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Remetem-nos do g;:binde do dr. Chefe de Policia: 1w..... • e
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rente, e somente hoje chegado ás minhas mãos, na qualidade de j Ã-N-'·\j-·-O-----I-I-------·--�-------
-----.---------------

I<elator do habeas-corpus requerido ao Egregio Tribunal Hegional'
i Florianopolis, Terça-feira, 20 de Agosto de:1935 I NUM ERO 296

de Justiça Eleitoral, pelo Sr. Othon da Gama Lobo d'Eça, em

-------------------

favor de Mario Mafra, Luiz de Souza, Carlos Sada, residentes nesta Voto
cidade; Antonio Díb Mussi, Orestes Munhóes, José Nunes Varela, que tiveram

Fernando Egget, Rodolfo Weichert, Carlos Buss, Carlos Remor e
secreto pelo a seu cargo

Ivo Pimentel, de Laguna; Luiz de Magalhães Moraes, de Tubarão; te!efone a espinho
e Max Mayer, de Rio do Sul, passo a prestar as seguintes inlor- sissima tarefa de elaborar o Codi- ACSOC!AÇ'i. O ')0 � C� A." v�) ..1\ RCO-

mações: go Eleitoral brasileiro não foram M I DOS i NVETE;:�,lü)OS

O uso da camisa verde é meteria já resolvida por es� lá muito Felizes.

se Tribunal Regional de Jmtiça Eleitoral. Dep,'is de gastarem meses e Na sessão de ontem da A. C. I.

Nenhum dos cidadões enumerados na petição de habeas- meses, numa sequencia interrnina-] o advogado Wanderley Ior., depois

corpus, .,:! Úe.l'11 OU�,O.:i pert .,' ':c '.
\ -

') Irl'p0.�rahtil Bra,�itt>.ira, vel de dias, nurn trabalho insano de ter �edarp.co que era cont-a o

. l'
.

c1
.

-
.

1 .'
• :,:01:0 �elck!1lCo. acho" ccnvenízn-

estão, prf'Se'lt,c;lT'ente, proibid..s do u,o d, camisa verde, parte do 1,;0 19m � opl,moes, c.on,L;Ü811U? vo
I
cía j)UÍítlC" !ia. V'a.íid,.de do n.esmo,

uniforme da milícia integralista" rn fi< ú Je de ter esta Chefía o co- lumes, discutindo Íeis eleitorais de recalcando, assim. as proprias cons

nhecimento, através dos j0rnan D/t!/ io da Tarde e o Estado, outros países, no louvave] intuito cienciasr a 1midira e a outra.

�' I;';";" ter esse Egregio Trib Li .·d ccnc-dicio mandado d:: se:�urança para os de dotarem o nosso de um esta- Depois de encenada a sessão o dr.

�? membros da Ação b'egndir-Ia.
'

tuto eleitoral modelar, os membros Wanderley pediu a palavra para uma

r.,. d
. conversa particular sôbre a represen-

Com rO{"j,_ncia aos outros pontos do pedido de habeas-cor- a comissão que fez o Codigo, Lição de classe.

pus, esta Chefía reafirma a esse CoL:ndo Tribunal qu� até a pre- apezar de todos os esforços e da O José João Cabral pensando que

sente data não proíb.u e nern proíbirá propaganda politica. I boa vontade com que se desern- havia malícia na conversa particular

Os memlros d'l P ção Int::�glaLstp., todas as vezes que re-I penharam da missão, apresentaram, pediu. exasperado. para que o assun

quereram licençe :.' a a realização de meetings, têm sido atendidos, ainda assim, uma obra com al- to fosse apreciado na proxima reu

nião.
e em nenhum 1)0 .to do E"tado o Chd<: de Polícia proibiu nenhuma gumas falhas.

reclisação d' �C5;:;Õ;::5 e reuniões internas. Uma delas, e talvez a mais ADEPTO DO I RR EVOGA-

Os Llo(;u:TIeu:·x juntos, atestam o modo corréto desta Chefía grave, é a que diz respeito ao VEL

que em todos 0S seus [', �3 visa, unicamente, a tranquihdade pública. voto. No Codigo está escrito que

O Dr. Oilioa Gama d'Eça tem narrado a esse Tribunal, da o voto é secreto e direto.

tribuna, látos que não exprimem a verdade os quais ele não os pro- Pois bem, na sessão de Assem

vará e visa, un!camente, qUí:'�er desmcralisar � ação policial, que I �léa Geral da Associação C,ath�
neste momento e tão necessana em todo o Brasil nnense de Imprensa, ontem a DOI-

A Chefía de Polícia, dizendo nas instruções "que nenhum! te realizada, para eleição da nova

meeting de caráter politico será permitido 5em previo requerimento diretoria daquela entidade, eleição
e�crito que apreciará o pedido e decidi-Io-á de acôfdo com as neces- que deveria ser por voto secreto

sidades de garantia da ordem e segurança públil,;as, não procurou e direto, a mefa diretora dos tra

bir o art. 1130., § 11 da C'nstituição", como alega, sem provas balhos descobriu mais uma;modali
o impetrante, e sim, tão sómel'te com o fim de localisar os meetings, dade.:de vuto secreto: pelo telefone.

tomar as medidas necessarias, evitar que no mesmo dia e hora, Esta não regi�ta o Codigo Elei

dois ou mais partidos venham a realisar comicios, imitando assim o toraI e daí a nossa observação
que foi feito em ()Iguns EstáJos por ocasião das eleições para De- sobre a comissão que o elaborou.

:, ,--) putadcs Federais. Voto secreto pelo telefone! E'

A Portaria nO. 148, portanto posterior á 147, deixa vêr, bôa,

perfeitamente a intenção desta Chefia. Engraçado é que na referida

"Considerando que é proposito desta Chefia respeitar e ga -I sess�0, alguns advogados-jurnalis
rantir a �i.berdade, d� �ensa��nto e op.inião sem pr·'juizo da orde� I t:5 )u:�ram a pés junto!' que � dei

e tranqUilIdade publIca, etc. ,(Portana na. 148). Iça0 fdra a voto secreto, pdo tc;

O impetrante não provou e nem provará nenhum álo de, Ildone, é v,:íl;da.

Chefe de Policia que venha impedir qualquer propaganda ou H'U- E' passiveI CJue breve sej1 o

niõcs politicas. Codigo Eleitoral novamente rcfor ..

A propria Aliança Nacional Libertadora, antes de ser mado, para lhe ser incluso aqL:e1e
fechada, os seus' adeptos requereram licença para fazerem em Lages, dispositivo ultra-comico.

Um 'meetinfj, o que foi concedido. Convem escl�,recer que o voto

São as informações que esta Chefia presta, com o devido secrelo, fei do dr. Olhou Gama

ac.atamcnto e re;,pcitc, L1. esse Eg(c;�io Tribunal de Justiça EleitoraL d'Eça, conforme declarou em voz

Tenho a honra de reiterar a V. CAa. os prote:·tús de minh" alta e pausadamente o president�
ai ta estima e distinta consideração,» da assembléa geral.

______ ._.
Além desse voto, envolto no

A. C. Ia Salão "Comn1ercial" maior "sigilo" eleitoral, mais dois

C ' " 1: l, ll:'f f' 'o--(l::-d' M 7 f
foram enviados e apurados. E,ses

O;l"C: .i1ell {l rua 1 a. I ":'. !Ikrcaao . f
.

Barbeiro e Cabelleleiro entrc'lan:() oram 111AIS que «secre"

Att?'1de c11?m;>.. '0S J. domicílios pt!o 'Ob»: \'Wiam em envebpes aber

Phone n. 1.284. I tos, sLndo entregll�s ao sr. Diniz
Lauro Mendes pelos votantes, em outro local.

A piteira do mumificado professor
muito sofreu ontem com o mordiscar
apressado e baboso do seu dono.

-

E' que o esguio professor esteve
exaltadíssímo na defesa da eleícão iõ...iiiii... iii ...........;iiõ__;;;,;

secreta que lhe restituiu a oresí
dencia da qual se afastára ir'revo
ga.ve1mente.

Os protestos. que não foram ini
ciados por seus mímigos politicos. ti·
vcam. como sempre. resultados con·
traproducentes. pois. o esguio jorna
lista tem por hal-ito contrariar os

seus collegas: quando pedem para
ficar elle tema em sahír e quando
o querem alijar elle insiste para
entrar.

o
d�a

Poli{ica &Os juristas

.)

