
no
ras!

o Poder '�Judiciario,. no seu comodisrno,
gotando comp:etan=�er{:�3 os pr-azos legais,
tarda o julgarnento do t�caso da luz", e por con
seguinte dá ens ";', ia (�que perdure condena ...

veis abusos, que atentam c.orrtre os
fóros de, caf:>iata� de Estado.

o «caso da luz», como é do conhecimento i'ublico, está

Á�\
.,' ,_�"";,'�

,

c()n�iado ao Poder Judiciario .do nos�o· Estado para seu deliniti �Th\ ,�!Jvo Julgamento. !L_� d �"'1Ora, os ilustres e integros julgadores, deveriam cornpreen- f'i �,.\ :)'�)'der que pôr se tratar de um caso de grande interesse coletivo, o 1<' L� ).;.��;/\.J
julgamento dêssa causa devia ser mais apressado, mesmo porque
os srs. desembargadores têm exgotado todo o prazo lf'gal, que é de

,",,'

45 dias. para cada um. alim de se pronunciarem a respeito da
ação intentada pelo Estado.

Bem compreendemos que é necessario estudo profundo d",J
sa mo�entosa ,q.uestão, mas corno se tratade um serviço público, I AqO
que esta a exigir pronta solução, para sanar grandes males que vem 1_'.,_ocasionando ao povo da capital, os ilustrados julgadores Ipodenam

Iapressar o defecho do caso, dando a palavra da Justiça, 3 fi mais
delonga�.· jHa quási um ano êssa questão foi entregue á Justiça Ca
tarinense, o que achamos ter havi.'o tempo suficiente para os Isrs. desembargadores Iormarern juzo perfeito sôbre a causa.

IEm nome do povo, em defesa de seus interesses, apc-
Iamos para os srs. julgadores, par& que realizem ultimem o julga.j��

I
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Sem quaisquer ligações politicas.�,p $" . "--
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�ropíietario e Diretor Hesponsavel
--------------------

..JAIRO CALLADO

I NUMEHO 570Segunda-feira 20 de Julho de 1936

B Iumenau, exp're� �ã �; RIO, 19--A esposa de operario Vale, pertencente á firma Wilson Sons e Cia. Ltda.,
compareceu á policia, queixando-se que seu marido havia vendido apropria faha ao português Joa-

Iii I'l! P1 g

d quir» Fernandes, [.leia quanti« de, -im (',ato c("nto tt cincoenta mil réis.. ];. lO, 18-A conhecida lea-

exPO nenC I:J a�� H fi; � N rt� :.;
( ii fJ (�... - --------- -- ------.-.-----, der feminista sra. Berta Lutz 6 •.

. � .. �. "" '�'li lôt.l;..r�", �� D ....� 'Ih-
.

� b
'. � ...._'. '. ; a � r-n I oe�:;;., é""' , """': d como se sa e, o primeiro suplente

t
h

b
111 � de pess6:"'s �erao crea' OS do Partido Autonomista á sua

ria arrlga·ve��tj,.�e nãe: r� orr'eu repredsentação na Câmara dos De...

- r'lenhurne puta os.

A focalização. amanhã, ás 19 horas, no Cine Royal, do mais seis cargos de Inspe- Teado falecido subitamente o

filme de longa metragem :J3lumenau está interessando, vivam nte, a RIO, 19 _ Rf'2istr, �J "e ho- to res de Fazenda sr. Cândido Pessôa, daquela agre-
t d t t t 1'" _.

O sr dr Nerêu Ramos vovcmador do Estado soli- rniação politica, deverá ser convo-o os quan os amam nossa erra, que em, naque a preciosa comuna, je um falo inêdito na " eh da cio ., , to, I �

3 expressão exponencial de sua indústria. dade. Os coveiros I1,?I) tiv ram
citou permissão á Assembléia Legislativa, para crear mais cada para preenchimento da vaga

Temos feito sentir, através de Botas e comentários, o surto nada o que fazer, pois nh faL.:- seis cargos de inspetores da Fazenda Estadual. a sra. Berta Lutz, que' serà.assin.,
miraculos d t BI TI cone rto do ----------

a segunda mulher entrada para o

grandes :entr:s f:d;:�r�:�� J�err.e:t}��.o�TãO u:�:���m'o� m��o, 'afir�
I
ceu pessôa alguma.

I' f'\. 7 1'.7'. � �.' 1114..

�8 �."-'.' ��t� r; n.'.en�es
Parlamento Brasileiro.

mando que, no momento, Blumenau marcha a par de Lripzig. Lá., • I
tJ �"� � � � � (b� �'l "(JJ g 19 � I �.

T' ,

d.como aqui. o trabalho é intenso, a produção é assombrosa. De ma-I
� ,

' ...• �
,..""."...' ,-"","", e - .._ ...._'"' '-- M""·''"íP''P'' rane Ia ,nhã á noite, o cantochao dos motores se associa a sidonia das 51- ,_otregue a [OOI!Ck,. ......

. �
perigoso oficial r�� prova t2utomobllus'i�ca •

Blumenau é um filme de mil-e-um atrativos. Ded:ca longos extremista. rtl0.ntevidéL1 n. Rio de Ja- GDINGEN, J8-Uma mencrmetros de celuloide á industría, expondo a atividade nas varias fábri- de quatro anos à\! idade, quando
cdas, Tdesde a de laticinios até a de riquissimo� trabalbs de lã e se- RIO, 19---Foi t'r.trfgue ao Che. ne i jlOa brincava em um jardim, f0Í a!a-
a. odos os processos de lavação, tinturaria e confecção si'o mos- fd p' J' t t J - M d J U d cada por um enxame de abelhas,!e e o lC13 o .ew�n e oao ::.r- Está C0wpletamente remo e ado o carro de marca llU san,trados com perfeição. " C lh' l' �

d I R f I recebendo tal nu'n',ero de Pl'cadasA d d I ,;ns. ·al Vil 0, url'J, (. os ltr;a s. n J"
(·m que o, intrepridcs e arrOja os vo ant\�s catarinenses �rs. a ae,o comércio. são edicados, tambem. muil()� qUâ ros e u- I d t � ,.

que vel'u a falec�r pouco de."', ".",_dClO, 30� popagan l� a� aas :'._I,ç 5

r Lll1hares e Clemente Rovere, disputarão em nov�mbro proximu, a' " ·_'v.,cidativos do seu surpreendente desenvolvimento. 1 d fJ .
.

