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• para o qrcnôe em-
,..

sucesso nreelõencicl

S. PAULO, 3 - O sr. Osvaldo Aranha acompa
Ilhado do sr. Darci Azambuja desceu em Santos rurnan

di) em automovel para a capital sendo hospedado na re

sidencia de seu tio sr. Freitas Vale onde recebeu os pró
ceres do Partido Constitucionalista.

,

Em seguida o embaixador em Washington visitou
() sr. Armando de �ales com quem conversou demorada
mente.

A.' noite de ontem o sr. Osvaldo Aranha embarcou

para o Rio tendo se despedido na estação dos proceres
perrespistas e peceistas.

O sr. Darci Azambuja ficou continuando as «de"
marches» durante a noite visitando tambem o sr. Arman
do de Sales.

Hoje o sr. Darci Azambuja deverá voltar ao fUI
de avião, enbarcando em Santos viajando assim em com

panhia do sr. João Carlos Machado. Não somente aqui
em São Paulo mas no Rio estão sendo consideradas de

'importancia as dernarches acreditando-se que chegamos ao

ponto decisivo do momento nacional para resolver a ques
tão presidencial.

,ô irnportante rnissão dos srs. DarCI Azarn
buja e Osvaldo A.r�nha - "Quanto ao problerna
presidencial, o sr. Nerêu Rarnos está corn a

melhor font'3:" ,publica o "_jornal da NOite",
gão defensor do situacionisrno gaúcho,

�-���r_,.·""";,_"� ·�"'_"""'_�_""" ""'T"J"_,;I'".w-r.r. "

G ZET

or-

Governador IQual Judeu Prêsa
Nerêu Ramos, Errante um ladrão interna-

,I . cional
Da sua Viajem ao RIO de ja- LONDRES- 3-0 Daily

MISSÃO VELHA (Ceará), n�iro, o,nd� foi em objéto. de ser- Te�;waph afi�ma que o govêrno
3 (BAND) -Muitas farnilias VJç� público, re,gressou hoje a esta soviético deu Instruções ao seu

dacui iand capital pelo avião da Condor, o embaixador no Mexico para queaqui, receian o que o ano
d N " R d

; d 'ca 'á segui am
sr. r. ereu amos, governa ar formule energico protesto junto ao

seja e se , J r
d E d d bid ,,' , .

p e u .. para S. Paulo, levadas pelo o. sta o, sen o rece I o ,no governo mexicano pela hospitalida-

I t d cr ia do age tu trapiche (:om as honras do estilo, de concedida a Trotzky«can O a s..:, C » n \.o
•

d que lhe foram prestadas por uma O jornal acentúa que Moscou
encarrega o. h' d F P 'bl'

, Parece que ha uma ordeni compcn la a ,orça u ica. quer fazer plenamente responsavel
RIO' 3 -- O sr. João Carlos Machado regressa

d
A

o do E stado no
Não obstante o máu tempo o govêrno mexicano pela ativida-

hoje indo de avião para e sul levando as bases do acôr- o �overn �,' reinante além das altas autorida- d d h f b I h ist
' ,,'t' d

� d d S I sentido de sustar a Idado' e o c e e o c evis a,IOSI, m o

do entre os srs. Flores da Cunha e Arman o e a es, c
S P I

des federais,estaduais e municipais, em que este seja bem vigiado
que foi trazido de São Paulo pelo sr. Henrique Bcirna. povo para . au o, mas se

aguarelavam s. excia. numerosos ibi d _ -lh t'
" S- I

-

b tld existe, está sendo burlada" , , , ,prol ln o se e a que en re em

As bases oíe recidas por ao Pau o serao su me 1 as ao
" . - ' amigos pessoais e politicos assim t t ." id t f' RIO (B ND

r.
r pOIS di versos caminhões Já "con ae o com pessoas rest en es ora

, Z A )-0 capitãogovernador gaúcho. ,

d d
como grande numero de popula- do Mexico Felinto Mu"ller recebeu de Mat"seguiram, carrega os e gen- ._______ '.J

te, par� joazeiro, na Baía, rts'A GAZETA
'

I Grosso a informação de que a

em cujo ponto, ha agente cumpnmenta-o, Comunista Junta Apuradora das Eleiçõe"
aguardando o pessoal e trans

aletuoramente.
A reunida em Campo Grande, reso-

. portando-o daí, para São preso veu repentinamente suspender a

RIO, 3 --O sr, Art�r B�rnardt:s. F:lho vo!t,ando de Paulo. apuração, sem nenhuma nota ex-

São Paulo declarou que nao fOI em �11Issao_ politica. En- De Missão Velha vão até eh d SANTOS, 3 (Band) -Foi plicativa, mandando que as um: s

tretanto �firmou, gue é prof�nda a irnpresao q�e trouxe
Crato: seguindo depois. nas

ama o
prêso ontem, na rua Senador eleitorais fossem todas rémetid, s

do entusiasmo CIVICO qus arnma a todos em Sao Paulo caiadas da noite em cami- a Moscou Feijó, o ex-Zo-sargento en- para Cuiabé. A Junta Apuradora
pelo proxirno pleito eleitoral.

_ . nhão, rum) a' Bafa. Ierrneíro Higino Ferreira, do de Campo Grande é composta c!e
Desde já as forças estao sendo arregimentadas no

1 R' t dA' 3 primos entre si: os srs. Eurindo
.

S- P I F te Uni IJ H
.. rAOSCOU, 3--0 chefe do o. egimen O e viaçãosentido de conseguir em ao au o uma ren e nica. �. enrique do Exerci d Neves, Wladimir Neves e Clarir-• distrito militar do centro asiático, O xercíto, com sé e no

R R ..-I j
.

