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o sr. João /�ccé)cio os

Povo e os beneficios
resl_�i�tantes do
luz e for-ce, e se c:ertif�carà
quicio e explorado.

. D!z o sr. [cão Accacio Gomes de Oliv�ira" con·I--------.
----------------

ceSSiOnano do fornecimento d.e l_uz .e força �lec_tr;cas a ca'l ""/·,.-,�.:,.��f
pital oue o seu contracto «Iiminu.u rm r -iacao ao rerj' - i .•'!'o.""''''"'�':'-'';=,'�<: .�o
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me antenor, e ma;s ce UiT' conto oc reIs por (ila, repre-: '" .. "",�;f-�:"

, '�'"

sentando isso uma economia de cêrca de quatrocentos i ';Vik.'':0''_'':'�'� L..".#'

contos por anno para a população da capital». Esquece-II A VOZ
se, entretanto, de declarar que não só esta população co-

..�,'., "",'.A OO
mo a de todo o Estado será prejudicial e grandemente O ... ,'..... ,,.-..:... jp.i-,::::,,,..,;r"t> f::� D;l'"'�::'''''''''-;:' ""><\- p��,;;:;'" S'",",r'1!�"o�--::'''/(:::.:3\.1 � r:<;,_i Dr� C-;.AL_LADO
attingida 110 cumprimento do actual contracto,' visto t s "-" \'--". ,,_.< -"�� s ,�-." -- D <:."" '.J '�'- ,-' "".,__�;;::::::> �j " .. ' ,--' '�,;:w ..

'-',__'''''''_'_'__
"

_ç'_"'_'_"""'_�__ ""-'

_

que os cofres públicos terão de dispender 3 mil contos deiANNO I I Florianópolis, Segunda-feira, 29deJulhode 1935 I NUMERO
TaS para insta Ilação de uma nova usina, medida inadiaVelj'

-,---,,--------.------,,------
----------------

e que já se faz resentir a sua urgente necessidade, "

com o �:nt":i��l��a ;���,u:lii�a s��!� e��r��;eO aod�ct;'1t��I��rº . __ .c. =-�§lê:!:S;·���t:t_�_.._�_ __:_ ���:�:���Scessionario para explora-la, valendo-se, assim, da renda I "

,

���v\.e���I�tep��i:ti,Ii�:;:Osed��c����::�to�:;ar��'u t�;(t�l��j I�_w=-�" (, -l.,.,." �_ e declinou os di-
sivo be8��ic�oão é justo nem razoavel que o Estado em-! Priis�� OS chefes-i�tegra-�Est�s de Jali'lil

vorcios

pregue avultado capital no que não lhe dará lucro nem

I! 1:t���R!!!� e ��� n��lft� gie alc.rmn""6ftml6 PARIS, 27 (G)- Ainda

vantagens de prompto. Iii ��� OH �S-,Hf3 1'-� �u � � � � I tm il.fIi\5lli taRD que as estaüst cas para to-

�oderemos acoi.mar de pés.sim� administração .a, O�J�tr2s Drisões ..-Serão expulsusa da a Europa, para os pri-
que assim proceder, VIsto que o dinheiro do povo, conft-j' iil

U La.
meiros quatro mezes de 935,

ado a guarda do chefe do executivo, não póde nem deve! lins8eeaSDCarpus mostrem que o número de

ser applicado r:_ara parti�ulares u�ufruirem �ucros. �.

---O�O I casamentos augrnentou e o

O sr., Joa? Accacio que até agor,a nao �mpregou Por estarem instigando os seus vor de Ricardo;:Grünwaldt, chefe são: as d,� não haver flagrante, 1e tdi�O�CiOS dtec1i1:ou, um

nenhum capl!al, Já recebeu nababescas lInportail�ias, e ao companheiros d-: ideias a exerce- iutcgralista de J�raguá, prêso, no nem ordem inscripta de autorida- ac � ln ereSS�!'l � � que os

envez,de «deIxar! como estava.para ver �u;n,o f1���a», 0lrem o boycotte contra osque?ã{) dia 26 dq corrê�t�, por or�em de competente que justiíique a naS�llnen os 1�1lflturarn e as

fornecimento de ruz e força, all1da. o pelOloy, m.tlltlsslmo, I commongam nas mesmas a�plra- do Chefe de PoliCia, e rerneuido prisão,
mar es augrnen aram.

não h�vendo temporal que occasione estabilidade desse I ções, foram prêsos, pelo -dd(�gaào para esta capital, achando-se na Na Justiça Federal e Eleitoral Os casamentos attingirarn
fornecimento I a 59.120, contra 56,325 no

_ ..( .. , '". especial de ]oil1vitle, com jU{;fdi� Penitenciaria do Estado. foram, lambem, impetradas, pelo iod d
,

Não sera sa�n!lclO pa�a O povo retirar J m,il contos ção em Jaragu3, H. Cilp;t�,) Mi- O advogada defendedl em rJe- mesmo advogado, ordens de ha-
mesmo peno' o o anno

de reis dos, cofres públicos, afim de ,montar uma usma pa. rnoso Ruiz,0S integralistas Ricar- nario, na sessão da. Côrte de Ap- beas-corpus em protecção dos al- passado, os d!vorcios foram
ra um partIcular explora Ia para SI? {' àe 4.296, contra 4.309, em-

, '

-

..
,

do Ui lhrwôldt, cht:fp, ,municipal põliação, amanhã, as alL:gilções Iludidos prêsos.Sera admiSSivel, sem reprovação, que contnbua de Jau-liH::1 e Hans Kcld, profes- offerecidas no referido;'pedido que
quanto que os nascimentos

para a rn�lhoria da ilIuminação da capital, pessôas que 1'" 1 T' 'li ,______ I attingiram sómen{e a 166.590,
residam em localidades onde ella não existe? sord�;:::el��:��:.:j�o�::;(��{}��l:·clâS T l D', I CClntra 176.962, é as nlurÍ\:s

Na-o é eqtll'tatl'v'f'\ nenl ap-l'o"av'el I f{, a 200.046, contr3. 189,244.
•• • ,,'V '}J":I' pelo dr. Chde dePolicia." !;a {f'-..:;;,

Será 111lquldade arrancar-se. m!.�arcs .

de con.tos do I Os plêsos que foram rerw.'tli- . , , _

p.ovo, para C0111 essa mesma quantia exrorqUlr-lhe li1cons- tidos para ebta capital, acompa- �"Il!.,_."'�"....."'==.���;����""""'=.",-""''"'"'''''''''''''"'-.,.,�......,,'''''''''-'''''...'''''''''''
Cientemente.

_ ,.
nhados do solduclo cb Força Pú- I B lIA C.

O sr. Joao AccaciO �evena tambem fazer a cont.a bEca Nestor de Dias Cardoso,' '::4 "

"

�
e expl!car .ao povo quanto Já recebeu d?s se�ls COnSUml- estão, ple:ié'ntemente, recolhidos na

dores por hga�oes e pelos reparos, de fUZIS quelmad?s. I Peniknci3ria do btado.
Será l�ltere�sante uma not� a �sse �espelto dai E,.tnmos informados de que f-)A�R;>A.. SAN1-,tE\ (�"l:\1-r4ARir'''-JI'� (;ol1rlinúa

actual concessnl1ana, porque se eVidenciará, tirando-se os i (Hitras prisõc3 dé elementos inte-
sacrificios do pu 'f,) ,J�ima expostos dos pseudos beneficios.! graliotas foram e!fectuada5 em Ja·- ft � Eh.,��aq,ue s. s. diz ter a�;vlndo com o seu contracto, que havGrá I raguá. U � �� � � _
amda um saldo á Javor do povo.

Experimente�. s. a fazer essa operação e a expli- A prisão do chefe de São
que ao povo descfiminadamente, que se convencerá facil- Pedro de Alcanta,ra
mente estar a razão contra sí.

Balanceie

quaesquer ,.
-

rgaçcesSem

279

Comprac pilra vos conven

,:er o fonnida':el e cconornf
co SABj\O L'-JOIO.

a causar victimas
!!

