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-Negado o recurso do P. R. P. contra a eleiçãó
�

paulista, ficando de tal sorte confirmado no

.seu posto o governadorCardoso de-l'�lIélo Néto

A T
RIO, 7-0 julgamento do recurso do P. R. P. foi

reiniciado ás 16 horas, retomando a palavra o ministro Pli

nio Casado. Declara não ser partidario da soberania dos

Estados e destingue Federação de Confederação. Autono

mia de Soberania e lembra o artigo primeiro da Constitui

ção sobre «a união perpetua dos Estados». Acentua que
eles não se pódem separar, submetidos pela Constituição
a um dever absoluto e não pelo simples fato. Entretanto,
os Estados têm direitos de auto-organização, e de auto-go
verno, desde que nisso não infrinjam a Constituição. Os

seus direitos nesse ponto são indiscutiveis. Afirma que no

casa vertente não encontra nada que contrarie a Constitui

ção Federal e ex�ressamen�e nada contra o re�ime !ede
rativo. democrático repubhcano. Estuda as dísposições
constitucionais de São Paulo e lê trechos do recurso do P.

R. P., que afirma ter o Estado legislado sobre eleições
quando a competencia era do Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral.

O ministro Plinio Casado diz que o Estado não legis
lou, mas adotou os principias consagrados na Constituição
Federal e exclama que essa eleição escapa á competencia
da justiça eleitoral. De acõrdo com o artigo 52 da Consti
tuição Federal, o ministro Plínio Casado nega provimento
ao recurso, pelo primeiro fundamento.

A seguir, o ministro Plinio Casado estuda o ponto de
vista da representação classista. Também desmente-o. Re
matando, afirma:

--Nada me acusa de deixar de contribuir para a mo

ralização do regime democrático republicano, negando o

recurso.

voz DO po"o Sem quaisquer ligações politicas.

Proprletarlo e Diretor Responsável JAIRO CALLADO

I NUMEHO 746Píorianopolis, iQuinta·feird, 8 de Abril de 1937ANO mi

As ú.ltimos Ultima hora

Os politicas ria-granden,g
ses se entendem nu.,.

terrena da mais com

pleta I�aldade
RIO, 6 - '\ nA Noite", em solventes.v. E mais estapa-Iurdios.

edição matutina, comentando as Em politica ao que parece
última. conferencias no Rio Ne- tudo é agora permitido ...
gro entre os srs. Getulio V8rgas Mas, o que podemos desde
e Flôres da Cunha, e entre o já anunciar como certo, é que
sr. Getulio Vargas e os srs. joão o entendimento agora feito en

Neves e Batista Luzardo, diz tre politicos riograndenses. tem

que de tudo se pode concluir que altos objétivos patrioticos e não -A diferença do carro nO. 41 para o primeiro colocado,
os politicos riograndenses se en- visa conchavos, nem «articula' foi de 44 minutos na etapa Leges-Fhrianopolis.
tendem neste momento num ter- ções> da espeáe que ultimamen- Ha, tambem, a descontar os minutos de atrazo, por ter

reno da mais completa sinceri- te tem medrado por aí. O que o carros 4 J partido de Lages 12 .mimnos depois do n. 20.
dade. Esse movimento de bôa e fie diz ter ficado estabelecido Iir- Por último, ha ainda a descontar o tempo, relativo á ó,-

mutua compreensão, poderá, tarn- memente, foi a cooperação mu- tegoria dos carros.

bem, dar logicamente os melho- tua e leal por agora, afim de que No trajéto de Lages a Florianopolis 'ti�aram na estrada
res frutos pela culta cooperação mais tarde o Rio Grande se dois carros, devido a avarias, um deles com uma ponta ele êixo
entre todas as corrente, da opi- apresente no tablado da suces- quebrada.
nião em que se divide o Esiado. são �coheso e firme. O general Um dos carros avariados é o nO. 30.
E' assúnto, acredita-se, que FIôres da Cunha pretende per-

poderá ser ainda examinado, manecer nesta capital ainda uma

porque nenhum obstaculo pode- semana.

rá haver nesta altura que impe- Voltará, depois, a Porto Ale
ça tal reconciliação que S0 be� gre não para reassumir o gover
nelicios traria primeiro á propria no, mas para resolver varios as

íamilia riograndense e, reflexiva- suntos de ordem administrativa,
mente, ao Braail. Der ois dessa pois a Assembléia Legislativa
observação ° referido vespertino vai recomeçar seus trabalhos a

prossegue: O sr. Oswaldo Ara- 12 do corrente. E, até lá, os

nha, feliz artífice dessa obra pa' diretorios dos dOIS grandes par
triotica e que tão felicitado está tidos Libertador e Republicano,
sendo pelos resultados maravi- terão assentado a atitude a tomar
Ihosos que obteve, julga que sua deante da nova situação politica
ação está para se concluir e por- do Estado.
tanto deverá voltar dentro de -----------

O deputado RIO, 7 (Band)·-O presiden- poucos dias ao seu posto em
Felix

S.
-

L te Getulio Vargas autorisou a Washington. Neuma n n
Imoes Opes matricula gratuita no Colegio Si o sr. Oswaldo Aranha ain
ero Montevidéu Militar, de dois nétos do rnare- da não tivesse dado traço, o que

chal Floriano Peixoto. não é verdade, traço de provas
MONTEVIDEU, 7-0 de· T rata-se dos jovens José FIo. suficientes em suas altas qualida

putado Simões Lopes Filhc, que nano Peixoto Filho e Nilo Floria- des de diplomata da opinião in
Vem sendo muito homenageado, no Peixoto. digena, teria agora elementos bas-
se�uiu de avião pala Buenos Ai- Os dois descendentes do 20. tantes para concluir que s. s., se O
res, de onde seguirá, amanhã, presidente da Republica, com- acha muito bem em Washington,
para Porto Alegre. pareceram á abertura das au as. pois os interesses do Brasil estão
O deputado gaúcho esteve pre- admiravel'cente defendidos si cOn-

