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Os assessinatcs de Cano�n��s, 'II�
o sr. capitão Renato Tavares, chefe da A. N. L.;;l r�ce- U'

b
.

I
,I

eu o seguinte teJ('gramm;.t: ,

"

mo, 10 - Lembramos convcniencia nomear advog�d 1 ,:,,\tO. I

para acompanhar inquerilo do assa .sr.i» companheiro C.d Y'i�ira:
Telegrnphamos sr. �overnador prote stando. (a.) Cascnrd'O "

presidente.
Sabemos que apezar das e:iergicas medidas policiaes o amo

biente em Cano;nha3 DUO é trônauilízüdor.
A Iarnilia do sr. Cid 'Vieira constituiu advogado para

I acompanhélr o processo o Si". dr. Euclydes Mesquita.
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seman1, a;),i)i\rcce,j ln dia_; me" .

rf 1"
C1a para so re�'ern ult.::nor mterro-

'hor, m:�.,; se;'t') élt'.J.)arecerem vcsti- f d d 'd d Igatorio. .ican· o dI as na c e-

�ios d"l c,'ianca (1U� d�veria ter 1 OJ .) gacia com g Jarca á vista. au-
lindo á luz. A vismhanca n�tára I

'
� tomovel, de retom;) ao )cai,

::;t� fEl.::to e çO'ne�ára a mJlmuriir, :I' d ACf P QUEM E' A iN DIGITA'""A
h'

. ÇOfl� :..Jnu o sr. r. [<..HI3::>.-\. 1- J
.

c>g/n()1) la",s �u3pclta, a;) OH I, P VI!, J' I, 'st'l e o s:'rgp',lh) CRIMINOSA
1 • l' ,)�, I, G, ICO .gl ( " "

,;:'hJ (1.) sr. l!l::p�do,' oe lUiFt 'Hã:�:l' I t .' 1 '

l'•

f
• -) u�s acaiPento .. 0\:(1\, .JUIZ

:-.'
'

..

'
n �r'r'", 1

" I .,,'. n"(:oUtTlumCOJa aUdori(.iade, .

1 í.." Pt' TI··.�'h.',�!1a l·\·I1,a;�;)'lt e' unla mo�\.l .:.:'. (1Ü -.. ..) '
•.

; ... 1 ),-:\.�� j D t:\nCi -

":·\.m�ilCl;) (:':'1 ... Ot;�a.
-

cran e ctn"
•

�J n... - '0" x:
P·olicial. ].. 1 d '}) I J AI'::0 tc,tenlU'ltlaS é rctirau.! a cri- e L,i ann ·s, natura (la wma-

S:.I.. '::.:1; ,'::11 ;l.�;; c.' ,,1.,. ,;'.;-" Fotn;;o :)"r el·,' 1..:1PS "l.F,rit:,� ,nci;;bcl d-l CÓ'lil e!il q.J� hav:\) nh:i, de oüdf} silo i(;ualm,".,t, 0\

1 I cl) sr. lL_.\. Jl·I..i�)::d (�._),!u�lh:)� Q,J::! n' I \ -.... i I L J f '1 'T"
;� r. d ,.1) ".' " (J lJi"u' .':ffia Ü ;;']i) e,jl,'na,lu. i::.. ii toa ,s �e pa .. OJtr03 rn�rn-Jr:)s (3 'ai"(H ,a. 1 ;:!fl1

:om n"1 ti'lh:\ qu·� p:iLr ));-1'''' .. . I . J

I' I d� cO'ld'j;(;'�ID r) lll"nntKI .li\) com�n�tth]Ü, peiSlm03 prece .:[Jé;.S ".
i l'

',o j'" j JrUj'jil; "Jr!tú. L:!V(tf .1 e{f,,:ito pn- d ':1
. :l:l '

i. •. " ,V" I ,(l" ,i r:!": ,(em ao
.

com (;) ).5 a"; su:" ,,;,uelr a "!(!5. ct3.. COfle ·m!1·F .}S unanHnc[flei1l.�
, )

•• t
.. , .... �� .. ··1 -, ,�-,;',.)·')�i o 1'1'1:,o.-'tl I

. ..

s'.· n. i!., LI • ,
.. ),. , ':�":� e'e H- ,."" ,. ,,( ","., "

. u . " .. ,.- :'\ f". �-� ,r,. I -. ).' I) o, m)radJr�s v.sm �os que Si'l-
, I 1'" ., '1 .....1 ".<) ._'" .10,r,la, co,n seLh,..

- 1 ·�,j'·,r OI no· C'il. 'oã) lVhr e i !l(1' I , 1 '

.! J t. i 'j. - 1 '-�·t· Q-

"1 " 11-.4) 1,,·j';'1�n!Ü, I.J
. --:l:e'�'l;)f(IS Cl ;:-;�n'vo I.'T

-

os e tenuo o 1)lam �1� tu. J� al �U,\S lu·.,} lnag ..... n::;.

de Souza, p .. \.a e;n co "panh:.;l do I '. J J d' Q "0.10 J"a 3 a-}"os m"j'< ou m�'
. com')fHn�'LO l!c. cn, me tIl- , ,a J 11 "'" • ". o ..

'I'
. I' ,'" �'U'l' (I. r .. ,.,,·[ """0 A (1. l,q

,
. ... .

d' ]
' .,

',;�
"

,'",:'"1 /oi il. "; n (":�. J
• "-''--'''' .,. '., ", .... �. .� .. .<'.! � l _)r O· 1 '1'01)' Vlu-a CO�l seus P'le'<.

1
- ': ... 1;) éI c,\ . .,,�':lnlll _) c:·n. e Cll- !! " .), c' " Co' ,l, . . .',

1 .! 'c ):)·-t 'f (. i._�.'itJ. li.)![lU, irHC1i1rt�!n J,l� I ( . l' t ...
'

. '" ! '.
� �a 1 ) t1', ll.rCI} Üd Ch:l1; ,d'"1;)n !

. C1J'T!I :f,.nCla. �norar a.d� .ran'\ crn S!.L:l com ·f"...l·l,lL\
. I I J - "'L:t:

..",él'.:,'l:':;3 '(I1.r,.: e,(;l Iíll! ortanli r" 'd '! 1)' ri'" 1 1-1 ·"·"t d' '''u'I ! I.

(".
I!l(l� �l

t.
d, çeuCi\j.r.10,

t

..!'.�tr. i.t� n ruda )' rjJ�SC(),-:'ln:10 �In· � n n :1Hl:10 ln�, j i tl'._ O ( .. s�., �

. 'i" . r· ." (l"n - .. �.� 'il'
. .

I d"(J,';, "� ,,' .',' (.l' c'. L; ��r ;:�..;. J:'
!.! i ,'_ �.
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' viera, estava ta;n�ern u"u\vida nã·)•

� -j" ,"�
,- - "'�, Dl LiGEN BIAS !a .lc:a3 u. _.� co:n um 80

h:S lHO jJO �ernos CL��ciliar do pre,. -lue lia "ia C:}1jSiiJo a morte da ,lendo conhecido ig'lalme,lte opa-
Stnte. Um ::"lFO de pra;a no:; LVOJ crlanç"l por asphyxia. radciro dcs�J. crianç'l, suspcita::dil

Isto, a meu Vêr, é U'IlJ. TleS,. até a casa ildicada. Era uma pe- todos que tenla tidv o mesmo fi;!}
se rnefldigue, quarJI, d�ntr::) de t.lo de l.... hnal1idad.:: e de d::côro Cjllcna casa de tijolos d� boa ap' curvIP�f�i�'19���fsNOVAS qUe a de agora.
nós, o deseío de ascender é maIs

I
l1i\cional. pa:'encia, tcndo ll:n jardir'!) e 110<; Todas essa, suspeitas serão es-

forte do qUe tudo. Dc:poi:, corno diz Pinto Selva. tundas e ao lado ext'cnso quintal O crime como foi realizado, cia�ecidas durante o intcl'rogatorio
E, ernbora tcn:m o'lvidJ opi- j1l3tlficando urna e'nenJa ao pro- com piantações c vdduras. p'ueCla imposslvel ser sómente �ue será feito hoje pelo sr. D :!Ie'

niões contrarias á v:abihdade da j::cto da cO'I,tltuiçào paulista a Apoz peguena demoT:l il.ppare- da auctoria da JOh·tníB. Mio6elt, gado E;pecial.
idéia, a commÍ%ão ap�lrQVOU on- causa de todos os mssos !rac.ls' ceu na porta a indigitada moça
tem esta parte do mt.u traDalho. sos reside no pantana da ignoran- gu;:! s�ientificada do motivo que

Fiquei satiSfeita. cia cDmfJI�ta, em qr;e se atalham até ali levava a policia, chamou
....,·..

·

.•...Sei o.uanto cus·.a d� am'"lrf!..,ura s.,l.:nÚl. f:.or cento dos brasileiros. �ell paÇ a quem foram feitas as ...... ;a;;; ...
-

� ��M'WllCPiT't!)j;e'·*fl"1Ii.. F

o sacrificio dos sonhol, quando s.� Como v�, rw.cta temos feilo de orimeiras pergu,l:as.
é rico deBeo, s�ndo·se pohre do sobr';i1à[Ural. mas temos trabJ.lha-

'

A todas e'lla;; o pae da moça � �a e��a'que a !erfuna repGí le. I
dJ. um vdho de longal barbas, res- Q I�'" 'iiJ I.