Sucessão
Presidencial

o sr. Antonio Carlos teria o

apoio dos grandes Esta
dos para sua candidatura

RIO, 19 (G) -O ambiente

politico cOilLÍnúa calmo mas,
os jamais começam a dar

palpites em tôrno da futura

presidencia da Repubiica.
Sente-se porém, que nada
ha ainda de positivo sobre
candid2.turas. Uns dizem que
o sr. Antonio Carlos tería
o apoiu dos grandes Esta
dos mas, como dissemos aci
ma tudo ainda é prematuro.

Foi deito. ontem. presidente da A.
C. L. sob ii ot�stos e vota6o 3. Cal

ulo,dlage o dietor do ;or�al Ú L
rADO.

-----------

Sem politicas.quaesquer

PARIS, 19 (G)-O fracasso da conferencia das
tres P?ten�ias encheu de nervosidade os gabinetes das

pot.enclas .mteresssadas tanto da Europa como dos de-
mais continentes. .

_

No
. �eco�rer do dia de hoje, o ministro Eden e o

barao AIOlS.1 deixaram Paris em direção a Londres e Ro
ma, respectivamente.

�egu_ndo �f�rmam os circulas políticos desta capi
tal, o prImeiro ministro Lavai tentou, em vão, de apaziguar
os al1lmo.s um tanto exaltados de Eden e Aloisi rio senti
do de eVitar explosões fatais entre ambos os estadistas.

Apreciando·
o protesto da Cia. Força e Luz

Catharinense
--------��--------

. Devi.d� a �ngustia de espaço sàmente em nossa

proxl�la _ edlç�o, e que publicaf!;;mos a continuílção das

apreclaçoes feltas ao protesto apresentado, em Juizo, pela
Cla. Força e Luz Catharinense.

O nosso aniversario------:--·-----------
Ainda, com relação a pas- Foi recolhido

sagern do nosso primeiro -

aniversario de f�ndação re- [ Foi recolhido á Delegcia
cebem,)s o::: �:g1.l1;;tes te!egra- de Polic12, ontem Gilberto
mas que l11UHO 110S penho- Comicholi, solteird branco
ram:

.
.

res:dci1te nêsta cidade po;
"JaIro Ca!ladn. �Jesla. Meu I ter se em;:-·enhado em 'lucta

abraço éJ.mVerSarI0 O.G2:eta. corporal á Praça 15 com um

S�udações. Clariba/te Gal- soldado' da Força Publica.
I'ao".

"Jairo Callado". Fpolis
Abraço amigu aniversario

Gazeta. D :putado Syll'io Fer
raro.

fW'� "

t'_.y��@trn�Jtor
�Ie �ÍorltmmGnia

Pdo Governo do Estado, foi
nomeado Cuido Hoepsel,. para
exercer o cargo de adjuuto d:l

plOtnotor publico da comarca de
H:\monia.

Amanhã, as alunos externos

do Ginasio Catarinense receberão
o cartão quinzenal correspondente
a primeira quinzena de agos�o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Côrte de

Appellação
o Papa dá a Os"ya�1kees" Junta Comer

benção ao não il�ã@ aos cial do Estado
povo brasi- jogos de

leito Berlim

(C01119i1?Ç:':o de L. Nazareth)
J u tgarnentos da ses
são de 16 do corrente

Resumo da ata da 177a. DIA 18 DE AGOSTO-S. CLARA -r

sessão da Junta Comercial 1811--·Nasci!772J1to de brasileiros ilustres-No Rio de
do Estado, em lO de Agos- Janeiro, nasce o dr. Domingos José Gonçalve.; de Ma:;(!lhães, viscon-

to de 1935. de Araguaia, poeta filosopho e diplomata. ,.,

1 e J8-Na cidade de Oeiras, então capital do Piauí nasce

o ilustre estadista da lmperio Francisco [osé Furtado, conselheiro de
Estado, chefe do gabinete libera] de 1 de Agosto de ! 864.

1860 -Em Capivarí, Rio de Janeiro, nasce o intemer.sto
propagandista da Republica, dr. Antonio da Silva Jardim, tragado
pelo Vesuvio a 1 de Julho de 1891.

o

1869-Ataqlle ás trincheiras paraguaias.s.Ci ceneral
Vitorino, depois Baião de S. Sarja, ataca e torna as trincheiras ocu

padas por 2.000 paraguaios, na mata de Caguij\;:ú, sob o cornman

do coronel Vernal, que morre na lula.
Em seguida, o general Camata, d 'pois Visconde de Pelotas,

avança sobre Cal aguataí, derrotando aí uma coluna de 200 homens,
C'Jm a aproximação do general Camata, os paraguaios incendiaram
os últimos vapores de sua esquadra.

Recurso crime n. 2.174, da O 8 '1"
..

comarca de Urussanga, recorren-
rast e a prlmel- Uma ruidosa resolu-

te o dr. Juiz de Direito e recor-
ra potencta catholica ção dos anti-nazistas P ddO m U ndO

resi encia do,; sr. MaJ·or Edu-rido Maurilbo Fernandes. Rela- ardo Oto Horn. Presente os
ctor o sr. des. Salvio Gonzaga. RIO, 19 (G) _ O nosso 'srs. Eduardo Oto Horn, Presi

Confirmada a setença que jul- embaixador junto ao Vaticano, dente, João Otavio da Costa
gcu extincta a acção penal. A 'I J F

-

I
'" JI 5 1 'I sr. Luiz Guimarães, aqui chega- VI a, osé . G avarn, Roberto
,'-\ppe Iação crime n. .,8, do, disse que o Brasil é a pri- Oliveira, Alvaro Soares de Oli-

da comarca d� Biguassú, appel- d dmeira potencia catholica do mun- veira, eputa os e J0ão Tolentino
Jante a Justiça e appellado Ma-

d
.

45 ilh d h b· [or, Secretario, é aberta a sessão
noel João da Silva. Relactor o sr.

o, pOIS tem mi ões e a 1-

tantes, nasua quasi totalidade ca- e aprovada a áta da sessão an
des. Medeiros Filho.

tholica. terior. EXPEDIENTE: - Não
Dado provimento o appellação houve.

d Accrescentou que o Papa
para man ar o réu a novo julga- REQUERIMENTOS: __ Do
mente, visto a decisão absoluto- acompanha com grande sympa-

thia os negócios do Brasil. Dá, sr. Francisco Meler, sacio geren-ria, não ter o mínimo apoio na d f S d dsempre, uma benção especial aos te a irma « ocie a e Coopera-
prova dos autos.

b I P d tiva Vitoria Ltria> . de Cresciü-
Àppellação crime n. 5 186, missionarios rasi eiros. aga e

ma, pedindo para registrar e ar-
da comarca de !..ages, appelIante

seu bolso, particularmente, os

quivar a alteracão íeita no con-
1816-Nascimenft) de Teixeira de Freitas-Na Baía

J
. transportes de alumnos do Colle- ++» ... .

'

a ustiça e appellado Pedro Pau- ,

p. B ·1' di tráto social da mesma, registre-
nasce o grande jurista b"asileiro Al!gusta Teixeira de Freitas.

J d R R I d glO 10 rasi erro, que vão ia- '1827 io a osa. e actor o sr, es,
riamente de automovel assistir as se e arquive-se. Dito do sr. ln-

-- j taque de Lavaleja.s.Ci g.�neral LavaLja, á frel1"
TaNvaresdSobrinho. II aulas da Universidade Gregoria- dio Catarinense da Costa, socio �e dpe 1.11d3 Largentinos e orientais, ataca pela madrugada o reduto

ega o provimento a appe a- da firma «Virgílio Moura &
a ante e este, em Maldolladn, defendido por 240 bra,ileilOs e

ção, para confirmar a sentença
na.

"5 b d Cia Ltda», desta praça, pedin-
13 boccas de fogo ao mando do tenente-coronel SJ!ustiano Severino

..

� c: .

absoluioria, que reconheceu a jus-
-

ou tam em porta or-d NOVA YORK, 18 CC) -

d tili J
dos Reis. ,�

, -

disse o sr. Luiz GuÍmarães- a d
o cer mcar se consta nesta uno

tificativa da legitima defesa. Realizou-se no amplo recinto e
ta, uma anotarão I eferente a mes-

O inimigo foi repelido com perdas.
Appellação crime n. 5.166, da benção papal ao sr. Getulio Var- Madison Sguare Garden um co- f·

:t

tifi
1837=Regencia de Felj"Ó--O d D' A

.

:t f ·1· b ·1· ma Irma; cer I lque�se. Oito,..,,,,. .

