
o VERDADEIRO CHEfE POLITICO DE MAfRA 
o sr. Coronel Severian Maia, dhere a U. D. B. 

Mais uma victoria do "O ':tRABALHO" 

Quando ha tempos noticiamos a adhesão do distincto cavalheiro sr. coronel José Scveriano Maia á phalanae grandiosa da 
União Democréltica Brasileira houve scepticos que duvidaram. Houve até protest.:ls. 

Julgavam estes que o valoroso chefe político de Mafra tivesse se transformado nos politicos modernos que teem a barriga a

cima da cabeça e que ao oceuparem parcella do poder publico desejam se perpetuar no mesmo. 

Esqueciam-se esses modernissimos politicos, que são incapa;:es de definir POLlTICA e só arrotétm: "Sou eu o chefe, quer quei

ram quer não 1" que o velho republicano ainda i daquellcs que ｳ｡｢ｾ＠ honrar os cabellos brancos que lhe ornam a fronte altiva. 

Seguramente informados, sabemos que o sr. coronel José Severiano Maia, foi intimado a apoiar" candidatura do sr. José 

Americo á prcs;dencia da RepubliclI e, como isso não estivesse de aceordo com o seu caracter, pois, foi um dos baluartes da Re
volução de 30, feita, justamente para não se acceitar candidatos impostos pelo Cattete, Sua Senhoria, não foi reeleito para o car

go de ｖｩ｣･Ｍｐ ｲｾｳ ｩ､･ｮｴ･＠ da Assembléa Legislativa do Estado, simplesmente porque preferiu ficar com o seu nome limpo e apoiar a 

candidatura do eminente brasileiro sr. Armando Salles á futura presidenoa da Republica. 

j = .!. E assim, emquanto o governador N ereu Ramos, assiste a campanha .:omo simples magistrado, o sr. Severiano Maia tru á 
lapella do seu jaquetão a insignia brilhante das tres letras de ouro que hão de vencer entre os appl"usos do povo e despeito das 

!!Ir. Col. Severlano Xala pedradas dos pharyseus nacionaes. 

Vela Oemocracia 
OSMAR R. DA SILVA 

ｏｒｇａｾｦ＠ INDEPENDENTE E NOTICIOSO 

Que é Democracia? Esta é, certamente, uma per' 
gunta Que nem todM podem respo nder. A ignorancia 
do rcgimen,das finalid3dt!s e dos principios em que 
!le assenta é um dos seus maiores males. É faeil ｳｾｲ＠
democrata. Quando se conhece n que é democracia. A 
esses as extremas não atraem. É. porem, faeilimo en· Diretor: Redator.Gerenle: Diretor.Político: 
veredar ｰｾｲ｡＠ ｾ＠ direita ou para a esquerda ｱｾ ｡ ｮ､ｯ＠ de Alfredo funafti Abelardo Luiz de ODvelra Cblcborro Netto 
democracia so se conhece o nome. Em mflO seculo 

povo um conhrcimento fundamental da democrec.ia. Ano IV Mafra (S(a. Catarina) Sabedo 9 ､ｾ＠ Outubro de 1937 Num. 10 dt: regimen. nunca se procurou, racionalmente, dar ao i I 
o resultado desse decaso. está dando agora mUito -
que pensar aos homens do governo. Acredita-se por 
aí a joia Que a miseria, que existe, tão hl.!bilmenle EST ｮｄＯｾ＠ d GUERRA no deas 
explorada, decúrra da democracia. Narl.a mais ｡｢ｳｾｲ､ｯ Ｎ＠ n V e po r ｾ＠ I 

Mas a verdade é que os extremistas, conclente 
ou inconcientemente. afirmam e gritam com tal irlsis
tencia que o povo fica pensal1do que é verdade mes· 
mo. Deante disso, que deveriam fazer os ｲ･ｊｰｯｮｳ｡ｶｾｩｳ＠
pela conservação e aplicação do regimel1? Defende· 
lo, mostrar a deslealdade de tais afirmaçõees. vir á 
rlla opor as ideologias forasteiras a idéa da demo· 
cracia. 

A Camara Federal, approvou, em a noite de I' de outa
br09 por Xl! contra 51 votos, o projeáO de lei, que es ..... 

belece o estado de guerra, 
por 90 dias, em tOd9 o ter .. 
rítorio nacional. 

A maioria, a gr:mde maioria, tem cruzados os 
braços com uma indi fe rença que é crime. E os qut 
têm fugido a esse comodismo. são tão pOllcas que o 
éco das suas palavras tem sido abafado pelo o das 
extremas. O desinteresse é tão Ilrande que foram tam- ; 
bem poucos os que perceberam a evolução da de' 
mocracia. 

E' isso o que se ､ｾ､ｵｴＮＮＮ､Ｎｩ＠ maneira por Que se 
referem ã libeml democraila certos ]1oliticos, como se 
ela não fossl', hoje. apena;s uma ｦ｡ｾ･＠ da eVQlação de. 
mocraticll. Com os "direiJ:ls do homem", procls'nadns 
na Rel,oluçào ｆｲ｡ｮ ｣Ｈｾｳ｡＠ - surgiu a liberal ､･ｭｯ｣ｲｾ｣ｩ｡Ｎ＠
Ela apareceu para satisfazer ｮｾ｣･ｳｳｩ､｡､･ｳ＠ individuais. 
Como tal , teria perecido nos ultimos vinte anos. A 
questão social, rfepois da Grande Guerra - trouxt! gra
ves problemas aos adminis tradores. As necessidades 
individuais tornaram-se necessidades coletivas. A vida. 
tornando·se mais dificil - uniu os homens. E a de. I' 
mocracia liberal se viu diante de problemas novos. 
reclamando novas sQluções. Veio a jUStiÇ3 social O I 
homem passou a q 'r ･ｮ｣ｾｲ｡､ｯ＠ não sonlente como in· 
dividuo, como l1a liberal democraci3, m:!, com um duo Dr. 
pio sentido: individuo e ser social. E a democracia (e-_ 
ve de abandonar a sua forma ｉｩ｢･ｲｾＱ＠ para organiS3r·se I de 
､･ｮｴｾｯ＠ dos ｦｵｮ､｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ da moderna ｾｯ｣ｩｯｬｯｧｩ｡ Ｎ＠ Dei
xou de ser social - Ｌｾｭ＠ perder. todavia, o seu cara 
ter fundamental de governo do povo, pelo povo e 
para o povo. 

xxx 

No dia em que o povo tiver noção do que é 
democrócia, não mais o seduzirão a lin!!,u3l!"cm dema
gogica e as promessas das extremas. Para tanto, e 
quasi suficiente li organisação de partidos que tenham 
vida não somen te as vespel as cie eleições COrill' 2con
tece agora; partidos que não sej31n apenas caçadores 
de VlltoS. mas que mostrem aos seus adeptos a reali· 
:fade da razão porque existem, procur:lI1do crear en tu· 
siasmo pelos principios que defendem, que ensintm o 
flue é democracia. Assim formar-se'á uma cO!lcie:1ca 
democratica - que será a propria alma da d emocra ' 
ria Depttis não haverá fanatismo capaz dt: vencer a 
razão. Partidos poli ticos como os que tivem os até 
agora silo muito bons para os politicos, mas para o 
povo são inuteis, vergonhosamente inutcis! 

