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Os acontecimentos do
Pará

E CAMISA VERMELHA o MAJOR INTERVENTOR

Belem-lO CG) o Tribu
nal Eleitoral amanheceu gu
ardado por fuzileiros navaes.

Belém-lO (G) O major
Magalhães Barata deu hoje
cludiencia pública. O inter
ventor apresentou-se fardado,
trazendo camisa vermelha
sob a tunica. Foi esse o uni
forme que usou em outubro
de 1930, quando "da victoria
da revolução.

Belém, 10 {G) - E' espe
rado amanhã aqui o major
Carneiro de Mendonça no

meado interventor do Pará
que irnmediatarnente assumi
rá o governo. Nota-se ansie
dade no seio da população
pela chegada do novo in ter
ventar.

GUARDADO POR
LEIROS

FUZI- A OBSTINAÇÃO DO MA"
JOR BARATA

O INQUERITO

EN I REGARA' O GOVER
NO

MUDOU-SE

Na falta de Bélem, 1 I (G)-A « Folha do
Norte» informa que o ma

jor Magalhães Barata, dei
xando o Palacio do Gover
no, transferiu a residencia pa
ra a casa de seu compadre
tenente Bellarmino.

•

rlllg,
lutaram no

Mercado

Hoje foi dia de feira púb.ica no

Mercado. A elIe accorreram pres
surosos os habitantes da cidade e

dos arrabaldes visinhos, trazendo,
assim, áquelle estabelecimento
municipal grande numero de pes
sôas de todas as classes sociaes.
Vital de Freitas, residente á

rua Curitybanos e João Martins,
no Hotel La Porta, tambem, íô
ram bem cedo assistir a venda
de generos alimenticios, trazidos
dos centros agricolas próximos, que
ali se effectua em grande
quantidade e em meio da mais
intensa confusão.

Num dado momento, sem que
se saiba o porque, (JS dois homens
se de-savieram e fórmaram um

barulho dos peccados.
Um policial que ali se achava

cumprindo o dever, conduziu os

lutadores para o xadrês,
Dr. Antunes

Maciel
Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

A conferen
cia de Stresa

STRESA, 10 CC) - O ex-

tremo interesse que o mundo to

do dedica á conferencia Jdas tres

potencilis, a iniciar-se amanhã, é

expressivamente documentada IJefa
chegada a Stresa de cerca de 300

jornalistas, representantes da im-

prensa italiana e extrangeira. I

Até ás 1 O horas da manhã de

ho;e, o sr. Mussolini não havido
a' rida chegado, mas estava sendo
esperado a todo o momento.

Os m. LavaI e Flandin che
garão à noite, e os srs. Mac-Do
nald e John Simon, amanhã, pela
manhã.

Passará amanhã. p_or este porto
a bordo do avião da Condor,
com destino a PortJ Alegre, o

dr, Antunes Maciel, procer poli
tico gaúcho.

Como pensam tres
S. PAULO, II (C)-Foi

presa ôntem á noite na Praça da
Sé uma senhora elegantemente
trajada, pertencente a uma qua
drilha de larapios que recentemen-

Ontem até urna hora da madrugada estiveram reunidos, em te lesou urrr'sacerdote em sessenta
um das salas do palacio interventorial, o chefe do governo catha- contos de réis.
rinense, cel. Aristihano Ramos, e os deputados eleitos ceI. José Eu-

genio Müiler, Francisco de Almeida, ceI. Gallotti Junicr e Rodolpho
Tietzmann.

Hoje pela manhã realizou-se nova reunião dos mesmos pro
ceres politicos liberaes,

A reportagem de A Gazeta em palestra com os tres refe-
A bordo do avião da PanaiT)rides d eputad JS eleitos Pelo P. L. para a Assen-blés Constituinte

hpassou oje por este porto com

Estadual, ouviu a declaração, que damos a seguir: d ti P t AI d P. , . el' mo a or o egre o r. e-
- O nosso fume ponto de VJst1\ resume-se no seguinte: d V di 't d I\T -

did lib l' idenci
.,

I d I
to ergara, irec ar a 1 vaçao

-a escolha eh can I ito 1 era a presi encia consntuciona o
I t d R' G d, P 'd Lib I I

e represen an e o 10 ran e
E<tado se processara d�ntro do arti o I erai, pe os seus orgãos d S I C d D t

'

. o u na amara os epu a-

competentes, Somos avêssos a qualquer suggestão em contrano, d O d V
.

ti.

os. r. ergara vae assis Ir

á poss� do general Flores da Cu
nha no governo constitucional da
quelle Estado.

deputados liberaes

A bordo dei hydro-avião da
Condor partiu hoje para a Ca

pital da R�rlJblica o sr. ceI.
Aristiliano Ramos, interventor fe
deral neste Estado.
Ao embargue de s. excia. com

pareceram altas autoridades ci
v.s e militares.

Durante a ausencia do ce],
A, i stiliano, exercerá inteirnarnen
te o cargo do Interventor, Q secre

tario do Interior e Jnstiç'â�, d-r.
Pbcido Olympio de Oliveira.

Amanhã deverá seguir, tam

bem para a Capital do Paiz, o

sr. ceI. Fontoura Bcrg �o, sympa
thico politico liberal.

Aposse do
sr. Armando

Salles Senado uruguayo
MONTEVIDE'O, J I (G)-

Verificou-se ôntem, no S.:nado,
grande tumulto, do qual resultou
ter o senador Francisco Gh lial i
alvejando com lres tiros de revolver
o seu collega Alberto MiJ1el;,
ex-ministro do Exterior.

RIO, II CG)-Os srs. Góes
_

Monteiro, Protógenes Guimarães, Napoleao e II
Waldemar Falcão e Paulo Mar-

VAN 45[J;J. � ,:a i3� G!à
tins, este último director das ren- 111 � ia � � ""-lei W1

das internas do Thesouro, confe
renciaram a proposito do augmen
to dos impostos.

Nada foi resolvido em deliniti-

Ladra
elegante

Dr. Pedro
Vergara

Belém, 11 (G)- Reuniu-se
ontem a Assernbléa Consti-
tuinte do Pará, tendo apenas Ce I A ri"st �II ianocomparecido treze deputados.,E' a segunda vez que o rna-r . RamOS

I jor Magalhães Barata preten-
Belern-> 10 (G) O Tribu-I de reunir a referida assem

nal Eleitoral vae sortear o ju- bléa sem quoram, não con

iz que acompanhará o pro- seguindo, porêm, desta vez

curador e I eitoral no pro- que comparecessem tres su

cesso contra o major Maga- pplentes que dérarn número
lhães Barata. para elegê-Ia presidente.

