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Rio, 4 - p - Os mata tiro
nos guanabarjnús condernnam
acerbaments o attentado de que
foi víctíma o

'.

sr:Gabriel 'I'er
ra, dízenrto que
revestiu-se do
maior barbal'iB'
mo e desvaí
ro, partídarío,
pOIS, .. no mo

mento, o che·
fe do governo
uruguayo se

. '. , .

.

Condenif1ando O atten- Mediação" para a paz Demittiu-se O rio", IComicio monstro
tado contra o sr, ,: Buenos Ayres, 4""- Na ma- vo gabinete fran

', ·.· ..:.1 dos maritimos
Terra nhã de hoje nova eonteren-

I

CiR lei levada a eUeito entre ces
..

os' paizes mediadores da paz
.

j
.

Riu, .4 - P - Realizou.se
do Chaec. Antes das 13

.

ho- . i hoje á tarde um comício

rU$_ 'teve lugar uma longa Parls, 4 - Por 264. votos lmonstro promovido na Espla-
conferencia entre o embaíxa- contra 262 Ioi regeítado pelaj nada do Castello pelos ma

dor' do Paraguay e o sr. Saa Camara dos Deputados o no-jrítímos do Lloyd Brasileiro

vedía Lamas, vo gabinete presímno pelo l em protesto ã Iallencía des

Hoje á noite se realizará 81'. Fernand Bouísson, presí- lia companhia. Apoz o comi

nova. conferencia, reinando dente da Cama�'a dos DePl!-�! cio os maritímos dirigíramo
o maior opttmísmo quanto o tados, Logo apoz o sr. Bouu;;jse á Camara dos Deputados,
eetabeleclmento de uma :1ur- sou solicitou ao presidente j onde entregaram aos 81'S. de
mula que venha satisíazer Lebrun demissão collectiva,lputauos um projecto de en

a. ambos :os paízes bellige- que foi concedida.
.

� eampação do Lloyd pelo go-
rantes. Investido d-: nlenos pode-1 vemo.

� A'g cinco horas os ernpre
! gados da Cantareíra abando

j naram seu serviço, para as-

1sistil' &0 comtcío, ficando pa
� ralysaüo o transporte de pas
: sageiros para Níctheroy nos

barcos desta compannía das
5 ás 7.

.

I
ASA HERTW6G, Rua 15 de

- Novembro 127 -

-SLUMEt..JAU

I

Rio, 4 - P �- Os [ornaes
publicam á tarde a lei orça
mentaría para o anno de
19)0. A receita fír-ou des
ertminada do seguinte modo;
Fazeuda. 877.220 contos: Ju�
tic,'l:l., 155,025 contos; Exterior,
46.o�{) contos; Educação... ,

1672Go, Trabalho, 37.573;
. '.

.. '. .
.

'. GU'2rra, 626.024 contos; Via-

O sr. Vvasblogron Lu- �ã� 7I-496�o contos e �!al'i
'. -".

d'
.

.

.zlt." ú::1,,,,,2,. contos de rets.

IS nao a neriu ao O dMicit ficou diminuído

lnteqrallsmo de 'cerca de 1.600 contos.

PRISÃO PREVENTI
VA CONTRA O SR.
SYLVESTRf:<t
l\\ONtfH�O

I "Standard"
o accumullador de confiança.

Fabricado especialmente para nossa casa.

I

Lê-se frequentemente em I a 600 mil homens. A Tcheco

[ornaes inglezes que a. Alie-I Slcvaquia prolongou também,
manha, com o restabeleci - na pouco, o tempo do servi

meato de 36 divisões milIta-I ço míhtar, resultando dahi o

res, ultrapassou os limites! augmentc da sua torça . actl

que poderiam ser acceítos por I va de 80 mil para 180 mil

seus vizinhos. O ministro! homens.
da Guerra da França, MI', Enumeramos aqui apenas