sente á reabertura da Assembleia CAFE' BOM 50' NO fiados li guarda de sua inteli- Cidade do Vaticano, 7 _
Legislat;va, acompanhado de al- ..JAVA gencio privilegiada, sua sagaci- Anuncia-se que a Ação Catolica
tas personalidades politicas e mem- Praça 15 de Novembro dade e seu patriotismo. E' de Italiana esta' fazendo os prepara-bras da embaixada brasileira. Antonio Psschoal e-perar, entretanto, que muita tIvos necessários, para que todos
O sr, Simões Lopes Filho de- \�cnte fique descontente com o os peregrinos, de toda a ltalia se

morou-se em lenga palestra com A doença de ' stabelecimento da harmonia na reunam em Roma, no dia 3U de
o presidente Gabriel Terra. [ rmlia gaucha. maio proximo, para comemorarem
El Pueblo, orgão oficial do dr. P�dro Em politica, geralmente, o bem o otagessimo aniversario do Pa-

govêrno, estampou um clichê do Ernesto (t� uns é mal de outros. pa.deputado riograndense, publicao- Si o Rio Grande se une e Os circules bem informados
Um encomiástico artigo, notician- RIO, 7 (Band�)-O presiden- coheso vem para o cênario na- acreditam qae se a saude do Pa-do a visita que o sr, Simõea Lo- te Gdulo Varga� .autorisou pes- eional discutir e disputar o seu pa continuar a apresentar melho
pes fez a visita que o sr, Simões s�oalmente a aquI�lçãO de m�t�- lugar á sombra, o fato poderá tas, s santidade, após lançar aLopes fez a redação daquele jaT- na� ,para o Ilo.spltal da Pohcltll n�o atender integralmente as as- benção sôbre os peregrilws, ofi
nal. MIlI�arl necessauo ao tratamento p�r�ções dos que prdeririam ve-lo ciara' na missa que se realizara'
O sr. Simões Lopes Filho medICO do sr. �edro Ernesto.. dlVldldo e esfacelado e concOlrer na Capital de São Pedro,.almoçou em companhia de altas �or este motivo! o ,ex-prefeito para a intranquilidade geral. Por- Os mesmos circulos consideram

p"!rsonalidades comrarecen10 ao carioca começo� Imedlatarne!�t: a tanto, 05 boatos e intrigas vão pos3ivel que o rei e a rainha vi.
agl'lpe o embaixador brasileiro e reC(ber os CUidados requendos começar mais vivos e mais aces' sitem o Papa nli proxima sexta-
�utras personalidades. púr seu tstado de saude. SCiS, mais profundos e malS dis- {eira.

conferências

O SR. LAUDO DE CAMARGO TAMBEM NEGA

O sr. Laudo de Camargo examina a materia á luz
da lei eleitoral. Estuda a questão da interdependencia dos

poderes e reconhece a competencia do Tribunal Superior
de Justiça eleitoral para resolver o caso. Abrange todos os

fundamentos e recusa a anulação.

o VOTO DO SR. COLARES MOREIRA

O sr. Colares Moreira fala sobre as instalações das
assembléias e estuda o artigo das ilegibilidades. Acentua

que propôs a nulidade de certas eleições municipais, não
feitas sob a direção da justiça eleitoral. Lembra o voto

que deu sobre a aplicação em todo o territorío nacional
das determinações acerca das eleições de qualquer espe
cie para quaisquer cargos dirétas ou indirétas. Dai votar

pelo conhecimento do recurso. Examinando o mérito con

corda que a Constituição do Estado é que determina a íór
ma da eleição. Acha que o recurso inicial caberia ao Tri
bunal Regional Eleitoral. Examina outros fundamentos ale

gados e regeita o recurso. Acompanharam esse voto os

seus colegas João Cabral e Candido de Oliveira. O recur

so foi assim recusado unanimemente.

Fumem charutos

PRINCIPE DE GALLES

Dois nétos
de Floriano

Encontra-se, nesta Capital, o

sr. Felix Neumann, digno inspetor
da acreditada Companhia Antar
ctica de S. Paulo.

SOe), An,i
versaria de

Cio XI

ORDE DE C
A FLORIA O Ol�S
Foi a seguinte a ordem de chegada a Florianopols:
Carros:

Nos: 20 á 1,5; 23 á J ,6; 3 á 1,8; 18 á J ,9; 2 á 1,10, 25
á 1,12; 16 á 1.13; 21 á 1,19; 15 á 1,22; 10 á 1,26; 12 á
1,29; 19 á 1,31; 32 ii 1,41; 34 á 1,42; 36 á 1,45; 41 à 1,49;
24 ás 2'26; 8 às 2,42; I I ás 2,50; 42 ás 2,56; 22 ás 3,12.

OUTRAS NOTAS

Palestra com o volante Rauli
no Miranda

A nossa reportagem abordou no «Restaurante Cas
catlnha» , o bravo volante catarinense Raulino Miranda
de Joinville.

'

lvIostrando-se entusiasmado pelo brilhantismo do raid,
declarou-nos tudo ter feito no sentido de honrar a terra
catarinense.

A' saida de Cachoeira, depois de haver percorrido 5
quilornetros, o eixo do seu carro entortou, motivo porque
foi Iorçadoa retroceder, afim de reparar a avaria, no que
perdeu 1 hora e 20 minutos, entre o concerto e o percurso
de 10 quilómetros, de ida e volta, que foi forçado a fazer.

Reiniciando a corrida, como fosse o ultimo, perdeu
se, tendo tomado outra estrada, numa distancia de 9 qui
lornetros, tendo, ao dar pelo engano, retrocedido, perder
do assim mais 18 quilometros.

Ainda nessa etapa o cabo do acumulador rebentou
sendo que mais adiante, ef!1 virtude de uma den-apada:
quebrou duas rodas, que tiveram de ser reparadas para o

proseguimento da viagem, que teve de ser feita com todas
as cautelas, até Lages.

Apesar de todos esses contratempos não desanimou.
tendo feito a etapa de hoje com a direção do carro em

petição de miseria.
Disse-nos, por fim, que continua disposto e cheio de

entusiasmo, lamentando tão sómente que não tenha tido o
auxilio de ninguem, viajando quasi sem um tostão no
bolso.

Rematando a sua palestra disse:
-Com dinheiro ou sem dinheiro, com a barriga cheia

ou vasía, espero ir até ao Rio de Janeiro. no meu carro
«Ford». de 29, com 28.000 quilornctros já em cima de si.