.. . . , b �(' • d 'do , .

P b I·· f h d ' .
bo (_hevl�tas na região e J,H- 'cnsaclOnal corri -la automobdlstlCc. de M:ontev!deo ao RIO de Ja- nos ra�o� o me �co que 1\ aten·

anoramas e Isslmos oram apan a os, esteticamente, pela· p 1 I
_

f
..

'I db" d d ' r 1 A' d d d renos,' em erné1[i1iJUco. P.";co, cujo pf'!rc.urso tem que ser eIto em Oito etapCls, num tota eu.
o letIva, an o a pe I.CU a lIm q�e apnmo,ra, � e se, ução. Esse ohc:ial foi 3presenlado de 3.200 quiiometros. Sua mãi, que havia tentado so-A

.

venda obh.da., amanha. r:e1a eXlblç,.ao do filme em apre- 10"r determl'n:>ra'o do c.omanurl"",- . J 1 C A '1' d I corr' la n nt . d, .

C I d I "V�:. _. Essa prova é patrocma.oa pe.o en.tro utomovllstn o e-, e c"o ra�se �m. eSla o
ço revertera em benefiCIO da P.R.CA, Ramo utura e Bume-I"le da Set'l'ma Regl'a'o '1/lI'II'tar pa- U d O I d grav m t d dd d I IVJ, mguaÍ. que conierirá o premi') e J mi pêsos ao vence 6r. e. e '.IS a as pica as quenau, que preten e aunlentar consi erave mente sua potência na pli- ra s-r julgado recebeu.meira quinzena de Agosto proximo.

c •

II III A a"o' daTusto, pois, Que todos os florianopolitanos se associem, auxi· N.'� J\\, e' po IIt ICo
Y menor,ao ter conl.e-

au I cimento de que sua neta morrêra,liando. a consecução dêsse notavel melhoramento, que visa acima Ca rava ras, teve um colapso cardiaco, mor�de tudo, fortaleceI os laços que unem Santa Catarina aos demais Es- c�e es tu (.1a n - O novo governadO r d rendo em seguicia.tado da Federação. \ O
tt0.' S IVIaran hão

em s. PAULO. 19-Encontram- lUO, 18 - o «Diario Carioca», a proposito da elei-
,e fjeSSa ::.:apitaJ várias caravane.s ção do novo governador maranhense, acentua os perigos
de universitarios do outros E�ta-I que existem de não ser ele politico, BELO HORIZONTE,19-dos. <:]ue vêm estudar os institutuS .

O jornal lembra que o sr. Aquiles Li�boa tampouco O padre Leovegildo França, da
e escolas de especialidade�. era politico. Congregação do Sagrado C�ra.Os universitarios gaúchos fo- Vai 'S� r pago!C d ção de Jesus do Rio, chegou a
raro hoje recebidos pelo govema- b'i h-' t O n1pra e um esta capital em um avião do, exer-d,'r do stado. "

O I e e n.

pre'.d"lo
.

E J ..

1a7o
CItO. sse saceruote orgamzou, no

RIO, 19-Na sessão de ôntem, da Câmara dos Dep'lt(i� ;�; m' !�f.t��rm�:��s.7'ti.I Rio uma grande caraVêna parados falou o (l"l..JUtado cátaiÍnense. �r. dr. D,niz Jun.úc, enl:arcCcnJo a ",;' � ...� �flIiijj.i;j ... 1.:IoI U� RIO, 19--Compareceu, hoje, assistir ao 2' congresso Eucaristi-
necesidade de uma divulgLçiio mdior e de uma prop .... "':.1,lua i1n :01 da ;i pohna. afim de receber o bilhe.. O sr. Govanador do Estado. co Nacional que se realizará em
nossa Constituição. ",,-I. 19-U ,'�3Ia da Vw- te no. 1870, prtll.iado com du� em oficio que enviou á A;,sem� setembro próximo, &yui. A :'omis-

Usou tambem da palavra o dr !.rulado PUiuf, l i13c p-.;x.e:a rã\) I,! aos nar ) úecrdo Út�Üscn' zwtlJS contos de réis, a vendedo� bléia Legislativa, �abado úitimo, são organizadora do Congresa:)Plinio Tourinho, que falou sobre UJl1 p�r itq que abre o Cle \), s-I L'1,i_. .:> .,nUl.ê de I ,�. -lass,.. i.a Flol'isbda. solicitou permissão para adquirir trabalha ativamente na orgi>,l!iza-p�ci(!1 de J .727:824$8JO. f"ara Lqúid,,_....<:.o dos, ", .

lO ,:, vo jr. ': .�. :�;'"
r :_' •. �;u J�S"L I. A. devc.l ,3.0 d� bil�,te,foi.de- um pédi� á. rua Arcipreste Píl.iv�, Ço dos di�ersos serv�ços cmineB-

assumidos com a construção e COfif,ervaçao da" lvuV\l"" (;,0 , <41 ..1".

I'
..._.�,c.uO. �l • .c..JpIL.oIO Sdeldmnc Ldffi,Lada p.!IO JuiZ Q" s\�EJllda lonce sera Instalada a Secretaun I tes a essa demons.ra:;lio r:lo ,ato.

e Santa Catarina. Matos. j Vara. de Viação e Obras Públicas. I llcismo nacionai.

�g n
Vendeu a filha por

1:150$000 ...

renas ...

r
Na .. Câmara dos

putados
Falaram os depu'l:ado$ Dfi �

. �.

niz Jor. e Plin;G T@U��fr��72CJ

,
•

I A sra, Berta
Lutz, na

Câmara

--f).

