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o sr. Rupp -.Jur.ior a renunciar ;0
mandato de deputado federal

"Renunciarei, uma vez vindo V. S. renunciar o

cargo de deputado federal, mandato êsse, que lhe foi
confiado pela legenda da Coligação "Por Santa Cata
rina", cujos direitos me assistem de impôr tais medi
das" -- diz o deputado João Gualberto, em carta
chefe da Legião Republicana

��������������������������---���������������������������FLORIANOPOLIS, 14 de agosto de 1937-11000. Snr. De- _'- -

putado João Gualberto Bitencourt-Somente ôntem me foi entregue )A
o vosso telegrama datado de 24 de julho último, pelo qual comuni
cais á Legião Republicana Catarinense terdes dela vos desligado,
porque os vossos companheiros de luta, em Tubarão, vétaram a in

clusão do vosso nome no comité (não dizeis qual o comité), bem ANO
como vos impediram de fazer propaganda em favor da candidatura

do sr. Armando de Sales Oliveira.
Embora lamentando a vossa resolução, que não encontra

justificativa nas alegações feitas (do que dão prova os recentes pro
testos expontaneamente feitos e que, em telegramas de que tive di

-rêto conhecimento, leváste aOB drs. Armando de Sales e Flôres da

Cunha), nenhuma observação tenho a fazer á vossa atitude que, es·

tou certo, será examíoada no foro moral e intimo de cada um que
dela tiver conhecimento e examinar o vosso passado e presente po
liticos.

A Legião Republicana que se contenta em conservar em suas

fileiras homens .leais e livres que dela quizerem, com lealdade e de

dicação fazer parte, espera que haveis de renunciar o cargo de de

putado estadual que ela vos deu. Com essa resolução, que tenho a

certeza de ser imediatamente tomada, pois não vos considéro um'

homem de baixo' estofo moral, dareis uma prova de lisura e rétidão

do VOSSQ procedimento.
Conforme a vossa deliberação, mandei cancelar da lista dos

Iegionarios o vosso nome, com as anotações do vosso telegrama.
Atenciosas saudações (a) HENRIQUE RUPP JUNIOR, presidente.»

convida

DEPUTADO RUPP JUNIOR

Damos, a seguir, as cartas trocadas entre os srs. dr. Rupp
Junior, ilustre chefe da Legião Republicana e João Gualberto Bi

tencourt, nobre deputado estadual:

A CARTA DO PRESIDENTE DA LEGIAO

voz

ao
DEPUTADO JoÃO GUALBER

TO BITENCOURT

ZE
DO POVO Sem quaisquer Iigat:ões politicas

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I Florianopolis, QUM'ta-feira, 18 de Agosto de 1937 I NUMERO

restituição pelo Rio Grande
do armamento federal

Confel·ellciou eom o miulstro da Guerra
coronel Canabarro Cunha

nlstrc lia Guerra, o coro

nel João de Deus Cana
barro Cunha9 comandan
te da Brigada MiiBtar do
Rio Grande de Sul, e que
velu ã esta capital, re

presentando o g e n e r a I
Flêres da Cunha, no caso e a candidatura na ..

dos armamentos que es- cional
tão sendo reclamados pe- SANTOS, l7-Realiza-se ama-

to Exi.::: :.'t" ao governador nhã, ás 20,30 horas, no salão da
do Rio Grande do Sul. Humanitaria, a posse solene da

Essa conferencia fei re- diretoria eleita da União Demo-

servada e durou cêrca de
cratica Feminina de Santos, á
qual deverá comparecer elevado

GAL. EURICO DUTRA, ministro,'
uma hora. Ao que sou- numero de correligionarias.

da Guerra bemos, depois de amanhã, A União iniciará, a partir do
I se reunirão os gcnarals dia 20 do corrente, seu serviço

RIO, 17 - Ontem, â Andrade Ne\'es e Castro GENERAL FLORES DA CUNHA de alistamento eleitoral.

tarde, esteve em demora- Junior e o coronel cana-/ minar os documentos e-

$ O
E' QUANTO SE Pii

da conferencia com o ml- barro Cunha, para exa- xlstentes sobre e assunto. 60 O O GA POR UMA BOA
COSINHEIRA A

I RUA JOSE' VEIGA No. 91. •

�ssociação Catarinense
de Imprensa e o crime
-

���raguá--=

A

A RESPOSTA DO DEPUTADO JOAO G.JAlBERTO

.,FLORIANOPOLIS, 17 de agosto de 1937. Exmo. Sr. Dr.

Henrique Rupp Junior, Presidente da Legião Republicana Catari-
nense.

FLORIANOPOLIS
Acus« recel.ido o S8U oficio, datado de 14 do corrente.Quan

to á minha renuncia ao cargo de Deputado Estadual, exigido por
V.S. em oficio com data acima, tomo a liberdade de declarar o se

guinte:
1': Fui eleito Deputado Estadual á Assembléia Legislativa

deste Estado, pela Coligação "Por Santa Catarina", composta de
três partidos politicos, como sejam: Republicano Catarinense,Legião
e Evolucionista.

