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os extr-ernistl9!s"'aU�an-
integralistas está trazendo p�rà o Bra-
de luto e de clór. '

lucté:�

Sério conflicto
RIO, 18 (O)-Dois policiaes, ao interpellarem um grupo

de desco ihecidos logo depois dos mesmos desembarcarem de um

omnibus, fizeram-no em condicções taes que .leram origem a um

conflicto. Agentes de policia e seus contendores, depois de lutarem

encarniçadamente, num terrivel corpo a corpo, recorreram ás suas

armas. De parte a parte fizeram-se disparos. 05 tiros attrahiram a

attenção de outros policiaes, investigadores e soldados, de serviço
na fabrica S. A. Tinturaria Brasileira de Tecidos. Durante. o tiro

teio, que fOI forte e rapido, um homem cahiu fulminado a bala
Era o agente josé Leopoldo Tinoco de Azevedo.

Dos outros participantes da refrega os policiaes, auxiliados

pelos companheiros recem-chegados, trataram de dominar os adver
sarias. Uns e outros ou estavam feridos ou tinham as vestes rôtas.
Os estranhos trataram de fugir. Um delles foi logo preso. Era o A att.tude dos M i-

Por decreto de ontem, o Go-

nosso collega de imprensa, Antunes de Almeida, que os policiaes vemo do E<,taclo resolveu consi-
nistros Mil,tares d I ddizem ter sido o autor da morte do agente José Leopoldo, mas que erar, o (ia 2') e julho, feriado

néga firmemente a autoria do delicto. em tod» o territorio cathar nense

Logo depois, foi preso outro dos contendores, o operano
RIO, 17 ( �) - Um matu- com a denominação de «D:a do

Maltinho Duarte da fabrica Aurora. Este, como aquelle, com as
tino bcal, írizando a aparente Colono".

vestes rôtas mas sem armas.
contradição existente entre os mo- OJjectivandiJ a gratidão que o

O
. .

d I b h J
.

dos de ver dos ministro da Gu�r- nosso E«ado deve collabor.icãos restantes partrcipantes a uta em ren anno-se nas mattas - ,. - ' "�'-'

visinhas da Tinturaria Brasileira, embora activamente procurados
ra e Marinha, aquelle punindo do homem exrrangeiro na distri-
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.

f J d O d
.

f c'
os olliciais que participam de buicão das suas riquezas naturaes,pe a po reia, não oram, ogo, encontra os. ó OiS presos a nrmarn '

� - -

desconhecei-os.
reuniões politicaes e esse perm t- redundando na soberba obra de

Emquanto isso, a policia desdobrava-se em diligencias, tind? que o, capitão C:ascard�, prosperidade e desenvolvimento

orientadas pelo 10. delegado auxiliar e pelo delegado locel, Toledo presida a Alhança Nacional L- cornmercial e industrial, s. ex.,

Piza, diligencias essas cujo desenrolar provocou certo nervosismo be�té)doía, affirma �ue o general I presta uma merecida homenagem
entre a população petropolitana. Fai varejada a séde do nucleo da Jo�o GOlllf:S ad ver:1U o sr. Ce-

aos constructores abnegados da

Alliança Nacional Libertadora e do Syndicato dos Operarias em tuliO. Vargas, presidente da Re-I nossa grand,:za economica.

Fabricas de Tecidos, não sendo, porém, encontrado qualquer ele- publica de sua estranhesa no O advena europeu com adi-

menta compromettedor nas sédes dessas organizações. Todavia, o
caso. vidade incente e trabalho insano
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d' d f' d b A attitude do almirante Pro-
e productivo vem, ha mais de um

e I ICIO on e as mesmas .unccionam OI Inter reta o, ican aso. -

a guarda de policiaes. tógen �s Guima'à�s, segundo se seculo, argamassando, lenta, mas,
Ahi

.

id f' d' d affirma, terá consequeucias no, seio solidamente d's bases do nosso
1 esta reconstitui o, em resumo. o qUê Oi o la '" � - " � ,

ôntem em Petropolis.
do governo. progresso moral e material.

Era, pois, de justiça que o

Estado reconhecesse em acto pú
blico e official o valor desta

-------------------_-----,

A ,'OZ DO POVO Sem quaesquer ligações politicas.
Proprietario e Direc-torResponsavei _)i�,IRn,.. i""..... ,r>: fi � /'t; DO- -.. - _ "'-# }:'�\ 1&_ i-�A
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O sr. Conrado Schlze. fabri
cante de linguiças, residente no

Depredada a séde da A. N. L Jogar C�poeiras,.?o mUflicipio de
.. São jose, adgUlrIu um porco que

pesa 450 kilos!

. PE�ROPC?LIS, 18 (�),- A séde do .nucleo local da As pes�ôa) que des�iem ver
Alhança NacIOnal LIbertadora fOI vIOlentamente varejada e depreda- esse formidavel sumo terão que
da, ontem, cerca das 21 horas., . . " I pagar $500.

Os assaltantes, ao que se diZ, são pohclaes. OUVI porem, a

respeito, o delegado Getulio de Azevedo. S. �. contesta semelhan
te versão e mostrou-se, mesmo, sériamente contrariado co:n o aconte-

cid,), determinandJ a abertura do inquerito. PETROPOLIS 18 (G - F d' t 'b'd h' I
b fd d A N L f'

.

d I I' ,oram IS ri L1l !Js, °le, pe a

Como s(: sa e, a se e a . . . 01 vareja a pe a po 1- 'd- d� L I· d, AlI' � N' I L', d· dA' I-
.. "d I d f' J •

d' d b"l
. Ct a v, ?O etlils a lan)'a aCIOna werta OI a e a cçaQ nte-

ua ontem ce o se 11 resu ta o, Ican:.Jo mter leta a e so VIgl anCla. I' O d "d 1
.

d,

E' 'd f'
. d' . . .

d ' gra lsta. s OIS parti os procuram esc arccer os acontecimentos, ca a

ssa guar a ,OI retIra a ao anoitecer, perslstm o, porem, a I I d t d t' t
1 •

t
1

.
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I D qua, en ro 05 respec IVOS Don os oe ViS as.

interdicção. Os assa tdntes encontraram, assim Ivre o camm 10.

e-I
.

predaram tudo. M�.5as, ca��iras: um recertoJ de radio, machina de
Afo d "I"t O acto do nosso �f��tJWJ !::;r;i"��r�o

escrever e os demaiS utenslhos hC,U81ll pela chão, d-'.!spedaçados, de Im e apu rar se os m I I ares ,;;;_tôõi:iiiiii_,__iiiiiiiiiií__iiiiiiiíiiiiiiiiilrõiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiõiiiiiDiiiiiiiiD__...,m.. ;;;;;;a�",,���

permeio com p'\peis e documentos. i n te rv iram Tachado
A séde da A. N. L. e tambem do Syndicato d03 Opero-

ri JS em Fabricas de Tecidos foi então desinterdictada e entregue ao

p:'ésidente desta ultima associação sr. Simões Telles.

Ern face da
AaI Na L.

DIA DO

COLONO

O melhor sortimento de

Pernam buco artigos para homens só na

casa a CAPITAL.Agitações em
cooperaç�o.

,

RECIFE, 18 (G) - Ha certa agitação na vida do Esta-I liMdo, devido aos choques de extremistas da direita e Ga esquerda,
que aqui se tem verificado. Dois secretarias do �r. Lima Cavalcanti
são especialmente visados nas conversas e confabulações, parecendo,
porém, que tudo sanará sem difficuldod;:;s maiores, devido ás me

didas que o governador resolveu adoptar, não pemrittindo novos cho

ques populares.

PORCO
o sr. Borgespesando 450

kilos! PORTO ALEGRE, 19 (G)
-O sr. Borges de Medeiros, por
motivos de ordem polItica, resol
veu adiar a sua viagem ao Rio

para a proxima sexta feira.
O chefé republicano, segundo

se adeanta, passará alguns dias
em S. Paulo, de onde seguirá
para a capital do paiz.

Boletins

RIO, 18 (O) - Afun de apurar qualquer coparticipação
d� elementos do Exercito, nas occorrencias havidas ontem em Pe

tropolis, o geneial Eurico Gaspar Dutra, commandante da I a. r�e
gião Militar, designou o major Carlos Santiago, do 10. Batalhão de

Caçadores, aquartelado naquella cidade, para proceder á inquerito
policial-militar.

Tentado um assalto ao nucleo
integral ista

Ainda fechadas varias fabricas

Quiz enganarPETROPOLlS, 18 (G) - Logo depois de conhecido o

assalto á séde da A. N. L. conhecia-se um ou�ro incidente de sen

sl\ção.
Havia sido tentada acção igual contra a séde dos integralistas.

Umlgrupo de cêrca de dez homens acercou-se d'1 mesma, porém,
achava-se proximo o tenente Rodolpho, commandante do reforçJ
policial e esse officiaI conseguiu fazer debandar os atacantes. Não
houve prisões, ao que adeanta a policia.

RIO, 18 (O) - Appareceu aqui, onkm, um désc0nheci
do, dizendo-se advogado enviado do !�io para defender Almeida.
Este o recebeu, mas, após curta palestra, protestou com vehemencia
contra a attitude do estran'l.o, que o submeuia, com �uposta habili
dade, a min'lcioso interrogatorio.

