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Os oficiais generais dirigem importante
cumento ao Ministro da Guerra, solidarias com
as elevadas atitudes (,;08 seus colegas Lucia
Esteves e Guedes da Fontoura

do-

RIO, l-Dentro do espirito peculiar às nossas classes armadas, os oficiais generais óra pre- e que á tarde regressarà para o Rio, de avião.
sentes nesta capital, no intuito de tranquilizarem inteiramente a NAção, e tendo em vista as conhecidas A' sua chegada, foi recebido pelo alto comando da" Região, tendo U'1) contingente do Ex.�r
declaraçõe� do general Lucio Esteves, sobre a situação no Sul, e a proximidade dOE pleitos eleitorais, 'cito prestado as honras de estilo ao ministro da Guerra. O (lal. Outra hospedou-se QO quartel d. {'B.C.
el!dereçaram ontem, em documento escrito, sugestões ao ministro da Guerra. •

Essas sugestões são para que, concorde com o pensamento dominante na classe, se mantenha
I" o ExerCIto inteiramente alheio à política e retornem os seus efetivos às posições normais, afim de que

8 Nação possa escolher serena c calmamente, sem sobressaltos e falsas interpretações, o seu magistrado
supremo.

As sugestões entregues ao titular da Guerra são subscritas pelos seguintes generais: Vaido- o

r!liro de Lima, comandante da I •. Região Militar; José Osorio� comandante da Vila Militar e da 1 a.

B{igada de Iníantarie: Coelho Neto, comandante da Aviação; Francisco da Silva Junior, comandante
da 2a. Brig!lda; Horta Barbosa, chefe do Estado l\1aior do Exercito; Basilio Taborda, da Escola Te
cníca, JOão Gomes, Parga Rodrigues, Pantaleão Pessôa, Raimundo Rodrigues Barbo&8. chefe do D.P.
E.; Co!atino Marques, Cristovão 8arcelos, Manoel Rabelo, Castro Junior, diretor do Material Belico e

Alvaro Tourinho.

Importante conferf9ncia
. ';.

S. PAULO, l-Viajando num avião do Exercito, chegolÍ,]i tar�c, procedente de Curitiba,
•

general Góes Mont:'!iro, inspetor do 2' Grupo de Regiões.
\

•

Realizou-se importante conferencia entre os generais Eurico Dutra, Daltro Filho, comandan
te desta Região e Góes rAonteiro.

Acredita-se que o assunto da conferencia, bem como o motivo das inesperadas viagens do
ministro e do inspetor do 2' Grupo de Regiões, prenda-se ao documento escrito ontem entregue ao

general Dutra pelos oficiai. generais do Exercito atualmente no Rio, pedindo o recolhimento às suas

respectivas sédes dai tropas destacadas atualmente no Paranà e Santa Catarina.

ErY'\ SãO Paulo o ministro oa Guerra Modificações nos altos corn·and\�s
S. PAULO, 1--0 general Eurico Gaspar Outra chegou aqui inesperadamente ás 11,30 RIO, l-Divulga-se que o general Valdomiro Lima aceitou a chefia do Estado Maior do

horal. Exercito, em substituição ao general Pais de Andrade, que està eníermo.
Procurado pela reportagem, declarou que veiu apenas inspecionar as tropas da 2a. Região, ° general Parga Rodrigues substituirà o general Valdomiro no comando da I a. Região.
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«O Diretório Central declara ser absr'[utamen
te falsa a noticia publicada alhures de que o va
loroso correligionario deputado Renato Barbosa ha
ja dissentido da orientação que se traçou o Partido

Ih D
·

d a I Nomeado
na questão da sucessão presidencial, de apôio aoConcretizada uma ve 411 esrnentir a nome do Ministro José �merico..

, _Iaspiração das papul. exoneração do PRO�OTOR DE TIJ��AS ��������__iiiiiiiiiiiiiii��
C

·
FOI nomeado o dr. HelIo Ide- CAFt:' BOM SU' NU ..omead ....S1ções do sul ap. Felinto burque Carneiro Leal para exer- ..JAVA nI - vw '

M ue II e
cer o cargo de pr?motol Público Praça 15 de Novembro

Mais um serviço' de alta dr. Paulo Dalle convidou o
r da comarca de TIJucas. Antonio Palchaal

relevancía não só para es- diretor d'.A Gazeta»; jorna- .' II'
, '

----Ita capital,' como .alnda para lista Jairo Callado, a tomar RIO, 2-- «O �orrel� .da M�- O SR H'UGO
.

as localidades que irá bene- parte na excursão, dando-nos nha», em sua se�çao politica. n.ao
I

'

'. ' RAMOS RiO, 2 - O presidente da
f" é em de ser assim margem a que possa-

obstante toda a imprensa noticiar Republica assinou decretos 110-iciar, O que v
íd d F I' Moo I d

prestado pelo ilustre diretor mos apreciar de visu o valer a sa.1 a o sr: .

e lOtO. ue er a

I a j" confe re ncia com o
meando os drs. Gabriel de Re-

reg'tonal dos Correios e Te- desse grande melhoramento, chelia de poh�la, pubIJc�, em seu

I A zende Passos e José Maria Mac
, d h t t sr. rrnar�do Sales IIlegrafos dr. Paulo Dalle, q uc representa mais um írn- numero _e °le, a segu!n e no a: Dowell para os cargos, respecti-

conseguindo tornar realidade pagavel serviço que Santa .. -:Nao tem fundamento a no-
vamente, de procurador geral

uma velha aspiração, qual Catarina ücara devendo á ope- hCI� ontFem!. espaMlh�.�al de
h

�ue o da Republica e de procurador
seja a de um serviço postal ríosidade do alto funcionaria C'�ltão e into

_

ue er avia 50- RIO. 2 -lJentre as pessôas mando de Sales, os" jornalistas geral da Justiça Eleitoral.
diario entre a capital e os I telegrafo-postal, que hoje di-! J.cI�a?o exoneraçao, O d�efe de que estiveram na resi-lencia do constataram � presença do sr. Hu- r�����:���::�:�
municipios do sul do Estado. rige êsses importantes ser- j policia, ao q�e ,estamos Informa- deputado Dario de Álmeida Ma- go Ramos, irmão do governador i MeiOS de �
Esse grande rnelhoramen- viços em nosso Estado. I d�:��permane�era em suas [un- galhães, á .Avenida Altantica de Santa Catarina, o qual, se ii

propaganda �.. to terá inicio, amanhã, entre jç
. 573, onde se hospedou o sr, Ar- demorou em palestra reservada � Assim como para tomar ra- ��

Laguna-Florianopolis e vi- durante cerca de 15 minutos com ,� pé demanda, certos, preceitos, �
te-versa, o que determinará CAFE' BOM SO' NO

O I
11& ,. ., o candidato bandeirante. � desde o abrir da cal�a, meter!

