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P'fNDAMONHANGABA, 16 -- Seguiram escolt�(,::ios para
�;,o� íntegr $lrstas, que g+acarar0 oficiei� e praças do 6' R. I., em
pL.l!são cjo �igir a da referida unidade.

--�--------------------------,------.----------------�------------------

S�O Paulo, diver
represália da ex-

·

O pOVO de Ascurra
quer a criação do mu

li§cipmo de Rodeio
Subscrito pelo povo de Ascurra, representado pe

los seus elementos de maior realce no comercio, na indus
tria e na lavoura, foi dirigido á Assembléia Legislativa,
extenso memorial, expondo a justa aspiração dos seus ha
bitantes da criação pela municipio de Rodeio.

voz 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.
Proprietario e Diretor Responsaval ..JAIRO CALLADO

III " Florianopolis, Quinta-feira, 17 de Setembro de 1936 I NUMEf�O 610ANO
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S, PAllLO 16 _ A policia de Ordem Politica e Social acaba de efetuar
a prisão, nesta capital do individuo Humberto Ortega, de nacionalidade paraguáía.
Trata-se do secretario da llla. Internacional, que aqui estava, disfarçado, exercendo

funções de gmrda-livros na fabrica de linhas sita á rua Oscar Freire n. 204. A prí
são CélUSUU surpreza, inclusive ao proprio comunista, que foi íogo removido para a

Chefatura.
Sabemos que, dentro do maior sigílo, as autoridade estão realizando impor

'tantes diligencias, motivadas pela sensacional prisão desse extremista.

PORTO ALEGRE, 16 -- O chefe de Polida telegrafou ás autoridades do in
terior do Estado ordenando-lhe que proíbam qualquer man.festaçõ.s intcgralístas. Por
essa razão, alguns nucleos integralistas fecharam temporaríameiite as sllas sédes.

As farinhas Bebidas Nacionais e Extran-
"Cruzetro". Surpresa" e "Bôa Vista" geras só NO

do MOINHO j0INVILLE, pelos cuidados dispensados á Clf'E' JAVA
sua elaboração, na qual entram sómente trigos escolhidos, Praça 15 de Novembro
devem ser as preferidas. Antonio Paschoal

Na sessão de ante-ontem, CONTINÚA A PREOCUPAR AS Recebemos a seguinte carta:
,

da Assembléia Legislativa -Florianopolis, 17 de setembro de 1936. Exrno. sr.
foi lido um requerimento da AUTOR IDAOES BRAS I L.E IRAS Redatur de li Gazeta. Nesta. Sendo o seu jornal o pre-
Sociedade Beneficente S. Vi- ferido pelo públibo, pelo interesse que sempre lhe mereceu

cen,t_e de ,P,a,ula, de Porto. R"O, 16 _ A PO'II'cl'a des-! SACERDO I E QUE ANGA- servia-se de sua qualidade
o seu progresso, venho pedir a V. S. inserir no seu pe-

- riodico uma pergunta que anda de bôca em bôca.União, solicitando um auxi- robriu em São Cristóvão a RIAVA DONATIVOS PA- de diretor do asilo para co- Todos nós sabemos que o sr. Benedito Salgado éli? de cincoenta con�os de sede da Juventude Comunista
1

RA O «SOCORRO VER- her donativos para o «So ..

conhecido, pela sua verborrhagia, como a Traça do Con-reis para a c,ollstJuçao de do Brasil, prendendo ali o MELHO» corro Verrr-etho», tendo con- selho Municipal. Todos os dias ocupa, para criticar a te-um novo hospItal. secretário geral da organiza- seguido, nestes últimos dias, da gente, a tribuna que o povo lhe deu. Entretanto ainda
Pílulas fJledeiros ção, José ZacalÍ�s Carvalho, ARIO� 16 - Ha �erca de quatorze con�os. não explicou porque s. s. se encontra agregado, não tra-

Contra Sezões. Recuse subsit- e o elemento de ligação entre tres meses esteve pr�s?, acu- A deleg�cl? de Seg��ança balhanrlo, mas recebendo na De.cgacía Fiscal, um conto
l I a Juventude e o Partido Co- sado �e :xercer atlvidades S.ocial. continua suas dlltge�- e tanto por mês.tu os .

.

1 d'l t .. d M I d t d d tacã
,..... _ c.: m�ll1�ta, Or ando a SI va cornums .a", o pa �e . ano� eras, la.n e a ocumen açao Todos sabem que as sessões do Conselho são á noi-O sr, B? rg o.::.") Oliveira,

. . _

do Nasclme�to Oltv.elra, di- apreendida.. te, que funcionarios públicos federais são também o sr.de M � ae ros No arqulv? da orgal}lzaçao reto r d.� asilo da cidade ?e Manoel do Nascimento terá Alcantara da Cunha e o sr. Clerncntino Brito, que fundo
......ao que,... se r I v�rmelha fOI. apreendido co- S�pucala, �o �stado do RI? suas �rdens susp�ns�s pelas narios estaduais são, Bezerra da Trindade e Haroldo Pe-

I ide r plOSO material de propagan- Dias depois �Ol posto em 1I- autoridades eclesiásticas. derneiras e, que, no entanto, nenhum se afastou do cargo,da.
.

o
• •

berdade.
. _

,�.
nenhum deixou, o seu trabalho. .

. ,�Ol d",tJd(�, ainda, o �gora, c0:r. a pnsao d,e 0,-, �XPEDIENTES EM-p Porque sera que o sr. Salgado é o único a gozar talindividuo Vlt�no Antunes, vários comunistas, as autorí- PREC ..ADOS PARA OBTE., vantagem, passando o dia a cuidar da sua advocacia, emacusado de ?nentar os trô- d�des, baseadas em declara- DINHEIRO vez de estar dando aulas como lhe compete 7
balh?s �os plxadores:., çoes destes, prenderam, n_?, S. s. não poderia utilizar-se da tribuna da CâmaraVItOriO Antunes nao está varnente, ? padre, na Pen.sao RIO, 16 - O padre Ma- para explicar este fáto?
estranho ao atentado levado Sul Arnerica, nesta capital, noel Oliveira, prêso como co" Estas explicações seriam muito bem recebidas

.

a efeito no Itamaratí. apreendendo
.

no seu quarto munista, mantinha um asilo o sr. Salgado parece que tem telhado; de vidro, �ãl)P���"SOU O inimigo nu- grande quantidade de mate- de caridade em Sapucaia, no dendo jogar pedras nos de ning: P' G t I
mero um dos co- 0- F·"

-

--'I -"M---d1'-'
--

r�alt de propaganda cornu- Estado do Rio. Varias pes- blicação desta o conhecido Cor;st����' ieitor)�a o pe a pu-

munistas" ermano a arOSeopre- msta. sôas contribuiam para a ma-
.