I..
pa .e :Oba .!1U:':o

comarca de Lages, appellante o gas e armna e ao povo rasi erro rnicio em que tomaram parte 15 d J A G dOI'
t <;1)0 assina a regenera co imperio.

d J. d D·
,

11 d em geral '1 b d L·
.. o sr.«. . ames e 1I- 849 i'\T

•

f
-

!r. u.z e ireito e appe ao' mi mem ros alga anti-nazis- .

d t d'di,
-- j tüscttnento ele oaquim Nabuco-Errl P->rnam

A d S I L R 1 d d I veira», es a �raça, pe 10 o pa-, b ·1" 1 .:.,
,. '- '

••

"

.. ntonio a i va eite, e actor ta, sen o vota a uma resó ução f o I·
.

t
. uco, nasce o 1 USLre oraaor ô.DO!tCIO:llStn, diplomata e escritor loa-

o sr. c::!s. Erico Tones. em favor na immediata retirada rln �no egals,_ redgls
rar o trtu-

quirn Barreto Nabuco dó! Araujo.
R' d b I F

III da comororni d EdU·
o e nomeaçao e seu empre·' F 11Q' 1910 b

.

., , ,.

e.erma a a sentenca a se u- er.u g rave- ia compromisso os sta os 01- d M ·1' B
.

d
ai eceu em , como em aix1dor do B,·",,] eD' ,Xjas""n-:t ga a sr. arCI 10 onnaSSlS e

" • ._,," ,.I

toria, para condenar o appelIado dos, de concorrerem ás Olímpia- I\vl I -' t· O· d I Rton.

t' I' e o regls le-se. Jto o sr.'::'> .

no grau medio do art. 268 da mell e o pro ... das de Berlim, no anno proxillo, P d� t S t C."'· 1896-.11 antIga qllesmo de limites com o Pcltanásr. ru cn e o er or,ea, SOCIO
O

. 1 ,. • •
}

Consolidarão das Leis Penaes. II!I sob o fundamento de que o re- d f· S L C A & C'
- supenntenaente m'JDIClloal do R,o N('aro cr S(\l)OJ·<1. P�'·"�l""'1'::;

prlo pae a Irma «Oter onea la», '., _

'" ,'_ ._ ., ,_u'",-,_

Appellarão C:lime n. 5.159, gime hitlerisla «é barbalO, medie- d d r,li r I' -l se, manda mcendlar as Dontes do _/mblliol e TUDOão constru'l'd,s p ,ias:t a praça e VAa�ra, p,:omuo pa-, . .

L
.

, ' • ,,- Li

da comarca de Canoinhas, appel- O aggressor, um me-
vaI e assassino.» .

t
. d" catann�ns s no tcrntono contestad.)

,ra regls rar e arqUlvar o seu iS-
'

lante o dr, Juiz de Direito e
------------

. 1 •

t O
dtO

' ft.. .Ul:� ��.m." I\f'ea Iii tráto SaCIa!; regls te-se arqui-
-

-

appelIado José Ribeiro do Car- nor e f annos, agiu U BIThil$J'iiUll.�""liIllIoo
ue-se.

DIA 20 DE AGOSTO--S. DSRNARI)O
ruo. K\ehctor o sr. des. Urbano em defesoa da pro- _1�1ímI -�lí,"f.II �lI�m D· d M· V
Salles. genltora�. III.., u� """'--- Jto os srs." anano ieira 1772--Anexa;!io de Capitaqias-O g')V><ro i,n· .,; 1

& •• n, & Cíall, da praça de João Pes- em dD�r�to de'sa d�'" (�n'
'

_
" '�C" ." ,.'�l.",.,

A Côrte deu provimento a I.re�:"O
" �� - " "l«, H:.;termllJ:.JU a s'pn.ra.;ao da a. ;tan;a uo

appeIlação, para annular o proces- S. PAULO, 18 CG)-A at-
' .

. sôa (Estreito), pedmc!o cer;.ificLlr Pará, ejtabeL�cjda no E.s�ado do \1aranhüo e <:\'1 'xacf:_o a' d:d ú'ti-
.

d d
o sr. Antonio Carlos \Verne" ma, da capitania do Pi"uí.

� �

50 ab-initio. tItu e violenta e um ho-

p<pellação crime n. 5.146 da mem que levantou um bra- Catarina Rosa, a a�usa?;:[ desta praça, está registrado nesta 1823-Maria Quiterio, -o heroi/lcl baimw---Pvr de-

d ; . L 11 J ço para espancar a propria por crime de infantici io, a- Juntai Certifique-se. Dito do sr. ereto d 'sta data, o Impetadoc ::1. Pe:1ro 1, C),lcc.b a d, iVl flJ. 'Q Il-
co:narca , e ü'3.Jany, ape ante oão

esposa valeu-lhe seI- aggre-
to ocorrido ha dias, no dis- Presidente da Federarões das As- t

'

d r ld ,J Ir .

I" I·
,

r b J OI'
,

II d . :t ena ê esus, o !ia _o úe il,l,,:res ele lfl'1� p .� 'u'r''); "'l rl�1 q e
,Jaco Oê IVCI[l e ape a <;l a t·t d T -

P Aa co ti' sociacões de C')mmercio, laduslri� l' J
J

.

1 r)'. ..' -.
� -,.

", • ,- - .:»

í· R 1 d U dido por um filho menor de ri o e Joao essa, n· -

J
'- austanaO-ôê no ex·'rc:i'O (,a D� La, S·ê ddng 'Ir,l (':'':! VY'O.i c ",,:l);:Ü<S •. ,

"bl�.sI1tlOça�a.l'.!e��"laClor o sr. es. r-

I.dade, fl.cando b�ravemente
nlÍa internada no Hospital e Lavoura, pedindo para rC'gistf3.r O

..

1·1
. J 'I

;;_ .j .. '.
v

� PíO,)!!O l'nper·ld:)[ (;.;i JCO.l lIlJ p.�lto Ol heroil13, Daia'1a i\
de CLl!·I·dade Pl11 et:tarlo POI!- e argul,·var a altt�r"ca:-o ,.,. fi-,ma da . , .

I 'L' J O_]' 'I,-� ,

I I
' f -d

! ,� "U _ - "J -, lnSlgPla G::: cavaiíllro tn i"CLm n.Je J'�1 ,) '�rlZ;::JrO.Arma ado o ju gamento';por ser en O' ,. . ;.- . t· r "1\Ii·. � Q- C' T l!Jdr. .

A' 15 I co 1lsollgell O mo [\ o esse lVilnrlnCtJra ex. Aíl �tQcl ,t j 1301-O aVISO d? ut.rPrf·fl "'1'.'.,1',1 ,,']./_.--P"f r'.-,
'

1(·) c.·J .. )
m.f'p.OI· dp 18 annos, o defensor S loras em sua re-

'

. ! . .

'
- t:c.- - �- _/- , ,

d·;do ao-réu, sidencia Vi c;.:nte Roco tra- que Impossib:lltou ao sr. PfLOÇ:l d.c Joinville; Reg�s!t:(!-se f\fni,tro da M.llinh3, é Irunda_l) fl,ra o n: :.�,/ clt) D�s:cr:� :) avi
�

.

".pel!::c.. ça-'o c"J·.me n' 5.174, da vou vI'01'el1ta dl's",.ussa-.o com 11 Dele:d:;acto, AUXtlllar, todnar o e mqzli 'e-sp, D,to da 5oc!,-'d\··1 de r.;u F::t Tap''lJz a(,11 de s,·['!jr L p'la t 1 ,i Cy' ..

'

1 \ iJi.
cor:íe�';';d'� C�ncordia, apellé"nte a esposa. Exaltando-se,· la- seu ep.�o\'.�l1en (01, ,�llan ,o (e>I�=

ds Rural Ltda", com sédc em dlz;"s lVliJlmht';�o��'
.. I - '•• - éJ' ," o ,L.)",.U:, u � '"',-FC '··1 /

'-' b ':01 7,1',_,., '" II d T _ 'Jantou o braço para espan-
tem es�c J c na_1LLle PlO :.,� Joinvillê, pedind.) para regi&trar 'q . P 1 .�

�:. )·Rda�:�:.t: �r�P�e:.
a

U:��-l cá-Ia, mas nesse instante sur-
tabeleclmcnÍo, �e�r��;:�::t�lss�clti:rla,ÇÕ�;IC�!l/l':�:,nd�: � �'.il�{I,�.m (jAj � �J �1 ,;:J! �� I, L; cer�çaCl'� !i�:,-����j;:�=I�

'''
.. ''v S,·.'.,l",s. giu á sua frente um filho 1 'r'

.. ",.lli tJ''''' ff;;;;q ',e!I ',-',,�"1 _,��
"''-'' 'i.i �",' .;;:) U ...