.JAVA e' eíterauo Inelro � os �edos: levar o cimente ao �
�. �uturamente O estabelecimen-

P 15 d N b ,I
'

R epresen tara' I�
nanz, �sslm, para �

a propagan- �f1"I' ;'0 da correspondencia di; ria, raça ,.',
e ovem ro

. da, seta do que for, se tornam i'��'i' ão só entre as duas clda- Antonio Paschoal
O nosso Estado necessaríos um certo estudo e �

'lj � t d gião Il

t I d uma certa inteligenda. AIes,.como em o a a re
�����5i5'-��: .f� Impene rave ao 110me .D �� Vemístoapruposito do car- �servtda pela estrada de ter- fílI

'

� J' de
O sr, governador nomeou o dr. W taz que ont '

f' d ��
TC) Tereza Cristina. � VENCERA':' .•• Ir S" IftIse .'m, e',r�cl1l7'lDl �� em vimos a rxa o �

� n
'IIi -. V .. 15 � Walmor Ribeiro Branco

para;
na fachada da Legião RepubIí- �O transporte das malas será I'" 5. PAULO: ] -- Chegou do K A I

II

d representar o Estado de Santa cana, pelo qual, o "One Odeon'- �feito pelas Empre.zas D.a,r.ius e J Rio o sr. Ceaar Lacerda Vilr- 'ii' 1fte I a Cat�rjna nas Primeiras Jornasdas ;jJ faz o reclame d) "mm" na-

OI ã � gu eira �� � donaI "Bonequinha de sêda". �
li
aria, que ass.lm dt.llIc.lardo � falando á imprensa,.o s_e- � A co.1cha de r,:,;,talhos do SI'tu,,�:lCI'on,'smo Médicas .S.ul.Americ3n�s que, sob.I

Sendo a Legíão chefiada pe.
r.l'I

m duplo serviço larlo. e lil1 cretario geral da c:omlssao Iii' ""� 11
t d G" F d � I

I\!I

I d Il?,j diretora do Partido Republi- � o pa roclnJo O overno e e- .. o dr. Rupp Junior, que tem um �ransporte e passageiros W cano Paulista dedorou não 1f'I, ral, a Sociedade de MeJicina e � côrpo de atléta, não vemos que ��té Laguna.
" � ter duuidas em prognosticar �' BELO HO��IZONTE, I -De fonte fidedigna e quasi C. irur,gía do Rio de Jsneiro rea- I" esse rec�ame se íd:lltlf!qUe ,á ri;,Af' d' ar ta-o I'" �� que o sr. 10sé Americo uen- �. oficial colhemos a informarão clt que o corpo eleitoral ml'nel'ro se ' personal.dade d v h f \,t.Im e Inaugur ' II" � cerá o pleito presiôemial, � � hzara durante os dias 14 a 20 de W ' �

e qu ...m, c e I,l ��
Portante melhoramento, se- � daõas as inequiuocas prouas !í;\ mantem impenetravel para ;.. candidatura do sr. José Amenco. .

h ,. .!I a agremlaçao que esta réc1a- �
I� • •

t be de [' O' d
'

d I )un o proXlmo. lliI mando da St<a facha.Ja uma �guirão, amanhã, para Lagu- � que o IlX-mml'-- ro reclZ �� movlmt'nto é e estupefação e � revo ta 01\ colcha de �. o,l �
"li toôo o país, sem cantor com � 'h'" O'· i debíl "Bonequinha de sêda" ••• ri!,a o 1'1 stri' dI' "etor r"j)Ío' ai �� gra à I ·torado de que r.r etal os que representa o I�aftido Progressista; não estio satisfeitos nOVO ..-n In IS-·!iI Ad d I!!.,, li... I '"l:l I

I'�'J
11 e e e I t9

I
equa (j s ría, por exem - r.�,,'� Pdulo Dalle, que se farà H Ôí�l�t��pne�a�����r��dde;albiS. �i 'JS grupos. chefiad?s fJelos sr,. Wence;láu Braz eCarbs Luz; pelo tro do Exte pIo, que a propaganda fo.ssefei- �

acompallhar (o respetivo che- 'ij siõío no seio. t)o P. f!. P., �: sr. r>.fralllo dr. lVlelo Franco e demais elementos que dese-rtaram do r io r ta do "mm" "Pedro-o gran- �
ie do tráfego postal, nosso � em cRn,se�uencla da atitude r.� P. R. 1\1., e pelo sr. Francisco Campos que se m0stra inJignadis. de", ou então a celebre passa- �,�

'!!l dos sllul!:ltas", o sr. Cesar I!t .

-,

'ijl ge d S �

d b r.�rilhante confrade sr. Marti- �I Lacerda Vergueiro Oe' 101 ou

I
SIOIO.r RIO, 2 - Consta t:jue o sr �� m e ansao, quan o, a rin- fi",

h � u Icament o 9ue inte � S b
.

d B d' V I d b J N d F : � do os braços. gritou: "NIorra �1O Callado Junior. �, i�sesa'� (Omis5'áo 'é fazer
' a e se aIO a que o sr. ene ato a a ares está astante oão evea a ontoura. tlera � Sansão e todos os que comigo �SPor uma deferencia espe- �� vencer o SEU candiôato." � contrariado pel.> fáto de não ter sido nom <ido ministro da Justiça o o futuro Ministro das Relações I i

est�o"... �
'ial, alt"mente capt.ivante, O l"!�a1'_'''''''��''''''''�:a�a.!'..,,�� SI. Carlos Luz, candidalo do govêmador mmeiro. Ex�eriore6. �- eC\ -- ........",..---.........".,.-- - •

l§:l,!fq*::C��

��������������--��������������
Sem quaisquer ligações politicas.
..JAIR(� CALLADO