Quem quizer se trajar bem,
forçosamente, terá que usar as

Belém - 11 (G) O cornman- maravilhas do PA
dante da 8a. Região militar RAIZO rua Fe

general Mello PorteIla,passou lippe Schmidt n' 21.
um radio ao major Carnei-
ro de Mendonça, sc�en!ifican- O "São Paulo" vira
do-lhe d� .

que ,a rmssao de
ao nosso Estado

que esta investindo será de-

sempenhada satislatoriarnen-
RIO, 11 (C) _ O couraçadote, adiantando que o major São Paulo desatracou, ôntem, ás

Magalhães Barata não creará
1 I 30 h d' d

, oras, o caes norte a

impecilho ás suas funcções ilha das Coblas, indo fundear noestando no firme propósito de

entregar-lhe o governo do poço dos navios de guerra.

Estado do Pará. Esse vaso de guerra, que actual-
mente se encontra sob o com·

mando do capitão de mar e

guerra Joaquim Cordeiro Guerra
e traz hasteado" o pavilhão do al
mirante Raul Tavares, cornrnan

dante em chefe da esquadra, sus

penderá, amanhã, com rumo ao

Sul, indo á bahia dos Ganchos,
no Estado de Santa Catharina,
onde 'demorar-se-á alguns dias.

Advogacia
administrativa

RIO, 11 CG) - Tem sido
muito commentado nas rodas po
liticas que assim que fôr installa
do o Senado Federal um grupo
de personalidades sit�lacionistas,
apresentará uma queixa contra o

sr. João Mangabeira por estar este

exercendo a advogacia admnistra
tiva no caso da S. Paulo-Rio
Grande, sendo a mesma acompa
nhada de impressiqnante docu
mentação.

S. PAULO, 11 (C) - To
marà posse hoje, ás 15 horas, do
cargo de governador constitucio
nal do Estado, o sr. Armando de
Salles Oliveira.
A Radio Record irradiará.

directamente do Palacio do Go
verno, a ce e ncr ia da posse.

Augrnento
aOS venci

mentos
militares

Goering
casou-Se

BERLIM, 10 CG) - O presi
dente do Conselho de Ministro
da Prussia e ministro da Aéro
nautica do Reich, general Coe
ring, casou-se hoje com a actriz
Emmy Sonemam.

600 annos de
prisão

voo

Os:'. Waldemar Falcão de
clarou que espera que ainda es

te mês tudo esteja resolvido sa

tisfatoriamente, pois, attendendo
se á reclamação das classes ar

madas, o andamento do projecto,
na Camara, será apressado.

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPItal.

Na posse do
gal. Flôres

RIO, 11 (C)- Segue amanhã
para o Rio Grande do Sul, pelo
avião da carreira, o &r. Arthur de
Souza Costa, ministro da Fazen
da, que vae representar o presi
dente Getulio Vargas, na. posse
do general Flôres da ClJnha, no

cargo de governador constitu�io
nal gaúchQ. A Constituinte gaú
cha instáIla-se amanhã, devendo
o general Flôres da Cunha ser

elfito 00 sábbado.

,
•.

,

DUNKt-:RQUE França, 10
CG) - Irma Vilyn, de 60 an

nos de idade, devido aos seus

inumeros casos de embriaguês e

roubo, foi condemnada a mais de
600 annos de prisão.

Violencias
em Sergipe
ARACAJU', 10 (G) - Re-

gistaram-se varias attentados c.:>n

tra os adversarios da situação em

diversas localidades do interior.
Em ltabahiana foi assassinado

o sr. Jorge Mozia.
Em Estancia falleceu a esposa

do ex-delegado de policia, em

consequencia do susto, causado
pelo lançamento de uma bomba
explosiva contra a sua residencia.

Outras violencias se assi�na
Iam. Os jornaes pedem provi
dencias.

Dr. Rupp
Junior

Chegou hoje, inesperadamente,
a bordo do avião Panair o sr.

dr. Rupp Junior, deputado ele.to
pela Colligação Republicana.
fi Ga7eta procurará ouvir o

procer colligado sobre o momer.

to politico catharinense.

Juizado de São
Joaquim

Em virtude da remoção para
a comarca da Laguna do juiz de
direito de São Joaquim, aos juizes
que o quizerem fica marcado o

prazo de oito dias, a contar de
ôntem, para requererem a sua rc

moção para essa comarca.

O pedido, segundo o edital
da Côrte de Appellação, pode
ser feita por telegramm 1.

Tumulto no

Compareceu ôr.te 11, á DAcg�,
cia Policial, l-:Lilor Nu?cL::à0,
residente á rua Frei Caneca, nO.

130, queixando-se de que seu vi
sinho de nome E'I:ni.lQ Cai' ioso,
jogou pirão com veneno em seu

quintal, motivando assim, a morte

de dois gallos de combate.

Nova peç3 fiz�e
Cezar Ladei�

ra
RIO, 11 (G).
E5tá marcada para o rro.,; i1 I

dia 20, no »Tlleatro Recreio»,
a estréa da nova p�ça dI" Cezar
Ladeira- «Par<: i conli;jo». ;{eira
grande ansiedade em torr.o da
nova revista do apreciado spea
cker da P. R. A.-9, autor da
«Cidade IVIcuilvilhu·ou».
------------

De B Im E:Hftl �:'"i

Ayres ao liio
em se;s �&j'�

ras
RIO, 11 (C) - Na viage'i.l

feita ôntem entre Buenos Ayr'C's
e esta capital, o aviador americ
no Frank Hawlk, cstab,leceu o

record de vt:locicla-L p:::>'cürrend,)
385 kilome:ros horarios e reali
zando a viagem em seis hora,.
A finalidadF; da viagem é o

estabelecimento da prova «Derby
Aéreo Sul Americano».

A Côrte Suprema
Allemã condemna

Br:gitte Helrn
LEIPZlG, 10 CG)-A CÔlte

Suprema do Reich r�jeitou o re

curso interposto pela actriz de ci�
nema Brigith Helm, éondemnada
em novembro ulimo a dois me

zes de prisão por ter atropelado
e ferido gravemente uma transe�
unte, quando passeava de auto
movei pelas ruas de Berlim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como os lnglê- Junta
ses vêem a mercial
Allemanha Estado

Com- ICredito Mu
do tua Predial

paga mais
um premio

eUgião

Combate ao Materialismo

Mai"t:nlio Callado J!Jiil�r

REDACTORES DIVERSOS

\ gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

C"JI!��boração
�._----------

.

cracla
Segundo a Mensagem presidencial enviada á Camara, veri

ficou-se, em 1934, um «deHicit» de 800 mil contos de réis.
Rel1iz:l··se no domingo próxi- Para esse incrive] desecelibrio financeiro, concorreram os

mo, na visinha cid .de da Palhoça, nossos velhos debitos com a não pequena quantia de 400 mil con
a tradicicnal procissão do Senhor tos, dinheiro que deve ser canalizado, annualmente, do Thesouro
dos Pas�o. Como nos ânT.!OS an-· Nacional para os cofres dos banqueiros extrangeiros.
t -ic res, 1..' c-mmcmorações r,. I gio-

.