.. - _'
.. os nom�s C:ê duas IlI·mas qll:' Ccc !It�,� Iíl"';l Jj, :� oiJ l'" � """i '-" f'"'

1 l' I d J O
. --

.... '1çaFoi OJ.c,o p:'O,lménto a af)e' menor e annos, que, � dissolverem·, idem, Idem, Dico �

}.Jcão, r·,ara absuiver o apellarlte apanhando uma afiada faca, �Ai�i�eSeri1Elil .

d Ad If � 1 I
.

d
ij1'/�,�]

:t f

'1
.. .

I
o sr. ., o o ..... C 1m;., z, soelO a

da pena de ]0 anao e 2 mezes e, com uma �IO encla InCrlve te�'In,....se OS firmi1 "Schmalz Irmãos", da prl-
que lhe rOl íml·)osla, por ser ín- p.ara uma c rI.ança, .

de sua , T' '] I' 1

d d d f lIça de J uIl1Vil,ê, peOlrtao p:ua re-

sJficicnte a prova dos autos. I a e, es enu terrlve go pe
d di' [!·straí e arauivar o seu distráto

Agnravo n. 790, da comarca no pai, que tombou grave- onos os re jOgiOS " J

06
f'd A

social; fdt'!71, idem.
de S,1io Bento, a�rrravantes Ma- mente en o. esposa, an- O 1

.

A ·1' t' Nr' 'h d_<L 66 .

I f· A e egacla .- UXi lar, es a 1 'ada mms aven o a traiar ()

noel Lerlakiau & Irmão e aggra- te essa .s�ena V10 enta, uglU publicando edital, no Diar;o sr. Pre,idente encerrou a sessão,
vado Miguel. TremI. Relactor o espavori a. pao a rua.

Oficial dI] Estado, chaman- Sêeretaria da Junta Comer-
sr. des. Salvio Gonzaga. CommunIca d O facto á

d
' . cl'al alo r.s·,,,d� pm 3-8-935.

1·
. ..

f' O os que se JUlgarem com � � J -

Negado provimento ao aggra- po ICla. a vlctIma OI soccor-
d· ·t I

.

'"

'd 'I . .. Irei o aos relOO"IOS encon-
vo para confirmar o despacho ri a pe a asslstencla e mter-

t d do"> bdo R 'I l-

I
.

·d' ad CdS rde Ma ra os em po cf ""' Loa,e,l

aggravado pe os seus )un 1COS n a na asa e au -

t G 1 ·,.,ld
tarazzo onde ficou em trata- ura onça ves, e ]Luga, os

fundamentos. , produtos de roubos pratlca-mento.
Foi aberto inquerito. d_o_p_o_r._e_s_te_. _

-0-
DIA 19 DE AGOSTO ·-S. LUIZ

(, .,.'J ;'o l,
A t

- I - r-.T0 .

'

.. t��;, �çao L\Aerna LtJ. 1, onJa

31 )38!TIs., irrad,aréí anlanbã o

programa abaixo, para a ;-\1Oe
rica do Sul.

A's 23, I 5 corrcspG1de às
7,15 hs. no Rio de Jii:leiro e

3,15 às 11,15 hs.
23.05 An'lucio DJA (ale

mão, e'ipanhol). CançF.o popu:ar
alemã.
23.10

v·... r!1.:h •..H {J J .= �,'� ·10, '1'.'l)J ')

d .cich n. 6j, c!-; 17 di> C· ,rl .. ,.'

t�, qUe institu:u a liCêi.1C 1 a:1..13.1
para t;aD�ito dJ5 ar:na:; cl� caç I.

E�,5.lS ii ·enç'ls co"for ne o c Jd:I{ )

d...: Caça e !Jcsc:a, s:::râo C)i!I.;':
elidas p�ia CllcfaLJ,a de Polic:a
d�sta Cap·' 11 e pc:!as de:,'':;'-'icia;
1 • ,

(lO mtellor.João Tolentino lar.
Secretario

o reaiusta- Hitl:riana:'J alemao.
rrn�n::o dOS

I
.23.35 Noticias sob!e Q econo

Vei"1C!n ,entos mia alemã.
dos civis 23.40 Entrem�io.
- I 23.45 Ultimas nciici:o;s (,c.!ll F' t (.. d

�.
OI aU.e-OI;l<"m IlllaUlwra a a

RIO, 18 CG) - Nota-se alemão). c�trada de rodagem H:r:lOnia a

descrença geral sobre o exito do 24.00 Concerto vai iu.dn !)ara Sub;dil, e re<pectiva balsa, ::ujestrabalho da commissão de rcaJ·us- lhe 'Pacj{ic Stales Shorl rv·:!Vc f· t' dJ es êJü3 ecorreram com crrand:::
tamento, em virtude do rumo Club. 1

'd 1 U
v

solem aGes. saram da pa!,"vI·"d d I
.,.

I J 1 5 Ul' "/ .. "

a opta o pe os mlmsteflos, o qua .

)

Jtilnas notclJ:: \ Cri CS- no ato inaugura! os srs. Luís A-
faz presumir que s�:rão creadas panho!). b"y J' Ib' G

'

d
1 ' •

1 umor e éI OI�aC3,zes os

grandeS djficuldades para a pa- 1.30 Job.noe, Br::);1ft): Q,C:'1- í<eis ., rUJ·O" -lJ·orurso' a _ d .

•. ) rA ... ., u,,�� =- gra �c�u

dronização das tabellas. teto de cLlíinetas. O Q U:lrteto em f10�·ln d) <TO'" 'rn E "t d I- • 'J'__ (�', c; ,o .

S B :13 o

Stross e Gusta\' Stei lK,,"1'), cLri- sr Rodohl10� K f'fl1 ,-' i 1 o .(e, operoso
neta. pref"':to mu

'.' I d " '

I _1 nl\:!Pil e !-lanlOD.'éL
2.15 "Um alemão de Banat

viaja á. sua terra nata!lI. Fala: G di ia � li
Emmerich Hall�er.
2.30 Musica militar. SilUU�jrit!:�
2.45 Dos livros do nacíonal- Querendo receber este

socialismo: Walter Dané: "Nobre- precioso livrinho, sem qual-
.#

za nova de sangue e solo". quer despesa, mande end':'·.
3.00 Atualídades. reço certo ao sr. Oliveifi1,
3.10 Leitura do progra\J'a para á CAIXA POSTAL n. �

(alem., esp,). Despedida DJA1'23, NICTHEROY-2. DO
(alemão, espanhol). RIO.

a estrada Hatnonla�
SubidaA maior montagem em

Comprae para vos conven- serraria.
cer o formidavel e economi- DELAMBERT & CIA
SABÃO INDIO. PHONE 1.100

Waldemar Plautz, tem
o p�azer de con' '11

. ·licar aos

seu<: parentes e peSoU1S conhe
Cj(� '. o cor' ,acto de casa

m' o de s" filha Milda.

II
com o Dr. José Miranda.

José Torres de Miranda
Augusto Meyer

de AssisMachado- e-

Milda Plautz
communicam. com prazer. o

Set1 contracto de casamento.

Rio do Sul, 10-8- 935 I
EdiÇão da Liv. do Globo -- P. Alegre

Caixa
Telegrafica

Usar o SABAO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.Nunca se estudou com mais subtileza e finura a personalida

de literaria de Machado de Assis do que neste admiravel ensalo que
devemos a Augusto Meyer, o poeta que o Bra�il conhece e admira.

O livro que a Livraria do Globo acaba de por á venda
traz o que de melhor produziu até hoje o cerebiO de Augusto Me

yer. Suas qualIdades de crítico agudo e penetrante, a sua cultura e

C) �eu gosto artistico Sê! revelam nesta monographia em que o autor

de "O'lineas Borba" é olhado de um �ngulo t:úmpletamente novo.
-

nNIachado de AS6is" é livro que se lê com agrado e fac;li
dade. Ha de ficar como um dos melhor;:!s trabalhos literarios do

anO,

Está
doente?

Mande nome, cdade e"'ãf.
guns symptomas, corr, enve

juppe seBado para respostas
;:; G sr. G�Ún;:1r{leC;, á CAIXA
PQS . AL 1-1. 23-Nictheroy
EDO RIO.

No dia 24 do corrente, ás
10 horas, reune-se em as

sembJéa geral a Caixa Te
Jegraflca Beneficente de Sta.
Catarina.

,.

'Í':
"'1'

,�
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Commercio, lndustría
" Agricultura
Iraços correntes na praça de Limpos leves kilo

Florianopolll Limpos refugos kilo
FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo

Cruzeiro 44 kilos 44$500 PELESSurpreza 44 kilos 42$500 d 4$000C
.

5 2 k·l 5$500 Gatos o matto uma
ruzeiro e lOS

L êdi 30$000ndiana 34$000 ontr�s me la uma
.