Vai ocupar a

vaga do sr.
Când�do
Pessôa

-

Congresso
Eucaristico

.:.-:-- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A OALETA Florianopolis-18-7-1�36 2

NO ESTRANJEI R INSTALADA, SABADO,
• o pod r executivo do Perú baixou um decreto apro- a Comissão Distritalvando a áta final da primeira reunião da comissão mixta recente-

mente creada em virtude do tratado de comercio entre o Perú e de Canasv ie iras
o Chile. Dessa áta constam os ac "rdos a que chegou a referida co- Realizou-se sabado último, dadeíra democracía e libera-
missão ás 16 horas, na Intendencia Iísmo, acabado de dar pelos• Durante violenta tampestade que �esabou s.ôbre ,a P_;- de Canasvieiras, a instalação dignos elementos situacionis-pois uma das pequenas vitimas já quena cid-de de Karlcwe, no sul da Bulgana, um raio caiu so- da sua Comissão Distrital. tas de Canasvieiras.faleceAra e a filhinha mais velha b b h d 240

'

t d .J I d D á f' b tid
re um re an o e carneiros, ma ao o gran-ie numero e- Desta capital partiram para o to OI a I' a umado casal agonisava, tendo sido les e pondo fogo no aprisco, de modo que os animais que esca- assistir a referida solenida- chapa fotogrMica.baldados todos os meus esforços param ao raio, pareceram queimados. Três camponêses que dor- de os srs.: major Olivio Amo- Aos presentes o sr. Franpara a salvar. Os meus socorros miam junto ao rebanho ficaram gravemente fer�d.os. , . rim, honrado prefeito muni- cisco de Paula Nunes, dedímedicas �ó poderam surti. efeito 9) «Em Ceuta, na Espanha, a Legião Estr�nJ�H� auxiliada �e- cipal de Florianopolis: João cada intendente, ofereceu laupara os paes e para o pequenino Ias tropas ind genas e Olhas umdadf� .

não loi a nda estabelecida Alcan 'ara d i Cunha, presi- ta mêsa de doces e cerveja.de 10 mêses de idade. E' que atacaram a f rças leais. a guarda civil e o aerodromo local. Os dente da Câ nara; vereadores.l
------

_

os adultos haviam comido pouco, revoltosos foram bomb�rd.f;a�os pelos a�ropLlDOs rmhtares enquan- José do Vale Pereira, Joãopercebendo um sabor diferente
to uma proclamação distribuída na localidade assegurava a popula- Abrahão, Clementina BritG ena feijoada, emquanto que as du-
ção que não havia motivo de que a ordem fosre pertubada na Luís Eugenio Beirão; [ornaas meninas, coitadinhas, com o pennisula> •

. .: ., lista Jairo Callado, diretorapetite proprio da sua idade, não fi Diversas aldeias do Hotel meridional ficaram submersas deste diario: Ararí Campostendo notado a diferença, satisfi-
nas águas em consequencías de uma enchente do rio Hute, resultan· funcionario :nuni'cipal.

'

zeram-se plenamente. Até o caçu- te do romj ime 1tO dos diques. A comiti va do sr. prefeitola, ainda latante, provou o prato .. O vice rei, m rech."l Graziani� concedeu a cruz de guer- municipal, ao chegar aquelefatidico. E êsse apresentou tam-
ra á jornalista hancêsa Edit de BoneUll, que aco�panhou as tro- distrito, foi recepcionada. porbem sintômas de envenenamento,
pas italianas durante todo o desenrolar das ope.raçoes. crescido número de pessôas,tendo-o salvo, talvez, o leite gene- .

ti'roso de sua mãe. r���������" Concurrencia entre as quais no amos, a em

d d de � Osvaldo Bittencourt � dos membros da comissão e

C
·

h I d I
A possibili a e � e � pública seus suplentes, mais os srs.: oSln a eaum crime � Senhora �� Francisco de Paula Nunes,'lA � Pa t:a co n"'lp ra .

t d t M I Praça General Olorlo--n.34-O dr. J. B, Rezende � participam aos se�s pa- � operoso ln en en e; anoe

gue:
prosse-

� rentes e as pessoas de U de moveis João de Oliveira, Manoel Esp!cialista em fornecimentos
-Por curiosidade, fiz uma � suas relações e amiza- i� João Jorge, Romão Francisco de conida a domicilios.
. " .. " de o nascimento de sua � A Diretoria Regional dos Cor- Mafra, delegado escolar; Ma- Pr -ços, os mais baixos,rarda vistona na residencia dos � filha MARLENE. � reios f; Telégrafos abriu c�ncur· noel Marcelino de Campos, A'iscluta bigtene+-Gêne.os deco cnos,

. ..

I I rencia pública para o forneclmen· José Fernandes de Amorim, 1 a. qualidade-c-Cosinha igual ouC�nstatel, então, que .sena mu�- � F.polis, 17-7-36 � to de grande número de moveis Francisco Andrade de Amo- superior as melhores da capital.tofacil, quem q.uer que seja, �p�OX\- : � áquele departamento. rim Jor., Pedro Celestino Pa- PREÇOS:nar-se com intenção cnmmosa ����������
checo, Agapito Andrade, Hor- Uma pessôado caldeirão de feijão Iervente, Concurso

.

Casa do t
.

AI de Arnori Sensto ves e monm, er- Duas pessôassem ser apercebido. Veiu corro-

J I- t gio Torquato Pereira, João ,borar a suspeita, que imediata- aprovatJo orna IS a Amelio Valente, José João LIa Cor�lId� abundante c agradavelmente me assaltou, o que a dona
SÃO PAULO,' !8-A As- Sil_va, MAanodt'léJOãSOtlie 0dli- apora�aalsGeflnn�raPlaloaldoarr·IO n :3 �

da ca�a me contou. Refiro-me ao
.

_ P l' d. I velra e n r an os a T !Jj 1....fát0 da mesma ter ido cortar le- Foi aprovado o concurso re�- SOClaçlO au Ista e mprensa esta
�

nha na capoeira e dUrlmte a sua lizado nestcl capital para pr.ovl· movendo uma campanha junto ás coAsta.. I C'
_

F LORIANOPOLIS
ausellcia ter o cachorro dado si- mento dos logares de escnvãL11 Câmuas Municipais para que con-

. � Insta ar a_ .o.mlssao C· t- ,das coJetollaJ federais, sendo a sl'gnf'!m no orçamento de 1937 Dlstntal d.e CanasvlelrAas fa- Inca Iras.0111 de que pessôa estranha se I -

I d t d Caproximava. Está aí formula da cLss ficação dos candidatos, �

I
uma dotação destinada á construo MaU o. prelsl enJe _ aA1 amtara.. , seguinte:

. ção da Casa do Jornalista. untClpa .sr. oao can �ra Na manhã de hoje, ás 4,30hipotese de um crime. 1'-4a verdll-
d C hlo logar - NalC de Caslro A

,.

l'd de de Campi- a un a, que prOllU'1CIOU horas, mais ou menos, foram ouvi-de, esse parecer ser o unico in-
C

" '

Hub t' H' , f�umcIP.a I .a
d esplendida oração. d F d M ddicio existente e ao qual é pre-

arnelfO e er 'J t':��es I nas. OI a pnmeIra a aten er ao
A

.