Y M

61�ci@nal da A. Ns
Lr.J EaE1ça Uil1 f'n�Hrm�festo B01\181\11)'1, 27 (G)-- As

__ \:;'1';"0_ chuvas torrencias a5Signala-
-�-. , das na região de Kathiwrer

RIO, 27 (G) - A bordo do tre,mda», mas urna frente U?lCa I
provocaram jjlundações queAf/onso Penna, do Lloyd BJa- p:la I�b:r��;-lc�l e pel�. t'm,�r�fc:pa-I (ausaram numerosas victi

sileiro, seguiu, ônt.,;m, para o sul, �,lO. nuClOHCl. ,�o Bra�ll c�rl ra o
mas e considera veis estra

o r()rmD�ndante Herco!ino Ca:;- :a,C1Sr�o, contn' o latIfunGIO e o
aos, materiaes.

c:udo, .

ahm de a��umlr ° Cêr;o m]J'enal!Sl�o. l' l' I
b

Milhares de cabanas mal-
d,� capitão do porto de São Fran- O Cé.}'l::'O Féimto Muller não O'I'l'aeS f -1'al11 des-rll:d' c' PC-.

f 1 1 d J' o b I l) I. • •• , L 2.;)
(;l�CO, ,azenau-se :,con:pannr.!' e trouxe nem p00ia trazer guaiguer las enxurradas. Nlorrcram
sua espo:u �üna t..tel.vma Cusca;-I d_'cun;.t'!llo ::om qUe compr�vass; afogadas cêica de 40 es
da, Eua mn�. sen�:mta ��walda I �s afll!maço-:!s P?f e!l� felta� a sôas. Calcula-se, por o�tro
Çascardo e s�us fdhos Izldoro e lli.lprensa. O c<�IJüão Ftlmto Mu!- 'Jado "'11 "·.Ir'os In!"ll�"'o" as,.

'A' 1 1 I d' , l 1 v c. I L ,li '_::' ,

00nl.\1. o emiJarque ü:) comman- I cr ançan (. CODSClciltemenle, con- cab0f'as o'e gado pp:·""·d� c'

J C ..{ '1
.

ç",., � ...11 (i_,.
(,ante ascar,�o -:ompareceram t,a SéUS untlgos compan,1clrosa' ._, _

. "1 .

di' S I" Ui"'" •

I"mmtos amJgos e cul!egas. !��aIS tc'rpe as calummas-como a ao "'d'ommarcia
a de estarmos venJidos ao omo 8arbdro e CabelleleiroAOS LIBERTADORES!

Sob a allegação, de de;:acato á
autorida de, do sub-delegndo de
São Pedro de Alcantara,-transmit
tida ao delegado do municipio de
São José sr.' Amoldo SOU'l�, foi

prêso e enviado para esta capi�al,
I �endo. inH:li:�;atElmente recolhido

lEl I a Pe�ltenC!ima da P�dr� ,Grade,
na lagar Praia COBnpl'alda iO che:,� lflkgrahsta de �ac.Pc:dlO

I
de Alcilotara Si. JUào Peílng, a-

Sabbado último, ás 22,30 horas, teve sciencia a g,icullur.
Chefatura de Policia, por intermedio do sr. Abilio Mafra, O que nos disse o dr. Chefe
de que no lagar Praia Comprida, districto de Santo An- de Policia
tonio, num sitio peitencente ao ceI. Lopes Vieira, havia
sido e!lcontrado morto o trabalhador daquelIe sitio sr. Ma
cario Pedro de Mello.

Immediatamente seguiu para o local o commissa
rio de policia sr. Agapito Mafra, o médico legista dr. Fer
Ilando Wendhausen e o photographo sr. Eugenio Souza.

Conseguiu a policia averiguar que Macario se re

tirando da casa onde móra, dirigiu-se á um engenho pro
ximo e pertencente ao mesmo sitio, não mais voltando.

Extranhando a demora de Macario o sr. Abilio
Mafra ordenou que outro companheiro de Macario o fosse
chamar.

Lá chegando, o companheiro, encontrou sem vida o

pobre trabalhador Macario Pedro de Mello.
Feito o exame cadaverico foi attestado como cau

�a-moTlus, derramamento cerebral.
As autoridades policiaes tomaram todas as provi

dencias que o caso exigia.
O corpo do inditoso trabalhador foi sl�pultado on

tem.

morto

extra .geiro- devidamente aquar-'
ProcLramos hoje o dr. Clari- O se. Ca,cardo: distribuiu, ôrr- telado Ila fortaleza da policia cen· Attende chama:1os a dcm1cilios ptIo

balte GaIvão, Chefe de Policia tem, aos seus partidarios, o se- trai, monstrou ser o mesmo homem Phone n. 1.284.

que declarou á reportagem de fi guinte manifesto: que correu covardemente na Foz: Lauro Mendts
Gazela o se,guint�: . 1 I «Após as mais torpes accusa- do Iguassú, efoiexpulso por desho- via na A. N. L., o verdadeiro
-:-Est:m lll\'estl�ando �l os clle-1 ç.ões contra a A. N. L., após o ncstidade e covardia, das forças programma e Q verdadeiro movi

fes mtegrahstas presos são exlral1' desmascaramento de todos 08 seus revolucionarias paulistas em ord("m menta de salvação nacional.
geiros, porque si o forem serão detractores, desde O Globo até do dia assignada pelo general Forçado vou para São Fran-
expulsos do paiz como elementos o ca(Jitão Felinto Müller após to- Miguel Costa. cisco, mas não abi:ll'ldono, nem

indesejaveis. Para esse fim já bai- da uma série oe provocações, onde A A..N. L., é a continuadora abandçnarei jàmais os me\1S com

xci a portaria determinando a ins- as mentiras mais sordidas se uni- dos movimentos de 22 e 24 e dos panheiros de iuta que se erguerem
tauração de inquerito á re>peito., ram a uma incrivel falta de intel- anseio3 revolucionarios de 30 e em 22 pela revolução que levar.

ligrncia, após tudo isto, a Allian-I 32. E' por isto, nclla torno parte. taram a bandeira da liberdadt e
ça Nacional Libertadora se revela Tt:ildo. em 1924 ;dirigido :0 reo da emancipação nacional, a ban
mais· fode e mais prcst;giada que volta do encouraçado São Paulo, deira de Luiz Carlos Prestes, ela
n\Jr;('a. para unir-me depois aos outiO: AHiança Nacional Libertadora, pl r

Nit secretaria da CÔlte de Ap- Através das proprias camp,mhas companheiros da revolu:;ão, �entí, um Blasil grande unido e f(If",
prclbção d:.:'u entrada; uma pdiçàü movidôs contra a Ailiança Nacio- como todos 05 revoluciol'wrios �in- e por um GOVI'!TnO Popular 1'1 .."
! I ' .

di' ! 'I 'f'
• • • 1 f d

'

l' I R l'
.

( ) !.!(>� úâl'ca,-corpus lrnpetra o, pe o fid,; L;:�'(;rti\dora ncou eVldenCli?-QO ceros o rac�s,;o o movImento oe Clona ':;VO.ilcwnano,� a nar ..

advogado�dr. joe�:CoHa�o em fa- que ell& l1ãó é um «partide e,x- 3V a mesmo tempo que ccm elles CJ!!no CásJard�.

Impetrada ordem de habeas
corpus na Justiça Estadual,

Federal e Eleitoral

.,.i

..
'�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sta. Catharina
Semente de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Harnburguezes e Typo Fran-:ez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,

@�m'� -
-

V 1 � � � � Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda -Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc, Etc.
-------

í{:�

i\,1e I tiora .C;"'S}m ������-;�oo���'�,
� Utilidades �

os titulos brasileiros �� �@ .
�

LONDRES,26(G) -Osval()�
���:-t.l;-::3-: �����

r,_, brasileiros melhoraram nota

ve.mente, na sessão de hoje, do
.tock Exchange, devido a terem

sido desleítos os receios de sus-

o augrnento
provisorio

dos vencimen-
tos m i I itares

os PANNOS DE COSf-
I''-JHA-Antes de se lavar, de- RIO, 26 (0)- O director
vem ser fervidos n'agua bo- geral da Fazenda communicou ao

ricada; deste modo torna-se- contador geral da Republica qu'
ão mais claro, a gordura sahe o ministro da Fazenda concedeu
com mais facilidade e, além permissão á respectiva directoria
de tudo, o borax é um desin- para autorizar o Banco do Bu:!"
fectante.

