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I Número atrazado $300Numero avulso $20°1 Propriedade e direcção de .JAIRO CALLADO

em conferen
cia secréta

-

ei,O realustamento dos Oraf �eppe.
, ,lln

, ,_;;;;;;;;;o------;;;;;...iíiiia--iiõiilllliiiiillõli�.........iíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiii A fi rma Carlos H .iepcke
m IIIta res S,A.,nesta praça, Agentes do

Syndicato Condor Ltda. Rio
de janeiro, recebeu do Rio o

seguinte telegramma: -Diri-
givel «Graf Zeppelin- de
pois optima viagem amarrou

Friedrichshafen ás 9,2.0 ho
ras local sem novidades.»RIO, 16 (G) - O sr. Wal'

dernar Falcão, em entrevista so

.bre o reajustamento dos venci
mentos dos militares, declara que

i após um estudo meticuloso dos e

lementos de receira lederal, con-

Attentado contrz,
�A ussol inlo n d a d

s::-guiu recursos que permittem en

frentar com segurança o onus que
será creado com o augrnento visa
dJ no projecto,

Roma, 16 (O) -- Annuncia
se, com reserva S, que UlT

grupo de ten /lstas preme
ditava um attentado cont:
o sr. Mussolini em Stresa.terror

fi II
II

QUEREM MUDAR A SE'DE tamente, para JOél?eiro alguns de-
DO GOVERNO putados da Liga Eleitoral Catho-

FORTALEZA, 15 (C) _

lica.

O interventor federal sr. ceI. Mo,
reira Lima, seguiu hoje de avião

para Joazeiro, onr'e pretende i�s
tallar a séde do governo. Altir

ma-se de que o cel, Moreira Lima
d'!cretará hoje a mudança da séde.

Para aquella localidade segui
ram ôntem o' d�puté'.dos e Valias REUNIÃO DO TRIBUNA!...
supplentes do Partido Social De·,

mocratico, (situacionista) que coo- RIO, 15 (O) - O Tribunal

ta com menor número de depu- Eleitoral vae reunir-se afim de

tados do que a Liga Eleitoral rf!solver o caso do Ceará
. Catholica (opposiclOnista).

o DEP. FALCÃO E' FA- pitão tenente -2:500$;-primeiro
VO�AVEL tenente-2:000$; segundo-tenen

te-l :500$; aspirante a official
-1 :200$: sub-official e sub-te
nenle (antigo arnanuense do E-
xercito)-I :200$; sargentos aju- Usaro «SABÃO INDIO» quer
dantes-l :000$; primeiro sargen- dizer economia, sob todos O�nebra, 15. (O) Foi

to e musico d� p:imeira--900$; os pontos de vista. publicado, aqut, o texto d»

d d rnernorandum francês dine;-
segun 0 sargento e musico c se-

b
<

gunda-800$; terceiro sargento e
Devedores rasl- I do à Liga das Naçõ .s, co I

musico de terceira-700$; pri- leiros á firmas cedido em ter 11íl) cl'C';';;ic, c;

meiro cabo do Exercito, cabo da suecas. empregados contra a �\lv
manha acusando-a da VIO a-Armada, corneteiro e clarim de A Fiscalização Bancaria,

primeira-300$; segundo cabo nesta Capital, avisa os deve- çãõ do tratado d_; Versilhe-.

O I\t1P03TO DE RESIDEN- do Exercito, marinheiro de primei- dores brasileiros á firmas requerente, ve,n re}' .;,;, ô'!j 1 seu

Cl A ra, corneteiro e clarim de segun- suecas de que lhes são apli- protesto to nad i ') I f,:1) 1 'lb1'-
da-250$; soldado engajado ou caveis as instruções do edital co contra o acto <�) '; J,("rn) (1 \

RIO, 16 (C) - O sr. Ma- rehengajado, marinheiro de segun- recem·publicado com reíercn- União qu e, á r> l'l:,,'t1 eb rrib�,
noe] 'de Góes Monteiro, justilí- do e fuzil-iro naval-200$: sol- cia aos devedores á fírm as nal Ebtoral, d �_r ,t ," ''1 i .. justi
cando o projecto de augmento dos dado especialista, artiíices, orde- norte-americanas, excepto causa e sere ; 11 l imen o I ! .iI, .1

militares, apresentou á �ârnara I nanç�1 bagageiros e marinheiro de quanto ao prazo para as

I intervenção, qu.vn Ío a prop.ia pa
um projecto creando o Imposto terceHa-150$: soldado volun- declarações, que term nará a lavra do comm 1"'1. te d . R'giz.o
Je resid encia para os estrangeiros, tario ou conscnpto--60$. 30-A--1935. declarou que, d � 1 .ar'

> d) -:; ive.
.

�:���;:;;3,0;S 'c:����lt���:oem:�:��� Os acOn tec ímen tos no Pa rá ��d�oouEsrt::;s�' '1l,1�:,:, t:�aop��i;:�:
rios e todos aqu-lles que vierem O MAJOR BARATA DESIS· putados sob a legend ; do Parti- execução do h LI) '1) 'corpus. A
dJ interior. Ess� imposto deveria TIU DA SUA CANDIDA- do Liberal e com o compromisso I'

sim requer a i,1! r .!..., (10 pr�'
ser cobrado d�ntro de sessenta dias TURA for�al e publico, reiterado por curador d.l R

r .. , , _... d) in-

depois da chegada de qualquer BELE'M, 16 (G)--O major escnpto e falado, de elegerem o erventor ft"h ,'I,»

estrangeiro a qualquer CIdade ou Barata acaba de communicar- r��:::�,:jSl��:;����������� .:�-.� J -� ':

::��i?'�capital de Estado. que desistiu da sua candidatura, i A I � F";I·-7...., p< �.:::-:;.:� ,;",
em virtude do encaminhamento �� �� ! L�·' ...� �l�

COM URGENCIA ,das negociações. � (;,_"��;;��..., "-'J �
va��'nce\fos, (�jte�d����:;1I O sr. Carnáro de Méndon/;a � Na longingua alvorada doo tem?03, qu�n!). D ,�ü- .�
parte na conferencia dos ge-

RIO, 16 (G) - Em virtu- desenvolve intensa actividade, � nissimo e jmto, procedeu á partilha e{ltr�c 03 ho;'l-.!n3 :Ls vir- �:�de de faltarem poucos dias para mantendo repdidas conferencias "" d d d d d � 'd ',.,,;nerais, communicou que o ge- C" b Ih I'
,

O'
" tu es, os ons ... e os eleItos, - iL.,a-LTI,', J H U' \ Ia amara encerrar seu, (ra a Ol', com os próc::!res P" ItlCOS. ln �

neral Oóes Monteiro resolve-
"

fH noite, na Confeitaria ChiquinhJ, o Ca1ix',alo, t',.'Lj'llnto ,�o proíecto do R�ajustamento dos terventor recmou o pedido de �
I