A medida de excepção, 
affirma .. se, não attinprá a 
campanha da successio 
presidencial, visando ape .. 
nas a segurança da famí .. 
lia brasileira e o regime 
democratico, contra asa .. 
nha vermelha. 

Serão ･ｾｾｾｬＱｴＢＬＮｾ＠ da me .. 
dida, ｮｯｾ＠
ｶ･ｭＢｪｾ Ｍ

"' ;!'o]:': 1!I 4 : 

. ｾｯｯ＠
\lI \ V 
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ll8 ExercHo 

ELIXIR "914" 
Com o _ UIO. nota-IC 

em poucos cIiu: 
I: -O ........ Ii."pe.dc 

Impurezas e bem etrtar gaIIl. 
S·.-Dnapparecimento de 

Espinhas, Euerna.. Erupções. 
Furu ..... 1os, Coceiras. feridas bra_. B6bas. etc. 

S'. - Dnapparecimento 
comploto de RHEUMATIS
MO. dôrcs noS ossos e 
cI6<a de cab<ça . 

4'. - o.sapparedmento 
das 1D8IIifestações syphiliticas 
e cIr todos 05 incommodos 
de fundo syphilitico. 

S·.-O appa",lho gutro-

'li \VllllJ)A 
- --- - - _. -

ｃ｡ｭ ｰ･ ｯｮ｡ｴｾ＠ Ｎ ｱｾ＠
o Tres Barras passou para a 

tabella. NI O Rio Nqro e'" 
e o pery em S· 

intatinal perfeito, poi< O I' b . 1 d' "EliXIR 914" nlO ataca o Com os resultados do", embora apresentando um dos quaIs o leve mais , rlpes. 
ｾＢＢＢＢ＠ e nio contem jogos realisados domingo Jogo perfeito e aprec:iavel ponto. 5 x 2 foi o resul-i Com essa victorla, o 
iod;.reto. . D ' ultimo, em disputa do do tombam para o seu adver- tado ·desse encontro· Negro "t4 com 4 
tem ｡ｾＧＺｾ､Ｚｵｾ｡ｾｾｾｾＺ＠ campeonato do corrente sario soflrendo !leria revezo Rio Neero - Heitor, ganhor. na tabella do 

_ de especialistas de olhos ｾ＠ anno a tabeIJa, na conta· Na primeira phase desse Chinez e Bigode: Waldi, peonato, ou seja, 
___ n

u 

__ • I da [)yspc5i .. Syphilitica. I gem de dois ponlos ga- prelio o placard annunciou Euclides e Ervlno; Ouima· do em segundo ｬｯＬＮＬＮ ＢＢｾＺ＠

........ _te ao Gerente I _ nhos. classificou o Tres um honroso em paI!! que rles, Arlhur, Alderic:o, Be- ATLETICO x OPERAaI 

TRANSfUSÃO 
pO SANGUE (MARAVILHOSO) 

2 lN .. s ..... entl • pese de 3 ｫ｢ｬｬｾ＠
UDlco fortificante no mundo com 8 elementos 

1IIIIcoI Pho.phoro., calclo, ar.eníato, vanadato. 

Cllllada e.. I tabere.llSe 
e. pellldo5, Depallperadas, Exgollad05, "nemlees. 

qUI crllm, j'<\agres, Creanças rachlllcas 
. IIICII"r". ellell. da Irlns(oIsl. do 51nglle e 1 lO· 
.... çII geral d. organismo, cem o 

SANGUENOL 
FORMULA ALLIMA 

B R A N O E O E S C O B ERT A I 
PARI\ A MULHER 

FLUXO-SEDATINA 
(O REGULADOR VIEIRA) 

A MULIIER NÃO 501'I'RERA DORes 

II1II1 IS ellleas ulerinls ell dUls haras 
Emprqa-se com vantagem para combater as FI6rs Brancas, 

CoIicas Uterinas. Menstrua .. , apãs o parto, Hemorrhagias e Dôres _ Owmos. 

E' ooderoso calmante e Regulado< por excentncia. 
PLUXO 5EDATINA, pela sua comprovada effíeacia é re· 

ceitada I"'or mais de 100.000 medicos. 
I'LUXO SEDA TINA, encontra·.., em toda a parte. 

HOTEL KRELING 
ProprletArlo Rodolto Scrandt 

COSINH1\ 1\ 1\LEMA E BRl\SILEIRl\ 

AceJt ... "e "Vil'"'''' "a 
('ooper .. t- - - .. " • 

Barras S. C. em primeiro só foi. aUerado depois de zerra e ｾｯｮｩＮ＠ Em Canoinhu prel" 
lagar . 30 mlnulos da segunda Bandeirantes - Murada: Athetico - , -
. fOlam os s.eguintes os phase Ahi. entlo os ri?- Afonso e ｾｧ･ｮｯｲＺ＠ Renato, O erario de Malra 
ＱＰｾｏｓ＠ de domingo passa' nerrenses ｭ｡ｲｾ｡ｲ｡ｭ＠ .mals Alvaro ｾ＠ .Rltzman.n; Eloy, 'bs mafrenses ｉｾｙ｡ｲ｡＠ ... 
do.. . 4 lenlos, quasl seguidos, Saul, EhslO, fredl e Nes· melhor derroland 

. Em RIO Negro, Jogaram: por fracasso da zaga ban- lor. ｶ･ｲｳ｡ｲｩｾ＠ o seu 
RIO Negro e Bandeiranles, deirante. Mesmo assim a A partida teve oplima A pelo sc:ore de lx2. 
uma p.r tida sensacional. artilharia sanbentenlle desen' acluaçlo do juiz do m:os ｯｾ＠ teamh eltlo 
Oi rapazes dI: S. Bento volveu serios alaques, num Pery, snr. Rodolpho Ro- ｦ｡ｯｾｬｉ｡Ｎ＠ pon os gan os na 

Colloca§ão dos CODturl'entel ao campeonato da up TRES BARRAS x 

Es rtt r-r..-- AMERICA po va I_ .... -.aeose . 
A parhda travada em 

CONCURRENTES 

Rio Negro F. C. 