I
sil a entregar às directorias d�
fundos do Exercito e de Fdz,onch

ERVILHA FRESCA - da 'hrinha, bem como ás paga-
Cortam-se as dilas extremi- dorias do Corpo de Bombeiro3
dades das ervilhas para lhes e da Policia Militar, os doeu
tirar os fios; lavam-se e dei- mentos usaes destinados a03 pa
xam-sc escorrer. Deitam-se gamentos do pessoal, accrescidos
numa caçarola um pouco de das importancias que se tornarem

manteiga ou gord.ira, umas necessárias para fazer face ao

rodas de cebola, [sal, toma- augmento provisorio dos venci
tes e um pouco

.

de cheiro. mentes aos militares.
Deixa-se tudo alourar ligei-
rarnente, juntam -se ervilhas,
mexe-se corri uma colher para
que eIlas tomem bom gosto.
Cobre-se a caçarola e deixa
se cosinhar lentamente cem

o bafo.

do

q df.;.1 pacell vi- pensão de serviço da divida ex

) U d .S)) ast ião terna. As altas registradas attingi-
L �r "1

ram um ponto e meio. O 5 010• de
erne 1914,foicotado a 59l12,ea

"-"!f' n I
emissão a 20 ar.nos, do "fundingn

- - E DO V�_TICp:NO de 1931, recuperou um ponto,� , J ',J eta 10 10 Esta-sendo cotada a 57.
",

hei...ie c,_.uUlli lOJe a

l, i , d. Sebastiãov

L� 1 l! :rc 3
-s

0 11 '/ i a Roma.
O salarto rnin 1 mo

...) \__,. ..a .... 'I. -a _.:1 I .teve-se

p» aI>, n min«t .s cm .n.rmd» e
(

J:,
v

uoca J. v.st >.. com o RIO, 26 \G) - Reuniu-se a

. .Jc:: d:: im. j br;<s:L:râ, \ Commissão de Legislação Social

O cald:al Le.ue perrnane cerà
da Carnara. O sr. X:wier de a

mais alguns dias em Roma e de- liveira, por motivos imperiosos de

pois irà, na qualidade de hospe- saude em pessoa de sua familia,
1 r: jl

.

P' L A deixou de apresentar seu trabalho
": ao '_oüeglO ro atino- me- f'

rica \0 a r/i')otu:.ero, onde ha dias sobre o projecto de salario mini

t; cncont.arn em íérias os alum- mo para os bancarios e pedíu pro

n.is do Coi! -gio Brasileiro. rcgação do prazo, até aproxima
O cardeal Leme te nciona igual- quinta-feira, 1 de Agosto.

mente avictar-se com o cardeal Foi marcada reunião extraordi-
naria para aproxima segunda-lei- MOLHO BRANCO-Dei- pau. Junta-se uma 'chicara e

ra, dia 30, quando serão debati- tarn-se numa panellinha uma meia de leite crú, mexendo
OVA TTC/\NO, dos os projectos sobre correctores colher, das de sopa, de mau- se sempre até cosinnar; tem
�'5signado hoje o de: seguros, garantias de pagamen- teiga com duas rasas de Ia- pera-sr cum sal e pimenta do

'.;Xt0 di .J cordata celebrada to de sdarios, saiario minimo Ija- rinha dç trigo e leva-se ao reino e prova-se. Este mõlho
3n l );§ e o governo ra med.tcos e !coçao de serviço; fogo para fritar sem cõr, me-I d�ve ficar da grossura de um

,
l. "Via. dome�tlcos. I xendo-se com ll�na colher de m:ngau regular.

Usar o SABÃO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Gasparri.

Por G. K. Chesterton

(Copyright da LIVRARTA DO GLOBO, Porto Alegre)

(Exclusividade de A Gazela para o Estado de Sta, Catharina)

� a inl,'nç?io de e:::tabelecer uma certa condição e não uma

:,ãl le,; . Dê-se por supposto que isso seja factivel aI·
, al'.r-,r!l"s fermas legaes, e a supposição resultará mais

� -' � , -Ju!do até que ponto essas leis sejam uma morda
;::l c' ();.I.miíu f'úb!ica ou representem <:. verdadeira expressão do
"

. .s� u n :10 ne Yl di vorci�.d � com a ampla varieddd� de Hen
I �, VJI prclL.ndesse fazer valer sr:u titulo legal perante os cam-

,.lOneses da Inglaterra, opino que se aperceberia de prompto da di
ç "'encia que ainda existe t'ntre respeitabilidade e religião. Mas o pe

,; .. �::: mU;ios exigem o benepla::ido da religião com a respeita
Qu zeram dar ás suas naturaes e, ás vezes perdoaveis ex

l C. Li iümophera, um certo atractivo que, índubitavel
[.::1 :l II à C'),idlÇão cspe:cial na cristandade historica. Não
·;i; 'crISU'1tiU porque apparecia e em que consistia uma tal

:d._.de. Com o qu� nos enc:ml:atemos que a dignidade emana·

., I " '':OiVd .11 ntc, da fiddidlJe e atractivo do vo�o. Comi-
_:. '�', c- ,::; 'lU., as gen: es tinham u:na certa dignidade porque eslavam,

.• c. c.:rV mocio cunsagradas, obrigada:. a determinado) r1�veres, a se

)\l:cfd, a d ':t Of1Linadas molestias. Serà pJssi velmente irracional su

p )rtar eosas molestias; serà irracional respeita-la; porém, certamente,
., umito mais inacional re'lpeita-Ia e, logo transferir artifi('ialm:�nte
e ,,;e mesmo rc!speito à falta de!las. E como se espera�sP;nos ver sau

Lidos os aniformes logo que deb;.;nd1ssem os exerci�0s; se quisstmos
qJe v;doria:;3c o povo à guerreira que jà não contivesse o soldado.
s� o:; julgaes capazes de abolir a guerra, abolida; porém não pre
sum lCS Que qua 1dJ jà não h:ija batalhas, que batalha, continuarà, ha
vendo guerreiros de que fazer idolos. Se a dissolução dos conventos

e.a nc:nefica, ': c:mhecemo-lo, assim e acatemos a dissolução. Porém,
os nobres que a levaram a effeito não se tonsuravam logo �xigindo
q:H! os venera,sem como santos em virtude da cerimonia. Os nobres
,cio se Vc:sti.iUl de monges nem rech.naram que se lhes atribuísse
ti na tJorenóal v'i':ude capaz de faLI" milagres pela auste:idade de
sc:cu \út)S de ccuidad! e de pobresa, E'1traram no interior dos edifi-

. J.' la, !lão n\)5 h1bÜos e muito menos no Santoral. Sabiam que
J ii<lUilO não faz o monge, e eram menos supersticiosos que nós, que
cremos que é o véo que faz a noiva.

O que se respeita, em uma palavra, é a idelidade ao aq·

t go e:;tandarte da familia e a perene disposição de luctar pêlo que

apresentei como seu unico typo de liberdade. Digo disposição de lu

c'tar, porque, afortunadamente, a luch é a (;xceção, mai, do que a re-

gra. Não se respeita ao soldado porque esteja condenado a morrer, se

não Jpor estar disposto á dar a sua vida, por estar disposto, tambem,
á derrota. O homem ou a mulher casados não estão condenado�
ao mal, ou á enfermidade>, ou á pobreza; mas se os respeita por
dar um p3S�O, podemos dizer - "a todo o risco"-para a opu
lencia ou para a pobreza, para u saude ou para a enfermidade,
para o bem ou para o mal. Uma das resultantes desta ordem de

ilugumentação pode servir para corrigir o perigo de certos argumen
tos da mesma ordem.

E' essencial que toda a critica do divórcio, que no fundo
não é mais do CjU� uma defesa do matrimonio esteja forrada d� s'�nti
mentalisma especialmente em sua parte optimista. Qllem justifica um"

lucta pela independencia nacional ou pela liberdade ci vica, não é
nem sentimental nem optimista. Explicará o sacrificio, porém não o

c1iminuirá, não dirá que os b'iirmetaços são picadas de alfinetes ou

arranhões de espinhos da rosa do prazer. Não sustentará Cjue o fogo
das descargas é um f060 festivo de artificio. Pelo contrario, ao

exalta-lo, será relevando que é dor mais que praz�r, augmentando
o elôgio com a dor. S,·u maior encômio será quo: n'!rn o militaris
mo nem a bciencia �mod(!rna sã\) capazes de produzir um instrumen
to ele tortura que redun e domine a al'na h!.lrnana. Falando da

guerra é em vão OPÔ! a realidade ao romance n) sentido hldórico,
porq11e quanto mais se acrescente o reali�mo, mais se accrescelltará

o heroismo, e em consequencia, mais se accrescentará o romanticis
mo!

E' preciso annotar que não comparo o matrimônio à força,
nem á lei, nem à liberdade, nem ao patriotismo, n::m ao governo
popular, ou a qualquer dos ideae, hUIll3.nos que se hão de defender

guerreando. M::sm3 os mais desatinados desses idtaes, que parecem
evadir toda a disciplina da paz, ficam submettidds á discip1ma da
gu�rra, 05 bolcheviques poderão d.spirar a uma paz pJra e a uma

liberdade ideal; pOíém se trm visto obrigados, para seu propósito, a

(.;fear exércitos, primeiro, e a dIscipliná ·los, depois. Por muito bonitas
qt.:e julgueis vossas visõ�s de beatitude, é preciso soífrer para alcan

çar a belleza, e tambem, às vez�s, soífrer um cl)mide[av_;� intervallo
de fealdade. Não pretendo negar que o gênero humano soífra muito
com a sustentação da fórma usual do matrimômo, como soífr,� pela
necessidade de manter as leis criminae� ou a repc:tição de cruzadas
e revoluções.

c O n ti n ú a.