Embóra submerso no mar das dividas, mais um empres
sas de: domingo prornettem revés- timo vae lazer o Brasil aos senhores Rotschild & Co. - é'o que se

ti -.;c d, grande b:ilhan�ismo. Fará deprehende do relatorio da missão Suuza Costa.
.

o �ermão de ancontro o rev. frei São 4 milhões de libra que, em nossa moeda, correspon-
Evaristo Schürmann. dem, inclusive os juros de 4010, a 400 mil contos de reis a se

rem resgatados no prazo de 4 annos, quer dizer em amortizações
annaes de 1 00 mil contos.

Ora, para o corrente anno. as perspectivas orçamentarias
fazêm prever um de/fieit de 500 mil contos de reis, afóla os

creditos extraordinarios que attingirão, na melhor dos hypotheses,
a uma centena de milhar de contes, pois que 30 mil já foram
solicitados, outros 30 estão em andamento, de maneiras que o

restante é canja.
Si o augmento dos vencimentos das classes armadas fôr

eHectuado, as despezas da Nação s�rão accrescidas de 300 mil
contos, segundo o calculo do Sr. Ministro da Guerra.

Procissác dos
Passos na Palhoça

... ...., . Resumo da ácta da 158a.
LONDRES,10(G)-«Cmco sessão da Junta Commercial

novas armas ter�iveis ·foram cria- do Estado, em 6 de Abril de
das pelos technicos a IIemães nos 11935
últimos 1 5 annos, declara o <Sun-

•

day Chronicle> . E em seguida Presidencia do sr. major Edu-
accrescenta: «Os labaratorios do ardo Otto Horn presentes os srs

«Reich» inventaram uma bala que Eduardo Otto Horn, presidente,
se denomina «Max Gerllch», ca- João Octavio d1 Costa Asila,
paz de vencer qualquer obstaculo; jo ié F. Glavam, Rob::rto Oliveira,
um canhão rotativo <Krupp», Alvaro Soares de Oliveira, depu
com cinco almas rotativas, po- tados e João Tolentino Junior, Se
dendo atirar muitos proj-ctis em cretarío, fé aberta a sessão e apro

alguns minutos e dos quaes dois vada a acta de sessão anterior. &x·
mil estavam em costrucção; um pediente: M �1) orandurn dos srs.

torpedo estratospherico que, 5;- "Mslschitzky & Cia. Ltda", da

gundo foi possivel apurar, pode- praça de Porto União, pedindo
ria ser guiado á distancia e h:- a devolução da copia do seu con

varia uma carga de gazes morti- tracto social; firchive-se. D;to da
feros a um ponto distante 320 "Comp. Gro?? S[A," da praça
kilometros; os chamados «raios de Bhimenau, pe lindo para archi

V», cujo segredo era ciosamente var nesta Junta, u.na cópia da

guardado e que cons.ituiarn um acta d'l AS5�.n)lé:! g:::al ordina
«muro invisível contra a França». ria di mesma SlA. ldem. OJicio
Por seu intermedio seria possivel n. 235 d::> sr. Dr. Secretario da

.

fundir canhões, desarranjar esta- Fazenda, Viação, OSra3 Publi

ções de radio, destruir vias ferreas C3.S e Ajricultura, comnunican
e carros blindados. Por fim SUl- do- ter sido creado um Íog ir de

giriam metralhadoras extraordina- escripturar.o no quadro desta Junta
rias, pesando dez kilos e capaz e nomeado p'lra o referido cargo
de dar 600 tiros por minuto». o sr. Celso da Costa M::>Ilmann;

Segundo ainda o mesmo jornal, Idem.
estaria sendo construida uma m-: RequeiÍm�J.fos: --Da "Carlos
tralhadora pesada, que poderia H'):::p�ke SIA," desta praça, pe
ser carregada automaticam ente e dindo o archivam ento da àcta da
expediria 1.400 balas por minuto. 6a. assem'rléa geral ordinaria rea-

No Ultimo sorteio, do dia 4
do corrente mês, procedido pela
conceituadissma sociedade de sor

teios Credito Mutuo Predi31, foi
contemplada com o premio maior
a prestamista senhorinha Esther
Coelho Pire" residente na vizi
nha cidade�de São José.
A G1z�ta fez-se representar

no acto d� pagamento.

4 f' I

I'

Não será devolVido o original
puhlicado ati não.

O conceito expresso etr arti

go dr' collaboracão, mesmr soli:
c tt.:da, não implica ('17 respon
sabilidade ou endõssc IJOr parte
da Redaccão.

,

O Integralismo, visando promover o aperfeiçoamente moral
e espiritual da Nação, se declara pelo espiritualismo contra to

das as correntes materialistas de pensamento e de acção, que, aco
bertadas pelo l.beralismo, vêm exercendo a sua obra nefasta de
desintegração de todas as força vivas da Patria.

Dentro deste criterio, o Integralismo se propõe respeitar in
tegralmente a liberdade de consciencia e garantir a liberdade de
cultos, desde que não constituam ameaça á paz e á harmonia social.

n "
*

Breviario do Liberalismo

Assignaturas
A,NNu 44$000
SEM� STHE 24$000
fRIME5TRE 12$000
lvlEZ 4$000

,,1 correspotidencia, bem como

os '( lotes relativos aos an

ncn: ias e assignaturas dveem
ser enviados ao Director-Üe
'·v;�f. Jairo Caliada.

Caixa Postal 37

O liberalismo não passa duma anarchia credora de cesa- Iizada em 26 do mês p. passado.
Archioe-se. Dito da Com? Por
lo de S Francisco do Sul," por
seu-D;rector-Presid:::nte. pediu
do o st , archivamento da acta da
7 a. Assembléa Geral Ordinária,
realizada em 26 do mês p. pas
sado. Idem.

D:to da S. C. de Re,p. Li
da. «Cooperativa Brusquense»,
da praça de Brusque, pedindo o

arquivamento da ácta da dissolu
ção da mesma: ldem, Dito do
sr. Fritz Kuehrich, Diretor Ge
rente do <Ccmp. Kuehrich SIA»,
com séde em Blumenau, (Itou
pava Norte), pedindo para re

gistrar a mesma SIA; registre-se
e archioe-se. Ddo dos srs. Fa
raco & Marghetti, da praça de
Tubarão, pedindo para registrar
e archuivar o"seu contracto social;
idem, idem .• Dito da da SIA
«Casa Mollmann, desta praça,

Reunindo as parcellas teremos: pedindo para archuivar nesta Jun-
defficil em perspectiva no corrente anno 600.000:000$ ta, um numero do «Diario ofi-

amortização do emprestimo da Missão Financeira 100.000:000$ cial» do Estado, em que está

augmento de vencimentos das classes armadas 30J.000:000$ publicado a ácta da 6a. assem-

Tolal 1.000.000:000$
bléa geral .ordinaria da mesma

U '11 d d" d .u, . d S[A; archwe-se.
m mi lão e contos e reIs; um eJJ ;cd monstruoso e

N d
.

h d t t
50' R

.