Bandeirantes S. c. 
Pery S. c. 
T res Barras S. C. 

America F. C. 

C. Atletico Canoinhense 

Opera rio S. c. 

Vida Religiosa 
Igreja Baptista 

A pal.vro que _uecc credito 

ｾ＠--. 

2 

... 
. 0 
ｾ＠
c 

" to:) 

2 

11 
1l 
E 

I.U 

O 

a 
:2 
"E o: 
O 

Pontos 

ｾ＠

tS 
4 

.. 
1! 
d: 

O 

Goals .. 
'0 c 
- o 

ｾｲ･ｳ＠ Barras. entre o on. 
local e o Americ:a desta cf. 
dade, foi vicloriosa aot 
Iresharrenses. p e :. al
Ia Conlagem de 8 x O. a. U 

Os rapazes de) Americ:a 
2 segundo infol maçlo que 

nos foi fornecida, marca-
9 

1

,------ ＭｾＭＭ . ram tres pontos que o juiz 
3 I O 2 2 -% 7 10 annulou, naluralmente por 

11--------------- - loff-side-. 
2 I I O 3 I 16 2 I Os Iresbarrenses marc ... 
------------______ ram todos os goals no pri-

3 I 2 I O 5 I 10 2 I meiro tempo. N? ｾ･ｧｵｮ､ｯＮ＠
os mafrenses reslshram Com 

------------------- mais acerto. impedindo 
2 I O O 2 O 4 O 22 mais fracasso. 

11---------------- ° Ameríca, embora duaa 
s I O 2 2 4 5 7 vezes derrolado 1/0 lurno, 

______________ ainda poderá fazer optima 
3 I I O I 2 I figura, pois alé agora, en-

1 4 5 6 frentou os adversarios mais 
perigoior.. Terá ainda, a 
enfrentar, O Bandeirantes. Memorandum .... Ｌｾ＠ .... ｾ＠ o . Operaria. o Atletico e o 
RIO Negro. 

serv..l.. de Avante pois, ｾｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｳＮ＠
a& Occupam. POIS, a leade-

• • rença da tabeIJa, com 5 
E.sta é uma palavra fie!. I JU ponlos ganhos, os rapazes 

e digna de loda acc'!ilação. de Tres Barras. 
que Chri slo Jesus veiu ao OS JOG OS DA 5a. 
mundo, püra sal.ar os pe- 9) - Juizes de d '0 . I RODADA 

' -i [I d b to as as ocas, os ou per/pec as, 
"S· carta o .aposto- o servarem ｩｮ｣ｩ､ｾｮｴＮｳ＠ o jOllo deve estar debaixo da PERV x OPERARia -

"',ulo. a Thlmotheo po d-> jOiO, inciden que pos- severa obmvação mesmo que I BANDEIRANTES X TRES 
-slculo 15.) dam causar danos partida de se mova rapidamente de BARRAS - ATLETICO 

.. ' rreu parI cvem . acusá·lo' . pediatament; I um para outro extremo. QUAN-/ CANOINHENSt: x AME-
' lIldo 3C' -..b,.. ｾ Ｌ＠ DO A BOLA SE ENCON- R I C À 

ＬＬ ｾ＠ ir sua vez, . 
ter ba,es TRAR NA AREA PtNAL. Em conlinuação ao cer

'). UMA É NECESSARIO QUE ° JU- tamen do corrente anno a 
tA DECI- IZ ESTEJA BEM PERT.O. L E. C. escalou para . a') ° JO- 10)- Ch.a',l'a-se <speclal. a- manhã. mais tres sens.-

DEVE ｴ･ｮｾ ｯ＠ dos JUIZes para. ｾｳ＠ m5. cionaes encontros em dif
,es de trllçOes da Re,ra DeClma Se- ferentes localidades. 

s le- tima. É a sel/uinte, -O Ａｾｩｺ＠ Nesta cidade jogarão 
,n res- não deve conceder tiro 1.lVre Pery e Opera rio; Em C • . 

desde que observe que ISSO noinhas: C. A. Canoi .. hen
de su á ｜Ｇ ｾ ｬＱｴ｡ｪｯｳｯ＠ para o clube se e America e em S. Ben-

ingi. do jogador faltoso • . lV. nota to: Bandc:irantes e Tres Bar-
00- 10. a Art. 30). Por exemplo: 
ar- Se um gôl f", ｾｶｩｴ｡､ｯ＠ por UM 

!m jogador que. propositadamrnte. 
(Conclue na ultima ｰ ｾ Ｘｩｮ｡Ｉ＠

Dentario 

raso 
Si O Tres Barras vencer 

em S. Bento. continuar' 
firme como leader da la
beIJa. O Pery, vencendo o 
Operario, passará para o 
segundo logar. 

ｏｇｬ｜｜ｌｾ＠ Rio Negro 

odema e num prazo 
e, corôas de ouro e 

alcance de todos_ 

Os rapazes do Bandei· 
rantes, do Operaria e do 
America, vão, porem. para 
o campo da lucta, dispos
tos a desfazer taes prog
nosticos. 

lmpréssos nítidos e 
por preço de ocasião 
r.ó na típogra.iia do 
"0 Trabalho". 

ｾｳ＠ SEM DÔR 
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o TRJ\BJ\lHO SEMJ\NJ\RIO NOTICIOSO 3," PJ\GINJ\ 
---------------------------------------------------------------------------------------
"Procurei reunir todas as minhas energias para, em momento obacuJI:'t3 da vidéB nadonal, erguer um brado 
que ecoasse por esse paiz, advertindo .. o dos grandes pedgos. Tive a felicidade de ser ouvido de norte a sul 
do' Brasil. Precisamente porque dei no momento opportuno esse grito de aierta é que me acho em vossa 
presença como candidato da União Democratica Brasileira. Sabemor; qlJC não é possível cultivar em toda a 
sua plenitude o espir ito do liberalismo individualista. A liberdade tem de ser odenlada; as energias col· 
letivas teem de ser canalisadas para o bem sodal. Mas queremos Ct3RSCl'Var, e h avemos de fíiZe-JO, a nossa 
inteira liberdade de pensar dentro desta terra admiravel, dentro «Iesu patria sem preconceitos, dentro des. 
te maravilhoso Brasil. O governo que queremos ser é aquelle que assentasse no que diz o distico que 
temos deante de n6s: "Governo do povo, para o povo e pelo povo". 