-E o plen�rio? E, para Cn dizar qUêro q'JC pondcu nc'galiva \1 nte e com a
�á:.:=...",._;;,;,,,,,,,",,,,,;mm"'_" "":;;;'_fWíii;;. *__.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiiii_.

-Creio, n::ste ponto, nã) diga p �!o s�u aprec;ado jornal, m:i:�Y presença de espírito convi-
discordará da cornmiS3ão. qu'� a co,n mS:ião d,).; nov� tem dou para ser feita ll'Tla vistoria

-Que outros po:üos abord .. u tido u n úilico objectivo no cu::n- geral na casa, Os quartos mere-

neste capÍtuLJ? primc:n�{) J) seu elever-crY3toli- C·êra·u s5m :nt� ligeira inspecçl0,
-O auxilio para os C's!uc!a':- ::.'1f C:d1\ro \.hs nJSHS posslbilida" sendo est3 porém sido feita minu

tes de excepcional capactdda.; po- d�s,. 83 l\J;Ú1ÇÔ::i d:J ll03�0 povo I c.iOS3.'11::I1L� no qninlal c nas cer- ,

derem plOssegwf 03 estud,)s no.' \lO PI'»::.rO qu�, em POUC03 dias cm:as vis;nha,. Vô,rias êscavaçõ.::s
cursos supertores. apreseDtayá á AssernbJ.ia. fora i) Litas !1fl.r_la sen�o COCO!)-

c

int
A Cidade, de Blumenau

T'

d '11''·U·1 edição .e ontem pUD ica o �e'

guinte;
"Ontem, ás 10 horas, appafe"

CéU na Delegacia de Polícia o sr,

Walter Ba_H fg f. Ír.spector de

I Quarteir
ão da V(:'lha, que vinha

.ornmuuiccr ao sr. D.le;..;ndo Es-

Diz -nos a t.a I ',:::-, i''l "c (_') "5· 2l ç5 ,�. j) :""J t: "3 z-J ,:�

Antonieta cl�s E3 �·3r!-03

;"'''Iernan buco
na exposijçâo
farro,,�pi! h a

ximo depacho do Ministro dã' RiCIFE, 11 CC) -Foi esco

Guerra, no C3ttete, será suborne- "ihido p�lo g:)verno do Estado pa-
.

. J
..

� . .

d. P ,

tida á apit'cwção e asslgnatlIn.l 00 LI ii;co:mssano .: �rnJmhuCO

Presidente da Re.rmbEca o cl,;Cf,"- un�o ;Í EX!)DSÍC:W Fa,-rou;.;;lha
quer e não, porque não se possa ., �

alcançá-Ia. jà disse, com razão, to de nom::ação do tcne \te coro dD Rio Grande do SJl o sr. SJU

alguem. nd Alcio Souto atua! carona!) n Banos. A embaix,..dl r:�rnam"

Hà dias, falando na A'ssem- dante do Grupo Escalar paca o bücaua será comlJosta de gíarl

bléa, eu frisei a necessidade de commando da' ·L,cola de Arti- d ';5 figuras llilS arte� entre outros 5rS.

C S J' '
..

l' rl'� 'CD 5U1...S'!··":_:;·) 'O tO'jOn- M:m.. oe! B j[lj:�ira (:,�nj·J·,�GJl...J�,h.er-
ursos ecuna3floS accessl veis a tlil u (:.. ':) t •. U J: A' ••,. .�, ,o �- - � :1.",

todos, te corond Shiler, rec,,;utemente ;:;er e L'lÍz J�rdIO eacarreóado'i da
E: que considero a instruc.ção nomeado para integrar o g;lbi- parte artistica e os maioreS 05 illu,-

d·
. !let� do ministro da Guerra. tradores do nordeste brasileiro.

como um uelto e não cousa que .

Estandu a Commissii.o Comtitu'
(iunal preSrt5 a entregar, ai di.:·
,us�ões erp plellario, o proj,::ctc
tio nosso Es\attlto Basico, en-
.

.

. (

Judo que procura�semos JnIO!ma

ao:; nOFSOS leitores das actividad,·
e das linhas me�tras dayud!es ia

bores.
Para icso, ôntem, r os clirig:mos

a talentosa professora e jornalis:a
Antonieh ele Barros, sempre tãc

�-()licija e w�ntil para com a Im

I ren,a, �oli(j!a[Jdo-lhe, breves in,
1.

.

I L' 1
formES sr'Dre o capltu o --

1.•OU

u:ção e Ct,hu.a, d� _s,:,�I. _� re·

latora.
p',,::im iniciamos a palestra:
'-Que nos conta do; traba

lhos de commissão? Já e táo muito
aJeantados?
-PéfmiUn-me que, antes de

ri�spondcr ás suas pergubtas, ma·

nifeste o meu pezar por não te:

I
. )

a mprensa compareclCO aos nossos

trabalhos, senão, agora, que es

tamos a pmg<iH o ponto final no

projecto,
A nossa t;l.Iefa tem sido fe:ta

num ambiente de franca e inteira

cordialidade, como a v4 Gazela,
ontem, presenciou. Aliás não po
dia deixar de ser ;iSSim,

-Quem foi o rela'or da parte
de ontem?
- Eu. Ontem, foi apreciado, in-

!
.

t i
tegra mente, como "lU, ° cafJl U,O

·-Da Educação e da Cultura,

Da ?arte- Funcci�nalismo públi
co -só se viram alguns artigos.
-E o capítulo apreciado sof

freu muitas emendas?
-Na SUi\ essência, não.

Hoje, não há quem, viver,do
a r�aljdade contemporânea, não

sinta que todo o Bem que o ind;
víduo pode alcançar, dentro da

eXlstencia, tem de ter a sua base,
fatalmente, na edLJcação e na cul

tU:·él.

E é aos governos que compete
alargar as possibilidades, Fara

que o povo goze um pouco de3se
Bem cuja conquista é o program
ma de cada existência.

Feliz sdá o paiz onde não

se tenh'.l cultura, porque não se

,A. ,,_: '. -; ..J � ",�._r,,�,m se C'/l·.1 "o os ,-,,,�pe. L:'
�;05 }1_ n.�n;, '';C:S d·: talYa.3 inteL:i-

d
depois,

em

----i-;.'tff...

I'I-.-.:y(----------��,�------
com que as escavações fossem I D n'ro de sua familia elle deveria
I cincetados com vigor t-r sido aju dada por :algue;n,

E, pouco depois: ante os olha- pois era iuadmissivel que niu
res cut ioscs, appareceu o feto de gulm soubesse. que estava gravi·
uma criancinha recenacida, enter- da e prestes a sollrcr o parto.
(ada ali, criminosamente, conforme Varias p:'!ssoas, especialmente o

o indicam as circunstancias, pela açougueiro, haviam ouvido a cri-
mãe desnaturada ! ancinha gritar.

A
. I'

S suspeitas recamram imm e-

d.atarnente sobre a mie da mo:

ça., Elisa l\tlan6ult, que trabalha
va na fabrica Heling.

Para lá pou::.o d epois diri

giu-se o carro da polici 1, "01U'

duzindo a detida para a dele-

ir ado (L� 5'Jspeito, e s06 flegações
contínuas do velho Ewaldo Man

golt e de SU:l fiHm q:le acompa'
I .

nnavam a:; p::sqUizas.

Ç='��la-O "''''O, �...l··!I"\,�·, ..·,....;'·'liln,-"of,.,4", \.....? �� 5SIi\.A"I'�\....!t'!l';''"

Barbeiro e Cabelleleiro
AHen-k chama los a domiciE::ls pele
Pholle ri. 1.284.

Lauro Mendes
o ENCONTRO MACA8RO

Iam ser deixada.s as pe5quiz.lS
para ser iniciadas as deposições
dos visinhos quando um pouco dê
terra revolvida fe:centerneute, bem
10 lado da CilS'l, em Laixo de
uma janella, desp:�rtou a attençã')
do volante Alfredo Pbfer. Ini ....

ciada a escava�ão IH'P �lle Ioe::]
) d'pf;rr:f'D.�mos () gran e l1'=:fVO,lSm)

de J Jhanna Mangolt, q �ie choran
,lo "braca'ra··"p c')m S�'l n?o ten-,.oi ,'. '.J � ;)"".J \.. .L .......... J! ........ , l

do as vistas comtantemçnte volta
das p'Ha a cova que ia appa
recendo.

Lteõ indicios de Íntranguilida
de e angustias da moça fizeram

(G) - NoRiO, 11 pro-

A CRIANCINHA FÕRA EN
FORCADA

gacla, juntamt:Iite c:>m tml outra

fJlha.

da. Mari ..

nna delxará
di so 9 sr. PrJt, � �r e5 Guimarães
mc�tra>se desgo,toio com" orien
t ação do gow; no em certos as·

sumpto principalm nte de c' net· r

politico. Não se sabe ellirctantll

SI o olmir lrte Protogeoes irá

para a Camara dos Deputados ou

para a pre::idc:ncia do E,·tado d •

I Rio, arc di [ndo-se mais p'ova

I
vel

.

SUd lda para a presidencl-i
flummense.

Quando ao f,eu sllbõÚu'o ��

conhece ainda o nume dlzendo-�e

'que r:::cahirà num capitão de m r

e guerra que será primeiramel1('�
promovida a almirante para depois
assumir a pasta.

