
10 GR.NO '0 (�:I�
une-se a S. Paulo contra o çt��te

,.E •.... ( -

o gel. Flô.-es da (;unha
'de apoio á candidatura do sr ..

"eira, estando identificados no

as partidos Republicano Liberal

dávulgou
Armando

D manifesto
de Sales Oli·

meSiflír..O pensamento
e Castilhisia.

lavrada a respectiva ata declara-

Campos Vaz; 6 mêses.
Durval Barros e Mario Sou

za, 12 anos e 8 mêses, como

-incursos 00 artigo 10_, combina
do com o 49 da Lei de Segu
rança e 295 combinado com os

arts. 13 e 36, § 30. da Conso
lidação das Leis Penais.

1 «A Gazeta». de Floriano- Camara votar a nova lei de proporcionalidade da justiça ta de número legal, foi
polis;"A Noticia", de [oin- Eleitoral, poderá ser aumentado de seis o número de de- teria.
vile; e «Diario da Noite», putados de representação politica e um classista, na legis· Na sala de café encontrava-se o cel. Mendonça
de,Curitíba, conform e ontem latura de 1938-1942, a qual ficaria com 256 representan- Lima, chefe do Estado Maior da Região. acompanhado
noticiamos, acabam de asso- tes do povo e 51 classistas. dos capitãis Olinto França e Pinto. Anunciada a s�a pre-
etar-se tendo em vista, numa sença, foi logo recebido pelo sr. Viriato Outra, presidente
coordenação de ideias, acorn- O CEL. MENJ )ONÇ '\ LIMA NA ASSEMBLE'IA da Assembléia. O ceI. Mendonça Lima permaneceu Icng i

I panharem os acontecimentos GAU'CHA tempo em palestra com os srs. Viriato Dutra e Decio

que se desenrolam nesta hora exepcíonal da nacionalidade. I Martins Costa, sendo depois levado a visitar as diversas
Alheios a toda e qualquer injunção politica, a to- P0RT° ALEG \tE, 10 - Não funcienou, ontem, á dependencias do edificio.

. ..

do e q ua Iquer sentimento pessoal, sem paixões, visando Assembléia Legislativa. Compareceram os srs. Viriato Cêrca das 14,30 horas re tirou-se com os oficiais

arenas o interesse do Brasil, os três jornais, ora associa- Dutra, Martins Costa, Francisco Corrêa, Paulino Fontou- que o acompanhavam, promente ndo repetir a sua visita,
dos, falarão ao povo a linguagem pura da verdade, para ra, Nolasco Franzão e Favorino Mercío. Constatada a fal- amanhã, ao Legislativo, afim de assistir aos trabalhos.
qL1e na hora propria, que não está longe, cada qual possa,

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

ern presença das urnas, manifestar suas preferencias, com

A G A Z E Ta conscieucia tranquila pelo dever cumprido.
Não ha da parte de nenhum dos diarios que vêm

de assinar tão solene pacto, qualquer intuito, a não ser

o que impende do dever que lhes cumpre de, ao lado do

povo, combaterem pelo povo, dentro da ética profissio
nal, mas com o vigor que anima os espíritos quando se

alçam em defesa das bôas causas.

Paladinos da liberal-democracia, cheios de fé nos

destinos da nacionalidade, levaremos o facho da nossa in
dependencia a todos os recantos de Santa Catarina e do
Paraná, numa jornada que reputamos gloriosa, guiada pe
Jo estandarte aurifulgente do patriotismo.
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FRACASSOU A TENTATIVA DE PAZ

A DO POVO
����������������--����������������

Sem quaisquer llgações politicas.voz

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
------

IIII Florianopolis, Terça-feira, 11 de Maio de 1937 I NUMEROANO 771

de 1 9 3 5 I ��ibe�raeJ�r" o --II
PORTO AtEBRE,lO-·Em II

S t d ta· ulrtuõe ôcs ultimas conte I
en enças CDn ena rias remias realísaOas nesta m-IIpital, pcõe cflrrn cr-az, como

coisa casentcõc, que o par
tlõo "Libertador", aO�rirá á IIccnõtõcturc 00 sr. Armc:nOo .1õe 5al�s. .

Has rodas políticas. pre-

mente uma Clsao, afastan- ,

õo-se õcs suas meiras ai- li
. guns elernen toe, que ocorri- �

I panharãa o ar, Batista

Lu-IIzcrõo.
.

...
- - -- ......-;-;; :

�C-e-n-iiiiiiiiiiit-ro-õiiiiiiiiHd-e-úm

° ex-major Costa Leite

RIO, lO-Foram as seguintes
as sentenças condenatorias apli ca
das pelo Tribunal de Segurança
Nacional. Buenos Aires, 10-Tomás,

o detentor do recórde sul-ameri- PasseioCap. Agilberto Vieira, 27
anos e 6 mêses, sendo 10 anos

cano de salto em paraquedas trag ico
por crime político e 17 anos e

tratará brevemente de bater o re- Greisswald, 10- Acredita-
6 mêses por homicidio na pessoa

córde mundial, atualmente em se que morreram afogados doze
do tenente Bragança. poder d,a Russia.

.

estudantes quando uma embarca
Luís Carlos Prestes, I O anos; .

Tomas pretende saltar de OIto ção de pesea, em que um grupo
Harrí Berger, 13 anos; Agildo mil e duz�ntos metr�s de altura. de estudantes fazia uma excursão

Barata, Alvaro de Souza, Mon- Uma cormssão especial estuda a sossobrou em alto mar, no Balti-
numerosas pessoas, cUJOS nomes

d W
a autoridade está procurando co-

teiro Tourinho, Socrates Gonçal- proesa.. �erto o ick.

Ih ves, Benedito Carvalho e Ivan II��partaçãO Rit!���slt�:r�s J:�� C:;mann, O GOVERNADOR
R'lUI Pedroso, Humberto Baena,

de ferra I Celso B�cl1do, Aires Cruz e Me
deiros Filho, 8 anos dada um.