.Maurín, calculou que a Alle tres nações das mais impor
manha, baseada nas novas tantes que envolvem (j, Alle

resoluções, organizará um manha para mostrao qne por

Rio, 4 _- O Procurador de exercite de 720 mil homens. simpies prolongamento do

Justiça do Estado de Ala- Fazendo se abstração de que tempo de servtçe como tam-

SR, PIEliliL< .LA \ AL goas pediu íl prisão preven- o numero de divisões allernãs bem pela mobilisação das re-

�es \) presidente di! Re pu Uva do SI'. Sylvestre Pertcles é apenas um plano cuja exe-j servas e effectivo militar de

blica entabolou co uversações de Gões .Mouteiro e de 25 cução ainda não foi decidi- paz roi p,onsideravelmente

,
Rip,A - .r:

" Os orgãos "d� com inHuente8 püliill�OS para: seus .

companbeiros, devirlll da, chega-se á COncrusão de aUl!illentauo. Nã.o S6 p.ode fi

IIr..p�l:msa dIVUlgaram ha dias UI. 1p,i1h" o·.··.r·.a '0.. est;:.�do a�A
a ol'ganisação d0 Um lluVO aos ultimas acontecit1Jentos que tal systema de calcn1ar pontal' de manena maIS pre-

ti. ,noticia de que o sr. Was� IVI�' � � gabinete. Sabe-se qUt' o sr. àlí desenl'o1&dos. A C01'te Su-
\

e de lazer comparações con- cisa a illeHicaJia das com�

hington Luiz havia adherído saude dQ sr.. Ga� Píerre 'LavaI, que perm:irie prema, s2udo relator o
.

mi <luz ê:L resultados raihos, por-; parações dos dfE'ctivos mHi.

ao integralismo, Agorô, P-Oi' . .. ceu .neste següuào 'gabinete nistrü' Costa Manso, julgou quanto fieam fóra das cogi- tares, principalmen�e qu�ndo
um� c�u·ta r�:Cettida por um bnei Terra e ,o. sr. ,I!errHH farão parte os factos suc�edjfios naouel- tacões as reservas instruídas, podem ser accrescldos sllen-

,

amIgo do ex-presidente e do novo, gabillete, I) pr'imei- 1e Estado como crimes �omc das quaes a Allemanha não ciósameute, ernquánto que' 3,

enjOE trechoS reIerel1te� ,11 �Iont\:\\'idéo, 4 -.0 sr. Gil:' ro como lllJnistro do Exte. muns, ,mandando que·se iflf>- dispõe em absoluto, Allemanha não dispõe dum

t;;SJé casÍ) for:?m. pUblicádós, brtP1 'Ferra, �resl�/!llttl �� rior e o se�gu'ndo CI)fl10 Mi�,Jé!.uras:8e alt-os: d-ev�dos pro_l- A impvrtarida justamente. !act(}f�emelhantp de com·

fICa �eIilmentldi;!. esta noticia,. R:ep�btLc�,. apr�sent.7- se h2J_<- nistro "do EstaJo�' sem pasta, cessos.'
. deste factor é visivel das pensaçao: Est_á clar0.que BO?

..
DepOIS de e.Xtranhart':ste.iac� ,em lFa,.Cí1. rpe.h(,ra dó fufI-

-�,__:��_�__"<__��n�_ _

__ providencias politicas-defcn- (, ponto üe vlsta de Igual dl-

�.. to, o sr. Washington Luiz ter- meato qr:e .recebeu no ab,dü- -;
o. '.l' SiV!.l8 tomadas pela França, r�lto o��ulto normal do exer-

mIna dizendo que "estand(f mel1' d3Vldo ao atjentado ({ue Re
...
cebidos ll]elo sr.. �u

..anu? realizava o pela Itali� e Tchp.êo-Slova- CitO aC._lvo. deve a_ugmentar
í'óra do paiz nãó pode saber sOITeu em Maronas, 14

t �� C! quia. Sem modíHcar em na- na medIda em que �o_rem me-

epqr, eom,eguinte, manifes.,· I Augustin Justo
CirCUi -O ua uavea da o systema defensivo, sem ?o�es as.r�servas.mIlIt�rmen.