2': Renunciarei, uma vez que os Deputados eleitos pelas
suas legendas, os quais divergiram tambem dos seus partidos, ve

nham renunciar os seus mandatos.
3': Renunciarei, mais ainda, uma vez vindo V. S. renunciar

o cargo de Deputado Federal, mandato êsse, que lhe foi confiado

pela legenda da Coligação "Por Santa Catarina", cu ios direitos me

assistem de impôr tais medidas.
Feito isto, estarei pronto a renunciar o cargo de Deputado

Estadual, dando, por conseguinte, todos os Deputados eleitos pelas
suas legendas, uma prova de lisura e retidão, perante o eleitorado
catarinense,

Tornadas essas deliberações, ninguem mais poderá se julgar,
como diz V.S., homens de baixo estofo moral, conforme expressões
contidas no seu oficio a mim dirigido. (a) JOÃO GUALBERTO

BITENCOURT, Deputado Estadual, eleito pela Coligação "Por
Santa Catarina".

943

O GAL. DALTRO
MANDA VISITAR O
O GAL. FLORES

'PORTO:! ALEGRE,
11 �;No mes

mo dia da chegada a esta ca
O pital, o coronel �Cordeiro de Fa

rias visitou, em nome do gene
ral Daltro Filho, o general Flo
res da Cunha, governador do
Estados, major Alberto Bins e dr.
Poti Medeiros, respetivamente, pre
feito munícípal ej chefe de Poli
cia.

A mulher
santlsta

SO MIL VOTOS
• • r:';1

esplrltosantensespara
o sr. Armando Sales

o governador
II •

mineiro

....
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I interes�e� dos seus governados, não se deixando arra�tar apenas pc-modelo d� atualidade política e contém, nas suas linhas geraIs, o

lo ernpmsmo dos eventos, mas colhendo, na fonte viva e exhube- plano mais seguro de defesa e de prudente remodelação evolutiva
Iluminando sua obra de administrador por um grande pen- raete das massas, o material necessario á realização da sua nota- e pacifica do nosso proprio regime.

sarnento, o sr. Armando de Sales Oliveira, no alto posto que ocu- vel obra de governo. Revela esse trabalho profunda compreensão da nossa reali-
pou, falando ao coração dos paulistas, sempre encontram suas pa- A sua inteligencia despertada não podia ficer indiferente Jade social e política e satisfaz plenamente as aspirações das mas-
lavras éco no coração do Brasil. a sorte da nação, tumultuada por tantas inquietações e impregnada sas brasileiras, integralmente democraticas, visceralmente ordeiras-

Os notavcis discursos que proferiu, modelares como forma de tantas idéias alheias á nossa tradição, ás proprias finalidades fundamente patrióticas. Da sinceridade das suas idéias dá prova a
e condensados de ideias, não representavam a clássica facilidade I historicas e culturais da patria brasileira. Investido de cargo de sua ação como homem publico, ação que iS apenas a realizaçãoverbal que tanto. ca�ateriza o homem do trópico. Dele?ado supr�mo c??xi.na relevaneia, sentia tambem. a respo?sabilidade. social. e po- dessas idéias . .00 seu acendrado nac�o��li5�0 falam as horas grade um poder ditorial, faltando-lhe os organs normais do regime lítica decorrente dessa mesma posição, Dal terem seus discursos ves e apreensivas que atravessou no IUlClO do seu governo, quando,
para dizer-lhes da sua orientação e ir dando conta dos seus átos, tocado no que concerne á estrutura do regime, dando rumos ao com a cooperação e o aplauso dos paulistas, reconduziu S. Pdulo,
procurava, então, o contacto do povo. Ao este, diretamente, cons- país, falando 4 palavra do bom senso, da verdadeira brasilidade, para o bem do Brasil, á plenitude do seu ritmo federativo. Da sua,
ciente das suas responsabilidades, oferecia, com claresa a resenha em meio dos que, por mimetismo ou por passividade intelectual, bravura civica são provas eloquentes suas palavras e suas atitudes,
da sua ação e pedia a critica honesta das suas atitudes. tentavam russificar ou extrangeirar o Brasil. Democrata convicto, fazendo tudo para <que o Brasil continue e pala defender com to-

Essa linguagem não tinha apenas a frieza dos relatorios. inspirada sua inteligencia nos mananciais mais vivos da tradição pa- das as forças do espírito, seu prestigio sua unidade, sua paz e sua
Animava-o o pensamento interior, que dava o sentido e a tricia, dava á democracia que defende um sentido moderno e or- originalidade •.