RIO, II (G) .- Tudo indica
q ue o almi,ante Proto5enes Gui
n1'lrãe, brevç d"ixarà a pa�,ta da
i\;1 lr;n�l'l tt"i1�h b:üir..b o record
de perm'luencia no ministefio pois
n',llç Íngre3sou a 9 d� junho de
1931.
Diz-se qUe motivos vari·:)s for

çanrn o almirante Protogenes a

deixar o minísterio; o primeiro
pela impoõsibilidddc de executar

a remodelação da Armada; alem

Vae reassu·

mir a inter
ventaria

RIO, II (G)-Ao contrar'o
do que foi noticiado o sr. Mano
Camara regressará breve para Na
tal onde vae reassumir a interven�
toria do Estado. O sr. GetuLo

Vargas mantém inteira conf! 'i.(j� 'l.

em seu ddégado na terra I?oty
guaro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!ADALBERTO Para trata·
menta de

dementes
(Compilação de L. Nazaretn)

Pela nossa histori.
O corredor mundial Adalberto

Cardoso, que já deu prova da
sua resistencia na Arnerica do
Norte, campeão .ul-americano de A' Preftitura do Municipio de
25 mil metros, casou-se hoje. Joinville foi paga, pelo Thesouro
Ao valoroso desportista, os do Estado, a importancia de . .

nossos parabens. 7:647$500, pelo tratamento de
105 dementes internados no Hos
picio Oscar Schneidel, daquella
cidade.
Ao Hospital de Azambuja, a

...

DIA 11 DE JULHO-S. SABINO
------��R,-----

1711-A vil/a de S. Paulo elevada á cidade-Carta
régia desta data eleva á categoria de cidade, a villa de S, Paulo,
hoje capital do mais adiantado e rico E�tado da União. Eis aqui o

texto do precioso documento, na sua integra: 11Antonio de Albuquer
que Coelho de Carvalho. Amigo. Eu E!-Rei, vos envio muito saudar.
Havendo visto as propostas que os ofhciaes da Camara da villa de
�. Paulo e o que sobre ella me escrevestes, principalmente a em que
me pedem se lhe dê o nome de cidadão á villa e igreja Cathedral,
com Bispo. Fui servido haver, por bem, que a villa de S. Paulo te
nha o nome de cidade; e assim vos ordeno o façaes praticar e pu
blicar, mandando registar a minha ordem nos livros da Secretaria

D
lIói .... desse governo. Senado da Camara e mais partes onde convier; e

eS M9 riaçao sobre concessão de Cathe.lral e Bispo, me pareceu ordenar-vos infor-
meis do numero de familias que ha nessa villa e nas mais da terra
e gente das minas e donde poderá sahir a despesa que se ha de
fazer com a nova Sé e congruas do Bispo e Conegos. Escripta em

Lisboa, em l Lde Julho de 171 l , Rei».
1 739-A inconfidencia mineira-O visconde de Barba�

cena, Luiz Antonio Furtado de Mendonça, capitão-general e gover
nador de Minas Geraes, comrnunica ao governo da Metropole «ha
verem abortado os planos de Tiradentes e seus socios».

1809-A freguezia do Ribeirão-Em virtude de um

alvará desta data, é creada a freguezia de N. Senhora da Lapa, do
Ribeirão, na ilha de Santa Catharina.

1 �36-Nasce O autor do Guarany-Nasce em Campi
nas, Antonio Carlos Gomes, que depois foi o notavel musico autor
do Guarany. Falleceu em Belém do Pará, na direcção do Conser
vatorio de Musica, em 16 de Setembro de 1896.

) 877-0 Museu paulista--Promovido pela Sociedade
Auxiliadora do Progresso, inaugura-se em São Paulo, numa da, sa

Ias d? �alacio do Governo, o M rseu Provincial. Os seus exemplares
constltu�ram como �ue o fun.do. das preciosas collecções, que hoje
se admiram, no majestoso edihcio do Ypiranga.

.

-

_

1924-A revolução .. Isidoro Dias»-As forças Íegaes
No domingo que vem, os I proseguem

no combate de artilharia contra a cidade de S. Paulo
associados tda Congregação

I
visando .retomal-� aos revol�ciol'lario5 chefi�dos pelo general refor�

do Bom �onselho, farãosua mado ISIdoro Dias Lopes. São trocados mUIt03 disparos de canhão.
communhao I�ensal na Ca- �lguns pontos, como o largo Paysandú, viaducto de Santa Etlhige-
thedral, na missa das 6 ho- ma, largo de S.ãO .Bento e rua Bresser, são attingidos. O estrago cau
raso sado pelos projectis espalha o terror entre a população. A Cruz Ver

melha redobra de actividade, emquanto novas providencias são to
madas para evitar depredações, desordens e roubos. As autorid id-s
consulares r�unidas, procuram conseguir dos belligerantes a cessação

Commercio internacional do canhoneio ou pelo menos a sua attenuaç to, ao que o chefe re-

gaúcho volucionario declara, sendo ouvido, que renunciaria ao uso da arti
Inaria, se igual procedimento tivessem os adversarios.

Os cracks do J'�vahy F. C.
falam sobre a grande pe-I' , {.' ! •

a8J8 CE?: c,oOrningo Ui-tll-nO
ij------------_.--------------"Oj-------------

Dada a importancia que tem ticia de que jogo violentamente.
o prélio de dOMingo próximo. Defenderei o meu posto sem ne

entre Avahy e Flgu<irtnse, da- cessidade, si é que existe.
mos aqui impressão de jogadores Tem uma coisa Apprigio não
do Avahy F. C., tendo-se em andará commigo, nem o "seu" Pa-
vista alguma já passadas, e a raná tambt'm.
confiança que todos nos deposi
tam.

F. C. D.

São couvidados os srs. repte
sentaates dos clubs Figueirense e

I mesma repartição pagou a quanAvahy, para comparecerem a
tia de 6:897$500, pelo trala-

Federação!J������_s.__ mento de 98 dementes ali inter-
____�!MrI!IM! hru"•• 'ft}>

nados.

GALEGO

Junta Com
rnercial do

E tadO I O Director Geraldo Depar-S tamento dos Correios e Te-

legraphos designou o telegra
phísta Dionysio Marciunillo
de Souza para proceder á

inspecção geral da todas as

No. do aret. 328 estações radiotegraphicas
Data 8-6-935 estabelecidas no littoral bra

sileiro, desde o Rio Grande
do Sul a Belem do Pará.

BÕOS

-Sonhar com derrota nunca

foi do meu feitio, Por ahi dizem
que perderemos por 4xO. Podere
mos perder, porque o jogo é aper
tado, mas c s senhores vejam que
4xO para um club como o Avahy
é muita coisa. Não vá o «feitiço
virar contra o Ieiticeiro» ...

Mês de JunhoDepois de lucrarmo, para obter
uma unica palavra do «garolo
manhoso», respondeu-nos mesmo

com a cabeça baixa:
N-

. c I
.

- ao S':.I la ar... cu vou Jogar ...

-Sempre que entro em campo
com tamanha responsabilidade,
sinto-me nervoso; já tenho pro
curado afastar-me desse mal,
mas continúo a ser perseguido pe
lo mesmo; entretanto, após deter
com certa impossibilidade dois
ou treis schoots do adversario fir
mo-me e dahi em diante só fico
satisleito quando a artilharia dos
inimigos me assediam. Deixo pas
sar o que é impossi vel,
-E domingo, perguntamos?
-Tenho muitissima necessidade
de: tt..do fazer para não ver o

meu c!ub ser vencido. Não se

rá lacil a tarefa do meu leal ad-

OS JUIZES
f

ARCHIVAMENTOS

GODINHO
Foi archivada, em sessão de

15-6-935,uma acta da Assembléa
d 1 E T

"�:r..�._......,r......""",,�......-..�r-_""-_'1Y""'�"""�'"

G I O
. .

�.lI..._-...A':"'''''''JI •.:!!':A�Il...-��''''���'''
era r mana oa 'rr:preza .......uz 1ij'

-

H
e Força de São FranCISco ?A., � Re II" g 18 a- O �
em a qual trata do relatono da � �directoria, balanço, contas e pare- � �
cer do Conselho Fiscal, relativos ����� �����
ao exercicio encerrado etc.

T ? Congregação do
No. do arct. 3�9 Bom ConselhoData 29-6-935

--Ainda não tenho recursos

para prognostica r, mas a victoria
será nossa.

WALDEMAR

Foi arcbivada, em sessão de
29-6-935, uma copia da aeta da
Assembléa Geral Ordinaria dos
accionistas da Empreza Sul Brasi
leira de Electricidade, S.A., de

Joinville, em a qual trata da lei
tura do parecer do Conselho Fis
cal e exame, discussão e delibera
ção sobre o inventario, balanço e

contas da administração, referente
ao exercicio findo de 3 I de de
zembro de 1934.

PORTO ALEGRE, junhoNo. do arct. 330 --O movimento de com-
Data 29-6-935 mercio internacional no Rio

"

Foi archivada, em sessão delGra�de do Sul accusanota- A publicação dos relatarias
29-6-935, uma acta de Assem- vel mcremen!o. municipaes
bléa Geral Extraordinarid da so- A: .exportaçao de productos -0-

Fôram escalados os srs. Aga- ciedade «c. Kuhne & Cia. Lrd-» verificado durante o mez de Com a presença dos srs ção d E. l' .. . M
.

f do.: b d
. para o governo o s-

pito \ elloso para a lIde dos se- da pra.ça de JomvIlIe, realIzada a :10 111 o, ISSO em emons-
cons�lheiros Heitor Blum, tado abrir o ;.credito suple-gundo quadros e o �.r. Tte. Aldo 3 de Junho deste anno, que trata tra... presidente, Armando Ferraz, mentar de 5:600$000 á verba

Fe:nandf's, para a llde dos pri-'l de diversos assumptos inclusive, A�slm segu.lram para por- secretario, Julio Tietzmann n. 437, do orçamento vigen-melros. em reclamação a esta Junta para tos lI>estrangelros naquelle e Luiz Freysleben esteve te
cancellar os registros de actas da� mez, 53.040 couros salga�os, reunido o Conse)h� Consul- 'Tambe f' d
assembléas geraes anteriores, 3.800 saccos e 13.080 kllos t' d F t d A t d dm OI appr?va o yque

d b I 2222000 k'l
IVO O �s a o. ac a a parecer o) conselheiro LUIz

d· '11 e ce o as,.. I os
s

-

t' f' F 1 bIZ serem 1 egaes.
d b 360840 d)-

se sao an enor. OI approva- reyes e en, em que é favo-
e se o e .