(Do discurso de Armando Salles, em Caxias) 
ｾ＠

IIST]lllJJTO DOS COM!lRtJABE(()S OCA PEAO 
DA FAVELLA Importan te decisão do 

sr. Ministro doTrabalho 
1\ liquidação d o ｾｲＬ＠ José ｢｡ｴｾｵ＠ no solo já esta va ele 

Americo ! ｵｭｾ＠ obra de ar· pé do outro lado offere
te do sr. Getulio Vargas . CCDdo um páo ｾ･Ｇ＠ ceoo a 

O titular da pasta do Ahraldo Berert, ･ｳｴ｡ｨ ･ｬｾ ｣ ｩ Ｇｬ＠ posentadoria e ｐ･ｮｳ･ｾ＠ dos 
Trabalho, tO:!1ando conhe. do em p úrto Alegre, F sta ' Commerciarios, e attenden. 
cimeDto do recente recurso do do Rio Grande elo S .. I, do as rd7.ÕeS do officio de 
que lhe foi Interposto pela requer cao cellam ento de sua f1s, 7, reformo o de.pocho 
alta tldmiDistraçlio do L A, itlscril'çllO cC' mpulsoria no e determi, o q',e se execute 
P. C., acaba de proferir in· alludido IDstituto e, em integ ral men te a mesma rr
ｴ･ｲ･ｾＢ｡ｄｴ･＠ deci_a:o cuja im- consequeocia, a disp "Dsa do soluçi\o. 
porlancia ｾ･＠ [,1I0 pode dis- I pagamento ｾｭ＠ qucsquer (Refere.se este de.pacho 
cutir. Eil.a : contribu ições, illclusive a ao segulDte: ""eso].·t'tll O' 

.Instituto de Aposen ta. correspondente ao anno d e memhos do Conselho Ad. 
don a. e Pensões dos Co- 19 35 (DGb': 12.z75·937). - mini<trMivo provisorio do 
merciario$, ｰｾ ､ ［ ｄ､ｯ＠ seja re· Em face da resoluçio D. Inst ituto ele A posentadoria 
consioerado o desp3cho que 1377, do Conselbo Admi- e Pensões dos ｃ ｯ ｭｭ ｾｲ ｣ｩ ｡ Ｎ＠

deferiu t. petiçãO em que Distrbtivo do Instituto de A· rios, por un"Dimidade de 

O candidato dos governa. José Americo. Sim, caros 
.. . dores e hoje apenas uma amigo.,DlIo foi bem uma 

,.oto., declarar eXlglvels a_I ｾｏｏｬ｢ｲ｡＠ de candidato com caMira de presideDte que 
contribuições :levid .. s pelos as eDtranh os ｰＮｬｰｩｴ｡ｮｾ･ｳ＠ A- Getulio Var"as concordou 
empregadores relati vos ao bertas ao sol pela navalh . ｾｭ＠ dar ao ';;arroeiro pa rR. 
anno de 1935, e, á vista do hybanu senão um authenti. 
cle.pacho do Sr. Ministrodo co páo' de cebo, por onde 
ｔｲ｡｢ ｾ ｬｨ ｯ Ｌ＠ Ind ustna e Com· José A merico . obe e desce, 
merCIO DO proces<o n, 118z6, vae em cima e vae em bai-
da lIa . ｒ･ ｧ ｬ￣ ｾ Ｌ＠ permmir xo ba quatro ｭ･ｺ･ｾ＠ b" rri. 
que o respectivo pagamen' ; " veis. Pobre rapaz! T ão es-
to se faça de uma ｾ Ｖ＠ vez, ｲＮＮｾｾ＠ perançoso, tão iutelhgente, 
ou parcelladamente, até 31 ,ti. tão estimado nos ci <Cl,los 
,le ou tubro d" cor! ente an cGnscrvadore., ｳｯ｣ｩ｡ Ｇｬｾ＠ a. e 
no , isento de multa. Resol. lit erarios. Nlio OI"reCl a o 
vem, outrosim, ainda em talbo na b.rriga que Ibe de" 

. . . . . . . . .. . . . vista do alludido despacho o capoeita do morro, o qual, 
ｾｾ＠ ｾ＠ • ministerial, permil tiraos em· sem !.unca ter confessado 

I 
.. ｰｲ･ｾ｡､ ｯ ｲ･ｳ＠ que se teDham afiada do ｶｾｲ､｡､･ｩｲｯ＠ com· que era campeão, é (fIe.mo, , F e rrOVlarl O: de,lIgado do ID , tituto, a fa- peão de Favella, do molan. como acabamos de ｶ ｾ ｲＮ＠

, '. cu ldaele de ao me' mO se dro authen tico do murro, Que ImpNta a nouCla de 
. '1 ｡ ｾｳｯ ｣ Ｇ ｡ｲ･ｭＬ＠ ｰ｡ｾ｡ｯ､ｯ＠ as con. que é a nossa eterna e i- ultima, bnra do recuo do 
. ' Quando for a Curityba, procure o . ' I tnbu 'ções deVlda5 e sub. De'gotavel caixa de surpre- Bened,cto ｖ｡ｬｬｾ､｡ｲ･ＮＧ＿＠ A 

00 ' . I ｭ･ｴｴ ･ ｮ､ ＬＬﾷﾷ ｾ･＠ ao exam .. me· sas da rua GI1Rnaba=.. Ida do seu enJ"sarto &OS 

RESTAURANTE MARCASSA 
dos IRMÃOS SCARANTE 

RUA JOAO NEGRÃO 

E' a melhor casa no genern e que melhores vantagens 
economic;Js offerece aos seus freguezes. . 