D
.

d do Corrêa, este último irmão do
Upp Dybcnko, que desempenhou im- 10 -ue anerro. epois e

portante papel durante a revolução identificado, será remetido sr., M�rio Corrê�, de quem os dois

Passageiro do avião da de 1917 e durante a guerra civil, para o Rio escoltado por um pnmeiros são pumas.

Panair, chegou esta manhã na qualidade de consultor militar agente de segurança. Quando as urnas foram abertas,
PORTO ALEGR.I:., 3 - O «Jornal da Noite» que a Florianopolis, vindo de de Lenin, recebeu ordem de apre-l os resultados conhecidos eram to·

defende a �olitica do general Flõres da Cunha, publicou Porto Alegre, onde foi afim sentar-se imediatamente em Mos-
---------- dos amaveis ao governador mato-

hoje a seguinte nota: de avistar-se com o general CDU. "7 8 O" grossense.

«O sr Nerêu Ramos governador catarinense retor- FioAres da Cunha o sr dr S u d dI' I
.
'.

d E d d 'd
.

. de I
' ., eg n o se ec ara nos CtrCU os

narà hoje á c.apItal e seu sta o, epors e varias
.

...-
Henrique Rupp, deputado Ie- bem informados, Dyb. nko achava-

marches OUVIr e escutar sem tomar nenhum compromIsso I deral por c:.allta Catarl'na t't I - ,

. , .

bl 'd' I
.... . se em es rei as re açoes com os

mas toman,do com referencIa ao pro ema presl enCla, Sua t'xcia., ao que somos chefes bolchevistas Sinovjev, Ka�
segundo afirmam, a melhor fonte.»

_
informados, depl)is de con- menev e Piatakov, recentemente

A REN OA AO rov ados ferenciar com os chefes .das sentenciados.

OS a lunos do chamadas oposições coltga- Pybenko foi, um dos diferent�s
do Campeonato de C C d IV' a- das, regressará, de novo, ao esposos da atual representante dl-

Futeból
.

d-'
.....e Rio de Janeiro. ,plomatica sovietica em Stokolmo

U reza I sra. Kolontai.
RIO, 3 (BAND)-As ar-

Segundo informaçã'J tele- Fumem charutos

recadações registradas nos
grafica recebida hoje de ma-

PRINCIPE DE GALLES

15 jo�oS do Campeonato Sul
nhã, pelo competente pro� A fantas I"aAmencano de Futeból, ex-
fessor Manoel Luís, do Cur�

ceptuado o des�m?ate que so Catar!í1ense de Madureza de marinheiro
teve lugar á nOIte de �nte- de Florianopolis os jovens
ôntem, superam, de acordo

conterraneos pertencentes ao ,RIO, 3 f��i'-'�)-Em novo Danças
com os nossos colegas �a aludido curso preparatoriano, a�ls,o que dmglU � Imprensa, o

,..,

._Argentina os calculos maIS f á C 'tI'ba pres
ministro da Marmha esclarece pUa Icoas"

I d
e que oram un -

, - 'b'dotimistas, pOIS o tota as
tar exames tiveram todos que s,omednte ser.aoh prOl I as as

RIO 3
.,

d Trendas ascende a 319.619.080 -

' fantaSias e mann euos que os- . -A dlretona o u-

pesos ou sejam.
aprovaçao. tentam dislintiv03 e as caracte-Irismo vai armar, em diversos

1.60Z;315$000. e realização �o certdme, risticas de uso privado da Ar- pontos da ci?ade, tablados para

Para cobrir as despes�s eram nece�sartos ZOO.OOO mada, � não as semelhantes pU'la� danças publicas, durante os

gerais, feitas na orgalllzaçao pesos aproxtruadamente. ras e Simplesmente. dias de Carnaval.

A voz DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.

AI�O

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

IIII Florianopolis, Quinta-feira, 4 de Fevereiro de 1937 I NUMEf�O 695

Exudo

RIO. 3 (BAND)-Antonio
Gonçalez, ladrão internacio
nal, foi prêso ao assaltar um
apartamento.
A policia espera arrancar

lhe confissões de grande in
teresse.

de trabal hadores
para São Paulo

Acôrdo politico entre
listes e gaúchos

Aseleiçoes
em Mato
Grosso

São Paulo c�rno

homem
urn só

o sr. Nerêu Ramos e a im

pransa do general Flôres

E' o número do telefone da I
CCNSTRUTORA "ENDECS" Mudançanua Tiradentes N. 5Z:-Procurem

nos altos pos
tos doca·

rnando de
r--xercito

As oroxi.,-,as
lutas de ..Joe

Lcuis

S. PAULO, 3 (BAND)- RIO, 3 (BANO) - Develão
O puligista Jae Louis, que com �er assinad05 decretos na pa�ta
muita dificuldade venceu a da Gu.!rra no próximo despacho
pontos Bob Pastor, deverá, presidencia\ referentes a mudan
no proximo mês, c0mbater em ça dos comandos do Exercito.
Chicago contra adversauo a ser Assim. o gal. Newton Caval
designado. De Chicago, êle par- canti, comandante da 7a. Região
tirá paIa a Ca ifornia, onde pe- Militar ira' para a 4a. Brigada
lejará contra o antigo campeão de Infantaria, em Caçapava.
do mundo" dos meios-pesados O gal. José Andrade ira' ocu-

Max Rosemblo:Jm. par o comando da 7 a. Região;
De regresso a Nova York o genelal José Antonio ;[a' che

disputará dois combates, um no fiai a diretoria de Aviação, pas'"
Hipodromo e o outro na Ma- sando para a la. Brigclda de In-
dson Square Garden. fantaria o gal. Coelho Néto.