.

e a. da. Do expediente consta- ravel á contnbuição dJ Es-No. do aret. 331 Por cabotagem, sahlral1l de ram os seguitltes officios: a) tado de 1'000$000 _

Data 29-6-935 Porto Alegre durante os me- da Prefeitura Municipal sub- cional á ci U._' propor
es de janeiro a Maio os

' a l1Iao, para az
. .' mettendo ao Conselho o re- construcção do Panteon dos

se�umtes producto':,. 365.61.1 querimento em que Eponino Imperadores D. Pedro Il e D.
sac.cos de arroz, 309 263 cal- Macuco pede concessão de Thereza Christina, iniciativaxa� de ba�.�a e 246.822 sac-

um terreno c'dispensa de da S. A. Ri Ed't
cos de f'IJao .

_

_

o Iara.

E
.

-

I
'.

d d 1934 Impostos para a construcçao A s 'guir foi approvado om Igua peno o e d d'
..

d·f·· d t' d
h'd f d 449398 e ols:e I leiaS es ma os parecer do sr. conselheiroas sa I das oram 82e741' . a cinema, rink, etc.-distri- Julio Tietzmann isenptandosaccos e arroz . cal-"d Ih' L·

'

d b h' 252 741
OUl o ao sr. canse eira u- do Imposto de aguas e esgo-xas e a�.� e . iz Freyesleben; b) do sr. di- tos as casas da benemerita

saccos de felJao. rector do Thesouro, prestan- instituição Irmandade do Se-
d? inforf!1açõ�s sob�e o pe- nhor dos Passos e Hospitaldldo de Isençao de Impostos de Caridade.
de Moinho de ,Joinville-não O sr. dr. Heitor Blum em
satisfazendo as informações, formoso discurso abordou a

.....

foi resolvido rciter�l-as:. noticia publicada pela A Ga-
Na ordem do dJa feu hdq zeta, sobre a publicaç�Q gg�

e approyadQ u� parecer do relatorio& municipaes àpplauconselheiro Martmho Callado dindo e enaltecendo essa or
Junior, concedendo autoriza- dem governamental.

versano.

CARLOS

-Algumas impossibilídades vêm
me tirando o animo na vida spor
tiva. Mas quando se fala em

;Lctur centra o Figueirense, leal
adversaria de todos os �temposJ
tudo desaparece e somente a von-

d "d .

ta '-� e vencer nos vem a mente.

Estou forte e treinado e hei de.
satisfazer a confiança gue todos
os companheiros me depositam.
Uma coisa não me satisfez.
-O que?
--A falta de treino do combina-
do, a cuja equipe tenho a honra Ide pel tencer],

MEDEIROS

Conselho ,Consultivo.

Finanças, commer
cio e producção

-Os rapazes adversarios es

tão treinados. disso bem sei. Conto
com elevado número de amigos
do club de Osny, mas a victoria
nossa já está escripta. O score

será bem apertado... Amanhã
ouviremos as palavras dos rapazes
das camisas «preto e branco>.

BETINHO
-Não sou um jogador de

cl.lsse cemo todos bem sabem,
mas jJgo com amor ao meu c1ub
c 5 'Dl·r· - confiél::1te na victoria. A

[J')S o ] ,�o darei entrevista ...
TICO-TICO

OS AUXILIARES

Precisa-se comprar uma casa

p�ra pegw:na familia que não

seja afastada de centro ur

bano. OHertas por cartas a e�ta

redacção com as iniciaes J. O.

- -Nada posso dizer, mesmo por- Serão fornecidos pelo Athléti

que não sei si tomarei parte no co, as bandeirinhhas para esse

grande prélio. plélio,

CHOCOLATE
O endiabrado não papou l1em

escondeu o seu desejo e foi logo
dizendo:-'Venceremos com faci
lIdade. Tudo farei pa.a que a li
nha do nosso advenario não pas
se pelos nossos backs. Estou bem
enth\_(sÍasmado e no campo hei de
mostrar que o Carioca não "e re

valisa ao meu jogo, como os se

nhores disseram.
Estavamos satisfeitos com a a

legria de Chocolak e pergunta
mos pelo score; respondeu-nos;
-Não comêntem, é só para os se

nhores saberem: 3 x 2, a nosso

favor.

Foi archivada, em sessão de

hoje, uma acta da Assembléa Ge
ral Ordinaria da Sociedade Ano

nyma «Usina Adelaide,» de Ita-
A casa "A CapitalH, vem de jahy, que trata do relaturio, do

repetir o gesto, da Credito Mu-
parecer do Conselho Fiscal, do

tuo Predial, sendo assim a segun- balanço e das contas relativas ao

da casa commercial que pratica an:-IQ social encerrado em 3 1 de
tão brilhante acto a bem do nosso

março deste anno, eleição da di
sport. Desta vez liA Capifal" redoria etc.
offerece uma carteira para cigar
ros, de prata, para o marcador
do primeiro tento no jogo dos
primeiros quadros, na lueta de
domingo proximo.

Em nome dos desportiitas agra
decemos a esplcl1dida offerta.
Sabbado annunciaremos os ou-

MAIS UM PREMiO DE
liA CAPITAL"

AQUINO

Nova ponte nos

Ratones
O sr. prefc;to mt'n:cipaI auto'

rizou, em um aos últimos dias, a

c:onstrucção de uma nova ponte
no districto de Ratones.

Agradecimentotros premios e as suas instrucções
para a obtenção. O premio será

-Ando impresionado com a no- exposto amanhã na vitrina.
, Jorge e Artemis TriandaphylIís, Chritina J.

t'lIlII!IaI'� Bordolôgou, Calliope Bordolôgou, profunda-
I mente sentidos com o rude golpe do desap

parecimento de sua sempre lembrada e que
rida mãe e avó, d. MARIA TRIANDAPliYL
LIS, vem publicamente e do intimo do coração

agradecer a todas as pcssôas que os acompanharam du- =
rante a molestia da extinta que enviaram flôres, ,corôas,
telegrammas e cartões de "pesames pelo seu fallecimento
e acompanharam os seus restos rnortaes até a sua ultima
morada.

A' todos, pois, os seus immorredouros agradeci
mentos.

Florianopolis, 11--7-935 .

Rachel JacquesQUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
péu, um novo, mandai hoje mesmo a TJNTURARIA E

CHAPELARIA CATHARINENSE sita á rua TRAJANO, 12
--PliONE, 1.418.

Não esqu-:çais o fi. do Telephone 1.418

He.rminio J�cques e filhos, ]Qcelyn'l ]acqy�s
__ Bo�teux e fllh�s, Laudelina Jacques Wayner

e filhos, Egydla Carre·irão e Adail Luz Perei
ra, convidam aos parentes e pessôas de suas
relações para. assistirem a missa do primeiro
mez do faIleclmenío de sua saudosa irmã tia

e amiga, Rachel Jacques, que mandam celebrar em inten
ção ': sua alm�..: dia 13, sabbado, ás 7 horas, na CapeIlade Sao Sebashao. .

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

I

".' "

'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MADEIRA DE LEl - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de Íei est, (3x23) duzia Residénc:a:-R. Esteves [u-
38$000 nior,l/D-Phone. 1.285

Taboas lei brg. 3x31 clz, 54$000 IIIPernas de serra lei dz. 28�OOO ----------
Fôrro de pinho J 6��000
Taboas d� qualidade 2x23 dz.

I rf-..lif}S l"tl2n"e:r;t�� na Il3"Zl;J@ r3� 1 Limpos leves kilo
o::'j'13"""" "".,,,:1- I . c k'!1-' t!� � ,nt�\...::-�� .. t� Limpos re: :Jgo::; ruo

FARINHA DE TRICO CedanliO kilo
Cruzeiro 44 kilo� 44$500 PELES
Surpreza 44 blos 42$500 d
C

.

5
"" 1 1 Gatos ,0 matto uma

ruzeiro e 1. ÓlOS 5$500 Lontras média urna
34$000 Gr(-:')�JilY; do -

matto urna

11;800
1$300
3$000

Indiana

4$000

30500°1_?-$OOO

I5'�(JOOO
6:!;\iO�) I5$000
?tOOO
10i'000

ASSUCAR
Extra
Djama.nte
Chlistal
Moido
Terceira

I
I b;'tOOO Ic:. Ir, , .... ,....

.