RIO, 10-0 DDiario da Noi- Leite Brasil, 5 anos e 9 mê-
te" publica uma ligeira estatistica ses.

-0-
, I sobre o movimento cemercial, ex- Adalberto Fernandes, Ivan

A CENSURA EM AÇÃO portação e importação, saidas de Meireles. Rodolfo Ghioldi, Me- I''';''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ ---_iiiiiiiiiiiiiiiiiii_.

I aviões, dirigiveis, navios, etc. dos dina Filho, Leon "ale, Lauro � diretor desta folha, jornalista Jairo Calado rece-BELO HORIZONTE, 10 - Causou estranheza, portos nacionais em 1936, entre I Reginaldo da Roc�a, Adelino beu do 1.lustre governadQr dJ Paraná, sr. Manoel Ribas,aqui, () fá to do governo censurar a publicação no orgão �
as quais se destacam as referentes Deicola Santos e Honorio Guima- agradecImentos pelo telegrama que lh� enviou.

.

ofici2.1 Minas Gerais. do discurso do sr. Pedro Aleixl1, ao café e o ferro.O primeilo teve rães, 4 anos e 4 mêses cada um. .0 agradecimento do governador Manoel Ribas, é
. na parte elogiosa ao sr. Antonio Carlos. um aumento consideravel na ex- Costa Leite, 3 ano!' e 10 concebIdo nos seguintes termos:

portação e o segundo verdadeira-' mêses; Dr. Pedro Ernesto, 2
.

- «�r. Jair� Calado-Ilustre diretor d'fi Gazeta_
mente assombroso. Assim, contra anos, 2 mêses e 20 dias; Cas- t'lonanopohs-MUlto agradeço seu amavel telegrama de40.000 toneladas de ferro

expor·i·
cardo, Sisson e Amoreti Osorio. saudações. pela execução do programa quÇ' me tracei no

RIO, 10 - O procurador do Tribunal Superior de tadas em 1935, em 1936 foram 10 mêses e 15 dias. Francisco g�verno do Paraná, Atenciosas saudações, (a) Manoel
llstiça Eleitoral, ouvido pela imprensa, dissl! que se a exporladas 36.000.000. Mangabeira, Benjamim Cabelo e RIbas-Governador do Paranà.»

CAMINHO INVERSO
RIO, I O - ° "Jornal do Brasil" diz que desta vez

o problema da sucessão presidencial vem seguindo. um

caminho inverso, enquanto o candidato da oposição é co

nhecido, a maioria irá escolher o seu, o que facilitará so-
. bremodo a sua empreza.

II AgraVa-;.!' cada vez mais IIa situação per-

I nambucanaRIO, 10 (BanO) - A situa
ÇãD em Pernambuco, já bas
tante agravada rem o õe
sentenôtmento 00 qovernc-

Iõor timo Cavalcanti com o

ministro õu Justiça, e que
vinha se proccsecnõo em

um ornblznte morno õe O�
missões 012 e eu filho e ir
mão àos cargos que O�sem
penhuuorn no gabín;zte OIJ
ministro 00 Trabalho, bem

Icomo em rncnttestcçõee d�
alguns elementos onoalclo
ruetcs, passa agora a assu·

mir um ccrccter mais sério
com a renuncia que foi cpre
sentoõo na Camara cont��� IIIgoverraOor p�rnambuc�
Dcunlra

bando .pr''' .... '

endido no

Herval

Movimento
RIO, 10 - Conforme fomos informados, o sr. ju

rací Magalhães, apoiado pelo general Flôres da Cunha e

pelo governador Lima Cavalcanti, apresentou ao presiden
te Getulio Vargas, o nome do sr. José Americo, obede
.cendo ao pensamento de realizar uma tentativa para re-

solver em paz a escolha do sucessor do sr. Getulio Vargas.
A' última hora anuncia-se, porém, que depois da

conferencia no Pala cio Rio Negro cair. os srs, Getulio
Vargas e Benedito Valadares. o presidente da Republica
decidira afastar a candidatura do sr. José Americo.

II-0-
O SR. LUZARDO t,lA PASTA DA JUSTIÇA 'I

_ ,RIO, 10 - C.ontinuam a circular rumore.s de que o IIIsr -. Batista Luzardo Irá ocupar a Pasta da Justiça.
t �1[\�;���� A propósito, diz mi1 matutino, que um simples
exame afastará. os comentarias. Aceitando este ano a

Pasta da justiça, o sr. Batista Luzardo ficará impossibili
tado de se candidatar para uma re-eleição á Camara dos
Deputados, o mesmo acontecendo com os srs. Mauricio
Cardosole João Neves.

Conforme noticiámos Ioi des
coberta no Herval, uma vasta O""

ganização de contrabandistas de
sêdas.

Podemos, hoje, adiantar, ter

sido prêso, á chegada do trem

áquela estação, o individuo Alei-
NOVA ALIANÇA LIBERAL des Cabreira Kopp, que prestou

RIO, 10 - Anuncia-se que houve uma reurnao a importantes declarações.
portas fechadas, n? Hotel Glo.ria, entre os srs. joã? Car- Assim, confessou, proceder o
los Machado, Otavio Mangabeira e Valdemar Ferreira, re- contrabando do Rio Grande do
presentantes autorizados dos governadores [urací Maga- Sul, onde residem os ir.termedja�
lhães e Flôres da Cunha. rios, sendo vastíssima a organiza-Um matutino diz que se tem a impressão de que ção que têm a cumplicidade de
foram lançadas as bases de uma nova Aliança Liberal,
para a proxima campanha presidencial.

CALMA NO NORTE E NO SUL
RIO, 10 - Um vespertino divulga que o coronel

Valentim Benicio, chefe do gabinete do Ministcrio da Guer
ra, manteve ligação com os comandos da Terceira e Se
tima regiões milttares, mformando de que nada ha de
anormal quanto á ordem pública, nem no norte nem no

sul do país.