t�r-8e sobre a situação po· DC4 t!"'llega.e�.s.n
Pereceu €> volante brasi- mesmo alterar f) tempo de te llls�rllldas, A süuaç�o g�o-

lltica e partidaria do B.:'asil'i, '4,... II � 'UI ao 1 Buenos Ayres, 4 _ O sr, 1
. serviço, a França, baseada �raph�ea, a confor�açao d.as

I
eiro lrine.u COlTeia rI' ntelra� a potenCla de for

B"I Augustio Justo recebeu hoje em concessões especiaes co- o l:),. ,..-

S �- Pt o.... 1 d
raSl' no Salão Blanco do pulacio mo a de conservar nas Wei- ças colomd,es posSIVels. as,

agra�ao ""phseOpal! e

I I do governo, os delegados da Rio, - Na prova annual do ras uma classe com o tempo situaç?�s crea.das por allian-

D. Leme Montevidéo, 4 - A'S oito! Cün�ert'ncja Pan Amel'icana circuito da Gaven, reaUzada de serviço l:oilcluido, aug· ças mIlItares etc., todos es'

horas da noite o encouraçatl0 1 de Gommel'cio, em numero com o concu.c·so dt· gr1:.l1des menta em 120 mil homens o tES factores devem ser com-

, Rio, 4 � P � Foi fés�eja.- S. Páulo zarpoú deste porto.; de 150. vo�ao�f'S naCWQaes e ,extran- eUectivo do seu exercito e � siderados tambern, mesmo·

do hoje, dia 4 de Junho, o conduzindo de regresso ao 1,� .

'.. �
gelrús, _nereceu n�m aosastre consegue, assim, um total. de! que s�ja possive! orna com-

24', anniversal'io da sagracão I Bl'asíl o sr. �e�ulio Var_g�s'l � A
•

.'

o sr,lrw(!�rCorr.eIa, ve�ce forças superior a 375 mil ho- j paraçao verd_a_,d_.e_1_r_a_.__......

epIscopal do �al'deal. D, Se- O embarque 101 concOl'ndls·1O ZepJ},t.hn chegou no dor desta UUpOftantfl piova mens. A Italia, por sua vez,: À
_ ...

_::;
d 1-

�astíão Lem_e, .a mais alta simo! sendo p�oJ?ovida aol Recife lHO a�no P&ss:.!�o.
.

maHtém nas fileiras uma elas-; - questao O sa ano,

IIg_ura eeleSlastIca em DDS.80. preSIdente brasllmfo uma ca- .

_

.,
' Se� corpo �Ol transpo,rtado se cü� o tempo de serviço l mÍnÍn10

p,uz. Pur este motivo foram rín"1.osa despedida, tanto por! ReClI�, �, r'iApO';l,UID?:, VIa- par� Petl'opol�.s on�e fOI eu- conclmdo e, não obstante, � R' 4 _ p- O sr. Raul

realizadas varÍ&.s homemi� pf!.l'te dus auctoridades. como: ?�em nOlm',í,l, �'�;� ...... anue ou- �en ado. A� 81ameno volante chama ás armas a classe de 1 f
10,
dI' der da maioria

gerrs que. ,revestiram-se de pela população que o OVlt-j
,,..eI'O de l::)�S,�"'" lr�s .

e v.o- IordID p.res�ad. ti"; grandes ho- 1911- fóra os contígentes da 1 ernan es, ea
.

grandê solemllidade, cionou longamente. .

lurnosa co, r .•s,,Jondenc,a,ehB- :nenagens lun�brt:s por todas da reserva destinadOR á Abis � na Camara dos Deputa�os re
.

.
.

.' .

.