........_. -�-
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�Iistoria

(Compilação de L. Nazaretn)

DIA 28" DE JULHO--S. INNOCENCIO
...

� �:1���:�------��i��J,---
1839-C/wrnando ás {Z;;71ClS--O presidente da Provin

cia de Saab Catharina, brig:.v:lei,o Paídal, diante da invasão farro
oilha, no sul da província, a bem J,l orde.n e g3.rantia do governo,
chama ás arma; o; guard..1s nacionaes alistados, suas reservas e até
os empregados rJúblicos,

lt�57 -O theatro 517 .ta Isabel-Com todas as forma
lidades e na presença de autor.datles e povo é solennernente collo
cada a primeira pedra fUfldulénta! do Theatro Santa Isabel, actual
mente Alvaro de Carvalho.

1861 -No districto do Rio í-J'egro falL::ce Antonio Francis
co de Lima. natural do S. Pau!o, com 108 annos. Exerceu o mes

mo, as Íuncçôes de primeiro Juiz de Paz do relerido districto.
1876-0 edificio da Alfandega-E' installada a Alfan

dega hoje de Florianopolis. em seu novo edificio.
I 892-Conscquencias de um governo provisorio=S«

municipio de Blumenau onde haviam installado um governo proviso
rio, tendo á sua lrente 05 principaes chefes politicos que faziam op�

posição ao governo constituído (Situação L�deralista) dá-se seno en

contro das forças pelo Govern;) enviadas para Blumenau, com as

forças de civis organizadas pelos politicos da opposição,
Além d,� grande nu'nero de leridos foi morto o major da

Força Policial, Elesbão Pinto J'l Luz.
19 17 -Escolas Reunidas -Com a pre�ença do di. Ful

vio Aducci, secretario geral do Es\ado, é inaugurado o cd:hr.io para
as Escolas F�çllnidas da cidade de Brusque.

DIA 29 DE JULHO-S. MARTHA

1846-5e vivo fosse... Faria annos, hoje, a Prin
ceza Izabel-«Aos vin:e e nove d.as do mez de julho do armo

d
.

d '1'.1 s· r ('I'
•

Io nascimento \) 1.0550 nbor jC'U;; �nT!str), c:.� .1, o.toc'éntos e

Ejuarenla c seis, ne;,ta muito Ítal ,heroit a cida< le do Rio de Janeiro,
achando-se reunidas no Paço I "fJ,orial, QUI .ta da Bôa Vista, por or-
d�m de Sua Vlagestad:! o Sen�\Of D. p, do!, n, lmp:.':fildor Ciost:tu
:.;onal e Defensor P":fpetuo (L B;y;l, os m, i.)l,ü� f: �ecr�.tilliüs do:

Estado, os conselheiros de E"tad·), 05 ;srllnd '5 do Im ieri(,. O'i pr"SI'

dentes das duas Camaras da Assembléa Gefi.l LcglsL.tivn ...ctc., dc.,
nos foi apresentada por Sua Magestade o Imperador a Augusta pes
sôa recemnascida, a qual vimos, ouvi'IloS e rec-'nhecemo, s r du .>,xo

feminino e archar-se sã e perfeitJ..»-Assim rezava, {:a 89 anhos, o

auto de nasci!llento da que Se chamou D. Izabe!, princeza impeíial
brasileira, que, depois haveria d·:! subir ao throno, governar Foste gran-
de Paiz, assignar o ultimo acto libertador dos escravos na sua e nos

sa Patria e ser cognominada a Redemptora;-o que não impeJiu de
ser banida, quando a Republica teve de vir!

Chovam bençãos e: preces, hoje, em oblata á bonissima ve

lhinha, que, amando o Brasil com todas a5 véras não poude revd-o,
apezar de revogado o decreto de seu banimento, por iUlpossibihda
de arrostar a penosa traves5ia, e acabou morrendo sempre em terra

extranha, como se e<.tivera ainda exilada. O seU anníversario o-\tali
cio não pode ser indiíferente aos comções bra<ileiro,;, que devem es

tremecer essa l11ulher veneranda, a cuja m'igcôlade de virtu 1':!3 e ihe
souros moraes, não filer-Im nenhuma falta os attributos da outra ma

gestade régia que perdeu, em 15 de" Novembro de 1889.
1648-ElelJação á categoria de IJilla-O govemo d,)

imperio eleva Paranagui (i categoria de vilb, com a denominação
de N. Senhora do Rosario de Paranaguà.

1932-A rebellião p lUlisla -O ��nenl João Francisco
attinge diversas zona; do E,tdo de S. P:1UIO. SI! no.nto5 do De:;
catame:nto Plaisanl tra l'ipÕem a, divisas paulistas nl região do Val
le da Ribeira.

Programma naval
bl�asileiro

Serão canstil'Quidos,
meiramen'le,

..

rlnas e um

•

prl-
seis subma

tank
RIO, 27 (G) -Estamos seguram·�nte informados,

que a primeira parte do programma naval brasileiro, se

rá executado na proxima semana, com a assignatura da.
construcção de 6 submarinos e um navio tank, vasos,

de guerra esses que serão feitos por uma firma italiana,
por decisão da commissão technica incumbida do estudo
do programma navaI brasileiro.

Essas unidades serão pagas com produdo do paiz
dentro da verba fornecida á Marinha para isso, ficando
a Commissão <"':entral de Compras, como orgão controla
dor do pagamento •

!
•. '

....
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Comdlercio, lndustrla A
.

e Agricultura
Preços correntes na praça da Limpos leves kilo
"J FlorlanopoUI Limpos refugos kilo

FARINHA DE TRIGO Cedanho leilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500
PELES

Surpreza 44 kilos 42$500 G d 4$000
.

. 5 e 2 kilos 5$500 atos o r;n�tto uma
Cruzeiro Lontras media ui'aa 30$000.
Indiana 34$000 G�axaim do matto uma 3$000ASSUCAR

69$000 Graxaim �o. 'Campo uma 5$000

69$000 Catetos médios uma 6$000
58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

Gazeta
Médicos

1$800 ---------
1$300
3$000

Das 10 ás 12 ê das 14 ás
17 horas �I

Q

. ;r. Pldr. da Moura FO:' I I
Advogado I

� Rua Trajano, n: 1 sobrado

I
�

----------I� Telephone n' 1548 ---------------------

"Expresso Nordeste"
Séde Perto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI-
8US E CAMINlfOES

Devidamente Registrada

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-
MEIRA QUALIDADE

13$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
12$000 38$000
13$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
1 x5 a dz. 6$000

Sacco de bO kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
I'
l ,&aeeo de 60 kilos 15$000
:'\� eco de 45 kilos 13$500 Sarrafos �.

'i/I,l) oido de 45 kilos 14$500

SABAO JOlNVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5'$400

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 18$000
Branco especial 23$000
Vermelho 23$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

DIVEr:.SOS
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyrarnide caixa 60$000 FARtNHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $000
Côco sacco 55$000 MERCADO FROUXO
FareIlo sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 lei/os)

24$000 .

) Vélas de cêra kilo 7$500 Agulha EspeCIal 40$000
, . Agulha Bom 37$000

Grampos p. cêra kilo 1$400 Ja E' I 38$000. , 16$500 ponez specia
Jlmento Maua sacco J B 28$000
Phosphows Pinhe� lata 21 0$000 Ba_poneC: ?dm 2 '-$000" 00

ica orn a .J

-Arame .arpado n. 12 rolo 28$5
MERC '\00 FROUXOArame farpado n. 13 rôlo 31$500 r

ii
I
,
�..

i

�i
Dr. Fulvio Aduccd ii

Advogado li

Rua João Pinto, n: 18 I
(sobrado)

Indica:

BANHA
� lNHO DOIRIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 155$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 1 58$000
Café em grã? arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 160$0001Vassouras 5 ho� dz. 22$000

MERCADO CALMOVassouras 3 Iic: ,!z. .i.V.jlvvv -_ IXaIque corxões arroba 27$000 XARQUE
Xalque sortidos arroba 25$000

(por kilo)
Mercado de Florlar;(: polis Mantas Gordas

Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular
Feijão vermelho saeco 1 5$000 MERCADO

Milho sacco 12$000
Batata sacco 14$000
Amendoim sacco 10$000
Arroz em casca saeco 9$000 Cêra
Falinha Baueiros sacco 1 0$000 Cebo
Farinha eommum sacco 8$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 14$000 Toucinho
Café em. côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 1 $900
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 1 5$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
cera kilo 6$500
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

1$800
1 $500.
1$400

FIRME

DIVEROSS
(por kilo)

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

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

Dr. Mrgue�
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrínarías
Hemorrhoidall: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira � Olí
veira, 14-Teleph, 1353

Consult.:��R. João Pinto. 13
Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

I

�ccacio MO-I
re I ra tem seu escrip-I

I tório de advocacia á rua f'·
i
l Vísconde de Ouro Preto

. n. 70. - Phon> 1277.-

I Caixa Postal, 110.
�.