Dr. Pedro de Moura Ferro
Advogado

Rua Trajano n. 1

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RELEVANDO
as faltas

RIO, 3 - A' vista do pa- 1 ndependencia S C.
recer favoravel do Conselho

CINE ROYAL, ás 8 horas, Penitenciaria do Estado de Em sessão de terça-feira foi

Regina, co-n Adolf 'JI.Tohlbruck Pernambuco, e. atendendo a empossada a nova diretoria do
e Louise UlIrich. que O sentenciado Manoel "lndependencia S. c.,n assim cons

Batista de Morais, vugo -An- tituida:
CINE ODEON, o lider, foca- tonio Silvino», já cumpriu Presidente-Jvo Lobato; Vice-

Jiza, ás 7,45 horas-Joan �Ion� mais de dois terços da pe- Presidente-Luiz Soares; lo. Se
deli e Glenda Farrell em Rainha na de 30 anos de prisão cretario-c-julio Silva; 20. Se
da armada, corn Warren. Hull, simples, a que foi condena- cretaric+-joão Soares; lo. Te

Hugh Herbert e Alen Jenkllls.
_

r'o pelas justiças do mesmo soureiro - Osvaldo Soares; 20.
..lO Estado, como incurso no Roberto Costa.li qUImica gráo maximo dos arts. 294 § Orador-e-Fredolino Lehmkuhl.

dos hUIIII 10.,303, 104, 356,3?7,359, Diretor da Comissão de Sin-
§ Io., e 4�9 do Codigo Pe- dicancia-João Bücheler.
nal, o presidente da Repu- Diretcr 3portivo - Orlando
blica usando das atribuições Lehrnkuhl.
que lhe conf.er� .? art. 56, n. Capitão do Quadro-Osval-
3, da Constituição Federal, elo Moreila.
assinou um decreto perdoan- Guarda Sporte Irineu Silva.
do ao referido sentenciado o _--

resto da mencionada pena.

RIO, 3- ·Foi encerrado onterr,
na Câmara dos Deputados, a dis
cussão do projéto que manda re

levar as faltas dadas pelos funcio
narias dos Correios e Telegralos,
por ocasião da gréve de vinte de
setembro de 1934, a 4 de janeiro
de 1935.

Dr. Ivo d'Aqu,inoCARTAZES
DO ·DIA

Antonio Silvi-
1

A Gazeta
no �foi perdoa" Desportiva

doCINE REX, ás 8 hores,
Pena redentora, com Lloyd
Nolan, Peggy Conglin e Walter

Connoly.

Adovgado
Florianopol is

A escritora
"Pagú" con

denada

CAFE' BOM SO° NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

mores

Líra Tenis Clube
Florianopdlis

Carnaval de 1937

r

Passam-se em nosso corpo fe·
nomenos maravilhosos, que a CI

e icra procura desvendar c expli
cu. N05 livros elementares estuda
se a função digestiva, a circula to

ria, a respiratória, etc.Só em ltVfCJS
medicos são estudadas certas lun

ç ':íes complexas de transcendente

importancia, como seja a quimica
dJS humores. Segundo o estado
de equilibrio ou desequilibrio dcs
humores, G individuo apresenta-se,
respectivamente, em estado normal
ou anorma1.A' s vezes, o desequi
hbrio corre por conta da falta de
un elemento indispensavel, com J

o fosforo, que tem um papel im

portantissimo como ativador do
metabolismo.
A falta de fosforo denuncia-se

p -la fraqueza, desanimo, cansaço,
nervosismo, palpitações e ancieda
de. Basta restabelecer o equilibrio
químico dos humores por meio de
um preparado de fosforo, por

exemplo o Tonofosfan, para que

desapareçam, como por encanto,
todas as manifestações morbidas.
Com duas ou três injeções voltam
as disposições gerais do organismo
e o contentamento de viver.

Convidamos os Srs, Socios e suas EX'l1as. Familias pala
assistirem ás seguintes festas do Carnaval:

Dia 6 Sabad')-ás 22 horas-Grandioso Baile a Fantasia
Din 7 Domingo--das 1 5 ás 20-Vesp, Carvalesca Infantil
Dia 8' 2a. feira-ás 22 horas-Grande Baile á Fantasia
Dia 9 3a.-feira-22 horas-Baile dr Desp. do Carnaval

REGULAMENTO DAS FESTAS DO CARNAVAL
I - INGRESSO: A's festas acima, os Srs. SOCIOS terão

Ma iarefi na entrada, mediante apresentação do Talão Ingresso que provará a

H· I quitação do mês de Fevereiro.
Banc(�u it er derrota que E' imprescindivel a apresentação desse ingresso a entrada,onde

e foi multado �a v·.tor-,a
enlãoserá destacado o canto numerado correspondente ao dia.