Aceita hospedes por conta da Cooperativa 
Ferroviarios catharinenses 

dos 

(27 • • ) 

dico na f" rma do disposto Penitancio-me até ｣･ｲｾｯ＠ Campos Elyseo • . em bu<ca 
" " Alt. 12 d o Reg. 183 de ponto el a queda do trar>e. de um "terll us", já 'lão sig' 
26 de ｾ･ｺ ･ ｭ｢ ｬ ｯ＠ de ＱＹＳｾＧＱ＠ zio de G; tl:lio Vargas . Per. ｮＮ｣ｬｾ ｡＠ a morte ｾ･＠ Josá A· 

Z' A prevalecer a dect · que, se e exacto que eote ｭ･ｲｾ｣ｯ＠ e o tr\l!mpbo do 
são tnm;da . ella se esteD. rolou, em maio até o ｣ｨｾｯＬ＠ Mahgno I 
d .. á come regra geral, o I graças, entretaDto á fi, xlbi. . 9 eixo da ｣ｨ｡ｭ｡､ｾ＠ po
que, aliá s, já ｳｾ＠ verifica em lidade das suas molas, ma! hl1ca dos governadores peso 
todo o paiz, por ｩｳｾｯ＠ que sou novamente pa ra o Cato 
os demais interessados, em sos de beneficios outorga- tete, E passou, graças ã 

Ｎｾ＠ I ｾ［ ｴ ｵ､ ￣ｯ＠ idelltica, se apre.. dos por fall ecimeDto de as- \'o.lta do Filho prodigo de 
sarão em solicitar igual i. sociados "b' igatorios, aiDda MIDas Ｎ ｡ｾ＠ lar paterno e a 

"g; I Ｎ ｣ｮ ｣ｾｯＬ＠ visaodo ixhiOlir.se não inscriptos em 1935 ou ｾｳｵｲｲｴＧ｡ｯ＠ do campeão da 
, de um ｰ ｾ ｧ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ar, Insti. de aposeDtadorias cODced ,. ave a ｾ｡ｲ｡＠ a reconqul:ta 

tuto por um tempo em quP das mediante o recolbimeo. do seu titulo glOriOSO t: Im· 
b d . t d b . " mOrtal. e.t l\·e rem Cf' eflos e riS· o as cODtrl uleves em a· 

ｾﾷ ｎＮ＠ ｲｳ Ｎ ｾ Ｎ＠ ｀ＮｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＲｩｓｾｾｍＺｾｾｾｾｾｾｾｾｩｓＲｾｾ｀ｦｩｾｾｾｾｾｾ ｾ ﾷ ＬＬｾ ｾ ｩﾷ Ｑ＠ cos de in validos ou de mor- trno, equi,·ale a pleitear o A r t fi' . A I ｾ ｾ Ｎ＠ .. .. .. ., o aro o IC'ma m« .. mco .. 
_ "",!,!, te, pois que, ｰｯｾ｣｣､Ｂ＠ as g" SO ｧｾＮｴｵｬｴｯ＠ d?s beneficIos GENCIA fORO, d. Me.t.n •. 

I 
ioscripções ･ｦｦｾ ｣ ｴ ｵ｡ｲＮｳ･＠ posto do regl1neD SOCial durante gre. 81.y & Cio .. •• r6 .par. · 

S ANTO LEO II 1\ 
"FFECCO-ES RI:1I..1 Â"'S I mortem (R.g. 183, :.rt. 76, o periodo ele um onno, com Ih.d. p.r •• I .. ducom prtci'50 
" ｾ＠ . Ａｩ［ｮｾ ＡｉＺ＠ S 2), muitos foram os ca .. prejuizo da ｉｯｳｴｩｴｵｩｾｯＮＢＩ＠ qu.lqucrcoDcerlocle aeucllrro. 

Balsamo men
tholado compos
to contra todab 
as dÔl'es e infla· 
mações, Cura e 
alivia iostanta
nt:lamen(e: dôres, 
inflamações, reu
matismos, torre
duras, queimadu 
ras, picadas de 
insecto, feridas 
etc, E· uma ver
dat1eira mara.vi
lha curativa, 
ｾ＠ ., 

Eliga lega 

Qnalldo as f:oltU s:arececa .,artirem-s. 
de c1oces. os mQ.Sculo!õ 6.C:U:l ardentes -
c:rlspados. as ::\rtic" la ções endt1recidas _ 
inftamad.a.s ｾ ｾ Ａｯ＠ cheumnt!!tl!o. uJiS)ediDdo 
do traba.lhar e privando de prazer .. 
di",ersões, a c;l.usa é mal dos riOs. Nesse 
CUO, nã o " podo: f.ultr n:el bor eou .. 
que COnleç&t ｩｭｭ･､ ｬ｡ ｴ ｡Ｎｭ Ｎ ･ｮｾ･＠ .. tDmar a. r-;-
Pilutou De Witt o rernedlo uucorllpara ... o1 ｾＮ＠

para. estimular os rins debilitados. c::.= 

I 'lI Pib!as DE \V!IT c:: III PARA OS ｆＺｉｾＧ ｓ＠ E A B ::.xICA ,I I , ｟ ｾＭＭ］ＺＮＮ＠ . _... . _ __ __ -J 

I·HIlIRmI!UIIUlIIIHIUIIJllliRBlJl8lllieB1lU1RI •• II"'-
1:->··, .- ... ... . 

ｾｆ｜ｎｏｒｅＱ｜ｔＮｂｾ＠
o Imperador da Moda I 

,,, l'-az ternos de casem ira des-
m de 159$900. Ternos de brim ｾ＠
:- por preços incríveis ! ｾ＠

m Fardamentos de kaki, ､･ｳ､･ｾＮ＠
75$, de mescla desde 55$ 

Procure a sua Cooperativa, a 
" Cooperath a dos Ferroviarios Cata

;, : rinenses, e traga uma ordem para o 
. seu terno, fardamento, sobretudo, 
I ｾ＠ .. , gab8/'dine, etc, 
I) 

ｾ＠ ., E' O tonico das 
mães. Tonico nu
tritivo e recalci
ficante, tendo a 
propriedade de 
augmentar o lei
te, O ELIGALE'
GA desperta o 
apetite, fortalece 
a mãe e engor· 
da o filho. 

I " Rua Marechal Floriano Peixoto, 49 

... ｩｉｅ］ＺＡＺＮＭｉｉＢ［｟ｈｉＺＺＺｾＡ＠

｜ ｾＭＭＭ

Q UE POSS O FAZER PAR A 
CAM:NH A -J Uli A'? NÃ O 
CONSIGO !'O;{TALEC.E-LA! 

NA PUBERDADE AS MENINAS SAO AUXILIl'I..DAS 
POR ESTE FAMOSO TONICO-ALIMEUTO 
De gosto agradavel a 
Emulsão de Scott de oleo 
de ligado de bac:!li1cu 
combL'lado com cc:ld o 
e sodio, é muito melhor 
por ser 4 vezes 
de mais facil 
digestão que o 
0100 puro. Este 
l'emedio·al :'nento 
ideal, fortifica e 

nutre garantindo ás 
meninas na mais im
portem!'!> idade da vida, 
a pul)erdade, resislenda 
contra as doe>lcas. 

Dê·a á sua filha 
regularmente e 
lembre-se que 
é bôa para to
dos os membTos 
de sua familia. 