O volante Raulino Miranda, chegou a Horianopolis,
em 15· lugar.

o rendim�nto d�s suas aves, em ovos e gorduras
depende da ahmentaçao que se lhes proporcionar.

Prefira, portanto,
f,a.RELlNHO e TRIGUILHO

ótimos produtos do Moinho joinville, cujas vantagens são
indiscutiveis.

-

Filial de florianopolis: Cães Frederico Rola-Caixa Postal, 113�

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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B d N" h nlao a O_I ãc) se d�;s·
O �m� lL. t p t· I

tratar ran ão e Igm o.

uw��hma ma a III a ! Desportiva Como é sabido, Niginho, da cidade Delf'l cuide!
capital mineira, encontra- se nesta

capital, tendo assinado compromis- moeralica
50 para Jogar três mêses emdeíe
sa das côres do Palestra Itália.

escreve

(Da ficademia Brasileira de Ciências
Ocultas, por cotrespondencia, c. postal 2911,
S. Paulo.-Nossa exclusividade)

Uma das verdades maiores do ocultismo bio
logico, e eu fui quem o fundei no Brasil, de dois
anos para c', é que não ha isoladamente erros mo

raes. Quero dizer: todos os erros julgados do cara

ter, ou oriundos de males da vontade, ou digamos
da alma, de, pão existem. Ora como póde não
existir, por exemplo, a agonia de um individuo pro
fundamente sentimental, amigos de sonhos e ilusões

poetlcas, si o botarem de repente num balcão,
«servindo a freguezia, ? . .. Esse «espiritualista»
não havia d- sofrer como um danado? .. A sua

alma, o seu eu fluido não é feito ínatarnente dessa
forma, o que o impede irremissivelmente de ficar
milionarlo no balcão sebento? ...

Nada mais errado, prova-o o ocultismo biologi
co, do que essa maneira de pensar.

I Certos estados de alma, ou de espirito, que
proibem ás vezes a felicidade material, e logo so

cial e ordeira do individuo, não existem... por si
mesmos, e sim são sempre efeitos. Sim, efeitos ape
nas de causas físicas.

Por esse critério esoterico, de base orientar,
troca-se a alma do individuo, como se lhe troca a

I camisa Cada desarranjo mental, moral, espiritual,
etc., existe porque ha um desarranjo ou um erro fi
sico qu : lhe dá causa. O ocultismo bioiogico, em

gera' t: -rnado pela boca, elimina o erro organico, ou

emuntorio, ou glandular. E o seu rnáu efeito psiqui
co desaparece. A alma assim é trocada, nascendo
outra moral no individuo.

R baixando um pouco a questão, não é errado
admitir-se que a alma humana móra menos no ce

rebro, ou no coração, os dois reinos do sentimento

II e da espiritualidade, e mais 1I0S intestinos. Intestino
livre, alma azul e ouro!

I

do Rio

Negro
term-� a significação

qu�� s /� �hé quiz empresa
t�r�um[f�egressa para os

Est�Hdems Unidos a sr.

O�waldo Aranha

Não

Continúa a impressiohar os cir
culas pol�icos a vi5ita do sr. Flô�
tes da Cunha ao presidi:!nte da

Republica, sr G ttll,o Vargas, no
Palacio de h�l') Negro, em Pe
tropolis. Surgira'!), como é natural,
!'la primeiro inst'1r;te, 05 rumores

mais contraditorios a respeito,che�
gando-se me�mo a dizer que o

presidente da r�cpublica havia

convidado, telegraficamente, o go
vernador do RIO Glande a avis
tar-se com s. excia. Transcorridos,
contt.:do, os pIimeiros instantes de
cc"Jusão, já se conhecem alguns
ddalhes precisos a respeito, que
nos apressamos a trrmsmilir. Para

explicar o encontro realizado sa�

bado último no Rio Negro,convem
relembrar algur s h,tos que se re�

laciorwm CO!� a in" <p:"rada visita
do govnna ')� 'iI' I Hnpas. O H.

OsvakilJ AJal , ,de que rf'gres-
sou d.: \Vci.l' ,.1, tomou a SI a

t'Ilrefa de promo';er a reaproxima
cão do sr. FJôres da Cunha com

; sr. l_;etul·, ·/n;·\�",". mesmo que

, '

preSloeiJie, lju.e (,di,) "".�sclava mais

ter entendimentos com o governa�

dor do Rio Grande, em vista dos
ultimos acontecimentos que estão

bem vivos na memoria de todos.
O sr. Osvaldo Araoha,persistindo
porém no seu proposito, foi,então,
a Porto Alegre, para dar os pri
meiros passos em favor da reapro
ximação, mas encontrou logo um

ambiente hostil a uma tentativa
d':!ssa natureza, depois de varias
demarches, retornou ao Rio,sem
obter quaisquer resultados.

Transcorreram algumas sema

nas e o sr. Osvaldo Aranha vol·
tou á carga, seguindo para Porto
Alegre, recentemente com o mes-

mo objetivo.
.

Aí chegando o sr. Osvaldo
Aranha entlOu novamente em di
reto contacto com o governador
do Rio Gnnde, persistindo na

execução do trabalho iniciado,ape"
zar dos primeiros fracassos que se

haviam registrado. Agindo com

habilidade e diplomacia,conseguiu
convencer o sr. Flôres da Cunha
de Gue devia ir ao Rio.Ao chegar
a esta capital, o sr. Osvaldo Ara
nha conduziu o sr. Flôres da Cu
nha ao Palacío do Rio Negro,em

UMA VIAGEM
gratls ao R IO

O Salão Progresso, á Rua
Felipe Schmidt n. 5, dará a

V.S. esta oportunidade.
Basta adquirir, no seu bal

cão, um bilhete, quer da Lo
teria Federal ou da Loteria
S. Catarina.
O envelope, contendo o bi

Ihete, leva um número que,
coincidindo com a centena
do primeiro premio da nossa

loteria na extração do dia
27 de Maio próximo, pronto:
é arrumar as malas e Vil ao

Salão Progresso buscar uma

passagem para o Rio de Ja
neiro, num dos vapores da
firma Hoepcke ou da CiaJ\ac.
àe Navegaçãó C05teira.
A passagem é de ida e

volta em primeira classe.
Não deixe passar a opor

tunidade de ir, pela primeira
vez ou de retornar,em visita,
a cidade maravilhosa! O Rio
de janéiro é bem um comple
mento do reino dos céus,
prometido á gente pelos pru
fétas ...