�rd adiar a abertura das au- ij com um lápis garatujava o mármore da m:::sa-�c /' ,)- � d - �)vencimentos dos militares entrará demissão dJS cincoenta e um pre-
�

tlas da Escola Militar para o d' I' ��..� vinamente enternecido ante a humildade d.::! vidl, p .ra não f,"'i
I
em lscussão no p enano por ur- feitos que vieram para esta capi- d d'

,

'I I Idia 22 do corrente. izer a urisslma ptnuna que Imp acave alente assa ta e
gencia, islo é, poderá ficar ulti- tal afim de assistir á posse do

I" castiga o pescadJr, o praeiro obscuro, ou deterrmnandJ

I mado em duas sessões, caso haja m:l:or Barata. O sr. Mendonça,-----------------------

Jf melhor, o nosso barriga-verde que, arrostélCldo rijas ! !st 1 Ja�,
luorum para a votação e não ha- conforme jà communiquei, dirigiu �I � se faz ao largo, buscando, em meio da a TI ,liJ..lo C:v

Assoe iação biaatee,ms. torno da materia longos de- a todos os prefeitos uma circular, 1ft oceano, a comida que seus filhos aguardam chorosos, tiritan-

C th
·

manjando que voltem pala seus � tes, famintos.
RIO, 16 (G)-Depois da ses- a a r I nense postos e tratem �o:n brandura os � E compadecido de uma vida ainda mais ato:m�":ta la-

Ião da Camara, quando o sr.

d I
TABELLA PROPOSTA adversarios. f.�

Waldemar Falcão pediu 24 ho- e m prensa DEU PARTE DE ENFERMO �. mentemiseravel naquella época primeva, E!le, bom e Oluni-

(O' " potente, coucedeu ao mísero a suprema graça de esco!h_f
ras para apresentar o calculo da Reuniram-se, ôntem, ás 20 RIO, 16 ) -- E' a se- RIO 16 (G) - Do genaral �

I d d d f'
, 'H as suas qua i a es e os seus e citos.

receita que precisa para fazer fa- horas, na redacção de «O Es- guinte a tabella do reajustamento Portella, commandante da RegIão I � Attonito, pf!rturbado ante tamanha dadiva, o pescador
ce ao projectado augmento dos I tado», os membros da Associa- dos vencimentos dos militares, M:litar, do Pará: recebeu o, gene- ij humilde só achou jeito de colher o que o .Pac 15'. p ó::lt-
venCI'mentos dos militares, o ge- ção Catharinr,nse de Imprensa, plOp03tO pelo sr. Waldemlr Fal- ral Goes MonteIro commumcação � Ih ff

'

dH garnente e o erecia, á manCHa que arrancava o mar a
neral Go'es Mont::iro, dirigiu-se pata discutirem assumptos impor- cão: de que orna]'or Barata que se, 'it I:omida para os seus.

!)ara O ministerio da Guerra, on- tantes e que concernem a essa General de divisão e -Cice-al- havia apresentado áquelle com-I hti E, desdenhando escol er, elle lançou 1. r�J<' em c';Z'sde manteve 10llga e secréta con- entidade jornalistica. mirante -6:000$000; general de mando, dera, p�steriormente, par- � malhas recolheu, extranhamente confundidos, (.lo \ lelOS e as
ferencia com os generaes Waldo- Segunda-feira, próxima, ás 20 brigada e contra-almirante 5:500$; te de doente, hcando, por ISSO, � virtudes.
miro Lima, Guédes da Fontoura, horas nos altos do Edificio Chi- coronel e capitão de mar e guerra recolhido ao �palacio do governo � ••

IH Ahi te,n você,-concluiu o meu ailigo-por(]'l�, ,,' _I'D31tro Filho, Eurico Dutra, Mei- guinho, proceder-se-á a nova reu· -4:500$; major e capitão de � d f Ih b I

O PROTESTO DO MAJOR �r.J!JHtt o devéras os s_us i os e sua espos::t, o lHi:\'l'v�;,:: �
ra Vasconcellos, Collatino Mar- nião daquella aggremiação. corveta-3:5 000$; capitão e ca- ,

I
inc: mprehensivelmentei:lconstantP.; porque, SC:1::b J, k l\( ::,-.)

ques, Hnta Barbosa, Silva Ju- __ ------f BARATA � d I d� e afoito e jogan o mi vezes a vida na cm!; ,li e um
nior, Pantaleão Telles, João Go-

"N d h d IItlt·" RIO" 16 (G) - Segun,do �Ll I II
. .

d ja a a e POS I IVO " rarco a imento, e e é supersttcIOso e te !)e g'la!tu J, n c
mes, Paes de Andrade, Descham- commumcação de Belem, o major 'i.i1

.

'!,j sua imaginação criou; porgne, dotando-se d � un-,'l ir.' ,;ii-
pes Cavalcanti, Toledo Bordini,

Barat.a pr0te�tOU em juizo nestes

�� gellcia vivissima, elle a esbanja na esterilíd'd� rl' 1.!.1' '/" t

Olimpio da Silveira, Costa Ju-' termos' � d
.

.. sedrntaria, inútil; porque, ser; .:> ueo mau <) "
I

i U

nior, Alvaro Tourinho, Coelho Diz-nos o chefe da Alliança «Magalhães Barata, em ple- � áspero quando tangido pelo ne�essi,hh d:c, co,,, ó1, é ,�Netto, Felippe Xavier de Barros,
d P

.

d R
no goso de seus direitos politicos, � ircrivilmente indolente; porque, sentindo-oe ufano da blavura r,

Raymundo Barbosa, Carlm Ro-[ OS artl OS dr. upp major do Exercito e governador

11 indómita de seus antepassadJs e dJ app�li:dJ !,c""J':o de
I

drigues e João da Silva Pessôa,
J uni·O r

constitucional legalmente eleito e
H barriga-verde, elle desmerece os seus irmãos par:; 'l:ktl''lf o

A confp.rencI'a como Jissemos empossado pela Assombléa Cons �� �
•

H arrivista sem mérito. Accentuada;nente soc;al e cClrn:nunica- �1foi absolutamente secréta, não sen- tituinte, regularmente convocada e
fdE' r <

t; ti vo, é descon ia o como um misantropo. smoler,!�lle 050, I',do permittida a entrada de qual- Hoje, ás 14 horas, procurando ouvir o sr. dr. Rupp Jt.:nior, reunida a Iquatro de abril, para (til é terrivelmente commodista. De iniciativas po' t �r'02a:" elb
quer pessôa. O general E.speridião presidente da Colligação Republicana, sobre um propalado enten- resalva de seus direitos de go- rJ as deixa fenecer à falta de um maior zêb,Rosas, director do Collegio Mili- dimento politico, do qual surgida um «tertius», noticia essa CIrCU- vernador e a bem da propria in- �.J Você sorri incrédulo?
tar, convidado, tambem compare- lando nas rodas politicas, disse-nos s. excia: violabilidade da mesma assembléa �� f'i

J'- Pois eumuito me admiro que a:5 \o;� ') o .lr';,- ,-
ceu á reunião. Apezar do grande -NaJa ha de positivo a esse respeito. e, do respeito devido á sobera- � de h

'

� m�nten a e5toica, perSIstentemente ac eSO o "I U �:f' 'U
esforço de reportagem que fize- Até este momento, como presidente da Colligação, não recebi nia popular, em cUJ'o nome pre-.. de A d'

.