• FI De conformidade com o artigo 11 dos Estatutos, não é
LONDRES, 3 - O comi- permitido aos Srs. socios levarem em sua companhia pessoas que não

co inglês Hal Bryan foi con- RIO, 3 (BAND)-Os jornais pertençam a sua respectivas [amihas, assim corno íicariamos gratos
denado a dez libras esterli- canocas dedicam as suas princi- si deixassem de levar crianças aos bailes de 6, 8 e 9, as quáis já
nas de multa por ter repre- pais colunas ao embate esportivo lêem sua Vesperal no dia 7.
sentado em cêna a persona- travado em Buenos Aires, entre as Para os festejos carnavalescos. não haverá convites e ficam
gern de Hitier. O diretor do equipes do Brasil e da Argentina, tarnbem suspensos os cartões de socios temporarios,
teatro em que estava sendo pela pósse do titulo de campeão Os Srs.socios quites e portadores do Talão Ingresso. poderão
represetada a pantomina inti- sul-americano de futebol. solicitar da Tesouraria assinaturas para pessôas ou familias, que se

tulada «Robinson Crusóe- foi A opinião que surge, unânime, acharem de passagem por esta Capital, as quais serão fornecidas me

igualmente condenado á mul- na imprensa carioca, é de que os diante pagamento, no áto da entrega, nas seguintes condições: As
ta .de quinze libras. brasileiros foram maiores na der- sinaturas para todos os bailes: Preço Rs.: 40$000. Ingresso avul-
O atar Bry an apareceu rota do que na vitoria.Aliás,tendo so para um baile: Preço Rs.: 20$000.

trinta segundos no palco, de- essas palavras como epigrafe, diz II - MESAS NU'MERAD I\S
fendendo os brancos contra um matutino canoca: «Plsado�, Os Srs. socios, que quiz erem ter a sua inteira disposição
um ataque dos pretos, mas agredidos, espaldeirados, contra

mesas numeradas, poderão reserva-las nas condições seguintes: As
essa parte da cêna não tinha sôcos, contia improperios, contra sinatura para todos os bailes: Preço Rs: 30$000. Mesa avulsa pa.
sido autorizada por lord I ponta-pés, contra brutos, contra o

ra um baile: Preço Rs: 20$000. As assinaturas para os bailes po
Charnbcrlain, que exerce a: juiz, contra o público, contra a derão ser tomadas na Joalheria Boettcher onde, no dia 3 do cor- STOCKHOLMO,2 _ Pro�
censura teatral. Ipolicia, contra tudo, os brasileiros rente, da, 8 horas da manhã, em diante, será exposta a planta com duziu sensação nos países
__________-____o resistiram como herósl»

'

a nu'meração e localização das mesas. scandinavos a proíbição bai-CAFE' BOM SO' NO I Na ma indignação e protesto Depois das 18 horas do dia 6, vender-se-ão, nas séde do xada aos alemãis, de acei-JAVA 'contra o procedimento dispensado Cl.ibe, somente mesas avulsas para cada baile. tarem o premio Nobel. 'OsPraça 15 de Novembro f
ao time brasileiro um matutino A I" de assi I d

. . .. .

d
..

•

P h I
' s so icitações e assinaturas ou mesas avu sas everão ser pnnclpals Jornais esta capl-AntOniO asc Da i

carioca A Batalha, chega a es-' d d didos escri I f '

ti' tif Ipessoais. não se aten en o a pe I os escritos ou por te e one, e so a JUS I Icam p enarnente o

C
•

t
- tampai em sua pnrneira página serão facultados aos Srs. socios que apresentarem o Talão Íngresso gésto do governo de Berli rn,ap I a II em um cliché do bando do famigera- para SO(.'lO. OS pagamentos eletuar-se-ão no áto da aquisição. motivado pela recente con-

A Estação de Roma 2. R.O. liberdade do Lampeão, hguran-io corno a cessão do premio a um co-
onda c. m. 31, 13-kc. 9635, ir- .equipe dos jogadores portênhos. III - FANTASIAS

nhecido traidor da patria. Aradiará hoje, ás 20,20 horas, o RIO, 3-Fo; posto em liber-

['
A Diretoria se reservará o direito de vedar li entrada de

Alemanha, que era o país de-
seguinte: dade, por cumprim.e�to de pena, Meda I h a d e í,�ssoas que se apresentarem com ��ntasias Improprias, tais cOqJO ca�

tentar do maximo de premios,Anúncio em italiano, el,pa� o capitão de a?mlOlTstralÇdãO Gu-
Ou ro a Gag I i e _ �lsetas ?e malandro! mac:lclões, pijamas de uso comum ou eute as

isolou�se culturalmente com
nhól e português. mercmdo Martms o e o, que 1'1

/'

t
mconvementes ao meio sacia:

a proibição.
Marcha Real e Giovinezza. estaVil recolhido a' fortaleza de nO e O

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE O orgão da federação dos
N

. ., .

't I' Sa1i�a Cruz. doliclarIo em I a lano.
_ PORTO ALEGRE, 3 - Para evitar ó.borrecimentos reciprocos, a Diretoria pe e aos estudantes diz que o Premio

Concerto da banda dos agen- LUGA SE d S
. .

't d f"1 b
.

d N b I d d
.

A-a Câsa a Va'rios gaúches estão empenha- r5. SOCIOS e VISI antes, e espera os lllesrnos. a le (J servancla O e, per en o a umversa�
tes de Pública Segurança. rua Esteves Junior rI. dos em presentearem a Gagliano presente regulamento e solicita a especial fineza de lêvarem, logo, lidade, perdeu tatr.bem o va-

Re5enha de atividades corpu- 179 't t k h' t I I - I f t·com mUI os quar os no Neto, o extraordinario spea er a s�u con eClm�n o que quer rec amaçao. or para o u uro.
rativas. andar terreo e no posterior, da Kadio Cruzeiro, de São PaU- 0••••0 ••••• ••••••'

fxecusão de canr.ões espanhó- 't" t I
-

d b � �:J com o Ima lOS a açao e ar- lo, com uml'l medalha de ouro � �;Ias.
... 'I

beiro e porão habitavel.Tra- pelos relevantes selviços pre$tados,. C r e d I' t o M u t u o P r e d I·a I •Nohclano em espanhc r! por- tar no Banco Agrl'cola d'fi
. .