Vá hoje mesmo adquirir o
seu bilhete e exija que seja
em envelope fechado! .

Parece incriveI! Uma pas-
A tletlsrno

�agem em primei�a c1asse,d� S. PAULO 6 (B d)-A IIda e volta, ao Wzo de janel- .

' an,
ro completamente gratisI

Federação ChIlena de Atletismo

'Depois, e uma oferta do
resolveu não conc?rrer ao Cam

Sqlã� Proglesso, O feliz dis- peonato Sul-Amencano de Atle

tnbuldor dos grandes pre-
tismo, a realizar-se no proxlmo

mios!
mês de Maio, em S. Paulo.

Dia 7 de Abril, 200 Contos
da Federal, IOde Abril, Mil PO IO
Contos!

15 de Abril, o prillíeiro! �.PAULo,.6(B�nd)-AA:�1sorteio da Loteria S. Catari- soclação �rg��tma de Palo acel

na, a loteria do pobre, a lote- i
tou em prmClplO a, proposta ,for�_I'ria do rico,a loteria. do povo,
mulada pelo Hurh�gha� Club.e

a nossa loteria!
de Londres pdra a Ida a Arge?tJ-
na de uma poderosa turma brita-

Redator:Acloll de Vasconcelos

FUTEBO'L
S. PAULO, 6 (Band)-Sabe.

se que os dois emissarios do Pe
naro], de 1\1ontevideu, fizeram pro
postas tentadoras ao jogador Car
deal, de Pelotas.

Este. porem, declarou que não

quebraria o compromisso que tinha
assumido com o Nacional.tambem
de Montevideu.
O atacante gancho aguarda ape

nas o dia de amanhã, quando da
rá baixa do Exercito, para rumar

I
para o Uruguai, onde integrará o

quadro do Nacional.

S. PAULO, 6 (8and)-Fra
cassada a tentativa para obter o

concurso do jogador gancho, Car�
deal, para o Penarol, os dois emis
sanes desse clube uruguaio em

balearam para S, Paulo e Belo

, I
,

SALÃO PROGRESSO
Rua Felipe Schmidt n. 5
TELEFONE 757

Petropolis, tendo este se avistado
realmente com o presidente Getu
lio Vargas.

Essa visita, porém, não kve,
ao contrario do que foi divulga
do, a importancia que se lhe quer
empre�tar, pois que, segundo esta

mos seguramente informados, ela
nâo veiu alterar, em absoluto, a

(:ontinua na 5a, pagina

Assembléia geral de
sábado

Procure zelar, cuidados1Jmente
Pelo bom luncionarnento d

'

,... o apa.
relho gastro-iutestinnl, exami:1a�do
bem o estado dos alimentos que
Ingere.

Evite os alimentos expostos á
poeira. ás mOSCilS e os deteriora.
dos pelo calor. Na-o d'se eixe en-

ganar pela bôa aparencia que . á�
vezes apresentam. Apé!sar do bom
aspecto pódern e icerrar perigosos
tóxicos oriundos da ôer.cmposição.
Combata a tentação de ingerir
guloseimas fóra de horas.
° estomago precisa de repouso

entre as principais refeições. Os
que cernem a toda hora tornam'
se dispepticos e sujeitos a cnses

pcriodicas de diarréas.
Para combater estas aconss.

lham-se dieta hirlnca por 12 a 16
horas e o uso dos comprim idos
Bayer de EldoformlO, que corri.
gem as dejeções liquidas ou semi.
liquidas, combatem as fermenta
ções e defendem as mUC05dS m

testinais das irritações.

s. PAULO, 6 (Band)-Con
sidera-se como certo o ingresso do
centro -medio Brandão nas fileiras
do Nacional, de Mont�vidéo, que
já lhe enviou duas vantajosas pro�
postas.

Segundo declarou o jogador co
rintiano, encerrará definitivamente
as negociações com o clube uru

guaro, logo que aqui chegue, o

emissario do Nacional.
A proposta recebida por Bran

dão é de 40 contos de luvas, por
um contrato de dois anos, e um

ordenado mensal superior a um

conto de réis em nossa moeda,

Em sua s 5de, á 1 ua Felippe
Schmidt, n. 2, reuniram-se sá
bado último, em Assembléia
Geral, os membros da Diretoria
e adeptos da União da Mo
cidade Democratica.

O amplo salão, repleto de an

tigos adeptos e de grande nume

ro de novos soldados da demo
cracia, apresentava um aspecto
animado e festivo, e foi no meio
de um verdadeiro entusiasmo que
') sr. presidente em palavras cheias
de fé e patriotismo, abriu a ses

são, passando logo o sr. secre-

S. PAULO,6 (Band)-A im- tario á leitura da ata da reunião
prensa de Montevideu noticia que anterior, que foi aprovada, lendo,
o Nacional yai enviar um ernissa- em seguida, o expediente que
rio ao Brasíl para contratar joga· constou do seguinte: Oficio do
dores brasileiros para o clube uru- sr. dr. Armando Sales Oliveira,
guaro, agradecendo a comunicação que

O referido erniss ario trar
á

ce- lhe foi feita de haver sido Iun
denciais especiais do Penarol paca dada a União da Mocidade
tratar do caso de Feitiço junto Democratica: Telegrama do sr. .,

U
.

a C.B.D., pois, como se sabe, a Des. Gil Costa. agradecendo as 1Fa ,possue a

b
mão sua séde nova'

id d
.