307 DEPUTADOS NA PROXlMA LEGISLATURA?

I

H,errna de
Olavo Bilac vasto irnperío

RIO, 10-·-0 [tamaratí enco- ROMA 10 E·,'I'o t __

I
- c 11 ram�;,c)

mendou ao escultor Le�o Veloso, aqui atualmente, centenas de mi-
a herrna para Olavo Btlac, a qual Ihares de visitantes st

.

, _ • _,.
I

- C rangcHos,
seca oferecida pelo BraSil á cida- na-o existindo a lOS nt di ;
• ,

,
. _

e. � e os lSpOP..-
de de MontevidEu, por l�t�rmedIO veis na idade. As ruas, desde
d�. MI�SãO.Cultural BraSIleIra, que ôntern, oferecem um aspécto cc-

VISitara, ainda este ano, o Uru- lorido de um vasto I' �. "'''"_
• ) IPp�r1O. _ II

gual. lhares de cavaleiros Iibios ê sol-
dados montados em camelos, tran
sentes eritreus, ascaris, somalis. e

debuts andam perambulando pe
las ruas boquiabertos, comprando
quinquilharias .

Salto em

paraquedas

•

do Paraná agradece
aodiretor de A Gazeta

,.
.

..

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A EXPL.OSÃ«{-,. 00 GRAVE IN-

"I-IINOENBlJRCi!" I
CIDENTE

.

�ntre
da tragedia CREMONA, 1o-o sr. F

a-I representantes
do! jornais italianos

rinacci, antigo s e c r e t a r i o que se encontravam 'aqui, está sen

do Partido Fascista, e.n vi- do objéto de gerais comentarios.
brante editoriar em seu jornal. Corre com insistencia o boato
sobre o regime fascista, faz seve- de que a Alemanha tambem cha

Alemanha junto com sua esposa, I WASHINGTON, 9- Uma ros ataques á Inglaterra, ao povo mará os correspondentes dos jor
a jornalista Gert�ude Adelt, no teste��n?a ocular d�. catastrole e á imprensa inglêsa, Entre ou- nais alemães aqui.
Hitidenburg, disse o segumte: do dirigivel é de opinião que os tras cousas declara: Espera-se que o gesto do go

«Leonhardt pôs uma corda nas marinheiros, sob a chefia do sr. - «Na Inglaterra tudo é per- veroo de MU3solini venha a ter

mãos de sua esposa antes de pu- Rosendahl, comandante do aero- mitido. O EI Dourado da propa- consequencias diplomaticas.
lar juntamente com o capitão Leh- porto de Lakehurst, salvaram pelo gauda do povo inglês não só é

mano. menos quinze vidas. estupido e infantil como, por se-

«Ela começou a escorregar pe- Disse essa testemunha que os culos consecutivos, dirigido pela Vão
Ia corda, mas esta ficou tão quen- marinheiros «entraram no inferno casta governamental. E' surpreen
te que ela largou e caiu,justamente repetidamente a despeito da sua dente alimentar a credulidade de
no momento em que a aeronave propua segurança. tudo quanto apareça á população.
virou e caiu, de modo que Ger- Ainda hoje os povos de lingua
trude ficou presa na massa de ara- LAKEWOOD, 9-0 capitão inglêsa acreditam qUe a Guerra
me e destroços, de onde Leonhar- ,Ernst Lehmann-como já inlor- Mundial foi travada com o fim
dt a retirou. Em seguida ambos mamas-comandante do Hinden- de punir-se os barbares que am -

perderam os sentidos». burg, faleceu, ás 18.5 horas de putavam as mãos das criancinhas
ontem. No Hospital KimbaIl onde belgas. (Quando a imprensa bri
se encontrava juntamente com 24 tânica trás em voga a questão
feridos.poucas palavras pronunciou de mulheres e crianças que deve
durante o dia. Limitava-se a fitar rão ser salvas é porque ha grande
as pare eles cinzentas do quarto, transação financeira a realizar-se

pouco incomodando-se com as 10U um territorio colonial a ser

ataduras que a cada meia hora anexado}>.
eram embebidas de medicamentos. «Apoiada em lastro tão sõlido
Sómente uma vez pediu agua. e tão pesada imbecilidade na-

cional, compreende-se bem 11 po ço noturno.
sição ?dotada pel� imprensa anglo- Como consequencia, estragam
saxorna,

_

denunciada na recente
a propria saúde, além de preju

decl�raçao �e que ? Inglaterra I dicarem a existencia dos pobres
precisa �ontInuar a viver de for- mortais que levam a vida a sé

�a ambígua para para poder sa-I rio.
tisíazer a todos e a nenhum, E' por mal d r ir ,1

.

t
liA' d

-

I
. .

o m que exis em
ssrrn eve. :er, pOIS e a VI- tantos individuos com perda de

v�dsob um 'p.rcstIglO falso e nlah-o fosfato, facilmente irritaveis e en-

po e perrmtir que outros e colerizaveis.
mostrem a estrada verdadeira que DI'a a dia multi I' I
I. b - rp Icam-se, pe o

um eva a nncera cola Araçao entre
mr.smo motivo, as vitiméts de per-

de os povos>}. turbações nervosas de m�ior ou

LüNDl�ES, 10-A decisão
menor gravidaJe.tomada pelo governo italiano, A' A •

S pessoas que se tornam Ir-

pcoíbindo a circulação de jornais ritadas, inquietas, desanim.1(:las e

inglêses na Italia e chamando os pessimista em consequencia da
"_ _._.. '" ,____ perda de fosfato, e qlle não po-
Fumem charutos clem se livrar do barulho a rua

PRINCIPE DE GALLES
em que residem, aconselha-se o

uso de injeções de Tono-Fos-
fan, que levantam o estado geral,
reforçflndo o sistema nervoso.

e A .. I}
o 1 r .. . • ..pressa .-"05, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na �

qua Impa, conserva e;lejuvenesce a:cutis e, � '1í!� ,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des- �
C IT G

II.cascar a p

..

éle.

.i.