��. pagar impostos. cre lte você, meu aUli'5o, o fhc Ollru
mos não nos foi possivel averi- communicação alguma sobre as noticias propaladas. Logo que che- gou-se e se fez o movimento de

é a instituição que mais tem, entre n6s, tS �ar .. 'c·..Jo dJ ;j
gue ao meu conhecimento a diretriz firmada, avisarei immediata- 1930 e, ainda para que não fj-

'itl
tempo. �mente fi Gazeta, que escandalosamente burlado em � E levantou-se para tomar o omnl.us. ':1

Com o mesmo intuito ouvimos o sr. dr. Manoel Pedro da sua vontade a escolha do e�eito- f
.

f.ll
Silveira, chefe do Partido' Evolucionista, prócer de grande relevo rado paraense que, nas eleIções H ZE' C A 'f �� A 11: j� ,1)., '�na Alliança dos Partidos, que confirmou in lotum as declarações do de oulubro, elegeu, por esma-

.. 1

dr. Rupp Junior. gadora mai(Jria, vinte e um de- ��*�g.e�:s:�oo�������ji�;;:_:t:::��� j

Gravissimos acente
cimentos no Ceará

o pro(esto
francês

HABEAS-CORPUS

RIO. 15 (G)- O deputado
Waldemar Falção impetrou ao

Superior Tribuna! uma ordem de
habeas-corpus, em favor dos de

putados opposicionistas cearenses,

generaes

o melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPital.DEPUTADOS AMEAÇA
DOS

FORTALEZA, 15 (C)- Adiada a

aberturaCorre com insistencia de que o

ce]. I�terventor deu ordens á Po

licia. j.Jara que conduliss', violen-

Os

g�ar o que se tratou nessa reu

mão.

A' sahida, conseguimos inter
pelar o genc:ral Góes, que teve

esta frase:-"Agora vamos dci-
f I I - n

xar a a ação, e passar a acçao .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A enfermidade é um accidente que desequili- isso que aconteceu commigo. Comecei a Íêr algumas N.l ér a quartenaria, Jor5e Bi1llis em resumo, con-
bra o rythmo commum da n051;a vida. paginas, relêr outras com avidez, do grande livro desse t a cois rs ad niraveis, Vem03 a'ii, a A'ner.ca primitiva,

Eu ainda sinto o effeito dos quinze dias que uma jovem sociologo. A� phantasrmgorias do meu cérebro, povaa Ía pelos diversos povo, civilizados, dos quaes, ms
febre brusca me prostrou ao leito. Os primeiros dias com um pequeno esforço, se sumiram. A narração eru- escavaçõ is g�')loicas proc edrdas, com especialidade no

íôram de do:I:rio. Depois veio a fraqueza, o aberre- dita do historiador m � envolveu de enthusiasno. Fiq\!!i M�xico, teu se encontra 10 docurn ento i inab alaveis.
cimento ... O médico recommendou-rne absoluto repouso. seu escravo e fui com elle atravez d13 éras millena-ia3 A adrnirave] vida dos Incas, hoje prova que A-
Até leitura -dizia elIe-era um mal para quem estava em busca dos principias das coisas. merica, e.n ér as millenarias, foi un paiz de bellas ci-
em estado corno eu. Consolei-me, a principio, com to- Vi na éra primaria as fórrmções di Ve6e�açlo e da vilizações prirntivas. Porêm o tempo, as guerras e os

das as suas recomendações. Porém. depois, não me con- fauna. A natureza, ahi, nu n primitivisim i bizarro se próprios coloniz a dores europ�'Js de;truira'll aquelles pre-
tive. O meu espirito estava sendo aguçado por uma agitava extravagantern aat e, visando o ap erle.çoarn ento CUC30res d � u.m civilização Iormidavel, biza-ra.
ansia exquisita. A falta de leitura me torturava; e 03 Depois veio ii éra secundaria cheia d� surprez rs. A� theorias d� Jorg� Bl\li;, S()�)í(� pre-historia têm
meus nervos de convalescente começavam, com a sua 'onde nrna vida differente já está e'n organisaçã o. m rito d� nov». A; sua; d-!'ll'Jl3!ra:;5;5 claras [az em crêr
desorganisação, a ser uma nova e irritadiça enfermidade Ahi, Jorge B.ihlis, ·Coltou·m� coisas extraordim- que elle está certo, Hl certos arrojos em alguma; de-
para mi,n. Olhar as moscas que de raro em raro, corta- rias. O seu typo jovem transformou-se nu:n mestre de duçõ es. Mls quen i1Vesti;:p nJS escombro. do passado,
vam, com suas azas, a penumbra de meu quarto, me ibarbas longas, e com o seu dedo de sabio foi mostran- idél n.:Jva p:u� o re3ente, é preciso ser destemido para
parecia horrível. Não podia continuar assim. Preci- ,do os· mysterios &quelle tempo, cono um m:lgo s i- conquistar a vrctona,

sava Íêr, para esquecer o meu estado; tinha necessi- (ductor. Jorg� Bahlis com .0 s zu ulti no livro cOlquistou a

.�!J.i dade de deesviar o meu pensamento para que eIle nãO Maravilhado com o qu� me havia familiarizado, victoria d� elegante e3criptor de estylo fluelte e cliCO, �
J� me continuasse torturando com o seu exército de phan- afastei-me para a éra terc!a-;a. Deslumbrado, vi. q'le a vida secuJdado pJr um sociolog<, eru::lito que m�rece ter seu U
.�t tasmagorias extranhas, incomprehensiveis. reb.::!de das outras éras' hav�a se transform:ldo � �m uma d=stagu� entre os grandes hom�m de pensamento. IL:';;. E assim logrando os cuidados de minha esposa -civilização admiravel. Não fosse a sua obra lançada num meio como o

eJ� que me servia de enfermeira, saltei da cama e apanhei As PyramiJes do Egypto, segundo as deduções nosso, onde ha escassez de estudi030s, e onde se escu- •

I�f�
a êsmo llm livro da estante. Fui feliz na minha aventu- das novas theoria5, são daquelle tempo. 03 Phara63 llece dos nossos valores, o seu livro teria um successo °,'11,I ra. O volume era CIVILIZAÇÕES AMERICANAS, foram, apenas, conservadores daquella obra gigantesca estrondoso e provocaria dis..:usõeJ entre os mestres no

i de Jorge Bahlis. ·de uma civilização mortl. Segundo as demonstrações de assum(Jto, vi ,lo nelle hlver idéas que perturbam as III i O livro não era desconhecido para mim. Já lhe Jorge- Bahlis, firmado em mestres da pre-historia, o ho- theorias vellus, até entãIJ, smtentadas sobre certos as- i

�,I conhecia trecho, inéditos. Foi o proprio Jorge Bahlis que mem é muito mai, velho do que cerlos pesqui"dore,. até sump!o, pre-hi,torico,. II � ii 03 léu, para a minha fraca opinião, quando o visitei então, o JavalI. Porêm não me cab� aqui esplanar o Mas a�sim mesmo, mais cedo ou mais tarde elle i

i�" em Porto A!e;Zfe. M.ls relêr obras de valor é tão agra- Jisrnmpto. São apenas vislumbr"'s do� cilpiiulos do: CI- terá o d'�taTle lU� 'TIerftce entre bons livros scientifi- :

�gl
davd como voltar aos braç.os de um amor antigo. Ha- VILIZAÇvES AMERICANAS, onde se atravessa cos, e seu autor a recompensa de seu esforço.