I
' ..

f I" - d U'
,

I
a aram Iam em os srs S Ienti a e naciona aceitou a inscn- e icitações a mão pela sua V·

. E':"
. ,. o 011

- d d 'Ih' I V
-

b 'Ih
'

did terra, uc r.res Fern':l!des e
çao o gran e arb erro pe o as- ri ante entrevista conce 1 a ao f M'i
co da Gama, sem o necessano vespertino A GALETA, desta pro .essor I)

ton Sullivan' O>

passe do clube oriental. capital; Oficio do sr. Nuno qua�s,. em

la f�ras entusiasmada,

Considera-se de grande utili- Gama d'Eça, solicitando renun-
e c.

eH\sl
e e, concitaram os

dad d F'"
.

d d J
seus co egas a h.bal:lar, inces-aae o concurso e ertiço no era o cargo e o. secretario

'

'd t· - I d U'- f
'

cI'
santemente pela con ti -

comanoo e sua orensiva, razao a mao, que, 01 conce ida, d id
.'

d
� cre rzaçao

I l-f' d r' I P
. os I eais a União, que são

pe a qua serao eJt05 to os os es- • .om a pa avra o sr. resr-

forços para conseguir o seu rein- dente informou á casa, que se
os mesmos que irmanam o povo

h brasileiro que quer a democr
'

gresso. ac avam vagos os cargos de 20. acta

vitoriosa, porque tem t
'

vice-presidente, creado pela lei a cer eza

,

S. PAULO,6 �Band) -<? me- organica, lo. secretario e dê lo.
absoluta que o nosso querido

dlO-esquerdo pauhsta Oroslmbo, tesourel'ro passa d _,,, I ,Brasil só poderá VIver, progre-
d f dA d FI

' , n o ',v, 'Jgo, a d' dque e en e as cores o um1- , elel'ça-o em t'
Ir e pcc.sperar entro da liber'

R· . .
• escru !no secreta, 1 dnense, do lO, não podera Jogar senào eleitos os srs. f:duardo

(a c, unicll e verdadeiro regime
futeb,ol por algum .tempo. Domingos da Silva, Euclides

do p:JVO, pelo povo e para o

.

E que num tremo do. clube ca- Fernandes e Milton Edua{d0 povo.
rJoca ele sofreu um séno tombo S II'

,

A'
Encerrada a sessão, reuniram-

J I f d
u Ivan, respectIvamente. pos Ie que resu tou a ractura e uma

a elel'ça-o "'sS' l
t

se� ogo, os membros da Direto'
1 '

I
-
,e ell sennores OlIl,a-, I dClaVlCU a. d

' na, reso ven o, por Imanimida-
O d I ' b

ram posse os respectIvos cargos,
seu esta o gera e om. sob calorosa salva de palmas

de, adoptar o plano organizado
pela sub-comissão incumbida des-

S, PAULO, 6 (8and)-Tudo
I presentes.

,

E d
te trabalho, mlclando, ainda este

i.dica que o Santos F. C. consi- m segu,1 a, o sr, Manoel � d dF d d mes, U"lS gran �s campanhas uma

ga, amigavelmente, o concurso do ontes, presl ent: a Unão, lo' de propaganda e outra de alis
excelente centro-atacante Alfredi-' mou a palavra, mformando que tamento eleitoral.
Ilho, que ainda no ano passado ������������������������
jogou pelo Flamengo, do Rio. Dr. Ivo d'Aquino

Adovgado
Florianopoli�

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. M.afra, 33
Fone-1.191

o qual limpa, conserva e rejmTenesce a cutis e,
que tira as sardas, espinhas, craves etc. sem des
cascar a péie.

o sonho da mulher
nIca.

FIGUE.IRENSE F.C. S�r bt�n;ta e prediléta,
t"ealizar ..se-á usand ':) o

Realizar-se-á, amanhã, ás 19
horas, nos altos do Café Java,
uma reunião da direloria do Fi
gueirense F.C.

CREME

P
VITAMINOSO

CU 1J l
EM CASA DE FAMILIA

alugam-se quartos com ou

emo pensão p'a colegiaiS e Ismoçs solteiros.
Informações neste diario. �'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiliii__-=��� __,.

•

......
.
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Irradiação de

,

Popu.ar e Agr!- Serviço I�él�eo Candor
1 Roma

.

.'"'1 � a {"c. ���'!:!l ono\1o"'l A Estação de Roma 2. R.O.I C>_" '- �" .•�J! e.� , �,'?;

�i Catanna Para o Norte II onda c. m. 31, 13-kc. 9635, ir-
�I

(SOC'. (-00'11• Reso. Ltda.; I
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais I radiará hoje, ás 20,20 horas, (I

r r 2a. feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas seguinte:
-la.feiras 8,50» 4a.-feiras 20 » i Anúncio em italiano, espa-

Rua Tr�jSlml n. 16 5a.-feiras 1 J ,50« 5a.-feiras lO}, nhól e português,
(Ed.Iicio proprio] 6 f' 840 5 .c' '>0 Marcha Real e Giovinezza.a- eiras ,.» a.-lelras.._ »

Noticiário em italiano.

orientação do sr. Getulio Vargas
em relação á politica do Rio Gran-
de e nacional�coo.tinua,ndo s.excia. CINE ODEON, o lider, focacada vez mars Identificado com I'. ; 7 30 h um ClmQExe::usão de uma opereta em " iza, as " oras,. n ....

um áto,
as correntes que ar apoiam o seu" da Wa'ner-OS amôres de Su-

C governo U rr P' H h' I onferencia de �aria �el�tú A p;oposito, viemos a saber I Oz�nCa I cIoI
m z.azu 1t3 e ug

sobre o tema: Contributo a his- .

I d I d
onne .

toria do Teatro italiano: des- que vanos e ementas e re evo a

--C-A-F-E-'-B---O-IVI--SO' "NO
canso da mascara errante. política riograndense procuraram •

se informar dos resultados do en- J .,�-lVA.