'.. II gou a �8ta CIdade o Graf as dass�.s SOCHi!':S do Rio e de sinia _ e, deste· modo eleva f ceb�� um tele,gra;Il,�IL do

� Zeppelm Pet.roçolIs o eHectivo normal de 250 mil' Synmcato do Bancall�s d�

1tal ianos qU8se apresen l-v" '�.' '

d
.

..:......_;:t�-=
..

t d
i����'o:;�h:or:���I���

tam em s. Ps_ulo '1Cílfl1a (e u' � Ql en a o o srei�::�õ��se:ai;����r�������-
G b TI

i 10. Dizem os signatarios que

'

.. '. A.
'

... ' ri·e I "'e rra
: este syndicatn representa só-

U lil I
: mente a cidade df> S. Paulo,
s não todo o Estado.

'. encontraVil,
•

ào Sr. Medeiros Netto
lado do' sr, Getulio Vargas.
O 81'; .l\1edeiros Netto presi
?ente do Senado, est�vE' ho
Je na e�lbaixada do Uruguy,
onde. fOI leva!' ao titular di
plomatico dó paiz vísínho às .

suas. felicitações pelo in;uc-
<:esso dQ attentado. .

.P()f proposta do sr, �tde
IDU"{) l\1'o.g,#hães, o SenaUtla,
pro,!.ÇI,u uma moção de Íelioi'
taço�.9 ao sr; Gabriel Teria
pelo )11alLQgr9do atteutaão de
que foi vietima.

.

.'

A lei orca-
3

mentaria

Effectivos militares qlle
����Q� " ����
:�,d2�11���� variam �,1®B��
Eseripto especialmente para este jornal pelo

HAMBURGO D-. Er:nest"> MUller

Fa:I:�-.J seguiXe:t:n. 00:0..txa SJ

....:;--,.)",byssinia

.

SR. ANTONIO CARLOS
MONTEVIDE'O -' Na tar·

de . de domingo, quando o

presidente Getulio Vargas e

{) sr, Gabriel Terca presen·
ciavam as corridas de ca

vanos no Prado }.'!ar(JD88, re
pleto por uma multidão de
espectadores, o ex-deputado
Garcia, alta personalidade
politíca da opposição, a.cer

cou-se do sr. Gabriel Terra,
.desrechando:lhé um tiro a

queiIDa-roupa, que produziu
leve ferimento no. chere do I
governo UL'uguayo. Neste ins-
tante pstabdeceu-se grande

'6"
,

couJusão, seod? 0. sr. GbtuliG.';: .

Vargas envolvIdo pelo povo:,.' .

cahindo, atropelado. O crimi- ;' >
.

......_.___.

n080 foi detido por invegti-··'··
gadores braeileiros que a

companham continuamente o

presidente do Brasil.
,O sr. Antonic Carlo$, pre- f.

side'!)te interino da Republi-I .' ,1;'

ca, recebeu communicação/.
_.

.
.

'. _�5:!0:"Ji
do facto pelo sr. Getulio

Vargas nos seguintes termos: PRESIDENTE GETULIO VARGAS

presi- ConfHcto entre estu...,

,- qanies e integ-ra
listas

S. Salvador, 4 - P _ Quan
do se realizava () Congres
so dos Estudantes radicaes

popular. originou-se ,!-m con

f!icto entre estes e mtegra
listas, sahindo 3 pessõas te
ridaR.

promptos a seguir. para a

Abys:sinia, collocando-se á

disposição do ministro da
Guerra. As auctoridades con

su18.r�es consultai'am os meios
·ij .........----���-- •

.\>1>" R �'/.' ''-.'OulClaes de orna os quaes ',:� ("
.. _.'

... _

.�.

j:respe3deram que conHnuas- •

i"__
�.-._

Refi o registro de. nomes roas:J ,
".

que por enquanto não fosse � / .

\� ' ..••...
dada nenhuillr! ordem' de em- f,f.' I .' .

:i r""
. ..._..�" /�-�"-', V

.....