Ó t
os, á rua ernan o acha o, o

.

I' Hoffmann' 20 lagar - EUfldlce AI segUIr, ap s pres arem estampido de cinco tiros, um CipÓSCISO nos apegarmos para exp Icar IM'. M'"II L G
ape o.

O cO!J1promisso legal foramt F d d onteIrO, vo u er. auro ra-
". ,

"

,
.

outro.r env�nenamen o na azen a o

che, Orlandina Oodina da Sil- Cred ItO Mutuo empossados os. se g u I � t es No propósito de bem informar,ruzeIro.

veira, Waldemira Burigo e Wi�.
P d

·

I mem_bros efl tIVOS: ISldo�o puzemo-nos, logo que as primeiras, M isterio! mar Salomé Pereira; 30.-Car- re Ia Plat�o. de Azevedo, ,JulIo noticias correram, a campo, con-
los Ramos; 40. logar - Dilar- qracllIafio A ves e Jose Ma- seguindo saber o seguinte:E concluiu o dr. J. B. Re- mando Schauver; 50. - Odessa Realizou-se ante-ontem, com a na �a Cunha, e os seus re�- --«A'quela hora,na ponte dazende: de Oliveira Bastos; �6o. Iogar- presença do fiscal do Govêrno fe- pect�vos suplentes srs.: LUIS Avellidl Hercilio Luz com a-Paira sôbre o ca�o de en- Alamiro Coelho de Sá, Osvaldo deral e de muitos prestamistas, Mana da Luz, Art�r Rosendo Fernando Machado, um individuo,venenamento verificado na Fazen- Caetano da Silva, Pectro MQacit mais um sorteio da conceituada Pach�co e FranCISco

AIVeS1que não conseguimos saber (} no-da do Cruzeiro o mais denso mis· de Assis, Teófilo de Maros e Crédito Mútuo Predial. de, Bnto. ,me, atacou duas mulheres que alíterio. A rigor, não se póde afir- Osvaldo PEüt:eureuter; 70. lagar Foi contemplado com o premio Com a pa_Iavra o. veread?r palestravam.
mar que se trate de um crime. -Raímundo Stahuck e Celso maior no valor de 5:175$000, a sr

.. Clementina Bnto e�pos Estas, ante os gestos de másAté agora, não se sabe, mesmo, Orlandino Lopes; 80. logar - cad�rneta n. 8.561, emitida a fa- bnlhante"2ente os ben�flc20s intenções do desconhecido D.qual tenha sido o terrivel toxico Adernar Melquíades de Souza, vor de Nossa Senhora da Piedade, d� �re.açao das comlssoes Juan, do século XX,gritaram poringerido pela familia. Altino Dutra Junior, Hans Ger- em Armação da Piedade, �Istr�tals, enaltecendo a sua socôrro, vindo, então. em auxilio,Se foi o arsenico, o que se mano Bcna, Manoel Firmino, Mais trinta prestamistas foram flnahdade: . _ ..
um senhor respeitavel que, afim

presumf, só utna dóse elevada, Vitor Lauth, Walmor Salomé contemplados com premios meno- Procedida. a elelç�o venf.l- de amedrontá-lo, sacou do revól-
um punhado, por ex�mplo, teria Pereira, Waldemar MedeÍflls e re$. cou·se ter sujo eleIto yresl- ver, disparando, ao ar. cinco tiros.produzido efeitos tão fulminantes. Walmir Salomé Pereira; 9o.logar ;-r.i'"'..,. _r�� �

dente o sr. José Mana da Assim ficou, logo, esclarecidoEstá afastada, pois, a hípotese -Ambrosina Macedo; 100. 10- �..,.&..&.�.*"a

c';-T;" .. Cunh�, qur esco!heu pa�� se-
que outra não foi sinão a inten-

q'Je a policia formulou, pois os ar-Armando Carvalho, Edgar !1
FERIS BOA A .. cretáno O sr. Juho Graclhano ção de amedrontar o d. Juan querai')s nunca t�ansportariam arseni- �a Cunha Carneiro, Gil Ama· r e SEN HORA Alves... �taco� �uas indefêsas mulheres.co em quantIdade bastante para :-al. Osní Gonçalves Noronha; � participam aos seus pa." �.m seguida discursou ma- as primeIras horas da manhã.intoxicar, da maneir;} que intoxí- 110. lugar __ Osní Caml\ra da r rentes e a� pessôas. de gmfl�ament� o profes.sor CI�-cou, a familia VItimada. A falta Silva e 120. logar-Alcino Se' � suas relayoes e amlza- II �entmo BrIto, que dlscorreü Inauguradade dados positivos com que vêm bastião Wolff � �e o nasclANto de seu .. sobre o gesto dos membros

lutando as autoridades, desde o ..__,_ ......_,. n:.
11 fIlho OSM. .. da Comissão, pertencentes a��������� .,

.

zenda Bela-VIsta, não permIte � R e IIg Iao 1� "" I presidente o memb.o OpOSI-. ...a..J"�:-ãl���t;FJ��� . .

t J é 1\ (,
'

d C hque até. agor.a se f,lzesse luz sobre
" I ClOntS a os afia a un a.
�

p t S 19 nte r Foi inagurado, ôlltem, Colene-esses mexphcavels e estranhos iii r.

agamen D _. s., na sua empo a o a-� t t da nst"nte mente, em Rio do Sul, o novoacontecimentos. Não são esses ca' ��r&l �� çao, en recor a co f� •

d d t d I Os r salt U O predio que o governo do Estadosos isolados. Muitos outros vc:rifi- Na Matriz do Purissimo Cora- a J.u roa e men e e ap aus ,e o

d· 'f' t m lo de ci mandou construir para o funcaram-se nas faze'ldas prox:mas ça-o de Maria, após a missa paro· apolices I.gm Icar. e .e.xe.p. -

.

d G Ed t O ta e clonamento o rupo scolarde Aridrélandia. Como é natural quial das 8 horas, houve ontem vlsmo os SI uacI ms s, m
Pessa sequ:!ncia de envenenamentos o tocan,te a'to da exposl'ça-o e ado. O Tesouro do EstadJ ini- maioria, elegendo um adver-
" aulo Zimerman!l," daquélaP· I t' D J ... ,