A,VOZ co povo

Proprietario e Diretor Responsavel
----------------------------------

PNC IH I Horianopolis, Quarta-feíra 2, de Junho de 1937
-(���------------------------------ �--------------�-----------------------------

procura
dores

..... ""'1' .............. '. ''''''''''l ',"
,
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extran- Radio-faróis,da cost.105
RIO, 1 -- Ao Departamen

to de Aeronáutica Civil acaba
de ser comunicado pelo Minisiro
da Viação, que o respectivo ti
tular autoriza aquela repartição a

entrar em entendimentos com o

Ministerio di Marinha, afim de
ser estabelecido um programa de
trabalho para a instalação, sem

solução de continuidade, dos ra-,

dios-iarões necessarios tanto para
a navegação maritima, como pa
ra a Oivegição aerea.

capitais
•

gelros
• D sr. José America

Imperíal
•

sino
no majestoso prédio do Clube Martinelli

s. PAULO, 1-0 "Diario I mesmo ter coragem de gastar
Popular" publica longa entrevista com certeza àa aplicação repro
que um seu redator obteve, no dutiva, porque só assim saíremos

Rio, do sr. José Americo. do circulo vicioso de não poder
Interpelado, inicialmente, sobre mos encarar iniciativas de maior

a sua plataforma, o sr, José Ame- envergadura por falta de recur

rico respondeu que a apresentará lOS, continuando pobres porque

1 oportunamente, depois de ouvir não temos decisão para enfrentar
os que lançaram a sua candida- esses problemas".
tura. Dis�e que continuará o pro-

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

grama, que sempre desenvolveu Onas suas funções publicas, de

amparo ás classes desprotegidas.
Mas frisou que não seria possi
vel favorecer a parte mais de-

PORTO ALEGRE, I - samparada do povo brasileiro,
Informam de Livramento que, em preferindo OI interesses das cama-

d I das superiores, de que ordinária-
consequeneia de uma e igencia
determinada pelo inspetor da Al- mente Odepende aquela., E lassina' RIO, 1-0 novo ministro da

d f d lou:« que cumpre e e evar o
J' J é C I M dRIO, 30(BAND)-E�tio sur- tudes passadas. fandega e auxilia d por Oiça. o

d _ d id d Brasi] b ustiça, sr. os ae os ace o
.

d
. .

D'
.

b '1 f' a reendido em um pa rao e VI a o. rasl.,. est.a e- Soar-s, tendo aquiescido ao con-a, ln Q comentar lOS nos meios po- izra-se, a ertamente, em uma exerci o. OI p d I b d
..

'"

b d lecen o o necessano equi I no e
it d id t d R bI'liticos, de que o sr. Getulio Ver- roda de deputados: deposito situado nos subur ios a

interesses, em vez de fomentar a
VI e o presi en e a epu ica,

�&s, apesar de simpatico á candi- «Quem lucrou foi o povo, que cidade, sobre a linha divisoria, marcou sua posse para quinta-5 luta das classes'».
datura .Jos� Americo não preten- vê agora na campanha presiden- vultuoso contrabendo de assvcar feira, ás 5 horas da tarde. Desta

.

O Falando sobre os capitais, ddia ainda, na Convenção Nacional eial dois grandes cidadãos-c-Ar- de procedencia .estrangeua. d vez, o acontecimento a posse do
d acentuou: 'Precisamos e capi- I d ddo dia 25, fazer indicarão de um I mando Sales e José Americo, total da mercadoria sobe a uas novo titu ar esperta to a a aten-

�

I d tais, venham de onde vierem, d Nnome definitivo, desejando fixar qualquer um dêles digno, sobre: mil sacas que foram reco hi as á ção o mundo político. Ao será

1
contanto que nos venham enrique- b Inormas gerais para a escolha de todos os pontos de vista, para di- alfandega local.
cer e não nos atrofiar. Devemos

um áto ana, em que o deten-
um �nilid�o�cialemumaooYar�i;��r�e�s�d�e�s�tin�o�s�d�o�B�r�as�il���.���.������������������I����� tMin�rino da ��a passa as

reunião que se processaria no mês � o funções ao novo colega, pondo
de agosto. em evidencia suas qualidades in-

Entretanto, o sr. Ber.edito Va� 5 t m I 7 telectuais, e o novo ministro agr!-

Íadares, que estava agastado com I nn ai

n__�117 a. dece, resumindo a fé patriótica
as "coordenações'' do sr. Agarne- � � -=:.. I com que recebe o encargo. s..
non Magalhães, ministro interino be-se que o novo ministro da Jus-
da Justiça, prestigiado pelo chefe Do Estomago, Figado, Ríns, Bexiga, Instestinos? tiça quer ter a oportunidade de
da Nação, compreendeu que dada Lem b re-se dO traçar seu programa de gestor
a união dos situacionismos gaucho Ch a/' da'S 9 he rvas

dos negocias políticos do gover-
e paulista em torno da candida- no, precisando os rumos de sua

tina Armando Sales, á [utura pre- orientação. Por isso mesmo, sua

s.dencia, bastaria unicamente o
DEPOSITARIaS E DISTRIBUIDORES: Carlos Hoepcke S A. posse atrái vivo interesse.

apoio de Minas o�cial para que A' VENDA EM TODAS AS FARMACIAS Como já informamos, a ída do
hcasse completame te vitoriosa" sr. lV\acedo Soares para a pas-

�� é pm��amen� �hl� q�'�������������������������������������� � � ��ça � tem uma signi-
Minas, S.' Pau!o e R. G. du Sul A questão Dr. Padro di Moura Ferro ficação nos meios políticos: im-

podem eleger Juntos qualquer can-
._'

Advogado porta em colocar, de vez, os ar-

didato. re Iglas. Rua Trajano n. I ••••••• ..--:=-=�.::::.:::-_--------a•••••••
Dal o convite efetuado aos re- I

- I ��
presentantes dos governos desses • ema O sr. José 'C r e d I' toM t P d

&

t �
dois Estados e que compareceram VATICANO, 1-- Os circu- 00 U U O r e I a, "
na capital mineira, nas pelisoas los responsáveis nl\o confirmaram Americo O
elos srs. Henrique Bayma e JOiO nem desmentiram a noticia segua- articulando o !Carlos Machado. do a qual o nuncio apo!tolico. 'ail'i'