I e�,.�'®> t t' r - F' d d t' d·,.� sempre um novo encan o, uma nova �a :siaçao. OI' to as as eras passa as a e os nossos las.
Â,h;jl �

1$--------------------------------------- DI,J.::" ���M��e���:�;:"?� � ��� ,��J:_�OO�[�OO::;=J":.��======================================�a�. - --.e.e�
scienf:istas Ilao devem se descuidar o uso do MATTE vis ..

r\estaurador das forças physicas e intellectuaes

Direcção de L. Ro.rn � novvski

Pinheiro

Pinheiro do
A Romario Martins Os pinheirosInfante da floresta, franco atirador dos descampados, tu,

que combates sempre erecto. sereno, offerecendo todo o

corpo esguio á [uria dos tufões. fronte alta provocando
o raio, deves ser algum deus antigo desterrado neste

mundo!
Paraná sêccos

iiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_i_

Alto e elegante, o porte donairoso
Erécto e a fronde farfalante 110 ar,
Visando o céo-ora caliginoso
Outras vezes de um verde-azul de mar!

festa,
Unido a teus irmãos, em legiões cerradas, ou sentinella
perdida nas cochilas desertas, ninguem te v.o ainda que
brar essa linha recta que, subindo sempre, leva tua ca

belheira para o céo. Muita vez, morto já, carbonisado
pela labareda das coiváras, espinho immenso 'que atra

vessou o solo, mesmo assim te ma ltens d� pé, firme n ')

teu pÔ3tO, esqueleto gigantesco montando guarda.

Quaes gigantes brandõ zs da matta em

As sêccas araucárias fulminadas
Hirtas, em pé, cinzentas desgalhadas,
Excdern toda a altura da flor esta,

Como um gigante-altivo e magestoso
Entre todas as arvores do lugar
Em que nasceu, porque é mais belIo e airoso,
Não se deixa por ellas suplantar!

Aos poucos, vão morrendo, de {oradas
Por un mu ido d! insectos que as infesta,
E da velha. grandeza só lhes resta
A altura das cabeças levantadas.

Corno és dadivoso e bom !-QJando o homem máo te

durruba a golpes de machado, e te desdobra e tê tor

tura nas rmchinas de aço, tu, que lhe fôste lructo e som

bra, dás-lhe o técto que protege, o berço que acalenta,
o leito que repousa, o taúde que adormece. Ra�ga-te,
dilacera-te as fibras, marterisa-te o cadaver, e os teus

ganglios rijos dão-lhe o [ogoda lareira, o calor do pou
so nocturno, a lampada discreta da alcôva rendada. OJ que lhes r.Jniír, o vendaval, apeia,

QJe a terra os prende, para, então, errantes,
Vogare:n do lguassú na enorme cheia,

E á tarde, quando o sol cairés dourando,
Do ceo azul de opala e porcelana,
Ao seu cariz lindas nuances dá,

I npassiveis aguard im, 05 gigante3,
D� fronte "Úl, qu e n o céo se alteia,
Q ie o, incendeiam raios coriscantes

') Elle, que o seu perfil vem destacando
Na opulencia da selva americana,
Diz da gloria e valor do Paraná.

CARLOS CORRÊA

Eu te avistei, num dia lindo, solitario, no horizonte.
Eras uma taça d� on.x, transbordante de espumas de
nuvens brancas, onde os olhos tragavam o vinho da
amplidão azul. Eras a copa sagrada com que aTerra
faz brindes de honra ao Creador!

MOYSÉS MARCONDES1927

JOE COLLAÇO

JORGE BAHLISAmericanas -

Editor - Calvino
,.

M-Ao N oR w sL. K Ipor

homens
conservador eum
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Residenc[a:-R. Esteves .Ju
nior, 179-Phone. I .28� I· : Rua João Pinto, rr 181 �_��,�'__'!'"."'..�w��������������1, (sobrado) ,

.

Dr.AntonioBotini ,Das IO��I�r::SI4 áSll __efinação de Assucar
...-;r;=Z-----------.--'-.

Nas grandes lductas ��el ddé,do j AccaciO MO-! ::,=;@l----."'---'- i!lf@��k���bram no campo a activida e so-
I � �1���'(i;;�;;',,®,,,� --------- ��'"������

cial ou commercial, o espirito mo- I. • , � �
demo e bem equilibrado utilisa o i rei ra tem seu escrip-I! � � M'E O
telephone como a mais inprescin- I � � ri �1I!'JIJJ!IlI7 •
divel das necessidades! i tório de advocacia á rua I $ SÓmente

5
! Visconde de Ouro Preto I

A GAZETA

Médicos Advogados
'--'---=-"""- _._-_.-. -- .'

Dr. César Avi:a li:

Ex-assistente do E

Dr. César Sartori

Clinica cirurgica-operações

,

I

I Escriptorio R. Felippe
: Schrnidt n 9 Phone 1483

Das 3 horas em diante dia- I =======--=-==-=

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n: 1 -- Phone 1.618

I Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Medicina Interna- Syphilis
=======�

! Dr. Pet1ro de M(i�ra f'erra IVias Urinariú3

Consultoria é Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephcne 1.658

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone rr 1548

;....
/

ln. 70. - Phon=: 1277.--,

; I: Caixa Postal, 110
! �
==================

Pelleieria
'Argenti��a

Fechc:.:�m(8nto de rJ)alas

TERÇAS e QUlNTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

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

Agência no

Edi'fir"io La Porta Hotel

=de=1

João Selva==
TeJephone 1441 Caixa Postal 105

rílll:!rlc�: Rua Bocayuva, 154

Deposíto: Mercado, 36
--�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

Artigos Photograci � ices
Revelação -- Cópias -- Arnpliações

PHOTO

J O S E' R U H L. [� I�� ii)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Ifloverle
Boonekamp.

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com esmero todos os trabalhos c;, �

� photographicos, garantindo-vos revclaç..», cópias Ly
�.'

e ampliações irrepreensiveis e a' solutarnente t�
� duraveis.