d' d � �
,

. com (o o o :acn CI�. ura um o � •luguês

I������'���I h B '!' A
. • �

'Ma�chaReal e Giovinez:ca. I ALUGA SE I
omatc

drasleH�se drgentdmos, ---------------------------�-------
�

• não temen o as Ifas os a ver- � ---------.------.-------------------_ I)

VENDE--SE
I saIlos.. •

no distrito d,: Três Ria" Casa no Estreito Gagliano Néto bem mete".e O maior e mais acreditado clube de
chos, Biguassú. um terre�

J
�

P a)
e:;ta hom:!nagem do povo riogran-

50 rte I·OS do Bras 1"1no com a area de 1.6ôO (oao essoa
d Se.

metros de frente e 1.800 de Sab de visitas - cinco

-A---L-L-1-G-A-.-S-E-o-a-n-d-ar-te-r-1fundos, acompanhado de grandes quartos - sala de
reo da rua Trajano n.

duas casas de moradia pela jantar - copa -- .. cosinha e
15 com compartimento parainsignificante quantia de . . instalações 3anitarias
escritório. Tratar no Banco

4:000$000. Luz elétrica em todo� os

Agricola.Tratar nesta redação. compartimentos.
-- --',

Dois quintf.is completamente
França � amucéldos e umaexl-llendida Ordem dos

AI h praia' de banhos. •

.- teman a D.>is porões e doi� tanques Jorna as as

para lavação de roupa RIO, 3 - Um comissão de
PARIS, 2 -- Nos circulas Omnibus na porta. jornalistas esteve no Ministerio da

politicas e diplomaticos de§)ta Todos os compartimentos Justiça em conferencia com o sr.

capital correu, ás primeiras tem janela& e a casa está Agamenon Magalhães sugerindo·
horas da tarde a noticia seno completamente nova, CO;}) lhe a organização, em bases le-

sacional, reconhecendo P0)3- moderna fQpsa «Q MS» gais, de uma Ordem dos Jornalis-
sivel um encontro entre o Agua encanad� para. serviços las, semelhanté a' Ordem dos Ad-
chanceler alemão, sr. Adolf da cosinha. 'vogados:
Hitler, e o chefe do governo O ministro da Jnstiça te,ia achado

CHAVES á rua Mare-irimcês, sr. Leon Blum. Esta chal Guilherme n, 1 intressijnte essa idéa, ficando de
\ laborar, sôbre o assunto, um an-

ce urna áutêntica bomba nes- Florianopolis I te�projeto, que sera' submetido
ÇI cidade. �_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_"'_iiiiiiiiiiii.:.l ao Poder Legislativo.

RIO, 2-A policia procura
ativamente a escritora pau ista
D. Patricia GalvãJ, cUJO pscu
donimo é «Pagú», afim de ser

dado cunprimento ao acôrdã i
do Supremo Tribunal Militar,
que reformou a sentença absolu
teria do Juiz Federal de São
Paulo, condenando-a a um ano

e meio de prisão.

Proeza
Pancho

de
Vila

HAVANA, 2 - Noticia-se
de Santiago de Cuba que
Ramon Jorge, o conhecido npan
cho Vila" que estava sendo pro
curado pelo Ex�rcito, entrou em

conlacto com essas forças, nas

plantações de Baja, perto de Ma�
nilo. Tres membros do bando
foram capturados gravemente fe
ridos. Dois soldados morreram

no ataque.

"7 8 O"
E' o número do telefone da

CCNSTRUTORA nENDECS"
Rua Tiradentes N. 52:-Procurem

o •

premio
Nobel

ií:adiaçao
Roma

de

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

A OREDITO MUTUO PI='E-
D IAL, destaca�se das mais sérias e vantaosas sociedades p'orque:

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de caúernetas inscritas.

-seus premios, consequentemente, não ficarão em Casa.

Os seus dois :5orteios mensais são efetuados em sua pró�
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

• Apressa.i-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
G

= CREDITO MUTUO PREDIAL ;.
••••••----------000---- :

f<'
I
!
,
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orgão official para o con

trole da producção ,le ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina
,
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1\/1 atrLz:: FL.ORIANOPOL.IS
Blurnenau Joinville Sao Francisco - Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçilio deSeoção de
FAZENDAS: .

Fazendas naclonaes e extrange'ras .,>ara terno, fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beaerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeírus
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � rdos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir PORões e Camas I oromoveis, Motores de espiosão, vtotczes
Lã em rrovellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: L(' I

,\1colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
f:Ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P eças, I.\cces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
; Ernpreza Nacional de. l'Jave�a9ão "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite f\llaria' -- Fabrica de Gelo ilRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.��àVAV.A.V����-��� id��Ki'�"��&�ÂVâV���:

.���.'1f�"'--------:-·.;.:;-,.::d:.-;.. ...... ,.�...L>-_•••••���
�•••GD.O.G .• •••••••000

i Companhia "Aliança da Bahía"i \
2: FUNDAD.êi1 EM 1870 IIDr.Aderb�1 R�
• •

da Silva .

I Seguros Terrestres e Maritimos I Rua���.v���:1O (,ob.
a Incontestavelmente a PRIMEIRA d('"J Brasil O .Fones 1631 e

1290_1a GCAPITAL RALIZADO 9.000:000$000., RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14. I 61 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935

-

4.280:552$970

•
�

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Cajxa Postal. 19 ��
G TEtEFOJ\'t 1\. :.C83 EI\D. TELLU�l1FIlO ALLLAl\ÇA �
• D
fi Escritórios em Laguna e Itajahí :
! Sub-Agentes em Blumenau[e Lages. :
e�.� ;.:G�----,�I--�--·••eo.....O ---�----

Filiaes em:

�••••------'.------

Atentae bem 1
•
•
•

I Agencia Moderna de Pu- •

blicaçães, com séde em São Paulo:
"

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

Formídaveis lorlelal proprlal, Ir.1 vaz'l
par lamana, IodaI aI legun
daI, ier,al • laxlal-felral,

Extração com global de crillaí.