áb d pagamento -d t \ la .0 sr. Governador do Estadt)
rocuramos am.)�'1l o r..

traz a população rural em con�tan- ração do S. S. Sacramento. CIOU S a o oI' f
sario para seu presl en e.B. �e AZ(::d�edo ré'z�ndei' 'tC�O� tes sobresa!tos. E:;peramos todos, O encerramento 1ue teve lagar de juros de upo Ices, re eren- Esse expressivo' discurso ���;de. representar néssa Cole

serVlços me. ICO�
,

°dramF 50

ICdl
a

d05 confi3ntes na ação da policia. ás 16 boras foi solene. tes ao l' semestre do cor- finalizou sob vibrantes pal-Pelos propnetanos a azan a o 'rente ano, o qual obedecerá mas causando ótima imo

vend
..-",e uma .bem montada�r.iiii-"aWa:·ra'�rz-.�""rz--V-�S-:lt"''''''

d d' 20
I '- "cuzeiro.. �

.........

..,,�-=r""""'''''"��:=--1I Pelo trata- a seguinte or em: Ia -

pressão. ALFAIATARIAa,nu distri-Aquele clímco não se negou a � Iracl Blttencourt Silveira

jJ men to de 94 letr�s- G, H e I; di� 21 - Em nome d3 membro opo· to de «Jóão Pesosô», Estreitosfazer declarações: � e J demen tea letras-G, K e L; dia 22- sicionista eleito presidente fa- Prp.ço de oca&lão.-O Sor. Alfredo Salgado, k ..

Senhora J letra-M; dia 23-letras- lou entusiasticamente o ve- Nesta redação prestam-se aospae do proprietarío da Fazenda i pa:tl�Tam o�hPa�ed�tes e J ,O Govêrno do Estado man�oJ N, O e Pi dia 24-letras- reador minorista sr. José do interessados melhores informaçõe�.do Cruzeiro, Sr.' José Tibuicio r.�
pevsr)"S

�

CL), . eel a�..0 �,� f'tetll-'\f o pag�mento, ao H�splta Q e R; dia 27--letras-S e Vale Pereira, que agradeceuSalgado, logo que teve ,co- 18,10, naSChjlen�O de sua fl!hl� �'de Azam,?uja, da impJrtancla de '1'; dia 28-letras-U e Z. aquela grande distinção, re- Dr. Pedro de Moura Feno...I,.-i 1ento do fáto, �olic;tr,�r (,"'�' nh,� M1arra de Lourdes, � 7:020$OvO, para o sustento e -

lt d
' tanlbem O bélo dvogado

"'
-..

14 7 36'� d 94 d d Vende-se urna mar',Ú'1a de es- sa an o,�
.
'
.'

"1 i: .pOl ,- -_.
--

f&�' t�atarfleD�() e, ,

ementes, u-

T
'1

d 'ã I II exemplo da prátIca da ver- Rua TraJanon. 1 A),obrado), �" ' .

1 (rever. ratar nesta re a!t 0
..Era .hem tard!, cntretantll, :àl�."!rjli@-=-â-;.-.T._ll ""'lte o mes u;; "ou.

--------

F E I T I C O ?'ONTEi\�
O misterio' que enval"e os
�:-a,�ic"s envenenamen
ttJS ,;:e ADdrélandia

t\�!DRÉLA�DIA. 18 Pas-
'tl o rlle �": ôn'.em nesta cida-
". . H'e encontrei sob a penosa

!
..

" ,;' "ãr camada pelo inexplica
vel envenenamento na Fazen. :a
do Cruzeiro. Já palestrámos com

as pessôas de maior importância
do lagar que são tambem os 5f:

us roais antigos moradores. Todos
sem excepção, julgam inverosímil
a hipótese formulada pela policia
acêrca do doloroso acontecimento.
Conhecedores dos habitos de vi
da das populacões rurais que ha
bltam as Iazendas proximas, acredi
tam tratar-se de uma perversidade.

Contaram-me crimes de espan
tosa crueldade praticados por fei
ticeiros locais, que se Julgam a

serviço de seres sobrenaturais.
Infestam êles o municipio, Mas
s-ão habeis, prudentes e cautelosos,
agindo sempre de fi aneira que as

autoridades. apezar dos seus es

(lIfÇOS, não conseguem poc cobro
á sua atividade malsã. Segundo
me disseram, com receio, pois,

Desconhflcido ove ..

neno que vitimou
os colonos

Clinica Médica - Doenças
de crianças

Consult-R. joão Pinto, 13
Telefone, 1595

Dr. Miguel
Boabaid

Consultas:
das I 5 horas em diante

; ,r'e'" ser ouvidos t:. assim, se

tornarem alvo da colera dos ma

cumbeiros, não só os colonos sãe

vitimas desses diabolicos bruchos,
como tambem os fazendeiros e

suas fa,milias. Consta que o anti
gos proprietario da E.. ;z��nda Bela
Vista, coronel JOão t�i;)eiro, fale
cido ha anos, morreu vitimado por
"idro moido que lhe fôra propi
nado.
E' grande o alarma e aqui se

espera que o chefe de Policia do
tstado não dê por encerradas as

diligências em torno do envene

namento na fazenda do Cruzeiro.
Acreditando na possibilidade

i,> tIO, crime, 8 população teme
,: L' criminoso, encorajado pela

, impunidade, prosisgl\ na sua em

preitada sinistra de �liminar VI'

da!.

70$000
100$000

Avistámo-nos com o delegado
militar, t�nente Alberto Anselmo
de Avila, que declarou não ter

sido ainda concluido o laudo peri
cial-medico em tôrno do envene

namento na Fazenda do Cruzeiro,
por não lhe ter sido o mesmo

enviado até o momento. O dele·
gado militar é de opinião de que
não houve airada tempo suficiente
para a conclusão de tal pericia.

Não se sabe, positivamente,
qual tenha sido o veneno que
v;tio,( u a falnilia de Cle-me'lcio
do Nascimento.

Presumem, entretanto, as auto

ridades, tratar-se de arsenico. Daí
a hi "'ótese de que os ratos tenham
trai" 'Ofhdo ao caldeirão de feijão

o novo prédio do
Grupo de Rio do Sul

a· ;Ui"1! toxlco.