I' d d' 'lh I
a a maIs aven o a ra ar o

. 'I·, pOIS que a nos::a ecelta não vae a e.n : OIS mI ões
P 'd t d I

I f I· B '1 '1
.. , ,) sr. reSl en e, ec arou encerra-

n e IZ ra51, por quanto tempo alOúa resistiras..
d _

R R a a sessao.

SEM LEI OU COM LEI DE SE�URANÇA, NÓS FAREMOS O
Secretaria da Junta Com�ercial

BRASIL INTEGRAL, POI:; NÃO HA OBSTAC JLO QUE DETE�HA
do Estado, em 6 de abnl de

A MARCHA DO INTEGRALISMO 19�: tempo; Diio do sr. AI-
-0-

vim Schrader, director. presiden-
te da Sõciedade Anonyma «W.
S. CTem�r S/fi, cosnliluida em

Blumenau, pedindo para registrar
a referida sociedade; Registre-se
archive-se.

nsmos democraticos.
n

II II

O Estado creado pelo liberalismo é mera resultante das
contradicções civis dos partidos que o dividem e fluctua ao sabor
das agitações de interesses de grupos, dos grupos economicos que o

exploram.

C 1_- r··

arnOIiCISmO

"
II II

Essa exploração se faz, mostrando ao pOVC' tres letreiros
luminosos pendurados no vacuo: liberdade, igu .ldade e fratermdade.

n
II II

Os tres letreiros annunciavam tres productos que nunca fo"
ram postos de verdade á venda.

R n
II

O liberalismo antes de morrer teve um aborto com o qual
pensou que se salvaria: o voto secreto.

D "
II

Mirem-se na !!Sua obra, se-
�hores da Liberal-Demo-

No próximo domingo, 05 con

gregados farão sua cemmunhão
mensal na Cathedral, na mlssa

das 6 horas.

A marcha do Integralismo
p • •

nos muniClplOS

Missa de Ramos

NUCLEO DE FLORIANOPOLIS

No próximo domingo, na missa
das 8 horas, na igreja do Menino
Deus, haverá distribuição de pal-
mas.

Congregração do
Bom Conselho

Comprae para vos conven- Garags Americana Rua
cer o formidavel e economi- Francisco Tolentino n' 1
co SABÃO INDIO TELEPHONE 1.577

Realizou-se, ôntem, a sessão habitu::lI desse Nucleo, sob a

presidencia do Chefe Municipal. Após á reunião, verificaram-se no

vas l!1scnpções.

JGlo Tol8nllno Junior

Secretario.

SERA', realm�nt�, fascinante
a figura desse magro e anguloso
hindú, gue empolga a attenção do
mundo e enche de nervosos arre-

pios a pelle da rigi-:la, infLxivel e

tleugmatica Inglaterra?
Espalham, por todt' os. cantos,

que sim.

De minha parte, confesso não

me ci'lharem bem aqu :Eas orelhas
de aza de borboleta nem a bola
de bilhar que leva em lugar da
cabeça. mais o nariz, e os ccc :los, "

II
II Ínteresse pela apostolica figura do desculpar nem conveniencias so- mente, quando o sr. René Füiop

e os bigodes e as pema� de ara- Constatando o phenomeno, quiz Reinvidicador e o meu enthusias- ci;}es. Quando a "gente cansa de Müller resolve publicar um gros: o
nha. mteuar-me dos detalhes, das mi- mo peia sua entourage. um amigo, deixa Si!Tpl�5mênte de volume sobre o transparente hin-
Ao vêr, pda primeira vez. seu nucias, das particularidades da- Deveria ser, necessariamente; cumprimenta-lo. E propmt,). dú.

cliché divulgado p la imprellsé', quella vid? mirabolante aquellehomem! Foi o que fiz. R)m.)i com Tenho um grande espirito de
ha alguns annos atraz, suppuz Intimarnente o que eu desejava Lenine foi para mim uma es- Gandhi. sacrificio: - ainda leio obras em

tratar-se de uma blágue. era encontrar um meio d� sym- pecie de phantasma que, de vez Regressando ao passado, fui I tres, quatro, cinco e mais tomos ...

Pensei que, celtament", algum pathisar com o homem da cabra. em guardo, me: dava a honra de ter com oulros agitadores. Portanto, apenas um grosso vo-

inglês de.occupado. querendo [rir E enchi-me de esranto e. al- uma palmadinha no hombro. E comi manà com Moysés. Fu- lume de prosa compacta, docu-
um pouco entre duas fumaradas voroço quando vim

.

a saber que Gandhi pas�ou a ser um anjo !TIeí um cigarro com Hermés, mentad::l, allemã -oh! eu le:o.
do seu cachimbo-enfarado dos a India inteira so lhe obedecia á com azas de morcêgo que não mI'! pouco antes da proclamação. A principio,- um pouco sestro

homens e da Biblia-tivesse in- palavra, que éra inHammada e assu5tava e até me parecia ama0. Krisna me ensinou a sentar sobre só, abri o livro pela metade, mais
ventado aqueIle fakir para assu ,tar proph -:tica. vel. os calcanhares. E Mahomet fez- ou menos. Percorri depois algu-
a Europa. E mais:--que adoraveis crea- Contudo-comecei, mais tarde: me presente de alguns sabonetes, mas paginas para o fim e, como

Tinha as minhL lazÕes. Não turas, do sexo frag:1 é claro, in- a acha-lo novamente monotono e de um carregamento que trouxera gósto de ver bonécos, demorei-
fazia muito, cahira-me sob os olhos clusive inglê,a" esbeltissimas e aborrecido, pela sua absoluta fal- de Deserto, precIsamente no dia me na contemplação das diversas
uma entrevista de Shaw. Havia loirissimas, viviam tontas, embria- ta de imprevisto. em que fugiria de Mécca para Me- gravuras.
ali bôas piada,. gados, vencidas das suas prédicas, Não é a historia que se repete: dina... Uma dellas era co!orida:-

Todavia, alguns dias mais tar- propagandas, conselhos, vaticinios -é o hom�m·que não tem nenhu- Gandhi sentado (os senhores sa-

de, verifiquei o meu engano. e O'.1tros arranjos p vigarices ver- ma originalidade. Como vêm, depois de tão lon- bem como é ...) tinha n'uma das
Ga ,d�i ,,�" era I,m·" fi,r."., - I -

ga viag�m, t.u só podia estar es- mãos os occulos e na outra um

Gandhi �.lI.lstra. i Dah; p., àcame cresceu o ílkU; A I'l':[uali,�ad,;� .lão cnmpD Ia q�Je ido de Gandhi. Estava real- jornal. ..
• �_\l.�_-..:'.;.;.>..r .),.e .. s,�.- ·"lo· 1.\ t., '.

,",..;, , ......:.....��������������������������������������������������������������

EV'ER 00 ATI-IL.ETA SEM'PRE
BEBER

UM BIL.I-IETE OE
GANOI-II

Perguntei-me, intrigado: Será,
realmente, fascinante a figura des
se magro e anguloso cavalheiro?