RIO 16 O I N ferido, porque é fermento de qua- Segundo informações das nutenção daquele asilo, entre ;r�����������������.�����
c, I -t' f IgedtlHâ, �w- lidade. autoridades, o padre Manoel' d Iton ava can 1 a an o a im- as quais o governa or ga .

prensa de Maceió disse: «Sou o A d d
Flôres da Cunha, que sem

inimigo numero 1 dos comunis- CUSa o e saber rontribuia para a casa

de caridade.

cor�unl·sta O padre passava bilhetes
III I de tombolas e com esse di-

nheiro amparava o comunis-IBanditismoiU a vereador Joinvilense _mo_. _

S. PAULO, 16-Na loc�ir. Fernanda Fiedler A��s<:>cí�:-�9ão
dade Lag8a Feijão, em. Agua Catarinense
Branca, um grup:> de bandidos joinvile-> 16 f.Esteve:í)ntem���na Delegacia de Policia o de Imp rensa
atacou dos sertanejos, mutilando vereador municipal Fernando Fiedler. formulando queixa contra

um deles. e depois improvisaram João Westdoerler, pelo fá lo deste ter divulgado o boato inlam ante Reune-se hoje, ás 18 horas, na
um banquete. centra a sua pessôa, dizendo que o queixoso é mentor e chefe do r séde social da A. de Empregados

Após armaram uma cilada para comunismo em Joinvile. O delegaC:o tenente Leonidas Hc.rbster no Comercio, a AssClciaçã-:> Cà�
a policia, matando três soldados tomando em consideração a gueixa, determinou a prisão do acu-I tarinense de I�pre�sa para eleger
ermdo dois. sador, prende'ldo-o no xadrês da Cadeia Pública. a sua nova dli:etona.

QUER
construir um

-c � hospital

RIO, 16 o sr. Borges de
Med(�iros falando aos representan
tes da imprensa disse gue não

recebeu convite para ocupar o

i.este de lider da minoria, e mesmo

que receba nao aceitará.

tas» .

serFermento Med,'ros
Pala doces e bolos é o melhor.

"salgadeana"

Em 00330 torrão amado,
Ha casos surpreendentes:
Um bóde preto, sem dentes.
Pelo jurí condenado, por ter

Ísso, porém, não é nada
Anote esta coisa engraçada:
Por fugir do seu corra],
Foi hoje a bem da moral,
Uma vaca censurada.

comido um veado.

MAN
16-9-936.
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Peste aniquiladora
-Prorrogaào o f2staào-àe-alarma-

MADRID-16-0 ministro da Guerra forneceu um co

municado a imprensa, informando ter irrompido a febre tifóide em OOviedo, ocasionando ontem 62 mortes.

MADRID-16-Noticia-se oficialmente que o estado de
alarma foi prorrogado por mais trinta. dias.

o reabastecimenta de Gijon, Santander
e Bilbáo torna-se cada vez mais dificil

BAIONA-16-0s circules militares nacionalistas inícr
mam que as forças rebeldes que operam no sul da costa de Canta
brica, percebendo que o vapor Alfonso Cerra se achava carregado
com trezentas e cincoenta toneladas de viveres para os governistas,
perseguiram-no, obrigando-o a se refugiar no porto de Ferrol.

O vapor .Jlgondo, tambem a serviço dos governistas, que
se dirigia para Gijon, perseguido pelo vapor nacionalista Trlton pou
de se refugiar no porto de Rlbadeo.

Os navios de guerra nacionalistas exercem ativa vigilancia
em tôrno de Bilbáo, Santander e Gijon, afim de evitar o reabastc
cimento que se torna cada vez mais dificiJ.

Os catalãs capturaram Quintana
PARIS-16-Uma coluna de trabalhadores da Catalunha

ocupou ontem Sietamo, a t 5 quilometros de Huesca, nas proximida
des de Saragossa. Segundo noticias recebidas nesta capital as forças
catalãs conseguiram, depois de sangrenta refréga, capturar a cidade
de Quintana, a leste de Badajoz. O Tribunal Popular,em Barcelona,
que trabalha a bordo do navio presidio Uruguai condenou ontem á
morte dois membros da guarda civil acusados de terem anrado sobre
uma coluna de camponêses nas proximidades de Lerida.

Urna multidão de refugiados inglêses ten
tou se apoderar da casa do governo

LONDRFS-16-0 «Daily Telegraph» relatando los
acontecimentos ocorridos em Gibraltar, quando a multidão de relu

giados inglêses tentou se a.ioderar da casa do govêrno, diz que 1\

incidente teve um caracter comunista e que por isso aqueles refugiados
não querem voltar para La Linea.

Cerca de 150 pescadores refugiaram-se
em Saint Jean de Luz

SAINT JEAN DE LUZ, 16- Nas primeiras horas da

manhã] numerosos barcos de pescadores chegaram ao porto de Saint
Jean de Luz. O número destes pescadores eleva-se a 150, aproxi
madamente e procedem de Orio, onde os defensores de Badaióz
e .tabeleceram sua frente desde as primeiras horas da manhã
de ôntem. Esses fugitivos ,lio em sua maioria nacionalistas bascos,
que, temendo ficar sob o fogo do bombardeio preferiram fugir nos

seus barcos do que continuar no meio do perigo.
BERLIM, 16 - Em nome. dos espanhóis residentes na

Alemanha, o ex-embaixador da Espanha nesta capital sr. Cortijo
e Agramonte entregou ao Comité de auxilio dos fugitivos alemãis
na Espanha, constituído junto a organização estranjeira do Partido
Nacional-Socialista. certa importancia como donativo. O gésto do ex

diplomata espanhól encontrou vivo éco na imprensa alemã.
BAIONA, 16-As autoridades nacionalistas que adminis

tram as cidades de Beobia, Irun e Fontarabie decidiram reconhe
cer todos os direitos dos habitantes dessas cidades que foram obri
gados a fugir durante as operações de guerra. .