ASSUCAR Graxaim do matto uma 3$000
Extra 70$000 Graxaim do campo uma 5$000

Diamante 69$000 Catetos médios uma 6$000

Christal 58$000 Porco do matto uma 5$000

Mordo 65$000 Largatos graades uma 3$000

Terceira 49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

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

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000
16$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz. 28$000

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
Bacco de 45 kilcs 13$500 Sarrafos '" 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500

Mercado do RIo
SABAO JOINVILLE FEIJAOCaixas pequenas 4$400

(Por sacco de 60 kilos)Caixas grandes 5$400 Preto novo 1 8$000
DIVE!1SOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO PROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 63$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 k.ilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó I 0$000
Côco sacco 55$000 MERCADO f"ROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de niilho Marialina cailc� (Por Sacco de 60 kilos)

24$�JO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kil? ?$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo 1$600 Japonez Especíal 38$000
Cimento Mau.á s�cco 16$500 'aponez Bom 30$000
Phosphoros PmheIro lata 220$000 Bica Corrida 26�;OOO
Arame .arpado n. 12 rôlo 32$500

MERCADO FROUXO;
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500 ,.

1$800
1$300
3$000

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc�pados 2 kilos

�
vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 k.ilos) I

145$000 Em latas de 20 kilos 192$000
75$000 Em latas de 5 kilos 200$000

'

20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 \22$000 MERCADO CALMO
.lV:t!vU\} __

27$000 XARQUE
25$000

BANHA

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

Xarque corxões arroba
Xal que sortidos arroba (por krlo)

Médicos

indica:

Advogados
---------

Dr. César Avlla

Ex-assistente do

Dr. Casar Sartori

Clínica cirurglca-operações

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

Phone 1.618

Residencra:--R. ES/fves Ju
nior, 82 -Phone. 1.285

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 1 Ü ás 12 c das 14 ás
17 horas

Fechamento de malas

LTERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás p 9,30 horas

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

Agência no

�difit"�io La Porta Hotel

t."'Iercado de FlorlanopoUI Mantas Gordas 1 $800

17$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão preto sacco

15$000 I
Sortida regular 1 $400

Feijão branco sacco
CADO FIRME

Feijão vermelho sacco 15$000 MER

Mrlho sacco 14$000
DIVEROSS

Batata sacco l2$000
1 )Amendoim sacco 8$000 (por ki o

Arroz em casca sacco 9$000 ara

Farinha Batreiros sacco 1 0$000 Cebo

8$00() Carne de porroFarinha commum sacco
T· h

Farinha de milho sacco 14$000 oucm o

Café em caco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 6$500« Paris
Polvilho sacco 12$000 (I; Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo 2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
�iél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

13$000 « Uruguay
2$000 « HoIlanda

COUROS

CAMBIO
90 dIv á vista

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

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

o r. (\/s ig �,,"�H:� !
Boabaid

Clínica Geral -- Vias ndnarias
Hemorrlwidas: - Traramente

sem operação e sem dór

Resid.:-PracaPereira € Oli
veira, 14-::-Teleph. 1353

Consult.:--R. João Pinto, 13
Tcl.'''h 1 �9t;"'1' • ,_J ....

Consultas:
das 1 5 ás 11Or,'818

� �r. P:dfO de ;::7.:'
I Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

ITelephone n· 1548

�m· . � Expresos Nordeste "

séde Porto Algre
EMPREZA DE TRANSPORT ..., EM Aln OMOVEIS,OMNI-

BUS E M1NHÕE

Devídamer Registrada
Director Proprietar·.J! SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahindo da
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMAi

URUSSANG.l

Refugos pesados �lo
Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JAN_EIRO
,,01 3 8

. EntraôaslZ 5ahtôas
5TO ..n em •

fi a 14-5

Feijio (saccos) 66.251
A (») 15.515

r�oz 45 113FarInha ( » ) •

Banha (caixas) 1 ')'�87
r"pé- (sacco,,) 6.120

)<.;;;ue (faraos 12.0QO

Accacio M�
•

re i ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

..�
II

')'

n. 70. -- Phone: 1277.-
�

i Caixa Postai, 110.

I h.._-==:.=.-:;;--=:,:-. .-._:,
._- -�-·r-=

1\ SaL.�((�e' , ,�\. C . i,,,J _ I II II

Para conduzir phyícos fracos para a Saude,
e também os convalescentes de moléstias graves, a

dultos ou crianças de ambos os sexos, otíereccmos
ao respeita vel publico, sem exagerar os seus benefi
cos elíeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

VG'3�::ii�;;}�t�.f,' Hl"frt]OC:to tann.IiIIICCA�'-'" f> y" .�l [,,<, '"
., III .,

>' !-�.� -

- "r}_ti �. "-,
_ .,.� :.; .. �� . -11; .?I� G:l

..:.

Ler com attenção

especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERN,\CIONAL. Indicado com grande proveito
pejas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de moléstias graves, etc. etc.

Ü051::5:· Uma colher Õ05 ÕIZ eopu entes õcs refeições. .

Phco, Lu1'Z d'Acarnpora
ESTREITO STA. CATHARINA

"--_._--

Caidas da
I IT1peratriz

Todos 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, do largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 112 horas, um confortavel
Omnibus da Ernpreza 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
Para informações c reserva de passagens: No

escriptorio' da Empreza, f�ua Conseiheiro Mafra, 82
-MoLira Hotel ou pc)!) TFLEPHOr�E 1.521

........ , ',',-,.. '

� '-. _, � J.

até

Viagens scmanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

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

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« « Capital: IRMÃOS SIr\1õES-Hotel La Porta

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

�.�'.,���??:���'����;.,;;;:.�..;"��.�j'j�����i��'� ,�� �,�... , ��

I ttentae bem!
� A---;"genCia Moderna

� de Publicações, com séde
�� em São Paulo, é autorizada e tis
l� calizada pelo Governo Federal e

� possue a carta patente n. 112 �

semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇÃO com globos de crystal,
A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �

� ,teios são presenciados pelo povo �
·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiíõiãi����_���������·�����������

eflnaeãe de assucar
___;----------------

---------------------

=de=l

João Selva==
TeJephone 1441 Caixa Postal 105

Fahrica FhJ3 Cacayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
----....�;----

FLORlANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

IIIII

'I

I

I
I
II'
l!

I

'II

'1.
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I·G.e.e...e��o�••••GO�
- Fabrica de oveis I
,

DE G
Pedro Viiali I ..

o ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER , II ESTYLO-Rlla João Pinto, : I B-Telephone, = I
Go.�eG.o�Ge�GOeGO.S<.eo.G

.Ao. GAZETA

Especialidades cm caramcllos, bonbons, empadas;
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

sarnentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l-'HEODORO FEBRl\R
RUA FEUPP SCHIvlIDT. n' 10 (ESQ7JiNA DA

RUA TRAJANO) Telephone I. i �14

,A '7Zl-l'W"R" MAMe -a iM i

FilamOllOE· '""

End. Tel. FI LOrV1 ENO

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

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S;A.

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Vill9 Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM ou MAIS 16tes. Amanhã
valem mais.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente e Natal que V. S. {)Ode brindar seus filhos.
Llnaa Vista Panoramlca.

Eaplenaiôa praia ae banhos.
Optima nascente ae agua potcvet,

Terrenos cornpletnrnenre planos.

ffVILLA BALHEARIA DISTA a:
.

1000 metros ao Ponte Heri.llln Luz
800 ao 6�anae Quartel E'ec)eral, em construrção.
600 Ar" 6rupo Esrolar "José Boiteux.

a s�ae ao Districto 10ão PessOa.

C\ervida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rleaaae se encarrega ao conetrucção õe Pr�àlos

05 16tes oaquiriàos, meõlcnre o pagamento àe uma cntrcõc 6
unsta 2 o resta te em pcqamentoa rneneces,

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

OU com o corrector EDUARDO NICOUCH

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

PARA ACQUISIÇAO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE--SOM. E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

!�LW�i�"S
PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
osrosn O E ESCRIPTORIO

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

abão I.referir O

EX E VERA QUE É

-. � - ,_ ..... ;. .... -_ ..... �.
- _, __ -..

"0 ,_� ..�,.,.-' ... '. _........ �._

..'

.:

�< f,1 .' � _ � r?
as casas na rua Conselheiro

"�o _. �l] �_ t� ' ...'"'" � s o �

'::J! 6 � �;;lI �Jj �F':::�U'i .'-'"';'. ��>,.-",}víarra. n. 126 bO e 71 a e
� ��. � '1'� �i;V �:,.:'i.':j �'ciR "

.",= ""'"

rua Felippe Schmidt 41, ITa

Pedro Ivo 11. 3, e um ti rreno na rua Felippe Schmidt com

duas casinhas, e a íabr'ca de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlern
per.