razão dos �eus gest�s•. Interpr�tava os fenomenos .sociais e p.rocura- ganico, Seu di�curso �e S. José do Rio Parôo, que repercutiu, nos .-"-.-.-.-.-·-.-·-.-·-G-·-'tJ-,-,�-,-.-.-.-.-i-.-·-.-.-.-.-.-.'-.-.-,.-"DO••.va desc�b�r.lhes o mtimo sentido. Acautelava assIm os mais altos quatro cantos do Bra�ll como a espe��d� ;,:palavra nova", e �,rt: •
.� �, ,
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O padrão de qualidllde) Um nova super radio ao alcance
de qualquer balsa III Vendas á vista e á pr_50 I

Distríbuidores para o Estado deS.CatarlnaGerken& Cia. I
RUA O�ONSE�HEIRO_MA.��_A!_t_O - C. POS'Tí-tp L .14
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Um só vidro do

REMEDIO MINANCORA CONTRA EMBRIAGUES

basta para a cura desse triste vicio!

Melado superior,
especial rnel de abelha,

pif"Y"'snta malagueta,
laranjas, banandas, etc.
V. Sa. encontra no

Mercadinho

}}
'p. �'tJ, '�:J. 1

'\�

J

Popular, I
no Cáis Federico Rolla ,n° 10

IEntrega á domicili�
"KERATOMAlACIA"
I

O dia amanhecêra radiante.
Do palacio Quenslay apenas uma janela permanecia fecha·

da; a do barão Artur.
Smith, o mordomo, cêdo batêra no quarto do patrão, para

acordá-lo, IDas a porta não se abriu, como sempre.
Soaram dez horas na grande torre da Vestminster,
Smith ancioso, chegou-se á aldrava e bateu de leve. Nada.
Virou de mansinho o trinco e espiou.
Barão Artur estava deitado ao comprido.
-Smith. és tu?

-Sim, sire?
Barão Artur levantou-se e acendeu a luz.
Tudo, para êle, continuou escuro como a noite.
-Diabo, logo hoje desligaram a luz?
Traz-me uma vela Smith, não enxergo nada.
Que horas eão?
-Patrão... balbucia o velho modormo, abrindo a janela

mais próxima.
-Depressa rapaz, depressa. Não durmo desde madrugada.
-Patrão já são dez horas ... do dia. tudo está claro? mussi-

ta Smith tremulo.
-Smith?? .. como? .. tudo p'ra mim é escuro';>?

EMANUEL ARINOS
J.

I O
O T
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FERRAGENS:

$eoção de
PAZINDAS:

P�ndas nacfoqaes e extrange'ras tlara tcrnot
Morins e AlgodOes
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
SMas
Laha para ceser e sergk

. LI em ncvellos e meada
Jabonetes e Perlllmarias

.

'

lchoados e Colcbas
,

.

as e Cortinados
has e guarda-napos

. tos, Gibinellos, meias
sijarios dos alamado�
Charutos «DANNEMANNa

� Empr.:za NaolQnat de

� Fabrica de Pontas ..Ptite

0iV.aJ"A....

A Gazeta
",,22 --������!I+.!G1����� �.����.

-�V1é-di-co-s._I��!�:: � E s p e I h o s IJA Favorita I
Dr. Artu r Parei ra Tavares Só os fabricados em joinvil.e pela única fabrica \�'I . ���do E S T A D O I\�UI �

� Oliveira MEDICO-ESPECIALISTA PEÇAM PREÇOS-C A S A PIEPER �
.'

Clfnlca médloa de ertan- Ouvido _ Nariz- Cor-
Rua 15 da Novembro n.366 JCINVILLE � Em loteria a sua favorita

ças e adultos gania - Pescoço 1iiiiiii!iii__iiiiiiiliiii;;';;;;;Oíiõiiiiiiü__-=-;;;;;;;;;;;ãiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiii�

�LABORATORIO DE Consultas das 10 ás 12-

I --,ANALISES CLINICAS das 16 ás 18 Cirurgião Rua Felipe Schrnitd n: 7 e 17 a
Dr Aderbal R.

Consultorio: Rua João da Silva dentistaPinto, 7--- Te!. 1456

R R B 114 I �'J\dvogado Dr. H. Gg. Sippeles. ua ocayuva,

�
Rua Cons, Mafra, 10 (sob.Te!. 1317 Fones 1631 p, 1290.'

Formado no Brasil
Alemanha

I -I Clinica geral e prothese da
Dr. Ricardo

\
Boca

Gotterna n n Accacto M/f"i�... Extração sem dor. por
v these e pontes em todos

os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles

tias da Boca.
CONSUL10RIO:

�ua Trajano n: 17
(sobrado) •

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524
.