Entretanto, o sr. Getulio Var- em Berlim seriachamado, Obser- RIO, l-O sr. José Americo O maior e mais acreditado clube de
gas compreendeu rapidamente a va-se nessses mesmos circules. continúa a ouvir os elementos de

situação, e conseguiu modificar o relativamente á� relações com o orientação das diferentes corren- 50 rte ios do Bras i I
impulso de independencia do sr. Reich, absoluta reserva. tes politicas que lhe deram apoio
Valadares, cujo gesto, porem, foi Os violentos ataques de que a na Convenção Nacional para 10-

bastante [avoreve] aos interesses Egreja foi objeto, produziram go em seguida entregar-se á ta·

do pais, porque permitiu a apre- profunda impressão no Vaticano rela da redação de seu mani

sentação imediata do nome do e não será de surpreender se es- festo de candidato. 1 udo faz

ex-ministro da Viação, indiscuti- sa medida foi encarada em cer· crêr que, para êsse fim, o ex

velmentc respeitavel pelas suas ati· tos circulos. E' impli'SSivel saber- ministro da Viaçào realize uma

se lle foram dadas instruçôe& estadia em Terezopolis.
nesse sen�ido pelo Secretariado Quanto ao plano de propa-

de Estado à nunciatura. ganda da sua candidatura, será
êle esbl)çado e execulade por
um �omité nacional, constituido

• • .Jl
de delegados dos pa:tidos que

S. PAULO, l-A «Gazeta» Pr.nCIp. ue foram á Convenção, ou repre�
se diz informada de que o sr. N I sentados em três ou quatlo fi-
Silvio de Campos ofereccu ao •pU es' guras indicadas pêlos situacIODls·:
pú,rtido Comtituciollalista a pro- mos de Mina!, Baía, Pernam�
posta de ader:r á candidatura do ROMA. 1 -Foi hoje bati- bucu e Paraíba, além do P.R.P.•
sr, Armando de S,rJes Oliveira, sado � principe de Napoles. filho E' exato que o caodidalo do g
oI.ksôe que fos�em dada� !lO seu do principe de Piemonte, herdei·

i
P. C., ha muito está com o •

partido duas secretarias, uma das ro do throno. . plano de propaganda montado, •
quais---a da Fazcnda-�aberia l\ cerimonia realizou-se na ca·1 contando com o apoio do situa' •
<\0 sr. Mafio Tavares. pela Paulina no Quirinal. cionismo paulista. ••••••• ..'----------Ge
1·1t��l.ID_IlbM$iI;,,�j@fae*d eh • & ...------- iii.íi.ã,."I,í:i·__iiiiiiiii_-_,i· ��

ExiBIÇÃO, TODAS AS NOITES, DE FESTEJADAS ARTISTAS, QUE "DESLUMBRAM E

ENCANTAM COM SUAS ADMIRAVEIS DANÇAS E CANÇÕES

Danças -� Serviço ir, enreenslvel de bar e restaurante

Oti(n�� orquestra Bom Cabaretie("

Contraban
do de as

auc.r
I Quem

mandistas em franca atitude de
oposição •

programa gover
namental

lucrou

f_,i o povo I do sr. Macedo Suares

CAFE' BOM SO° NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paechoal

Tremores
d. terra

PAruA, 1 - Informações
procedentes de Rabaul, localida
de de Núva Bretanha, no Paci
fico, fizeram saber hoje que p er
to da totalidade da população
branca havis abandonado a c.da
de em seguida á diversas erupções
e tremores de origem vulcanica,
O vaso de guerra australiano

Moresby dirige-se para Rabaui
ao pASSO que dois vapores estão

no local do sinistro, prontos a

prestar qualquer auxilio.
A estação de radio de Rabau!

mantem-se silenciosa, porem dão

ha inlor nações de mortes venfi
cadas.

A CREDITO MUTUO PRE-
D I�L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

-a extração de seus premiús é feita! unicamente sôbre
o numero já realizldo ele caJernetas inscritas.Vendendo o

apôio -seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

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

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

CREDITO I\llUTUO PREDIAL

,._

f C NFECÇOES FINAS PARA

,HOMENS ACASA CAUR
RECEBEU UM L1NDiSSIMO SORTIMENfO EM CAMISAS E PIJAM S PARA HOMENS. OS TIPOS MAIS MODERNOSPELOSMENORESPREÇOS

:� MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS '

� CA.MISA DE .JERSEV DE SEDA A 16$000
� I� SO'MENTE NA C A S A O A U R A á RUA FELIPE I
� SCHMIDT N. 191���·;f�wmsBu.���WE������'��,=���w.�tWMt2FP..�.-- -=+c;=,=*====h.=t=eM=e=·�;l=;�=�=·='���'a""I=".*5"",
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A GAlETA +Florlanopolie, 2-6 -1_937

Reunião CARTAZES
DO DIA

5

CINE ROYAL, ás 7 e 8,30PORTO ALEGRE, 31--Es- t ado dos seus entendimentos com horas-Noiva de dois.tá convocado para reunir-se no o sr, José Americo e ldeverá dar
dia 5 de junho, o Diretoria Cen- conh-r imento dessa sua missão
trai do {Jaftido Libertador. O aos seus pares.
sr, Raul Pila, presidente, já fez Segundo tudo indica, j' pela
expedir. por intermedio do sr. atuação do sr. Baptista Luzardo
r'l'1em dI'! Sá. secretario do Dire- na Convenção do dia 25, assi
torio, as devidas notificações. nando a proclamação do candi

Será examinada, nessa ocasião, dato escolhido, já pelas maniles
a situação politica do paiz e a tações inequivocas de graduados
questão das candidaturas á

pre-j proceres
libertadores na intimida- A estação DJN e DJQ, de

sidencia da Repullica. de das rodas politicas, o Di.eto- Berlim, irradiará amanhã o seguin-
Comparecerá tambem á reunião' rio Centrai dará a sua preleren- te programa:

i��.. !,!,::.�.