Numerosos refugiados espanhóis, atualmente na cidade de
Saint Jean de Luz, resolveram voltar hoje para Irun, em vista des
sa medida,

Prisão de ventre?

Purgoleite
Granulado e comprimidos

LaboratOtiOs Raul Leite Rio

II Alô I ... Alô I ... Florlanopólis
Brevemente será inaugurado nesta praça, ane

xo ao Bilhar Clube, um grande centro de diver
sões noturnas e diurnas. e um Bar com perfeito
serviço de Restaurante, servido por gentis senho
ritas.

Uma grande novidade paralFlorianopolis.
A

Rua Felipe Schmidt

\

,.-
- .. ' ....-- '-_ � .•. _<- .. _-.

Quando se est. lraco ..,

ouvir de Ioda éI lJent,·: �, , .•

se melhor e ficar;;
o

f rt -. '
.. C)

porém, alimentar-se b!Il, kf: 'l

apetite ou quando não se dlgei c

BERLIM, 16 _ A cerimonia do encerramento do
NAO SABEMOS O QUE bem? E.ncontram-se, nestas condi-

congresso do Partido Nacional Socialista reuniu não só opinariam nossas leitoras si um ções, muitas pessôas fracas e ane

as personalidades oficiais como tambem compacta multi-
dia lhes fosse d�to que, c�mo micas que não podem super-ali

dão que se postou pelas ruas para ver o Fuehrer. Por a�ontece em �uana (�Ibama), rnentar-se devido á falta de acido

volta da meia noite o chanceler alemão- apareceu nae=
se usara uma forma ou clorídrico no suco gastrico. Corri

buna ao lado do g�neral von Blomber, do chefe da avia-
estilo de sapatos. O: .albanês�s, gindo esta deficiencia surge logo

ção, general Goering e do chefe do exercito general aparentem_ente satisfeitos, di- a vontade de comer e, concomv

Fritsch.
' zem que sao comodos para to· tantemente, a digestão Iacil e per-

Todos os generais e almirantes, que se achavam
da a gente, porém os sapatei- feita. Antigamente os médicos re

em Nurernberg, compareceram á cerirnonia de encerra-
ros preferem andar descalços. {'Ias ceitavam o acido cloridrico em

mento. Depois das bandas militares terem excutado va-
ilhas Madeira, o calçadu tipico gotas, o que tornava dificil e de

ria�, marchas, foram queimados varios fogos de artifício. para homens e mulheres � cons- sagradavel o seu uso.

MaIS uma vez foram cantados os hinos nacionais e todos
tituido por umas botas de couro Encontram-se agora nas farma

os sinos repicaram comemorando o acontecimento e ex-
branco. As chinêsas é n0torio rias os comprimidos da CasaBayer

pressando tambem O sentimento da população de Nurem- que martirizam os pês, dobrando especialmente mdicados para tais

berg para com o sr. Hitler pelos dias grandiosos e ines-
os dedos, reduzindo tanto as fraquezas por insuficiencia alimen

quecívels que lhe ofereceu o congre�so nacional-socialista. proporções, que!se diria que ca- tar ou causadas por perturbações
O dia de ôntem foi dedicado ao exercito, garantidor

minham fazendo perigosos equili- digestivas.
da paz.

brios. Os japonêses, querendo O ficidol·Pepsina tem ainda
______"" . ser mais práticos, e tambem mais a vantegem de associar a pepsina

Oespantalha SERRARIA DELAMBERT artistas, resolveram com uma rua- ao acido cloridrico, resultando um

d Custa 12$000 a carrada, deira e dois saltinhos, da altura benefico relorçamento das suas

a ve Ih ice porém, rende muito mais. variavel, seu problema de supe- propriedades digestivas.
rioridade, Ademais, o mérito e Varmlo"'! G '

b I" . II rave na menonas
e esa que procuram as japonê- �' di d, f

. .
o rerr e 10 mo erno contra a

sas esta no e eito estélico que verrmnose.
produzam nos curiosos os seus ==------ _

sapatos, quando se obedece ao Das i 9nadac1assico costume de deixa-los á
porta do tempo. ASSIm, o atrio

A Estação de Roma 2. R O, dos templos nos dias e vésperas
Ul 25,4, kc. 11810, uradlar::í, de festividades religiosas parecer
hoje, ás 20,20 horas, o seguink: realment' uma feira de calça·

Anuncio em italiano, el>pa-
I

dos.
nhól e português.

Marcha Real e Giovmezza.
Noticiário em italiano.
T ransmi�são de musicas popu·

lares.
Conferencia do Senador S.E.

Silvio Crempi sobre o tema: "O
produto italiano de exportação: e

o milagre do algodão' i.
Cantos regionais interpretados

por Gualda Caputo e Luis�etta
CasteIlazzi.

Noticiario em espanhol e por
tuguês.

Marcha Real e Giovmezza.

ENCERRAMENTO
da congresso
do nazista:

do pãrti-

DO ESTRANJEIRO
• Não foi recebida nenhuma confirmação do mci

dente que teria se produzido ôntem entre um na via inglês
e um vaso de guerra espanhól.

Nenhum protesto poderá ser enviado antes de ter o

Foreign Ofice recebido comunicação das autoridades na

vais.

G O ministro francês Lpol1 Blun confer-nc- "I ôntern
de manhã no hotel Matignon com os srs O -lb J3, De: '

dier, Salengro, Rucart e Moutet. tod.i estes me nbro , do
gabinete francês.

A entrevista teve como objetivo o estud J de proble
mas politicas e administrativos das c.olonias que s .... rão
materia de discussão na reu dão de hoj � do Co 1 elio de
Ministros.

Os srs, Blum e Salengro J' sentiram tamb .m ares

peito do conflito da indústria textil no norte da rança.

• A construção pela ��uilard White Srar t.in , na

Ingl�terra,. �e. u.m grande tr ansatlantico ge neo do «QUe !TI
Marí- tera 1l1lCIO em dezembro do corrente ano e v lrld";

precauções serão tomadas para proteger os trabauios J.
qualquer acidente, especialmente de I cendio.