:I RED O �VlUTUO PREDIAL Õ
'-ii.. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiIjiiiiii,.....,.,.�......iiIiiiiii;�iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii� fJ••OO.O ••'-----•••••••
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E'cos
"Está relampejando, pulem"

NOVA JERSEY, 9 - De
acordo com uma narração do aci

dente, feita pelo autor leonhardt

Adelt, que no momento se encon

tra hospitalizado, com queimadu
ras extensas, possivejrnente mortal
mente ferido, as ultimas palavras
do capitão Lehmann antes do

Hindettburg cair, foram: «Está
relampejando, pulem».

Lconhardt encontra-se hospita
lizado junto com sua esposa, a

jornalista senhora Gertrude Adelt

que disse ao cunhado Carl Adelt
que ela e o marido estavam ao

lado do capitão Lehmann 1'Ia sala
de jantar quando a parte posterior
da aeronave foi pelos ares em

chamas, fato que o capitão Leh
mann atribuiu a um relampago.A
senhora Gertrude disse que o ca

pitão Lehmann e seu marido Le
onhardt quebraram a janela, lan
çaram-na pela mesma e em segui
da pularam.

II

NOVA YORK, 9-Faleceu
o sr_ Franz Speck, chefe da radio
telegrafia de bordo do dirigivel
Hindenburg, o que eleva a trinta
e quatro a cifra correspondente
ao numero de vitimas da catastro

fe de Lakehurst.

COLONIA, 9-0 avião es-

LAKEHURS1, 9-0 oficial pecial conduzindo o dr. E.ckener NOVA YORK,9-0 capi-
Kurt Bauer, sobrevivente do de-I e mais seis personalidades aero- tão Max Pruss, comandante do
sastre verificado com o Hinden- nauticas alem�s que se dirigem a Hindenburg; e o primeiro oficial

burg prestou hoje seu depoimento II Lakehu�s�, dél�arélm o aerodromo Albert Sam, foram transportados
sobre a catastrole, e os outros ofi- desta cidade as 13 horas em de- para o hospital de Lskewood. em

ciais sobreviventes prestarão seus I manda a Cherburgo, onde e.mbar- Nova York, afim de serem sub

depoimentos mais tarde. As de- carão para os Estados Umdos a metidos a transfusão de sangue.O
clarações dos oficiais acima caos- bordo do Europa. estado de ambos é critico.
tituirão uma das fases principais LocOmove I

Ha contudo possibilidades de
das investigações. Entretanto,acre- salvamento.
dita-se que a morte de Lehmann Compra-se um em perfeito Em Asburi faleceu mais
dificultará as tentativas para 50- estado de funcionamento, dos passageiros do Zeppelin,
lucionar o misterio. com forças de 100 a 120 nome Knocher.

LAKEHURST, 9-A morte H'I�f'ormações nesta redação.
--C-A-F-E-'-B-O-M-S-O-'-N-O-

du capitão Ernst Lehmann fez
O p _.h

_
. P

.JAVA
com que se acelerasse a investiga- IIVI aD I

raça 51 de Novembro
Antonio Paschoal

ção federal do desastre do Hin- Brasileira ' ,

denburg. I PrOibida a
O sub-secretario de comercio, na Exposição procíssão de

sr. Monroe Johnson declarou que de Paris .Joana d'Aro
investigará detalhadamente toda e PARiS, 9 -Os tr!lbalhos do
qualquer evidencia de sabotagem. Pavilhão do Brasil na Exposi- PARIS, Ia-Não obstante os

O capitão Pruss, comandante ção Internacional estão sendo protestos do cardeal Verdier e do
da gigante aeronave nesta sua ul-Ilevados ava.nte com a maior ra- general Castelnau contra o gesto
tima via�em, contínua em estado' pidez, e segundo os constnltores, do governo, proibindo a proci3-
grave, de modo que provavelmen- \) pavilhão estará provavelmente são tradicional dos agrupamentos
te não poderà prestar declarações. pronto a 15 de junho proximo. catolicos nacionalista., especial-

A parte decorativa foi confia- mente de crianças entre as duas
BERLIM, 9-0 sr. Hugo da ao escultor Peçanha da Es- estatuas de Joana d'Arc, o Mi

Eckner, construtor do <;;raf Zep- cola· de Belas Artes do Rio de nisterio do Interior, interferindo,
pelin e um dos maiores técnicos Janeiro, que executará os baixos manteve a interdição.
do mundo em aeronaves mais le- relevos a serem colocados na Ia- Os chefes dos agrupamentos
ves do que o ae, chegou ao aero- chada do pavilhão em cuja sala catolicos determinaram que os

di'omo de Tempelhof no avião de de honra será colocado o busto seus adeptos violem a lei, realizan
cmeira entre Viena e Berlim,que do presidente Getulio Vargas, do a procissão em pequeno! gru
akrrizou quinze minutos atrazado. obra do escultor Antonio da pos menos de cento e cincoenta
O sr. �Eckner recusou fazer qual- Costa, autor, entre outros traba- pessoas, entre ás dez e ás 13
�uer declaração, e disse que ia Ilhas, do monumento ao trabalho horas.

Isegui� imediatamente para o mi-I em Havana, e da estatua do As solenidades de Domemy,
nisterio do ar� .

afim de �onfer�n- presidente Carmona que será exi- terra natal de Joana d'Arc, terão I
Clar com o mlOlstro Goermg.Dlsse hida no pavilhão português da este �no melhor brilho do que nos 1
tambem que ainda não tinha cer- exposição. anterlOrea.
teza se iria aos Estados Unidos. «�����������������������

I O sonho da mulher

e

MAYS LANDING, 9-0
sr. Carl Adelt, irmão do escritor
Lconhardt Adelt, que veiu da

Batalhão deliguardas,
no Rio Gran"
de do Sul

PORTO ALEGRE, - Se

gundo se sabe embarcarál em

bfeve para esta ('apitaI, vindo
d<l Rio, o Batalhão de Guar
das. Essa unidade do Exercito
,t stacionará durante algum tempo
no Rio Grande dC) Sul.