Dr-. Miguel
Boebaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento modemo das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 elefone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde - Consultorio.
ANITA GARIBALDI, 49

etur�enau '" Joinville Seo F"rancisoG) Laguna-
Mostruarico permarleote em CruzeIro cda Sul

Seoção de Seooiio csfe

MACH,INAS:
Mach�lias de bêQ��ar mad�ira

Material em geia! para ceqstrucções: Machmas para offlcmas meehanícas
etmento-ferro em barras, �rragens para portas Machinas para laoelrss

e janellas, tinta Mac:hinarios em geral para a lavoura: � adas,
Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, mnínho etc.
P0gões e Camas J ocomoveís, M�tores ãe esplosâo, 1;.10tc]�S
Leuça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe-- electrlcos

res Material em geral para transmissões: r:o: I
Louça sanitaría - banheiras mancaes, eorreías de souro e lona
Tintas a oleo e esmaltes .lItros e graxas lubrificantes
Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Carninhães FORD Peças, 4-:CCS-
Preductos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GCODYER �
Bebidas nacionaes e extrangeiras �.ateriaJ electríce em geral

, �
l\Jav,e�ação "�-foepcke"--vapE>ree "Car! Hoepcke" "AnIS" e Max.. �
rVlaria' -� Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �

�&'J�f!2�l�t'H?W@.ii�W��AY'AV�VA.�.

Advogados
I Dr. Pedro de Moura Ferro \.,

Ex -chcíe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Pcoressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Especialista em:. olrurgla

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

operações de plastica

O mais elagante centro de diversões íamí
liares.

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

anais e estranjeiras.
ri ernissFe.er camente iluminado com instalações m

rníasl

RUATRAJANO,S lO-sobrado -nos altos da
orveteria Uloria " oP',' ,�!.

I
- :......... •••••••••=
------1 Companhia "Alllança da ::

• Bahia" �J

i FUNvADA EM 1870 SE'DE BAHIA i
; t eguros Terrestres e Maritimos "
• CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 (:
• RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000 fi
(I BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15:503:893$549
PROPRIEDADES IMOVEIS 1/1·.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMI0. \,S
EM 1936 2.933'949: 184$897 D
RECEITA EM 193 21.421:545$220 '

SINISTROS PAGOS EM 1935 4.737:405$660•

{ A�enl,st Subalgantes. Regulador.. de A alf

II
em 101108 08 Eltadol �c Brasil, no Uruguai na
dlnDlpais praças estrangeiras.

ri�
G �gentes em Florianopolis: !
ti ��

: Campos Lobo & Cía. =
! RUI Con••lhlro M .tra, 35 (SllJra� J) Calxa PCltal19 ;• TELEFONE N. 1.083 •

.sli I END. TELEGRAFlto ALLIAlvÇA •

VENDE-SE uma casa no dis- Otimas instalacões. No apre • ��
:t Escritoríos em Laguna e ltajahl �

trito «J<1ão Pessôa», Estrei- vel recanto da Ponta do L}\· • "&iffJ

to, á rua do Nestor no. 42, Prero especial. Tratar com )0"" � USB-AGENTES EM BLUMENAU E LAGES G
:t U

•com2quartos, s�las de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. "",,, . � OSl!ltA •••••*_.� �
e entar cO�lDha. •�._. vw - -��.� ..

CONSULTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 8 das 1 O ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-l
II

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131

Advogado

11'��'d Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I

•

rerra tem seu escrip-

No Estreito Ponta do Leal

tório de advogacía á rua

��I �
�(iBILHETES �
� I� Federal e Santa �Catarína �� �� NOS CLL\SSICOS ENVELOPES FEClIAÓOS� ��. � fÀ\1
.����--�� �JVisconde de Ouro Preto

n. 70. - Ph01\P' 1277. -

I Caix 1 Postal, 110.

� i - -----------
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E' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIOR€S CLUBES DE SOR
TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE'\IlIOS FORAM DESTRlBUlnOS A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDu APENAS PA
RA CADA SORTEIO I�OOO FS. E' FANTASTICO ... , PROCURE!'vl HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS DE 4. E a DE CADA

MEZ.

1
j Dr. v

_ q�rianolloUs��7
�iiiii iii_iiii!iii__iiiiiiiiíiiiii_iii��__

1 �������������������1i �������� �rs1�����1�����U
n �� .

1IIlAdolar Schwarz- Q" f· � Apolices Consolidadas do Estado de Minas !
U Inta- e I ra i «Divida Fundada do Estado de S. Paulo H

____________�_____ � «Obras do Porto de Pernambuco.
�

Endereço Teiegr.: DOLAR Caixa Postal, 32 � VENDEM-SE A VISTA E EM PRES1�AÇO-ES H
S. FRANCISCO ��E:�;-D;rA. CATARINA . I 19 O E AGOST O = NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �

Sociedade de NavegaçãoParanã=Santa Catarina �
COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA-

�
L·

. .

.

� fANO N. 16. Iii
lmlb;da.t-Rto� � il'!j

Companhia Salinas Perynas=-Rto ����������OOIl�������oo�����
Pring Torres & Cia. Limitada --Rio
Vandenbrand & Cla.e-Santo-
___Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Pitatininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarre:;d"st' de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc.. cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o Exterio
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços r-nodicos

•••U••••D•••���.Og•••U•••
• O

: L.INI-IA OE:
: l;an .. inhão e Omnibus I
• •
• Leão da Serra ,
:I Empreza de Transnorte de Passa,,:
� gelr. s e Encornetvdas •..