1 x) 1\ dz. G�,OLJU!
1

SAL DE CABO FRIO

Sueco de oU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc :l.pados 2 kilos

13$500
lnCOO
13$000
27$000

SAL CE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 15$000
Saeco de 45 kilos 13$500 i Sarrafos \.

rVloido de 45 kiios 14$500 i

íi;1�i'C�:�:'J �� mO
FElJAO

(POT &:;0:0 de 60 l(ilo.�)
Preto novo I 8;�OOO

DIVEnSOS Branco especia] 23$000
ÍI 44:;u""OO Vermelho 23([.000,wroz sacco·Y 'Y

Kerozene caixa 48$000 �Vlulatiliho 23$COD
ICarolina caixa "58$000 MEr�C!\DO fROUXU ,

Vélas de cebo caixa 18$000 - IISoda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDiOCi't I
C l' �)"'$OllvO r.--.

ebolas caixa .J ('Pot sccco de 50 ki[os)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó ) 2$500
Zéâ Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pu 1 1$000
Côco sacco 55$000 MERCADC) fROUXO
Farello sacco 6$500 IIFardlinho Sé),CCO 8$500 !\DRO"'7
Farinha de milho ívbridilla caixa (For S(��i; �e -'60 kilc3) II24(f:.QOO I. II E

.

I
k 1 7$"· r: "O I Agu ia

.

spec13. 40�.OOO iiVélas de cêra rim jU A -ih 18 ..., � <i;.no -v

(� A T" •

$I,n(' gu "a orn :; í '1.V ;! i

�,rampos p. cera krlo I . \0 ) I Jl�pO'10Z h' soecia] � o <!'Ci")'
, 1

-e .

M' 16"" 00
I o • ". ....'e ".al -" v., - \ ',i

i

Cm1�nlto la;a I S�CC? , r.;') f'\ ! [aponez Bum 28$C!}l) I
PhOSP-"Oí05 I mnen o WTa 2 1 �),pOuO r;' C 'I 'j C. dJ,U'- i) IA'I � 'I 2"$'-00

DIca orrrca kJ'i-'U t..

r,ram.:; .arpado n .. L rolo O)

jjv1[f<CADO fROUXO
Arame [arpado n. 13 rôlo 31$500

DAf'·JHA

SABAO iCINVILLE
Caixas pequen�s 4$400 '

Caixas grandes 5$400

Dr.

Ex-assistente co I

.1
Dr. César Sartori I
''''1' � •• --

v.nmca crrurgtca-operaçoes

Dr.
:c---::. [I" ".,., � �

r":j iv:o P�d ucci

Advogado

,

I Das 3 horas em diante dia-
I riamcmcnte a' i') 1'\ r:cvcrcste�_l__'_I ..... JIL \.f'l.-\/J\...- •.JL

jPaii.'i1 n: j --Phoné 1.618

l�ua í01" "1,·'1"(0
••.1

LV n�,

(sobrado)
rr 18

Das 10 {is 12 (, das 14 ás
17 horas

Consult.: ...-R. Joüo PiUlOt "f 3
'r 1 ' • �n5• erej.n. 1)-)

Coneullas:
das I 5 ás horas 18

GHANDE
145$000
75.$000
20$000
22$000

(por l(tlo)

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos -155$000
Em

VINHO DO RiO
Em qunitos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

Xarque cafxões arroba
"J .,. ,

I'\_al que sortidos urroDa

..
em

latas de 5 kilos 1 58$000
latas de 2 ki!os 1 60$000

I '

N\ERCADO CALMO I
XARQUE I

k\.J.:j)VVV

27$000
25$.000

,

·COUROS

Refugos PCS&d05 kilo
Limp0s pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK em 14-6 EntroJase 5ahiC)os

6 a 14-5

12]59

II20.199 .

11.35616.2181

Fçijão (sacco5)
Arroz ( ?> )
Farinha ( » )
Banha (caixa5)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

12.298
16.876
11.179
8.645

50.556
.

73.111
25.324
12.577
6.120

14.0GO

\Faltam as sahidas dos depositos particulares,

Hemorrhoidc»: - Tratamento
sem op<:'r a .ão e sem dôr

Hcsid.:-Pr2>.Ç'l Per�i'a (? Oli
veira, 14--Telcph. 1353

S�a-" uid·e' j'�,'l;i 11111

Ler com attsncão
�

Para conduzir physicos fracos para a Saúde,
e também os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, oíícrecemos
ao respeita vel publico, sem exagerar os seus benefi
cos êffeitos, e sendo ia conhecida Dor distinctos clien-

J ,

tes da Capital, a formula simples ou compostas con-

forme o estado do paciente o

Xarope h:uio.,iannico
especialmellte prepar,1do no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com !!rande oroveito

o •

pelas summidacles medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas cOilvales
cencias de molestias gra ves, etc. etc.

00525: Uma rolher àos àl'? sape! antes aos refeições.

Pharri)8Cia Ir,terr1acioflai

Phco. Luiz d'ACal11pO(a
ESTREITO STA. CATHARINA

Merc�do de F'11.n�it�O;H;ii5 Mantas Gordas 1 $800
I

Feijão preto sacco 17$000 Patos e M.anta 1 $500

Feijão branco saeco 1 5$000 I'
Sortida regular i $400

Feijão vermelho taeco 15$000 MERCADO fIRME

Milho tê.ceo 12$000-
Batata zacco 14$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 10$000 (por kilo)
Arroz em casca sueco 9$000 Cêra 6$500

Farinha Barreiros succo 10$000 Cebo I $500
"••���������C 1 1 $7 (Ie

...............�m w....,,_....."""""""" = =�� "G"""'"T UI

Farinha eommum sacco 8$000, ame oe porfO I ,- -
'

Fminha de milLo sacco 14$000 I Toucinho I :1'.600 II (�a-. Id�s d a--Café em côco sácca 26$000 CAMBIO ! 'I � ; O

Fi vilha kilo $200 Pracas 90 dív á vista I'! �� p-:.. e·.· rat .-'" àZBanha kilo 1 �900 5J),:ondres 91 $000 93$500 III � j i i I

Assucar grosso arroba 7$000« Paris 1$260 '

Polvilho sacco 15.�OOO «Hamburgo 7�,650

I T _I �".

C d k'l t$500 OuOS @S dORliUrnaCS=
.ame e porco -1.0

'

« ltaJia
'

1 $565

I
-

Toucinho kilo 1 $500 « Portugal $853 Unl
C k1, 6:l\�OO

'J

êra ,i o <t:..... «Nova York 19$010
Mél de abelhaslata 17$000 « Hcspanha 2$605 _I
Nozes kilo 8$000 « Suissa 6$225 8'

B J
.

,?�.".r)15« e g!ca .)�-
« 13. Ayre':! 5$020

3$000 1« Uruguay 7$741
2$000 « Hoilanda 12$930

passeio idcal-Optima estrada de rodagem
ExcelJente refeição no Hotel das Caldas

, Salutares Banhos Therma�s na temperatura
de 24 ou 40 g! áos

Parte desta Capital, ck, largo da Alfandega, ás 9 e

regressaudo ás 16 J i2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Induindo p<lssagem de ida e volta, almoço
no restanrant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

Para informações e reserva de passagens: No
cscriptorio da Empreza, Pua COI1selheíro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Preço:

I�

TERÇAS e QUINTAS-FEiRASJ
ás 19 horas
ás 20 horas
ás' 19/30 horas

RS ..

Na Agência
No Correio
Registrados

PARA:-rrAj,AHY, BLUMENAlI, JOINVILLE,": CURYTIBA.
SÃO PAULO E r�!O DE JANEIRO.

-

Agência no

Edifii-io La Po�-ta Hotel

Viagens sernanaes em 3G horas
Parte de Porto Alegre: aos Sabbackls ás 4 e meia horas
Parle de Floríanopo!is ás terças-feiras ás mesmas horas

PASSAGEllWS, CAf<G;\S, ENCOMENDAS E VALOPE.S

Ínlormações em Porto Alegre: �éde RUA A. NEVES, ) 59--227
em Florjanopoli�: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Macb"clo, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« Capital: IRMÃOS SEvlõES-Hotel La Porta

Ei,iPREZA DE Ti�/\NSPORTES Er.1 AUTONlOVEIS, OIvíNI
BUS E CÁIlfllNl1uES

Devidamente Registrada
------

Proprietario SANTIAGO BORBADirector
-------------_._---

Linha Porto Alegre � Flcrianono}!s e
vice-versa

PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEAi',IS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
/\NNITAPOU5

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOUSaté

«

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

��-------------- ------------------�

=do=

Telephone 1441 Caixa Postal 105

F'sbr!cz Rua Ehí(H:íyiwa, 154

___�!.P••I!O: Mercado, 38 I
fLORlANOPOLlS Est. dt Sta. Catharina (t

-- '1_1-COrvlPRA-SE BAGAS DE NOZES
�

I
i

... sstn.w-nx?EZ't'

�����l���������������jt��&?"'(.ti��"\��}�L� ����t.. ��...� � �� . �... ��..:�

� �
��� &!t·en.t..ae ��í1'- �W' ��í1�_ ... �,� �� � B � }L":i? It>.<b � !Oi li;;j iiiI --

1 �� ���__.���_.��� t{1'
� A Agenci ... fv'loderna �.��_'��,� de Publicaçoes, conl séde ��!,
�

erl1 São Paulo, é autorizada e fis- f

�"I!t,"1 calizada pela Governo Federal e �i:.t1L� possue a carta patente n. 112 �,'

�� ��

·I�l�."".
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes� por �

..
-.ti':J semana, todas as segundasl terças e sextas-feiras �J

I f!1 EXTRACÇ;\O com globos de crystal. �
� A MAXIl'v1A lisura e honestidélde, pois, os SOf- �
� teios são presenciados pelo povo �
Of��tG4��F����� �����"j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZE.TA 3

�xpos���r'i_o Edipo e a Esphinge
___ t 'ZtZ2!'!S3""""""'l'lI 4» ft*M## &R::Il

o oavilhão cat."larirlen�.e
•

-

Direcção de Rodolpho Rosa (URANO)

P�L.AVRAS CRUZADAS

TO NEIO N. Ia

VERTICAES

� .
'"

..

