretario, é aberta a sessão e a maior parte das vezes uma sa

approvada a acta da sessão ante- liencia. Em geral, os xanthelasma
rior. EXPEDIENTE:-- Olhcio têm, no maxirro um centímetro
n' 36 do sr. director secretario de comprimento, mas ás vezes, po
da Jurta Commercial de S- Sal- dem occupar uma extensão maior.
vador, cornmunicanr'o a reeleição Essas pequenas manchas são ha
dos deputados pa:a o quatrienio bitualmente symetricas e comrnu

de 935 a'; 938; archioe-se. Dito mente apparecem em numero de
sln -:lo sr. presidente da Coopera- quatro, duas de cada lado. Ra
uva c.L� Compra e Venda da Pe- ramente o xanthelasma é obser-
quena Lavoura «Fortuna»; com- vado nas creanças: são mais com

.nunicando ler a mesma passado muns nos adultos, sobretudo no Os erros communistas são velhos como o mundo. Já em
a denominar-ser-c- «Coop. Agra- sexo feminino, Apresentam côr Athenas se falava da emancipação das mulheres, que passanam a

ria J,� C011SUmO Fortuna}) Idem. amarella carregada ou amarella
ser propriedade collectiva, e da abolição da família.

Di!o sln, dos srs. presidente e I. ligeiramé'nte avermelhada. São com- Basta lêr a critica de Aristophaues,
secretario do Clube dos Funccio- pletamente indolores, de ccasis- " li

narios Públicos Civis de Santa tencia endurecida, não se notan- O individualismo e o comrnunisrno são duas formas analogas
C::tlharina, communicando a posse to, pelo menos apparentemente, de escravidão; Ul11a pelo isolamento do individuo, outra pela absor
da nova directoria, para o perio- perturbação alguma da saúde. A' s

pção,
do social de 935 a 936; idem. vezes o xanthelasma é de taes di
Ollicio n. 1.567 do sr, director mensões que causa um verdadei
do D�partamenlc de Educaçiio ro peso na palpebra, obrigando
corn-nunicando a transierencia de a que a pessôa tenha sempre o

sua séde para o Instituto Polythe- olho um pouco fechado, canforo'
chinico, idem. M .rnorandum da me pude verificar num dos meus

Comp. Malburg; da praça de clientes de Minas Geraes, possui
ltajahy. enviando duas copias das dor de dois xanthelasmas que oc

adas da Assernbléa Geral Extra- cupavam toda a extensão das pal
'ordinaria da mesma para ser ar- pebras superiores.
cl.ivada nesta junta; idem. Officio Si bem que muitos pensam que
:ln, do sr. escrivão do Civil e a origem do xanthelasma esteja
Commercio da comarca de Lages, ligada á diabete e ao arthritismo,
enviando o resumo da sentença de não resta a menor duvida que
fallencia de negociante Athanasio sua causa venha do excesso de
Luiz da Silva, decretada pelo sr. colesterina no sangue (hypercoles
dr. juiz de direito daquella co- terinemia.)
marca; idem. Dito 81n, do sr. O tratamento póde ser feito de
secretario da Sociedade Beneficen-, diversas maneiras, mas o que melhor
te dos Empregados no Comrner- resultado produz é a diathermo
cio, comrnunicando a posse da therapia.
directoria, da mesma para o pe- A cirurgia já foi muito usada,
riodo social de 935 a 936, idem. ma, é um methodo inferÍor ao A d d ter, d.::-<cerão o môrro bem dis-

sen,ana universitaria de propaganda da outrina o Sig-
REQUERIMENTOS: - Do que citei acima. Tambem a gal- I d d h d postos, a vender bem cara a der-

ma, iniciada na Capita, tem ecorri o com um ent usiasmo in es- C ", d h'
H. Leol,oIdo Kraemer, desta pra- vano-cauterio póde ser empregado, I F I d I 'f d rota. Os diabos Tub ..os, sob o

orno ]a e o con eClmento
r criptive. oi i o, em sessão so e:nne, um mam esta assigna o por d 'bl' d d h d

.

ça, p�dindo para os devidos fms, mas a experiencia que tenho faz d 300
. . . .