'

��
@1),. �,Y
�� (r,':;._

� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILN\S COlv1FRADOS �ft'
= NA CASA $
; ��
�@1�,����� ------:--- :;::.,.'::l(_..*���
�������� � (.ftjC!\!;"!. _!'...J!,

CURSOS DE

Chapéos e
(ESPECIALMENTE DE ARTE)-p,\f •. /I. MODA r E

MININA-ENFEITES PJ\'�l\ eH ,\PÉ JS

IP�I

rj
;1

Esse curso conta com os aparelhamert.« 'H':cpc::sari)s 'j
para executar as exigencias da mor'a f; é lcccin.a- I
do de modo que a alumna, possa ,I..'. ·.�r; C' c.tar :1seus caprichos.tdispensando machin .. j i, le disposi-

! �',.ltivos que não sempre estão ao <:(:. ': a cance

-"'_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiõiiiiiU�iiiiftiDiiiiãii<iii;;;';;;;;;;;;;;;"-m,.�.;L._- .•_'.' ", __
I [_ 'ZrzPi'MMi' ·s = __ =.. _"------"' ............. .._....._.�= ....,

o Instituto CR�� *_ ·:.��ON
Rua Conselheira Mafra ri. 7-Cdi f. r

.a FO lu) )
SOLICITE A SUA MAT;,: JL\

�
�

.

Não ponha fóra a sua lamina ii O apperitivo de tllaior fama

I' \JsaAdad' . "

f d f' �OfjG��. .��:�·�'�Gj
gmrô Ja o a ama o a la-

i (dor "SIRANA" para laminas ty-
I

po Cillette.
I Para excellente e baratissimo.

INSTALLADORA DE
FLORIANOPOUS

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

Rua Trajano n' 11

RUA ]ERONYMO
COELHO, N. 38

H. &
•

Ia..Jertían
CASA MATRIZ:

..JOINVILLE
Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico «B N I:)US»
Caixa Postal, 75 - Tel, 514 e 507

FILIAES:
Mafra - c.;anOitihas

(SANTA CAl HARINA)
�io Negro -_ S. IVlatheus

(PA��ANÁ)
Herva Malte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

Va I iosos brindes .��i�hi����(�Eo'� �;��Y�l���g.h;�
���
r:'l

L.. ROSA -�_; l. r, \',:jl� A Agencia MO«�:.0r'i''''iel [

I de Publicações, co.n s8êe �,,\,,�-lem São Paulo, é autoriz, da e tis-
1" 4callzada pelo Governo Federal o

� possue a carta patente n, '112 f�·!
� ['�1
r� FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres v _)ZCS por f' i
�� semana, todas as segundas, terças e 3CxtélS-TC;i'.JS ('�l

I EXTRACÇÃO com globos de crys.al. r 1
A MAXIMA lisura e honestidade, po:<, os sor.. �/\t

teias são presenciados pelo PO'iO f\
.•������������ ',�

����u�_�_�.._�����======-=======�==- ._-..=;;=-

Preferir o Sabão I lO de (Curitiba) fab�E..��
é dai'" valar ao que é bom, é economiCD e rendôsD

EXPERI' ENTE

•

QUE
,

E SUPERiOR

RUA DEODORO 33

FLORIANOPOLIS.
a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA
- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

E
,

VERA
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A GAZETA 3

herarle: d A electrifica-I t . I-novos eranns _2 çãl» da Cen-
- negra Ismo

"Condor" traI A e:-�or�ornia r.acion 41
o Integralismo qu�r a direcção da economia nacional peloREDACTORES DIVERSOS

I Os di 1S dt! chegada e partida I dia de antecedencia sobre o an- IVIANCHESTER, 15 (G)- governos evitando que o ajiotismo deplu?�re as forças de ptoducção,
\gel:tes-correspondent�s em

do Correio Aereo transoceanico
I
tigo horar,io. S�vilha será, em am- A Metrop::>;;tCll1 V1' ker s EJectri- que o trabalho 'seja rdazid�) a uma simples mercadoria sujeita

\lu3S} todas as localidades
foram alterados: em vez das ma-] bas as direcções e se-naml-nente cal Company revelou ontem, á lei de olíerta e da procurei; que o intcrrnediano asphyxie o protio Estado.

_
Ias chegarem nas tardes de Quin-l ponto de escala obrig�toria, tanto det:.llne5 do contracto firmado com ductor e es.nagu- o CJ13U ni.lor: que o capitalismo internacional os

CO 1!.9 t_J:O raçao ta feira ao Rio, já chegarão nas I para o Graf Zeppelhn como para o govern::> d) Brasil para a ele- escravize, cada vez mais aos gru�)OS financeiros de Londres e

, • 1 '. 1 Quartas feiras, pela madrugada I os aviões da Deutsche Lufthansa. ctrihcação da Estrada de Ferro Nova Ycr'c, não transie.i.ido, co.no faz o E�;tado Liberal-dernocra-Não sem dcvolvlCo o origtna .

d' - O f h o d I p

•

C I 1 II
'

d' I j
, " .

d 1\ I - C"" I' b A
r , _ I e na noite do mssrno la estarão 3 ec am ....ntos e ma as esp�cmes entra daque e paiz, no la 1 lICO, a soberania econorm ia a 1 'iaçao ao apita isrno urgues, quepu/meado ou nao,

J' em Buenos Ayres, o que já por que então se farão para a Hes- de março ultimo, permute a orgia dos "ausb", "Larteis", "mcnopolios", espoliaçõesO conceito ext.resso etr ati-
id d h P t I - d" - O valor desse contracto é de 'I de toda a sorte al av.is dJS juros on-rosos, do 0(10 di' praça, das1 si evidencia a maior rapi ez o pan a e or uga, nao eixarao

_

" _

go de collaboração, mestnr SOL:- • de encontroar o maxímo interesse três milhões de libras esterlina" manobras com as quaes o capitalism J atte.r a conltra o principio daserviço, quanto mais que as ma -

cilada, não implica em respon-
I d d E entre as operosas colónias hespa- devendo ser executado dentro de propriedade.as partirão o centro a uropa r-sabilidade ou endõssc cor parle
sómente nos domingos emquanto nltolas e portugueza, neste Paiz. dois annos e meio. Essa attitude do E,tado htcgralísta não se deve confundirda Redacção. até agora partiam aos sabbados. Ta nbern para Marselha haverá A linha a ser electrificada se C011 o absurdo do communismo ern que o governo se tórna o unicoAsslgnaturas Em direcção Europa, a linha in- fechamento especial de malas, que extende entre o Rio de Jan::iro proirietario, o unico capitalista, o unico patrão escravizador.ANNO ,44$000 ternacional Condor parte de Bue- incluirão, especialmente, as malas e a Barra do Pirahy, havendo "

11
n

SEMESTRE 24$000
nos Ayres nas Quartas feiras á para a Italia, o que, se:n d.scus- ainda um rama! para S:mt.i Cruz. SEM LEI OU COM LEI DE SEGURANÇA, N6s FAREMuS OfRIMESTRE 12$000 tarde (antigamente ás Terças lei- são, contribuirà para abreviar o Setenta e seis composições Ia- BRASIL INTEGRAL, POIS N.i\O HA OBSTAC jLO QUE DETENHAMEZ 4$000
ras á tarde) e passará assim pelo transporte de c.orreio entre a Ame- I rão o serviço de ligação entre A MARCHA DO INTEGRALISMO