)
.

barque, pCis estes elementol:' J'--:::::;.�"'! (....«.,---_'-_) t

j"não serão ainda aproveita- .I r-:é!;;).i 1·-

�.' '.'
-, L.j

...
dos. !" l! ---",/;' 6<

í'\ 1'./ i

O Gal' Leite' de Cas- l' \� V'�\ /1
.

tro foi chamado 1 �,;s�.':_:�. . / l
� ,,"'-�-'.'" i j ;,' #

ao Riô 1 A<�::::�:::"J// ,,��,-
Rio, 4 {PJ - Corre Ü1SÜI- ;� /1 ..

glo-germanica tentemente. aqui que o Gal.
. ,

�
, ...

'

...
'

. Leite de Oastro, que encon- �:-'l.
Lond�es, .4 - Iniciou-se tra-se actualmente ila Euro-. ..t...��r.. './��; í':(

.hrije a,!confedmcia naval en, pa, foi cham�do ao R:io pelo S'�\ .lJ?r� :;1:/
tre os representantes da. Al- MinÍstro da Guerra, 'Não se ::_-.� \-$� (i"'" Y-'

[emanha eda Iuglaterra. Os sate, porem, si o mustre' rr1i- ,��.;.:,,-...,é';�{'·
'.""

nelas auctotiziülof:s acreditam mar attenderá ou se éxone� lo...

pIe importantes resoluções rará de suas funções, per.
:erão tomadas nesta l'euDiã{l, man::,cendó no v<,Ow C(�Bti·

l � !losteriorês, luU'.\t::.

No momento o sr .. Getulio Vargas achava·se ao lado do
.

dente uruguayo
S. Paulo, 4 - P - A Italia

tem continu<ido coustante
mente a remessa de tropas
para a Aí'rica Oriental. Este
facto, notbiado pelos jOfpaes
de .todo o universo, alarmon
os

'

italiano3 residentes
no ExtraDgeiro e os fizeram
ficar alertas.
-Agúra, nesta capital um

gl'tÍpo de jovens italianos,
cérca de 560 chegados ha

IW.ll(�O e que empregavam
seu esforçú na agrÍCu!tura.
apresentaram.cse ao consu1a�
.do da ItaUa e dectararam�se

----..,;_-------"

«Communico ao illuGtre.
amigo que hoje no hyppro
dromo do Uruguay o presi
dente Gabriel Terra foi alveo.
jado por um tiro que o a.t

tingiu levemente-. Assisti á

operação no Hospital Matine,.
onde foi extrahida a bala.
Acompanhei-o. até .sua resi
dencitL Seu estado, é inteira
mente SH.ti6faêtcrio�" Em nada
se abateu o seu ('spirito,
tanto que ainda hoje compa·
rec�rá ao banquete de des'

pedida que lhe oUerecerei a
bordo do «8. Paulo». Cordiaes
saudações, (a.) Getulio Var
gas."

'J

.. ,',:

;(1Qtlterencia naval Rn-
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Boiei de (;aldasPelas esco I a s
Imperatr� Çolegto I·Sagrada Familia" Blumeuau

Escola Normal Primaria Equiparada
Resultado das sabatinas do mês de Maio

toonolusao do numero aúterior)

'ontem, em

présença 'dr lisC\i'.J;! do
Govel'l1ü, o sorteio' de a

illm'tiz,<J.çõ!?S de títulos
desta ('ompunhía, 'tendo
sidó sorteadas as seguin
te� oíto corub�llaçõe'S:

_,.1

Andreza Campos da Luz
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Cabeça e nervos sentem-se cansado.
No ioga longes horcs occupaclos.
Pelo manhõ, torpor c somnolencia
Eis de urna nolre êm daro o conseqoendo,
W,cs ncvcmenre o animo se ergue
Com um .:o!ice do esp�endido U,,�eybal·g.