Verificou-se, mais tarde, que se tratava de um CO!Ilmlssano

de policia de Nidheroy, recem-chegado :l Petropolis.
Os advogados

RIO, 18 (G) - o jornalista Antunes de Almeida, segun-
do soubemos aqui, terá como advogado os srs. Camelo F. Crispim, PETROPOLIS, 18 (G) - Persiste:o movimento glévista,
pela Alliança Libertadora; joão da Costa Pinto, Mario Bulhões' com caracter geral em muitas fabricas, incbsive as de algodão, e

Pedreira e Moura Carneiro, pelo "Avante", e Clovis Dunshee de parcial em out as. Nestas, é d.! 6c) por cetüo a 80 po: c�nto a af-
Abranches, pela União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal, fluencia de operarios,

Politica & ais uma

Politicos que �]��f�(���r:'t�:1t
deser�ttar fJ�'l

vida
A cycIopica ponte Hercil:o

L1_!z, imponente e rnagestost,
onde transitam, diariamente,
centenas de' pessoas, te.n
servido, aos desiludidos das
fascinações terrencas, como ()

caminho mais curto entre a

vida e a eternidade rnysteric
sa e insondavel.
Muitas são as p�SSÔ,iS que,

ahi, deran 0.1 ;),'J,:U:'?Lil11 o

ponto final de sua cxistrncia.
Ainda O.'km, uma [ov..n

cheia de vida e mocidade,
para quem o mundo deve
ria ser a unica (lI;lbW\) cet) ... I •

...l\. J
" ......

nome Guilher.nlna Brica, con
tando apenas 17 annos m: I
vividos e residente á rua Al
varo de Carvalho, por LlO:_ �

vos que ignoramos, procurouPalestravam ontmi na Confeitaria arremessar-se dao,Lié!;;a pOrllf',Chiquinho doIs politicos:
---«O Estado". dr.. ho;e. pública sendo irüped:da na COIFU!TI,i-

uma. aMa assL.'11 cemo qHem nlo ção do seu ire:; (meado acto
acredita que o deputado Domingos por um gua:·da da r;03sa for
Rocha. ainda não desligado 00 Parti- ca Publica.
do Social EvoIücio!11sta. d�dal'e que I

>

está com o chde do seu Partido, D iíE. rr'" t,� � �1.� � ;:",{{1 t'''fl
..---Qtrer dizer q Je é evolucionIsta 1.fll�� 'il,b1 � íB � " <l!�l v;:;y

em ferias_ descail"ando n" o·<tr.1. '" "'"

margem
F

do rio. � contel;plal'
�

a;; �lHi>Jl i! f""iai�
aguas que com:m para o mar... O primel ro tr2,ns-

---Isto mesmo. porqí!e quando elle
se dispuzer a trabalhar tem que pas- grassor punido pela
sar para a outra margem, porque a "Je i de SE;gU ranca'�
que elle está só serve para des- SAO PAULO, 18 (0)--,
canço ... administrativo. Está me pa.- D t deu en ((1 a na cadeia o pr:rw:ndo que já foi decretado esse des-
cançopor 40 annos.

mciro crimir:oso incurso na lei
---Não seja exagerado. de segura:lça. Trata-se ele

josé Píment<l Filho, cng 'iíl1l'l
PREOCCUPADO COM OS ro, residente em Miras c pre-

CÓRTES so no dia I!>, ás 17lJs" quan
do distribuia, em Ribeirão
Preto, boletins sl\bver:.;, V02.
OS autíJs foram rcmcLtide,s ao

juizo federal.

UM TROCADILHO DO
PRESIDENTE

Ontem. esteve na Assembléa a

festejada ditriz patricia dra. Flavia
Conte, conversando C3m o presidente
da Constituinte sr, Altamíro Guima
rães" sobre o festival de arte. que
realizará em breves dias. nesta ca

pital.
;,0 sr. AItamiro Glúmades, ao se

despedir disse;
---A senhora conte ... commigo.

° PADREJACOB ADHERIU

° revmo. padre Jaco;' Luiz Neobel,
vigario de Capivarv, prestigioso e

abnegado p ilitíco republicano, tele
graphoc ao dr. N,,:éu Ramos, hYPQ
tecando-Ihe solídariedade.

Pelo que se deprehende dessa attí
tude é que falta m-ríto VInco para o
dr. Ac101pJ.o Konder também adherir,
-Acaboça a falha partida.

ESTN EM FERIAS?

Sabemos que o dr. Celso Faustó de
SOtl7.a. secretario da Fazenda. está
preocct.padíssimo e attenb com os

"córtes" no orçamento.

dpgra nd -.::.. .�""V""> p. 1)<"", '��'"...._.., �:!) - J'.1 i! C _""" C » ...�

desleal
VIOLENTA QUE'DA DO Mil RPIS NO lVlE,�CAD;)

NOVAVORKINO
-a-

NO VA YORK, 18 - Os circulas commercíaes moslram-s�

profundamente preoccupados com o facto de haver o governo bra,i
leiro retomado as transacções com marcos compensados, a cri >l e�t'l
sendo tachada de grandenente desleal aos interesses e�trLi,lllld'.:.l1s::s

As firmas exportadoras e importadGras, que desempenham pape
proeminente no commercio norte-americano-brasileiro, accmam com.)

responsaveis pela r-=novação da transacção, os interesses al!é,mães DO

Brasil, os quaes, como contragolpe á recente aboiição das transaccões
em man:oo compensados, entraram a comprar café com declara�õe5
ostensivas de que queriam embarcal-o para a Allemanha, o que lhes
pf'rmittiu a obtenção de licenças de p.xportação, Uma vez feito isso,
allega-se que os allemães venderam o café a" ameicanos, que o em

barcaram para os Estados Unidos. Nas associações dê co'urnercio
prevalece a opinião de que vão ser féas rcpres-:mtocõe:-. muito en2r

gicas, por intermedio da embaixada dos Estados' Unidos no Rio
de janeiro, admíttindo-se que (: pouco reprovavel que o Depi!rtamento
do Estado lance mão da ameaça de reter os pagamentos destinados
ao fornecedor brasileiro, pela exportação de café e outros plOJuctcS
para este paiz. Acha-se que. no caso ,dos protesf03 não surtirem o

eHeito desejado, os Estados Unidos restringirão suas compras de ar�

tigos brasileiros.

,-
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____'_.,,'. ','1. ,', --------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela historia

SÃO PAULO, 18 (C)-
�

. ri ..

.to.• < ,'Ou-s·;,: no. _1.1::l'1·� J u.nsta

a concentracão oro .. iovi la P h
frF::nte Unfca A:itl-bt. firJ �,.

do Coilegio Coração
de Jesus

C�üHHitNjm de

E��McaçãD
(Compilação d� L. Nazaretn)

r.���.---\!ti(j�----
Dia 19 de Junho-S. Juliana

1831-Fallecimcntos -No Rio de Janeiro, falIece, o

ten, general Domingos Aives Branco l'vloniz Barreto, ardente. pa
triota o procer da bdcopendencia do Brasil. Foi quem, em sessão

do Grandê Oriente, propoz losse dado a D. Pedro I o titulo de •. Impe
rador" a não do rei.

-186ú-Em Recife, fallece o general José Joaquim Coe
lho, barão da Victoria, que fez brilhante carreira no exercito brasi
leiro. Nascera em Li:,bõa, a 25 de setembro de 1797.

-18S0-No Rio de Janeiro, fallece o jurisconsulto An
conio Pere.ira Rebouças, nascido em Maragogipe, Bahia, a lO de
agosto de 1798 .

1892-Fallece no Rio de Janeiru, o nosso distincto con

terraneo conselheiro Diogo Duarte Sil va, pre"ide te do Banco do
Brasil. O extincto foi deputado á Assernbléa Constituinte de 1825,
tendo sido ainda eleito para as legislativas de 1826- j 829;
1830-1833 e 1834-1837.

L�_�'_E�_C�_�:;_F';_A'_U_T (;) E�_ES__:
15I::ll4:'.501iW..:l.m:!}'����'1!',��� ....

')f_h-. F'01ici::,.
F�ia l,-fl 0 o r

•

Está/] quasi conclui das ao, obras
da construcção do magcstoso pre
dio, onde será installado o Gym
nasio do Collegio Coração de

Jesus.
Essa construcção (dirigida pelo

competente engenheiro sr, Tom
Wild.

C�io Prado Ju-
escola�V1ais uma.i)r c cuL050r,.Jo,;s

inaugurada nesta

capltaí
I\. Cruzada l�acion,11 ele Edu

cação, prosseguindo no 5�U patrio
tico programEn de alphabetiscção,
a que o Gevemo e o povo Cl;;te
Estado vêm dando o seu d .ci
elido apoi-i, inaugurou ontem mais
uma escola para a1i)h,:.b_;ti_;ação
de adultos, que tomou o n. 10
e o nome da saudosa pr oless '.rd
M:uia Luiza Dias) como U;Tl

preito de Íiomenagem 2 mem ,r;',
dessa distincta educadora.
A' s 19 horas, na Y:é(�e (Ia es

edil pública, á rua M"jor Cos-
, ,-..

ta, com a presença do sr . .JXH-

tario do Interior, Director do De
,iilll\.llllJ o::: Educação, Com·

'líssão Executiva da Cruzadi;l,

Associação Yd.t[l�1 i�

nense de Enge-
1 cJ nhelros

!_"(' um, sem atrai) (.::,
t I}O�, na r-1a':Sogoll.,
ti iia, e urr a i Ú· ll":

.