A i, 1a� i I
. r.� dIU,... honaslldHdl, pOil, OI lar

talu aio pra't.ncladal pelo povo.

!
•
"

�--..,----.___-----._-�-�-----_,

"
Ap,enlel, SubDAgentes e Regulador81 de Averlaalem ,tadol:OI Eltadol I

':0 Brasil, no Uruguai e nss prlnclpaá. praçal estrangeiras.

Ji.gente5 em Ftorianopol is:

Campos Lobo & Cía.
"
• Rua

A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

te I ra tem seu escrlp-

!ndica:

v li:i:.Oilllt: úe Uuro Preto

D r, PriLt I I ( I

e Otlv (�

Cllnlca médica de crian
ças 8 adultol

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

n. 70. - PhOJIP·. 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

1 Dr. "'edro de Moura Ferra I
I

1 Dr. Ricardo 1
Gottsmann

Comultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
r-mio n: 13

FONE-1595

Advogado

Ex-chefe da clinics do l-!ospi
tal de Nürnberg, (P.\.Icessor

1
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
:':ti-��j�ai,ú em., cirurgia

.

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

R�"iJ�ncia: Rua Vi-conde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

RUd Trajano, rr 1 sobrado

l�elePhone n' 1548 1
:.._.= Dr. Renato 1==Barbosa:=:

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior,

Médicos

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das I O ás I 2 e

.

das 15 ás 16.112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LIves.Junior.
N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concertar """'0
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeito.

(Clll�U de e�l!t(.;ahzaslo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

D�. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Dlrator da Maternidade'
Medico do Hospital

Vias Urinarias-Hemonoides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. João Pinte', 13

1 eleíone, 1595

LO-IAS

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUJ
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'}'RICOLlNES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - Côral firmeI:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, etc.
Colchas, . guardanapos.jjenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças etc.
Linhas para bordar.

'

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeiros) 1FUNDIÇÃO: - �;INOS DE BRONZE, maquinas de

forragem, fabricação de maquinas
eu: geral. (agricolas e industriais)
-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EM FLORIANOPOLJ
Arnaldo M ararlha

S

RUA JOÃO PINTO -ANDJ-\R N. 5 TEHERO
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Carioni !
Alraíate da Moda

Banco de Crédito
Popular e Agrl
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
,Rua Trajano n. 16
.,

(Edificio propno]

I Capital
Reserva

136:700$000
56.424$498

"RECEBE DEPC>SITOS
PA6At--:OO 05

SEGUINTES JURUS: Bar Mira-mar
DE WILLV KATZWINKEL

ClC Limitada 5'1. ala.
ClC. Avisof'revioô]. ala.
Prazo FiXI) 8'[. ala. Cirurgião

dentista
. Dr. H. Gg. Sippel

Cons.�Mafra, 33
Fone -1.1 9 I

.:

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMILlARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, coníõrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave]

casa de 5:000$000 43$750
}} » 8:000$000 70$000

1 » «( 1 0:000<1;000 87$500
1 » » 12:000$000 105°;( 00
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $2: O
1 » »20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 a. quali
dade assim corno todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista, desde que, s] contrato esteja em dia com os paga
mentes, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes no 52 ou pelo telefo
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra's-a, atenderemos diréta
mente no escritório.

Café e Restaurante I
"BOM OlA" I
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Dia

_. • � "',. __ ... _.- ....-'o.:. �",,, __ � __ " � __ ,___ _ __ <,_....r _

I.

-,-- .- - ,._.------ -�---- - ----� ------ __ o • _

Jockey Club Florianopolis
O mais:elagante centro de diversões famí

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações 'rno

dernissimas.

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da:
Sorveteria Gloria

-----...- ....-!�:.. - f'--- .;--_.� ��._�_�....o::.._ ,- ----
�
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FLORIANOPOLIS, 4 de Fevereiro de 1937==:::
'

GAZETA
P=zp -

ao
-

Assunção, 3 _. - Confirma-se,
de fonte autorizada, que o Para
g JaÍ não modificara' a sua deci
s \0 de abandonar a Liga das
Nações.

L\ retirada do P araguaí do
Ínstituto de Genebra tarnar-se-a'
efetiva depois de cumpridos o

p azo de dois anos desde a noti
ficação daquele governo a' S.
D. N.

Recorda-se que o presidente
Aiala rebolveu que Paraguaí abar.
donasse aquele organismo, quan
do a Ligi\ levantou em favor da
Bolivia, sendo a resolução do

p:esidente Aiala confirmada ago
r, pelo governo do coronel Ra
(ad Franco.