., A vigessima primeira assembléia plenaria da CIJI1-
ferencia Parlamentar Internacional de Comércio será aber
ta hoje. na Câmara dos Deputados de Bucarest, ! o (I a

presença do rei Carol.
.

Nesse conclave serão e-tudados num: [IISUS pruo l�
mas comerciai", entre êles () do petroleo.
Serraria De!ambert fA. I iii; e;l�. �:-.3 -'

be;"r. !Custa 12$000 a carrada,
porém, rende muito mais.

A arteriosclerose é o espan
talho das pessôas maduras. De·
pois dos quarenta anos, começam,
geralmente, os pequenos distúr
bios da idade,
O endurecimento da veia tem-:

poraI aos la(Jos da fronte, reve

la·se na linha sinuosa da pele.
Ao mesmo tempo, o individuo
apresenta-se mais, ofegante quan·
do corre ou [ó)e escadas e, não

raro, sente falta de ar, perturba
ções urinárias e viSItais.

São êsses sinais de alarma que
pedem providências imediatas.

Além de uma alimentação sim
ples, vida moderna, sem alcool e
exceSbOS, é a hora indicada do
iodo, a maior arma contra a es·

clerose.
E para tomá-Ia, a melhor fa

lam são as gatas de Iodalb, dali
Labs. Raul Leite. cujo. efeito se

faz seo'ir logo pelo bem
estar que proporcIonam.

Fone 1.100

Irradiação de
Roma

FONE 1·100

Miscelânea

Foi designada a senhori
nha Maria do Carmo Costa
para, no grupo escolar Laa
TO /�1üller, desta capital su
bstítuír a professora Írene
Nicolich, enquanto durar a

licença á mesma concedida.
O DR. CHARLES V.

CRASTER, diretor de saúde
em Newark, publicou um bolr
tim, no qual adverte do perigo
que representa e beijo quando a

dama beijada usa carmin nos

labios. As tínta� de pinturas pa
ra os Iabio� são, segundo êle
assevera, criadoras de microbios.

Sezões, Malaria, Maleitas?
Pilulal Medelrol

=---------------------

O primeiro
trem elétrICO
para o Brasil
RIO, 16' -De bordo do «Bo

nheurlt foi desembarcado antem
aq�i o primeiro trem eléi:ric.o, que
vai ela Estrada de Ferro Celltral
do Bra&il.

O TUNEL MAIS COM
P R I O O do UI i.l k /. o de
São Gotardo, que l 1 4,944
metros.

____.:_.,,,,..""'_' !'t'.. ",,�t) r:-1 ---'-_;.----"-'-�., . .."..:. �-''7,:��':''''',,_..
'
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� Filiaes erYI: ,s·umena'.... .Jcin". ! � :: :,'::1 .: '3 •. ',:: _;un�

� FAZEN�A�cÇãO de MostrU::i� :�:;:nente er'V"l cru"-�;�à�::;Q5:�
� Fazendas nac'onaes e cxtrar.g,.', c' «' t('rnoe fERRAGENS: MI SI ].t\,�.�. :

� Morins e Algodões Aí e' ...;1;; ;::::" ce ,,' -rícíar mad círa

I,
Lonas e Impermeáveis Material em geral p;:,1 a construcções: 1'112. + 'nas para o ';icinas me ch'lI1 cas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em ba. ras, ferragens para portas N <
( l":� pau 'aoci, ��

Roupas feitas c jancllas, tinta N,êC' \)S m � r To? I r ar" v ira: r rdos,
Sêdas Canos galvanizados" pertences c

,'ô '�, 1..1 !�i"at.!üre', 1 LI <L�.
Lnha para coser e sezglr Fopões e Camas J O('OlY , ....

i ....
,

. v.otcrcs de c.h
�

J, 'Vlooc !?s
Lã em nove llos e meadas Lança esmaltada - appareíbos de jantar - talhe- ( ClI �VA,

Sabonetes e Perfumarias rcs fi" t' (;,: 111 J -ral ara ransrms ·_�f· ;-:0 i

Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mar coes, cc ri�;lS de couro e lona

�
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Não será devolvido o original
publicado c.,u não •

O conceito expresso em arti

go de collaboração, mesmo soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endôsso por parte
da Redação.

Assinaturas
ANO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MES 4$000
NUM. AVULSO $200
ATRAZADO $300

A cO! respondencia, bem como

os valores relativos aos an

Iwncios e assinaturas, devem
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ADVOGADO
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r A �RTE, nas suas multiplas
modalidades e manifestações, é
apreciado, ao sabor de toda a

classe de leitores, em

VENDE--SEna localidade do ')aco

,
dos Limões, uma exce-

,uma venda possuindo va- lente propriedade com S
nado e abundante stock, casas de rcsidencia: uma ca
sita á rua Spivak, no distrito I sa com . negocio fôrno de
"1- P ôa'i. Estrei

,

oao, essoav, s reíto. padaria e demais utensilios.
a nova revista, com 84 paginas

O interessado deverá se Estenso terreno contendo
editada pela S. A. A NOl- eptender C_��I � propril�ta, bôa agua, pastagens, plan
TE, do Rio de _Janeiro. Publi- no do Cate Sao Pedro, á tações chácaras e abun-

.. .... __ """,,�uaIFelipe Schmidt. dantes' terras par'a lavoura.
Tudo por preço de ocasião.
O motivo da venda é ter

o proprietario de ausentar-se.