,.
.
-. ""

.. :""
'

... � . �

� ... )...
�

,..
,

t="r.igma n . .2

"0111 a pub:;c'ç20 (h nreseite c"jr;�la, collaboração ele AVIARAS·]oinvilie,
p;Ü�)t,,_Uí i '''!) .:oi'" � ) .1 ... \. 'h:<'l!:Í J( dnc,l CLiZdd8.S, e (lclra' o qual rlli iustituido
prcuno: Ma 11 i' 2:1V,\ j 3�i';.) j; ) \i;1'1 J) :�'�i:P. As dec.Iraçõcs se;'ãJ� recebidas até

o prazo de u-n d1�:) J.! suaiub.icação.

Dedicado á' G\ GAZETA

Ct-�.AVES :
}-I01\IZOTAES

l-poeta allernão

9-decisão infallivel

lO-soda I_III 211 311 4� 511 6\\ 711 811=-
1�ll 9:1 � II � 1\ II !I�

i\10l1 li II 11&1111 li II 1112
I!GlI13� � 1411 Ir IIGII

11511 ��Il.�· 11$1\�� t till
1!��1117l(1 011 11191!20ll�íl

i:rrlln[I-lí-íl�JI2311 �2-411I�",-" � - __ o --

:�li25� IJ 112611 II JI IJ�.
:2711 II � -� ri II � II

2-elogios
3-guarnição
4-região
5 -consoantes
6-vida de vadio
7 -(o'. encerado (inv)
8-memoria
lO-ilha da Escocia
12-arazinha
14-rio da Àlsacia
17�rio do Est. do Arnazo-

1 -Preparar convenientemente o seu mostruario e dar-lhe seguro acondicionamento �rara
garantia do transporte,

2-Depois de prompto o mostruario fazer entrega á Prefeitura local para remette-Ío segundo
as instrucções que tiver para esse fim.

3-Facturar o mostruario em 3 vias, collocanclo uma via da factura dentro do accndiciona-.
.....

'

rnento do mostruario e enviando a outra Iactua á SECRETARiA DS ESTADO DOS NEGO I
.

Correspondencia - AViaras - [oinville. MUito gratos pejo bom trabalho en-

CIOS DA FAZENDA, VIAÇAO, OBI-V.. () PU'BLICAS E l--\GRICULTURA _ Florianopolic•
: viado e que hoje sae pnblicado. Precisa" entretanto, completar ,o seu registro. Não é

A 3a. deverá ser endereçada ao dr. Antonio Botini, representante do Estado junto á Exposição do. bastante o _pseud.:mymo. �or eml.uantJ, so p_Jdemos �cce tar e�lgmas desenhados em

Centenario Farroupiiha, Porto Alegre. I quadros, Visto nao pOSSUirmos, ainda, material propno para cltché.

4-Logo que íizcr a entrega do mostruano á Prdeitura local, communicar a entrega feita é I;
.

.----

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA, Vlf\ÇAO, OBRAS PU'-

C·
-- Quern achou 7)

BLlCAS E A-:RICULTl!RA, pedind.o ao sr. P�efe;to um recibo.qu,� docUl�enle a entrega. I Oraçoes5-Reallzando-sé a inauguração da «EXp)s:ção do Centenano FarrouPIlha» a 2� da Selem- :::::;;;;__iiiiiiiiiii__iiiiiiii!iiiõiiiiiiiii;;;;;;:;;;'iõiiiiAi:iiiiiiiiiiiiiãôiii""!Uõiiãiiiiii__;;;
"" ti· ri f d I=>

..

I
... Pede-nos pessôa interessada

uro a) c�n·r6.n�� arme, o exp.os::, or deverà . azer a entr�ga ° se.ti. mo .truario ás
/I

releituras ocae. s '"lo' •

,.
•

d d d d . d "....J! II I Ca r t L
caso sejam encontradas, no traje-entro o mais curto prazo possrve-, não exce eu o, porem, o dia uil lllie ""g�ih�, para que raja I a IVOSd d P 11 d S C h

. elo da Photographia Brasil á
tempo e sua arrumação nos «stan s » respectivos e para que o avilhão e anta at anna possa ser

I

inaugurado na data fixada para a abertura do certamen.
......, 1 5 de Novembro, algumas photo-

DEVEIS CONTRIBUIR PARA MINOR L\R OS SOFFRI- graphias, a fineza de entregal-a
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM n_e_st_a_r_ed_a_c�_ã_o..

_

---------:;�lt�---------O�•••G� POB��g��ARIO VENDER-SE uma pequena ca-

� ����'S1 sa na ua General Bitten-

iii Augusto Silvano, o r obre e infeliz operario que [alleceu em court n. 13; mais duas pe-

fi consequencia do horrivel desastre occorrido na chata Commandan- quenas e um chalet grande á rua

é te Souza deixou sua desolada companheira d. Francellma Vieira Duarte Schutf'l, 52.

� e alguns filhos em completa pobreza, soffrendo as agruras do desti- A tra'ar no CAFE' ES·

O no, que l�es reservou dias de tristeza, de dôr e de tortura. TRELLA.

i Be� c�mprehenden?o esse transe angustioso, porque está
-

O -m-e-lh-o-r--s-or-t-im-e-n-t-o-d-e
• pa�sando a mfeh� companheira do honesto, labOrIOSO e zeloso oP(� artigos para homens só na'

fano Augusto SlIvano, A Gazeta abre em suas colurnnas, u-na s-r-
casa a CAPITAL.

bscripção em favor daqueIla paup?rrima mulher.
Com esse gesto, assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

soffrimentos.
Agente e funccionarios do LIoyd
POI alma de Maria (enviado anonymamente)
AGvzeta '

'" �,
.

, ::' � �>�::: Y, : ;;': ; :.; :\
11 -machina de tirar agua

dos poços

13-cousa que atormenta

15�tecido finíssimo

16-e�prime enlado

1 7-Patria de Diana

21-Reino de Guiné

23-toca larga
25-arvore do Brasil

AVIARAS-Joinville

nas

1 e-'itulo dos principes ma

hornetanos
19-arma de arremesso doe

antigos romanos (inv.)
20-0 mesmo que aurochs

(inv.)
22-principe, chefe tártaro

24-aparencia, ,pretexto (inA.)
25-vogaes

I
-,

P
" ; Vende-se um

Iano ZeiUer Win-
. kelman, n:>vo.

Tratar nesta I edacção.
Por preço ·de occasião.

Banco de
Crédito Po
pular e Agri
cola de San,.
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16
(Edificio propri '))

JUl

27-rio do Parà

I
I
" Capital

Reserva
136:700$000
56:424$498

100$000
20$000
10$000

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
elc Limitada 5'1. ara.
CIC. Aviso Previ06·(. ala.
Prazo Fixo 9'(. ala.

EDITO" IAl"

-_.__ .__._ ....._------------.----

- .. -' '-' . __ ... � . - ._

-'-.,

,.l;

Premias ern rnercadot-ias

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CRE.CITO Mfl-J"rUO PREDIAL I

A CREC�"'l""O f{/lUTUO PRE-
DmAL, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todoS-2$OOO

POt- 1$000

I'.' !.�, Exige apenas a contribuiçao de
�

1$000 para cada sorteio. G
O e

I abilitai.,vos! Inscrevel ..vos!:
,I :I
�.......-----------.. ' •••••••

petizada!
O teu maior divertimento e mais instrutiva

são ás colleções nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

O posto CHIC, o preferido peJa f)'arotada in
teIJigente distribue cnbiçosos premias eOde real va
Iar e utilidade.

Além de valios0s brindes receberás garoto
amigo, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 balas.

Que momento de satisfacção.
Dê preferencia em comprar suas caixas no

POSTO CHIe, porque cada caixa traz premias es

plendidos.
Não é fanfarronada, já para mais de 200 cou

poos premiados loram dis!ribuidos em 3

dia�_1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FL.O
F til BluIIH3nau - .Joirtville Sao Francisco Laguna Lages

I laes em. Mostrt..!8rio perr�narlente em Cruzeiro do Sul �
SecçãO de Secçao de Secçao de �

FAZENDAS:

�.Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACI-UNAS :l ��

Morins e Algodões Machinas de beneficiarjrnadeira
_

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cin.ento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
•

��.i\l..Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: [arados, r:�,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

�Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de; csplosão, Motores

�.Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos .

Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: �eixos,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napCls Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- f-;J
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico l�
Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNEMANN� Bebidas nacionaes e extrélngeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de Ni3vegé·H:�Ê.:lO ".-Ioepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �Fabrica de Pontas "RitÇ) Maria" - Fabrica de Gelo "Rit. .s� Maria" .- Estaleiro "Arataca" �

����'�l�}���������i���f��PâV�V�VAq.

r

Companhia Alliança da Bahia _mE ' __i&'.

'1 ConfeitariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptísados e bailes.