NANKIN, 1 (A. B.)-ApÓS
Professor aposentado AItino a permanencia de 5 dias 110

Flôres porto desta capital o novo

cruzador alemão «Emden-
S, PAULO, 3 --Passou ines-] Assediado pelos repor teres O professor aposentado e di-

partiu, peJa manhã de hoje
peradamente por esta capital o s. 5., recebeu-os amavelmente, reter de O Estado sr. Altino

para Shangai.
sr. Oswaldo Ara!lha. mas esquivou-se de fazer qual- Flôres faz anos hoje. A tripulação do cruzador

O representante do Brasil em quer declaração de natureza politica Chi ... pô ... pô... -Ernden- teve oportunidade,
Wa hington desceu do avião que Explicou. a sua vinda a S. Paulo

Major Leopoldo de Diniz durante a perrnanencía da- O delegado de policia de Es-
procedia do Rio Grande em do seguinte modo: cansado da

j quele navio neste porto, de treito, sr. Manoel Tertuliano
Santos, subindo á São Paulo. viagem aérea resolvera interrom- i Assinala-se a data aniversaria entrar em contacto diréto Vieira I foi informado por um

Soube-se que logo após o pe-la em Santos. E aí sentiu sau-j mtalicia do nosso presado COI1� com a mocidade chinêsa, ten- sargento da Fôrça PúbEca, d�
sou desembarque o sr. Oswaldo dades de revêr S. Paulo e ao

I
terrâneo major Leopoldo de Di- do, em reciprocidade, recebi- que certa mulher residente na

"ranha teve em Santos uma mesno tempo visitar alguns pa-I niz, decâno dos cirúrgiões dentis- do cordialmente a bordo do quele distrito, que denunciava.
demorada conferencia com o pro- rentes e amIgos.

J
tas da nossa capital e genitor dos navio 1.500 alunos da Esco- pela aparencia, achar-se no

cer perrepista Silvio de Campos.
"7 8 O"

srs. deputado federal Din.e Ju� la de Guerra de Infantaria e seu estado interessante, tinha de
Dêsse encontro nada transpi- nior, lider da bancada catarinen- Artilharia desta capital, numa ha três dia, a esta parte apare-

rou não obstante os esforços da se, Frederico de Diniz, alto Iun- verdadeira festa de amisade cido sem aqueles sintomas, tudo
reportagem. E' o numero do telefone da cionario do Tribunal de Contas teuto-oriental. levando a crêr que tivesse pro-

Chegando a São Paulo, por e losé d� Diniz, nosso colega Os oficiais superiores do vocado um abôrto ou então co-

4 h d d CONSTUTORA "ENDECS"volta das oras a tar e (j de imprensa. I «Emden> tiveram oportunida- metido um crime de infanticidio.
sr. Oswaldo Aranha dirigiu-se Rua Tiradentes N- 52:-Procurem A Gazeta cumprimenta o ve-I de de declarar á imprensa Acrescenta o referido sargen-
para a "Vila Kírial", situada na nerando coestaduano. tudo O seu agradecimento to, que tendo entrado na resi-
Vila Mariana e de, propriedade A V i ú vaN ava- pela recepção cordial da àencia de uma velha, da suai
do seu parente sr. Freitas Vale. chine pro- Major Eduardo Horn qual foram alvo, salientando a referida mulher é pensionista,
Alí teria recebido os cumpri- te .5 ta T h

. . a propria admiração para a vira sobre a rnêsa uma tesourar anscorre oje o seu amver-
mentes de alguns chefes do PaI-

sario natalício do estimado con- perfeita or.ganização militar e um pedaço de pâno, dando Washington, 3--Uma mui-
t.do Republicano Paulista. PARIS, 3 - A viúva do terrâneo sr. major Eduardo Horn, da grallde republica chinêsa. como a impressão d�. ter a ve-/ tidã� fur.iosa �om cêrc� de cem

Pouco depois dirigiu-se para J' »nallsta russo Navachine,di' I I
. Iha em questão auxiliando qu al- pessoas invadiu a cadela de AI-

o a to comercio oca e pr�sl� V
•

Iii residencia particular do sr. que foi enterrado na tarde dente da Juota Comercial. a I mas quer intervenção. beiville, no E�tado ?e Alaba-
Armando de Sales Oliveira, onde de domingo no cerniterio de "alta o delegado �ertuliano Vie�-l ma, am�açando o shenff Groler
se demorou mais de uma hora. :'v\ont Rouge, dirigiu ao sr. Viuva Alice Vaz -

ra, em face da iníormação, di- com espmgardas de chumbo, re-

A's 9 horas da noite o em- Girard, juiz de instrução, rigiu-se acompanhado de uma tirou o negro Wesley Johnson da
baixador brasileiro nos Estados uma carta protestando con- Festeja, na data de hoje, o RIO,3 (Bt\ND)- O sr. Li- praça para a residencia da rele- céla onde se encontrava, e o

U d
_.

seu aniversario natalicio a exma. C I' h
.

d I I I' ,ru os prosseguiu viagem para tra «as covardes e perfidas ma ava canti segue, 0Je, para ri a mu her, á qua interrogou, mcnou.

o Rio de Janeiro pejo Cruzeiro acusações feitas á memoria sra. d. Alice da Costa Vaz, viuva Recife, a bordo de um avião da tendo esta declarado haver a [ohnson, com 23 anos de
do Sul. de seu marido e segundo as

do saudoso conterrâneo sr. João carreira, mudança repentina notada, sido idade, estava detido sob a acu-

quais teria ele vivido sem·
Vaz Sobrinho. O governador de Pernambuco em resultado de um quisto que sação de ter tentado violar a
A distinta ani versariante, dada' E d fi d h R b t B bpre com recúrsüs ocultos e vat ao seu sta o, a m e tomar sen ora o er ames, ranca,

inconfessaveis». a geral estima de que disíruta será, as providencias iniciais no senti- sabado á noite.
A senhora Navachine pe- grandemente, cumprimentada. do de amparar a lavoura assuca- Os linchadores levaram John-

de em consequencia que o fOZEm nHOS H01E reira, que atravessa luma serie N'"meaça-O
son até o local do assalto, enlor-

juiz mande verificar nos ban-
.

crise no momento atual."� catam-no d� balas.
cos e nas SUJS contas parti- a srta. Her.ondllla .Porto, pro- E' desejo do sr. Lima Caval- Este é o primeiro linchamen-
culares quais os reC�1rSOS do fessora normalista e filha do sr, canti retornar a esta Capital pelo Foi nomeada Maria de Mora;s to no Estado de Arizona en

seu marido e quais as ori- Juvenal Porto;
.