....

����......:.I'.:�:::r

� f<jJb�::��0tL se �j'W� S. A.
II
:1 LIVT\ALIA [/.01)[ ;,;NA
li
II f'un��nC (i cm t�:·.(j
I,

I� r'�ua í�(�ilppe c�c:l!rH1dt n: 8
F
i� Cuixn r;,...lo�:·a� 120 {qL cut, 1004,i

Codigo Ribeiro Eud. Te1g.
SIMONE·

Professora norma

lista ��- acceita alumnos.
CURSO PRIM.�.RIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Marinho NilO

f\as grandes luctes que desdo-
1 l' '1 doram no campo QJ. acnvids.. e so-

cial ou comrurrcia], o espírito mo

Jt}rno e Lf'nl Fquijibrado utiliea o

tI"
,

lei�::pL ..one corno a ITH!lS lnprescin"
diveI das lH�ce3:;irdáde:;!

Tvpcqrcphlc, Esler,wtypi
Ericcõer-ncção, Poutoção, Tra
bolhos em Alto Relevo etc.

�8�� ••e_.
• •

I f2!)�t.�� Lar Ltd. :
�� o . N •

I d 'd '1
<O rgan rzaçao nacrona e cre Ito •
{, para a construção da casa proprt a •
• •

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE-
DERAL, CONfORII,1E O DECRETO DE 23-5--1917,

SOB N. 12.475

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

Inscreva-se hoje mesmo na Canstructora do Lar LIda"
que obterás uma caderneta pela quantia (.Je 10$000 com

direito a um sorteio paClo,
Si a sorte lhe proteger no decorrer do"�orteio 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

QUALQUER 1t�F'ORMAÇ10:- Dirijam-se ao Repre-
I scntante, nesta Capital, sr.

I�
! - rl' I "'�. �..

, vJ�� Ifãfmne, IdSClmento, �
� que se acha installado, com $
�j escriptorio, á PRAÇA 15 DE e

I NOVEMBRO N. 15. í
I MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo r�
����,�,�,��--------- '!!l0»""��.��!� _rtifJ.,,;�"4J'iii4�'4Jç' 't'Íii��"$������

0'0
. .-

., 'I
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R:: fI;;�i$2·se alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casa! de tratamento.

Tratar no Largo General
----

Osario 38.

A GAZETA

de Floria-
r-opolis.
Contribuição de r • . 1 /" '" •

llj:lv.. , Jn'l110) c. �'J I, O�4éiGS e outros

---_.------._---------

OUEREiS Td,?:( r do V0::'SO terno velho ou cha

péu, um novo, mandai hoje mesmo a TlNTURARiA E

CHAl'Eí AR! \ (' \ i (-I.U{;'�EN\)E sita á rua n;§"�TJ,t\_�:íJ. 12
�.�,� - ��;-� <1 ,,'" .,

-li.
ê

; f�'ç.�J ';.J'1o:�'b..c

DC:lt1"O de 2,1 111J 3.S J devol Jerá completa: .icn
te reíorruado, com c: (�r:\ �:a ç rc:L!iç�to.

Não esqueçais J n. do fekp:lOne !.418

27$000
46$000

'1)- .',. � ':

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

136:700$000
56:424$498

i�

III.
II
Ij
i
�
�
�

�
�
�
�

CONSTANTE participação de 50 0jo nos lucros da Sociedade, ti
do final do 10' anuo em diante, TODOS OS ANNOS I

, RESULTADO DO SOl�TEIO DE AMORTIZAÇÃO REALIZADO A 30 DE ! �
JULHO DE 1935 �

NUMEROS SORTEADOS �
18.!30 -- 301 -� 3.997 =. ;6.011 -- 12.9�9 I,".D. Iviari« Cetdon Cal, São Salvador, Bahia-contemplada com CAPI. a

TAL DUPLO Rs. 12:000$000 I�I�.·
Sr.' José Daria Pinho, São Salvador, Bahia - contemplado com Rs. 6:000$000 �
Sr. José Pedro Seizano, Mocóca, S. Paulo-contemplado com Fs. 6:000$000

(I'D. Rosa Machado de Almeida, Santos, S. Paulo-contemplado com [\:5. 6:000$000'
� D. Afaria Apparecida Ribeiro, S. Paulo, S. Paulo, contemplada com

�,� _

Vende-se um � Rs. 6:000$000:W::"'" �an OZeitter Win- II Sr. Adelino Rodolphc Dienstmann, Novo Hamburgo, r�;o G. do Sul
kelrnan, novo.

,I -contemplada com Rs.
Tratar nesta. i edacção. � D. Luzia Medeiros do Monte,_ Arei� Branca, R. G. do Norte - - con-

Per prt'ç,. de occasião, � templado C0111 um titulo liberado de Rs.

! DEL;\BERT & ClA. , D. Eunice Bezerra, Fortaleza, Ceará-contemplada com um titulo li-

'I A melhor lenha por' 1
berado de ns.

igua Sr. Benedicto de Carvalho Ferrer, Conceição do Rio Verde, Minas
preço.

PHONE 1.100 Geraes-contemplado comum titulo liberado de Rs. 6:000$000

Informações com os Correspondentes Regionaes

n-----'
I

Combinações '-jinteiramente
novas e muito

I interessantes
I'Je titules de 1
capitalização,
quer saldados

.

quer de pa
gamento frac- ca�ltlj.! subscx-Ipto'

- .

cionano.

6:000$000 �
�
�

Lobo

6:000$000

6:000$000 1\

iWSILOliiD!itii���.�,�,",�.!i�_�';n�.���'��....�

� P!�OFESSORAS
� Maria Magdalena de Moura

�I
Ferro

I Dulc�osta
I Acceitam alumnos para os

cursos preliminar, comple-
mentar e secundaria [�-----------------------�,��,�6�'--------------------�'��'

RUA UR._;OUAY N' 22 �

� �

� v.,
:.NDE-SE uma pequena ca- �

, '.': Si! na Rua General Bitttn- ��
� court n. 67; mais duas pe' �� quenas e �um chalet grande á rua riDuarte �chlltpl, 25.

.

A tratar no CAFE' ':rS
TRELLA.

I Macv�mM!��"; s rrt1HtlHliern�s
Hygiene absoluta
Farinhas de prir 'ieira qualidade
G'"'rantern os productos da

�'�'

�I
A maci-C8 p :..�� erida

m\f� tiH�"il i J�d! & C �a UI

Consel hei ro i\� alra, 56
Phe:�)r)e., 1.180

"

:\4-\.\ . é L, i�: para n.ais de 200 ccu-

PO;15 � -�l!. •. I) )I( I I, "..., dos em �� dias !

o teu maior divertimento e mais instrutivo
são ás collecões nos albuns da afamada bala HOL
LANDEZA.

>

O posto CHIe, o preferido pela garotada in

tel1igêl1:e _

dísn ib..e cubiçosos prémios e de real va
lor e eldid�lde.

ALli' ce val.csos brindes receberás garoto
amigo, desde que aprest n.es 100 coupons, uma cai
xa com 100 ba'as,

Que mOI11 -nto de satisíacção.
Dê p: \ L re �c a eri cor.prar suas caixas no

PúSTu Lri!... r,l)r(.ll.1l esc,,! caixa traz p: ernios es

plend _ s.

Campos �
Florlanopolls - Lag_�_n_�?'_,_-_!'��,j8J�1_f�_�lur:"1enaU � 8rusque �_I

iiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiDii_íiiWi�m;;-!J'I'!!?1t'WP'JitfS'ffl�.:l:irua"����')�1..·�Y�'1'2.�.:):':r4�,���.,.��iM

I
radioULTIMA palavra em

MARl-\.VILHA DF BC)M GOSTO
Produçao sonora

E
Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

I Rua Trajano n. 1 (sobrado)
scientiíicamente evoiuido queo radio �r.J1PERATOR

vai monopolisar o mercado _

Circuito especialmente estudado e esperimentados para o Brasil, adaptando se

ás condições de recepção locaes, com apparelhos de alta preci-
são da General Radio e Weston, composição total -Anti-fading-
com dispositivos de syntonização visual por sombra. Apparelho

de laboratorio e não de fabricação em serie.

VENDE-SE a quinta casa

da Villa Afforso Mi
cholet, no districto João

Pessôa. Tratar com o pro
prietario Pedro Cardoso.

Musicalidade avelludada, fiel e natural, sensibilidade INEXCEDIVEL, selecti

vidade ABSOLUTA, evitando estações que se encontram em

linhas adjacentes etc., etc.