Informações com o sr. [o
vino Marciano Cardoso, no

distrito d0 Saco dos Limões.
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«Minha Luta», de du nosso soerguimentoAdolf Hitler A •

economlca

Vende-se

Vamos Lêr!
«Mein Katnp]=, a volumosa

autobiografia de Hitler, a figura
culminante dos nacionalistas ale- (Serviço d� Imprensa do Departamento de Propaganda)-
mães, é urna obra que, ha uma

O considerável aumento das rendas públicas, que ultimamente vêm

década, tem marcado no Mundo crescendo numa progressão constante, representa, sem dúvida, uma

inteiro expressivos sucessos de �as ,realidades. anima?oras da, vida, nacional. Os departamentos r
livraria. h�cals da União r:g!stra�, dia li, dia, �ovos ,recordB da a�recclda-Ifi: F.;.;;llf�EMiOS MENSAIS

«,J({,inha Lula», a tradução çao federal. fazendo subir a receita muito alem das previsões or- : I "

portugllêsa editada peja Livraria çamentarias. UMA CASA PARA VOCE
do Globo e que agora recebe- Já por diversas vezes, á proporção que iam surgindo as -----------------------

mos por gentil.oferla do Consu- estatisticas ilustrativas do assúnto, tivemos ensejo de comentar esse COOPERI\ÇAO ECONOMIA CAPITALIZAÇÃO

'lado A Íeruão nesta Capital, 10- aspecto alviçareiro da atualidade brasileira, cuja importancia e 51"

.

grau, por isso, a mesma pres- gnificaçãoA não é preciso encarecler.
surosa e absorvente acolhida do I gora mesmo, novos e ementes se apresentam para o es- I

público brasileiro. \u�o, de tão interessante estudo. Acabam de ser publicados pelo
Nem de outra fôrma entende- iAmlsterio da Fazenda os dados que se referem á renda do imo

rÍflrnos o lilnç;jmento de uma obra posto de consumo no primeiro semestre de 1936. E ainda aí

de t.,,! tom'), de aguçado interês- se observa o mesmo fenorneno do crescimento das possibilidades
se universal, »inda quando êsse fiscais do país.

gên"ro ne l.tetatura com('çd a
Com efeito, o imposto do consumo, que é uma das ba

pel d... o primitivo [ascinio s\)-
ses rio organismo financeiro da União, só ultrapassado pelas ren

br(' as massas: quando o público das aduaneiras, registra. neste ano notavel aumento em relação
ledor já se VRi saturando, imerso ao periodo anterior da arrecadação. De janeiro a julho de 1936,

entre as pilhas e pilhas dlls bio- aquela taxa produ:iu 305.930 contos de réis, contra 276,043

f,'
. )' d contos de réis em 1935. Houve. portanto, um progresso que se

gra ias u!fHna:rente eül\.l .:iS, e

Icad" um de nó" com os prirnei- define pel� cifra expres�iva d,e 29.887 contos de r�is., I
TOS bor êjos de fadlga. se vai E o ortuno frisar ainda que o aumento da receita

quan-I
'

ciesE'n,:an!;>n,1() de tar,ta vida ilus- to ao impostodo consumo não se concentrou apenas em algumas
ire, despertad(! para o prosais". o I -giões mais favorecidas do país. Pelo contrário, é uma reahda-I! '.' molina existência de que ,e extende a todo c território nacional. O acrescimo da
(.;1 prn!:'rJa (j! " J '. •

J N'
....�j "<7vf"f h L"ta'" Qnrérr «sca-

a recacação abrange todos os Estados. enhurn só deixou de
., �31.Jn �r C""Ún111''''' dece.:, bl'._,m,-,sllar

índices mais lavoraveis do que o do primeiro se nestr-

I'p?. uI) og.. ",,1 . � '<" u
,

.

f' F' I I' do ano passado.
gr n .las. _. qUr, pt: a sua atua 1-

, , . "
.

darle bf'rrar�'e. precisnmente quan� I )f.50 alp:,da �: tor�a n;als slgmftc��lvo qu�ndo se tem �m
(1(' ( O('tiroo P0� tcfl f'5pecta�0- a,lrI'ç" qu" 19.J) la flsslgnala a explendl:':os resultados, �a recelt .•

I I ,J liTi f.o:·to de CO!1sumo, como das outras t lxas federais. Basta
ILS Cii ITrl icér ITJii uti1 5"cia,
a 'Ida dêHe Fuehrer alpmão, lecordar qu a arrecadação eteiÍV.i daguelé! tributo, ultrapassou de

t- 1, , .. n ('oM,I'at. J() " _
121.493 contos dI' léi� a previ'ão orçamentaria. contribui,)do,

80 arn�r0 {:- (�_ d"l.U ,.,_.lo
•

I : I
r' t .... :d·' o' v

i"irTl, jJO"lt'T05amente para que a receita real alcanç.asse, sobre a
,S oe' 51111 açii f",,' I'" t

. , ,

l','h .F.'T'
.

I ,d� "f ,er'

I
c �lcrlê.tdó na leI de meIOs. a l"JlpreSSlOn:lllt,� vanLlgem de ...

- ,.CF 8, 1, l_f I'C' . 0,
"'3

.

"

.•. I,. ;" ,r'·o A,o I", 5) 116 centos de reIs.
a. ' ,rc" r o CUI ,0>.0 ... '- [f,��f' ��.

O
t

J t t t rr
--

e fr al-
e ,'t'l'.J,) C'1mncH3ti vo de outras rendas tambem cO'.lduz

"o:> f.! fi ,> ii n ( 'uo'' � �
•

,0, .', . t I á 'i" s.., <ati,fahria conclusão. O ap,uelho financeiro do Brasil
rY('l' are, T f lrOtT'r r f-' p nuf'

H·,I' i\. 1

I
v, J P;)Slt va I' >l1te 'ie rccum?oi'Hh e à J�uifÍnd.:) novas furças.

I r I apo' ,,-aT'T .Ir a ,p a- r'

I
I I' n V I t nir, ta lo o ft nomeno Dão deve ser encarado apenas sob

0'13, aV\gorél'H10 � ro'l a o " ,

a frota· ?ére:l e (kcrel:�nclo a �I aspectol restnto, embora rmp0rtante, das condIções do Tesouro B A.n'"'elo MM La P@I\1!ltaBtCia.
obrigatoriedade do serviço mllí- I' aCIOna.

. �I·
�

tar, afirmou ao Mundo d-esdenho··, A arrtCa�ação da� rendas públicas � um fáto altamente

'� d " I' S com a re'
ammador sob varIas modalIdades de sua aprecIação, Se por um EDIFICIO LA PORTA

?C>�' as consequfnc a , u-

d
" ' .