PCJIa sua qarcmtla veja se ha no vidro e no envoltorlo esta 
warca famo!(J. Para sua economia prefiro o vidro QIOIlde, 

CARNE'T 

Ãuim como no preludio 
de lima uolsa. ｯ｣ｵＯｬ｡ﾷｳｾ＠ a 
alma do seu compositor, 
oculto no coraç';o " ＬＬＡｾ｣ｲｩ｡＠
inquiéta de te amlJr 8im. 
Oculto . N.;o IJ mostro .. , 
porque u a mostraste, o 
mundo ue:ia que meu ex
lerior acha·se em hlJrmo
nia com o meu interior ｾ＠
t,narme·hia de '60iSta, por 
d,maJIstrar o fe/icidlJde 
ｱｵｾ＠ inunda a minh' olmo 
clltivo dos teu:> carinhos, 

80u poêta. 8011 homem. 
Como polta faço da mu
lher o elerno bO(40 flo
rido em que llS vi.!cilu· 
des da uida não {ariJ mu., 
char; O simbolico bou. 
quêt de rOSlJS que o pen' 
dlJVlJ1 do mundo ;ama"s 
de:>{olhlJriJ. 

Como homem, {tlÇO do 
tlmor o objelo de .uslo 
o Ihesouro preciozo, ocul_ 
lo, velado por dOIS cor .. 
ções que se compreM,.. 
demo 

E comO ｨｯｭ･ｭＭｾＯ･＠

(tlÇO da oida o ele,..., 
ctlmpo de tltraliVOJ ｾＮ＠
impregnado pelo ＧＡｉＯｪｬｾ＠

perfume o Zéfiro 00 tllIIOF 
esptllhtl por tlquel/n que 
o desejtlm reciprocemen
te. 

Roce ..... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A r •• nde1ra" e o Operado 

E os operarios. eternas 
wlftmlS de lodos os mo' 
wiaaeIdOs exolicos, Que tu· 
'do prometem "ar mas que 

verdade nllda dão de 
,itivo, • nio ser traba

problemas, educaçllo das 
massu e todo o ampalo 
moral e material de que 
ele precisa para a sua e· 
volução e grandesa do pais 

Trabalhadores do Brasill 
Vindel Alistai vos, com nos· 
co, ne.se movimento 50-
eial nacionalista, em defesa 
da Patria e de suas sal;ra
dils instituições I 

(Nota: No proximo nu
mero conlinuraemos . 

forçados. minguados 
'.rios. escravidão ｣ｯｭｰｬｾﾭ
li. e oulras ｣ｯｵｾ｡ｳ＠ mais 
4iesIe jaez ou QUllale. têm 
lodos, na .Bandeira': a
llUilo de que preCIsam, 
porque, como veremos a 
seguir, tudo lhes dará,I _____ • ___ _ 
dentro dos limiles do pos
livel e do bom· senso. 

Assim, é Que _ Bandei-

Sociae 
REM ORSO ••• 

Memorlas de um tisjco 

Si iJ dor que cu sinfo lJiora, 
No meu roslo fingido se r$llJmpiJssr, 
ｖｾｲｩＢｳ＠ mulher in/lime e mes9uhho, 
O grand, mal qur onlrm me ciJuSlJsfr. 

Vejo o bordãO ｦｾＯｩｳ＠ diJ lonf/iJ viJo 
De minlriJ$ mii,:,s fremulos eSClJpiJr, 
CiJnfirmando iJ morf, premiJlurlJ, 
Oue minh' iJ/ma enfermlJ irá levar. 

Hoje, dio feliz de teus IJnO$, 
ｑｵｩｾ￼ｴｬ＠ fUiJS !"ces osculor, 
Porem, o beijo de um vil tuberculoso, 
Micróbios poderiiJ iJli deiXiJr. 

Plufi sem beij4r-fe uma só vez, 

Academia Brasi 
Ciencias Deu 

Deseja DRecer de DOVO do dos chs·mrm.· ... · ..... 
D8 Luz, tornaDdo-be UID l,utiB, dos Ph1l18ÓI. 
atbleta magico, ssja homem ｰ｡ｴｾｬｵ＠ oumerologiea, JICIIo " 
mulber, velho ou moço? Dallznndo a sorte lotertea. 
ｍＡｬｴｲｩ｣ｵｬｾＭｳ･＠ na ACADE- Interpr( taçliõ dos ,oabo .. 
MIA BRASILEIRA DE trLDsporte do COlpO aunl 
SCIENCIAS OCCUL TAS. Proletarios, commercia': 
dirlgid ll velo mahatm!l PII. tes, medicolI. advogBdtil 
tiola, cb"fe gaDdbiJta do professores, capilalirta.' 
Braeil. militares. hom"a! e mulhe: 

CURSO PROVEITOSIS- res,. at4! deputados, pu 
SIMO por eorrespoDdencio, feitos, ｰｯＱｩｾ＠ cos ･ｭｩｄ･ｄｴ･ｾ＠
com diploma de doutor em etc. slo dlsclpuloll do (a;, 
OCCUItISlDo, anDei de grau moso ocultIsta mahatma 
e exome!. patiala. 

E' a primeira Academic I ｏｲｩ･ｄｴＸｾｏ＠ rigorolameDte 
da America Lati.Da. snsi- Ａ｣ｩ･ｄｴｩｦｬｾＸＬ＠ collaboraçlo em 
Dando o ｯ･｣ｵｬｴｬｾｭｯＭｦｯｲｃＶ＠ toda a ImpreD.a do paia 
de RasputlD. ｐｲｯｃｦｬＸＸＰｾ＠ .b- Mande eDYeJoppe sell.: 
solutllmolnte desconhecidos do e lubscrlpto, para ｬ･ ｾ ｟＠
DO Occidente FssciDscclio posta,pedindo 1QrormaçOet. 
amorosa, it. ｭｾ､ｩ｣ｩｄＸ＠ oc- Rua Dom Fr8Dciaco de 
culta, rympathja PlflD8ta.\SoUZfl, 200, l' aadar
ri/l, msgnetismo pessolll Caixa postal 2911 - 510 
tomado pela bOeca. Segre· PIlulo - Brasil. 

ra' compreende que o Bra
sil i um imenso e crescen
te mercado de trab lho, 
sem o problema de desem
prego e outros Que tais, 
de modo que creará e es· 
timulará CI aperfeiçoamento 
do trabalho e suas condi, 
ç6es, levando ao operario 
tudo o que possa concor
trr para lornal·o vitorioso. 