I
ENDE-SE em Capeei
ras rnunicipio de São

José, uma propriedade com

bôa casa de tijolos, e uma

area de terreno com 28.55��
metros quadrados, quem pre-Itender, informe-se com Ma
noel Cardoso Casa Hoepcke.

1
1

---- o

ImPERATOR-
pARA chamar uma Li

mousine é só discar o

n. g .222.. O unico
telcphone das Um ousines,

I Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU
. ..-

INFORMA.ÇOES
Escriptorio :--Rua 15 de

Novembro n. 50

j I (Eàificio í'nlxo Agricola)

TELEt'[-iOHE, 58

=:c.
,"'" ":

�,-"'I .' .;.
.... '_., ." ,h. '.

Ú'.fó'J-
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A P.OVO
Deixou ontem a direção do

nosso prezado colega Dtario da
Tarde o sr, dr. Fulvio Aduci,

VOZ DO

se realisou entre Flamengo e Tiju
ca, o primeiro ponteiro da tabela,

BOM COMEÇO E duas horas antes do encontro o

Não será demais frizar- rink estava com a lotação exgota-

T I
Depois da reunião de instala- da.

mos, ainda uma vez, a cruci- eatro A varo d _j L' Eção os seus po aeres, a nova l- m Porto Alegre já existe aante deficiencia de aparelho de Carval ho ga Carioca de Tenis cuidou irne- pratica desse sport e de um mo lorepressivo policial em que diatamente de reiniciar ,;"a sua a- todo especial, haj'l visto a perjo-se encontra Florianopolis. .

id de orati dATE' A VOLTA" tlVI a e pratica, orgamzan o um mance da equipe reoresentativa doComo capital de um Esta-
«

... 1 O d
r

programa ce ação. portuni a- R. G. do Sul, no campeonatodo e cidade prospera, onde Estrearà sabado, no Teatro de inicial que lhe apareceu, brasileiro, realizado no correntevivem grande comercio e al- Alvaro de Carvalho, o conjunto foi um grande torneio de prolis- ano.Entretanto buscam maiô a bru
guns milhares de habitantes, de amadores do Humaitá F. C., sionais no Rio, com o concurso talidad : qUe a tecnica. A1Ui posmelhor deveria ser garantida da cidade de Ítajai levando á ce de Guilherme Robson, o <az» suirnos um técnico nesse sport,a propriedade particular con- .

t At' 'V lt d
-

.

t Ita
í

f d t
na a revis a e a o a .. , a argentino. que paS30U a prolissio- 81 asil, recentemente cheí!ado e

ra a ma t � rene e g�u-, outori� do nosso conterraneo sr, nal e os famosos chilenos irmão pertencente á Liga de .s;orts di

ndos, veg� an � nOt me or :"idio Souza. Torralva.

I Mannha,0ps paraizos erres res. Até a 'Volta!... é uma revista
.

Realmente. será um espetaculo Já está sendo comentado o seu

�re�e-nosÍ' .mesmo, tq.ue em 2 atos, II quadros e 8 cor- bnlhante. ingresso nas fileiras do Figueiren-a aç � a po reta

I
s� res nr tinas e tem 22 números de mu- se, onde irá tratar d..i creaçãoge un.lct e �xc uSI�ame� e

sica e é interpretada por gente Ca ch t desse sport,a ref\a� mo dorren �men e, de côr. Em outros Ltados como Bah,
rü a er a o ca eTo as �ar- Boas musicas, cenarios bem ima- DOU 5 CONTOS A QUEM Pernambuco, São Paulo e Pará,�S es a ou aque a ocorren- ginados e executados pelo ceno-

ME VENCER já é bem uotave] o progresso do
era, sempre de pequena ou f F d' L tt baskeet. Oxalá tenha sorte o clubnenhuma monta, mas que graoo re

tenclo da a'b d E' d f'exce: SCl e eon 'lança um dpr'.

t'f'
.

tenci espe acu o e sa a o pro- e 0.1, na sua nova org rmza-JUs I ique a sua exis encia e,
é d di d C t Ca- desalio como este: Cinco contos

d· h' d' did XImo e ica o ao en co ção,
Passa hoje a data do aniver- A má sorte parece está persc- O l� :lro tspen I o.. . tarinense de Cronistas Csrnavales- para quem me vencer.

sario natalicio do nosso destaca- guindo os artistas que foram - Diariamente, estamos ,l�- cos e em homena em ás socieda- Na ocasião em que ia ser ------.--- _

do patricio capitalista sr. engenhei- Africa, em 1931, filmar Tradeá formados de roubos e VISI- des carnavalescas g«Filhos de Mi- realizado o encontro entre No
ra Wili Hoímann, chefe de Se- Horn, Edwina Booth, a bela pror tas n�turnas efet.uadas pelos nerva» e «Tenentes do Diabo» wina e Koch, saltou no ring o

ção de Maquinas da poderosa firma tagonista, em vez de progredir, audaciosos .meltantes,. f!1�s e aos cordões Filhos da Lua, sportman portuguez Antonio Carn
Carl Hoepcke S[A desta praça como os diretores esperavam está que as autondades policiais B' 'd T' - pos, acompanhando de um forteJ ••

't' -

t
- nnca quem po e, Ira ama0.

O distincto anniversariante que inátiva, dçente, sofrendo uma fe não tveram � nao erao por Mocotó vem abaixo, Bando da lutador, de extraordinaria robus-
conta em todas as camadas soci- bre que contraiu durante sua via- certo, conhecimento.

. . . Noite, Vai mas não garante a vol- tez, :mas com o ROSTO CO- Sob a presidencia do sr. dr.
ais amigos e admiradores, pelo gem á Aírica.

. Cterta casat de dfam,lha �tlSi ta e Palhetinhas. BERTONPOR UMA MAS- !'v1ileto Tavares, Juiz da 2a.
seu cavalherisrno, competencia e Duncan Renaldo, o protago- tin a no cen ro a capr � . Entradas á venda no Posto 2 CARA JEGRA. Vara da comarca da capital,
elevados dotes morais, será mui- nista, também está doente com a onde mo_ram senhoras e crt- das Balas Holandezas. O sr. Antonio Campos decla- reuniu-se ôntem o T!':b_l!1:�i
tissimo cumprimentado. mesma febre. A sua esposa acu- anças fOI por tres vezes pro- rou que «Mascara Negra') desa- rio [uri,
A Gazela envia votos de feli- sa-o de ter namorando Miss Bo- curada por gatunos. fiava todos os disputantes do Foram julgadoQ, primeira-

cidade. oth e requereu divorcio. E para Ont�m na residencia do «Cinturão da Cidade do Rio de mente, os réus S-.:rafirli Ana
cumulo de desgraça, a Côrte Fe- sr. [ovita Gandra, á rua Fer-

Destl·tu�ldo Janeiro» para uma luta. Olere- clcto Luiz Pereira e Luiz Se-
deral dos Estados Unidos o con- nando Machado, em pleno cendo cinco contos de reis a quem raf.m Nunes, que foram ab-
denou a quatro anos de prisão dia e a

. pouc;o� passos da lhe resistisse mais de 30 minutos. solvidos por ulla::imidadL�.
por ter falsificado o passaporte. DelegaCia PoliCiai, foram rou- Quem será esse lutador Mascara Foi defensor dos réus o dr
Renaldo é natural da Ruma- bados: uma capa preta de O presidente Negra?

" Ader?,.tl Silva.
.

ma. oleado, 2 thapéos para ho-

d A b I
' Segundo as ;J!tlmas Informa- FOi Julgadu élrU3 O réJ

mem, um capote e um guar- assem ea
I ções,

trata-se do forte !�ta,dor por- João Teixeira de O,ivelfJ,da chuva, obejétos que se

do Maranha-o tuguez Manoel de OhVCIrd, ve.n- que tambcll1 foi abs.olvidJ,achavam em um cab!de naen- Icedor do campeonato europeu d:s- Defendeu-o, a conVite do
trada da casa. I putado na Palonia e recentemen- Presidente do Jurí, o ·acadc- \

Urge pois remediar quan- S, LUIZ, 19 .(�)-A As- te chegado de Lisbôa, onde par- mico Danilo Camelro l�ibe)r,). r�
to antes tão injustificado sembléa Constttumte por 17 ticipou de importante certamen, Finalmente foi julgado o rc:u
descuido. votos co�tra 10, apr.ovou ,. . Argeu Silva, que obteve

uma m�çao de desconfiança CiclismO: tamb::m a absolvição do CJ,j'Prologamento do preSIdente, tendo assu- selho de sentenca. Foi seu
mido a presidencia o vice- NOVO CAMPEÃO defensor o dr. Adel bal Silva.

do ed ificio da presidente sr. Pires da Fon-
Domingos Lopes,é o novo cam-

O dr. Promotor da Comarca
Delegacia seca.