����=-����������������-I'
como membro do Diretorio, o'eia ao candidato oficial, releren- A's 12.00 hs.-14.00 hs. e

! ir. Baptista Luzardo. O sr. Fir- dando, assim, a compromisso as-. ás 22.50 hs.�4.45 hs.de Berlim.,

S()) nhO tia nUJ Iher I :::iO,:7t',i\ra;uedo'hRr: :o!:'ul� sumido pelo sr. Bapti,ta Luzardu.! h:;r:,�:nt�,;ô �;OO �,'4-5 ��.��
IA�'ta,.���,;iff� S!l:>A �,;��'.��������6'��,sf!l..k��� RIO de Janeiro. A !JIIut� :-"%:���1111,, !;i.,...�.������������.i!J��(��l����������5J 22.50 Anuncio DJN e DJQ I

.

{ai -,", � �'ü
: � t. • Im A

e (al., esp.). Canção popular alemã. juda�caI.. V�cla da embriagues! 22.55 Saudações aos nossos
W � ouvintes.
G • 23.00 Anunciamos o novo

lo
Um só vidro do �) mês.

• REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES G 23.30 O novo livro alemão.

! basta para a cura desse triste vicio! !! 23.45 Noticias e serviço eco-

� � nomico (al.).• • 24.00 Maximo Pavese: Novi-.

.

t' &1.)&., A' venda nas bôas Farrnacias. �_'jO qual limpa, conserva e rejuvenesce a CLUS e, � w dades da Alemanha.
que tira as saídas, espinhas, cravos etc. sem des- � E' um produto dos LABORATORIOS "�UNANCORA" - Ioinville e 00.15 Saudade. Cantata para�. cascar a péle. � � o radio.!

._--���

I O��,���J����O���fJG.�S�O•••O 1.15 Noticias e serviço econo-• 1:

--'::-:=-=:-��I�lllOO is ac id '9n te.s mict�oP��udações á patria (es-� panhoO.�

Q
" �

ra Igra'f_es. na 6Vla- 2.15 Eco da Alemanha.i UI ... I .

çao Inglesa mã::30 o pequeno ABC ale-

i 2.45 Impulsos creativos na

LONDRES, 30'-Dois no" te imediata. Alemanha (espanhol). O 90' ani-�. 3 D � J/ U·. �,� l..� vos acidentes foram esta tarde Um outro aparelho p-rtencen- versario da Hamburg·America·
. li. I" n acrescentados á lista negra da te á Air Force e pilotado pelo Linie, e o 80' da Norddeutscher MONTEVIDEU, l--A pc ..aviação britanica. terente Eros, caiu igualmente e L1oyd. licia efetuou a prisão de jockeys,O comandante Puwer, que ficou em �estroços, em Olbsarum 3.00 Ultimas noticias (em ale-

ontem no l Íipodrorno de Mare ..tomava parle em urna exibição perto de Salisbury, durante uma mão).
. . nas, em consequencia de irregula-de acrobacias aereas organizada formação realizada pua comemo- 3.15 A Liga dos Solistas Ber-, ridades nas corridas.por ocasião do Empire Air rar a mesma data. O piloto linenses canta. Direção: Waldo

Day, no aeródromo de WéJd- morreu imediatamente. Favre.
. . kIaztdas dedington, no Lincolnshire, termina- 3.45 Canções populares italia- •I "a um looping, quando o apa- LONDRES,30-Mais dois nas. mag'neslo" relho, perdendo li velocidade, acidentes de aviação ocorreram 4.00 Trio em re-maior, op.caiu ao sólo perante cinco mil es- d ..irante as demonstrações aéreas, 70. de Beethoven, para piano, SANTiAGO DO CHILE, IpectadoreL O piloto teve mor por ocasião do Empire flir violino e violoncelo. -f'.loticia-se Cjue foram de�cobe!-

II
".Arte ,..,1e

Doy, o sargento aviado� Tansield 4.30 Ultimas noticias (em es- tas na regIão de Oval! > importan-t\,l� ",_,I quando realizava uma exibição panhol). tes jazidas de magnesio.
,

ft ne
e!
aç�o

do aerodromo de Tagmores, no 4.45 Saudações aD�:NnosesoDs'�Qu- Q-ue;� �;.� ..J1J ;�>ft., "r I ali Sussex, fOfreu um desa:;tre que I vintes. Despedida J J
II rUHiI_", �� iiiíP

Sumula dos iulgamentos da lhe causou a morte. (aI., esp.). vivem5-

I
iIltima Sessão O outro acidente ocorreu á

tarde em Farnborough, no Ham
Apelat,ão crime nO. 5.688 da pshire. O aparelho a bordo do

comarca de Tijuclls, em que é qual estavarn o tenente Robinson
olf-lelante a Just:ça e apdado AI-. e o aviador Hudson caiu sobre
gemiro Hipolit0 Teixeira. Rela- o campo. Os Joís aviadores
tor () sr. des. TAVARES SO- morrearm em consequ'!nCIa da
BRINHO. quéda.

Mandado o n�ll a novo julga-
mento, para que em C'utro jurí
seja melhor apceciadi.. a prova
dos autos.

Apelação crime n·. 5.642 da
cornarcl! de ]araguá, em que é

apelante a Tustiça e apelé..dos
Quo Hüul e oulro. Relator o

sr. des. TAVARES SOBRI
NHO.

F()i dado, provimento à ape
lação para anular o processo des-
de o libelo ;nclusive. PARIS, l-Esta sendo da-

Apelação de; desquite n·. 176 da a última del1lão ás instalações
da comarca de Flor;anopolis, em do posto de televisão da Torre
que e apelante o dr. Juiz de Di- Eiffel, que será o mais poderoso
eíta e apelados Antenor Xavier do mundo e entrar à em serviço
de Almeida e s:m. Rtlator os r. durante a Exposição Intermcional.
des. GUfLERME ABRY. Já se acha terminada a parte

Anulado o processso, por não mais dificil das instalações que

Iler sjdo a r,etição inicial assigna- consistia em levantar um cabo
da por advogado. de J 2 toneladas de peso di5�1-

I Embargos civis n·. 1.804 dó. mulada ao longo dos trezentcs

comarca de Lages,em que é emhar- metros de altura da torre no

gante Caries Hoepcke SIA. e emaranhado das vigas de aço.
embargado Ataliba da Costa Avi- O c�bo servirá á transmissão de
]� Relator o SL des. URBANO urna corrente de 30 kilowats e

. SALES. cincoenta milhões de periodos.