�, I
'c ·<.s I: ;.,
",I'

. �'I(_.,_-

;" I
, I

Compra � Ddrü VCi3 conven-·

• O vi" nil�a ci � ,-(,0110111;- .,'

�'.) �il �A(J L'. )l�). Enviadas pelo Conselho de
____ _ _

.

i Engenharia e Architetura da 80t.

[��' ..( \ chamar uma Li� t'�egião, acham-se em: mãos de

tIH1U:�-:r..) é sódiscar o sr. dr. Orlando de Oliveira Goei·

n. 11 ......... c-� '!') O unico dner, á disposição dos interessa-
fij �-'" t_ :I ";__5f.{ J.."1 ai

d
. co •

d� 1 \� '10" ; :l:; Limousines. os as carteiras prOilSSlonaes é

c' �".�:·'�b:���� Brw\ioJ.ccqUé::S Dias, Hugo}\t1und,
I. " " "

_�

� Oscar de Oliveira Ramos, Nico-
r

tod > -,., r ' " •.-""". ""._. I :�.� Íau Peressoni, Felix Von Schmis-
'_ln ocor ,c:, ][1 '" I f:J' D k C �" j �

"'-" 4� 'Gl) :':'iOW vene ec, �ae,ano
\ I. r, ;" r 1�

�\ � � �I- \.. !.,,): � - - "t�,. S., en- �) Deck,' Paull> lVleinecke, Ricardo
..:on� ,rà ' Jl

"

LI:3. iI.! '.�" ur;�J. (!1\�, reúl"C' entan- t Kanlich, Pa:u1o Garbe, Carlo:
L',) O I'

'

3 a;, \ v 1, I' I:; lLTI 1'('c": 'pt'lI· poJerá ��.j Coelho de Souza, Pedro Almeida,��o:f recer, p,,; t : ) ;", [;\'. I"� Gonralves e Eugenio Wecchettr.
��:t �

_. - - -

--_ :� �
..

� � �] �;'Ul1'l\
�r. �',,�;.1,:'::-·�1.l1��:_:;:�'���; L�l'}l��d�

� �

1L. ::'.:iil: . ...:ãJ,;,.�J

. ,,1 'H

(t ':;" da FJici", (.Idl c u.« \...

r .1 todc.s os pontos (h c· '2
•

e 3.S ruas <:r:e ccn.,til·niCi rn ;J .r sa
"'. ,;1 ob:':Z[' crias r ra o I ,,,I Ja
C (C"'"" r. ,-,,' fr r I'" ,I '"'

• j
'.

11;.(,. (..... '"

J... ''_ .t.:.. .._' t)('i
�

du i inqre tor.r (' _ lI,", " i'
(oi:;, ?� 0;-"'''1

10", "'!, .;..,.\��: iJ'i"

RO�l"�an�e
Son�io das

da pbf.Aaia I)
ES!1neraldas

) ofcssnas, representantes da im-
COlllp2u!hia Editora Nacional __- 1935

pL:1Sa e grande numero d � peso �.�. _

,,)as de todas as cla�ses sociaes, o 'r!!iW----

d el' S' 'd 'I pIo de Henri-R()bt�rt qu" ,;}l-
;,[. r. I::' lezer al'i:lIva, presl en- Estão púbEcados mais dois vo- d 1924... d ciou no ai1n� e , i:.t! .ii-te da C. E. da Cruza a neste lu Jé::S do sr. Paulo Setubal.
E d b

.

d d I blicação d03 StllS lTIngm[u,. ssta o, a nn o a ,essão. ec arou O viaoroso autor de _ AAUlo:"izado pelo sr. dr. O"CI\IA 1"0 Lés grands procéss de
, r '1 será vendido

�a.:l 6",,",,·a a L.. 1'· eSCfJla Nlarqlle.za de Santos, tO O l'histoire _ têm appare"':IJ"Joe '-..,ollaço, e fa UlH3. expla:lação dos obj�cti- Princiüe dr! NaSSGll,-é um, '1- dI'a 21 �s 19 - , ultimamente na,I ...;ro�ra3 \ "I"em !Cita0, no ,"
'-

1'0'; dcl caEada é do que km d h' d Ihoras á Praca Etelvina Luz 1· d' , I
typo, ê amem e eltras, que tado numero d-- tr·-,bal.w-.;

, rea !za o ate aRora, recebenc o ao
se revelou em nosso pal'z, pro-2

�

pirados eTl ; 1 iW"
, .• -

•.n. : terminar muitos apDlau'iOs. dLl�tor conscif'neioso, vivendo co-
Moveis, espelhos, cortinas, A segl'!ir usou da palavra o sr.

"'I'� V-l·V."' CYI'!llsl'vanlpni'p pa:a a

teraria.
J. •

b' 't
.

t ' � � Av v "�. Fe!izmenrc� ha '10 :-S il
C

� rcspOSlClros, lSCUl'S, V1C roo Hypolito Pereira, esforçado coo- litteratura.� las, by del.e. td, geladeira, es.- perador da obra da Cruzada, gue I O I. I _

novo, exub"c·an!';.; de vd-::., gCé_'-�
,.j I S ivros que s�:c)screve, sao ças á aIguiv ,ra�m d.� y)".,;'l-

� tantcs envldraçal.las para 1·· enalteceu a acção devotada da o�; .••.o' ." ,

�

I vros, etc. f f' /I. L' D'
�,-r\os e IbLressa.1tes, po, s,-re,n z.ação e progresso, ti da V'/;pro essora .nana mza las e· .

d
' I

..

I
.

d d d�.'
-�.� .. -..

'd ) inSpira· os n um a to cnteno, e rosa p ela e e escnptores . e

� I agra eceu, em nome �o povo .a demorada anülyse do factor histo- talento e aptidões para os tra-

I� R·e�j· i Rstam' en m;
homenagem piestada a memona

rico brasileiro. balhos do espirita, taes comoq;", I!vl !,� sua ex-professora. O' h' .! - lL d· I o
•

O P f L T' d 1 d"
a 1 Ia vez lle a venl.1a o �eu Paulo S�tubaJ e Gu"tavo Bar-e to do"'" C;V IS fo . . nu, aoe, Hectar.. d I'

.

� �
dO' Ed -

Incontes,e successo e Ivrana roso .

o epartamerüo de ( ucaçao d d �

atravez c uma pro ucçao cau- O pouco que apparece Ffi let-�".' .. . congratulou-se com a Cruzada fi!
d I f d ' ,

� RIO 1 7 (G) --No mumteno h
. a asa, ornecen o-nos 11 uma se- tra de fôrma, em se tratando

�" dd F,,·,.",d� e�'�.·vo [Ounida hoJ:e I c.om 01 povOI�at _armenseFo�r mdo- rie de trabalhos, episodios e ob- de historia patria, n,om sem,lre
d 1 I·

G'_�._ o" ,,- �"
'. _' tlVO aas fca lsaroes patrL;�lcas a ,r-I ," rJ r, i 1'"" '1 e ir,il é ,'O ta, a:moço C - :J: servações, gue s:-:m o revestimento é um relato J'udicioso da ver-

1 -

: em sEssão secreta a
1

ommls-;aa Cruzada e recordou qUe, em11 ) LC dr-- ,10 Hoé::.1 e direito a um BA- 'M d t d das galas mentirosas, precisavam dade.)'.'-, '�'.p 'Ví"L '1 11�ta encarrega a C1� es u ar o
1927, por occasião do Congres-J\J 1(, 1 Lr l\.i 11-\ , por pessôa. 'lt t d t d ser registrados para a verídica E' �xcepcão feliz, o sr. Paulo

'," reaJu�tamc.n o .0� vellcIme�_os 00
so de InstrucçãO, realisacto nesta �

, -
, .. � cr; ..� $PC. t� f d U co.nprehensão da remota epocha Setubal, que dando a05 seus<.: ......y [ .. _) ...� �.;'!'; It.,� """" r, uncclOnanos CIVlS ama0.

Ç" r·:t-l sob o pat"ocinío do Pre- d d/ As tres commissões anterior-' .Cidl: clt' A'd ltpho 'Kondr.r uma
,as arroja as incursões no Vflsto livros um colorido rrais !iUcra-

�
d" 'd r

SI ,-il e o 1. �, .

territorio patrio dos lendariosBan-' .