RESTAUHANT A LA' CARTE no primeiro andar

I THEODORO FERRARI

l
RUA FELIPP SCHMIDT n' J O (ESQUiNA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194
----

Chiquinho••• Funõuõc em ]870 •••

5E(5UR05 T��Rt:SrRE5 e rnnmrtmoe
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

,pltal reallso()o 9.000:QOO$000
Reseruas mela ç)2 �6.000:000$OOO
Receita ern ]93,3 17,7p:?:70:;3$361
1mmoueis 1�.472:299$349
Responsablllç)aôe� cseurnlõna em 1933 Z.369.C_:�8:432$816
(Estas responsabiliôaôes referl?m·se aórnente aos r-emos ae

fOBO e TRAH5PORTE5, qUI! são os 0015 UHlrp5 em que

� Companhia opéru)
Agentes, 5ub"Agenles e Regulaôor2� ô\? Auariap em toõos 05

Eslaôos õo Brasil, no Url-lQua" (5I-lcfl-lrsaI) e nce pr-lnripuas
proçqa e?llran�eir!'Iê

Agentes em E'Iorianopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (sobrcõc) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇfi Teleph, 1.0�3

Escriplorios em Lpguna e ltajphV 5ub.Agentl?5 em

61umenau e Lages

Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hoio mesmo O nosso
Escriptorio e adquira U!,J'l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais,

Planta. de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

'as M"""""" �!SP U !'iii'" _ _1Bi_

- ._--.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. f>ode brindar SePS filhos.

_ ..

Linda Vigta (?allorç,jmlcÇJ.
Eeplenôtõc prctn Oe banhos.

Bptima ncscente ôe agua potaue],
Terrenos completnrnernz planoe,

R VILLA BALHEARIA DI5TA O!

10PP metros �Çl Ponte Her(:lIjo �Hz,
f300 qo Branôe Quartel fecerplL!m conatrurçêo,

(;IOP õo Br!-lpo Escolar lps� tsoitel-l�,
tia s,zôe ôo Districto 1pão PeEisÓP,

�rvida pelas Linhas de Omnibus de Flo{Íanopolis á João.
Pessôa e FIQrianopolis -- Bj�uªssú,

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieõaôe se encarrv.ga õc construcção ôe Préôl09

os Iótes· oõquirj ÔOS, meõlc ntz o pagamento ôe uma entruõc á
ur.etc 2 o .resto te em pagamentos mensaes.

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

ou com O corrector EPlJARpp N{eOUCH

Filomeno Cia

Fabrica de Moveis Catharinense
�t.r;

Peulo 5ehlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n, 1632

End. Tel. FI LOM ENO

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

l\gent�s autorizados da

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

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

_ri W 4*

•

-- cr

OL.IS

V das
casas na rua Conselheiro

en e-SeMafra n. 126, 130� e 71a e

rua Felippe Schmidt41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt COI11

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

----------------.

Nas grandes luctas que desde-
bram no campo da actividade 50·

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa ()

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

PASC.IOAL SIMONE S. A.

Professora norma
lista -- ace-ita alumnos.
CURSO Pf�IMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho N. 10

LIVRARIA MODERNA

Punôaôn em' 1886

Rua FeJippe Schrnidt n' 8

faixa postal1Z9 Tal, auto 1004

Codigo Ribeiro End. TeIg.
SIMONE

Tvpo;;)ra;>hia. Estereotypl
Encoõernação, Pautação, Tra
balhos em Alto RlZleuo etc,

INC lO de (Curitiba) fabricado �';�m "O"�ina
é dar valor ao que é bom, é economiCD e 'rendâsa

Preferir o Sabão

.0••0••-----......&

Bc t t d L
•

, ��'. ons rue ora o ar Ltd. Ie �

� Organização nacional de crédito !.'"�í)i para a construção da casa propria �

O •
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FP-
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,

SOB N. 12.475��������.�������
�

PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM f�ADIO �
São necessaríos 3 qualidades �SELECPIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA l:ii

�@�é[jJ ,�

�,' �,PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC, �COSTA & Cía.-RUA ÇONR. MAFRA 54 ��
�������l���_,.oy��-�

l�
�������tti�f�!i4i.,)l����e

nos

Essas somente são encontradas
novos typos de radio

P-J:lILBPS�P.F?:L4J2

GOOGOI���.�$���OtJ�.SO��

'I j'
Fabrica de Moveis i� e.. ��

, DE �� �
,

j P d V·t I- o ".� e ro I a I .• õ
I ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER � •
G ESTYLO-Rua João Puüo, n B-Telephone, : •

-====-===���===-===.....,;,: �'OO.G.G.�.G�.G•••D••O... ..I....�----

EXPERIMENTE VERÁ QUE SUPERIOR

E' a unica que garante os seus associados e of
terece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida,; •
que obterás uma caderneta pela quantia (Je 10$000 cem �

direito a um sorteio pago, Q
Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá •

uma casa pela insignificante quantia de�3$000.

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil
I

QUALQUt:R INF'ORMAÇAC:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento,
que se acha installado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 25.

tO
fi
G
�

, .
AGOSTO 25 A (sob.) S. Paul:' •

'@
-�---...OO.U

MATRIZ: RUA 11 DE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Impetrado
corpus

-----____..��}�(G�------
sob coacçõo, para comprom t _vl-oo lido judi::iarioo
- Accresce que o paciente re- Ora, nehum 1 dessas hyporhe

sice n. Brasii, ha mais de cinco ses se verifica.
annos, é casado com mulher bra- Dahi- a ill�galidld� da !-Jrisão
sileira e tem filhos brasileiros, con- -Cumpre notar que o Ch�fc
forme se vê do documento annexo. d � Policia não cumpriu o disposto
-Na fôrma da Constituição no art. 113, nOo 21 da Consti

em vigôr a prisão somente é legal: tuiçã» da Republica. tenda deixa

a) quando eHectuada em fla- do d� com 'nurucar immediata-
gante; mente á esse Juizo a prisão dv

b) quando em virtu lc de mau- iac 'ente.

novo h -eas-

Juizes Eleitorae

A thesouraria da Delegacia
Fiscal e�,tá habilitada a pagar as

gratificações dos juizes eieitoraes
das zonas, preparadôras e respecti
vos escrivães correspondente ao

mez de junho findo.

u
E--�
II 1 �L Julho 1731,

11
ÇAS- Humedeçam-tias com v

�INTA-FEIRA

benzina ou oleo de terebinthina e

deixem por algumas horas; depois

lacem com um panno embebido

em aguardente.

'IA

a senhorinha Wanda, filha do
Dep . Antonieta de Barros

sr. Agapitolconomos:
Assignala-se hoje a data anni- o sr. Oscar Trompowsky; Ao sr. Juiz Federal Seccional,

versaria da nOS6a intelligente con- o sr. Julio Lange: o sr. capitão Re lato Tavales, pre-
terranea, professora Antonieta de a senhorinha Ed'!:a Mancelos; sidente em exercicio d1. Alliança
Barros, deputada à Assembléa a senhorinha Hilda Lemos; Nacional' Libertadora, impetrou á
Constituinte Estadual. Justiça Federal nova ordem dO!

Figura marcante ne ministerto rHE6Am UH5... habeas-corpus, assim redigida:
publico, pela sua alta competencia dr. Osvaldo Cabral Exmo Snr. Dr. Juiz Federal
e cultura, como professora, tanto Seccional. Renato Tavares da
no Ínstitutc de Educação como Acompanhado de sua exrna. Cunha Mello, brasileiro, residente
no modelar curso particular sra chegou, ontem, a esta capital, nesta Capital, vem a presença de

que mantem, Antonieta de .Bar- ,o dr. Osvaldo Cabral, competen- V. Exc:a. requerer uma ordem
ros tem prestado relevantissimos te facultativo residente em join- de «habeas-corpus» em favor do

5dVIÇOS a nossa mocidade estu- ville. cidadão Wladimir Uvaroff, que Falsificação I liccolt'lt«i@ lia �(�ol�'I�c�
dicsa. Ee acha preso, recolhido á Peni- d d t

I � s ,.,

C d'd C
o o DR' V.°eO a

o o

d E d 011 I e ca erne as Y=U�11!!rile· nt�1D
an 1 ata a onstitumte ep. ogerlO I Ir tenciana o sta 0, I ega mente, ��

Estadual, pelo P. L. c., foi o à ordem do Dr. Chefe de Poll- �ll*ilr� ���E---
f cu nome vitorioso nas umas,

E DJ sua viagem ao norte do
cia, conforme expõe e prova: s. PAULO,(G';::_Prosseguem RIO, ! O (G)---Procurando urna bf'n,lh para um 2cco,JI)

dando-lhe o lugar de destaque
sta o, regressou ontem o sr. -Prêõü no dia 4 de julho, as investigações orientadas pelo na politica do r:.s',Fh do Rio encontrar-se-ào hoj� em c0nf('í f 11;_: _I ',"

que occupa, como representante Rogerio Vieira, deputado á As- continúa nessa situação na immi- commando da segunda região pa- S�So Raul Ferna:1des-João Guimarães e Macedo Soares o O Pa,tido
sernbléa Constituinte. I d 1 f

,.., o

I [
da mulher catharinense, Na As- nencia de ser deportado, procu-! ra esc arecer o escan a oso acto oocia ista está lirme em torno do norne do sr. Correia d� C t str o ,

s;mbléa alé n de fazer parte da rando a Policia, com processos' originado pela falsificação de um E' mais provavel ainda que o nome do alrniranse Prol .genes GuÍ:n 1-

Deputado Severiano Maia d d d
'

Comtrissão dos {JI.(_oves. que está inquisitoriaes, obter do paciente sem numero e ca ernetas � re- rães venha resolver o caso sendo elle apresentado CO,,)O o provav.Í
I b do d C

o

d I - d f t t servistas espalhadas por todo o "tel'tIOu-1I O accord t
: 'I r..... h

o

t
- D "

, e a oran o o projecto e onsti- ,
ec araçoes <: ae os mexac JS," . �, ii o o ,- o em orno ao g�nera \._. ns ovao uarCe!l05 P,UcCc

Reg;ressoll de Joinville, até . • E d N
-

d 1 J C . o r d b
o

tuição, a iIlustre anniversariante - sta o. esse escan a o estão en- deumnvamente araste o em ora 05 progressi.tas mantenh r.n o seu

foi destacada para relactora parei-
onde acompanhara o dr. Ne- RE5TABELÉrtmEHTO volvidos varios ofhciaes f' sub-oi- J nome para futuro governador do E�tadoo
rêu Ra;nos, Governador do E" c. o

f
o

,..l E
o

--------

aI do Capitulo referente ao Fune- , S
.