. peão brasileiro de mowcíclismo recorreu das sentenças paraAcredita-se que o govcr- , .

.

a COA te d A I
-

• • A As provas de motoclchsmo leva- r e pc açao.nador AqUiles Lisboa re-
d f 't R' d J

.

.. Dentro de poucos dl'as sera' a- .. as a e el o no 10 e aneno,
. ,'. nuncle O cargo. d' I.'

. ...

dbelta concurrencla pub":� .

para Reina intensa agitação ommgo u limo, por �lllclahva ,0
o prologamento do edlhclO da politica esperando-se acon-

Moto Clu? do BraSil, co.nsegUl
Delegacia Fiscal até á rua Sal- tecime�tos sensacionais na ra� atrahu uma asslstencla bem

. -.
_

danha Marinho. politica do Maranhão. amma.dora.. .

,

O pr�xlmo hlm de Jean Ha, Essa obra, segundo nos cons- FOI realIzada a �egunda dlspu-
now lDhtula-�e Gxplosão �. sera

ta, está orçada em quantia· supe- ta oficial do ca'1lpeonato brasi-
uma comedia que permitirá a rior a mil contos. de réis. leiro, nos quaes se de�tacaram
essa joven estrela exibir suar qua- DELAMBERT & CIA, Nebias, paulista e Bezzi santis-
lidad�s. Attende rapidamente lenha ta, até a quart.) volta, quando

Distri bu ição de em toros. então cederam o posto de colo-

dividendos .' PHONE 1.100 cação a Domingos, que não nwis
o entregou aos seus advercario5.

Domingos Lopes venceu com

a diferença de meia volta sobre
o 20 colocado que [oi S",rgio
Salles, e com o tempo de unja

hora, dois minutos e 46 segun
dos.

II
'Para viajar no metropolitano de
Nova York os 'passageiros não

compram bilhetes, mas obtêm
acesso ao câis introduzindo uma

moeda num aparelho lautomatico,
tal qual se faz para comprar ba
las. taboinhas de chocolate, etc,

Com isso, a companhia
. do me

tropolitano faz grande economia de

pessoal. Mas essa economia tem

o seu lado prejudicial, porque á
malandros que, em Vez de dinheiro,

introduzem no aparelho rodelas de chumbo ou de outro metal não
monetario, De onde um desfalque diarie de 100 dolares em mé
dia, A companhia queixou-se á policia e, comprovando a queixa,
apresentou-lhe o mês passado 1.500.000 discos fingindo moeda
meialica e pesando duas toneladas.

-- ..�.�����flH1VER5ARI05 -�

De cinema

o sr. Nelson dt Almeida Coe
Outro que sofreu desde que to-

mou parte em Trade Horn, é Ha
ry Carei, Esse artista tem um

rancho onde hospedava os ama

dores da vida do oeste primitivo
e ganhava assim muito dinh::iro.

Nerí Moura Emquanto Carei foi á Africa, o

R t d
. rancho incendiou-se, perdendo tu-

egresso�, dn É�' d
e su.a via- do que tinha e mais o seu con

gNem, aMO
nor e o

'l's
a

dO
o

Jdovem tráto
erI .oura, auxl lar a re ação

deste diario.

Viajou hoje com destino á ca

pital paranaense, onde cursa en- Cartazes:
genharia, o jovem HéÍtor Ferrari, ---- _

filho do sr. Teodoro Ferrari, do No Rex hoje, às 7,30, horas,
comercio local. Uma :J{oite de Amôr.

.

;�����&D
�---& a

� Nossa
���t���;�:&:at.&:

233 Agosto 132

talentoso causidico e prestigioso
politico.

Assumiu aquelle cargo o jorna
lista conterraneo sr. Tito Carvalho,Vida

20
TERÇA-FEIRA

Continuam
as roubas

Eng. Wili Hofmann

Anniversaria-se hoje o nosso

prezado conterraneo sr. Paulo Oli
veira, empregado do commercio.

fAZEm AH05 HOJE:

lho, funcionario postal;
o sr, Odilon Grijó;
o sr. Lizerio Testa.

CHE6Am UH5 ...

Pelo onibus da ElOpreza Auto
Viação Catarinense, chegaram,
ontem, os seguintes
Dante Feliceti, Frau
coai Borba, Samuel
Hering.

passageiros:
Moritz, Pas
Bez e Hein

Eng. Osni Lima

Encontra-se nesta cidade proce
dente do norte do Estado o sr.

engenheiro Osni Cerqueira Lima.

Dr.João de Oliveira

Regressou do sul do Estado,
onde se encontrava em serviços
profi.ssionaes, o jornalista dr. João
de Oli'ieira, deputado á Assem
bléa do Estado.

OUTR05 PARTEm:

Tribu�"1ai do
J�.lri

;

A conhecida estrela da Fox,
Marion Nixon requereu divorcio,
alegando que seu espos'o, Fdward
Hellunan, inflige-lhe máos tratos

fisicos.
Delegado de
Florianopolis

A Columbia resolveu, este ano,

apresentar nomes conhecidos que
outros estudios não souberam apre
ciar com justiça. Entre eUes figu
ram Jack Holt, Rdlph Rellamy,
Lilian Bond, Greta Nissen, Fay
Wray, Robert Woolsey, Raquel
Torres, Adolpho Menjou. Barba
ra Wecks, e outros populares, Com
todos esses bons artistas, favori
tos do público, os amadores espe
ram bons films.

Em substituição ao sr. co
misario da Policia Civil Ro
dolfo Rosa, IlOSSO apreciado
coiaborador, que se achava
exercendo as funçõ2S de de
legado do município de FJo
rianopolis, e ter sido o mes

nF), designado para a tender
outros serviços policiais de
urgencia, foi nomeauo para
aquele cargo o sr. tte.
da- força PLlblica JOSé de
Souza Lima.

Prefiram sempre o inc
guaíavel SABÃO INJ�O de
Curitiba.

o Flanco de Credito Popular
e Agricola de Santa Catarina
iniciou a distribuição, aos seus

acionistas, dos dividendos reldti
vos Ao 20. semestre de 1934 e

lo. semestre deste ano, á razão

de 8010 ao ano.

Pavoroso
incendio

destróe diversas se- Baskeet Bali
çôes da Cervejaria Vem tomando notav.:! vulto

------

Antartica, causando esse ramo de sport. Queria matar?
um prejuizo de Ha poucos anos o b:15bet era

1.500 contos um sport quasi esquecido no� cam- �Iice Martins, so�teir(l,
pos brasileiros, mesmo quando as repldente á rUa Bocaiilva 31

S. PAULO, 19 (G)-Ma- partidas eram gratuitt1s. Hoje o comunicou, ontem, pe!1) teI2�
Ilifestou-se pavoroso ince�- ingresso é pago e (JS campos não fone, á Policia CelltraJ, quedia na seção de serraria da comportam o público que ali com- a vida de seu irmão Laerte
Companhia Antartica Pau- parece. �artins corria sério perig:-J,
lista, propagando-se o fogo Ainda na partida realizada en- VistO O cabo Oswaldo Vieira,
com incrivel rapidez ás se- tre o Tijuca e Grajaú, na Capital da Bateria, armado de revó;
ções de tanoaria e marce- da Republica mais de 200 pes- ver e punhal, em companllia
naria . .os prejuizos são caI- sôas ficaram sem ver o esperado i de Ut12 sol�<�do daquella cor
culados em 1.500 contos, �ncontro de ba�keet. Não era

um] poraç�o mIlitar haver tentado
Não houve vítimas. lOio t�� �e���c�ona! c�mo o que agredll-o •

Créd ito Mutuo
Predial

fALErlmEHTO: Hoje ás 7,30 horas no Impe-
Faleceu, hoje, em sua residen- rial uma historia de Zane Crey:

cia na Fortaleza Sant'Ana, o sr.
,/lmor em Transito.

João Tomás da Silveira. N
------------- �No Royal � film maravilhoso
DELAMBERT & CIA. Cleopatro, ás 7,30 horas.
Faz entrega com caminhão,
lenha serrada.

Inegavelmente o Credito Mu
tuo Predial é um club de sorteio
muitissimo acreditado, em virtu
de da lisura com que realiza suas

extraçôell.
Ainda ontem efetuou I') seu

2580 sorteio, premiando o pres
tamista Narbal Batista da Silva,
residente em Laguna e possuidor
da caderneta nO. 7.175.
/

Foram éontemplados, com pre-
No Odeon ás 7,30 ./lmor de mlos menores, mais trinta associa-

PHONE 1100 Cigano. dOi.
.

..,-_-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