·t" ê� mente eSlgn�GaS hocaram 1 eli:!S
das theses que maior attenção ha- no que SClentllco, rom:mc a

!{ b d d deirantcs. sem preJ'uizo dos factos culmi-,. 50 re a m�tena, seno o �arca a
via despertado fôra J'uôtamente, a�

se- Analysando ha alguns mezes, nantes da Hirtaria."II nova rCl.inlãO para a prOXlma da creação de escolas nocturnas,..

d f um livro do sr. Joaquim Laranjeird, " "
-

-=P...a<:::-�� =-=-=-"-':'!:D.l:l-=--.,-,�-- gun a- eIra.
para alphabetisação de adultos. I'

II

----,i..'�í','�, @.�����e� nessas mesm:\s co umnas, tlvemos O Romance da Prata, é um
.----- :�',b!i 't· ,�T :� ���� li ;;;� Apezar das difficuldades enco;}'"

(,rca<l',"O d" e..:::./
....

r."':.ver·. d� � o < � o," � livro bem feito, va"a o em estylo�:; tradas,' desde aquella epoca vinha "Andam em moda, as biogra- de chronica, e cUJo o relato das len-�� o Governo do Estado cuidando A exem.•f15,'!:� phias romanceadas. rontinúa na 6a. pagina�, sériamente do assumpto, concan- .

_

O do-se atualmente 14 escolas no-Ie dumas mantidas pelo Estado,
� .

(�"� Nessas condições, o apolO que o

f�� DeDartamento, em nome do :..... 0-
O ver�o. dava, sem restricções, á

obra da Cruzada, nada mais era

do que cumprir uma obrigação,
de vez que el!a vinb auxiliá-lo
na execução do progl amma in
variavel de todos os governos ca

tharinenses.
A inauguração foi festiva e

attrahiu grande massa popular
tendo a banda de musica da
Força Pública tocado durante o

..

Um ;�;a�Se () iJ 31
Exc .1 ; te' .t

tI" U,l,!(',I.c"r"uagem
',ç� I ,') l! � ... ' C t3 f�aldas

��
1 t õ<..' ::'ll n.• ", �ler r �, . .3 na temp2ratma

e'e I ,
• t

," ,). 1, c1,l :, ·rro da Alfan(L;�a, ás 9
. ,.,\) (., F) J, !-ior,-�, um coníortavel
,·-"i '1.' dJ. �

11' i' 3. Santo Amaro
,

.. o

. ,
• o • c",:.rva de passagens: No

. da Conselheiro Mafra, 82
'l'�.LEfiHONE 1.521

1 J i' l'
1\, t

1 í ]L I <:10

".
, ,

ír"""'. dL�

Em 21 de Junho tenl1ina o prazo
concedido pela nova lei

Oia-.

V.S"járeal isou O setJ seguro?
L" TAXAS MODICAS PARA EMPREGADOS DO

MESTICaS E COMMERCIARIOS

Não faça o seu seguro antes de vir aI nessas
tabelfas e cor.dicções

Pr�1iysiOS enl mercadorias iNFORMAÇÕES SEM COMPROMISSOS COM:

e
::;� acto.
::;;� A imprensa foi rep:esentada�, pejo sr. Cassio Abreu, redactor

do O Estado e por um auxiliar

I
de redacção desta folha.

o

Por 1$000
RUA TRAJANO, 2 (Sobr.) FLORIANOPOLIS

I
Prefiram sempre o ":egua�

laveI SABAO'
IND IOde Curityba.
Concurren

ela,
A Mesa Administrativa da ir

mandade do Senhor Jesus dos.
Passos e Hospital de Caridade,
desta Capital, até o dia 20 doc
corrente ao meio dia, receberác
posprotas para fornecimento dos
artigos precisos ao consumo do
hospital, dumnte o semestre de ju
lho a ::fezembro do corrente an

no.

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CRED�70 �#�lJT'UO �:.J�J2E=DmAL!

IA (�:J�e:D�TO MllzJl""'[""UQ PRE-
D�.tAL, lIestaca se das ma;s sérias e vantajc<sas SOCiedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$003

I�eationó rte
1iI& rz _z:a;'M dI'

CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIFICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio de titulos
e documentos desta qpital.

QUE suas aulas, cursos e conces

são de dip.lomas prosseguem e pros�
seguirão na sua nórma habitual.

OS DI RECTORES:

visa ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

RIO DE jAN::!RO

I
.'Z

�

�
�
�
� Filiaes

���: Secção de
, FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos

� Morins e Algodões
, Lonas e Impermeaveis

Tapetes e trilhos

� Roupas feitas
-7- Sêdas

�, '

Linha para coser e sergir
� Lã em novellos e meadas

� '1l Sabonetes e Perfumarias
��� Alcolchoados e Colchas

m�' Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

� Depositarias dos afamados
� Charutos «DANNEMANN»

�
�
�{���

Blun-�enau - .Joinvili�� Sao Francisco Lagur�)a
MostrtJé.�rio perr'nr.3nente em Cruzeir·{.",) do Sul

Secçao de Secçao de

Machinas de beneficiar .madeira
Machinas para officinas rnechanicas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a <lavoura:

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis; Motores de" esplosão, Motores

electricos
rE?S Material em geral para transmissões:

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças,
Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço rnechanico
Conservas nacional e ex.ranzeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER.._,

Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral
----------------------------------------------------------------------

Nf:31Vega9:._âo. "Hoepcke"--'vaporE.�S "Carl Hcepcke", "Anna' e Hf'\,,�ax,l,
Mar'ia" - Fabrica de Gelo "r�ita Mar�ié;l" - Estaleiro "Arataca"

em:

Empreza f"··Jé.""iCiCH"1al de
Fabrica de Pontas HRita

FI..

FERRAGENS:

Material em geral para construcções:
Cin.ento-íerro em barras. ferragens para portas

e janellas, tinta
Canos galvanizados e pertences
Fogões e Camas
Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-

Co rn p a n hi a BahiaAl+l a n
ç
a da

� ===�"'== o

'00 Funôuõu em 1870 000

5EBUR05 TERRE5TRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

I'-Pital renllsuõ o 9.000:000$000
Rr?slz:rvas mais oe 36.000:00o�jiOO[J

'IRl2reita
12m 1933 17.762:703$361

'Imrnoueie 13.472:299$3Q.9
Rl2sponsabiliàaoes assumiDas em 1933 2,369.938:432$816
(Estas responsabiliàaoes rl2ferem·slZ sórnente aos ramos àe

IfOSO
IZ TRAH5PORTE5. que são 05 DOIS UH!C05 12m que

a Companhia opéru)
Âgentes. 5uboAgente:s IZ Regulaõores oe Avarias em toàos oe

Estcôoe 00 Brasil. no Urugua" (5uccursal) e nas prtnclpncsl
praças exn-cnqetrca

Agentes em Flor-lonopotls CAmp05 LOBO & CIA.
Rua l. mafra ri' 35 (sobrcõo) I'nixo postal 19

TlZlegr. ALLlAHÇA Teleph, 1.08:i

Escrlptorios em Laguna IZ ltajatlY
Blumenall e Lages

r 1�lW'DíWtmQ gt i,

Sociedade Immobiliaria Cafharinense Limitada

Villa Balrlear-ia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYi. 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 Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. ood« brindar seus filhos.
Llnõc Vista Pcnorcmlcc,

Esplenàlóa praia OI? banhos.
Optlrnc nascente

õ

e agua potcvel.
Terrenos completamente planos.

A VILLA BF'lLHEARIA Dl::lTA a:

1000 metros ôc Ponte Herclllo Luz.
800 õo BranDe Quartel feDeral, em construcçõo,

600 Cio 6rupo Escolar 10s� Boitellx.
Ha séõe ao Districto 1oão Pessôa.

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis . Biguassú.

Prestações rnensaes desde 30$000

á João

A 5orieóooe se encarrega Da ronstrucção De Pr éõlos
03 lótes uõqutr.õos, rnz ô lc n t e o pagamento àe uma entraàa á
unsta e o re5ta1t12 12m pagamentos rnensues.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

W:&itll!Zl:WM_ fi LELZ2L......

I t;@nfeiiaria
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 no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FEUPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filolnano & eia
End. Tel. FILOMENO

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

Agentes autorizados da

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

II

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

-

TTENCAO
.3

�... riM e k. _n== _. • u

Yaurt deGranja
Zina

A CA
ARTIGOS
CRIANÇ

IT

MACIIlNAS:

SE QUERES ANflAR Dr,
AUTO commodamente e com

segurança chama o

f'"ord V�lmg20[)
Phone, 1. ��12

E NADA MAI3!

KJ r..'1 t: In r� �l ��' 'W1 '�"";r4�"",";f �,�� � �;:� � ��J.�� IRUA 28 D;� S[lEM�
ERa N. 16 _I

V. Excia. !!o�;ta de bordai.)
Não se j)fC�CCUr'� com os ri5-
AI t:» ,"

CDS. motncas, tcalhas, pancos
de parede e toJo e (ju.al'lnê'r tr .

balho dr sse ramo, estão à venc'a
na CAS!-\ "A IN�;·L-!.LLA
DORA" á Eua Trajano n, 11,
onde V. F.xcia. poderá c..rccm

mendar riscos espcciaes paro.
guaes(juer Iazcndas ou trabalhos,
os quaes serão fornecidos a seu

inteiro conten�o.

E' O melhor"medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,

�

rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicítes gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e 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 quantidade de acido lactico e ba-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
o E gente.

Paulo Schlerl")per Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café;:Na-

=====::::::::======================:::====--�============�� tal, Café da Ilha e HateI Metropol.
�

--------------------------------------�-----------------------

V �'.,g as casas na rua Conselheiro

enueL'l1iSeMafr� �, 126. 13? e 71a e

,""'_���....,�""?bN�"'�...�.....�-�-�'""�"""�w�=������I!III!"'!!������. rua fel:ppe Schmidt 41, rua

I Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra. para informações com o proprietario Paulo Schlcrn
per.