Fa@a o medico que
socorreu os enve ...

nenados
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II

!;ormidavels i@r�6íos pf�rir;��, �r�� vt zet:

pGr aemans, t:",dS$ Q;S ......�lJ.ri·
dag, ter1,'íiS e ;:lIDx�a$·ieira$,

Extração com globos de cr�stal.

USiI. ... l h�Ualj�id,"dc� �oigj í.)S ser

ttitl�..: Jãij pff'�:..� .c!rti2;;:i pelo povo,
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Apenletll, 5Mb-Ayeriies e RenU!ei2:;;"
' ;:". :':i!�1

�" EI'asil, no Url.iÍ:,�é. í o nea prinalpaia pr�ç� 1 (:);l�J'''� � "f ;,.�,

Agentes er:n Florianopolis:
Campos Lobo 1& era.
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"

I go de coiloboração, meSrT1fJ solr-

I
: 1 ::o[��i:;�� .•.

,� C�., �lrtlii
, cilada, não irnplica em respon-

I I v l..!L ,,'.., l ..Jfd :':l �(';n':il I :;abilidade OU endãsso sor parle
alta cir::r;ia, ginaecologia, (do- -da Redação.
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema r.ffV050 e

operações de plástica

.J

JoinviIe-Xaví�. S.::henk
Lages-Hossaliah Ne'\'Cl
Laguna-Fra;:ci�co Chagai Ma-

chucL
Mafra-POl.:il!;lio Claudio

Ex"'cu' iOr . I
o Nova Trcllcc -Juãn José Arm. � .. : analbfS par.J c UCl- O I E I

r eans- �

,:W.J, { kJato;dação ddw€j,osticos I p
b

orto Uniãe -. Hem.inlo Mil.
...---

.

Rio do Sul- - Aristides Melo
Deseja concetta (r São JOSé-José (':::o�'a Vaz
Sei! �-"'�-;:dil')? Procurr" ;,�:.Fra�cisCOCuarncv Goerres..
• Saa lO8.ljui IA ',,'i(1 i'fima

��'[lt:,.l : Ji. '20. y���e/�e"t��. Tiju'�a�-�-(_"'VciÍdo
-

,�/)�O$
dJu�wBusatisfeito. Tubarao- -Jt.CI'fUMU f_

�._ ...: ... , .. - ..__

1ELEF. 1.285

".�"l

&GAZETA
DIARIO INDEPENDENTE

Assinaturas
ANO 44$00'
SEMESTRE 24$001
fRIMESTRE 1�
MES 4$001
NUM. AVULSO $20&
ATRAZADO $3�

A COI respondencia, bem ca_
os valores relativos. aos e
nuncias e assi.tcturas. dev./,
ser enviados ao Diretor-Oe
rente Jairií CpUar,.!o.

Radaçã'.i A-dmrilliraçA�
e OVlCÍillB

RUA CONS. MAFRA, 5 J

Fone, 1.656

CONSULTORIO---PL3 Tra
ano No 1 e das 1 O {.» 1 2 e

dé!s 1 5 as i 6 112 horas.

!
nL'�!D�'t\·r�TA R T�.j. I:
í\r._Ito... • .L. 1.:...l. ,:\,_,;

• -r :ua .::'Sle-

I
ves jurior ri. ze

ITI LL�_:_ 1.13 J I

AuentGs"·Cijn't8rOndent�"
l-orto Alegre - Dr. APtontt.

Bottini
Curitiba-Petrarcn Callado

��J�1\)Y �'.).' 1277.·-

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

R o,,, o

R
'

<!' L..er:!CI3: ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABOr'{ATORIO DE

ANAliSES
CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVEIRA

NO ESTADO DE SANTA
CATARINA:

�raranguá-Jaime \Vendhauseü
Anitapalis-AnibaI Paea
.l\ngelina-Armando Schmi.it
Biguassú--Heitor Campos
Blumenau- Martiniz.no Hilario
Bom Retiro-Joaquim Simões

Canoi�has-P.:;dro T�Cruzelfo-O�vaJdo PereJa
Curitibanas-Enedino Rosa
Crescísma - Dinorah Alves

Caminha

I,�;;;;"" f'(!..: ... ." <j1,O
I
�....... i '_,,(<::ro, 1 •

Dr, Artur Pbrelra
e Oliveira

Clínica méiJllc� de erlan-
11m; e nt�í!ttl!'

Comutas d!Miameu!e das
4 heras em dia�ie

Consultoria: Rua João
Pinto tr 13

FONE--1595

Chefe do L �\oiatorio da
Di,etori,l de l-Jig iene do

Estado.
v

I
I ·'r.

I--
Advogado

hld Trajanorr 1 sobrado

I1elephune no 1548

I, Dt· Renato= -I
__8arbosa==

ADVOGADO

R.

J\dvogndo
F ua Cons, Mafra, 10 (sobo)

F .incs 163 I t'! 1290

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

,

rI,

ijir'ator da r,�étt'lZnitda�e
f.t:edico �t) HG�§.li!ir11

�--------

Pa: [os - Moléstias de
Senhoras e

Malestias de crianças

.n

d
' °

� '- Lrso c c'vc,laiJz3çào e:m

mo!estias de senhoras)
Atcrde na Matemidade
n .... ! � .. S' 1 t") 'o"� -"1"

,-

(lI,_ ., � I· (o 11. "nna
1 \. (( / . '"

1 _-" •

Curso de esp�(ialíli:lção em

í3actroriologia no Lao. de
Saude Pública do Rio de

Jani:iro

,.-
.. ,

....
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Receita

Assumiu o cargo de Ju;z dI"
Direito da comarca de São Bento
o juiz substituto sr. dr. Euclides
Mesquita.

NESTJ:' MOMENTO .

O govêrno do Estado as- O fech9�en-
-

.