Sem mos{rt".fe no eSCiJrro iJ dig'lidiJde 

ｾ｣｡｢｡＠ de ser distin- \ Que nunca enconfrei, que nunca exisli:, 
gUldo com o Diploma de Em teu rosfo fingido, replefo de mlJld"de. 

Honra da nolavel 1\ca. demia Brasileira de Sei- MiJrquez d, ａｉＺｬｩｩｾ＠ - Rio Negro 

Diplomadope .. 
la Academia 
Brasileira de 

Sdendas 
Occultas 

Memorandum para 
servir de luia aos 

juizes 

Para alcançar esse de si -
..... um, 'Bandeira' levará 
., operario os mais mo· 
dernos ensinamentos tec
nicos e toda a ･ｾｰ･･ｩ･＠ de 
que o operario é carecedor: 
estimulará a in Iciativa par
ticular. combatendo a ex
pioraçio do hOmem pelo 
capital, não permitirá os a· 
busos da plutocracia, nem 
desamparará o operario, o 
.. ai Hrá garantido por 
sabias, harmoRicas e posi· 

encias Occullas de São Paulo, dirigida brilhan. l\yrc5 Rauen de re!iz ･ｸｩｳｴ･ｮｾ￭｡Ｎ＠ (Conelus lio) ,duos de bom físico, bem e-
te,?en.te pelo i1Jumlnado e . Ü& seus amlllOs, por certo peta na bola com as mllos .rcitados c conhtccdorcs das 
sClenttsta brasileiro Ma- Alm R ｭ｣ｾｲｰｯｲ｡ｾｯｳＬ＠ procurarão o c se a bola 1,,1lO apos for to- regras, podem fuCf isso . 
hlltma Patiala, O nosso ti auen ｡ｮｮｬｖ･ｲｾＮＱｉＳｮｴ｣＠ ｰｾｲ｡＠ cumprimen- mada por um ｡､ｶ･ｲｾ｡ＮＧＡｯ＠ que O Conselho Internacional f 
presado, estudioso umi. piJrficipam o confriJfo ta lo e, ｾ｣ｭ＠ ､ｵｶｬ､ｾＬ＠ para \,c- marc.a o ponto, o IUIZ deve de opinião qlle a tarda do 
go e auxiliar sr. R Oli. de ClJsiJmenfo de sua fi- btrem al\luma cousa. O Swar' confirmar esse tento e não oro juiz será muito fadlilada qu 
veira, IlriJ ｏ､･ｦｾ＠ com o sr. Vla- Çol que já sabe disso, natu- dcnar um tiro livre, conlra que do houver cooperação dos ｾ＠
. E'" in,.Tig.n' •• .,. ." J. Cw .. hm.. "'".'" nU ｾ＠ ,,"'"i"do """ Q .. '.i'. • ,""'""" . ＬＮｾＮＮＮＮ＠ T..... ".,.....=. 

tim.adn collega C! o pri. Com Ｒｮｴ･｣･ｾｾｮｃｬ｡＠ en"lamos- ｾｉｬ｡ｮ､ｯ＠ ｾ･＠ venflCar um tiro devem IC esforçar e ter • 
melr/) ac.ademico que Odete lhe n.ossa, fehCltações . lIVre que produza um ponto. maior boa vonta<k para cxitír 
nesta regIão recebe t40 e MllrJiJ de Lourdes SOiJres - este somente ,crá anulado em o cumprimento das decisõcs 
alto titulo e distinção pe- WJ"dir No dia 5 do corrente anni' caso de falta por parte do instruções a,ima. c 
los exames prestados. Nol"o. ｶｾｲｳ｡ｲｩｯｵＭｳ･＠ "inteligente me- quadro ｡ｴ｡｣｡ｮｾＮ＠ Se, POl"mt, a (Das Rel/ras oficiais do fu. 

f\o velho compllnhei. nina Mari;! dt Lourdes Soa- falta for cometida pelo qua- tebol Associação Tempo • 

liv#$ leis sociais. 
A forma concreta para 

tio lidimas relllisações, se-

ro de lutas, 8S felicita- ANNI res filha do Sr. Santo Soare,. dro .atacarlo. então o tento é rada 1936-1937). 
ções do "O Trabalho". I VERSARIOS ｙ･ｾ｡＠ FiiJffes - Completou legItImo . O npirito desta Ifi é -

Carlos Pofhal _ A epheme- millS uma ｰｲｩｭｾｶ･ｲ｡＠ a 4 do ｰ｡ｾ｡＠ que OS FALTOSOS Campeonatode tu
rid,; de 27 do mcz p findo, corrente a menina ｾ･､｡Ｌ＠ filhi . NAO SEJAM. DE MANEI- tebol de 1937 

rá a sindicalisação racional .. 
e estatal. O sindicato. po- "Gazela do Trabalho 
rem, nio deve ser uma Da cidade de Nitheroy 
-força de Classe' contra recebemos o 1 numero do 
os fms do Es·ado, mas I bem feito e hem dirigido 
força do Estado voltada , semanario -Gazeta do Tra
par a o bem da cI?sse. O balho. com o Qual prazei
Estado de Ｎｂ｡ｮ､ｾｬｉ｡ Ｇ＠ será rosa mente ｰ･ｾｭｵｴ｡ｲ･ｭｯｳＮ＠
u.m !odo harrn?",co e o Gratos pela visita. 
SIndicato funclol'tará nele 
como uma peça desse to
do, em função de solida
riedade de seus membros 

Quer ser bem 
sucedido na Vida 1 

e de coesão nacional. lon- progredir ... a'erla' e 
(te, portanto, dos extre- •• plrltual •• "'. r 
mismos desnacionalisantes. Escreva sem perda d. tempo para 

Em resume, -Bandeira ' o grande sabio 
prett=nde e levará 30 tra- Mahat ... a Pallala 
balhador nacional, atravez Academia Brazi l.;ra de Cíencias 
da organisação nacional, Oculw - CAIXA POSTAL, 2911 
cooperação bastante e eii · Slo Paulo 
caz para a sol ução de ｳｾ｜ｬ ｳ＠ E NUNCA SE ARREPENDERÁ I 

. . . . - . . . . . 
• " .. .. .. , . ),I,o( .. ｾＺ［｣Ｂ＠ .. ＧＩｯｉ＼Ｇ Ｎ ｾ ＮＢＡ＾ ＦｯＨ＠ .. ' 