".

Em franco restabelecimento, nciaes e In enores no xercrto, fJ f
o

.

li P bli d' Ed - tado, sr. corond Jose evenano principalmente do Quarto, Regi-
re Iram sempre o inegua-I iJ1'iil a fI-....MI � J � � � �,'llft fl'?':JA

clOna lsmo 11 lCO e a UC3çao. MOI.
o o

d d A da intervenção cirttrgica que foi .........
Ui � cl.� ''W � j I; lilI W

Como jornalista, sob o pseu'
ala" Vlce'?r�SI enEte daI

s-

submettida, teve alta ontem, do mento de Infantaria, com séde em laveI SABAO
d liA" o

d III semblea ConstItuinte sta ua. '

Qmtauna.!lI i\..'iIo..I!r""'t\ "'.?""'& de Cur:tyb' e��::::::' Pa Iponysmo e JYlana a na, os

I
- Hospital de Caridade, a senho- III 1ll""Y "'-.ff tl� _,�,,_._!�.��'

'

I I' ._."
"0 U c>

seus escriptos tem sempre mereci-
E -.' J d

o rita Luizita Viegas, filha da sra. r � I'
-

-

dO, h
o o

I
o

' ncontra�se, neSla ClCla e, ViO-
d 1--' V �- ec �m! amen1ft S PAUlO 10 (G) Aoos

moais
cnt USlé.�IC05 .edoglOso do de Blumenau o sr. Conrado To V•• A� ...e i!gas. Govers�a-Itftr

.:.; �. 'G}I I'" o o �d:
J
JO--

fi azeta, que tem H o va-
B I

o o o

lO II °d .... UI UI -I
a e ali ",,)\eJa II .ti

I po leIa Impe ,lU a realização
o

d
o

°d a SIm, caplta Ista naque a CI a- Está em vias de restabeleei- til � \UI a da asselnblea de olltem a'nas vezes estmgUl
o

� com a
o

sua
de. b h

..

collaboração, associa-se respeltosa- mento o jovem academico de a iano em IA MI L noite, com que o Congresso
te ás homenagens que lhe serão De Blumenau chegaram ontem Medici�a Savas L�cerda, que f�i J-u izo

II

_II II
Juvenil ProJetario pretendia

prestadas hoje. a esta capital os seguintes viajan� submettldo a uma Intervenção CI-
RIO J O (G)

,cammemorar a data de 9 de
R M E rurgica no Hospital de Caridade. '

o

- O com�Jan- julhootes: A. W. enaux, I ario s- BAHIA, 11 (G) - O depu- danle Hcrcolmo Cascardo mter- Houve entre a r
o

quenazi, Antonio Comen, Alvina EHE'ERmQ tado siluacioni�t� João Mendes, roaado a respelOto das notlO
o

d f' pO,lcla e

"', , .' Q

cla.s e os moani estal1tes uln IIOgPjOroGomes, Alfredo Cardoso e Alei- d dtO t f h d d d II
�

no Silva. Acha-se recolhida a Materni- que per eu o man a o em Vll u- e<: �rnenlo
o

a se c, a A iança confhcto, sahindo levemente
dade, a exma. sra. d. Paula Dias,

de do pleito supplementar de Co� NaCIOnal Libertadora, declarou feridos algnns menores

d I d Mo Di tegipe, acaba de requerer no Jui- aos Diarios Associados I'lue 10gno_
o

Chegou ontem o norte pe o esposa o sr. aTIO as. •

zo Federal a intimação do gover- ra, ainda, a resolução do gover- o

Usar o SABAo-O INDIO quer«Itaberã» til sr. Raymundo Bap· CA'LErlmEHTO.' d J M· Ih- f
o

d D d b'L .. na ar uracy aga aes, a Im e noo asse, mai�, que eI!e e o di'- lzer, economia so re toaostista Santos.
Falleceu ante-onlem à rua Fer- que assuma oa responsabilida�e de rectorio esperavam os fundamen- os pontos de vi�tao

ViajOaram para o sul ontem d M h d . 4 d
certa entrevl�ta que conceaeu a tos em que se basearia o gov·�r-, ,

I nan o ac a o n a sra.. d dO
o

d RO dPelo «Itaberá» os senhores Car- M
o

T
o

d h 110
o um os lanos o lO, quan o no para adoptar tal medida, afin. T &Ml�m m� .-Sana nan ap y IS, gemtora I d d A

o ii ''''W _
los da Silva Pinheiro e Alberto dos srs. Jorge e Artemis P. Tri- fOo sdeu regresso ad Igentma, em de se pronunciar a respeito. •

IIStein d h 110 d
o

d
InS o anno passa o.

C I"api O _lO. an ap y IS, e a sra. VIUva •

• omprae para vos conven- U

Pelo < Comte. Capella,» che- Chrystina J. Brodologou. O seu pARA chamar uma LI-I cer o formidavel e economi I mundO
garam ontem do sul os seguintes sepultamento fo! realizado ontem, mousine é sódiscar O co SABÃO INDIO.

Passagei.o[: Miguel Angelo, Al- ás 13 horas, com grande acom- 11. 1.22�. O unico Rh C
o o dI'" eprehendl·do BERLIM, 10 (C) - Trafe-

fredo Paula e sra., padre Autter, pan amento no emIteno e ta- telephone das Limousines. , > '

b ga desde alguns diéls entre esta
Sebastião Figueiredo, Demetrio coro y.

II I
'

I I O capital o d cidade de Colonia um
I

Anniversaria-se hoje o nosso Oliveira, Alayde Nascimento, Ri� VI51TA V D J� I ga I. P� n ta- novo typo de «trem relampago»
prezado conterraneo sr, prof. cardo Nascimento, Ameha Alves,

O d II II
Ieao Te IIes que percorre a distancia entre

Eduardo Luz, lente de mathe- José Nascimento e Cezar Olivei� eu-nos ontem o prazer a PROLETARIA b °d dsua visita, entretendo comnosco
am as as CI a es com uma velo-

matica do Instituto de Educação ra. RIO 10 (G) O D °d d h
o

d 170 kOIinteressante palestra, o sr. Dino- '
- iario Cl a e orana e 1 ometros.

desta capital. da '7\r��
o

f T t t dHOIVAOO rah Alves Caminha, deligente col- C ,U 'l.(.rl;_C m orma que o gene- ra a-se pOl anto, o trem mais
Cotractou casamento com a lector estadu:\l em Cresciuma e

O II igação pro et__!l- _ral João Gomes reprehendera rapido do mundo.

gentil senhorinha Maria Magdale� representante deste diario naquel- ri a ,o general João Pantaleão Téle�
na Grisard, filha do sr. Edmundo la localídade. Reune-se hoje, ás 19 horas, les por motivo da divulgação do
Grisard, funccionario da Directo- a Colligação ProIetaria de theor do seu relataria pela im-
ria de Eslradas e Rodagens, o sro Visitou-nos, ontem, o sr. Julio Florianopolis, afim de dis- prensa, antes de a Justiça Mili-
Abelardo Maximo Pereira, nego' Gidzinsky, industrialista em eres· cutir os estatutos dessa no- tsar ter se manifestado sobre o

ciante em ltajahy. cIUma. vel organização.

50 'nente esse fa::to den »ta a

claudes'iaidade da prisão, do arbi·
t 'io criminoso do Sr. Ch. 'e de
Policia.
-A,sim, o requerente espera

C' V E
o

e conna que o XCD. conced. n·
de> a impetrada ordem de «habeas
corpus», faça cu nr r r a leio

Florianopolis, J 0- 7-35 (.,)
Reaa.'o Tavare; da Cunha
Mello» .

Sra dr. Ivens de Araujo

Regista-se hoje o anniversario
natalicio da exma. sra. d. An
tonia Julia de Souza \.1enezes e

Araujo, digna esposa do sr dr.
Ivens Bastos de Araujo, deputa
do á Assembléa Constituinte e re

lactor da Commissão Constitucio
nal.

Decorre hoje o seu anniversa
rio natalicio a exmao sra. d. Sidu'
nia de Mello, esposa do sr. Luis
da Costa Mello, contador geral
do Estado.

Faz annos hoje o sr. Euclydes
Lago, escrivão da Collectoria Es
tadual de Tijuc.as.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Faz annos hoje o sr. João
Leal de Meirelles, negociante em

ltaguassú.

Advogado
asumpto. Rua Trajano n. I (sobrado)

·0 P A R A I Z_O__O_,A__S_C_",__O M P R AS
As melhores casemiras, os- mais modernos e elegantes chapeus da afamada

impermeaveis para senhoras e cavalheiros, acaba de reCeber
Felippe Sçhmíat n. 21 •• José Elias

marca
a C-asa Pa-�t}lIBriy, capas

'f' - �.

raiza, á rua

t-- -,
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