I Concerto de piano, P 51 d I,r bcontro do sr. Fiôres da Cunha I raça
.

e 'lo�cm ro
Noticiario em espenhél e por-

com o sr. Getulio Vargas, por in- Antonio Paschoal
I tuguês.
I termedio de conferencias telegra- S "I

� w,

l'
Marcha Real e Giovinezza. c b' c e r nl � �on � r go ,

ncas, e rece eram a connrmação ; � í{;,JJ, � •

-�� I Dr. Pedro de Moura Ferro, plena de que o fato não virá mo-

Q t 'I - h' d f'( di' uan as I usoe>, oje es eitas,
����������������������� Advogado dificar os rumos atuais a po itica

Rua Trajano n. I

I
estadual, permanecendo cada par-
tido no seu sector, sem recúos.nem

Gratifica • se I transigencias
conciliatorias.Adean-

Lo.. ta-se ainda, em círculos bem in-
uem formados, que o embaixador 05-

Tendo sido perdida uma pasta valdo Aranha regressa, por estes

de couro, de côr marron, conten- dias, para Wa,hington,&fim de re

do papeis de valor, solicita o seu assumir as suas funções, desiludi
dono que a entregue nesta reda- do com o fracasso das demar-

I ção, q�€ �erá bem gratificada. ches que realizou.

RFCEB1:, DEPQSITOS

Ca!)ital
Heserva

J 36:700$000
56:424$498

I,

SEGU!NTES jURUS:

c[e Lin.itada 5'[. ala.
elc. Avisof'revioõt. ala.
Prazo Fixo S'I. Ria.
WT�"',;"5:U;;m;�

fi�i LL'G;\-Sf:.. o andar ter

/t .d"'�, I CO da rua Trajano n.

15 com cor.partimento para
e",critório. Tratar no Banco
P e:ricola.

"

-SE

:Vlathem?tica Ekmf'ntar, Arith
mhicll, AIgebra. Geometria, Tri
gonomdrié1, etc.
T ratar no Curso de Madure'

za das 18 I 12 �oras ás 19 1 [2.
132.

Para o SUl
Partidas dos aviões-fechamento das malas postais
Domingo 8.50 horas Domingo 2.30

-

horas
2a.·feiras 12,50 horas Za-feiras II »

4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras II )}

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

do

FUMAR
"OSIRIS" é reunir o agradável ao

util, porque, contém cheques em dinheiro e, cou

pons que colecionados são trocados por apoli
ce de 200$ do Estado de São Paulo-São ven

didos nas bôas casas do ramo -Representante
-depositario para o Estado, CI-P,RUTARIA CHIC

(Da-se Fosforas) Rua Felipe Schrnidt n. 9-Caixa
Postal. 107 -,Flor;a.nopolis

Estado
atarlna

Salltade

Leis

Em beneficio do HOSPITAL PISiCOPATA do Estado

772 de 1908 ... 1115 de 19!6 e 131 de 1936

Ordem de Extrações
Meses de ABRIL e r\l1,AIO

de 1937 ih

--- --

Ordem Extração Premio maior I Valor com imposto I Decimos

1 15 de Abril 50:000$000 13$000 1$300
2 22 » » 50:000$000 13$000 1$300
3 29 » » 50:000$000 13$800 1$300
4 6 » Maio 50:000$000 13$000 1$300
5 13 » » 50:000$000 13$000 1$300
6 20 » » 50:000$000 13$000 1$300
7 27 » » 50:000$·000 13$000 1$300

Jogé:�m apenas 15.000 bilhetes
A Administração da LOTERIA DO Esr ADO DE SANTA CATARINA, continúa na sua tra

dição de conservar os seus planos, jogando com poucos milhares e maior numero de bilhetes sorteados.

LA N O A
premio ele

2 premias" 1:000$

5 500$

20 200$

40 100$

120 50$

1.250 30$

450 "2 U, A. dos
3 primeiros
premias a 30$

l.8go premias no total de

50:000$

4:000$

2:500$

2:000$

2:500$

4:000$

4:000$

6:000$

37:500$

Os bilheteS são divididos em decimos
de 1$200.

Havendo repetição nos dois ultimas al
garismos de qualquer aos 3 primeiros pre
mios passarão, os premias aestinoôos aos
ôois ultimos algarismos ao numero imeàia·
tomente superior.

Do premÍo maior se deôuzirá 5 '1. para
pagamento dos numeras, anterior e pôsterior.

Os premios prescrevem 6 meses da
ôata 00 I?xtraçêío.

A Aôministra';ão não atenoe reclama
ção alguma por perda, adulteração de bi
lhetes ou qualquer outro im:iàente alegado.

Os bilhetes inutilizados com a palavra
I?A60 não têm valor algum, porquanto o

referido carimbo pertenc::z á administração.
13:500!lJ;

126:000$
EXTRAÇÃO A'S 15 HORAS

Não serão pagos bilhetes defeituosos

Os pedidos acompanhados das respectivas i!!'portancias e ma:s 1 $000 para o porte serão

atendidos com toda brevidade.
BILHETE EM CUSTODIA

P oH. evitar extravio e maior segurança de remessa, O� pedidos de bilhetes para o interior,
pódern ser tarr,bem atendldos por meio de celtificados nominais correspondentes aos bilhetes pedidos e

com os mesmos dir�itos dos bilhetf"s originais, que tcam em cu�todia na séde da LOTERIA, á disposi
ção dos que os pedire:n.

•
G Apressai-vos, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •Endereço Telegrafico: LAPORTA Caixa Postal n.50 O

O _..
Est,ado de Sar)ta (::atarina -- Flor'ianopolis Q CREDIT �VlUTUO PREDIAL �,

G •Precisarn-se de Agentes atívos i•••OG.------OO------.���.e.e

ANGELO
----m-----

PORTA &LA Ciaa
Praça 15 de Novembro .... Edificio La Porta

A 'conferen
cia do Rio
Negro

CARTA,-,ZES
DO DIA

CINE ROYAL E CINE
REX, simultaneamente, ás 7,30
horas e ás 7 e 8,30 bo-as, um

belíssimo filme da Fex-Inl)cen
te pecadora, com Rochelle Hud
son, Henry Fonda, Slim Summer
ville e Edward Trevor.

Continuação da 2a. pagina

Jockey Club Florianopolis

que resurgmam, como por encan

to, das dunas do oceano da nos

sa fantasia!
SER MILIONAPIO ...Quao.

tas esperanças mortas, que ressus

sitariam ao sopro magico da ven

tania quasi louca produzida por
VINTE MIL pelegas de CINCO··
ENTA MiL RÉiS!

VINTE MIL pelegas de CIN
CONTA MIL r�E'IS! Não, não é
isto! São duzentas rr. ii pele
guinhas de cinco mil réis!