Está doente? Quer saber oque tem?
Mande nome, edade e profissão, cem enveloppe
sellado para resposta, á
CAIXA POSTAL, 509

PASCHOAl SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funàaaCl' em 1886

Rua Felippe Schmidt n: 8

�
�

raixa postal129 T'e}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpoqrnp nla, Estereatypi
EnCC1àernação, Puutcção, Tra
bolhas em Alto Rl2le'JO etc.

Rua TrajâiiO n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

Pellelera
Argentill'a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

VENDE-SE
urna confortavel casa, sita na rua prir�

cipal do districto «João Pessôa» ,��:..com }und(Js
para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO.

PARA 1-10
S Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

'! f.-:'.. ", j'
',4 (.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. A-GAZETA

Pro: 'F "'nn� .'
r R ..,L ..� ui.

FAldNllA ii
" r

Crrze;,\) 44 hlos
Surpr 'Zá 4� Llo5
Cruz"i.o 5 e 2 kiloe
India�'l

Extra
[)ia te

(b, 1

Moido
ri c. c. ,13.

SAL

Sac.co de oJ 1;105
S,J"f) ce 45 l, ilos
Moi-.'.) de 45 kilos
Ell(. IC JC5 2 kIbs

3

1'"\1'

J.
EDITAL

imposto de Renda
A rto 78 - Todas as pessoi

as Iisicas ou juridicas que por s

ou como representantes de tercei
ros pagarem ordenados- gratifica ..

ções, bonificações, interesses, com
missões, porcentagens, juros, divi- LONDRES, 17 (G)-O go
dendos, lucros, alugeis e luvas, vemo chinês accusa as autorida
prestarão informações a secçãa des nipponicas de terem violado
do Imposto de Rendas annexa o o tratado das Nove Potencias,

Gatos do matto uma 4�OOO D I F I.jJ e egacia isca. Aggrava-se a situação em Chahar.
Lontras média uma

'). 0$000 A t 86 A f:J ' r o -- s in racções do

I
As forças japonesas concentram-

Graxaim do matto uma 3$000 A. 78 'J f
,..... '

d 0.,
rtO ,selão ):::unl' as �

com a s� �a ronteira da Manchu,rai,' con�,'
\..LraXmffi o C0ll)1')O uma 5$000 multa 1 SOOr/IOOO ,_ 000$ t d" 'A oe iP a): . itum ° grave ameaça a mtecn-
::::ate:os médios uma 6$000 Art» 88 At''''' O d

'

h d d "I h' A
o

.. 1 " rv

- e.J e Jun o, a e terntoria c meza, nnun-
-

orco ao rnatto uma 5;jiO'IO d f
'

d"
'l-' O�O I po em �e: eltas, as ccíarações cra-se que os Estados Unido:'

Largatos grandes uma ,$ J l d d t d 1, d h F I
Ve idos mateiros kilo 10$000

te rencumen os, I?, ependC? e e accmpan ar io a rança e, a a-

multa, A �esso� hSlca (particular), graterra no estudo da situação
que pOSSUlf mais de 10:000$000 econornico-linanceira da Clii.ia. A,

MADEIR I\_ DE LEI - PRI- de redimentos bruto, fica sujeita tropas nipponicas tra: s.)ce"l1 •

12:!'u'10
MEIRA QUALIDADE a apresentação de sua declaração, Grande Muralha.

IlIV/))
Taboas de lei est. (3x23) duzia ainda que, pelas deduções de en-

�--

1 I � í ,JT'
38$000 cargo de familia e outras que o Ban co d

I "O
� aboas lei larg. 3x3 I dz. 54$000 regulamento perrnitte, venh�m a

e
... L,_,. Pernas de serra lei dz. L.�8r1t:OOO f"

'

Cre'dito PO.... '

-, ,-� li> icar Isentas; caso não apresenta N
--

Forro de pinho 16$000 a declaração ficará sujeita ao Ían-
'"[aboas de qu l'd d 2 I)"" d ff pular e Agr��

.

a 1 a e xz z. çamento ex-o' icio e perderá as ,
1-

1 8$000 deduções regulamentares incidiu CO
I
a de San -

I

1 x5 a dz. 6$000 do ainda n�a multa de 30 011
I

50010 ou ainda tres vezes o va- ta Cathari na
lar do imposto devido. As firmas
cornmerciaes collectivas ou indi
viduaes, ainda mesmo que ten

ham prejuizo, ficam obrigadas a

presentar a sua declaração acom-

panhada dos do��mentos que pro- Capital
vem o seu prejuízo. Reserva

I Arfo 175 - As empretas que
pagarem juros de debentures e

obrigações ao portador, descon- PABAtiDO 05
tarão sempre independente de sa
I _ ,I SEGUINTES JUROS:Der a qut'm sao pagos esses Juros
a taxa de 8010, quanto aos di- j Cle Liml'tada 5'1 a a

videndos da acção ao portador, J CIC. Aviso Previ06'l·. ala:
a taxa a descontar pela mesma ;� Prazo Fixo 9·r. ara.

ARROZ forma será de 4010 independen ll;..··...--iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiRiiii....iiiiIiiiiiiii__iiMiõi__iiiõõiiiiiii:
(Por Sacco de 60 kilos) témente do inposto pago pela

�. ,'.,' A Ih E
.

I At$OOO mcieda&. �����������������������w���������·������������
. .

J 'gu. a speCIa -o
-

--

I , \ /I Ih B 40$000 AI lo I 82 - São passiveis do ,

(., I" ._' "O
- \gu _a om

.
I t • ,i! '. ct-. \ ,) I.... l}

r E' I 4
'

mp t d d
'

( J ,'I � .. : � h: I : ti

•

8J I' é"pCí'nez specla 2$000 I OS o e ren as os venCimen- ,

.•
<

, ,1
' " 'O

I Ji/ponez Bom 38$000 tos de todos os membros da ma· �

:l ,·1 ;',
.. L
•• �OJO Bica Corrida 28$000 I gistratu,ra ,da união, dm Estados..

',� c �fi Lo .'.' r

re'�' ,V" :,0 MERCADO FROUXO r.. do,
DIstrito Federal e do Terri-

.

, • (i. ( ,,) n. I.J tono do Acre, bem co:no os do
BANHA I funccionaJismo público dos Esta-

(Por caixas de 60 kilos) � dos e dos �unicipios. (Decreto
Em latas de 20 kilos IS5$000'lno 19.723).
Em latas de 5 kilos 158$000 Secção do Imposto de renda,

Café em grão arroba '/ 1(' J Em latas de 2 kilos 160$000 annexa a Delegacia Fiscal do
ThesoUl'o Nacional no Estado de
Santa Cathmin�.

Em 10 de Junho de 1935
Carlos Conceição

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$20Q
1$000
3$000

� )��l)
'1')I\� �\ )

PELES

Ml$ JI) )
_,.. t,

:.. J

62,iJ;)OJ
...... � O

�/,L CE I\,!C� c/'\r�()'
Sacco de 60 kilos 1 � -=. ) )
5acco de 45 k:ios 1 I, ,) Sarrafos L

,I

44
� �,-,;j

4: /;

FARINHA DE MANDIOCA
('Por sacco de 50 ki[(ls)

Fina com pó 1 3$000
Grcssa s:;m pó 1 í $500

MERCADO S3LATAE

M$!Jr©��o dij m�
FEUf-\O

(Por secco de 60 lei1os)
Preto novo 1 8$000
Brancc especial 23$000
Vcrmelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO ESTAVEL

o. v'Efí.3:: J
t�rrc 1. .acco
li' .

r- �r( _. ",t, caixa

(�L· Y(} '.t caixa
\/. I ,"! ceb.. c,· li
Soda Py.amide caixa
C·' 'v" C:"lX ..

\. ' ,

.-,: /f Tio 1
L_,�� _, � J .t !Jc,."r c ,1$d

( ," (cri

F ',,,;;, co

F<-o e,! ui o sac;.,o

1'1' L de niulO rv:::..:J:

\lr'

,.

L.

\' _ '''os

Xarqu� c rxões arroba
)" , que sortidos arroba

FciJ&o Feto sac.._o

Feii�,o branco :,2.CCl}

t·' .. "

l' eJpo verrheitio 0 ...,,"':0

Mil,.o
Batata

Sé:!.C,-O

sac\.,o

sacc.o

Arroz em casca 51'<CCO

rarinha Barrei;os �a..;r_o

fur: t COlflmum SdCCO

Far' ..ha de mílho snccv

CS ",fi c(lco
Ervi hr. k;'o
f .. I, l.lo
AS�l'( ,r POS"O arr0!:.a
po�" l' .... sacco

CU(.c -1... FO.co k;!o
,o: c .. 1'1( o kilo
C�ra kilo
Mél Ge abelhaslata
Nozeti kilo

COUROS

Hefugos pes&dos kil)
Lirrlp03 pe�(.cl DS 1. '10

1;, ,)C

'\,�" 'lO
b ,';0
G 3;; ...