' u�a smou decreto creando uma to de casaq
certa moda, e totalmente Impr�vls· escola mixta no logar Santo
ta, faz furo� �a Inglaterra. Vela o Antonio, distrito de Capívari,

come r(...., ia is
leitor se adivinha.i. �ensa qu� é

no município de Palhoça.
,

a voga de alguma corsa que im- A Prefeitura Municipal de

porte num grande progresso para _ Florianopolis decretou uma

a humanidade? Qud!A moda que Ilei es abelecendo que as ca-

está fazendo furor na Inglaterra é

I Delegado espec i ai
.

sas comerciais do distrito de

simplesmente...a da pena de pato. de Itajaí �'aco dos Limões fechem aos

Inumeraveis são os poetas, roman- domingos e dias feriados .is Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

cistas. teatristas, jornalistas, que Foi r:omeado O 20. tenente 12 horas. pelo govêrno do Estado.

estão. agora edscre�endo como se da Força Pública, José de Fícou co.""l'"'1 a
Não deixem de ir ao Viflpora Imperial país, nele

escreVia ant�s .

e I�venta! a pena Souza Lima, para exercer o I I d H _ II encontrareis grandes vantagens, confôrto, honesti-

de, aço. � �hlc, e tern�elmente cargo de delegado especial
ma a c:=> o dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

chie, é tiranicamente chie. E a do municipio de Itajaí. I rac �o

I I
Por decreto n. 954, de 7 de

moda pTopaga-se.
Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 julho corrente, assinado na pasta

Nos meios oficiais é quasi obri- - Horacio Tiburcio 'Rafael, de car. de. Novembro da J;:ducação e Sande Pública,

gatorio assinar documentos impor. branca, 31 anos de idade, mo foi concedido auxilio ao Asilo

tantes com pena de pato, sendo NOMEADO rador na residencia do sr. Salva-
l__iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii__iiiiliiiii �iiiiiiíiiiiii iiiiiliiiiiii__iiiiiiiiiii_iii&3iii1iíiiiiiiiiiiiii� de Orfãs São Vicente de Paula,

que os aristocratas pecuniosos em-
•

dor Di Bernadi. no Largo Oe- desta capital. com a subvenção

pregam pena de pavão, mais esti- adlunto de promotor necal Osorio, esteve, ônteru na Se- Festa' de Bom Jesus de
de ��:OOO$OOO para p conente

mada ainda, por ser mais cara. cretaria de Segurança dizendo ao 1 exercrcio.

Ao que se presume, esses amado. O jornalista Abdon Foés, comissario de dia que tendo via- Iguápe
res de velharias serão capazes de diretor do Jornal do Povo, de jaào em um caminhão governo-

reclamar a volta das cadeirinhas Itajaí, foi nomeado, pelo gu - do pelo cha alleur, Dido, no in-

e das diligências, que fizeram as vêrno do Estado, para exer- terior do Estado, este, ao che- O navio motor São Paulo fará o transporte de

delicias dos nossos trisavôs.no tem. cer O cargo de adjunto de, Jar á esta capital. ficou com sua
romeiros para a tradicional festa de Iguape, saín-

po em que se amarrava cachorro promotor público daquela co' I mala, code Ido a mesma diversas

'I.':
do de ltajaí a 30 de julho. A' Secretaria de Segurança

com linguiça... marca'. roupas,
Os interessados deverão reservar, quanto an-

I
Pública compareceu, ôntem, He-

tes, as suas passagens. I J id á U

Balancete demonstrativo da muvilftenlli Informações: HOTEL GARCIA-Itajaí. geuna�, o�;: re:1 ��:l :;r:sent���
to da Tesouraria Munr'cipal de filafra, _ p�quena inflamação em uma das

O rendimento das suas aves, em ovos e gordura, de- vistas, consequencia do espanca-

relalivo ao I· S.meslre de 1936 pende da alimentação que lhes fôr proporcionado. �('nto de que foi vitima de SeU

vizinho João Machado.

Casa de Diversões
-_._-------,----

Familiares
Vispora Imperial

o MAIOK E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAF-ITAIS Asila de
Orfãs

s. Via'ente de
Paulo

Helena ver

sus .João ...

Prefira, portanto,

892$000
TRIGUILHO

J rn croduo do MOINHO jOINVILLE, cuja \'2 ,(;.)geJ:1
l� t ' • -, � t

Bebidas Nacionais e Extra
, '� 1" S �Ó NO

Saldo do exercido de 1935
Imposto de L'rcrça, estab. Industria e Comercio 3:927$000
Idem, idem, rc, .siro, num. e insp. de veículos 10.731 $000
Imposto Predial Urbano 14:029$600
Idem Territorial Urbano 5:0 18$OC O
Idem Cedular sja Renda de Imoveis Rurais 10:473$800
Idem sobre Diversões Públicas 200$000
Idem de Industria e Profissões 32:512$100
Idem sobre Valorização 10:1) 10$000
Emolumentos 1 :885$100
Multas �45$900
Taxa de Terrenos Foreiros 5:939$100
Rendá do Cemitério Municipal 378$000
Idem da Pedreira Municipal 361 $700
Cobrança da Divida Ativa 12:J50$600
Renda -do Matadouro Público Municipal 2:893$000
Aferição de Pessos e Medidas 790$000
Renda Eventual 1 :226$800

Despesa

Administração e Fiscalização
Expediente
Educação Popular
Higiene e Assistencla Social
Agricultura
Despesas Policiais e Judiciarias
Serviços Gerais
Despesa Patrln.onial
Idem Industrial
Auxilias Diversos
Despesa Eventual
Obras Publicas:
a) Cidade, turma e material, etc.
b) Estrada de Itaiopolis, idem
c) Estradas do l: Distrito
d) Idem, 2' Distrito-Béla Vista
e) Idem, 3' Distrito-Rió Preto
f) Idem, de Indenização
g) De conta do Estado

, �--. 1"""ç; � 'l 'I:.A.. -"'" ..

- ed <..i ;, 1 'ilial de Florianopolis. i\" çJ. 15 de Novrmbro
Fone 1.329. Cáis Badaró. Antonio Paschoal

��(�.��OGO--------.-
I

• --�����=====.�.G··I
fiM't I-

li

! . u ua i s m o t
e
e
•
•
•
G
•
�

O bom Mutualismo, em que assentam no mundo moderno as

m�iore� organizações de classes e que dá ao pobre, sem hu
rnilhação, o que a luta em sociedade lhe recusa - êsse é a
base e a razão do grande exito e popularidade d� «CREDITO
MUTUO PREDIAL». Tenha V. S., por conseguinte em me
moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO' MUTUO
PREDIAL, não vende números salteados! A CREDITO MU
TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo!A CFiE-
DITO MUTUO PREDIAL.

protege as classes pobres!