I
_ d RI d LI o ate�ta a expansão das fmancas do paIS, abnnJo maIs segu- .;.., -,., ��.:.;t.;,.."........._:

cuoaçao a nenama, que e , ..", ,. ,

....
<

nt,�da valemt o� tmlatadc�'nirq�anhdu� ::;nia��:�e��;as �;r:
a l:d:q��l�:n::o ;lm:���a in��sc:i��llbrd� ���:i ;••GOe�==================-=��e===-.�-,.::.::.::=======--�80GG0'

"'0 somen e vIsa opr r �

d
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b 'I' d
'

f
'

d
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'Ih' ··d a ministração ' raSl eira. o qual o aper elçoamento os serviços l� �-,mI l\r um PO\ o vencI o.
f' , h I I·

1l�

t I·
• �iW

d
Hoje, êsse .hofme�,,-q�í ddes-: r�s:��� ede�� s;;st::t�i�e�ad: o�,���te�m �Ji�iod/�:�fis:a:�imd:t�os�: I U'.·' U:'· :' � s· m'" O!e sua tenra m anoa se mun a" I t® I �

va de júbilo ao Iêr e rdêr uma I !'onguirnento economico. Desde que não resulta da creação de & i
versão popular da guerra de 7 O. novas taxas e da elevação das já existentes, forçoso é c\)ncluir. �
-é o eixo da poH�ica univeí- que esse progresso da arrecadação, revela o desenvolvimento dos • O bom Mutualismo, em que ássentam no mundo moderno· as •
faJ. ReviriJizando o seu povo,

negocios e o enriqu,'!cimento gp.ral e progressivo da nação. G �
� maiores organizações de classes e que dá ao pobre. sem hu- �'!l\Y

êle retem, pelo inexoravel enca" � S@.

milhação, o que a Juta em sociedade lhe recusa, - êsse é a �

deamento dos fátos, em suas mãos Riscos para Bordados e base e a razão do grande exito e popularidade da «CREDITO �
humanas e frágeis, os destinos MUTUO PREDIAL». Tenha V. S" por consegueite, em me- ii
de toda Europa, consumida pe- Pi n tu ras • qualquer desenho, panos de moria e diga alto por toda a parte: A CREDITO MUTUO It
Ias de5confianças entre os povos, qualquer tamanho e côr, ampiiações, todos e quaes- PREDIAL, não vende números saiteados! A CREDITO MU- I
gasta pelas tricas de uma diplo- quer trabalhos da arte. _. Atendem-se pediàos de TUO PREDIAL, realiza o bom Mutualismo! A C FiE-

(macia que deploravelmente ce,n· qualquer parte. DITOMUTUO pPtEO IAL.
funde embuste com refinamento, protege as classes pobres!

. E' que a reação nacionalista

�' do Chancf'ler alemão, o qual, em

�erdacle, apenas varreu de sua

Pátria o estranjeiro intruso, de
I terminou ás nações opressoras a

: rnais desabalada corrida arma

tnentista, demência que logo se I

generalizou a.J planeta inteiro,
contaminando até êste Brasil bo·

� nélcheirão do sr. Getúlio Vargas,
.. com um crédito astronómico de

I tres milhões de contos, para a

! voronofização de nosso Exército e

I de nossa Marinha. E, aterrori·
zado com os seus d.esatinos, o

Mundo, nesta hora de confuúo
ninmo, somente aguarda o sinal

para, como aquela serpente mi

tológica, afirar-se famélico á pró.
pria cauda, devorando-a, na mais
estulta auto-destruição.
Tudo depende da futura nção

de Hitler, cujos secretos desi

gíl�os a Huml\Tlidade em vão

perscruta com avidtz. I

"r5tUnha Lula", assim, é um
t ,livro' que não deve faltar na es'

tante de quantos se interessam

(>fIo futuro do Mundo.

Novo plano proletario da , , 1

Ve[Jd�-se
uma bem montaaa

ALFALD..TARIA no distri·
I to de João Pessôa (Estreito).

Melhorp-s inlormações nesta re

dação.

''Car'leira Previ.sora do
Lar"

Autoriza�a e legaliza�a pelo 6ou�rno fe�eral, �e ccõrõo com

o Der. 24.503, �e 1934 (['arta Patente n. o)
----------

Dr. Pe!.!n de Moura Ferro

Advogado
Rua Trajano n. 1 (sobrado)
A LITERATURA, em con

tos, crônicas e nar. ativas, assi
nadas pelos mais ilustres nomes

das letras comtemporaneas, bra
sileiras e mundiais, é oferecida aos

leitores de
Vamos Lêl!

a nova revista editada pela S'
A. A NOITE, do Rio de Ja

1
n-iro, Publica-s� ás quintas-jei

I,as,
Preço: 700 réis:

COUPON::5 para Bonificações d� CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (último

. s
do xle ced )saba o ae cana mês

Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do conlrato

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$080
22$000 » » » lt 10;000$000
44$000 » lt » lt 20:000$000
55$000 » » lt » 25:000$OUO

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503
CAFE' BO,\1 SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

POR ESTE PLA�O, O CAPITAL NUNCA P.RE
TERE A ANTIGUIDADt:

Em nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositos realizados, os quais, em casos de
desistencia, berão devolvidos nas condições regulamentares Dr. Miguel

B(�abaid
CLINICA GERALAngelo M. La Porta - Diretor presidente

Rua do Rosario, 109-Rio de Janeiro-Teldone 23-0770
Vias Urinaria�:"Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. João Pint:?, 13

Teldone. 1595

Inscrições com os correspundentes

FLORiANOPOLIS

Expedítora Blumenauense pois, devern cooperar
bem de todos

Todos, pa�a o--------�---.--------�'-------------------

I
•

RUA FELIPE SCHMIDT N. 20

Faca a sua inscrição hoje
1$000 apenas para cada sorteio

Florianopolis mesmo
,

f$ gt####A ## 4_ -AJA
-------,- o -----------

18 DE SETEMBRO!Casa de Diversões
Familiares

. . .

tormidavel sorteio ! ! !�Jiais um . . .