S�r bonita e prediiéta,
realizar-se-á usando o

CREME VITAMINOSO

PROCUTOL

2

SeagDverno
•

aUler.Cllna

proibir•••

Ilalia Inglaterra PARIS, 9-0 ministro Pier
re Cot, e o sr. de la Grange,
presidente do Aéro Cube de;
França, declararam hoje, emquaj,
to esperaram pela resposta do go
verno dos Estados Unidos. que
se Wasbingto 1 proíbir que os

concorrentes á corrida aérea tral'l'
satlantica levantem vôo de Ro.
osevelt .Field, eles pedirão ime
diatamente ao governo canadense
que autorize o inicio da prova
naquele país.

As autoridades francêsas deci
diram realizar a corrida transa
tlantica em agosto.

e

d
.

,orrol r ....

Importunos! ...
A tropa da I",

Quantas vezes temos vontade reg ião es ta'
de levantar-nos durante a noite ae sobre-
para dizer aos importunos qne av iso
conversam na esguina:-- «Vão dor- RIO 9 O

.

,
- ministro da Cuer.

mir e não incomodem os que d-

d d
ra compareceu, -:O!I'O e costume

precisam e escanço.> I d bi
E d

.. ogo ce o,ao seu ga mete, de
m toe a a parte existem m- d

. . .

di id - d
on e se retirou para assistir, no

IVI uos que nao ten o o que A I IM' h ' .
,

f d di
rsena (e ann a, 3. cenmoma

azer urante o Ia, não se

can-1 d
...

d t ã d "o IniCIO ii com ruç o e hes
çam, e como não sentem neces- d

.

d M'
.

h
id d d dormi

. estrorers a nossa inn a de
SI a e e orrmr aproveitam a G rr

.

b I I
ue a.

noite para perarn u ar pe as ruas, D lt d t
. .

d-'
f d'

e vo a es a cenmoma, III-
para azer ro a nos cafes e nas g'u t

1 dE·.

b
1 -se ao quar er o xercito

esqumas pertu ar o sono dos que t d
.

t d
'

.
en o se avis a o com o coman-

trabalham e precisam do descan- d t d 1 '-
an � :\ a. reglao e com outros
oficiais.

Antes de retirar-se, ordenau o

ministro a permanencia de Iuncio
narios, na Secretaria de Guerra
inclusive hoje. domingo, e em se;
gabinete de trabalho.
A tropa da 1 a. região, co mo

já dissemos ha dias, permanece
de sobre-aviso, até segunda or

dem.

RIO, í O-O sr. Felinto Mül
ler o�del1ou a soltura dos capitAes
MJesias Rolim e Rolemberg, imo
pronunciados pelo T.S.N. Os pre
sos da colonia Ou rios foram igual
mente postos em liberdade, por
não terem sido denunciados.

Presos em
liberdade ,

Madama
Vargas na

Austría J
I Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO
Cons. Mafra, 33'
Fone-1.191

BERLIM, 9 - A senhora
Darci Varg'is, esposa do sr.

plesidellte da R:!publica do Bra-
sil, seguiu para a Austria. ������;'�������������::��i:i:�=!D••••D$-----�------.�--.---------•••Gi••
w •

! Credíto Mutuo Predial:
G

•
� :

o maior e mais acreditado
sorteios do Brasil

clube de

ACREDI�O,. MUTUO PRE-
D I�L, destaca-se das maIs senas e vantaosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$000

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

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

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

�..• �
� •. � 'J.,r.: '.,���, .�-•..•�.,,_ .•

,
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A GAZETA' -Florianopolis, 11-5-1937 5

��-�-�-�.

��-���������I A cultura dolt:)ro candida- o desastl"'t;; Cõ�te de
'i === n�i" 1!I'i'..ma d'Aquino t I tura Arrnan- "Espana apelação-

UíIl. IihilJlIW r go no do Sales
ri

d palz Biarritz, 7-Uma enorme -0-
Adovga O

I FORTALEZA,9 (Band)- mina aemelhante • que, segundo Sumula d9s julgan:enlos da
Florianopol is O' I' A '1 d Ataí consta causou o afundamento do ultima Sessao.

RIO 9 T ã
... jorna rsta ustregesi o e aI"'

d h' O

I����������������������I .'
- er o. micro na pro" I ,!e, da imprensa do Rioe filho do Espana f.i encontra a: oJe na -

-

� xima quarta-feira, ás 3 h_o" desembargador Feliciano de Atai. praia fronteira ao Palacio Hotel. Recurso crime nO. 2.684 da
ras e 30 da tarde, n? salao de, do Tribunal Eleitoral deste Boiavam tambem cerca de 40 comarca de Indaial, em que é

'I nobre da .Escola .NaclOnal de
Estado, vem assumir a direção pedaços de corpos, restos, natu- recorrente o dr. JUIZ de Direito e

Agronomia çPraza Vermelha) I do vespertino Correio do Cea- ramente, do naufragio daquele recorrido Gustavo Duwe. Rela-
as conferencias do professor rá f

.

d'd' ernpreza cruzador rebelde. tor o sr. des, A L F R E lJ O
. o que OI ven J o a

TROMPOWSKYG. AZZI, que aca?� de. ser Diarios fissociados, pela im-
.

.

cont_ratado pelo Ministerio da ortancia de 200:000$. Fumem charutos A Côrte negou provimento ao

Agricultura, como grande P
Af

.

I I'
. recurso, para confirmar a sentença

t id d E I
.

A
uma-se nos circu os po Itr- PRlNCIPE DE G '�LLES d' " t' tau OrI a e em co ogla a" e rrnpronuncia que es a cer a

. .,

t
,- ';05 que ° sr, Austregesilo Ataí-

grana e que acui onen ara d b d' d
.

-

O
..

i 1 com a prova colhida nos autos.