114:468$700 115:360$700

� Todos, pois, devem cooperar pa.a o

bem de todos

15:540$000
1 :794$000 17:334$000

9:996$500
1:024$000

56$800
1:675$500

11:048$000
777$000
908$800
600$000

2:613$900 Faça a sua inscrição hc:>je mesmo
1.$000 apenas para cada sorteio

V. S. nao deve vacilarurn s6 instani:e!

20:676$900
4:317$200
4:293$500
14:413$200
18:353$300
2:000$000
293$00064:347$100

RUA VISOONDE DE
110:381 $9CO

OURO PRETO
Balanço

Saldo que passa r ara o segundo semestre

Mafra, 14 de Julho de 1936.

4:978$800

4:978$800

FUNCIO P U B L I C O S: II
------'-- .

Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários
pensa de joia, mensalidades atr azadas etc. '

,

Fazei vossa inscrição corno socio· ..Rua Conselheiro Marra N� 2.
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De lararam-se em
•

greve
'*

•

05 operonos
Rita mario-

,

00 fabrica õe Pontas
Querem

ries, tendo, entretanto, a firma Carlos Hmpcke S. A.
prometido a estudar a aspiração plelteiada pelos seus

IA GAZETA

êles a aumento de seus

se com

servidores'

sala-

Os operarios que trabalham na fabrica de Pontas Esca Ih ido.
Rita Maria, pertencente a firma Carlos H repcke 5,A;
pleiteando aumento de seus salários declararam-se, hoje

p.ef!a manhã'l. anteds do tinI icio tdOS trabalhos, em gréve pa- RIO, 19 Foi escolhido o sr. Deo-
clica, para izan o, to a men e, os serviços. doro M nd n a

I t
A diretoria da firma proprietária daquela industria,

e o

Ç·d P�\i í� �t arda
ciêntificada da ocorrencia, tomou providencias, prorneten- mensage� Pdesl Tn�ba s� IC1Ên o

do estudar, com o devido cuidado e com o interesse que a. �reaçao .

I
os

_

fi unars

.sPt
e-

Ih d
- ciais que JU garao os comunu as.

s zmpre devotou aos seus traba a ores, a questao.
'

Em face de tal deliberação dos diretores da firma TIROTEIO
Hoepcke, os operarios aguardam solução satisfatoria ao

Jí'U caso, não retornando, entretanto, ás atividades, o que
farão tão logo seja dada solução completa ao cunflito.

.A. v o :z o o v o

o relator

FLOR1ANOPOLIS, Segunda-feira, 20 de julho de 1936
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RECIFE 19-Noticias pro
cedentes de Mossoró, afirmam que
foi travado violento tiroteio entre a

policia e um grupo de cangacei
ros, resultando a morte de um

clêsses e ficando outros feridos.

MATOU A
SENI-IORIN·I-IA

PARA SACIAR SEUS INSTINTOS
BESTIAES

FlHIVERSARI05
, fAI:.ErlmEHT05

PJRTO ALEGRE, 18 - Em Bõa Vista do Erechí.n ocorreu um crime em

O
circunstâncias particularmente impressionantes. .PETROLEO Ha dias a senhorita Angelina Poleto, filha de conhecido comereante daquela

ri a� cidade, fôra arrastada pelo ca zalo em que fazia seu habitual passeio matinal, apar�-
cendo morta na estrada. .

As autoridades, porém, desconfiaram de que se tratava de crime e prenderam
o liberado Leoncio Mendes Monteiro.

Após interrogatorio demorado. Leoncio confessou ser o autor do crime. Vira
a moça passar a cavalo e sentira logo imenso desejo de possui-Ia. Como se dírlgtsse
para ela, Angelina galopou, afastando-se rapidamente. Mas, Leoncio esperou a volta
na estrada. Quando viu a moça se aproximar, fez sinál que parasse e conseguiu accr

car-se. Vibrou-lhe, então, forte gólpe na cabeça, com um pão. Angelina, desfalecida,
foi arrastada pelo animal que se assustara. O bandido conseguiu, mais adiante, deter
o cavalo e estuprou Angelina agonísante.

O crime revoltou a população local que atacou a delegacia policial, onde o

bandido estava prêso, para lincha-lo, sendo a custo impedida pela policia.

De norte chegaram: Domin

gos F. Neves. Alberto Strey,
. Helmuth Groner, Aldo Gonzaga,
Ricardo Fiedler e senhora, dr.
Paulo Sé Pereira e José Leitão.

Aniversaria-se hoje a exma.

sra, d. Rita da Costa Malheiros,
viúva do advogado e jornalista
patricio dr. Odílio Malheiros.

enzern nH05 H01E

1\ exma. sra. d. Maria Baier
Amorim, esposa do sr , João Cor
rêa Amorim, comerciante em Ti-

)ucas; .

a menina Neuza Amanda, fi
lha do sr. Adolío Silveira de

/#I � -8- "'1 Gueriam
� �a��na a demtsssão do de-

D
· legado

esportiva �I�, 19 - O Diaric da

�������� Noite inlorma que uma quadri-
REDATOR _ ACIOLI deVASCONC ELOS lha do Pulo do Nove teve a auda

cia de dirigir uma representação
ao ministro da Ju,tiça solicitando
a demissão do segundo delegado
auxiliar.
O ministro, porê,n, não aten

deu á absurda e audaciosa pre-

Os
.A

Jogos de ôlltem

tenãso,

De joinvile, onde é provecto ado

vogado, chegou o dr. Paulo Me
deiros,

Sra. Ivens de Araula

Do encontro verificado entre as equipes dos clubes Jes

portivos locais, lmperio e America, coube a vitoria ao lmperio
pelo score de 8x2.

RIO, 19-As autoridades sa

nitarias interditaram, ôntem, logo
á sua chegada, o paquete Ma
drid, fazendo desembarcar o pas
sageiro menor Jac�es Rlger, de
dez anos Je Idade por sus->

peita de' estar atacado de me

nigite cerebro-espinhal.
O pequeno doente que foi re

colhido a um ho. pita 1, viajavas
com sua família para Bueno Ay
res.Antonio Paschoa!

I Ocasíão
Vendem-se por motivo de

transferencia todos os moveis
da resldencia sita á rua Irmão
Joaquim no. 10, ao lado do
Tiro Alemão, inclusive uten
síllos para cozinha, louça de
dorcelana, cristais etc ..

Vêr e tratar no local.

CAFE' BOM SO'

JAVA

NO

. f

Praça 15 de Novembro
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