Um premio no valor de 5: 175$000

•
Um premio no valor de 100$000

ii
Dez premias tiO válor de 50$000

ii
Dez premios no valor de 30$000

�� Dez premias no valor de 20$000 II
� Dez premias no valor de 10$000.
: MAIS 10 «LETl�AS A' PREMIO SANTA ;:'ATARINA» !
� o bilhete que não sai branco. ;;
• MUITAS ISENCOES !! ... fi

,.;,� y ..li' •
""� � fi��@ �.'or I�"nn .,
f� & ���� ��

..ii �

11= Nâo heli como a "Credito Mutuo Predial" I
������������li.GG••������••--����-.G•••,:

Vispora Imperial
O MAIO·K E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAflTAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao \li.7pora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, c:onfôrto, honetis
dade e ambi�nte seléto o que muito lhe agradará

Nos· altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mussolini ordena que seiarn
indústrooias bélic6s -- O _..Japão aurnenta o volu-·
me dos seus orçamentos rnilitares-- Enquanto
I

ISSO, agrava-se a tensão teuto-russa.
-----------------------------------------------

GA .z�E�T�A�
voz DO POVO

incentivadas as

ROMA, 16 -- o comunicado oficial dado a público
após.a reunião do gabinete levada a efeito hoje no pala
cio Vim inale, sob a presidencia do primeiro ministro Beni
to Mussolini, declara que os créditos extraordinarios aber
tos para á Marinha, Exército e Forças Aéreas, se desti
nam a -pern.itir o nosso preparo militar de sórte que se

torne adequado ás necessidades da situação internacional,
e a aperfeiçoa-lo em limitado espaço de tempo».

O Duce anunciou tarnbem aos demais membros de
gabinete que a atual politica de autonomia da ltalia enca

ra acima de todas as questões a que se relaciona com as

matérias primas a serem utilisadas para fins militares e

que a mesma já proporcionou notaveis resultados, tendo
ainda assegurado aos ministros que continuará tal politica
com «extremo rigor».

LONDRES, 16 -No carn

peonato de tenis do sul da Ingla
terra, a chilena Anita Lizana ob
teve um surpreendente êxito na

prova individual pata mulheres,
derrotando a mglêza Ooroty por
6x4, 6x2.

Nossa Vida
AHIVERtlARIOS

./l/mirante Henrique Boiteux
Quinta-feira, 17 de Setembro deFLORIANOPOLI5, 1936

Festeja nesta data o seu aniversa
rio natalicio o nossc ilustrad
conterrâneo sr. almirante Henri
que Boiteux, figura brilhante no

cênario das letras nacionais.

A Gazeta
DesportivaPrimeiro Congresso

.

-

Universitaria da Baía Redator-AcioU da VasconcelosFaz anos hoje a senhorinha
Carmen Silvia, filha do sr. CI\S
sio Abreu. nosso colega de reda-
ção de O Estado.

" Ih d d· d
A

snzern rUiOS HOJE
esco a e OIS Bca e ...

a menina Maria da Graça, fi-lmiCaS catarinenses pela
lha do sr. professor Alfredo Xa- Comissão Julgadoravi, r Vieira, inspetor escolar;

() sr. Silvinio Carneiro da Conforme noticiamos realiza- aos academicos Luís de Souza e
Cunha;

d J C' V"
ram-se terça feira última, no sa- Vicente Souza e um voto do leu

a exma. sra. . osenna reira, I b d F ld d d D ' demxi1

J
ão no re a acu a e e i- vor, constante em ata a0S emais Impedi-dos deesposa ao sr. osé Maria Vieira, em -

reito de Santa Catarina, a dele- ,:oncurrentes.
escriturario do Tesouro. ba rc a r

sa oral das téses apresentadas pe- Tornaram parte n -ssa impor- e

reduza seve- OUTROS PARTEm los candidatos inscrítos ao concur- tante prova de seleçã» os segui". _

F ib d A V" -
.so de seleção, o qual determina- tes estudantes: Virguio Gualberto: PO �TO ALEG�E, I 6

C t' � aDI us _a f�t() I,�çao ria a escolha dos dois represen- � Quando a imigração póde I
O, melOsjesportivos

.

stivera.n agi-
atannense seguiram: .ma Muller, d F ld d d D" constituir perieo para a eco-I tad s em cons.equenc.la da natlcl.aIda!ino Abreu, Maria Müller, tanteps _ a. acuC'

ii e e

J l�edJto, .

d de que os plaiers r d C t
1\1 I S \ d I

.

H
ao nmeiro ongresso un ICO nomra O pa s e seguta'1ça ... ii 10, as 1-

iverson crwan t, L' uteno u- U'
- .

d B'
. d

.

t·!
. - .,

? 'lo Afleu e Tom Mx 'gu'r
J '1 B

.

M d
niversitano a ala, a reunir-se as tns I utçoes nacionais . ».

'" , se 1 Iam

LONDRFr), 16 - Os constantes ataques da chancel- D�.m�no, Mm 1 pttn� o eno
na primeira quinzena de outubro A. Nunes Varella: «O homicídio hr para o RIO, contratados

ler Hitler contra a Russia continuam a inquietar os circu-
issea e anoe ereira.

p. vindouro. por compaixão attéra a res- pe ,! .)antos e America, do

los diplomaticos britânicos, receiando-se que essas agres- Para o norte do Estado segui- A Banca Examinadora, que ponsabilitlade penal ê; LU! Rio.

so-es n a p d I 1 dorni
.

d h ia eid lhid I 1 S . A estão do si Esta-v<\m dispostos os interes-PI ss m assar [) p ano gera para o om.rno as ram: Ernani Casta Nerva Esal- avia SI o esco I a por ac ama- ce ouza. « qu a o stn-

discussões da co f
.

d
-

tenci f 1* d J' ..

d dtcato obriootoiio ê W J sado- a procurar a pohcta, af 'o
. .�

n erellC!a as CinCO po enClas, acu ,ao o tina More'ra, oão Ferreira e se- ção, estava assim constrtui a:-:- 6'·
» I ma!

á Alemanha a
, oportunldade de recusar tomar parte em nhora, Ubaldo Sada, J. Americotpreside!1te, dr. Fulvio Aducci, di- Dias: �A açã� revocatória na de mpedir o embarque da queles

qualq er reuniã '" U R S � I d F Id d d b talencia ? AI M-·II A pia ers, Q uue não foi feito porU i :v a que compareça a . . ...... Barreto e Solon Luís Vieira. reter a acu a e; esern ar- !� I, � .» varo I u er: « - -.