A correspondencia, bem como
Rio tambem um dia mais tarde rica do Sul e á Italia, pOí via os referidos pontos. -0-

os valores relativos aos an-
(antigamenle partia do Rio ás Condor. A estação de Deodoro fará MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS

nuncios e assignaturas dveem
Quintas feiras de manhã e futura- A linha São Paulo - Malto a distribuição da fOíça eléctrica O Nucleo Municipal, em sua réde á Praça 15 de Novem-

ser enviados ao Director-Ge-
mente partirá ás Quintas Sextas Grosso, que a Condor mantem p3.ra todo o D;stricto Federal. bro, realizará amanhã, ás oito horas e um quarto, uma sessão publi-rente Jairo Calladlll. feiras a noite). regularmente entre São Pa',llo e ca com a presença do sr. Chefe Provincial cu : faliará sobre a Lo

Caixa ('osta! 37 Embora seja a partida da Ame Cuyabá, afim de haver perfeita I � G�ra1!e A!"3r�cana Rua de Segu ança.
L��

rica do Sul, desta forma, bastan- connexão com as linhas do liuo- rra!lClSCO TOlentllzo tr I O, int-gralistas deverão comparecer.cel���'����i����lv�se��:����� te postergada chegarão as corres- ral, terá os dias de vôos transle- TELEPHONE 1.577 �������&1��l���@l�,�O
co SABÃO íND10 pondencias na Europa com um ridos.

. . ,Quem quizer se trajar bem,��.. �r':,_���-
ffi - = ASSIm, a partida de �uyaba forçosamente,teráque ,usaras � AgenCia Moderna de �1

I o ruais barato dos alimentos eCampo.Gra�de. r�spectIVamen- maravilhas do PA_I�� P LI- - r!J
!, te, em dir. cção a �_a,o Paulo, do� � � I! �� rua Fe- �'� . UUIICaçO.es r�O ALI 'vENTO QUE M·\IS NUTRE E QUE MAIS BA- ff _ . T _

�� II �� �ravante, e ettulf.s� a nas er

lippe Schmidt. n. 21 � Au�orizada e flscaliza- ��>RATO SE VENDE E' o
ças,

.

Quartas [eiras, ernquanto, --�-----:. ,

�
f d j G F _ l}�.--

O
em dIrecção São Paulo -- Cllya- e Europa, via RiO, nas Qumtas �

a Pe o overno e ��j
bá,osvôos sereaJisarãonas Quar- feitas �j deral -- Carta Patente, 112 l}:t4

, tas, Quintas feiras, dando este A organisação altamente ra- � .., �
Exi1a que o pão seja feito com rigoroso asseio novo horario explendida occassião ciorral d?s novos horarios da G,n-/�

RE.)ULTADO DO SORTEIO DO DIA 15-4-935 �
e trabaJl1ado com as melhores farinhas. para que sejam, e� connexão do,: os Im?Ortantes �elhoramen- (1] I P rem io 9716 l!t4

ESTÁ APTA A FORNECÊ-LO ASSIM A com os dias do ho�ario matto- to Intr�duzldos na� hnl:3s, a �c- � 2' "

3626 ��
�......, � '" 6' e;:�O grossense, aproveitddas as carriei- celeraçao do serviço mte�naclO- �À�1 3 . "

�}".��aaa fiJll ai \UIrUIZ II �
ras do littoral das linhas Condor, na], certamente trarão os maIS COil" �J O236 �de E rn i I io Sch roeder ou seja: do Porto Alegre para si�eraveis bendici.os, lant� para a � 4 : :: 3 44 7

�RUA BOCAYUVA N. 197 Santos nas Terças feiras e de aVIação com.mercml braslle�ra, CC-I ��1 5 5629 �j
TELEPHONE N. 1.382 Santos para o Sul nas Sexta feiras, mo para as Impo�tar.te, IIgações�)
m'_-..,_ i*

ou, respectivamente, para o Norte é:éreas internacionaes. ������?�����WJG:

Redactor-chefe
!'/l;,utin�m C�liad� Jurilcr

Séde: Rio d� Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFJC
O Agentes em Itajahy:Bornhausen & Cia.· R. Pedro Ferreira, 26 .. c. rostal, 17 ��

�'�i�
�

: Em Laguna: Alyrio Alcanlara :I� o�� Agencias em todos os Estados do Brasil _Q
-'�j�
�� �m •������!.�Sl!2k,('a�rtl",:��@l���� --------�--- .��m���&.'a�,����������_

I �����_.0����U••_••w---�������:: �-------------------
.•�.w.�...�••

�
i •

arm $SIm

"SulAmerica Terrestres, M
e Accidentes"

ritimos

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

,/
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�"'��I���:![V2�����i�������h��������J�l��������I'������P'.6..V��:- .: ���2·\:�

� C I p C k � ,fJ: g ::J
� �����������'!�����������������I��������������.��"""�..�=�."",-,.�'$§,,'''''�� ,- :' �� Matriz: FL..O IANOPOL.I 1�1
� FI·I·las·s e.....-v-'\.·

Biurnenau .Joinville Sao Francisco Laguna L.-�ge<;; t,�,1
�l�

I I I Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul t��

� Secção de Secçao de Secçao de �
r� FAZENDAS: I\�
�� Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACí-UNAS : h�

r� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira II'�
� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechan'cas ..;;
� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros \ l

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a
.

lavoura: ar.xíos, ' ,�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �'�� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores �\\_�

II r� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de- jantar - talhe- eledricos' r�
\ � Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ,,�� Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �

� ���ti�:: � ���t;3:d::p('s I�:�� �eo\��r� _e:é�:�te;ara todos os fins ������v�[:�a����:;��:�t�sORD Feças acc s- ,j� Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
-

�
"

� Depositarias dos aramados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER J
� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral i

� Empreza r'Jacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anr, ",," (:
C\ ..."

,

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Aratac'!'l'

������A����� ����:�������y�� ',---:'�-

--

-...

-C o m p a n h i a j� II i a n ç a d a B a h i a

il---- fu-noaà�--em-1870 ---

- .------

l:onfeitaria
5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHM!DT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

repital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àl2 36.000:000$0001Receita em 1933 17.762:703$::161
1mmoveis 13.472:299$::> ';'91Responc;abiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$8161(Estce r-eaponsobf líôuô ea referem-se sórncnte aos ramos

:l1?1fOBO e TRAH5PORTE5, que são 05 DOl5 UH!r05 em que
a rompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores

õ

e Avarias em toõoe 051Estcôoa ào Brasil, no Llr'uquo (5uccur5al) e nas pr-Irir lpo ae

pr-cçcs extrangeiras I
Agentes em florianopolis cnrncoe LOBO & riA.

I.Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) faixa postol 19

Taleqr. ALLIAHÇA Telrzph. 1.083

Escriptorios em Laguna e Itaiahy 5ub-Agentc:s 12m !.
Blurnenau I? La ]125 I

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARLô" procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira u.r.� 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.
Llnõu Vista Panoramica.

Esplenõlõn praia àe banhos.
Optima nascente oe agua potcucl,

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA Dl5TA a:

1000 metr-os àa Ponte Her-cilio Luz.
800 co Branàe Quartel feàeral, em conetrucçõc,

600 õo Brupo Escolar 10sé Baiteux.
t+c séoe õo Districto João Peasóu,

..