«Conte Biancamano,» que passa Guimalães para exercer o cargo mais de um ano.

gens desses recursos, afír- a exma. sra. Dorvalina Gou' em Recife de viagem para o de datilografa da Sçcretária Foi instaurado o processo afim
mando mais uma vez que o lart;

.
Rio, no próximo dia 13 do cor- do Tribuni\l Regional de Jus'lça de remover o sheriff Groter de

sr, Navachinc era jornalista a exma. sra
..

Mana
. Lobat�, rente. ,do Estado de Santa Catarina. seu cargo.

profissional e técnico em �sposa do sr. �Icolau DI �oncI- ��������._-����_�����������
��e�tg:�e��o��������'al��e�� hO�a menina Neuza, filha d:J sr, �

H t I G LO R I A
�

que lhe rendiam os parece- J?ao da Mata Bonzon, funclOna- � O e
'

��
res dados á empresas co- no aP����. sra. Alcivia APleejduflaa �'� ���merciais.

Pires, viuva do sr. gal.
23 russos Pires.

I�
(ANTIGO LA PORTA)

�OUTROS PARTEm �1aprisionddos r1-JTte. Mario Guedes O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

��\1l'v\OSCOU, 4 - Desautori� I:il
d Viajou hoje. para Porto-Ut1ião �� U�ICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR EZ31l O as versões até agora �l�

I d I· o sr. tte. !'vIano Guedes, delega�

�
propa a as pe a Imprensa do regional daguela cidade. TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS ��sovietica; segundo as quais ��
os tripulantes do vapor so- rHE6Am ut-'s �vietico «Konsomol» teriam 12 corLfortaveis apartamentos
se afogado por motivo do

Elesbão Farias ao quartos e 18 banheíros
afundamento desse navio por
barcos de guerra nacionalis
tas, o jornal «Izvestia» con

fessa que 23 tripulant2s
acham-se intrrnados em Ceu
ta.
As autoridades naciDna�

listas aprisionaram esses tri
pulantes p.or cumplicidade
no cuntrábando de armas.

o SR. OSWALDO
ARANHA

Voltou Nossa Vida 'Cruzador
"Emdell" CRIME

de infanticidio?
AHIVER5ARIOS

A denunciada afirma
ter sido um quisto

havia rebentado, provocando gra1de derramamento sanguineo.
Na du vÍ\h, porém, aquela

autoridad : vai apresentar hoje
a denunciada na Policia Central,
afim de ser submetida a exame.

Bebidas Nacionais e Extran,
geras só NO
OAFE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Anton ia Paschoat

Linchamen
to du,,, negro

o Paraguai
desligou-se

l1Jela
libertação
dos jorna
listas

RIO,3-As ban::adas de jor
D'llistas da Câm3ra e do S\!nado
estivelam no gabinete do sr.Aga�
m onon Magalhães para apelar a

libertação dos jornalistas não de
nunciados prêsos por delítos de
ideais em consequencia dos acor.

tecimentos de ncvembro de 1935.
Nessas condições ainda se acham

p:êsos os jornali:>las Plinio Melo,
OtavIo Malta, João Etcheverry e

outros.

Procedente de Curítiba, en

contra�se, nesta cidade, acompa
nhado de sua exma. esposa, o

nosso distinto conterrâneo, . sr.

Elesbão Farias, alto funcionario
da Superintendencia da Estrada
de Ferro São Paulo-Rio Grande
e que aqui se demorará, alguns
dias, em visita á s. exma. fami�
lia.

Jornalista
agredido

EHfERmQ

....

CAMPOS, 3 (BAND)-Na
noite do último sabado, quando
a população se divertia em uma

batalha de confeti. na rua San
tos Dumont, o jornalista Alva
renga, ao sair da redação da «A

RIO, 3 - No gabinete do GAZETA,» de que e diretor,
ministro da Agricultura, foi a' si- roi agredido inopinadamente, por
naJo, ôntem, pelo sr. CarIos Manoel Galdino, que envergava
Lindbergh, �ecretario da Agri· a f..uda de tenente da Força
cultura, como r'!presentante do Militar do Estado.

governador Punario Bley, o acôr· O (/to provocou grande indig�
do

.

referellte á articulação do� nação popular e o agressor con

serviços federais e estaduais de- seguiu livrar-se do linchamento de
.',Qllcultura, nas bases e&tabé'lcçj- baiXO de ruidosa vaia.
J�; pela Confereacia dC's Secre O tenente Manod' Galdmo,
?lios de Agricultura, reahzada por ordem do comando geral da
t_nl julho de 1936. MilItar, foi prêso.

Convenção
dos Secre
tarias de

Agricultura

Está enfermo, tendo lie subme�
tido á delicada intervenção ("i�
rúrgica o jovem Alberb Paulo
Pereira, filho do sr. Pedro Al�
cântara Pereira, fiscal do imposto
dp. consumo.

I
perdoados

�
o Conselho Penitenciario do

r,m ��Estado deSanta Catarina emitiu '. CPraça 15 de Novembro �
parecer perdoando o :resto da ;pe- � �
aos. sentenciados Francis�o Pa- �1 FLORIANOPO L1,S Santa Catarl"na �,\�I,·cheldt e Valdemar Serap!ão ele �] ��
lvIorais, do que já foi assinado � �decreto na pasta Justiça. ���IW�IIii::a.:s�:t:I�I--�--�---���

FIJrnem charutos

End. Tel. "GLORIA"
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