6$500
1$500
1$700 �����������.������

1$600

COUROS

CAMBIO
90 dlv � vista,

91$000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$22$
3$215
5$020
7$741 '

12$930
Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

Praças
51 Londres
« Paris
cc Hamburgo
cc Italia
cc Portugal
« Nova York
« Hespanha
cc Suissa
« Belgiea
cc B. Ayres

;3$000 cc Uruguay
"2$000 1« Hollanda

MOVIMENTO DE CEREAES lNO RIO DE JANEIRO
STOCK ern 14-6 Entraôa52 Sahiôas

6 a 14·5

12.7S9
20.199
11.356
6.218

Feijão (saccos)
Arrol ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

12.298
16.876
1 1.179
8.645

50.556
73.111
25.324
12.577
6.120

14.000
'('f4ãm át Hl_ doe·� pU·liCularç&,

'.
,� .• """." _.:;_,-� __ .. ..,' •.• 'J ,

•••. ".�_ .....�......

A SaudeI! I

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e tambem os convalescentes de molestias graves, a

dultos LIli crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeita vel publico, sem exagerar os seus benefi
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 íede-tannlcc
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestlas graves, etc. etc.

Ler com attenção

Doses: Uma colher àas àe sopa antes õcs refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

Caldas da
Imperatriz

Todo,a os domingos:
Um passeio idcal-Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, d,.) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: Incluindo passagem de ida e volta. almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL. por pessôa.

RS. 15$000

, ,o.• .{, :

,

J
i�
�

Fechampnto de malas I
íTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS �

�,
�� �����l� �� 1� ����� I �
Registrados ás :19,30 horas �

I:;

PAHA:-ITAJAHY,�8I.UMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA, �
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO. �

Agência no i,Edificio La Porta Hotel i

Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolls e
vice-versa

Sahfm:lo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás, mesma!' horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do HoleI La Porta
ou Pc115ão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

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

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

=de=1

João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua BGcayuva, 154

Deposita: M"m:ado, �6
----��.]:----

FLORIANOPOLIS Est. de Sra. Catharina ICOMPRA-SE BAGAS DE NOZES
I�

(,�����?'!2�lf�")4���������
,

���
Ati t �- , �ll.� en ae �Jem.. ��,� _.m tr iN l�

.� A Agencie Moderna �:·,;'\�,.,�.��l·l� de Publicações, com séde �:��
r� em São Paulo, é. autorizada e fiis- ��,.j
�� calizada pelo Governo Federal e i�\I:�

� possue a carta patente n, 112 ��
�� �FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezeslpor
[� semana, todas as segundas, terças e sextas-fé iras h��
I EXTRACÇÃO com globos de crystal. ��
� A MAXIMA lisura e honestidade. pois, os sor- :�;�
� teias são presenciados pelo povo .��
����t&�������.

,
.

\ ..

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA
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Matriz:
em:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para "ternos
Morins e Algodões
Lonas e Imperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdas
Linha para coser e sergir
Lã em novellos e meadas
Sabonetes e Perfumarias
A1colchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias

Depositários dos afamados
Charutos «DANNEMANN»

��ry)preza Nacional de
Fabrica de Pontas "Rita

.

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

i- scriptorio e adquira U!·,l ou MAIS lótes, Amanhã
valem mais.

Lage'�

de Secçao de

.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
1 'J r· "1" I d S J'

. ,. hpera i rereit, 1\ umcipa e· ão ose, cUJa copIa ac a-3€.

archi vada na ma Prefeitura.

FERRAGEl\!S: MACHINAS:
Machinas de beneficiar madeira
Machinas para officinas mechanicas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a lavoura: arados,

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

electricos
Material em geral para transmissões: eixos,
mancaes, correias de couro e lona

.

Óleos c graxas lubrificantes
Auto.noveis e. Caminhões FOI<D Peças, acces

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material eléctrico em geral

I
I -

Um contracto de

II
o melhor presente l .

Linda Vista Poric rcrnlcc.

I Eaplenôtõc praia õe banhos.

I Optima nascente ae agua potcuet,
Terrenos completamente planos.

I
I

I

mpra de terreno da VilIa Balnearia é
atal que V. S. oode brindar seus filhos.

A VILLA BALHEFl�If1 DI5n=� a:
1000 metros ao Ponte H er'_lÍÍo Luz.

800 00 Ei�a""de Quartel Feõ ercl , em cons!rurção.
,-

upa Escolar José Boiteux.
a séàe ao Districto 10uo Pessôa.

�-�rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pessôa e Florianopolia -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

Material em geral para construcções:
Cin.ento-ierro em banas, ferragens para parlas

.

11
,. <

e jane las, unta
Canos galvanizados c r- ertences

Fogões e Camas
Louça esmaltada - appa.elhos de jantar - talhe-

á João

fQS

Louça sanitária - banhei i-as
Tintas a oleo e esrnalt..s
Arame ele ferro - telas 'JE\D todos os fins
Productos chimicos e puarmaccuticos
Conservas nacional e c-:,:t: angciras
Bebidas nacionaes e e xtrangeiras

A 50rieàaae se encorrcqc õc construcção àe Préõlos
,,,3 lórza oàquiriaos, mz õln nte o pcqcr.iento ae uma entrcõc á
ur.sto 2' o resta te em pagamentos menacee,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

, •Ca íl r-loepcke", UA n fi a
"
e "Max"

. - 'Estaleiro "/n..rataca"

LIVRARiA 1'v1ODERNA

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

I telephone como a mais inprescin
I dive! das necessidades!

F:màaàn em 1886

I'nlxc postallZ9 Tcl, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SH\llONE

! Professora norma

I I j sta �-- acceita alumnos.
i CURSO PRIMARIO
I E SECUNDARIO
I TRATAR á Rua Saldanha

Marinhh NI 1 o

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI10 E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Teletihone n. 1632

',.....�.

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

beneficio do Lar

Inscreva-se hoje mesmo na Constructcra do Lar Ltda
b' d

"

que o terás uma ca erneta pela quantia (le 10$000 com

direito a um sorteio pago,
Si a sorte lhe pi oteger no decorrer do sorteio adquirirá

uma casa pela insignificante quantia de.�3$ooo.

Reali:a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex

tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

(lliUJ..QUEfI INfú:iMAÇÃO:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nasciment"�
que se acha instaIlado com

.
,

escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo

·!Y.G�@�--------

o Sabão IN
é dar valor ao

e

e e rendãsD

c �E:XPERIMENT
TC

o

gu

...

')

....�' ,

rÉ:

'1-:.-'''-
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--------
A GAZETA

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

5

S. PAULO 28 (G\ _" Os
a l�in�a disti,ncta freguezia de retirar suas encorn-

ENDE-SE uma pequena ca-
t d ' l' 1': ,� mendas ate dia 30 oeste mez por motivo de minha retira-

R C 1 BO
es u antes �aUCLOS (,jf],llra;11 um 1dE'

sa na ua .enerai itter- ']
d

\ d' °d "-']'
(la este < stado.

I j.
. J

convite ao sr, P"man I_) e .:'lajes

'Icourt n. ,maIS (ll1<'.S pe- (\1'
, . .

"

G
• h i l' 'J iveira oara visitar o RlO ran- 1

A maior montagem em Prefiram sempre o inegua- querias e um c a et graDue a rua rL�,j 5:I'
.

� k1enc e-se também lima sala de jantar e um Quarto d .

serraria. 1 � ..,..,.., �
Duarte Schul(>l, 52.

.��

(�o eo��ite V dormir, bem como diversas peças por preço! de 0(-

DELAMBERT & ClA lavel �ASA\.� A tratar no CAFE' ES-
vem sendo muito casião

PHONE 1.100 m §� O iO de Curityba. TRFLLA.
cornmcntado, parecendo que o go-

.

""'�.-"""""''''��.,.",''''''''''"..,.,.....�:.'!=
vernador do E�t(ldo acceitará, de- Fabrica de bordados á rua Conselheiro Maf a

" II :rEndo ir ao sul durante os leste- '10. 84.