Não me teria respondido se,

voltando apenJ.s uma pagina, não
encontrasie um bilhete que Gan
dhi escreve a Tagore e onde se

lê, textualmente: «Experimentei a
impossibilidade de acalmar crea

tura5 soffredora� á força de canti
coso Os mílhões de famintos estão

Por Athos Damasc.eno Ferreira

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)
(Exclusividade de fi Gazela, para o Estado de Sta. Catharina)

. .

eXlgu, apenas, UMa umca poesla:
alimentação vigorosa... »

Em linguagem brasileira isto

quer dizer: Canto de tico-tico não

péga. Nós qUffemos é a nota I
Tagore deve tel fi:ado meio

contra--mão com os seus poemas.
E a Ingrakrra bem alarmada

com as suas colonias.
�Aas não, meu.; senhores, fran

camente:--Gandhi é mirabol:mte!..

I

Cartazes
Dia

IMPERIAL---Feira de Amos"
tras, às 7 e 8,30 horas.
ROYAL-Madona das ruas,

às 7,30 horas.
CENTRAL-fulho de/932'

Revolução Paulista, às 1,30 ho-
ras. .�

ODEO� -Noites Viene!lses,
às 6.30 e 5,30 horas .

do

E'
MATTE

_.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;!
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A GAZETA

Não ponha fóra a sua lamina
usada.

Adquira já o afamado afia-
dor "SIRANA" para laminas ty- _

po Gillette.
Para excellente e baratissimo.
INSTALLADORA DE

FLORIANOPOLIS
Rua Trajano n' 11

A Gazeta Indica:
Médicos Advogados

Dr. Cesar Avila II i �,. H,x,,'�[!O R.pp -Jer.

Ex-assistente do E

Dr. Cesar Sartori
I

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Clínica cirurgica-operações Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 179-Phone, 1.285

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horasDr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllll
'Vias Urinarias

Dr. Pedro de Moura Ferro

Consultoria t Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado

Rua Trajano, n' 1 sobrado

Telephone rr 1548

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to. Graxaim, etc.

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phon= 1277.

Caixa Postal, 110

Nas grandes Íuctas que desde-
A

·

MO �I
bram no campo da actividade soo ccac IO -

cial ou commercial. o espirito mo' •

demo e bem equilibrado utilisa o re I ra tem seu escrip
telephone como a mais inprescin-
divel das necessidades! 'tório de advocacia á rua

Pelleieria
Argenti�)'la

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes pua
agasalho.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

H. Jordan & Cia.
OASA MATRIZ:

-.JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraph:co «INDUS»
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAIES: .

Mafra - Canolnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANÁ)

Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Mol,hados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABí�ICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Valiosos brindes �����1��
d- t ·b � �IS ri ue

� Attentae bem'
o. 1... ROSA � A Agencia Mo:erna
RUA DEODORO 33 � de Publicaçoes, com séde
FLORIANOPOLIS. 'f� em São Paulo, é autorizada e tis-

�l�
calizada pelo Governo Federal e

�
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

possue a carta patente n. 112
assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA �� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por

��� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras '

- o jornal mais moderno e lido da Capital. � EXTRACÇÃO com globos de crystal.

�
I

Peçam informações. � A MAXlIy1A lisura e ho�estidélde, pois, os sor-

� teios são presenciados pelo povo

e���J�������r���.
...........G{��•••••••� O������l���� I

•
Fabrica de Moveis! � T�ans.parte rapid�

I
,6>�' Florianopolls - Bom Retiro'

DE �

Pedro Vilali : ACEITAM·SEPASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS

ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER ti! �
Fett & Cia. Limitada

�ESTYLO J
-

Pi t ' I B T Iephone 1693 D AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol "

-ua oao Ln o, I - eiepnone,
l O encarregado MARCUS MOURA

�.OOG••••�•••a� ���������������.

I!

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

Agência no

Edificio La Porta Hot�1

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H L A N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Fechamento de rnalas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
ás 19 horas
ás 20 horas
ás 19,30 horas

Na Agência
No Correio
Registrados

RefinaçãO de Assucar
---,--------------- ------------------

=de=l

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com e�mero todos os
_ trab�l�os e

f"if>l photographicos, garantindo-vos revelaçao, copias '*� e ampliações irrepreensiveis e absolutamente ,ê
. �� � duraveis. <8�

�� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS ::� NA CASA �

• •
@O$�@.e. ------e��••e

CURSOS DE

Chapéos e Flôres
(ESPECIALMENTE DE ARTE)-PARA A MODA FE

MININA-ENFEITES PARA CHAPÉUS

Inaugurará aulas na proxima QUINTA-FEIRA dia 11

O IliStituto GREATION
Rua Conselheiro Mafra n. 7-(Edif. La Porta)

SOLICITE A SUA MATRICULA

Esse curso conta com os aparelhamentos neccessarios

para executar as exigencias da moda, e é lecciona
do de modo que a alumna, possa sempre executar
seus caprichos.ldispensando machinismos e disposi-

tivos que não sempre estão ao seu alcance

Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Deposato: Mercado, 36
--�,--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

� O Sabão INC lO de (Curitiba) �fa�b�ri�c��ad�D�c�o�m�O�le�in�a
é dar valor ao que é bom, é economica e rendôso

EXPERIMENTE

.TOME
•

sómenie

ffloverle
Boonekamp

E
,

VERA QUE É SUPERIOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e7J\�P2��A��������I��l������H�[�I�f.G'�f(�j�������i���Et

�
C I k

� r�J
�� C � f�?1�# A �

m 1J.tk�� �

� ,-,�----

"M�í�FL.ÕRI--
-

NOPOL.IS
--- -

�
I el""""'V""'.1I

Blurrhenau - ...Joinville Sao Francisco Laguna Lages �.�_A.·Filiaes I I I Mostruario permane ..... te em Cruzeiro do Sul lil

g Secção de Secçao de Secçao de �
'.'-

Faze�:a�En���;�es e extrangeiras ternos FERRAGENS: MACHINAS:
'- l�J

Morins e Algodões
para

Machinas de beneficiar madeira �j
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��l
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros ��

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. H�
Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �1�,.2 Lã em novelJos emeadas Louça esmaltada - apparelhos de

_-

jantar - talhe- electricos
-

�'14

�"
Sabonetes e Pe rf u atias rGS Material em geral para transmissões: ei xos, �.'.,$J.'Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona l)�

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes ��

� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
.•1i�j.l't!4 Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico r�� J'

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER '} � 'ii
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral i;;

.

:.;,:
� Ernpreza Na'cional de Navegação. "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" I�'(:'�ct�
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Arataca" �J:�
O����F4E����� �������1�}t��I��������4���,�7)�.f� :IU'ifj

-Companhia Alliança daBahia
..

�_.......---- .e .- -- j

I l:onfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas JS qualidades para ca

<amemos, baptisados f' bailes.