"tt Ent' � (�,..�c- :-�F:- �
"" � r r- e'; Y';f' R��os �.

�� ��I
k� E \� VI C \ - X' , - �

I

-'- ,��'ffi u , I i �X ',')�

� Passará a funcionar, L.U dia 10. de Ou �
:;. trubro em dlar ,e •
; DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 hora- e
• da manhã, regressando ás 4 da tarde • :t'������!!!!!!���������!!!!!!!�
" Para lucilitar a boa marcha da Empre'la, será colocada em ti --

Dr Ivo d'Aqui o
• cada povoado uma agencia para vendas de f assagens, com" e

== • n

• abaixo descriminamos: •
" Cor..co ,-' <,:-Eac .i ório Mosele ti
., SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Florianopol is
• Tarnandua=-Cna Comercial JlIlioSchn ...M&; f 7_ t 'fi :5 'Z Me. fi.!

' t

• Rancho Grande-c-Hct-' de Maximo de Secco' "
.. Barra do Veado-CC!sa Comercial de Irmãos Poy •
" Bela Vista-Botequim Ro�se.

k>l• Vila} Rica-Casa Comercial Mawti • D r A I fredo P de Ara
·

• Marcelino Ramos-c-Escritório Mosele ." • UJO
ti . _. MEDICO I• Preços: CONCORDIA li M. RAMOS 1 ::>$000 � Especialista em molestias de creanças, nervosas,
• IDA E VOLTÂ 25$000: _

impaludismo e molestias da pele

: Empreza DALLA COS fA ($ Tratamento do empaludismo e das molestias da pe-
• • le e nervosas pela ,/lutohtmotherapia
• N. B. Em caso de temporais ou de e'\t.radas em máu •

d d 20 * Consultoria e rtsídencia-Praça 15 de Novembro, 13
• este o, as passagens terão o acrescimo e 010 •

I Telefone, 1.584

_j:••,•••O••••�•••••••••••: Consultas:-Das 8 às I t e dasl14 às 16 horas

i·�;·e d í toM·;-t-u-o-P-r-:·�;·:�Oi r
. .�
• O'

o ..,_,__.....__,..__.........,._....

:�G�

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E HECIBOS DE \ SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

e
Banco d Crédito
Popu lar e Agri",
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

CREDITO MUTUO PREDIALr RUA FELIPE SCHMIDT r<l. 2 -(SOBRADO) 'ALUGA-.SE, o conforta-
• • vel prédio de residencia
• • íiíiU -' teee , t@., , wr • Ê i : á Rua Spivack, no dís-
O Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 t�, ALUGA-SE Dr. Pedro de Moura Ferro tríto de «João Pessôa •.
G • quartos para casal. A' tratar no Eanco A�ri
• • Informações pelo Ione n. Advogado cola, Rua Trajano n. 16
••••••••,-------------.'••••••••,.436 Rua Trajano n, 1 nesta capital.

Premio maior 5:175$000, e multas
premios menores

-

I

ESTAI,linda casa pó-
de ser sua pa"l' gando apenas

5$ooo-10$00� ou 20$'">00 I-Ipor mes na -:

Empresa Construtora ;
Capital

Universal Ltda. i· Reserva

\.
� REECBE� DEPQSITO

MatrlI: - LIBERO BADARO'. 103 - 107
s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL
••

Sr. Albano de SOLJza Lnc re

Rua Trajano n. 16
(Ediicio próprio]

136:700$000
56:424$498

I?AEiAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

Cle Limitada 5'[. ala
I CIC. AvisoPre viofi]. ala
; , Prazo Fixo 8'1. ala
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A GAZE rA-FlorianopoU�, lS':'_8-1937

G
w ZETA DESPORTIVA

rubro-negros ernpenhar-se-ão
mingo ern um cotejo sensacional.

A.cerrimos rivais, tudo farão para bemcon
quistar os louros' da vitória.

IRIS x CIP --

Abrilhantarão a tarde de
domingo

A partida que se efetuará do- Esporte-Jornal
mingo, no campo da F.C.D., en
tre o {ris F. C. da Capital e o

üp de Itajal, vem sendo o objéto
d,1S mais variados comentarios nos

m ios esportivos.
Os dois quadros acirrados ri

vais, se prepararam conveniente
mente, e prometem, na verdade,
proporcionar um espetaculo dos
mais grandiosos aos que rumarem

para o cstadio da rua Bocaiuva.
O Cip até agora não conse

guiu esquecer o revel sofrido ante

o rubro-negro,e guarda intacto na

memoria o desejo de revanche.
Dal se poder prever para o

encontro rle domingo lances de de
grande emoção, uma peleja renhi-Idamente disputada.jem que o en

tusiasmo não deixará de faltar um
só segundo, tal é a rivalidade até

agora reacendida entre os dois
concurrentes de domingo.