O inicia dos trabalhos da cul- ,e o e ec�ra Chas ebte�mdaçoes S SIn s ros Recurso crime na. 'Z.674 da
tura do trigo. A série de ao, sr. ASSIS

d atdeau nan '. que
'I- comarca de Tubarão, em que é

íerenci
. esta encarrega o e, por mter- mar. Imos P dA' Mcon erencias que vai ser pro" di dI' recorrente ° a re ntomo 'i"

d id I de cí f t
me 10 ague e vespertino, promo'

rangoni e recorrida a Justiç_a. Re-uZál a �et?d gran I
e CIfen IS a

ver aqui a campanha pro candi- PUERTO MONTE 9 O Oser assrs 1 a pe os uncio- d A d S I OI'
. •

-

lator o sr. des. ALFRE O
, .

I' d d M'
atura rman o a es rveira, navio chileno Corcovado, pro· TR01\.APOSKY.nanos especta rza os O 1- :Vl

I uisterio, alunos e professores cedente de Acháo e que seguia Convertido ° julgamento em

da Escola Nacional de Agro" EM CASA DE FA!\1ILIA para a ilha dos Deser�ores, nau- diligencia para que ° dr. Juiz de
nornia, chefes de serviços, alugam-se

_ qu�rtos co�. ou fra�ou no largo do RIO Negro, Direito cumpra o que determina
tecnicos e professores de íns- emo pensa0'p a colegiais e devido a um acidente,

.
o art. 2'519 in fine do Codi-

titutos de ensino e outros in" smoçs solteiros. Não se sabe o numero de VI-
go Judiciario.

teressados. As reuniões se Informações neste diario. timas. Apelação crime na. 2.678 da
verificarão ás s e g u n das, comarca da Araranguá, em que

quartas e sextas-feiras, sen-

Jockey Club Florianopolis é apelante Benjamin Ferrari e

do que a do proxima quarta apelada a Justiça. Relator o sr.

feira terá o comsarecimento des. URBANO S.I\LES

II
do sr. Odilon Braga, minis- O mais elagante centro de diversões famí- Anulado ° pIocesso ab-initio.
tro da Agricuitura. liares. Apelação crime na. 5.680 da

comarca de Tubarão, em que é

O d
III II

I
Luxo, seriedade, conforto e distinção. I J d J' d O'IVOrCIO apeante ° r. r. utz e 1-

.• Fsplendido serviço de bar com bebidas na- rei to e apelado Vitório Zardo.

I cionais e estranjeiras, Relasor o sr. des. GUILHER,
da co ndessa Feericamente iluminado com instalações mo" ME ABRY.

de CovadOnga I)
derníssimas. Negado provimente á apelação,

para confirmar a sentença abso-
RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da lutoria. Vencido ° sr. des, Me"

Havana, 9-0 Tribunal de Sorveteria Gloria deiros Filho.
Justiça ccdcedeu o divorcio Agravado nO. 884 da cornar-

requerido pela condessa de �������ii��������������r. ca de Cruzeiro, em que é agra-
Covadonga, alegando ter seu vante o dr. Promotor Publico e

marido abandonado o lar. PARA HEMORROIDAS agravado Ricardo Chiaradia Re-
O juiz decretou que o COTl- lator o sr. des. ALFREDO

de perderá o direito a toda a
- E -

TROMPOWSKY.
propriedade que deixou com INCOMODOS DAS SENHORAS Dado o provimento ao agra-
a condessa, ou sejam as vo para que ° dr. Juiz de Di-
joias no valor de tres mil I SUSPENSOES ? reito julgue de meritis.
dolars' REGRAS IRREGULARES? Apelação de desquite nO. 174
Acredita-se que o conde REGRAS DOLOROSAS? dd comarca de Canoinhas, em

contraira novas nupeias em QUAISQUER HEMORRAGIAS? que é apelante ° dr. Juiz de Di-
b.eve, com a srta. Maria Ro- reito e apelados Bertoldo Behiing

\1 cafort. I O remedio indicado é:
e slm, Relator o sr, des. AL-

, , M i n e r v i na' , FREDO TROMPOWSKY.
Dr. Pe-dro de Moura Ferro Negado provimento a apelação

Advogado para confirmar a sentença que
Rua Trajano n. I Vende-se nas bÔ1S Farmacias homologou ° desquite.

E' um produto dos LABORATORIOS "MINANCORA"· Joínville Apelação civel nO. 1.817 da
comarca de Araranguá, em que
são apelantes Santos Bendo e

Guippe Piazzoli e suá mulher
e apelado Lucas Ses Bati, Re
lator o sr. des URBANO SA
LES.
A Côrte negou provimento á

apelação para confirmar a senten

ça apelada que é juridica.

QUinta-feira
.--

13 E M A I o

t?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'(. ala
CIC. AvisoPrevi06·I. ala
Prazo Fixo 8'1. ala

"
, .. ,.. " ...

.. ....
"""" � " I ' •

Serviço Aéreo Candor

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.' feiras 11.50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -'a5feiras 20 »

ôa-íeiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos avlões=-Fechamentodas malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.-feiras 12,50 horas Za-Ieiras 1 t »

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

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras 11 »

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

Secção de maquinas

o rapta de
PaulWendel.
NOVA YORK, 9--0s indi

viduas Martin Schlossman, Harri
Weiss e Murry Bleefeld contes
saram, ontem, a autoria do ra

pto de Paul Wendell, cuja COII"

fissão estava sendo esperada ha
muito tempo e que retardou a

execução de Hauptmann, por tres
dias.
Weiss e Schlossmann já haviam
sido condenados (10 Estado de
Nova York, por rapto, e estão

cumprindo pena em Sing ..Sing.
Bleéeld ainda não foi con

denado.

'. ' •• ......!:!...:�_-_"
.

.�_,_---..J.'
, .

.�

Adolar Schwarz
Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32

S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Prlng Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeíras serradas, beneficiadas e em

tóros etc. cereais e mercadorias em geral, para qUl\lquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Pí'eço� ""YlOdiC os

I
I

Banco de Crédito
Popu lar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua TraJano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEP�SITOS

, _.