� FE��TAuRAN r A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCl-H\1IDT n' J O (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo Tvpo;Jraphia, Estereotypi

das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno E������n��ãoÂlr���l��b ���
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- ::���-�-�.. �--�_.. �--�---�---�_.. �--�-�-;;;:-;;;:---;;

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos �����������IIrins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual Alcool'está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga-
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 agradável ao paladar mais exi- & Sobrinho

D E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- iti�� �- .. ' ,

"

DEPOSIl O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no PRA N. 70 'V'i rgi liO J OS��
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. G·

'

Telephone n. 1632 I VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-I FLORIANOPOLIS II a rc I a.,. Fq U SiTi l"é �

�������������������' tal, CaM da Ilha e Ho�l�e�opol._.__����__������������ dentes n. 10-7� r"3,1 ;�:::
------- ---

••• Funôcõc em 1870 •••

5E6UR05 TERRESTRES E rnnarnrnoa
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

repital realisa!)o 9.000:000$000
Reseruas mais de 36.000:000$0001
Receita �m ]933 17.-162:703$:161!11
1 nrnouers 13.472:Z99$3491fi!Respon9abiliõaàes useumiô ca IZm 1'='3.'3 2,369.938:432$816-
(Estas responsobiliàaàes retl'n!Cn-se somente aos r-emos aI<?
f060 e TRAH5PORTE5. que SGO 05 0015 [HilrO!:: 12m Q(J�
a rornpanhia opéro)

Sociedade Immobiiiaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!:l 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.
Linóa Vista Panoramica.

Esplendida praia de banhos.
Optima nascente àe agua potouel,

Terrenos completamente planos,

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros da Ponte Harclllo Luz.
800 ào Brande Quartel federal, em construcçõo,

600 õo Brupo Escolar José Boiteux.
Ha séõe do Districto João Peseõc,

�':!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A Socie!)a!)e se encarrega õc construcção õe Prédios

os lótee cõqutrõoa, mediante o pagamento de umcjentr-oõc á
ur.stc 12 o reetctte em pogamentos mensces.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

A

Chiquinho

.

r GARANTIDO
.�;.' E CUSTA 6 $

o DISSOLVENTE NATAl
ACABA COM AS MANCHAS, CRA\lQS. _

RUGAS E POROS ABERTOS

Enrl. leI. FI LO�� �NC

raixa postallZ9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

FLORIANOPOLIS - SÃO J OS E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

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

-

PASCHOAL SIMONE S. A'

ATTENÇAO
�������������--,��

Yaurt daGranja
.

Zina

LIVRARIA MODERNA j.'

.)1
!

E'u!1óaóCl 12m 1885

Rua Felippe Schmidt rr 8

CAPITAL.
. ,./
,

ARTIGOS P'ARA
CRIANÇAS

HOMENS
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

."
'." ',.,. R

, !
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A G.AZEtA

Combinações Iinteiramente

Irradiação
da Allema

nha

o mais barato dos alimentos
o ALIMENTO QUE M!\IS NUTRE E QUE M!\IS SA

RATO SE VENDE E' O

Sorteios men

saes de amor

tização, com
reembolso

mensal, ao l '

novas e muito
interessantes )

de titulos de I

capitalização,
quer saldados
quer de pa

gamento frac-

numero sor

teado, do
DUPLO

A estação allemã DJA, onda
31,38 mm. irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame
rica do Sul.
As 23,15 corresponde às 7,15

hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às

11,25 hs,
23.15 Annuncio DjA (allemão,

castellano); Canção popular al
lemã.

23.20 Musica e actualidades.
23.4 5 Ultimas noticias (em alle-

��f@��� �� mão).

�'''''' Agenc ••a Moderna � 24,00 Concerto sinfonico: Con-
v; de

�
certo de violino dó-menor de

P b I·
Fritz Brandt Simphonia No, 3

� U Icações em fámayor de Johannes 8ra-

Aut-orizada e fiscaliza- (� hms. Solista: Erich Bühn (Or-·

�
da pelo Governo Fe- �� chestra Philharmonica Berlim).

19899 Samuel Camara Góes, para seu filho José -Natal-Rio Grande � deral __ Carta Patente, 112 r.�s� Dirigente: Werner Richter-Rei-
do Norte-contemplado com o CAPITAL DUPLO Rs 12:000$0�\0 r� 1.15 Ultimas noticias (c:1stella- .

3000 Orlandino Klotz-Rezende-Estado do Rio-contemplado com Rs. 6:000$000 �\'{;
RESULTADO DO SORTEIO DO DIA no).

5 F
.

C R'b
'

J u F t I E t II r.�=... 9-4-935

�I{j
1.30 "Emrnr'grantc<". Scenas se-190 O rancisco osta i erro, para a menor u la- ar a eza- s a- " o -

do do Ceará-contemplado com Rs. 6:000$000
I

I Premio 6571 gundo um diario de Eberhard
,

14027 João Rodrigues Germano-r-São Salvador-Estado da Bahia -

I �'2' ,.
8256 v. Wiese, acompanhadas no

contemplado com um titulo liberado de Rs. 6:000$000 3'
"

a646

I
acordeão.

14027 -Saul da Fonseca-Rio de Janeiro-contemplado com um titu- 4" 5394
�] 2.15 A conc�rrencia. da juoen-

lo liberado de Rs. 6:000$000 ' tude aliema nas dioersas pro-

,.
293 José Campos Menezes-São Salvador-Estado da Bahia -- con- �1 5' "

9376 r}i fissões.
templado com um titulo liberado de Rs, 6:000$000 �j � 2.30 .J'«usica tiara baile.

293 Laudares de Carvalho-s-Rio de Janeiro-- contemplado com um O�����f��_ 3.00 Leitura do tsrogramm t (aI-
titulo liberado de Rs. 6:000$000 lem., cast.}; Despedida DIfi

Informações com os Correspondentes Regionaes ������ ��;;�;il�:toCampos Lobo & Cia. I � que nos �eceptores PHILlP� são apro�ejta- � Urussanga, 8(0)-- Viatori

Florianopol's _ Laguna _ Itajahy _ Blumenau _ Brusque � das todas as _Importantes conquistas da screncia � I?�m!anl, ex-?ele�ado de po-
'�1 do radio, razao porque recommendamo-Ios.

l h�la, e propn�tano de
..

uma

������������������i������������ � AGENTES' C���� � C
fabrica de bebidas, aba�eu a

U
ENDE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin- Querendo reparar, e engraxar e

�
.- a. tiros, nesta villa o sr. Anto-

cipal do districto «João Pessõa>, com fundos lavar automovel procure a «GA- ç:� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 _ Florianopolis r, nio Hespanhol, guarda muni-

para o mar. GAGE AMERICANA» rua � f'1, cipal. A victirna deixa mu-

TRATAR NESTA I\EDACÇÃO. Francisco To!entino n' l: .�l�,!>i���������� lher e sete filhos menores.

Titulo N'

cionano.