O
. ' controle de Numas, reapparecerão o nosso pu lCO, es e a ias

cerca e umversltanos e gymnaslanos. s conllCIOS, a serem se acha nesla capital o distinctocertidão do registro de sua firma, com que dê preferencia á diather- realizados em todos os gymnasios, comerarão amanhã, e a concen-
este anno com Sody á frente, pa-

b _I '

I h' I f 'I :$ d II b" O I' membro director da Federação ,� ,� )
em como oe sua matncu a; cer' mot erap:a que rel'o ve aCl mente

tração, a maior de estudantes do Paraná, far-se-á, sabbado proxi-
ra esco ocar oa gente. s a Vr-

tijiquc .. se. Dito do sr. Albelt0 o problema, dando os melhores
mo, no theatro Guayra. negros, com a collal:>oração de Ji- Paranaeme de Desportos, que de-

Entrl s, desta praça, pedindo um resultados passiveis. Todo o tra- -0-
VeISl)S jogadores de fóra, apresen-

verá regressar a Curity�a ainda

certificado que prove o re;zistro tamento é feito completamente sem I d C tar-se-ão bem reforçados para não esta semana. S. s. que hcou pas-
� Integra istas e urityba, entre os quaes o nosso comp.

?e sua �irma nesta Repartição; d?� e a cicat,riz ,que fil�a é pouco Jorge Lacerda, acabam de fundar o Centro de Estudos "Ronald fazer desmerecer a victoria que Continua na 6a. pagina
Idem, Dito do sr. Carlo� Leyen- vlslvel nos p�lmelfos c.las,. desap- de Carvalho"no qual só se estudará o Brasil, um Cenho nacionalista G�f<i't���,�I��O
<..hker, desta praça, pedmdo um paret.:endo, fmalmente, apos pouco A creação foi recebida com sympathia pois grande é o numero de

I
r�

certificado provando a sua matri- tempo. Em poucos segundos, des- inscripto:..
'

Agencia Moderna de l}�
cuh. e o registro de sua firma nes- troem-se os xanthelasmas mais ano.

rJ\
��

ta Junta; idem. Da Comp. Fa- tigos ou grandes sem haver per- SÃO PAULO
� Publicações r"\1

brica de Papel Itajahy, da praça turbação'alguma para o lado do

1-
Autorizada e fiscaliza- �de ltajahy, pedindo para archivar apparelho visual. O Chefe Nacional, reividando ataques que teem sido fei- � d �}�

a cópia da acta da Assembléa Apos o tratamento é convi- tos á sua pessôa ppr Baymas, Rabellos, 'et caterva,"provou, a sa-
a pe Io Governo Fe-

����Geral Ordinaria da mesma, reali- nienteum regimen severo queex-Iciedade, a sua vtda impolluta quer politica quer particular. ��
deral -- Carta Patente, 112

zada em 2 de marçp do corrente; clúa o� alimentos ricos em coles- Em data de 2 do corrente, o Chefe Nacional, em entre- �}� r�
(lT(!úe-sc. Dit;> da firma "Vaz, terina. E' bom, ainda, aconselhar vístà ao "Diario de São Paulo,"deu mlgistral resposta ao repto do

���
RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 8-4-935

����.�1Costa & Cia", pedin�o certificar preparados opo�herapic?s de fI- deputado Henrique Bayma, mostrando qual foi a sua evolução poli-�] I P rem iO IIIB ��
como a mesma firma está gado e substanCias medlcamentó- tica. � 2' "

3 5OO
�l;

registrada nesta Repartição certi- sas com' propriedades colagôgas. Tres dias depois, em sessão publica integralista realizadaacnoo_,� 3' "

9191 �fique-se. Dito do �r. Ricardo Kers- Club Commercial, com a presença de numeroso publico que se � I':f]
ten, sacio da Sociedade Coope- Quem quizer se trajar bem,

tovelava por todos os canlos do t'norme salão, dos maiores de São � 4 :: a5BB �rativa Pedreiro Ltda, do muni-
forçosamente, terá que usar as

Paulo, o Chefe Nacicnal voltou ao assumpto pormenorisadamente. �1 5' , 063O �'cipio de Joinville, pedindo para ma a 'Iha d De inicio falou o comp. Miguel Reale que expoz, com e10- tJ]
f, Fd d'