I
� Foram recebidos os embi1rgos O cabo tem o comprin.ento de
� I para ju'gClr impiOcedente o depo- 450 melros, com o diametro

�1l,"iiõii_"__T;;,__,",íiiõr =_-;;;xr..."';;;"""""iii--;;;........y:2j-mc"""ãi..ii...",.,i;i·i>1.i=Giii_iiii,_-_iiil_-ã-iiiil_l� I uto feito. . de 15 :"centIClletros.

do Di
retorio do Par

Libertador
CINE REX, ás 5 e 7,30

horas-Um brinde ao amor.

tído
('"'" ,,-, 1--h o�- t::::...c;; I
............ ft", �J .. "Io".,,4" ..... A

Especialidade em fabrico de pastas para escolares, '0I .
e ditas comerciais

!;, Ci'�:r)S, com m: dernns fivelas em couro fantasia
Co'chões para camas de casal e solteíro->Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAIl\]A, ETC.

ChegoL.I e.1 Ma
náos o g�'d.

''I;eir-a

MANA'OS, l-Noticia-se que
o general Meira de V,. sconcelos,
acompanhado do seu estado maior,
chegou a Manáos.
O comandante da Oitava Rs-

CINE ODEON, ás 7 horas gião deverá partir brevemente
=Neurastenia de arramba, e para Porto Velho.
ás 8.30 horas-Madame Du

C t- .

.

Barry. on (�renCla-
r-arn com o

Irradiação da Presideh'teAlemanha

RIO, I - O presidente da r_a_ng_o_s_.
_

Republica sancionou a resolução EstII i� t1:l f.1 't�sdo Poder L<!gislativo que autori-
za o Poder Executivo a d'!sa
propriar o, terrenos, julgados ne

c�ssarios á ampilação das imta
laçóes da Aviação Naval. situa
dos na palte ocitental da ilha do LISBOA, I --Partiram hojeGovzrnador. a contlf da divisa de automovel, com destino a;>

da fazenda Santa Cruz e na con� Porto, os estudantes brasileiros,
formid�de do plano de obras que atualmente visitam Portugai,
que fôr a�rovado, podendo abrir, os quais foram acomp lohados na

para atender ás despesaa decor- sua excursão por um delegado do
rentes, desde já o credito espe- Secretariado de Propaganda.
cial até a imp'Htancia de ..... -.------------
3.295:095$000. e efetuar as Professor Bar
necessarias operaçõa� de cred·to.

bOsa de O I i GIl

s- 'S' r b J'

f'") i ta e p f"ed iié ta,
r�e2�!lzar-sr�-á usandc) o

PARIS, l-Informam de Kha
barovsk que onze pessôas foram
fuziladas naquela cidade da Sibe
ria Oriental, acusadas de perten
cerem I um grupo terrorista trotz

kysta que exercia espionagem a

soldo do serviço secreto do Japão.

Podarosa
instalação

de televisão

Instalações
da Avillção
Naval

Bebidas Nacionais e �xtral1
geras só NO
C AFIE' JAVA

Praça 15 de Novembro
Ant:mio Pascho&/

,w �__pw�.M��&'"". __

I Jockey Club
"

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

�
J

Florianopolis
O mais elagante centro de diversões famí-

Fuzilados
.liares.

Luxo, seriedade, confc'rto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estra:1jeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo·

dernissimas.

como
. -

esploes

RUA TRÁJ :\NO, 10--:-sobrad.o --nos altos da
Sorvetena . lona

RIO, 1 -·0 presidente da Rf
publica recebeu em despacha, on
tem, o ministro interino da Justiça
e o ministro da Educúção; e, em

conferencia, o ministro da Guerra,
o interventor no Di�trito Federal
e o chefe de poliei "

JERUSALE'M, l-Felvilha
hoje novamente a odiosida.le entre

árabes e judeus, depois que o par
tido do Grand Mufti d�goll que
os judeus preparam a este uma

emboscada, tendo tramado a. sua

vida no sabado ultinc, IM estrada
de Jerucgi.
A policia realisa investigações.
O famoso contraventor libanês,

Adulhay foi morto a tiros e di
versos integrantes do seu bando
ficaram feridos por ocasião de um

choque com a polícia numa eleva
ção das proximidades de Acre-

Prisioda
jockeys

CRISFELD, l·-Sete traba-
lha dores negros perec.'ram guei
mados vivos no ine :ndio de urra

barraca de madeira em que de,
miam. Os operarias em questão
trabalhavam na colheita de me-

brasBg >i;� lf16�m�
f!m p����;U J.a�

PARIS, 1 - O Sí. Barbosa
de Oliveira, professor da Univer·
sidade do Rio de Jaueiro, em

barcl1rá, sabado proximo. acom

pa ,hado da esposa e duas filhas
em Boulogne-s!Jr-Mer, á bordo
do Highland Patrz9l, para a.

capital brasileira.
Antes de emoa.·car para o

8ra�il irá a Metz vi";�;u o labo�
ratorio hidraulico.

,_",
.f'.J> �.
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FLORaANOflOLIS, 2 di Junho di 1917====A. GAZETA

Surúrú no legislativo'_O__N_O_R_T__. ·_E_
fiulnl.nense

e a c.ndidatura
I Armando Sales

p"ZBm AH05 H01E:

A organização serà formada
na sua maioria, de elementos tra

balhishs.

Maranhão, I DerJtro de
breves dias estara fundada nesta

capital uma agremiação politica
de elementos simpatizantes com a

candidatura do sr. Armando de
Sales Oliveira. Essa agremiação
conta marcadas simpatias co ele
mento popular.

caiu sôbre as bancadas.
Interviram, então, varias depu'

tados, que se achavam .ioda na

Cssa e evitaram que o incidente
assumisse maiores jJroporções.

Vende-se uma casa com o

terreno numa area de
1.782 metros quadrado,

instalação de luz e agua etc.
por preço de ocasião. A tra
tar com Quincio Silva, no

Estreito, esquina da Rua D.
Luiza n. 163.

a exma. sra, d. Olga de
Freitas Cardoso, esposa do s'r

Oscar Cardoso, do comercio

local;
a exma. sra. d. Maria Te-

lemberg, esposa do sr. JOiO
Telemberg;

a exma. sra. d. Maria Graus,
esposa do sr. João Graus;
• menino Ernani e a meni

na Ema, Iilhinhos do sr. Juve
nal Silva, comissario de Policia;

a senhorinha Alfredina Gon

çalves;
o sr. Carolino Linhares.