C \',OE
; �L �vOO

100

DIVEROSS
(por kL'o)

MERCADO CALMO

-V1ysterio

XARQUE27'::000
2;$000 (por kilo)

1$900
1$600
1$500

iv1antas Gordâs
Patos e Manta
Sortida ré;,ubr

MERCADO FIRME

Se tendes sido até hoje
infeliz e desprotegido da sor
te, vivendo sempre em dif
ficuldades, ou sem poder
realizar os vossos desejos,
não desanimeis. Escrevei ho-

6$000 je mesmJ para a CAIXA
1 $500 POSTAL 49, NICTHEROY,
1 $700 Estado do Rio, enviando um

1$600 enveloppe selJad.) e subscrip-
to, para a resp0sta, que re

metteremos gratis o meio fa
eil e sezuro de em 8 dias,
conseguirdes o que desejar
des, seja o que fôr.

1 í (00
1 j .... "O

sacCd

lCw)OO
10:; UOO
1 C",OOO
(' i(JOO
lC:OOO
8' �)80
12:,( 00
26 ��

$.200
2: i l'{J!)

Cêra
Cebo
Carne de porco
TOJcinbo

CAMBIO
90 d[v á vista

91$000 91$000
1$220
7$465
1$530
$880 � " Vende-se uma

1 8$572 au Ho vi�ta, marca

2$535 CaCIque, 6 val-
5$995 vulas em perfeito estado por ....

3$140 1 :OOO$-Largo G;:,l. Osorio, 38
':;$328

,-

7$280 Professora norma-

12$570 lista -- acceita alumnos.
2$500
lS,vOO

Praças
5I Londres
« Peris
« Hemburgo
« ltalia
« Porlugal
« Nova York
« Hespanha
�< SLlÍssa
« 8ehica

'"

« B. Ayfes
« Urqilay
« Hollanda

,

I ,I \.,,:\.1 "

1 j", �IJO
1 < 5�)
J.,JU.I
5:0500

11 ·Ooú
b.fOGO

CURSO PRIMARIO
E SECUNDARIOiVOVIl\1ENTO DE (,EI�EAES NO RIO DE JANEIRO

5T!J:.'r� l 14-(J Entraàase 5ahiàas

Feij u (salcos) � ).)56 12.298
6 a li-2/59 TRAT�R , áh R� �aIdanha

Arro"' ( ») 71.111 16.876 20:199 ann O • O

Far t,:' ( »-) 2l).�24 11.179 11.356 II Vende�se um

Banhrl «(',ú��s) r;'�77 8.645 6.218 lanOzeitter Win-

fVIJ,l"', (3aLCI'v) o.i:'O kelman novo.

Xal ;.1,", (:a: C; os I T.V@O Tratar nesta cedacção.
(Faltam a� sahidas dos depositos particulares. Por preço de Qccasião.

Companhia 6rosileil'O poro incentivaI odes·
envolvimento do Economia

capital fiub5crlpto I 9.000:000$000 - Capltc.l re&.lI ..a.:1o: 800;OOaSOOO
Sede Socl.a.l; Badala ;:

CONSTANTE participação de 50010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

RESULTADO DO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 OE
MAIO DE 1935

A China I
protesta

contra a ; nvasão
nloponrca

Ler com attenção
Para conduzir physicos fracos para a Saude,

e tambem os convalescentes de molestias graves a

dultos lJU crianças de ambos os sexos, offerece{nos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus bcneíi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope ledo-tannlce
especialmente preparado no Iaboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

A Saude!!!

(Soe. Coop. Resp. Lfda.)
Rua Trajam, n. 16
(Edificio próprio]

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS

Combinações 1inteiramente
novas e muito
interessantes

)
de titulas de I

capit.íllização,
quer saldados
quer de pa�

gamento frac
CIOnano.

Dose5: Urna colher àas àe sapa antes àas refeições.

Pharrn,scia In-ternacional

Phco. Luiz d'Acampara
ESTREITO STA. CATHARINA

�Fabrica de Bordados:=
=== DE ===

rE�ni�io Dinslaken
--�--

Neste bem apparelhado estabelecimento executa-se com a ma-

xima prornptidão o seguinte: Mosquiteiros, Cortinados, Cor
tinas, Bordados em vestidos, Toalhas, Ponto de Jour Pon
to de Luva, Ponto Festone, Ponto Cadeia, Ponto Bordão,
Ponto Botô�s. Plissé, Bordados em Machinas Singer e

Enxoval completo para casamentos.

Os srs, Commerciantes terão abatimento.

Rua Conselheiro Mafra n. 84
FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

J,--
T

'

,

Allh)mlç�, tlU Itnllia
'��IB.it;lli�:I�:i«. �. ".

.

�

"

,

i Sorteios meri-
I '

i saes de amor·

I tização, com
l reembolso
� mensal, ao l'

I numero sor-

teado, do
;DUPLO

do capitdl
nominal.

r,
I

NUMEROS SORTEADOS

3.685 -- 17 938 -- 1.099 -- 5 60B -- 5.248

Sr. Modesto Henriques, Petropolis) Estado do Rio-contemplado com

CAPITAL DUPLO Rs.

Dr. Henrique W611ner, Rio de janeiro, Capital - contemplado com

CAPITAL DUPLO, Rs.

Sr. Jayme Ribeiro Leonino, Aracajú, Sergipe, contemplado com Rs_

Sr. Oswaldo Sodré da Costa, Santos, São Paulo-contemplado com Rs.

Sr. Alfredo Faveret, Porto Alegre, R. G. do Sul-conte!llplado com Rs.

D. Laudelina dos Santos Damatfo, Rio de janeiro, Capital - con-

templado com Rs.

Menor Merda Luiz Gonzaga, Mocóca, S. Paulo-contemplado com

um mula liberado de Rs.

Sr. João Alves Baptista, Rio de Janeiro, Capital- "contemplado com

um titulo liberado de Rs.

Sr. Jayme Veiner, Nictheroy, Estado do Rio-contemplado com um

titulo liberado de Rs.

Sr. Joaquim Pereira Junior, Pouso Alegre, Minas Geraes-contem-

pIado com um titulo liberado de Rs.

12:000$000

12:000$000
6:000$000
6:000$000
6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

HOTA: __ o sr. Alfreàa faverd teve um titula arnortlzaào em Abril proxima passaàa. foi nava

mente contemplaào este mzz cam a numero 1.099.

I nformações com os Correspondentes ��egionaes

Campos Lobo & Cia.
.,

Florianopolis - Laguna - Itajahy - Blumenau - Brusque

"
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I

[Dr. César Sartori I
. , , '

'

"
.. .' � I Escrlptorio R. Felippe

ii Clínica Clrurglca-operaçoes i Schmidt rr 9 Phone 1483
ii

.

Das 3 horas em diante dia- 'II
.

.

�riamemente á R. Arcypresfe 'I .- - i

l1;\'Paiva n: 1 -- Phone 1.618,1 �,I ,_�
I

I. ti;» • I ii o-, Fulvio AducciljII Resld:.:nc:a:-R. J:,)d'Les lu- II ',i
Advogado Agência no

nior,179-Phone.1.285 ;1 Edi'fi�io La Porta �-fotel
,...= II i Rua JO(�Ob����)' n: 18

���,ftm�.����������������,
���--·--I !

Dr. Antonio Botinil [" 1O��1��r:sas14 áSl efinação de assucar
M.dl.i"al"Ier"a-SY�"llltlll�·�· -=�� :- -I. =dcj

-

Vias Urinariú� . li Illi
Un', PedriJ da Memr[t Feno João Selva ==

II Consultaria f; Rcsidcncia ii Advogado Telephone 1441 Cai xa Postal 105

II, �Uí51 1raI�mt$s 21 \1 li .. Fabrica Rua BGeayu'lfa, 154
r '1,! 17 horas ,i i Rua 1 rajano, n' 1 sobrado

\O
,-,onSlll,as as 1 1

1[:;" II ",�:;;..D�V'l!)Slt4: Mercado, 36I' 1 t!-;'j Telenhone n: ,1548 �. __o

�

I' J 'fe:®fJhor.lGll ,'I9tH;í r-

,I ,� FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina � ."."......�r.�_.•'"r,�...,""-,...r-:._.r-._.-1":'�-..- .._
. ...,..:i?lJ��- --�.

li ........._ ---=;--==�--==--......-=

COMPRA-SE BAGAS DE NOZES ��rot:������2i&:�(�';_f��::�'����lli�t5:�r:�iI 11-----=
-

- - _. - -

-I '

I PARA ACQUISIÇÃO DE Ul�v1 BOM RADIO (,\�

"" 'l" ,i Accaclo Mo-j :...:....,_
-=._.

:s"'............. � São necessários 3 qualidades fl�\, "c', �V'� igu;e� � iI 'W������� ��'C����� l�� SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRlJilA &\�
" Boabaid [reira temseuçscrip-��� =�1 ',Essas.somente,sãoencontradas ��;�

Clínica Geral -- Vías urinarias �, � !�; ME � ��
nos novos typos de radio

,

'

, '_:":'.,,�,:,',:,r.;,j�;,,li tório de advocacia á rua � � �

P 1-1 i L � p S �":i..�
Hemorrhoidas: - Tratamento

!i � (.;pr

sómenle
� ., �...=.r�.,.�;;;1t r�,i�sem operação e sem dôr I Visconde de Ouro Preto I I � PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC. �1Resid.:-PraçaPe1rei;'a €1 ?51� I,.• n. 70 -- phonp' 1277.--- �,�,'

aye r Ie �' COSTA & Cía.-RUA CONS. M/' PRA 54 �!'.':,',il,veira, 14---Te epn. J j
.