,

'f' I
r VI S o PA -

I h I h' I d 1 d �r=""l���ms
b

e !feito, cerlllcar gua o

RA IZO Fe- quencia e muita c areza, a p i os:>p ia mtegra ista, sen o app au i- T:!@���·��i�l���fG'I��'.c�pital, da referida so:iedade r.e-- lip e Schmidt n' 21 �ua do a cada instantr• �f�C-::O'�N�Vf!�E�'N��9��A�-lS·�E�1�����glstrada nesta Junta; Idem. Dito P Depois, estudando a LeÍ de Segurança Nacional em face

ido sr. Abdo Ossaif. de Tres Bar- do lntergralismo, falou o Chefe Nacional. Demorou-se na tribuna
ras, municipio de Canoinhas, pc- por mais de duas horas e defendeu-rie das accusações do deputa- � que nos :eceptores PHILIPS são aproveita- �
díndo para registrar a ma firma; sr. pwidente declarou encerrada do Bayma, dizendo gue este conquistára uma cadeira de depu- � das todas as Importantes conquistas d:I sciencia

�-.inscreva-se. Ditoldos srs. "Fontana a sessão. tado na Camara Federal á custa dos mortos da revulução de � do rad.o, razão porque recommendamu-Ios. �{4
& Cia", da praça de Bom Reti- Secretaria da Junta Commer- de Julho, que depois trahi�, e que elle conquistara a sua cadei- 1'...'

ro, pedindo, para registrar e ar- cial em 30 de Março de 1935. ra, no Integralismo, com o sacrifici� pessoal, renunciando a tudo. [\: AG.ENTES:- COSTA & Ca." l�
chivar a alteraçãv de seu contra- Acclamado a cada momento, o Chefe explicou· como iria � RUA CONSELHEIRO MAFRA ��

I �jJ 54 - Flonanopolis ''''cto socia; registre-se e archive se. João Tolenlino Junior funccionar, daqui por deante, o Integralismo. Funccionaria, como �\\1 �JNada mais havendo a tratar o S::..:retario uma grande universidade de educação civica e physica. Contra isso, .f'i:]�����������

DEVER :00'. ATI-IL.ETA SEMPRE·
. B'E·B·.R ·MATTE

Consultoria
de belleza Integral ismo gadas

DR. PIRES

nada poderia fazer a Lei de Segurança Nacional.
As ultimas palavras do Chefe foram cobertas

palmas da assistencia,
por prolon- .

Xanthelasma A marcha do Integralismo
nos municipiosPelo sr. Secretario Provincial de Propaganda foi ellectua

da uma distribuição de jomaes integralistas.
Um facto que profundamente impressionou aos visitantes foi

a cooperação e auxilio mutuo verificados entre aquelles companhei-
ros. Após a sessão promoveu-se á collecta para pagamento das Hoje á noite, ás vinte horas e um quarto, na séde, Pra-

despezas com a internação, no hospital de caridade, desta Capital, ça 1 5 de Novenbro, haverá sessão publica.
��������������������������

de um iovern miliciano do nucleo de Santa-Maria, victima de um .,� �

accident� no engenho onde trabalhava. O pobre ...:omp. Gesser teve �t�. D E S P O R TOS �.�..�sua mão direita :Amputada." �
A chefia de Biguassú que tão sabiamente orienta o «mo- It tll

vimento», e aos camisas-vesdes que tão bem comprehendem o es- � -

�.
pirito da fraternidade, o nosso vibrante Anauê! � R d t ��

u"u � e ac ar CYPRIANO JOSE' �As artes e a imprensa no estado integral �������� �_jU���:_tJ"��

NUCLEO DE FLORIANOPOLIS

Amparar 05 artistas nacionaes de modo que po�sam, com

independencia, ter a liderdade de serem brasileiros; auxiliar todos
emprehendirnentos artísticos; prct ger o cinema nacional; sanear a

imprensa, elevando-a e Iibertando-a dos interesses particulares que
a opprirnern, tudo isso será uma obra grandiosa do lntegialismo.

" "
u

8reviario do communismo

Domingo próximo, terá ini
cio a temporada sport'va

com um torneio de
foot-ball

II

SEM LEI OU COM LEI DE SEGURANÇA, NÓS FAREMUS O
BRASIL INTEGRAL, POIS NÃO HA OBSTAC jLO QUE DETENHA

A MARCHA DO INTEGRALISMO

II "

Terá inicio, domingo 14, a I obteve domingo ultimo. O trico

temporada sportiva, com a reali- lor da cidade aonde Agapito é

zação do torneio inicio da cida- trumpho, com a acquisição d�
de. Os cinco clubs que disputarão bons elementos posteriormente in
esse torneio se entregaram a rigo- tegrados no quadro, está bem dis
fC'SOS treinos Jmante as semanas posto a manter o seu titulo de
passadas, chegando-se á conclusão invicto; finalmente os meninos en

de que apparecerão mais fortes do diabrados terão que fazer força,
que no anno findo. Os mulatos porque todos os clubs têm desejo
rosados sob a direcção de Rich- de lhes infrigirem um revés. As

sim é que teremos uma brilhante
tarde sportiva Para maior en

grandecimento daquelle dia, a

direcção téchnica resolveu que os

dois combinados que deverão jo
gar no dia 1 2 de Maio com clu
bes de fóra, treinassem. E, após

.