Tanto o lris como o Cip pos
suem esquadras de grande classe,
integradas por azes recrutados en

tre os melhores da Capital e ha
ja}.

As caracterieticas técnicas da

peleja portanto são de molde a se

prognoaticar um desenrolar inte
ressante tal o valor dos dois qua-

-Dezenas de senhoras e senho
ritas da sociedade de Diaman-
tina enviaram ao sr. Armando ------••o••e.----••O.G••-------,� .

de Sales o seguinte telegrama: �------- Estude"Senhoras e senhoritas diaman-!

E M F IM!tinenses, entusiasmadas com a h í9 ie 11'a!
vossa candidatura profundamente
nacionalista, democratica e cristã,
de que é testemunho a vossa

recente administração no governo
paulista. esplendida de brasilida
de pela obra ingente de pacifi
cação que realizastes, vimos ex

pressar-vos a nossa espontanea e

decidida solidariedade OI) pleito
de janeiro vindouro, fazendo vo-

IS. PAULO, 17=-Ccmuni- tos pela vitoria do vosso nome,
cam de Bragança que atentaram

que representará a vitoria da de-

Icontra a existencia, a tiros de - n

revólver, os jovens Ernesto Silva,
mocracla.

• •de21 anos, e Carlos Franco, de ["Je:nlte-se • o-1'),05 quais fizeram um pácto por diver- • Ode morte, por não terem sido geno i a I "felizes nos respectivos amores. � __
O primeiro morreu e o se- A •

• BELEM, 1 7 - A proposito � Iffl®,

gundo acha-se em tratamento, no do afastamento do sr , Alcino�) w

hospital local, em estado grave. Cacella, prefeito de Selem, da • :Este último, quando era 10- politica partidaria, correm varias <8 •corrido, no hospital, apresentou versões, uma das quais é de que • •
um fenomeno rarissimo: seu cora-

s, 5. discorda da candidatura • •
'ião está situado. no lado

_

direito, José Americo, adotada pela po- • •tendo os respectivos medicos efe- lítica oficial. • ..tuado uma radiografia para con-

D-. t
c.

tt Na-O haverá mais carécíls! •firmar a originalidade. Ire ar.. e
_ e

Municipal:
E' E E' U' N I C A '. I

de Fiscaliza-! D I F E R E N T , •
ã � Oç o

• i.oçxo SEL�M, é diferente de todos os outros "'preparados para fazer nas- O
O sr. Mauro Ramos, digno ri cer O cabelo" que apareceram até hoje. .•

informações prefeito municipal exonerou, a • LOÇAO BELENl, é - realmente - A MAIO� DES�OR�ETA DO ���ULO •
pedido, André Francisco Corrêa ", XX pois virá demonstrar que não é verdadeira a afirmativa de que nao ha •
do cargo de fiscal da Diretoria. nad� que íaça nascer o cabêlo l " •
de Fiscalização e nomeou, pare •
substitui-lo, Altair Teixeira da
Rosa.

NOVA YORK, 17-0 pin
tor de casas Simon Elmore, de
52 anos, depois de 29 horas de
severo interrogatorio feito pela
policia. confessou que tinha es- Candenadatrangulado a menino Joan Kuleba,
de quatro anos de idade, depois
de tel-a levado um galpão aban- S. PAUL�, ,17-Pelo Tri

danado. seduzindo-a com um ga- bunal do Jun foi condenada li

Ianhoto vivo dentro de uma gar- pena de um ano e nove mêses de

C I HCEPCkerala de leite. O a violentar a: prisão ii sra. Garini Garina F�n-I a r OS S Amenina, apertou-lhe a ga!ganta I t�na, que, em 20 de
. feverea_D

por duas vezes deixando-a mo-I deste ano, tentou assasmar. a tr-

I F::r.<"'·,,· .. -i.,

rimbunda e :scondída sob uOll'ros,_ na "Brasserie Paulista", seu .

9.&.����A .,,�H.-·.-------R;plonte de argamassa. mando Cesar Paulo Fontana. s..i'--------...uu•••-----

Os dois

PARIS, 16-A União Inter
nacional de Box anunciou que o

campeão peso-pesado e livre, em
";rtude de Bradock não ter lutado.
é Schmelling. A União recusou

se reconhecer Joe Louis.

MONTEVIDE'U, 16- A
equipe argentina de ciclismo sa

grou-se campeã rioplatina de ve

locidade, vencendo os uruguaios.

Apoio das
senhoras
Diaman
tina

�ELO HORIZONTE, 17

dros.

Pacto de
marte

VENDE--SE
uma farmacia bem afre

qnezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-
cisco.

Para mais
nesta redação.