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieoaàe se cncor-rcqo õu construcção àe Préàios

cs lótes aàquir.àos, rne õtc nte o pagamento àe uma entraào á
VI.5ta e o restutte em pagamentos menaces.

In/ormacães completas, á Rua Conselheiro Ma/ra, 82,

PHONE, 152 J
ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo

Telephone n. 1632

.Chiquinho

!"7Y'i!' -.

Fllemeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S ,- S A O J O S E'
Santa Catharina
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ATTENÇAO
Yaurt daGranja

.

Zina
E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
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
está fermentado com culturas extraidas do fermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande qumtidade de acido lactico e ba
xilas búlgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.
medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no
involucro a marca: GRANJA ZINA.

VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na
tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
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E CUSTA 6$
o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS, CRJWOS.

...�RUGAS E POROS ABERTOS �.i-

RUA._________ fl
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Modista I
BRO N. 16

PASCHOAL SIMONE S. A·

LIVRARIA' MODERNA
PunClaCln em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
Caixa p05tallZ9 T�I. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpo:;Jra,l!lia, Estrzrl2'otypi
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Retumbante! Forrniôovetl Incriuel!
"O Paraízo", a preferida da nossa ']eunes

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

Para a pres,ente estação todos
gos os rnais elegantes chega,dos recenternen
te de São Paulo e Rios - No PARAIZO, á
Fellippe Schrnidt N. 21 -- JOS E' ELIAS .
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��DE RTOS�:It] . � Queixou, á Policia. Central

� �' Zeferino Abreu, natural deste

�
- '""""""""']Q._.".."'.."".........

-.
-- � E,tado, com 40 annos e residen-

ij � te á rua Silva Jardim, de que

� Redactor CypmANO JOSE'
� lôra, ôntem, in justamente aggre-

�1t-:��_.:;r�������� ���:-�������

I dido a bofetadas por N estor Ju-
vencio Maltins.

Iris F. C. e AtJãlet ()O, carn-i A t' h-

d . fi d .c � r r rgos para ornens po-
peoe� o.anno n, o, I ara0 dem ser adquiridos, por pre-
a prlrnelra luta ao carn- ços excepcionaes no Para-

peonato de 1935 .l lze á rua Fe1ippe Schmidt
Abrirão a temporada sportiva CO.\ll8IN.\DO FLORIANO- n: 21.

de 1935, os ponteiros da carn- POLIS

peonato do anno de 1934, com Resolvido a
um jogo que servirá para apre' R�alizarà mais um treino na I

c-ações especiaes. O Íris F. C. tarde de sexta-feira próxima, ásl sequestro
apresentou no torneio initiurn um 16.30 o combinado que deverá

quadro forte e treinado, bem dif· jogar a 12 de f'v'hio, contra o A·· RJ<?, 16 (G)--Seg n lo, es

hcil mesmo de ser vencido. Me· thlético de S10 Franci'co. A di- ta nos inlorrmdo i, pelo g ibine'e

tralha vem se revelando um gran- recção téchnica da F. C. D. con- da �inistro dI Viajão, já está re

de keeper, sendo, por muitas vida os jondore" do AVAHY: s )Ivldo ocaso d,) se ju- s ro dos

vezes, a garantia dos rubros-ne- Bôos, Carlos, Chocolate, Gallego, navios Tau )até e Cale 'ello, co.n

gros. Leleo, antigo elemento do Lins, Mdeir03 e Piepp�r; FI- o pagamento d : 63.000 dJlhrs

Cruzeiro, apezar de não ser ele-I GUEIRE�3E: Arnal.lo, Freed, a Robi�in� DrydacR. And Repair
rn ento de destaque, cobre bern Paranà,CostaeCllico; ATHLE'- Com zanhia.

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

algum claro que venha a se dar lICO: Ga'.o, Borba e G:JizzonÍ.
na sua defesa. Pavão estará fir- O horario deve ser observado com

Aggressão

voz POVO

que o «sexo [taco>, e succum- Convida-se aos sócios quites
birem em massa nos periodos de deste Clube, isto é, os que satisfi

zeram o pagamento do talão do
11"11 mel de março p. findo, para com-

Sra. dr. Ferreira Bastos rar o ce], Ínterventor Federal na

l parecerem
ou se fazerem represen-

Fe, teja hoje a data anniversa- posse do sr. Flores da Cunha, o tar por procuração na Assernbléa
ria a exma. sra. d. Maria de dr. Carnosino Camargo, director Geral que serà levada a elleito no

Lourdes C. Bastos, esposa do sr. da Inspectoria d::: Hygiene, dcs-' dia 1 7 do corrente, na séde social.
dr, Jos-Ç da Rocha Ferr'�l'ra Bas- C it I f' d h' d' me, caso lhe seja possive] o in- certo rigôr p:ua que se pOS3am

-
� ta apl a . a Im e tornarem coa ectm ento �

to" sub-procurador geral do Es- Chegou, sabbado do Rio de' diversas renuncias de' M=mbros 6resso nas hostes de c1ub de Ri- fazer observações de toda neces-

,

J
'

h d d D chter. Antenor, embora doente, é sanas
taco. anerro, em compan ia e sua a irectoria, situação Iinanc ei-

' .

A distincta anniversariante, pc- exma. esposa o sr. dr. Raul ra do Clube e dar soução sobre
um back que vende b em caro a

las 5'133 altas virtudes gm:a de Olym,Jio Bastos, director da E,- o destino d s'a Sociedad�. �errota., �a�sç�l e 36 s �6uros;

geral estima em nosso rr'I=:O soci- tradas de Rodagem elo Estado. Não havendo na hora marcada ante

de
am j

hraco para °bccl�dParI I I h d' posto e ta'll2ln a responsa : 1 1"
a . numero ega, uma ora =pOlS

Id' IA Oa.zela, respeitosam�nte, fe- Acha-se nesta cI'dad_, o no�so h ' 2 - I e; porem, t=m sangue na gue -

" v avera a. convocaçao, na qua M'
.

h' Ihlicité;-a. conterraneo sr. Arml'ndo Costa
.

d ra. mn o e o me or ponta
s�ra, com o num::ro os presentes I d 'd d f S

Mdlo, funccionario da Inspecto- resolvido em defin;tivo.
a CI � e; 'lZ ,com =ccura u�a A tarde de hoje é da rapa-

ria dos Postos da cidade de' I
ala perIgosa; NJZ(:ta elemento In- PAULlSTAS X CARIO:AS ziada alvi-negra que d�verá plrtir

Qal1tos·. A Ditectoria dispensavel no ataque e DJmata f' d
' ,

.,J no Im a sern1na para o Intenor

P f
com Sarará completam a artilha- O próximo jOb,-rO entre as duas do Estado elD bu.ca d.� n,)vo'"re iram sempre o me�Ud 'd 'd M P

v - '"

� na os menmos o :lrro. D- representações será ilO Rio de Ja- louros.
vaveI SAEJÃO zeres é um keeper dêcidido; jo- leiro em principio de Miio vin-