-

PAO
Exija que o pão seja feito com rigoroso asseio

e trabalhado com as melhores farinhas.
ESTÁ APTA A FORNECt-LO ASSIM A

Padaria Cruzeiro
de Emitia Schroeder

RUA BOCAYUVA N. 197
TELEPHONE N. 1.382

I L Agencias em todos os
•

I __O.-----------·--------I o••o�e�'"·
,'l_.

----------------------------------------------------------------------�;--------------------------------------

Allh.nçn .I�I 1�:Bbi3
t�;aI.if;lliz:iÇ:i�� s, do
Companhia Brosüeiro poro incentivaI o de.s

envolvimento da Economia
capItal aub!lcrlptO! e.OOO:OOO$OOO - Caplt .... l r".ul�o; eoo.oocsoco

Cede Social; S",Wa !
do capital
nominal.

1�c4dkr��dPc#�/jJ�·
� AdIor�d.--di�.���

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, STODOOS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A
27 DE MARÇO DE 1935:

"SulAmerica Terrestres, Maritimos
e Accidentes"

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

Séde: Ria d. Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. �eleg.: ASAFIC

Age,ntes em Itajahy:Bornhausen" Cia.· R. Pedro Ferreira, 26- C. rostal,17
Em Laguna: Alyrio Alcantara

Estados do Bras"

. !'.:'r-•

o".

,.;\ ....':,..•.......

" -.. . ,.�, ...� -... - - •• ,... 'A"
o •• �. • ,"
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Retumbante! formiàavel! lncrível!
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
gos os mais elegantes chegados recentemen
t.e de São Paulo e Rio. - No PARAIZ O, á Rua
Fellippe Schmidt N. 21 -- ..JOS E' ELIAS.

AZETA
��Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sob todos

(G) - A producção de ouro, os pontos de vista.
neste Estado, durante c anno pas- TAMAI\JDARE' e ATHLE-
sado, attingiu a 60 mil contos TICO RIO 10 (G)- Ao mimstro
de réis. d A I....... .,....................�"..,.�.,......._...,..,. .......... ...,.. .......,.-..... ,,_..��"2e"'s'""S'�....,. 'ii A exe n;;]_) do que foi feito a gricu tura, o da Guerra di-

1l.��'"1�����������S""1!S1����!.._$":""ã!#.::a:� ?�"'_"'_'�����io!!!".oI�.-.a,�..A�L���""a.=��","��
..

"'_""_"'�d...�
•

I!".� .r. � � segunda-feira ult.ma, quando o rigiu o seguinte aviso:

� V � lo

D E S P O R TOS � Athletico e Tamandaré treinaram «O Ministro da Guerra está

� Nos s a i d a �I � � irmanado" na proxima sexta-lei- informado de Que existe, em Tre-

I!'J : � � ra os mesmos quadros farão novo membé, em são Paulo, !uma ex-

1LiI....... �"" ",r.=o...��,...,.r_"r.;.. ..,..,.......,.,,_..�"""",_�It � lüI
exercício para a formara-o lina] tensa mina de petroleo, cujas pes-

���1�.:\-��1:_0�1:
����,�

**.:�c:;�:� � Redactor CYPRIANO JOSE' � do; quadro, que-di,putarão o tor- quisas foram leitas pelo enge-

I '!j � neio. nheiro Felíppe Romero, e ultima-
ABRIL 264 AS RENDAS BRANCAS- �1Ie1������� ��������� mente confirmada por uma mi-

'Descosam as rendas e alinhavem- PAULISTAS x CARIOCAS neralogista allemão.

1
nas de modo que formem peque- Tabella de treinos durante o No proxino domingo se reali- A acrescentam as informações
nos maços; colloquem-nos em um

t d t d
zará a segunda partida da melhor recebidas que, medante um

saquinho de linho branco e ali- U rnO O cam p.eona o e
I
das tres. entre a; representações dispendio de 600:000$, desde

nhaoem a aberiura. Depois mer- foot-ball de 1935 paulista e carica, logo se�'')rnoupossivel a I r iducção
gulhem o saquinho com as ren- I As ca ioca ja levou dois pon- diaria de 10.000 barris de com-

das em azeite de oliveira, deixem
-------------,

tos de vantagem. lhe bastando bustivel, sendo que o schisto be-
de môlho por espaço de 24 horas.; AVAHY blico aprec.ará. Após o final das vencer

_
d,)mi�g�, para sagrar-se tuminoso, foi alli utilizado com

Preparem então uma agua de Ab '1. 19 23. M .. 2 9 pelejas, treinarão os combinados carnpeao b.lasllelro _de foot-bal. grande exito.
'1"

bão mui 1 c TI • e , aio: , , O I dsa ao mur espessa, eoem ao JO- 18, 23 e 30; junho: 7, 13, 22 A e B, 03 quaes ceverão formar s pau.lstas estao cs�orte�- Encontram-se jazidas que pro-
go e, quando estiver fervendo, deitem nella (sobre um prato de

I e 29; julho: 2 e 11. correctam mte, afi n de que, pho- dos, p::>r ISSO que os techmcos Ii- duzem 26 010 de oleo bruto.

agalhl) o saqu'nho contendo as rendas brancas. tographados, se Fo,sa obter cli- zeram

.leme Conv.)caçãJ, de ou- Suppondo que caso posõa in-
'Deixem ferver por 20 minutos. retirem e esfreguem cuida- FIGUEIRENSE c'iês Je ambos os quadros. para

tros e c:mentos para mtegrarem teressar a esse Ministeril), venho
dosammie as rendas, sem comtudo abrir o saquinho, enxaguem a devida publicação em dias Iu- o �,mbJna�. dei

trazer o assumpto ao conhecimen-
em agua quente e depois em águaa morna na qual se dissolveu um Abril: 16 e 24; maio: 3, 10, turos.

me cr eixar como está, to de v. exa. a quem reitero
pouco de gomtna arab'ca. 1 5 e 25; junho: 1, 4, 11, 19 e para ver como fica... os protestos de elevada estima etc».

Espremam levemente, retirem as rendas do saquinho e es- 26, julho: 6 elO. E' a mama de não querer

tendam n'as sobre uma taboa asseada, apertando-as C071 uma perder.
COMO O SR. CRUZ, THE-
SOUREIRO DO IRIS, APRE-
CIA O SEU QUADRO

"O

voz: DO POVO

Produc;ãu aurlíera
BELLO HORIZO�TE 10 Petroleo no

Brasil

A proposito da organização du Inicia-se hoje em Santiago do

quadro do Iris F. c., de quem ch le, o campeonato sul ame

muito se tem dito no momento, rica de athletismo, com a partici
procuramos ouvir o sr. Cruz, es- pação do chile, Argentina, Uru

Abril: 18 e 26; maio: 1,.8, forçado sportista do rubro-negro. guay, Perú e Brasil.

17, 21 e 28; junho: 5 1 5 20 Logo de principio o nosso inter- As provas que serão dispu-
27

.

Ih 5 9
' ,

pellado não escondeu o seu con- tadas hoje são: 100, 1.500, 110,e ; JU o: e .

tentamento pela surprc3a que o 1400, e 5,000, metros rasos.