E' FANTASTICO !

I
A Lorena Federal, como se

quizesse teimosamente, pertinaz
mente, enriquecer o povo, realiza
rá mais um formidavel sorteio no

dia IOde Abril próximo.
Catarinense ! Oxalá sejas tú,

desta vez, o novo milionario !
10. premio MIL CONTOS
20. idem CEM CONTOS
30. idem TRINTA CONTos
40, idem VINTE CONTOS
50. idem DEZ CONTOS,

��������������������i���. além de mais quatro mil cen
� - q; • -

to e trinta e dois premias dí-
VErSOS no valor de SETECEN·
TOS E TRINTA CONTOS!

E' FORMIDAVEL ! !
Bílhek inteiro 120$000
Vigessimo 6$000
NOTA:
O bilhete nO. 2'021, da

ultima extração de MIL CONTOS.

I contemplado com 10: 100$000,
I foi pago, na presença do repte
setante deste diario, em cheque
ao portador, contra o Banco de
Credito Popular e Agrícola, des-
ta praça.

•

liares.
O mais elagante centro de diversões farní-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
,Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

o anjo protetor de seus filhos é a

"Lombriguei ra Minancora"
�����������������

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta !
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(1, 2. 3 ou 4).
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria !
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGUEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Laboratoricl "MINANCORA-JolnviUe
CANDIDATE:-SE A MI

LIONARIO!

�z;:=�==����-��-���� Rua Felipe Schmidt n 5.
•••••••• •• ..3••••
D •

I Credito Mutuo Predi@� =
· �
• •
• e

O illalor e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

I A CREDITO MUTUO PRrE!:-

I
D IAL, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

I, -a joia de enlrada é accessivel a lodos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus premias, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois :sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. J 3, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Nossa Vida
FLORIANOPOLIS, 8 de Abril de 1937===

Irradiação da A viagemJ�lernanha da senhora Darcí
Vargas

Classificação geral por
pontos perdidos até

Lages

construtda na.

Central A estação alemã DJA, onda
31 ,38 ms., irradiará amanhã o

RIO, 7 (Band) - A sra.
programa abaixo para a América Darcí Vargas, esposa do

S. PAULO, 7 (Band) -- do Sul. presidente da Republica, que
R��!jzou-se a ina.uguração A'� 12.00 hs.-14.00 h:

..
e
viaja para a Europa, acorn

ofl�lal da lo�o.motlva cons- 22.50 hs.-4.45 hs: de Berh� panhada por suas filhas, em
truida nas :f1ctnas da Cen- corresponde, respectivamente, as caráter privado, será recebi
trai do Brastl, que recebeu o �.OO hs.-IO.OO h.s. e 18.5� da em Génova pelo ernbaí-
n. 345. 115.-0.45 hs. no RIO de Janel- xador Guerra Duval.
A soleni�ade verificou:se ro: A sra. Darcí Vargas pre.

com a parÍl�a da maq:ll.na 22.50 Anuncio OJN e DJQ tende assistir á inauguração
para a estaçao. de Cachoeira (aI., port.).Canção_popular alemã. da Feira de Milão, que con
onde aguardará a chegada 22.55 Saudaçoes aos nossos ta com um -stand- brasi-
do NP-4 para conduzir a ouvintes.

. 'leiro.
respectiva composição ao 23.00 Sonata patehca de Be- _

Rio. ethoven.Ao piano: Hans Belrz.
Em regosijo pelo auspí- 23.30 Reconstrução alemãlpor-

cioso acontecimento foi pro- tuguês] Introdução.
movida una festividade nas 23.45 Noticias e serviço eco-

oficinas do Norte que contou nômico (al.),
com a presença do coronel 24.00 Concerto recreativo.

lv1endonça Llma, diretor da 00.30 Simbolos eternos da cul-
Estrada, enge ihelros, opera- tura alemã: VlI-Wartburg. Au
rios e fu. cionarios da rnes- dição de jakob Schaffner.
ma, assim corno numerosas 1.15 Noticias e serviço econô-

pessoas amigas. mico (port).
O cel. Mendonça Lima 1.30 A primavera quer agora

garantiu que a entrega da saudar-nos. Cantos primaveris ale
locomotiva 345 ao trafego, mães de Rudolf Lamy.
marca uma nova etapa na 2.15 E'co da Alemanha.
vida da Central do Brasil. 2.30 Pelea Lie-Zaepfel canta.

Farinhas s.iperiores, elaborados com os melhores tri
gos' só as do

.

MOINHO jOINVILLE.

o raid automobilistico Monte- e meia para concerto. a� senhorinhas Lucia Fernan-
vidéu-Rio de Janeiro, está rele- Apezar desse grave contra- des Lopes, Maria das Dôres

es- gando para segundo plano a pro- tempo, no final da 4a. etapa, os Lisbôa e Maria de Lourdes Li
pria agitação resultante do mo- nossos volantes, que chegaram a nhares, filha do bravo mecanico

aos nossos mento político que atravessamos, Lages em 13' legar, ficaram elas-
que na barata 41 está fazeDdo

DJN e DJQ porquanto não está empolgando sifir::ados, no conjunto geral.em 7" o raid Montevideu-Rio de Janei-
somente o Brasil mas toda a Ame- lugar. Iro;
rica do Sul. Outra nova para nós catarinen- as exmas. sra. d. Alda Nunes

����··�_- ��--------���1� A q�rtael�dpa, aln�mb vdeoc� sf�,q� lPovocoobg�dnde�gl�:j� To�ntioo;
�� da, foi assina a a pe o a an ono OI a co ocação o tI. a pe o vo- o menino João Carlos, filho�1\�

1 da prova de dois valorosos vo- lante catarinense Raulino Miran- do sr, Alfredo Müller.I,J\� lantes, quais fossem Abelardo No- da, que chegou em 17' lugar.Ltj ronha e Daniel BU5so, amhos Como é sabido, o carro deste ef!HTE HOVA

Ri:� em resultado de acidentes. volante, na saída de Cachoeira Está em festas o lar do sr.