RIO, 1 -Ontem, depois da
solenidade do encerramento da
sessão ex-traordmaria do Legis
lativo fluminense, registrou se no

recinto das sessões, uma lamenta
vel cêna entre os deputados AI··
tivo Linhares e Mario Alves.

O incidente ocorreu da seguin
te mane ra:

O deputado Mario Alves,
dirigindo-se ao seu colega Altivo
Linhares, rel-o-ia censurado, por
haver solicitado a assignatura do
deputado' Viveiros de Souza, da
corrente governista, para um te

legrama que deveria ter sido fir
mado apenas pelos deputados da

AcentuDu-se
a dissiden
cia no P.R.P.Ajuste

comercial
teuto-bra
sileiro

RIO, 1- No próximo dia 13,
reslisar-se-é em Sso Paulo, a

reunião da diuidencia perrepista,
Espera-se que êsses elementos

dis-ordantes d. orientação da di
retoria no caso da sucessão, se

desligarão do Partido, formando
uma nova organização, que apoia
rá o sr. Armando de Sales Oli
veira.

Espera-se tambem que a ban
cada dissidente na Câmara, con

tando atualmente com dois ele
mentos, que são os sra. Laerte
Setubal e Roberto Moreira, seja
aumentada com outros componen
tes que não estão satisfeitos com a .

candidatura do sr. josé Américo.

BELEM, 1 - Ao que esta

mos informados, a Campanha
Legionaria do Cearà apoiará a

candidatura do sr. Armando d�
S"les á presidencia da Republica.

RIO, l-Fói designado pelo
ministro do Trab"lho o diretor
geral do D.:part&ment) Nacional,
de Industrie e Comercio, sr. joão
Matria de Lacerda, para tomar

parte, como representante do mi
nisterio, nos trabalhos da comis- fiZERAm AH05 OHTEm
são instituida pelo Ministerio das

.

Relações Exteriores com o objé- Da. Mana .B�zadona de

tivo de examinar as medidas

l
Oliveira

que convem sejam adotadas para . .'"
. . Amversanou-se, odtem, a exma.

regular as relações comerciais en- • M' B d d.

A . sra. aa. ana aza ona e
tre o Brasil e a lemanha apos OI"

.

t d
d· 6 d

.

h d iveira, Vir uosa esposa o sr.
o la e

d lu;..
o o

C corre�t� [armaceutico Nicolau Glavam de
a.no, termo o lus�e ?mercla Oliveira, que, pela passagem de
firmado entre os dOIS palsel em

lã f t d t beu j
1936,

o aus o�a a a, rece eu
. !nu�e-

ros cumpnmentos, aos quais, ahás
tardiamente, juntamos os nOISOI.

TEATRO
Companhía Ribeiro

Cancela

TEREZINHA, I - Anun

cia-se, nos circulas politicas que o

comité pró candidatura Arman

do de Sales Oliveira será chefia
do pelo ex-governador Pires Leal
e pelo ex-deputado Heitor Caso
tela Branco.

oposição.
O deputado Altivo Linhares,

não concordando com a adver- Estreará na próxima sexta-lei

tencia, deu um empurrão no seu ra, no Teatro Alvaro de Csrva

colega, que, perdendo o equilíbrio, lho, a grande companhia de co-

medias e revistas Ribeiro Cance
Luxo, conforto e. ele- Ia. cujo elenco p constituido por
gancia encontrará V. S. I apreciados artistas, alguns não co

servindo-se de. limousine OL nhecidos ainda nesta capital.
DSMOBILE rr 200, guiada por As peças de estréia lerão uma

derito volante. admiravel comedia e uraa engra-
çadissi.na revista em 2 átos e 12

1.600 quadros, destinadas a conservar o
--------------

publico em permanente hilarieda-

Será de'A "premiére" terá logar na prÓ-Ixima sexta-feira, sendo de prever

amanh a- que o teatro regorgite de espeta- WASHING rON, 1- Sou.

dores, dada 11 fama e o valor be-se que o sr. Jefferson Caffe-
da Companhía.

...,�__ ry, cuja nomeaçso para embai

j-) íss j d j (") nO xador dOI Estados Unidos no

Partido L.íbe!""'" Brasil é esperada. 8 cada mo�en.
t d I to, pretende seguir pAra o RIO de
a O r

I janeiro
nos fins de junho.

Após uma prolongada ausen

cia, o sr. Caffery regressou de
Cuba e passou a trabalhar no

departamento de estado, onde se

familic1risará com os negocios
brasileiros americanos antes de
seguir para a capital 20 Brasil.

BAI'A, I - Na primeira
quinzena de junho fundar:'se'á
nesta r:apital o Partido Popular,
que apoiarà a candidatura do sr ,

Armando de S31es á presidencia
da República.

o Cangre.so
PerrepislaNÃ0 TEM IMPORTANCIA

O MOVIMENTO DE
TROPAS

AraujoChristaldoFone
Novo ernbai
xf9dor ame-

S. PAULO, l-Foi fixado o

dia vinte do corrente para o

Congresso Perrepista, que deverá
homologar a candidatura do ar.

José Americo de Almeida.

Decorreu ôntem, o seu aniver
sario natalicio do sr. Christaldo
Araujo, radio-telegrafista do p:s
quete cCarl Hoepcke •.
HABILITA�f!\O

S. PAULO, 2-0 general
,V\inistro da Guerra, assediado
pelos jornalistas declarou que o.

ultimas movimentos de tropas
não têm a importancia que se

lhes atribue. E acrescentou "tanto

ricano

Estão-se habilitando para ca

sar no distrito de ltapema, mu

nicipio de Porto Belo, Euclides
de Almeida e d. lnacia Oliveira,
ambos naturais deste Estado.

O CONSORCIO DO
EX-REI EDUARDO o SR.