As dernarches inglêsas para sondar as intenções da gadoies Heraclito Carneiro Ribei- cidente no trabalho ?» VI- terem conseguido os diretores

Italia e da Alemanha quanto éi reunião de 19 de outubro, C'HE6Am UH5
ro e Urbano Müller Sales, len- cente Souza, (tése identica a

-los clubes a que os mesmos per-

não tiveram ainda solução por parte da Italia e a respos- Encontra'se em Florianopolis tes catedraticos de Direito Civil do acad 'nico Nunes Varella] e
tenc ern dissuadil-os dFr.guele In

ta alemã demonstra certa hesitação por parte do govêrno o dr. Euclides Mesquita> juiz su� e Direito Penal, respectivamente. Henriql� Berenhaus :n: «Deve tento.

do Reich. bstituto de Joinville. O concurso em questão teve ser considerado usura o alu- ? fáto c�usou sensação 110S

Nessas condições nada havia de poqitivo quanto á - inicio ás 18 horas, tendo cada gllél de casas operarias que meiOS esportivos.

conferencia das cinco potendas locarneanas que se deve� Assucar de Baunil!1a Medeírol candidato ocupado a tribuna para u/trepassem O juro lega! 7»
ria reunir no próximo mês. Para cremes, tortas, sorvetes e a defesa oral da tése apresenta- Os dois academicos -:lasslfI.::a- 5I·

.

I erraria Delambert
�:ores, não tem nva . da, durante o tem;,o necessario, dos pela douta comiS5ào julgado-

á sustentação verbal rJesses refe- ra deverão seguir na prOlmna Custa 12$000 a carrada,
ridos trabalhQs. Terminada essa s�mana para �j. Salvador, devi- porém, rende m L1ito maIS.

prova ora,l, os mem?ros. �a Ban- damente subve'lslOnados' pelo go -

FONE 1.1OOca Exammadora mqUlmarn os I vemo do Estado.
vai ser mae candidatos sôbre diversos pontos .A Facul3ade de Direito, está. ..::A RT A,.Z E:S

da mat�ria, sendo que todos os P)IS, d"! para�e�s ant� o sucesso DO D IA
RIO, J 5-Deu entrada na a:adêmlCOS mostraram-se cemhe- das provas aludidas, e que tanto

secretaria da Côrte Suprema um cedores do assunto alí debatidc,. interesse despertaram nos nossos

pedido de «habeas corpus» im- A' proporção que os concur- meios estudantinos e �ulturaI8.

petrado pelo advogado Luís Wer- rentes terminavam as suas consi-
nec"k .de CastrQ em favor de Ma- derações recebiam longos aplau
ria Prestes, esposa de Luís Carol sos da vasta assistencia composta
los Prestes, que cOlltinúa prêsa �e llutOlidades, professores e alu
na Detenção. A petição explica nos da Faculdade e de -outros

achar-se a paciente em adiantado estabeleciMentos de eosino da ca

estado de gravidez e sob êsse pita!.
fll:-:damento solicit'l que sejam sus- Ontem, reuniram-se na Facul
b,dos os efeitos do decreto do dade os srs. membros da comis

governo, que determinou a sua são julgadora os quais apó� novo

ROMA, 16 - Um exercito de cento e cincoenta expuhão como elemento perigoso o meticuloso exame dos trabalhos
mil o.perarias militarizados será instalado no territorio da ao regimen, até que se dê o seu apre:;entado� e da sustenção oral
Africa Oriental Italiana, além do exercito colonia! pro- restabelecimento, para que se fí- dos mesmos, resolveram c1assihcar
priamente dito. O conselho de Ministros decidíu que to- xe um prazo razoavel, dentro d,) os acadêmicos Virgilio Gualberto
dos o.s, operarias que forem empregados em serviços de qual, convertíJo o julgamento em e A. Nunes Varella, aos qUllis
construção de estradas ou equivalentes, cuj.o,s. número é I diligencia. seja Maria Prestes exa- cabem representar a Faculdade,
calculado ém 150.0ÚO, formem uma nova mtllcla, á qual, minada por uma junta médica, no Congresso da Baía.
será fornecido armamento' apropriado. I concedendo-se afinal a ordem. Foi conferida menção honrosa

Os orçamentos rl1ilj,tares
do Japão

TOKIO, 16 - Não são conhecidas ainda as cifras
exatas do orçamento para o próximo exercício, porém,
julga-se que a importancia total atingirá a cerca de. . .

1.866.000.000 de yens, á qual deverão ser adicionados os

novos créditos para os ministérios da Guerra e da Mari
nha, na importancia de 1.400.000.000.

Espera-se que o ministro das Finanças
ramente os novos créditos pedidos.

Agrava ...se a tensão entre a

AlelJ)an�)a e a RUSSi8

REX e IMPERIAL. simulta
nêamenk, ás 7 e 8,30 horas e

ás 7,30 hons, <A nave de sa

tan, inspirada na g�nial crêação
de Dante de Alighieri-.fl divi
na comedia.

"Legiões dt! condenados ao su.

pliclO eterno peregrinam incessan.
temente pelas crateras apavorantes
do reinado fogo".
A nave de satan é um filme

Maria Berger
r�restes

Ao comprar farinha de trigo, exija as afamadas mar·

cas fabricadas pelo MOINHO JOINVILLE,
"CRUZEIRO", "SURPRESA" e "BOA VISTA",

que são, incontestavelmente, as melhores.

150.000 mil operarias
armados Exposição

de flôresformida"el exerc'ito de
trabalhadores ila��a co
lonizar a "frica Oriental

Na segunda quizena de no

vembro do ano corrente, reali
s:u·se-á na séde da Sociedade
Harmonie Lira, em Jomvile,
pela primeira vez no Estado,
uma grande exposição de flôres

(flõres em geral, orquídeas, CdtOS,

plantas silvelitres, etc. e�c.) e de
produtos de arte domestica (tape-
tes, bordados, rendas, trabalhos CINE ODEON. ás 7 e 8,30
d� arte eln madeiras, e flôres ar- horas, Desfile da Primavéra- ,

tJhcias, com r:'ranclsca Gaal.
...............................

assombroso.

ROYAL, ás 7.30 horas, Se··
dução do jugo, com r{lcflad
Dlx.

o Sabão

"Uírgem cspecialiàaàe"
�e Wetzel Bt Ciall a. JiJínvile St>-BÃ���RGtAt

Esp ECIAUDADE:(MARCA REGSITRADA)
COnf-)erVa O tecdo da rou pa porque lava facíimente e com rapidez
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