II n s t i t li to ó rte re ta t i «) ri II �oc:;�:�o'"t;vo,
do c,ntena';ú

�@���:'@'�o;t� 11
� �n�:�::es��ç2_��

� entre a Mandchuria ce rítativos �

II
e a Mongólia -�_. = �

� ilic�����?�' E�;J:)de ivl:�d� DEVEIS COl--JTRIBUlR PARA MINORL\R OS SOFFRr-

m MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM
� churia e Monzólia conunúa DO

�
v POBRE OPERf\RIO

� mesmo pé. O quartel-general do
t v ',.

•
» r.> ��������

f. 1...,_erCI,0 Jâponc, CID Kwsntung,
L.-"ck4>!f�ofll ..::Z:..

�. I
' .

I' Aucust r- I
,. ,

" .

ê, enviou um «U�llll".t\lr;:» virtua a

I
,gUSlV ;='! V�110, o I (JU,'C e lIHC,;Z operada qu� fallceeu em

� capital mon:5óhcô, iyd;ndv a re- consequencia d J ;"\)I rlvJ .�';;3:,'re oc:,�o:-.idc) na chata Co.nmandau-
'" tirada 1. tu Souza d�:v'l' <U'"

: ! "

dr:''' V

�6::.,
,1 oe c-r tas tropas, com a

v v ,

'"

,.1,,'), o Lo G ':5,),iLJ.I ccrnpa ln::I:'a . \' rancellma ieira
r. r� ,i., OF'Ca .. I

'

d 1 1 I '1 1 1 -r

..:50�' I....I . .J! ii ternatrva e uma acção decisiva e a gUll\ _1IdO, em completa p,10!<cZ3, so:;;c_rd!J as flgrura3 do dcsli�

� pelo exercito j',ponês. I
no, qlje 1\��S reservou dilS d� ::i.iieza, c> dôr e ele tortur a.

-» k e; ('"Inp � B
.....' -..J _,�U ".J v r \ 1 c[J:� ,co!"mprehend"nd,;...

«-se transe ,);1 �Ll3!, !O';O, porqu;c esL�

r G �,�� �.,.,..,.. 7"" pá.�SanaD a EltC:l; c()mfJ'l.nh�ita d.) honesto, ;al)J,io5) e zeloso ap(.'

_ � 1 L R
' ��:oI �ill t:t="'" �A�' 'rarIa" ugust S,'·" A Ga:et I I

BREVE. INAUGURAÇAO DO n/ E HO E MP,IS BEM �
�

\ "h. -

,0 .IVctI10, (t .• c a abre em SUiS coium.ias, U'l1," su-

�.'.I I i d t
bscripção em favor daquella pauperrima mulher

� espa nan O O errar c
,,'

�.

MONTADO ATELIER DE CONFECÇÕES: CO�'/1 PONTO AJOUR., PICOT, � soffrimenlo�.m
esse ge,to, assim pensamos, poderemos lhe minorar o;

PONTO CONCHAS, PON'rO O\'LY,
t �!O 28 (O) - Noticias re- Agente e hmccionarios do L1n"J

� ce�ldas de Recife ,dizetÃl. (jue Larn-] Por alma de Maria (enviado a:'lOnymamsi1te)
E Q! T!:'

I' peao e o seu bando deixou o ter- A Careta

PONTO ROYAL, PLISES COlvl�v1UN OS UI::" A 1\1CDA EXIGE o,

i ritorio pernambucano, internando-
� se no da Bahia, onde já atacou

� duas povoações indelezas.

� ,

As forças que o sitiavam for?nl

� �jstrlblllclas em tre� ysrupc\s. seguj�-
ri:." �,r � ao em sua p�rsegUJção {'-lo tern-

r -

..

O n +�i �"", U
- ...... �... , r,"",,) c- '"" .,......_.� �,.� ..... O"�} . .,-, }--........."'t . .;.--... �� O C"'. C'", t::::.

I"
b I 1

"'- i \,.,. I i O � I � 'h,..."::;;:; à C::!k 'CJP' ' t�., '-......>,! :':'':ii i·Á ,.:;;. ::.;;.> � .. "...- lona pernam ucano, �ampeão oei-
xou em poder. de um velho um

gra Q"""'" '\I f._='J.•a
v '('fi I�", L� j !c. i r�('1os rr»·;:;> c�e los

I
biihde diz�ndo que nunca e"tive'

, s"'. ,� I . .�,.

r:.J sitiado, pois tinha agentes em

��� varias po�os que lhe �cilltavam
-----------

"

a marcha atravez do serião, des·
�
� c:mhecido da policia.

i;Ban�d-;�
,II Crédito I�o� �

II pular e Agri- I
lll� cola de San .. �
I � � �

I� � ta Catharina � _,

o teu major divertimento e mais instrutivo

í I
sao as colleções nos a:buns da dfamada bala HO' -

fi
(Soe. Coap. Resp. Lida.) LANDEZA.

•
�

� � Rua Tra,!lllio n. H3 .

O posto CHIC, o preferido pela garotada in-

�! : (Ed!ficio propriQ) II
telllgente distribue cubiçosos premios e de real va-

�
.

�
lar e utilidade.

I � .

I 136 70 ti> O �
Além de valiosos brindes receberás craroto

, LR1Plta : 0,'p0 O 'l amigo, desde que apresentes 100 CO:lpOilS, urri� U,I,'-
,

,.. es,�rva 56:424$498 I� 1
-

_

xa com 00 balas.

CONSTANTE particir;ação de 50°10 nos lucros da Sociedade, 'I U RECEDE D;:;'PO"ITOS Que n O I- d L' f

do fI·nal do 10' annoem diante, rODOS os ArmOS

��.�,.. II�.. nAu6f1 ....."L..o·0 0"'5
1'1

DA'"' 'fmenlo e satls.acção.
� �,�

e pie erencia em comprar suas caixas no

RESULT,tJ,DO DO SORTEIO DE AIMORTIZAÇA-O RJ;;'AlIZADO A 28 DE "'rc�U'
POSTO CHie, Dorque cada calx(, traz Dl"("111; ','" "'.'-

" -

JUNHO DE 1935
� - "tlJ iNTES JUROS: plendidos.·

. • .' .... 0 'o

� � Cle Limitada S·r. aI<1. � Nãc: é f(l,nfarronada, já para ma's de 2�)O CC'l-

IN UM E R O 5 S O R T E A DOS i� I[ ele.
Aviso Previo6'!, ala. I pons premiados foram distrioLi,dus e:n J C.hi': 1

I�,' m Prazo Fixo g'[. a'la. �

I,
16.276 -- 13 53- 5 -- 13.953- .. 16.552 _M 5 055 �11!l

�
� ������".""....,...""',"

Sr. João [fjaptista Rêgo, para sI filha Emê, Natal, Rio O. d0 Norte � fi
' �'�"":'�2""i?"'Il'......=__ '�"".-:................".........,=-..."''''''''''''''='-''':�,"'''''-'''''''''�.=�-'''''''=-

conten'p!ado CO"' CAPITAL DUPLO Rs. 12:000�CCO i í B

. . .,.

.:

II
Sr. José ���r, para Slfi.ha Dinalva, ltabuna, Bahia - contcmpl��o 6:000:fCOO Ir ����n��m�IDlr:�cdto"e ..T�lsetaretrao·rá nesta Capitsd, o !i'l
Sr. !vlarcia Campella, I3ello Horizonte, .Minas Geraes-contemplado �

I ,j

"

com
Rs. 6:000$000 �

I
�1.

fi: Dr. Ananitrs Arruda, Baturité, Ceélrá - conte:nplado C0111 um titulo � .

A
f1

.�

i Sr. José I�����d�(�l�eira Virciani, Rio de Janeiro, Capital- cont�<l�'- 6�o:OGOo {\°U:OO'�U;OO IQ.I .. m r Ic �n" o"'; ;j
piado C0111 um titulo liberado de Rs.:;:

� �
E! ! �

D. Sylvia Nunes Ferreira, Rio de Janeiro, Capital-contemplado com �! m
ii!

um Mula liberado de Rs. 6:COO�GOO II 30 - j.\-�·ist=--..... I. I
I�

Sr. (arlita Crespo .A1artins, Itapuruna, Estado daRio-contemplado !
- , L, ",,,> oe arrooof3 OS sexoS - 30

,II'i!�com um titulo liberado de Rs. 6:000$000 � E

I
..:�spectacuk)s divia'ido� ,.;:::,.� d

I f
_

. -
. .:'...'> '='1 I I u.es par-

I

n ormações com os t�orrespondentes Regionaes tas (�IRCO e TI-iEATRO
-

\

Campo L b & C·a
' �. li

iiiliiiiiiiiiiiFiiiiiiiíi-liiiiiiiíio_riaiiiiiiiíi'niiiiiiiiio�Piiiiiiiii0ííi.liiiiiiiiíis__À_'L_a�g::.;u�n;';;;�õiiiiiIIii�i��aj;:..a��Y�-�B�1�ume�a� _ Brusque 111_ I�
nO

�:=iO ••

de :�mas e comed ias ii
r

Unica
E ;;> pedido de diversos

Aberta a rnat.r-icula liíT)itacla

popu larissi 11103 cursos !;\""� oidos=0J,[lJ� .. de
para os un!cos e

CO'RTES
CHAPE'OS

CONSUL-TAS

Botões e teces cs Cê pr chos df.� mede

1 oosooo
20:l;OOO
10$000

PONTO LUVA, PONTO PAHIS,

I n---------'- Combinações I
'.

inteiramente

I
novas e muito
interessantes

. de ti: uJos de l
� capitaliz:ação ,

ri inu'�r s"lJ'"k" i
�

.. I...... 01 U'• ._; ,I
�1 quer de pa-

'

gamento frac- c;�v \ tal 8ub!lcrlpto I

ClOnanO.