/ o torneio, já o nosso publico po
I derá fazer um juizo do que irá
I apreciar. Os quadros estão assim

I Iorrnado: Azul e branco: Bôc>s;
Arnaldo e Carlos; Borbll, Cho

I colate e Gato; Gallego, Mirinho,
Lins, Medeiros e Calico. PrelJ
e encarnado: Metralha; Carioca

% e Pavão; Carlos, Zé e Borba II·
...

Cestinha, Nanado, Nizeta, Da-
mata e Guizo. Reservas: Paraná,
Hermes e Nery do primeiro; Fe
za, Leal e S.!Ccura, do segunde.Cyprlano José, Director-technico

da F. C. D.

*
u u

A origem da lingua é um rnysterio impenetravel. Os com-

munistas, entretanto, querem resolvei-o com espantosa simplicidade:
ella se origina dos gritos articulados durante o trabalho. .. As guari
bas trabalham, quebrando côco e gritando, desde que ha guaribas, e

até hoje ainda não conseguiram falar ...
II "

u

O estudo dos rnythos e dos symbolos pode conduzir ao

encontro da Verdade que elles occultam. A SWASTICA hitlerista
leva-nos aos ários aV00 dJS germmo i o FASCIO mussolinico leva
nos á grandeza de Roma, o SIC 'vIA integralista leva-nos aos primi
tivos christãos gregos A estrella vermelha dos Soviets leva-nos ao

judaismo talmudico.

Pelas Provincias
FALA O SR. AMARO

SANTA RlTA
DE

--0-

PARANA'

E'

.,
.
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Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

ViI!.a B,;.·driearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!',,: ou MAiS lótes. 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 Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llriõn Vista I?anoramica.

Eaplcnõlõc praia üe bcnhos.
Optfmc nascente lle agua f)otaJel.

Terrenos completcrnantc p!C!D05.
A VILLA BALHEARIFl DI5TA a:

1000 metros àa Ponte r-lercilio Luz.
800 00 6ranàe Quarlel feàeral, em construcção.

(-:)00 õo Brupo Escolar ')C5� Boiteux.
t+o séõz ào Districto João Pessôo.

r GARANTIDO
E CUSTA 6$ .�"

a DISSOLVENTE NATAL t
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

lUA
_

CIDAOI IJtADQ__ ..

PASCHOAL SIMONE S. A·

�7N�N�VâV2�����i��������H���n.....=!��������������SY.z·�
�

.

LI

�C o�pcke �[i
� �t�
� Matriz: O IANOPOL.IS �j

m Fllliaes e��
Blun-.enau - Joinville Sao Francisco - Laguna Lages �...•�.]��.I a I L Mostr-tJario perrnarlente em Cruzeiro do Sul ll;_�

� Secção de Secção de Secção de l�
��

F FdAZENDAS:. FERRAGENS MACLIINAS �.\;f.,}�� azen as nacionaes e cxtrangeiras para ternos �: I : i .....4

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira r1�
(tJ Lonas e lmpermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas t.

....,'.,1,',� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros I· j

��_. Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, t��J
�J Sêdas Cano') galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. '{oi

��;,.
Linha para cosere scr g lr Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, l\loions �/ 'j

�J
Lã em novellos e me ad (IS Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electrícos

-

�1.���..
�&� Sabonetes e Pe rf u árias res Material em geral para transmissões: eixos, �
�M AlcoIchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona l\i..,

� Cortinas c Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
acccs- rr·�}�<,:,'�.�� Toalhas e guarda-nap(ls Arame de ferro - telas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, \._

\\

�� Sapatos, chinellos, n.eias Productos chimicos e phannaceuticos sorios, serviço mechanico

��� Depositarias dos afamados Conservas nacional e cxtrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �,�j� Charutos «DANNEl\1ANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral ��

�� ���-������������--��-����������-"-C�a-r-I-Hoepcke", "An�a" e "�,�ax" �_·.:.1,� Empreza �'Jac;ional de Navegação. "i-Ioepcke"--vapores II ��� �,J

�
Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" . - Estaleiro "Arataca" l�

fj� ��}����� ������l�:[�f�����������;�����:�
C o t11 p a n h i a A II i a n ç a d a B a h i a ��=���=�.�.._.�-���.�����������

�,_""..--�. Eunõuüo IZm 1870 ---

------

'I L:Giifeitaria Clliquinho
5EBUR05 TERRESTRE5 E mARITIm05 I
Incontestavelmente A Prillleir a no", Brasil I, Especialidad�s em. caraJme!Ios, bonbons, empadas,

r lt I I' à 9000000111:000 IIi'
conservas, vinhos finos etc.