para

PREÇO MOC.íCO

q(�3S�
dardes
fr�I�!C{}

lRl;!ihltkmto.
�he;::Ilh<"l��i1@H) em g�l'a1.
�n'i."l1l{�:H��� «A1lS, (rG.i�1']dügt
Inli!;'1m.m�l;ões do utero,
Aii:r:e<:çoo� do fi�'!'2ldo.
]'" �l'ahas da peite,

6(lllJ.{ll!'i'héaa�
ESjliMar;.
Sal'tll'Ji1'1i.
Úlc€il'am.
E3:c�'olll'&ll'lu.
Dill'fJl1:os.
Fis�llias.
Canel'oa�
oOI'.duUli.
8s.uoon!l,
;;;Ôll'€!il l!il) peito,
Cat"\J;unculv.s. etc.

entre Fuohs e
L Tubarão

.� y,e -� ... - '�i
�� <�����:�]�'�i&��!�Jt·��

Esta emti l�es{;z, ({tt-e _·'-Jis·?)�!e de (;(jJI.[ürlfrl.�e'i..�-: uuic« f:!msd-
1�1J'/ -o -,:,:n("l.J'� 1'--;;'./""�"'l:J'}�" ,'-r�'-lO (II ... ..: '3''Jo�'''''.'(J'-1 -�a�-l"'/I["' .., l'") •

;I ",�o.'� e> .1.' ...., .f.A_::;; u •. �.,.' .l.F �·t.;; .'!. ".' �� o V' .. .!_"t..t· ... \.h_..J} .... �,t �.:J l ..�f,;:' li L)'
ccnro-to e seçurunça,

p��{�Z�'l1:r�C: �za �;'" 2. 5�2J t�;�:
Jaàó Iiah3, )!..(L·o;p'hn II j�)t�., Ti�Gojoro Dfj�?tius c

.r��Ü-i�.l��{'� -s enf'.t.::n�_

lã

Rua 15

C,2§i( com o maior
e melhor sortimento em

I
_

tecidos para. inver�o I_rl$ç@s s;em (Oli1G:urren(ili!

I
i4711 r ..

de S·iZ'U Torrado dos

melhores cafés
do

.....
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T;"": .J� ,-; �� o n-; 8. N r. d
.

•

.l. 1 .": .. � " r c.. :; marcu 0, O

lr�pC:"" to �O" fode;á. ser re ce
DL-:O �::etlt'e!uo na multa 1;-.:;-

�

r�\��·{�u!·arja. Munieípa! r{�3
YH,·,,·· ""'1 Lqy. 1 de lunho'�- �' •• ' � '�'..., --, T.:,..o:...L.-'>..!. •

J
...... U LI

(�1i� � S�.25",
..�:11/'T:(:'[lo I�acsiner

'I'esoureíro

.. "1"> "

:_...,_:j""ç-���
A.. �: t t,..l�

�<-\ �(";t! r Iur-ã o do numero
; �ll;l�"fiür desta Rt-'cção, i'.._d
� p�lb1�{�2:(2 na pfig)nn. interna,

"
.

pp ;.:;. fi ou-il chamamos a t�t ...

t�Gç·r�!t ciG nosscs-Iettores.

Timbó e Rio do Sul

Eilli Yeddersen Orwhen e IN/lOS

Estamos informados, de
in.=-!H certa, que será nomea
do Delegado Especial de Po
Ilc!a para Indayal, 'I'ímbó,
Harnonía e Rio do Sul, o sr.
ca n. 'I'rogiido d'Ç! Meno.

l"�:.!.o sabemos' pnlretanto,
gU51 a localidade que- será
escolhida para séde desta
dbbgacia especial.

munitestam. a lodos quantos os contortauam.
com sua assistenoia no taüecimeruo do que
rido eztincto e o noompnnharam ti ultima
morada, G, sua imperecível graUdc'lo.

� . a

.:t,"""� @

1$ N :e
;,

era LspeCla loaoe
de WETZEL &: CIA... Pt JOINVILLE (]laIca Registrada)

e dlsinfecta a sua roupa
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