CaS8SEIRÃOI
FUNDADA EM 1865

Artefátos de couro e

colchoes
Especialidade em fabrico de pastas para escolares,

e ditas comerciais
Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia
Colchões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Ti radentes n. 3
F·· L O R I A 1'1 OlP O L I S

Por estes días

VENDE"-SE
Um piano, proprio para

estudo.
Preço de ocasião.
Tratar rua Tiradentes n. 3.

será inaugurado em JOINVILLE

moderno, confortavel e

higienico Hotel Florida
caSINHA O,E la. ORDEM

SITUADO NO PONTOMAISCENTRAL DA CIDADE

ESTA INAUGURAÇÃO ESTÁ SENDO ANCIOSI\MENTE
ESPERADA

ALUGA--SE
quartos para casal.

Iníormações pelo Ione n.
t .436.

Vai receber
maisde dois
mil contos
RIO, 9 - ° presidante da

Republica, usando da· autoriza
ção concedida no artigo J o. da
lei nO. 406, de J 6 de março
de 1937 e tendo ouvido ° Tri
bunal e Contas, assinou um de
creto abrindo o credito especial
dt: 2.567 :900$000, para paga
mento de indenizaçãú devida a

S. A. Agencia Americana, pelo
sequestro de seus bens, em J 930

'.
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P. R. C a t a r i n e n e

() dr. Ad�lfo�-K��der, presiden
te do P. R. C.

De Artf�
João M-:-Sarbosa

lIíls, como nós, sentem-n'a pro
fundamente, mas não sabem dizer
o que sentiram; outros diiem mui
to bem mas nada sentiram.

Vem-nos este preambulo a pro
posito do pintor Estanislau Trap
ple, que está expondo trabalhos
seus, e pelos quaes se nos revela
um predestinado. Sobre o certame

artístico já se escreveu de sobra
e tudo que se disse não divergiu
em nada. Uma unanimidade invul-

gar, consagra o emerito artista,
cuja obra resiste qualquer anaylse,
Nos formidaveis estudos de cabe-
ças o mestre ultrapassa tudo; con-

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Em viagem
para o Rio

MONTEVIDE'U, lO-Se
guiu para Buenos Aires. pelo pa
quete «Augustus». o ministro
Quesada.
���í!'llI"MMS # -W§§*5Wi-

formará ao lado das
poiam a candidatura
les, á pr-oxtrrie sucessão
o que se afirmava
ticas desta capital.
'O Vaticano e H�a�n�s���I-'�A�-�_�.��.�����

�����D'� ·
. Deu-nos �p!,��th,!:� dqulrlram sua

a emocrac Ia til visi,ta, ddemo1rando-se conHosco I 1.111 b� rd'ade d
-

,

em amma a pa estra, o sr, ans "!"� e açaa��������������� Glauhaar, operoso e diligente re-

S t P d presentante da "Wamer Interna- iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':':
an O a re prepara tianal Corporation", que se acha

enciclica defenden- nesta capital em propaganda dos RlO. 10 - Anuncia-se que

afamados produtos, conhecidos ha em virtude da atitude assumida

liberal-democracia mais de80 anos.Linimento'filoan", no caso di sucessão pelo sr. Ge

alisador dos cabelos "Stacombn• tulio Vargas, tanto o sr. Lima

creme para a cutis e outros, !":avillcanti como o capitão Jurací
Agradecemos a visita e aze- Magalhães, fizeram sentir ao che

mos votos de fartas prosperidades. fe_da_ ��ação, terem adquirido sua

f id I Desceu deorrru ave Petropolis

correntes
�rmando de Sa

presidencia!, é
nas rodas poli-

que 8-

hoje

o
liberdade de ação, no flue concer

ne á sucessão presrdencial da Re
publica.

nova

du a

As manifestações da arte esca

pam á analyse; basta sentil-as, Es
miuçar. esquadrinhar detalhes, é

preoccupação insistente de encon

trar defeito, que sempre existe em

tudo produzido ou manifestado
pelo homem. Ser humano é ser

imperfeito. Na arte, porém, essen

cia divina evita-se no todo o que IIseria observado em partes. E' a

dissecação que a alma dispensa ...
Quanta vez embevecemo-nos, em
basbacamo-nos, ante a vista de
uma mulher bonita!

Não procuremos despil-a!
Vem-nos então o arrependi.

menta da pesquiza que nos trouxe

a decepção. Eis como um pé der
ruba uma ilIusão. A arte é ape
nasmente sentida!

Amanhã LOTERIA FE· RIO, 10-0 presidente Ge-
DERAL. CQm novo plano e tulio Vargas descerá hoje de Pe-

CARTAZES mais premies! tropolis, dando por terminada sua

DO D IAlo. premio DUZENTOS estação de verão.

CINE REX, ás 7,30 horas, CONTOS! -----------

um filme da Paramount-SOm- 20. premio CEM CONTOS! M a i9 Um pa-
bra do pecado, com �Aadeleine Bilhete inteiro 30$000-De- gamen to de
Carrol. George Brent, Alan Now- cimos 3$000. 90 rte g!"'ande

RIO. 10 -_ Causaram grande bray e Esther Dale. Dia 13, QUINTA-FE.IRA,
sensação as declarações feitas. CINE ROYAL, ás 7.30 A NOSSA LOTERIA! A conceítuada Loteria do
em Recife. pelo coronel Mari-) horas, um filme da Metro-Cal- Bilhete inteiro 15$000 De- Estado de Santa Catarina
de Azambu;a Casanova. co- ma pessoal, com Madge Evans, cimo 1 $500. de que são concessionariosmandante da 't«. Região Mili· R b Y B
taro ao "Diario de Pernambu- o ert oung, etty Furness e Angelo La Porta & Cia.,
co", especialmente quando diz: Ralph Morgan. SALÃO PROGRESSO acaba de pagar ao seu feliz
"Saberd abafar qualquer possuídor, O bilhete n:.....