O'UÇR�!C 1:., d� LI l::.h) razer O VOSSO terno velho ou cha-
péu, um novo, mandai hoje mesm,) a -:':NTUi<Ai?IA F

CHAPEI.ARl!\. CATHARINENSE sita á rua l'llAJANO' 12
-Fii1HU':, 1.413.

'

Não esqueçais o TI. do Telcphone I.4lB

(NOViDADE.S FLOPIANOPLOI5)

Dentro de 24 horas o devolverá comple!amen
te reformado, com elegancia e perfeição.

<=
..

."'....

. �
--- ..
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Noitadas Iyricas Entoando a
I nternactnaí......

de e domingo Demonstração hostil
contra a AlIemanha
BERLIM. 29 (G) - «Fru-

dos violentos das intrigas rnosco

vista» - é como o «Beze� An
Mittag» noticia os acontecimentos
occorridos antes da partida de
Nova York, do navio aIlemão
Bremen.

sabbado
DO POVOvoz
---------.----------------------------------

fAZEm AHH05 HOJE: Realizou-se, ôntem, no vi-
a sr. Dalmiro Buvs de Barros, sinho districto de João Pes

actualmente residind� no Rio de 1 sôa, um match amistoso en

Janeiro; tre O 5. C. Figueira. desta
o sr. José Coulart, funcciona' cidade, e o S. C. Indepen

rio da Directuria de Terras e Co' dencia tdaquella localidade,
ionização.

'

resultando a victoria do pri
meiro pelo score de 2 contra

HABILITAÇÃO O.

Estão se habilitando para ca·
O jôga'dque se

t effedctu10nu.

d d" d na maça e espor es o -

3ar no cartono o IstllctO o
dOo' '", d

.

. tt ti arand"�

d L' -

. "'1)·,1 encla, a rall.u lo> .�

,.'!.cco os lmoes, neste mumCl-,
d t d s.

J - F I'
.

d S t
numero e espec a or � .

.)]0: oao e lClano os em os

I� dma Joanna Maria da Concei-
,

ção, ambos solteiros e residentes
nesta capital.

Sabbado último, na residencla
do pae da noiva, realizou-se o en-

lace matrimonial da senhorinha Testemunharam no acto ci-
Registou-se ontem o annivena· Juracy Maria do Valle, filha do vil, a sra. d. Lily Martins e o sr.

1;0 natalicio o sr. Eduardo Vi- sr. Julião do Valle, com o sr. Octavio do Valle; no religioso o

(' or Cabral, funcclOnario da D. Caetano Rodrigues, do commer- dr. Affonso Wanderley e sua ex-

?.. e'os Correios e Telegraphos, cÍo desta cidade. ma. Ira.
�·.(,�:�'%'ll\'i·"'@tlI1!1·a(ii_·E _

F:,

�'1:�S"�.�;�:;.I ,;1 .vGo DE"� '�, I' >ti..rt�!;:-TTF) "ro •

, ' . .-",.<.,_c.�ft%��:�'li
� � IH '����i��f;� Ir
,� th��::;�Ji\,,·
!:\;ID�:;;'��ZfiIIfí4§w*;t7mm "H'ii

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel .& Ciall •• Joínville

r
-0-

Em dura lida, o fado maldizendo,
co
vem esperança, sem prazer, sem rumo,
I :01110 as cinzentas expiraes do fumo,
Se vai a nossa vida esvaecendo.

Como um castigo, infernal e tremendo,
Ao pobre imposto por nefando "Numo"
P'ra nós a vida, em rapido resumo,
E' um grito de revolta o espaço enchendo!

/". Fome, a Dor, é tudo quanto temos!
;)a sórdida 'miseria em que vivemos,
. .esulta um estupor que o odio acalma ...

E nesta dolorosa situação
"A Pátria Mãe" nega-nos tecto e pão,
E Deus ... ou não nos ouve, ou não tem alma!

SOFRIAS

desta capital.
O estimado anniversariante é

�";.a?iver5aria�se hoje a g�ntII, prestigioso politico na Trindade,
�� 'iúonnha �arteta Verson,. fIlha I onde preside o directorio local do
do sr. AntonIo Verson, resIdente Partido Liberal Cathl1rinense.
; .. J d>tri..::to de joio Pessoa.

f-lt--lHIVERARI05

�;'d: ;:"'10;'; hz·je o sr. Heitor
J , bí (Ls Santos, residente

� (��; ilboiiú.

Oeverá viajar amanhã. com

destino á Capital da Republica o

nOS50 conterraneo sr. Antonio
Mello, figura de grande projecção
nos circulos espiritas do Paiz.

anmversa�

,
�

i.
•

d l. sra. d. Mar
. ',)vod do sr. Orlando�) •• I�":'·,

Sli1lUS.

p�sscu ont;m o anniver�ario na�

t \�j,:!O da exrna sra. d. Edith
! ;,i�l(;_�r:.! d,:! S2uza Gondi11, espo

i d . '·f. V,-,::co Gonclm, supplen'
I . do i lá. de direito da 1 a. vara
u sta capital.

Oi:correu ontem o anmversano

." k;o da g-' til senhorinha Yo�

da jclva, !ilha do sr. João
S ·t\'L;, i.; L:s\rial nesta cidade.

Está nesta capital o sr. Ber
nardo Francj�co Locks, prestigioso
politico em Braço do Nort�.

Está nesta cidade o sr. Mario
Rl:nos, capitalista e politico em

Lages.

TiGilsccrreu ontem o i'lnniver
f ar;;_' natctltcio a senhorinha Jérusa
rkkGX, filha do nosso distincto
conterraneo sr. commandante Lu
ClS Alexandre Boiteux.

OUTR05 PARTEm:

Regressau ontem, i)ara Blnm�·
nau, acompanhado de sua exma.

família, o sr. Conrado Balsini,
capitalista naguella cidade.

Festejou ontem o an!1ÍversarÍo
r.ataliciú a exma. sra. d. Carlota

. 'rat!s Garcia Bmggemann, espo
. 't cio sr o Theodoro Bruggemann,
constructor.

Fez annos oatem o sr. Nazir
hnsur, do commercio desta pra"

I. \.'

Feste]' a hoje o seu anniversa-
EHLAl'E

! o a exma. sra. d. Maria Vi-
I ,ncia Costa, esposa do sr. Ed-
I dmdo Costa

-�-
Sabbado, com uma casa su-j olhos do maestro, com o receio

BENEFICAS INICIATIVAS per-lotada a Companhia Lyrica de, talvez. adiantar-se ou atrazar
DO INSTITUTO CREATION Popolare Italiana, que ora nos se. Os demais souberam dar va-

O acreditado Instituto de visita, levou á scena a festejada !or a lestejada opera.
peça de G. Verdi fl Rigoletto. Santoro e Nim Sampaio, reve-Córte Creation, que conta E3ta peça agradou em geral devi- latam-se consagra-ios artistas e es-

COI11 zeracs syrnpathias, inau- 1 d 1 l'
� do ao desempenho de seus inter- p en i805 cantores, Ienuo CO'L.jlllS- Algu nas centenas de cornrnu-gurará, dentro de breves

pretes. Femando Santoro, viveu I' tado em La Bohéiue os a.:Jj-JbusJs 1)\5ta5, cantando a lntemacionaldias, o melhor e mais b('!m. , . r d " i-

I .
'

montado atelier de conícc-
·�oro muita arte o seu p-lpel (]f: I trementes o 003;0 pUOllC;). Iizeram uma d,�monstração contra
Duque de MO'1tova, alcançando o navio. lendo alguns delles come.ções com ponto ajour, picot; d 1 N-v

O
com sua voz a miravel 03 applau- • zuido retirar a bandeira allemã,pontos: luva, l....aris, rly e .