.

•

:; � &�I��.��,,���,(r�5;l���)']��11�r;';: -:;::�\��,;:)'1t:,�"Consult.:--R. João Pinto, 13 1: Caixa Postal. 110. 3 'f!tifo ����r.:"0' " <-'-'-".="'-='-=-'-<'''''''-I.<�'''''-< .•...:.,- "."-,",' p

, Co",ult:�ebph, 1595 L��. J I: Boonekamp I Paraná el"c3ntU
das 15 ás E10'-![9 I Não ponha fóra a sua lamina' O apperitivo de maior farna �� Tirag�rY'\ 8.000 �}{en,.r:;;:!a!-(:;·,:;-::';

usada. ��
<
G Revista=fomal de actualidade, com circulação nr s

I A,�.�ijirél já o afamad� afia- ��ee�@�
. .es.�� Estados �e� E�pirito Santo; �Jl�l�as, �;io, S. Paulo, Matto

dor "SiRANA!I para laminas ty- Grosso, I ai ana, Santa Catharina e RIO G. do Sul.
,�Nas grandes luctas que desde- po GiHette.

.

Circulará no proximo mez a 28,. Ed�ç�@ dedicada ao E5([;-
..t-\am no cal'npo da actividade so- Par" excellente e baratíssimo. Val;OS' ....5 LMlII-n -Ies do de Santa Catharina.
cial ou cormnercial, o cspirito mo- INSTALLADORA DE = 'W U ilU U �����������R�����:'�����;'�':':}
demo e bem equilbrado utilisa o FLORIANOPOLIS r�

""" ""- ""-" .. , � ."'_"'-''"'''�".".u

=-�'r��;1telephone como a mais inprescin- Rua Trajano n' 11 II iSitribue' ���.(,�� Atlen ta",e'',u b','� 'l'!'''�1fj 'li" � f\ldivel das necessidades!
"..

-

..

rij �r;;.u !i1 �ll Ml "

r-;'�j"� 'WJ �hl1 � Lê.:

1.- .. ROSA � -� ���\,(4 A Jô..genci,� r\l� OC�E::rna �"\:1
RUA DEODORO 33 � de �LJblic�é�ç;ões! corn sé.�fe �·i�
FLORIANOPOLIS;

I'
em Sao Pauloi e autorizada e l'IS- �\�j

tdA' d' t
calizada pelo Governo Federal e ���a o as as pessoas que, por seu lnterme 10, amarem

� possue a carta patente n. 'P2 ��1
assignaturas ou annul1ciarem na

�).� ��
�� FORMIDAVEIS sorteios proprios, ires vezesd por �i,�\JA GAZETA �}\t� semana, todas as segundas) terçJs e sextas-feiras ��

- o jornal mais moderno e lido da Capital. � EXTRACÇÃO com globos de crystal. ���
Peçam informações. � A MAXIMA lisura e honestidélde, pois, os sor- ��

� teias são presenciados pelo povo �
�1��BE����I���������·��ft

A GAZETA
___--.----

azeta �ndica:
Advogados

� e-- eeeeeeeeseeee -�1
,I

Av i!a �,", }i�rirl��® f1up}l ,Ju',
!

I�, Dr. César

Ex-assistente do

H. Jordal1
CASA MATRIZ:

..JO I f'JV iI_l� E-:
Estado de Santa Catharina

«INOUS»
Te!. 514 e 507

Endereço Telegraphico
Caixa Postal, 75

FRLJAES:
M &' 1""" •

hai ra - '.....8í'Olí) as
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Mat�",eus
(PAI<ANA)

Herr�va atte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhldos
POR ATl.\CADO

Exportação de productos do paiz
FABWCANTES DO AFAMADO

Chá de Matte Indus

TORRES
ARARANGUA'

CRESCIUMA
URUSSANGA

"E N B1 ç,� ,"H�
"V' ln! ner,_�,�,� � �nllr.�";:1 112'�" �;,!'f'$ J' �
.... I"'" fi .>,� _"� '%if} �

,

�iIl ��; 4'.f.ll Illt�,;

Séde Porto Alegre
EMPREZo\. DE TRANSPORTES EM i\UTOMUVf:!Ç" ;UNJ\I

BUS E CAM!NHÕES

Director Proprietario SJ·\NTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolls e

vice-versa
Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSOHIO

\, ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTF.
ANNITAPOUS

ôté
THER.EZOPOLIS

FLORIANOPOLIS

Fechamento de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRASI
Na Agência ás 191horas
No Correio ás 20lhoras
Registrados ás" :19,30:horas

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

o •

Viagens semauaes e111 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolj� ás terçasIeiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARG""S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Flori(',nopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pen,ão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agr:nte em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SiMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Máchado, Rua João Pinto n. 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A' A PI"vistou-se ontem, em a aCIO,
com o dr, governador do EstadoJORGE NASSUR, repre-
a commissão dos estudantes dossentante commercial, das ca- secundarios estaduaes que, como--o --

D
sas Salathé S, A, Calçado portavoz da sua classe, plel'tea aO sertanista Antonio ias G dhi N A d é J BD C it I F d I d se d J

' an I, ' n r e, 0-
concessão das ferias ioaninas.a apl a e era, on e .

Adôrno, no engenho e equirissá, d R' d J
'

J

t t t d sde .

I J gossian, O 10 e aneiro, Na-o e' esta a primeira vez que
encontrava em ra arnen o e e atacado da terçã, re ata a oão d di 20d d ' h ar ten O que seguir no Ia

aquelles estudantes transpoem a'
o ,mez passa o, evera c ,eg<, Coelho de Souza, cousas novas e d t I A' t �

h I ANNA 1 O corren e, pe o « sptran e
portas do Palacio governamentaloJe pe o o sr, . ax extranhas , accrescentando: Nascimento», para junto de
levados pela necessidade urgenteMalty, fun::cionario da D, R. "huma cena que havia muitas 'S- P Id C T I h d t sua família, em ao au 0_, de dar solução immediata as suai

os orreios e e egrap os es e. leguas pela serra a dentro: a aonde vae se submetter, duEstado, qual serra �era mui [errnosa rante 2 m �zes, a um trata.
naturaes preterições.

I d Porem. agora, mais felizes doresp an ecente. menta hospitalar, vem, porOs indios traziam dessa serra meio deste, despedir-se de
humas pedras verdes, as quaes todos os seus freguezes e
eram esmeraldas," pessõas de suas relações, eAdôrno, logo após, morre viti- apresenta as mesmas o seu

mado da terçã que lhe roia o
novo endereço 110 vizinho

corpo, em meio de sua agresta jor- Estado de São Paulo, à rua
nada, do Sacramento no. 71, no

João Coelho de Souza. o bairro de Taubaté.
senhor de Jequirissá, parte em

demanda da cobiçada serra da
Prata. penetrando no barbarismo
das selvas.

Porem, não logra voltar.r+mor-
re.

,

"Cuidado, senhor João Coelho
de Souza, cuidado! O sertão

do Brasil é traiçoeiro.
Todos os que, até hoje, ten
taram desvendar as riquezas
que o matto esconde, morre-

N 'I"ramo ,. ão escapou um soo

nu" I

Data d'ahi o sonho das miras.
que o A, .. analysa demoradamente,
com bôa copia de documentação
historica, apoiado em autores na

cionaes e extrangeiros.
O sonho das minas do Brasil,

enchendo o espirito de um povo
em formação, e cujo meio de en

riquecer sem tardanças e cansaço,
era a captura ao indio para fa
zel-o escravo e a descoberta dos
cobiçados -veeiros-de ouro,

prata e esmeraldasê
Por acaso, mudamos?
Infelizmente não; ainda hoje o

brasileiro não pensa em enri
quecer como o európeu, juntan
do pacientemente as migalhas...
Um bom palpite. ou um bilhe
te de loteria. ..

1ik'f-

��l ,�:

H1 &; f'

�}hí;�;�mVQ -TONI��R[�fjSTITU-IN;T�E_1I
1S�� ,,{i]$J."/.v. ('$ln"�I;.�N.ta.:Á,wa. 4le,micJ.l$/I "' 1Wh1.�
\":�J�����ii&'lJ�JI��l��ifilli��m'�'�a';;==�i

Dizer com 20 palavras no maximo a effica�
cia do afamado AMARO GAMBAROTTA, o ap- No sorteio realiiado ontem,
peritvo mundial, o tonico reconstituinte do sangue. pelo conceitu"do e acreditado

Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa club de sorteios Crédito Mutuo Herminio Jacques e filhos, Jocelyna JacquesPostal n, 3605, São Paulo. Predial, foi contemplado com o Boiteux e filhos, Laudelina Jacques Wagner eO l' dos classificados receberá uma caixa premio maior no valor de. . . . filhos, Egydia Carreirão e Adail da Luz Pereira
com 12 llitros sortidos, de productos «GAMBAROT- 5: 175$000 o prestamista Wal- muito agradecem ás pessõas. que, por occasião do falle-n-lt:6Am UH5 ...