perturbaçâo da maneira a mais CINE ODEON. o lider, foca- S�MPRE O SALAO PRO- 10.979, premiado com 50
scmaría e exemplar. Não creio liza, ás 7,30 horas, um filme da GRESSO! contos de réis na ultima ex-
que os poderes executivos dos W A d
Estados queiram aproveitat o

arner- mor e calouro,com tração, realizada em 6 do
momento para rebelar-se num Patricia Ellis, Warren HulJ e Rua Felipe Sch�idt no. 5 corrente mês.
movimento que posso chamar Frank Mac Hugh. TELEFONE 7 5 7 Assim, é que, no Rio de
anarquíco." Janeiro, os referido . conccs-

Tais declarações. parecem C ti'
.

dar a Impressão, de que qual- D eu enar o sionanos pagaram ao porta-
quer coisa de anormal se esta- oença de Carlos

dor do dito bílhetc, snr . josé
ria preparandô, pois só as- est ran ha Mota Português, porteiro do
sim sería dado ao coronel Ca- Gomes Palacio Rosa, sito no Largo

" sanova manifestar-se pelo mo- do IViachado, n. 23, O pre-do com que se expressou RIO. lO-Foi designado o te- MILÃO, 10 - Em concerto mio maior de 50 contos que
. _ _ . II

nente-corone] Peàro Reginaldo no Teatro Scala foi comemor, d coube aquelle bilhete. Está
Bebidas NaCIOnaIS e Extran- Teixeira para proceder a um in- o centenário de Carlos Gomes. pos, de parabéns, o felísar-

geras só NO querito policiai-militar. afim de O tenor Gigli e a soprano Pa- do da ultima extração e corn
OAFE' ..JAVA 'fi denci d I I' f lamadi

.

, t
segue botar na mascara a alma P 15 d N b

ven car a proce encia o ma que ,& mga oram I\C ama issirnos e e e odos aqueles que acredí _

inteira do retratado chegando a raça. � °hvemZ ro
grassou entre os animais do 19' cantaram como numero extra do tan sinceramente ser a :"0-

•

-

A
Antonio rase 061. B Ih d C d d d d G

.

teri d eazern AH05 HOJE
contradictar Raymundo Corrêa no

ata ão e
..

aça ores
",apur.an o prog!ama o ueto o. uaram. ena o Estado de Santa f" :.

I O d I b I d d f 1 d f d I C tari
.
R

.

h d
o uncronano da Prefeitura

liMai sccreto".--"Velho caboclo" S atores, �
as resp�n.sa 11 a es uncronais pe- o o o piogama 01 a avra

t
a �rtna a ain a as Lo- r 51'. Manoel Custodio de Lima:

-quem o faria melhor? "Olhando. los pre)UIZOS decorrentes. de Carlos Gomes. enas. I
·

H II ft d
o sr. AfI�ando C. C. de Lima;

o mar" a téla dos meus olhos! O ywVQ
_. _

a senhorinha Anastacia Savas;
Tudo emhm, tudo sem excepção em greve C

.

I
'

I
o sr. Virgilio Nunario, resi-

���í:�a'�:���e eéa��m:r�i��a ��t;� as Ino. mpe ria
dente em S. Paulo'

jJlelo e Impeccavel. HOLLYWOOD, 10-0 sr. EHLArE

Aubrey Blair, secretario do Guil
de Atores, anuncitlu que cinco
mil e seiscentos atores entrarão

em greve, suspendendo-se os tra

balh0s nos estudios, a menos que

seja garantidas imediatamente as

reinvidicações dos Sindicatos pa
ra serem pagos melhores salarios
aos atores de segundo plano.

Noventa e nove por ceoto dos
atores votaram a favor da greve.
faltando vinte e cinco votos adi
CionaiS que serão dados hoje.

Nossa Vida
PARIS, 9-A�uncia-se que o Papa está preparan

do uma encíclica dirigida aos bispos de todo o mundo, na
qual trataria da situação dos fiéis sob diferentes governos.

Em conclusão o Santo Padre declarara que os re

gimes democraticos atualmente dão as melhores garantias
de paz, liberdade e autonomia para as comunidades reli

giosas, especialmente catolicas.

nHIVER5ARI05

E' Sra. Aderbal Silva

Festeja hoje, a sua data am

versaria natalrcia, a exma. sra.

d. Rute Hoepcke da Silva, espo
sa do estimado conterraneo sr,

dr. Aderbal Ramos da Silva,
provecto advogado e deputado á
Assembléia do Estado.
A digna aniversariante, dama

de grande projeção na nossa 50·

ciedade, será muitíssimo home
nageada.

Pretenderia rebe '

lar-se o situaclo
bísmo pernam

bucano

Dr. Albino Sá Filho

Trancorre hoje, o aniversario
natalicio do prezado magistrado
patricio sr. dr. Albino Sà Filho.
digno juiz de Direito da Comar
ca de Beusque.

Regina Ruiz

C I , ..

ornp da noje CinCO anos, a

pequena Ína, filha do nosso re

dator sr' Mimoso Ruiz. que, de
«erto, receberá a visita das suas

inúmeras amiguinhas.

.''\ni,versaria-se, na data de hoje,
a Inteligente e graciosa menina
Maria Lucia. aplicada aluna do
Grupo Escolar Dias Velho e

diléta filhinha da exma. viuva
d. Yolanda Filomeno Garcia.

Realiza-se. no Ribeirão, c)

enlace matrimonial da senhori
nha Maria Margarida Antunes.
c?m o sr. Os�aldo Dutra. nego
ciante nesta cidade.

no majestoso prédiO do Clube MartineJli

ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES. DE FESTEJADAS ARTISTAS. QUE DESLUMB�AM E
ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇOES

Danças -- Serviço ir. eDreensivel de bar e restaurante

E'ALErlmEtiTO

Faleceu em Rancho Quei
mado, ante-Bntem, a senhorita
Juracf SOUZ!!, filha do sr. Vidal
Souza. negocia!lte.

II A' fa�ilili enlutada apresenta
mos sentidos pezames.

Otime orquestra - Bom Cabaretier
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o sabão

"Virgem Especialidade" �_...
de Wetzel " eis••• Joinville

(MARCA REGISTRAD ' s��f�Ot"
- A, ill EIPEC!AUDAO�

recon1menda-se tanto
ia

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