-Crimene
fanda

V E N OE-S E a casa de moradia
a rua Conselheiro Mafra n, 152a.

para. tratar na mesma rua no. n, 87.

REDATOR: PAULO B. BARBOSA
/

do-

(om INSTANTINA a dôr se voe!

t ,":'.�._

na
CORTA' OS RESFR�ADOS E· ALLIVIA''''A Da.

I

I
,

!
.s:

(Aprenda a defender a sau'det)

Jamais diga «não sef,» em

materia de preservação da saúde
e nem diga «se eu soubesse
não teria feito isto ou aquilo.
Todo tempo é tempo para spren
der aquilo de que mais se neces
sita. Saiba ao menos dirigir-se,
higienicamente, afim de gozar saú
de e manter-se em forma na lú a

rela vida. Aprenda a • viver se

gundo as regras da higiene; apren
da a escolher os alimentos mais
nutritivos e de facil digestão. No
caso de digestão dificil da cerne,
por exemplo, o que acontece

quando ha falta de acido chlori
drico no suoo gastrico, não mais
é necessario abster-se deste ali
mento, porque se corrige facil
mente essa deficiencia digesti va
com o U30 do Acidol-Pepsina da
Casa Baver.

Pelo �studo da fisiologia sabe
se que o acido chlooridrico tem
função capital na digestão dos ali
mentos albuminoides. A higiene,
que todos deviam saber, ensina
como nos alimentar racionalmen
te. A terapeutica moderna, p0r
sua vez, indica-nos para os casos

de dispepsia por deficiencia chio
ridrica, os excelentes comprimi
dos Bayer de Acidol-Pepsina.

O QUE TODO MUNDO JULGAVA IMPOSSIVEL: "UM PREPARADO QUE
FIZESSE NASCER CASÊLO", ESSE PREPARADO APPARECEU:

".

L.OCAO BEL.EM
� .

A MAIOR DESCOBERTA DO SE'CULO xx

Fará, de fato, nascer o cabêlo!

Já está a venda

todas as Casas do Hamo
Achando-se vago o cartorio do

Registro civil e demais anexos do
distrito da séde da comarca de
Jaraguá, por motivo do falecimen
to do respeçtivo serventurio vita
licio, está aberta, pelo prazo de
sessenta dias, a inscrição para o

concurso de provas dos candida
tos áquele cargo.

SELOS DO BRASIL
Compra-se sêlos do Bra

sil, qualquer - quantidade.
Paga-se bem.
Rua Crispirn Mira 29.

Cartorio
Vagoem

Dislríi:luidcresl

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZETA. Florianopolls, 18 de Agosto de 1937

gove
telegrafa ao ôiretor õe

êuRamo
"A 6azeta"

O Jornalista Jairo �aIlado, diretor deste diario., recebeu" do ilulitre lovernador Nerêu Ramos" o seguinte telegrama.
por motivo da passagem do terceiro aniversario de A GAZETA:

'''Florianopolis - 17 - ltlando ao prezad. amigo as minhas felieitae:ões pelo aniversario do seu brilhante jornal. (a)
NEREU RAMOS" gove.·nadol·.'"

NOSSA VIDA A U.
ANIVE:ftSARIOS

PROF. ANACLETO DAMIANI

Aniversaria-se hoje o nosso es

timado conterraneo sr. professor
Anacleto Damiani, lente do Ins
tituto de Educação.
FAZEM ANOS: HOJE

a gentil senhorinha Leonor
Schieíler, diléta filha do sr. Otâ
vlo Schiefler:

a exma. lira. d. Belisaria dos
Santos Arantes, esposa do sr.

Filomeno Arantes;
o sr. Luiz Lemos do Prado,

oficial da Fôrça Pública;
a gentil senho tjnha Ligia Bra

sinhá, filha do
.

sr. Herondino
Brasinha;
o menino Washington Luiz,

filho do sr. Hipolito Pereira;
a senhorinha Odessa Bastos.

CHEGAM UNS

CELSO RAMOS

Procedente de Lages, acha-se
nesta capital o sr. Lourenço Wal
t:dck, engenheiro residente em

Lages, da Diretoria de Estradas
de Rodagem.

DEP. FRANCISCO DE
ALMEIDA

Procedente de Itcjaí, onde es

teve durante alguns dias, che

gou ôntem, o sr. deputado Fran
cisco de Almeida, ilustre mem

bro da Assembléia Legislativa
Estadual.

OUTROS PARTEM

DR. ALVARO CATÃO

DEP. ROGERIO VIEIRA

Seguiu para São Francisco o

ilustre deputado Ir. Rogerio Víei

ra, 10. vice-prefiidente da ASlem
biéia Legislativa Estadual.

PELOS CLUBES

GHOCOLATE-·DANSANTE

O querido clube da colina
<Lira Tenis Clube», cujo majes
toso prédio é o orgulho da so

ciedade florianopolitana, terá en

sejo, no proximo dia 21, dfil pro
porcionar mais uma elegante reu

nião aOI seus associado li.
E' que os socios solteiros do

l>Lira» vão oferecer um choco
late-dansante aos socios casados.