Cpl a reG.JSD o • ,,: {y •

Rese.ruas mais àe 36.OC:;O:?OO$�03 Fornece doces de tod�s as quahd�des para ca-
Receita �m 1933 17.702.703$U61 sarnentos baptísados e baile"'lmmoueíe 13.472:299$3.').9!l ' -.

Re9pon9abili�ai'les ossumtõus cm 1933 2.369.938:432$816 � Ri=:S'TA LTD '\NT A I A' C ARTE
..

d(Estas responsobiliuaoes rd,rem-s'l sórnente coa ramos ÔV � L -, li\'. � 1'\ no primeiro an ar
fOBO 12 TF:'AN�í?ORTE5, qu> �1ão 09 C,0l5 UH!r05 zrn quv t l' [�; E: O D O' R- O F E R R A R Ia rompanhia opera) ,

�' r!· II

Agentes, 5ub-Agentes 12 Regulcàorf1s ele Avarias cm toõcs c, � RUA FCUPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaôos üo Srosil, no Llr-uqucr (Buccursul) e nas p r inr lp o ae � RUA TRAJANO) Telephone I 1°4

praças

I2xtrangeiras,
. ./

Agentes em f_loriCi!,op_olis rAmrO� L050 & �IA. '.

. _." 51

Rua r. mOira n 3!;) (sobrado) Cclxc postal 1':.1
Te l eqr, ALLlANÇA T'eleph. 1.083 E _.,...,,-... eu",_."""""" W:""''''."'''<W''

" � IEscriptorios em Laguna IZ 11,:Jiahy 5ub-ng�ntl2s em g ..
E31umr::nou e Loges m

'�������.----�-------r I!!iJíA:umr'���,�������
._.---

----

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-
S�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo Tvp:J�ra�hia. E9tlZrlZotypi

Pessôa e F10IÍéa:opolis Biguassú. das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
EncadlZrnação, Pautação, Tra
bclhoa em Alto RellZuo etc.

Prestações mcnsaes desde 30$GOO dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- =��������=�
A 5oriec)a�e se encarrega da ronstrurção àe Préài09 pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,

(,.5 lórcs cõquirõos. m e ôln nte o pagamento àe uma_entraàa á por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������
ur.sto e o restalte em pcqcrnentcs rnensuea, rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. r- --Iinformações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82 A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual I ,A·,lc0..0 IPI-ION�:;:', 152,1 está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga-.

ou com o corrector EDUAI<OO NICOLlCH ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con-
-.- ---- --- segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense �. xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente.
'

Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- :,����
DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no PRA N. 70

.. "

Vfrgi I i �j- ,J 058Rua Conselheiro Mafra, 126 -- Esquína Pedro Ivo
II
involucro a marca: GRANJA ZINA.

G
�

Telephone n. 1632
�

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOLIS a rc i a'"' R uaTi ra ..

tal, Café da Ilha e Hotel Metr�pol. __�_�__������������ dentes n. 1o�niírian�iH�fhl

CAPITAL
ARTIGOS
CRIA .9AS

ARA f-IOMEN
Rua Conselheiro 'Mafra' (esquina Trajano)

Filomeno & Cia.

Funõcõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8'
ralxa postallZ9 TIZI. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - s A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

-

TTENÇAO
�'5"'-1&!ittf""=CFD "Mm ==-=» r

Yaurt daGrarUa
Zina

LIVRARIA MODERNA
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A GAZETA

Ic�om�inações íj'mtetrarnente

�novas e muito
i r.teressantes

cL, titules dell
capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento lrac
cionano.

Sorteios men

saes de amor

tização, com
r reembolso

(Imensa!, ao l
numero sor-

teado. do
DUPLO
do capital
nominal.