Dr. Raul Bley 
M EDICO 

Clinica ger aI 
CONSULTORIO:-
Rio Negro, Rua 15, n. 17 

das 2 as 4 

PliONE. 105 
,.>K.;-,J •• 

Diatermia 

RESIDENCIA:
Mafra 

PHONE.65 

.,"1<-: 

V 8 
V8 
V8 

V8 Vs 
V8 
V8 

V8 
VI 

asslgnalou o genetliaco do dis- nha do Sr. b;ge Flatte. esti- RA AlGUMA, BI;NEFI-
tincto e estimado Sr Ca I . mado comerCIante, reSidente ｾｾｄｏｓ＠ DEVIDO AS SU- Na L. E. Co .... lO" 
Pofhal, funccioõlario ' ｃｏｴｲ［ｃｾ＠ em Canivete. ｏｐｾｏｐｒ､ｉａｓ Ｎ＠ ｾａｌｔａｓ Ｎ＠ gos de amnbJ 
do T rafellO' VISI; A t:ver . os IUlzes E agir . 
Homillon MiJrconde$ _ EIII ' dentro ＿ｾ＠ leI. O controle fir- E m MiJ!riJ - Operano 
bora 8uardada com reserva Esteve. terça-feira ulti- me ､ｾ＠ IOf/O, d.sde os primei' X Pe.ry . . 
foi d.,corberta pelos ｳ･ｵｾ＠ in: ma, nesta cidade, dando' -os minutos da partida, E fa- JUIZ: Heitor Gonçalves 
numeros ami'los, a data anni- nos o prezerf,de ｾｵ｡＠ ama. tor de suce5SO do torneio. ｒ･ｰｲｾｾｮｴ｡ｮｴ･＠ do Con-
ｶ｣ｲ ｾ ｡ｲｩ｡＠ do Sr. Hamilton Mar. ｶｾＱ＠ visita, o sr. Osvalilo Tal ｣ｏｂｬｾｯＡ･＠ é possivel; bas- selho. ｄｾｲ･ｾＮｬｯｲＬ＠ 1\belardo 
condes de Albuquerque, o Llchtmann, do DeparlamenJ ta que os ｉｾｉｕＤ＠ exijam jOl/o L. Ohv.elra, do C?nselho 
qual se viu obrigado a com- to Estadual do Trabalho, ｬ･ｾｬＬ＠ ｮｾｯ＠ ｾ･ｾｸ･ｭ＠ passar ｦ｡ｬｴ ｡ ｾ Ｚ＠ Techntco,. 1\!'tontO Bor
memorar n" bar Caru50 no em São Paulo o Qu;1 man selam lustremos em todos os ges da SIlveIra; do Con· 
dIa 4 do corrente. ' leve ｣ｯｭｮｯｳ｣ｾ＠ longa e a= setls julgamen.tos. Desse modo selho Fiscal, Pedro Ramo;, 
DiJ AnniJ PereiriJ Mocho. gradavel palestra sobre as- obterão dos logadores e do Em ｾ＠ Beofo: - S. D. 
do _ Viu passar mais 5umptos da actualidade publICO o respeito que lhes é Bandeirantes x TrC/s Bar-
feliz natal , no domingo p, ｰｾｾｾ＠ . Informou-no!, o ｮｯｾ ｳ ｯ＠ devido; ras.S Club. - Juiz: O
sado a exma, sra. dona Anna Ilustre visitante. Que o Dr. Em caso de duas faltas ao donco G. Santos: Repre. 
Pereira Machado, virtuosa es' Armando de SaJles Olivei- mesmo tempo, deve ser puni- ｳｾｮｴ｡ｮｴ･＠ do Conselho 
posa .do .sr. José Machado ra, ｶｩ｣ｴｾｲｩｯｳｯ＠ nas proxi. da a mais grave. Os juizes Dlrec.tor, Rlvadavia H.sy· 
funcclonano ferroviario apo- mas eleições, pretende en. d.svem estar ｢ｾｭ＠ treinados fi' mussI. . 
sentado. campar a Rede Viação Pa slc;mente. Precisam agir sem· Em Co".otnhiJs: - 1\t1etij 
Carlos MiJrés _ No proxi- raná Santa Catarina, e en . pre de modo que obtenham ｣ｾ＠ Canomhense x 1\me
mo dia 15, compietará mais Ilregal-a a direcção da Cen- o ｲ･ｾｲ･ｩｲｯ＠ dos espectadores e rtca F: C. -: Juiz: 1\lIre
um anniversario, o estimado ｴｾ｡ｬ＠ do Brasil, sendo a esta dos logadores. Somente indivi- do Odilon Rlba!o; Repre-
ｭｯ ｾ ｾ＠ Sr. Carlos Marés, ex- hgada por meio de ramal ｳ･ｮｴ｡ｮｴｾ＠ do Conselho Di-
auxlhar deste jornal, actual- a lOer construido de São AJUSTE DE NUPCIA8 rllclo

r
, r,arlos Pofbal. 

",ente. ｲ･ ｳ ｩｾｩｮ､ｯ＠ em Hansa. Paulo á. Caxias, via Capel- . Com a prendada senho- NA A. C. D. 
(Jemlr ｖｬ･Ｏｾｩｊ＠ _ Na Mes- la da ｾｉ｢･ｩｲ｡Ｌ＠ Curityba elc. nla Odete Rauen . filha di- . Em !oinvi/le: Liga x 1\me-
":,a data festela seu aniversa- com bltóla larga leta do .sr. Ayres Rauen, Tlca. 
no natalicio o menino (lemir .0 Trabalho - ag d e?, prefeIto deste municipio, Em 8no friJncisco: - 1\-
ｖｩｾ ｩ ｲ ｾＬ＠ ｦｩｬｨｾ＠ dileto da Vva. a gentileza da visita .

ra 
ece ajU5tou ｮｵｰｾｩ｡ｳ＠ 110 dia 29 tlelico x Caxias. 

ａｬｴ｣ｾ＠ Martllls. _ Deu.nos o do mez p: findo, o distin-
J ose S WiJrçiJ _ Quarta. sua visila . prazer de to moço sr. Vladir da Cos-I À - . . 
feira proxima, dia 13 o nosso mana finda em dias; da ｳ ｾＭ ta Ferraz, director do Gru. manha no Cmc RIO Ne
bondoso amigo Sr. Jost Swa. I Soares ' o sr . HoraclO' po Escolar Prol. Luiz N' l

llro
: Charle Chan emChan-

I á 
. ' encarregado da de t 'd d , . 

ça comp etar , maIs um anno I Turma 15 S I 5 a CI a e· llal e a serie Fantasma em . Bento. Nossas felicitações V' d . tnlla or 
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