��� t
·

h � Para nós, catarinenses, a quar- sofreu um gráve acidente, o que ��ario da Silva, com - nasci-�� a In a l� ta etapa foi de apreensões e de obrigou Raulino Miranda a voltar mento de um interessante garôto,!� . I ::�'=:�:� eJJ:�;:m:nl:Oli::�: r��:��,�;;:d:�p�::' �� f'::ri:: �:ri�":"ou o nome de Sidnei

�:� �
haver a barata 41, pilotado por que seu carro sofrêra.

��� ,_ Clemente Rovere e Rafael Linha- Apesar disso, ei-lo surgindo l'HE:6f"lm UH5

� RESOLV :RAV1 OS SEJS NOVOS P?'OPRIETARIOS REDUZíROS PREÇOS res tido uma pane nas imedia- novamente na competição, pilotan- Está em Florianopolis o sr,

EMPREGANDO CONTUDO GENEROS DE PRIMEIRA NECESSlDADE. de Antonio Prade, noticia que do um velho Ford de 4 cilin- Alfredo Blaise, tabelião em In-
afim se coníirmeu, dando motivo dros daial.
a que correrem os mais desen-
contrado boatos, inclusive a de
que 05 nossos volantes haviam Periga para

o processo.
resolvido abandonar a prova. • • DegrSI e

Felizmente, devido á gentileza as InstituI-
elo ilustre comandante da For<ta - BRUXELAS, 7 - O mi-
Pública, sr. Coronel Cantidio çoe. nistro dos Transportes abriu o

Regis, facultando todo o noticia- processo contra Leon Degrele,
m1 rio relativo ao raid, por interme- RIO, 7 - O sr. Café Filho chefe do partido REX, acusando(fj dio da estação radiofonica de requereu hoje informações ao go· dos crimes de calunia, difamação

Lages, pertencente áquela corpo- verno, estranhando que o Brasil e injurias, pos motivos de reíeren
cação, a tranquilidade voltou a em geral só promove intercambio cias Ieitas pelo líder rexista á pes
reinar, com a informação de que cultural com os países fascistas e sôa do ministro em comicios rea-

o acidente Iôra determinado por indagando se essa orientação não lizados pel,) partido REX.
uma ruptura no radiador, o que constitue perigo para as institui- O sr. Degrele sera' julgado a

determinou um atrazo de hora, ções democraticas nacionaj�. 21 do corrente.

locomotiva sensacionel raid

Cai�a Postal II O-Joinville -End. te}. Silos
Filial de Florianopolis: Cáes Frederico Rola.

c R D AA

o
Montevidéu • Rio

Canja á brasileira
Sopa de legumes
I ingua recheiada C[ vagens
Galinha assada
Camarão ensopado

» á baiana
» rnaranheuse

Frango de grelha
Tainha recheiada

» frita

Tainha á baiana
Bife acebolado
» C( batatas
» á írancêsa
» avenida
Mayonaise de camarão

» de galinha
» de lagosta

I
Macarronada extra

» italiana

2$000
2$000
2$000
2$800
2$500
4$500
3$jOO
3$500
1$500
1$000

OTIMA COSINHA - TECNICOS ESMERADOS - ESPLENDIDOS
sonVETES e SABOROSOS ASSADOS

1$500
1$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$000
2$500
2$000
l$jOO

----- o-----

AI m O ç O

N. do PontoslVolante Nacionalidade perdí-Colocação carro dos
J

I' lugar Noberto Jung 20 bras.-(gaucho) 282
I 2' » João Pinto 23 » -( lt ) 303

3' » Miguel Frabasile 34 uruguaio 368
4' » Borrat Fabini 32 argentino 382
5' lt Pasquali 9 argentino 408
6' » Mac Carthy l 21 » 422
7' » Clemente Revere 41 bras.-(catarinense 426
8' » D. Busso 25 argentino 427
9' » O. Pereira 2 431
10' » G. Pinheiro 30 439
I 1 . }) J. Magalhães 18 473
12' » Gigliani 19 486
·13' lt Arturo Kiusse 8 543
14' .) Oscar Mallet 10 546
15' » A. Pereira 16 676

5 PRATOS. Sobremêsa e Café

Jantar
5 PRATOS, Sobremesa e Café

Vultoso
Legado

BAGE, 7 - A firma Sunhe
e Cia., entregou, ôntem, a' te

souraria da Santa Casa de Ca
ridade de Bagé, a quantia de 5
contos, legado feito em favor da

quele estabelecimento, pelo sau

doso bageense, coronel Roberto
Silveira.

----0----
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2.45 o direito alemão. Dr
Fritz Schwiegk.
3.00 Ultimas noticias (em ale-

mão).
3.1 j Concerto militar.
4.30 Ultimas noticias (em

panhol).
4.45 Saudações

ouvintes. Despedida
(aI,. port.).

I o

2$500

4

m·UVER5ARI05

Senador Artur Costa

Aniversaria-se hoje o ilubtre
senador da Republica por nosso

Estado sr. dr. Artur Ferreira da
Costa.

Figura inteligente e erudita, do
tada de invulgar capacidade de
trabalho, o eminente representan
te catarinense tem sabido, com

marcado interesse pleitear e de
fender junto aquela câmara legis
lativa as altas pretenções de Sta.
Catarina e do seu povo.
A sua atuação no Senado, não

ha negar, tem sido brilhante,
merecendo aplausos dos barriga
verdes sinceros e que relegam
para plano inferior e secundario
resentimentos politico-partidarios.

I Associando-se as inumeras ho
menagens e que serà alvo, na

data de hoje, A Gazeta felici'
ta-o.

Faz anos hoje, a menina Zul
ma Silva, filha do sr, Agenor
Silva.

E'AZem RH05 HO'l E

Casino Imperíal
no majestoso prédiO do Clube MartineHi

II

2$500
ExIBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS _DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. epreensivel de bar e restaurante

Otirne orquestra - Bom Cabaretief'"'

Exijam o sabão

"Virgem Especió.lidade"
de Wetzel & Ci•••• Jaínville

.' (MARCA REGISTRADA,

o ideal paa co�lnhd, lavanderia e lavadeíra
, ". _.

1"°'

Servirá fidalgamente sua distinta freguezia não só durante o dia como

tambem durante á noite.
Os Chaufeurs gozarão de um abatimento especial.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