Alllh�uç:) .In 1;:llIi3

,

t�nIDfitclliz:lçà6� �. il.
Companhia Brosile iro poro incentivOI odes.

envolvimento do Economia
Ca.,ltal subSCl"lpto, Qi.OOO:oooSOOO - Caplt&l rGall ...::>.:1o; 800;0001000

Sel1a Soe1&1; e.h.la �

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
.

do final do 10' anno em diante, STODOOS ANHOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A

27 DE MARÇO DE 1935:

6:000$000

6:000$000

6:000$000

Informações com os

Campos

6:000$000

Correspondentes Regionees

Lobo & Cia.

3

A Presidencia do
Senado Pecullcs pagos

Titulo N'
19899 Samuel Camara Góes, para seu filho José - Natal-Rio Grande

do Norte-contemplado com o CAPITAL DUPLO Rs 12:000$0�\0
3000 Orlandino Klotz-Rezende-Estado do Rio-contemplado com Rs. 6:000$000 ie
19050 Francisco Costa Ribeiro, para a menor [ulia+Fortaleza+Esta- ��

do do Ceará-contemplado com Rs. 6:000$000 �
14027 João Rodrigues Germano+São Salvador-Estado da Bahia

contemplado com um titulo liberado de Rs.
14027 -Saul da Fonseca-Rio de Janeiro-contemplado com um titu

lo liberado de Rs.
293 José Campos Menezes-São Salvador-Estado da Bahia -- con

templado com um titulo liberado de Rs.
293 Laudares de Carvalho-s-Rio de janeiro-- contemplado com um

titulo liberado de Rs.

RIO, 9 CG) - Estamos se- A caixa telegrafica bene- nior e eng. Eurípides Oon-
guramente Ínformados de que fi- ficientc de Santa Catarina calves Ferro a quantia de
cou definilivamente assentada a pagou aos herdeiros elos as- 12.200$000. correspondente
escolha do senador José Americo saciados falecidos oliveira a dois peculios de 6.100$000
para a presidencia do Senado. [Oliverio Vieira de Souza Ju- cada um.

��'����"'-w\W �.. "Ii),.,. (i'�<Co�'!i>i���

�7$� 'ljq����d� �� �,*����!l���
� �

�"�1 A RIL�� . Ô
e o
� .
� �
® �
� COLLOSSAL SORTEIO é

NA

TUO

Premios em mercadorias

5:57 000
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos 'á felicidade na

CREDiTO MUTUO PREDIAL!

A CREDITO MUTUO PRE-
D IA. L., destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é acccssivel <Í. todos-:2 $000

A MAXIMA

E
GAR

U
"SulAmericaTerrestres.f

e Accidentes"
aritimos

Fogo e Transportes
Accidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Autornoveis
e Fidelidade

Séde: Rio de Janeiro Rua da Alfandega fL 41 End. Teleg.: ASAFIC

Agentes em Itajahy: Bornhausen'& Cia ... Rm Pedro Ferreira, 26 .. c. rostal,17

Em Laguna: Alyrio Alcantara

Agel�,cias em todos os Estados do Brasil

•
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Retumbante! formiàauel! lncrlvel!
"O Paraízo", a preferida da nossa 'Jeunes

se-dorée" está vendendoSedas e mais Sedas,
lindissimas, que dão encanto e belleza.

Para a presente' estação todos os arti-
o

gos os mais elegantes chegados recentemen-
te de São Paulo e Rio. - No PARAIZ O, á Rua
Fellippe Schmidt N. 21 -- JOS E' ELIAS.

A G,AZ�,TADesportosliBi. R da tor-Cypriano José
Eleito gover- jUnião B. e

nadar I R. Opera
SÃO PAULO, 10 (G) -I riosÁc iba de ser eleito governador

do Esta20, c .m 36 votos, o dr,
Armando Sa�le; ele Oliveira. O
dr. Altino Arantes obteve 22

Parante solecto e attento audito
rio, realizou ôntern, na � áde da
União Operaria, uma palestra
sôbre o thema «CAPITAL E

Usar u «SABÃO INOIO» quer TRABALHO», o sr. Daniel A.
dizer economia, sob todos Faraco.
os pontos de vista. Analysando o sentido das pa-

lavri Gconomi a, Capital e T/d
bailo, frisou o orador, que deu
á palestra um cunho eminente
mente prático, os erros e senões
do actual systerna economico,
demorando-se em apontar os re·

medios adequados' Por último
formulou conclusões que reduzio

RA�IS, 10 (G)-O «Matin»
a quatro: - I' - Garantia de di-

annuncri que os directores de thea- reito d pr r' d d t d di.
e op le a e a o os; 1S-

tros, rnusic-halls e cinemas toma- 'd
.