[ris fará na presente temporada.
1

Salto em altura, salto em bar-
Hermes, recentemente chegado de reira e arremesso do disco.

Abril: 20 e 25; maio: 4, 11, Curityba, defenderá as CÔIes do

Consorciou-se, ôntem, à rua 14, 22 e 29; junho: 6, 14, 18, e rubro-negro, por quem já treinou.

Annita Garibaldi, o sr, tenente 25; julho: 3 e 13. Seccura, que até poucos dias o Rey e ltalia, do «Vasco da Prefiram sempre o inegua-
Alpheu de Linhares, do 14 B. NOTA-A tabella acima en-

vimos treinar e jogar pelo Figuei- Gama» do Rio, acabam de re-
. -

C., com a gentil senhorinha Ma- trará em vigor, terça-feira próxi- rense, fará a ala direita com Mi- ceber magnifica proposta do Ju- la�D'C��y�Faz annos hoje a menina Cecy ria do Carmo d� Linhares, fiiha ma, dia 16, dia em que treinará rinho. oeniiuns, da !talia, qual se acha
filhinha do sr. AnfJhiloch:o Gon- do sr. Aldo Unhares, commefC1- o Figueirense F. C., dia 17. -Seccura? Respond�ll-nos en- em estudo pelos dois cracks. Comm I-ssa-O deçalves, funccio:1ario dos Co!'reios ante e da exma. sra. d. Ruthe quarta-feira, treinará o Iris F. thusiasticamente:
e Telegraphos. ,Veiga de Linhares. C., dia 18, quinta-feira, o Athle- -Como os srs. estão ad:nira- INDEPENDENTE x FLU- propaganda e

-

tico; dia 19, sexta-feira. o
dos. Ainda não podem'Js lhes in- MINENSE

Fel annos ôntem, o sr. José f<.lrmar o resto das novidades que expansa-O com-D
.,

d I· h d fALLErlmEHTO: AVdhy F. C., finalmente dia 20, Deverão se encontrar essf>s .]OI·Sutra, propnetano a 10 a e J'á estão PI esas, senão os srs. sào - '...1 • �

'b E T' J 1 sabbado, o Tamandaré F. C. d d ç-' d' merClalomm us, mprcza T1nCla :.ense· Falleceu, ôntem, á tarde na re- capazes de ter syncope... qua ros e prO,ISSlonaes, Offim-

d T (a.) Nelson :l{unes. secretario go, no Rio de Janeiro. O Inde- R hfAZEm AHHOS HOJE: sidencia e seU3 paes, á rua ra-
gel'al. -Então o Iris está a3,im? eu ir-se-ão, oje ás 21 horas

-

1 5 'I f' O L pendente é um clube que resur- PI' d Ga· exma. sra. viuva Od:.tte Na- Jano n. ,apos onga en erml- - sr. não sa"Je que estamos no a aclO o overno, os mem-

d d
.

h
.

h N°l d d
. giu agora incluindo em suas hos- b d- C

-

d Ptividade Costa' 1 e, a gracIosa sen orm a I -

TORNEIO INITIUM a optan o systemas que o Joga- ros a omml5são e ropa·,

M f'lh d J
.

d ) V
.

P' tes todos os antigos jogadores que d E C
.

I
.

a exma. sra. d, Alice Campo3' za oUla,. 1:1 o sr. oalUlm or go')ta. eJam03: mg-pong, gan a expansão ommer<:.la.

A�,�:�
do ", Affo.,o l',orio de I��urv!�:;rde n':��i,:,r, .comte, moR::�::�:ei!iti::'�:oF,Pé�x6 �:;::��:�.,c��::�:�:�6: ;f1�:::

lhe

pertenci;� C, D, COm 11O annos
o seu enterramento realIzou-se com os seguintes jogos: 14 horas; I 'al--bailes. Lá no môrro a coisa GUARAPUAVA, 10 (G)

rHE6Am UNS... hoje, à, J 4 hora!>, no Cemiterio 1') FigueirensexIris; 2') Avahyx mudou muito e segunda-feira pro- Realisa-se hoje ás 20 horas, - Falleceu .aqui a macrobill Jos
Encontra-se, nesta Capital, 0lde ltacJro�y, com gran1e acom- Athletico; 3') TamandaréxCam- xlma é que eu quero ver o cho- uma sessão extraordinaria, para sepha Malherbi, com 110 anno-

a. c L Jos� Eugpnio Müller,

de-, panham"nto. peão do I- jogo; 4') Campeão roo a qual está solicitada a presen- de idade, deixando a descenden-
putado e�eito á Assemb:éa Nacio- A' fa�ilia. enlutad� a A Ca- do 2.xCampeão do 3' jogo. São O sr. Cruz disse: A minha ça de bdJS os membros da cia de 5 filhos, 20 netos, 45 bis-
aI. zela, enVIa condole-v':las. lides equilibradas que o nosso pu- venda já está no fog,). mesma. netos e 18 tataranetos.I

.

QUINTA-FEIRA I

esponja.

A data de hoje assignala a

paisag em do anniversario natali
ci i da gêntilissima senhorinha
Carlota Peixoto. fino ornamento

da nossa sociedade.

Regista-se hoje o anmversano

natalicio a distincta senhorinha
Cacilda Oij,eírô, filha do sr.

Odavio Oliveira, director do
Thesouro do Estado_

Aaniversaria-se hoje a menina

Maria, filhinha do sr. Eduardo
Nicolich, activo representante co

rnercial, nesta praça.

St>.\)i\O VIRGf��...-Çj DE CJ.... '�,

*W[TI[lS.C�
,� JOINViLLE

Itt ..

n n
II

Artigos para homens po
dem ser adquiridos, por pre
ços excepcionaes no Para
Izo á rua Felippe Schmidt
n: 21.

IRIS COMPEONATO DE
ATHLETISMOAbril: 17, 2" e 30; maio:

7, 16, 24 e 31; junho: 8, 12,
21 e 28; julho: 4 e 12.

Em companhia de sua exma.

familia acha-se, nesta Capital, o

sr. dr. Carlos Gomes, represen
tante por Santa Catharina na

Câmara dos Deputados. ATHLETICO
Delegacia do
Trabalho

MaritimoAcha-se, nesta cidade. o sr.

Antonio Amorim, representante
Commercial do jornal.fl Noticia
de Joinville.

Reunem -se amanhã, em sessão

ordinária, ás 14 horas, na Ca- .. ,-r _,.

pitania dos Portos do Estado, os

membros da Delegaci� da Tra-
REY E ITALIA INDICISOS balho Maritimo de Florianopolis.

TAM\NDARE'

rDHSORrlO

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel li Cia••• Joinville REGISTRADA(MARCA

: ')�BÀ���RCf,4.t
: ESPECIALIDADE
t:::�:-'"::'7,<:'o:'_"�-�"---:'"�poupa-se tempo, dinheiro e abDr�ecimentos.

............................. ....
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