� --

sos da nossa culta platéa. jogando-a no Hudsoll, de ondeRoyal, plisses com.nuns etc. L' d L' A G �.I e �.�,..
:II rI!'! a

ç'
.

d L

Attendendo a insistentes
In ornar una, a s;)pr;J!1O,

. M�;
.01 retirar a por um oarco e col-

solicitações O cocceituado
sahiu-se muito bem, tenÍo, porém, locada em seu lugar.

I t'. t d
,

.

.,

C t'
fracassado um pouco, em urna «O acorttecimen'ü-diz o J'o--nSJLlI O e l..urso rea 1011

d 3' . O I ,

-

:
.'

.

t b I d
' passagem o· 0, acto, 0;llj"- nal-e muito recente pora os com-es a e eceu os cursos � COf- : . . " ,

.

' � "

t h é 1
• • rono J. Celhnl, encantou o pUD1t· �.;! III a.Sbft i€1 � 1l/YiiI; � _ rnentanos mas se pergunta desdee e c ap os ao popu anSSl-l ", 'A

. '.

�VI ... iWiI 'Wl'!! inll"" �
.' , .• .

v \.o

1 � I d"
co com seu impressionanre Jogo d. agora. qual terra sido o ponto de1110 e razoave PI eço e.... , • . AS.tl"lt� �.?l1\' f,ll � �._ ,�.5;l .

d' .

35$O',�O, O que vem beneficiar scena, porem sua voz, U"H ti�m'J ii .....� � L1lII� 'H �lõta a Il�pre:lsa (;:tr�ngelra hos-

grandemente.
cansada, deixou alguma COU.ia a das "a�ões til ao .nacl�na:-sOclahsmo.. s,e tal
Iesejar. D. Garavaglia, o baixo, T acontecimen o trvesse occorrrdo na

OESPI)RTO:; esquecido do papel, olhava muito Allemanha. Trata-se. sirnplesmen
para o maestro, afim de não se MILÃO. 27 (C) - O facto te, de um ataque de communistas

Os [ogos .de ôntern .erder; tendo, porém, agr:d\do. do imperador da Abyssinial«es' e judeus reunidos.»
. :)� demais estiveram na altura. tar se dando ares de protector

-0- da Sociedade das Nações», faz
La Bohéme, o poema de com que o sr.'Muj501ini, em ar

Giuseppe Cic03a e Luig� Íllica, tigo publicado no Popolo d' ltalia
com a musica do celebre maestro Sê relíra áquella instituição que.j Maria Nlartinha da Costa,
� Puccini, estreiou, ontem, no diz o DLlCê', «se encontra em um empregada no Hotel Macedo,
Alvaro de Carvalho, satisfazendo estado deploravel porgue deixou queixou-se á Delegacia de
nuito aquelles que a assistiram. de ouvir o «Co:lSelho de SaL)e- Policia de que seu filho An-
Quer o d.sempenho de S';U3 doria» relativo á projectada reler tonio Evaristo havia desap

orotagonistas, quer as suas V0zes, ma, que teria tornado a Socie- parecido ha dois dias de sua
revelada3 com brilhantismo, �teve, dade das Nações o «que lella ob, residencia, ignorando seu pa
ontem, a C�)mp,lnhia Lyrica Po· jectiva ser «porém jamais o conse' radeiro.
Jolare Italiana uma de suas me- gUl». A policia tomou provlden-
ihores noites. O sr. Mu�solini prosegue di·- cias.

Fernando Santoro, o tenor que zendo que al interferenciJ. da 50- --------------

se apresentou millinifico no Riga- ciedade d'lS Nações de nada va- Victima dos
letto, viveu ontem o seu papel delle, deõde que <qualqu.!r caudilho

gatunas:lpaixQuado muito bem, revelan-I Je uma tribu de cannibaeô pôde
dO-5e não sô optimo tenor como defender a veneravel instituição O sr. João Haberbeck
t:l'nbem não menos optimo artitita. em nome da civilizaçãv». A Li- queixou-se à Policia Civil de

Nina Sampaio, a S0prano que ga, entretanto, não escutou a Ita'
.

que o seu genro Eurico Fa
cstreiou ontem, d:!sempc:nhou com lia qu:mdo esta ultima pdiu sua I �uf1des� sargento da Bateria,
muita arte e

.

com meiga voz o reforma em bases equitativas.�as tInha SIdo roubado em um

seu papel de Mimi, a pobre ty' quaes teriam attcndldo ás exi- par de botoaduras, de ouro

;'lca. gencias das nações mais jovens e com as iniciq,�s t.. F., em

O barytono Callini esteve teriam substituido a «hierarchia I uma camisa
-

de seda "branca
tambem admiravel com seu jogo de Cen.::bra», de fraqueza e do:; I e em uma calça preta.

d·
.

d Ide scena, porém não agra ando a �g'��S!�O, _�or Ui'1a orgill1lzação e

Asua já cansada voz. 03 baixos ,1a�oe� sa�.

estiveram bons, apezar de um O artigo do chde do governo
.

delles, ainda não saber o seu pa- italiano conclue dizendo: - «O

peI a contento, pois não tirava 05 Estado em que i\ eõcravatura ain-
da prevalece, asora propõi! em

Pintor cathaíi ... ::ua qualidade de m:�mSro dC\ So
ciedade da3 Nações, iniciar uma

S. C. Figueira x S. C.
I ndependencia

Abandonou
alar

Daremos na nossa edição
de amanhã um minucioso re

lato dos jogos realizado entre
o Athletico e o lris, no qual
foi vencedor na lide dos se

gundos quadros o Athletico
por 5 x 3 e no dos primei
ros finalizou com um empa
te de 3 x 3.

Russia
Apresente ..se

arma·se
o Departamento de Edu

cação intimou, por editai,
para se apresentar o profes·
sor Manoel de Carvalho, da
escola nlixta de Alegre do
Marco, municipio de Chape
cÓ.

olcção cOiltra uml n3ção C;):Il o

a ltalia, e pela qual ella affron
ta, toda ,a E'.lropa. A nação ita
liana, entretanto, está correJ�do ás

armas, afim de dar uma rt!sp03-
ta definitiva á barbarie».

MOSCOU, 27 (G)- An
nuncia-se que a União So
vietica constroe actualmente
o submarLIO numero 70 de
sua marinha de guerra. E'
para notar que ha apenas
quatro annos a frota subma
rina da I�ussia não ia além
de 15 unidades.

nense
Na montra da Livraria

Central encontra-se, em ex

posição) um gra'1de retrato a

oleo do sr. Altamiro Guima-
DELAMBERT & CIA. rães presidente da Assembléa
Attende rapidamente lenha Co�stitu�nte Esta.dual, da au-

em toros. tona do Jovem pmtor catha-
PHONE I. I 00 rinense Acary Margarida.

"'11?�"��":����"� O referido quadro, que é
�"'..

_.... ,_,.

..,.,.._.'="""""'...,""'� um beBo trabalho, revela, cla-
� Jorge José de Souza ij ramente, os altos dotes ar·

�� e Senhora h tisticos do seu executor.
� � Iij participam aos parentes e � I� pessôas amigas. o nascimen· � Mudança de

�
to de

S<�:AR H I
consultorios

� I � Os Drs. Arthur Pereira e

ij Fpolis•• 22··7··935. 'ii Oliveira e Cesar Avila muda·
•
..._._.

��
ram seus consultodos para á����.#J#':�� ex.��
Rua Trajano. 5J. onde conti-
nuarão a aUender diariamente
das JS horas em diante.

STAMBUL, 27 (G)-To
da a cidade de Izmid, no

ATHENAS, 29 (C) - O golfo do mesmJ nome se

prefeito desta capital sr. Kotzias, encontra em chammas se

chegou hoje de regresso de: Lon- gundo as ultimas noticias
dres, onde se avistou com o ex- aqui recebidas. O fogo foi
rei Jorge II. O sr. Kotzias uffir- causado pela explosão de
mou categoricamente que <) ex-so- munições de um deposito de
berano se oppõe � todo e qualquer Dcrindj�, espalhando-se pela
golpe de Estado para mudançalde cidade que foi abandonada
regimen manifesta inteira confian' pelos habitantes. A lista de
ça ao tino ad:ninistritivo do adual victimas ainda não foi no ti
presidente du Conselho, sr. Tsal- ciada receiando-se que mui
daris. tas vidas se tenham perdido.

Contra Cidade em

chammaso golpe de
Estado

Phone n. J.6J8.

-�-. .r- _
--_..,.-...... ,

(MARCA REGISTRADA

ec�nomisa!lllse tempo

• _.. _ .�_, ,r

".
.

-_' -,' ;� "._,. ,,,,:' '�-:. ':.:.
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