.
_

.
_ sermnação a pequena propne-

ran em reuruao secreta a decisão

Idade' 2' R I t
- d, ., ,- egu amen açao o u.o

unamme de fechar as portas a d'! propried d e 3· - R� I _
,

'd 3 O d
"

I a -, _gu amen

�ela no.�� e ç llLIO pro- tação da forma do trabalho; 4·
xirno, afim de protc.t.ir contra o Regula""'ent - d lati'.. açao o sa auo.
lacto de qu � o p rlamento não F�I'nall' and d I

,
S o, ec arou que o

votara antes de! suspender os Ira- mundo se a h I d.
c a no a vorecer e

l-alhos a reducção de Impostos lima 'dade 1\'0) h ,d
h' 'd'

.

dustri
1, 1 VI a q .ie a e ser a

a muito promettu a a In ustna Idade do Trabalho, porque ha
dos especta .ulos. de ser a Idade da Justiça.

A União Bendicente e Re
creativa Operaria. proporcionan
do, como ôntem fez, opportuni
dade para seus SOC;05 e os ope
rarios em g_ral es udHem

'

com

precisão os prJblema; que de per
to lhe tocarr. vem realizando uma

obra digna dos maiores encomios.

A. voz DO POVO

não se diver
tirá

•

Continuação da .2a. pagina
ense, o sr. João Gaba:d),
"Diarios," daquella capital.

dos mado pelo progre3so sportivo de
Santa Catharina, d'onde é filho,

HABILITAÇÃO ausente ha 15 annos, vi'sitando
No ca torio do Regiotro Civil, ôntem a F. C. D., ali disse que

desta Capital, r stão se habilitan- trará a esta terra, logo que seja sa

do para casar: Man)el Bitten" nada a divergencia do Si OIt na-
*
**-COMO SE LAVAM

court Corrêa e Robelii\ Vi- cional, um bom quadrode ioot-b dI,
MEIAS DE SEDA--Não es eira de Souza, ambos solteiros, afim de estreitar mais a amizade
[reguem nunca o sabão scbr: as naturais deste Estado, domicilia- entre os dois E tados v;;n\o;.
meias; metiam ·n'as em agua de dos e residentes nesta cidade. Aqui na fi Gazela p �( i :-n 5

chuva omsmada na qual presa- que lançasernos suas desped.d rs

rem previamente uma boa fAFLLIElnmEHTO: t
r L

ao povo catharin ense, de iejando-
espuma de sabão e addicio- a eceu ante-on em, a rua a-

Ih f b 'Ih
F

.

T'
e um uturo TI ante,

nem duas colheres de fel de boi, �es, 50
sr. rancisco raJano I O sr. Santa Rita foi po.tador

II QUARTA-FEIRA I
(O fel resiiiuie á meia desbo- e ouza. I de um gentil officio da entidade

toda a sua côr pritmlioa}. Prefiram sempre o inegua- paranaense, p elo qual se nota o

_
Deixem as meias de riolho - reconhecimento de elevada estima

por espaç» de uma hora, lavem

I
vavel SAEI,�O daquelles dirigentes, imitando Cise

do lado acesso e de: ais do Ioda direito e enxaguem em agua [ria. IND IOde Cuntyba
gesto os dirigentes da entidade

EnH lem-n'as em uma toalha; estando enxutas dêm-lhes o

M
J local.

seu [euio e pass.ç_m um ferro ap�nas morno. I a IS um
u u •

tSra. cap. Plsoleto Barata I nencia nesta capital, em visita a Impas O
sua exma familia, &e�uiu, hoje em RIO, 10 (G) -Segundo al-