José Ameríco irá
á S. Paulo

assim que o país vive

pleta calman
•

em com-

MONTS, l-Rogers anun

ciou que o casamento de Edu·
ar do de Windsor realizar-se-á
á i 11,30 horas de quinta-feira

A imprensa
orgão da opí- fALErlmEHT05

n iãopu b I ica I Fale�eu ôntem, no Hospital
de Caridade, onde se achava
em tratamento, o sr, José B.
Franzoni, operaria da Diretoria
de Obras Publicas. que deixa
viuva e filhos menores.

Realizou-se o seu entêrro, li

tarde, no cemiterio municipal,

P. ALEGRE, 2-Respon
dendo á carta do sr, Raul Pila,
o dr. Armando Fay de Azevedo
dirigiu-lhe uma outra rompendo
com a chefia do partido, com &

declaração de discordar de toda
e qualquer aproximação dos li
bertadores com o Catete.

Nessa carta o sr. Flty de
Azevedo afirma não estar sósi
nho.

S. PAULO, l--Estainos in.
formados de que a' projetada ex

cursão do sr. José Americo 1\ S.
Paulo durará vinte ou trinta
dias.
O candidato oficial virá por

todo o mês corrente e daqui ruo

mará para Ribeirão Preto. Daí,
visitará Limeira e Baurú.

proxlma.

PARIS, 1-0 jornal oficial
publicou, ontem, um decreto do
do governo, proibindo os aviões
de voarem sobre o castelo de
Cande.

RIO, 2-Abordado pelos jor·
nalistas á sua chegada a esta ca

pital, O sr, Armando de Sales
Oliveira, declarou:
-"Se não fosse o receio de

ser mal interpretado, quasi que
Ih!::! diria que, na audiencia que
vou d,u esta noite, á imprensa,
o maior de.ejo é ouvi-Ia como

orgão aensivel da opinião publi.
ca".

Telegrama
da governa
dor baianaNomeado

nlinistro da
Justiça

RIO, I-foi assina:io o de
creto nomeando o sr. José Carlos
({e ;,1aced0 Soares, mimstro da
Justiça.

O �!. Mario Alves da Fonse
c�, sub·diretor d;) secr<"taria da
Ca;n;,ra, foi c::mvídado para che
fe do Gabinete.

Vidal Dutra

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .,JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Após crueis padeCImentos fa
leceli ôntem, em sua residencia,
o nosso estimado conterraneo sr.

Vidal Dutra, conceituado e com

petente farmaceutico.
O distinto morto era geral

mente estimado pela� SU3S excel-

I
5as qualidades de caracter e de
coração.

RIO '1 E!
. . O sepultamento do corpo cfe-

, � - sta plJSltJvamente t h
. , 14 h

d f d d "U'
uou-Ie °le, as oras, no

assenta a a un ação a mão 't' d N S J d
D.

,cernI eno e . • elus OI

I emocraticalt, que tera como Passos, com
I h

Presidente da sua comis.ão dire- gran::Je acompan 1-

mento.
tora o sr. Antonio Carlos e como ..

d d b d C d
Sôbre o ataúde vlam-s" !nU-

li er a anca a, na amara os
meras côroas de flôre5 artificia.is

Deputados o sr. Otavio Mdnga-
beira ou João Carlos Macbdo.

o Br.sil
na exposi
çãode Paris

FORTALEZA, I-O chefe
do Partido Conservador, sr.

José Accioly, recebeu o seguinte
telegrama do governador Jurací
Magalhle�. IA candidatura do
�r. fosé Americo atende aos

matares anceios do povo da nos'

sa terra. Espero que o preza
do amigo o 8fJoie entusiastica
mentel•

Vai ser funda
da .cl "União
Dernocra

tíca"

RIO, I-Na Feira de Amos·
tras desta capital estão, desde
ôntem, entregues é visitação pu
blica os moveis que vão figurar
no pavilhão do Brasil na Ex
posição Internae'ional de Paris.

A candidatai
ra Arm.ntlo
d. Sales, no
ParanáFAVORITA" ...

PORTO ALEGRE, 2-0
e naturais. general Flores da Cunha recebeu,
A Gazeta envia c'lndolen- ontem, o seguinte telegrama de

Curitiba:
S " tua� a-o b o"""'"a cias à familia enlutada.

y - «Tenho satisfaç!o comunicar
e norr-nal m155" prezado amigo UníAo Republica-

S \NTOS, 2-Na sua passa- I\manhã, ás 8 horas, será na Paranaense acaba recomendar
gem por esta cidade, a caminho celebrada missa na Igreja de sufragio seus eleitores candidatura
de São P.lUlo, onde (oi encon- São Francisco, em intenção á eminente brasIleiro Arm:tndo de
trar-�e com o Ministro do Guer- alma da exma. sra. d. Miller- Sales Oliveira. Tudo indica povo
ra, o general Góes Monteiro de- vina da Costa, recentemente fa- paran'lense saberà corresponder
darou que a situação militar do lecida em Curitiba. belo gesto Rio Grande São Pau-

I
Rio Grande do Sul, é bôa, pa- A extinta era irmã do sr.

dr'IIB
concorrendo vitoria �OS50 can

rec��do ler �')rmal a situação Afamo Wand!rley Jor., provéto didato. Abraços.-.?rwrins Ca-
. pohhca do pais. advogado nes�a ci.:lade. rnargo.»

� ...

Em Loterias a

FANTASTICO!
sua Favorita

Não ha bilhetes brancos!
Em regosijo pela inauguração, da sua nova AGENC.IA

a RUA FELIPE SCHMIDT N. 7-Desta data em diante os BILlIE fES adqui
ridos em qualquer uma de suas AGENCIAS não devem ser inutilizados. Pois
com a devoiução dos mesmos V. S. CANDIDATAR-SE·A' em ser possuidor in
teiramente G FI A TIS, na �scolha de um dos conjuntos expostos nessa sua

nova AGENCIA; a SABER:-Uma possante motocicleta da reputada marca D.K.W.
com Llma maravilhosa maquina de costura da afamada marca saNBER ou um

radio de dez valvulas da indiscutível marca WESTINGHOUSE corn uma geladei
ra elétrica da garantida marca ZEROZONE.
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o sabão

HVirgern Especié.lidade"
de Weizel & Cia••• Jainville s��e yIRCtJ,•••

REGISTRADA) �j) ESPECIALIDADE
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Wfi:�
iS reconlmenda-se tanto para roupa fina como para roupa commum
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(MARCA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