IND IOde Curityba, \ve,m o�jnda promette futuro bri- dJuro, e nã� do:nin6? próximo
-------- i hantc, Juca e Pelmho formam I como se haVIa annunClado.
mo, guardando o leito, o sr. dr. uma parelha não muito sólida; A direcção do rubro-negíO so-

José Nicolau Bom. BJrba e Gato fazem a baireira ATHLE fICO CLUB licita o comp Hecimento pontual
do Athletico. E,tão em franco dos jogadores dCl3 l' e 2' quadros,.
progre:so. Seu jogo sempre atra- O Athletico, campeão Jo anoo afim de se exercitaren para o en-

zado é o que aC1rreta, pJr ve- passado e do torneio inili 1m d=ste contro com o Arhletico: no pro
zes, falta de ataque dOi d;antei- anno, estova em silen:io, poré,n ximo dJmingo. O tre:no em con

ros. Guarita elemento soffrive\, sua tur:na nà:J se descuidava sob juncto terá lugar no ca'llpJ «L\..
muito esforçado; Periquito e Na- as vista, do célpitão Bittencourt. Konder» ás 16 hO'as de quarta
nado carecendo de treino, ma� Assim é que dom:ngo último lm- feira próxima, dia 17, e a segu'r
domingo ultimo, algumas vezes puzeré.l,m tenlZ resistencia aos a flpa-ziada se empregará num

mo,traram que já foram mestres. seus irmãos de lide> sportiva;, ar- treino individual. Hoje hIverá.
Féza. Não corresponde ao nome rebatando a mu:to custo, uma vic- reu liã'), á noite, na séde do
que tem. Vimo-lo correr muito; toria. Ssse motiv\) ainda mais .e- c\ub, C0'l10 de cClstume,

ent.retanto, ta�vez �eja falta ?e I ����1.���������,�����
trel�o em. conJ�ncto; Leal e Ghlz, � tOONVEN�

.

.A. -5E t!.�
zom: Ahl esta o terror da v An- � 'T' ..t2l1nt1,}. ��t4

guarda do Athletico. E' \l.na ala l� que nos receptores PHILIPS são aproveita- �
��e muito tra�a!ho da�à a 36, � das todas as _importantes, conquistas d:I sciencia ��

Realizar-se-á sabbado dr! AI· EIS uma IJgelfa aprecIação das �.�1
do rad�o, razao porque recommendamo-Ios. ��leluia, nos salões do Club R. 15 eqUIpes que InICiarão o nosso �J AGE �J

de Outubro, de�ta capital um ani- campeonato do corrente anno. As \� NTES:- COSTA & Ca. ��
mado baile á phantasia. Agrad=- propabilidades de victoria pódem �.t� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis ��

R;gres;ou hoje, via aerea, de ENE'ERmQS cemos o ingresso que nos foi en- pender para cada lado, sem do- � ��
Por'O A!qre, o'1de fora r�ore'1- Encontra-se ligeiramente enfer- viado. minio a v,�rificar. �����·����·���;!}�l��f��
.�_.' ,:":-; ',,'. Ti fl'!'�'" -�:i[_..� l� �" tJ. ,:�;S��""".PJfl:il§I '.-I!!M4_R-III�iII M_III!·ZIlI1Wmem_limMiM'_llmillEI'Il&Iií!"mlllleU.ill.'Il-Ii-!J1iPilD_

Seguiu, ôntem, para o Norte
B.;rbos3. do Paiz, pelo Lloyd, o sr. cap.

Luiz Tavares da Cunha Mello.

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
��.&wm� m�l.r.Ba·.'''.E?an�''''''''''''II'mauB rrwPWTWP7imuuª�= *W§t'W% ...

fome e de epidemias.

Anniversaria-se hoje a gentil
senhorinha Aldil Ramos Wen
dhausen, filha d'J sr. AndréWcn

dhausen Junior e e\.�mento de
realce da n0ssa sociedild:.

Deflue hoje ° anniversalio na

t!\icio da exma. sra. d Enedina
Vei;za Fof'11iga, esposo! do sr.

C1p.- Rodolpho Formiga.

f."1ZEm AtiND5 H01E:

o sr. Julio vonTro,n;)'.viky, te

L�glaphistíi;
o sr. João Moritz, do alto

co:nmercio local;
a senhorinha Elice

G�nt'\;
o sr. Ioã0 M�dillo;:}i Juwr;
a 'ênhori ;ha Nair RIDas, pro

fes ,ora normalista;
as :nhorínha Ro::Ll,Jh'nl Tolen

tinJ d':! Süuza.
a senhClrinha Lausimar Lms,

talentosa alumna do InstitJto de

Educação.

.

"

Dez. G:I. Costa

Queréndo reparar, e engraxar e

lavar automovel pro:ure a «GA
GAGE AME!{ICANA» rua

Francisco Tolentino n' ,.

Pelo «Carl Hoepese», se

guiu ôntem para a Capital da
Republicá, onde se demorará
algum tempo, o nosso illus
trado patricia, sr. dezernbar

gador Gil Costa.

*
**-PAIZ das oiuoas -esle

é, com effcilo, o nome que se

pode dar á Índia que, segundo a

ultima estatistica official, conta

agora vinte milhões de oiuoas, das
quaes mais de 400.000 não
leeri ainda vinte e cinco armas.

O [acto explica-se, parece, pela
particularidade de serem na Índie:
os homens muito menos resistentes

Clube Aninta
Garibaldi
Assembléa Geral

MAIS UM ...
força o enthusiasmo do torneio

que será levado a effeito na tar

de de quinta-feira proxÍm l, á3 16
horas no camp:J da Fed �ração.

CW:l!i, halj do Botafogo e

da C. B. D, d �ixará em breve o

Bíasil seg JindJ para a Italia aond�
jogará p,,!o A'llbrosiana. TREINOS

OUTROS PARTEm ...

IRIS F. C.Regressou ôntem para a Ca
pital Federal, viajando a bordo
do navio Carlos Hoepcke, o sr.

desembargador Gil Costa, lent�
da Faculdlde de Direito e brilhan
te jomalista. fALLEClmENTO:

Falleceu esti\ amanhã, na re

sidencia do sr. pharmaceutico
josé Augusto Farias, apJs tenaz

enfermidade a sra. d. Muja Can
dida Campos, esposa do sr. ta

bellião Leonardo Campos Jor. e

genitora do dr. Cid, Cam?os.
O seu enterramento realizou-se

ás I 7 horas, no Cemilerio Publi
co com grande acompanham �nto

Para a Capital Federal viajou
ôntem o sr. Henrique Ablea Fia
lho, engenheiro-geographo.

Hi�3JLITRÇÃ J

NJ Cartorio da Registro Ci
vil. d,.::sta C:lpital, estão s� habi
litan lo para ca';ar: Arthur O;car
Tietzma.lll e sra. Euridice Gre
enhalgh Carneiro, filho do sr.

Edgar da Cunha Jarneiro, dire
ctor da Inspectoria do) Trabalho,
nesta cidade.

PELOS CLUBES

Club R. 15 de Outubro

Lavando-se com o SabãO

HUirgem Esperialiàaàe"
de Wetzel & ·Cia .... Joínville (MARCA REGISTRADA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--�--------------------------------,
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