Chegados do norte, encontra- TA», O 2' recebení meia caixa e todos os concur- demar Schellim, residente em clm�nto de s�a saudosa irmã, tia e amiga Rachel Jacques,
se nesta capital, os senhores: Hen- rentes receberão uma garrafinha reclame de AMA- Rio Negro e possuidor da cader- enviaram coroas, cartões e telegrammas de condolencias, erique Boston, Octa"io da SI1�a,

I
RO «GAMBAROTTA», netá n· 7.139. convidam os parentes e amigos para assistir a missa deMario do Couto e srtas. LUlza Mais trinta prestamistas con- 70. dia que mandam rezar, sexta-feira, 21 do corrente, áse Lygia. ---------------------___ quistaram premios menores. 71 {2 horas, no altar de S. JOSé da Cathedral Metropolitana--------------------------------------------------

Por ser o dia de amanhã
santificado, em que se com

memora o Corpus Christi,
não circulará amanhã este
jornal, reapparecendo na pro
xima sexta-feira.

"AGazeta"

* -NAS CONVULSÕES* *

-Para os 'Leigos, convulsão é

quasi que sy�onimo de meningite,
entretanto, são numerosissimos os

casos em que uma pequena in-
.

[ecção banal, como seja: uma na

so-pharingiie, uma otiie, eic., de
terminando uma ligeira febre, pro-
duzem em 'um lactante nerooso

1\_QUARTA-.FElRA __ ./1 uma convulsão. Convem sempre
_ chamar o medico.

",""""".r""C""�
Um banho bem esperlo'1"e se-

!!aMo de um clysler de eh/oral, dã J sempre magnifico resultado.
_>

A mãe que tenha um/dIlO, sujeito a convulsões, convem.
que peça ao seu medico, uma receita de chlaral e a tenha sempre a

mão como medida de prudencia.,
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Chegou do sul do Es�ado,
onde Iôra em commissão de ins

pecção, o sr. Pedro Medeiros,
telegraphista de 5a. classe e se

cretario do D. R. dos Corr eios
e Telegraphos.

OUTR05 ?ARTEm ...
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Chegaram ontem de Blumenau
os seguintes viajantes: Alfred
Emier, Arthur Supplita, José Cor-

Transcorre hoje a data anni- deiro, Anton,i,o Chedi?, José Net

ve i sa.ta do nosso conterraneo sr,. to, Olga KÜIJer e Ricardo Krau

Protasio Leal, official do Regi�- i se.
tro Civil.

Procedente de Tllbarão che-

garam ontem a esta capital os

seguintes viajantes: Donato Pala
dinn, Eli?s AnEcloni, Elizeu T0-

nelIy, Marieta Rodrigues, JOã0
Cunha, R. Korban, Josephina
Sunderlick, João AAIUa e Pedre.
Medeiros

ni1Ni'JER5ARI05

Acompanhado de sua exrna.

sra. regressou de sua viagem ao

sul, o sr. Heriberto Hülse, de

putado á Assemb!éa Constituinte
Estadoal.

Protaslo Leal

Sra. Remo Corsini

Seguiu para o norte do Esta
do, afim de completar a commis
são de inspecção o sr. Alvaro
Henrique Bonzon, l: official da
D. R. dos Correios e Telegra
phos deste Estado.

,-----------

Dccone amanhã o anniversario
natalicio da 'exrna sra. d. Gpny
Leh'11bhl Corsini, esposa do abas
tado capitalista conceituado cons

te uclor sr. Remo Corsini.
A anniversariante pelos seus

eleve.dos dotes de coração e es�

pírit.) é estimadissima.
.': GG7:ela apresenta, respeito

S,-ul,-!"l.e, seu scumprimentos.

Seguiram ontem os srs. proles
sores Luiz Trindade e JOâtl dos
Santos Areão, para Capital da

Republica, afim de tomarem par"
te representando o Estado, no

Conzresso Nacional de Educa,
Encontra-se ne,st� cidade o sr,

'ção 1 realizar-se naquella capital.
Cronge Santerre GUlmarãe�, agen-I
te fiscal do Imposto do consumo Para a Capital Federal viajou
neste Estado. ontem o sr, José Campos de Oli

veira, Delegado Fiscal neste Es
tado.. Heg:stou-se, ontem, a data cm·

lo; \'lrqria d" gentil senhorinha
Maria Soares (�CS Santos, hlha do
sr. Augusto Soares dos Santos,
'",. andante do 1 4 B, C.

" l' d'1-\ noite grí\ilt 2 numero e pes-
soa" ele sua amizade affuiram á

sua r::<d"l1c;;}, levando-lhe felicita

ções.

Procedente de São Paulo en

contra-se nesta cidade, o nosso

conterraneo sr. Henrique Boiteux
Sobrinho. ('

Viajaram para Laguna as se-r

guintes pessôas- srs. Edison Go
mes, Julia Silva. Quirino, Dau
Elios Castilho, drs, Francisco
Bolitreau e Haroldo Cintra.

R egreswu do norte do
o sr. dr. Erico Guimarães,
motor publico em Hamonia.

paiz
pro-

Anniversariou-se ontem o sr,

Feris Boaba.rl, propnctario da
Casa das J\,le'.2.s.

Vindo de Imaruhy, acha-se
nesta capital o sr. Soveral Barre
to, influente politico liberal na

au�lla localidade.

do seu

Beatriz
F � >J. !'j�J je a data

ar n: rsario a senhorita
Viei.a.

Prorrogacão para 30 de junho de
1935po encerramento do

'Concurso Paraná Santa
Catharina

fAZEm AliH05 HOJE:

o sr. João Firmínio Vieira, e.n

pregado publico;
a exma. sra. d. Erncstina Do

ner Neves, esposa do sr. José
Neves;

a senhorita Zulma, filha do
�1'. João B. Santos;

o jovem Nelson Margarida, fi-j
lho do sr. Trajano Margarida,
funccionario da Directoria do In
terior e Justiça e nosso collabora
dor;

a m(�nina Evangelina, filha do
sr. Syriac:) Kalafat0s, do commer-

cio local; ,

o jovem Hercilio Targino da I
�ilva, em?regado das oHicinas gra

phicas deste diario.
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Livros e

autores
Regres

sando

que na primeira tentativa. os es

tudantes barriga-verdes foram re

cebidos em audiencia pelo dr,
governador do Estado. que lhes
assegurou a resolução rapida
do caso; dando razões de sobr�
para a alludida commissão e��
rar, daquelIe magistrado, um des·
lecbo favoravel.

Roupas para homens ( Ao que sabemos. os nosso

criança só na CASA A estudantes, já a partir deste anno

CAPlTAL serão comtenplados com o ambi·
cionado descanso de 1 5 dias .:

DESPORTOS
Redactor CYPRIANO JOSE O pleito Ma ..

ranhense
o Avahy pro
moverá um

brilhante fes
tival

CONCEDIDA FORÇA FE
DERAL PARA GARAN

TIR O PLEITO

RIO, 17 (G) -. SuperiorSexta-feira proxima o Avahy Tribunal de Justiça Eleitoralrealizará 11m brilhante festival no atendeu, hoje, ao pedido ue
Theatro desta capital, nelIe com- lhe foi feito pelo Tribunal
parecendo os Imelhores artistas da Eleitoral Regional do Estado
Capital, sob a direcção de Se- do Maranhão no sentido de
bastião Vieira. O momento foi ser rfornecida força Fedfr,aJ�opportuno para que os esforçados para garantir os constltut, ... -

directores do Avahy, se lembrassem tes do partido RepubJianode homenagear os briosos cam- e da União Republicana qne
peões da Capital. obtiveram «habeas-corpus»O Avahy espera mais do que para poderem eleger, sem
nunca, o, comparecimento dos seus ccoação de espécie alguma,admiradores e de todos os des- O governador do Estado.
portistas ao festival, prestigiando, _

assim. tudo quando se deseja en- ASLYO PARA OS DEPU
cetar para a maior gloria do tor- TADOS DA OPPOSIÇAOrão barriga-verde,

Orlando Ramalho

A' seguir-O Sonho das esme

raldas.

RIO, 19 (G) - O sr. Vi.
cente Rào, ministro da Jus
tiça, pediu providencias ao

Haverá hoje reunião do Con- ministro da Guerra, no sen
selho e amanhã da directoria da tido de ser concedido asylo,F. C. D. O Director Téchmco no quartel general de São
solicita o pontual comparecimento Luiz da Maranhão, aos de
dos act raes jogadores do combi- putados colligados da opposi.ado, ás 20 horas, na séd:! da ção e Igarantia da instala
F. C. D, quinta-feira proxima, ção da Assembléia Consti
para receber instrucçÕes, tuinte Estadual. \,
-------------- r�

F. C, D,

Crédito Mu
tuo Predial

- -- Rachel Jacques
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melhores casemiras, os mais modernos e elegantes chapeus da afamada marca
capas impermiaveis para senhoras e cavalheiros acaba de receber a Casa P••
á rUél Feiippe ·Schmidt n. 21 .... JDsé Elias
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