Anniv.rsaria-se hoje a exrna. companhia de sua exma. esposa guns jornaes, o gove�llo federal
sra. d. Marília Ferro de Azeve-

e de sua filhinha Lenita, com cocita de um novo augmento nos

do, eSfma do sr. capitão Risole- destino a Curityba o vibrante impostos, afim de que o Thesou-
to Barat;:: de Azevedo, distiacto l , I' h' P N' I f fJoma ista cat annense, sr. etrar- ro aciona p03sa il�er ace aos
oHicial do 14 B. C. cha Callado, que dirige no VIS!- encargos derorrentes do reajusta-
A illustre, dama que pertence nho Estado, os "Diarios." menta dos vencimentos de civis e

a uma tradicional familia catha- militares. Nesse sentido he UVe, sab-
rinense, irà hoje receber as home- Para o norte do raiz seguiu buda, uma importante reunião no

nagens daquelles que ,lhe tributam ôntem, o jovem Oscar Ramagem, gabinete do Min:stt>rio dl Fa-
admiração e respeito pelo seus academico d� Direito. zenda, na qual tomaram parte
altos dotes moraes. aludle titular. o sr. João Simpli-
11)1 Oazeta, com respeito, en- Seguiu hoje, pela manhã, via cio, vice-rresid�nte da Commissão
via suas Uicitações. terrestre, para Curityba o nosso d� Finan;a; da Camara, e ou·

companheiro de imprensa parana-I tras altas p�rsonalidades.

votos,

IlOJ�A�B�F�I'4�-·26511

10
Paris

Oustavo Neves

TREINO

A direcção téchnica dl F. C
D. escalou os jogadores abaixo
�ara treinarem amanhã contra o

Avahy F. c., ás t 6,30 hrs.:
Metralha-Pavão e H -rrn �_; Cal
los II-Zé e Borba II; Costinha
-Nanadu-Nizetó.-Damata e

Guizo; LeJ-Fen e Sxcura.
A03 directores dos clubs a que

p�rtencem esse3 jogadores é pe,
dida a gentileza para que façam
sciente a ess(>s elementos da rea'

lização do treirlO e da ne:essidade
de comparecuem ao campo na

hora e dia indicado.

AVAHY F.C.
A d.r ectoria do F. C. pede o

comparecimente dos jogad;Jres do
qmdro principal para um tre ino

que se realizará quinta-feira pro'
xlml, no cam;)o «A. Konder»
contra o co:nbinado «camisa Iri,»
que d::vcrà jogar a 12 de malO

contra. u:n club d'J interior.

Amanhã
ás 7 e 8112

Fe te;a hoje o seu ênniversario
natalício o nosso prezado conter_

raneo sr. Gustavo Neves, Director

Ida Directoria do Interior e Jus
tiça e uma dai mais brílhant�s

penas do jomalis'Uo catharinen·
se.

./1 Gazela cumprim-::nta-J.

IMPERIA L
o CINEMA DAS

ELITES

Reg'sta s'! hoje a d.ita dJ ar,

ninrsario natalicio conterra,.;') s" Ipharmaceutico tenente Id�lfonso

Juvenal, festejado literato e brioso'
official da Força Publin do Es
tado.
fAZ 3m AHH05 : -l:J1E:

feira àe
Amostras

Pellicula' Que Tem Maravilhado o

a senhorinha Alcina B lfbosa;
o sr. cap. Alfredo Ca 1)5 de

Melb.

rH :::6Am UH5 ...

Procedente de Bom R��

8 ARTISTAS DE RENOME 8

Janet Gaynor· Lew Ayr�,;
Direcçao Ide
Henry King
Um� dos mais laureados

directores

acha-se, nesta cidade, a

sra. d. Mathilde Fauss�r.
exma

o Film Que Reune a Maior Diversão
Possivel

Dr. Nereu Ramos

Dev ;rà chegar, por via aérea

no proximo dia 18, a esta cida
ue o deputado catharinen&e. dr.
Ncrêu Ramos, leader da b:lncada
liberal catharinense !la Cài,�ara
Fed .... ral.

OUTROS t?i1RT Em ...

EMPRE
GADA! Precisa
se de uma-Informações, nes·
te Jornal.
�oo����@:Z}oo���i� E t·lh P� s I aços... M� H
�OO�� OO�����

Dynamitando as

casas dos adversa
rias (noticias de
Sergipe.

Se a moda péga (que embrulho)
Cá em casa, meu rapaz,
Vae haver muito barulho,
Dynamíte e ... cousas mais .. ,

Mas o que vale, é verdade.
E nos livra de um angú
E' a nossa Paz (que bondade)
Nossa Paz e .... Itapocú.".

Politica & politicas

Que menú! Que complicado,
Menú que até tem pirão
Num estomago cançatlo
Dá, por certo, indigestão!

A quéda de lima
lima de um aVia0

que a condu::ia_

Essa urna quando veiu
Despencando, assim, ao léo
Fez o Zé com justo anceio
Dizer que ella veiu do Céo.

Saraplão

,
... "'....

\',Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