VISITAS

Tivemos, ôntem, o grato pra
zer de receber as visitas dos srs.

D. B. IA T R A G E D I A D E C AMP O S

ter� 40 por cento dOiA Ação Integrallsta resolveu suspender
eleitorado paraense os comicios publicos

JUIZ DE FORA,17 -- Palestrando com os

jornalistas, o deputado Martins e Silva, represen
tante classista do Pará na Camara Federal e pre
sidente do P. s. D. (camisas azuis) daquele Estado,
disse que a candidatura do dr. Armando de Sales
Oliveira será sufragada, no minimo por 40 ola do
eleitorado inscrito do Pará, podendo a situação
modificar-se, mas sempre para melhor, uma vez

que são constantes as adesões que a U. D. B. re

cebe de todos os pontos do Estado.

o deputado João de Oliveira
------------------------------------------

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. 'UI Joínville

RIO, 17 - Encontrava-se em

Campos, em missão politica, o

deputado Cesar Tinoco, que, as

sim, teve ocasião de presenciar o

desenrolar do conflito.
Falando á reportagem, s. s.

disse que o fáto era devido á pro
vocação dos partidários do sr.

Plinio Salgado, os quais, antes do
discurso insultuoso pronunciado
no comício, haviam distribuido
boletins cujos termos haviam cau

sado franco desagrado.
-< O povo-dísse aquele par-

lamentar fluminense - ficou tão DEZOITO MORTOS

d t I·
""'''

di t " indignado com as consequcncias

I
CAMPOS, 17 -Devido a te

e a Isma arman IS a fatais decorrentes do conflito que rem diversos dos feridos recusa

saiu á cata de integralistas, pela I
do socorros da Assistencia, ha

cidade, obrigando-os a despirem a I duvidas quanto ao numero exato
O dr. João de Oliveira, não po-' têm como candidato â presiden- camisa verde em plena rua », /' de vitimas.

de negar que é jornalista. Dos I cia da Republica o eminente dr. NADA APURADO AINDA Entretanto, o prefeito Costa

I deputados da oposição é dos que Armando de Sales Oliveira. . Nunes acaba de fornecer ao pa-
mais exteriorisa o seu espirito de Ontem, porém, na Assembléia

I
RIO, 17 - O chefe da policia

I

lacio dQ lngá a lista de mortos e
Vindo de Lages, onde é abas- independencia, não se arreceiando Legislativa, apareceu com o dis-

tado fazendeiro e prestigioso pre- que o convidem, tal como suce- tii:J.�ivo, na lapéla, �_o lado do co- O GOVERNA0'OR DE.sidente do Diretorio Municipal . "",,_ raçao, como a desaliar o cravo do
do Partido Liberal Catarinense, sr. Marcos Konder; sendo que, PERNAMBUCOencontra-se nesta capital o nos- hoje, no trapiche, já o trazia no
80 distinto conterraneo sr. Celso b I d IAto SO o co e e...

R·
'" '"

I·b d d dRamos. E' possivel, que, por êsse .an- espeltara a I er a e e pensa-dar, e para que cada vez mais o
ENG. LOURENÇO WALTRICK distintivo se lhe aproxime do seu

corpo e da sua alma, o sr. João Ide Oliveira venha a acabar por
pregâl-o na sua perfumada e va- I
porosa camisa de sêda.

deu aos deputados João Gualber
to e Rupp Junior e está para
acontecer ao sr, Tiago de Castro,

Partiu hoie de avião para a
a que renuncie o seu mandato.
Assim é, que, ainda esta manhã,Capital da Republica o ilustre

no bota-Ióra do sr. Alvaro Catão,
dep�tado oposicbionista dr. Alvaro lá estava êle. altiva e garbosa-Catão, Seu em arque esteve con-

t t t d di ti f d
oorridissimo. I

men e, os en an o o IS In IVO a

União Democratica Brasileira, que

Hermelino Ribeiro e Cemiro Mar
tins, influentes politicos liberais
de São Joaquim, que comnôsco
mantiveram agradavel palestra.
-Visitou-nos, ôntem, o esti

mado conterraneo sr. Emilio

Borges, construtor em São Joa

quim da Costa da Serra.

irrestrito dos srs. Juraci Maga-
S d C

� lhães e Benedito Valadares, queNo altar do agra o oraçao secundariam o seu pedIdo de
de Je:ms na Catedral Metropo- afastamento do atual ministro

litana,' reza-se no proximo dia, do Trabalho.

21 do corrente ás 730 horas, Acrescel!ta-se. que o sr. Lima
.

d
' .

'

d" I CavalcantI agIrá energicamente
mIssa e setlmo la ._por � I?a ! visto ter agora passado o peri-
da finada senhora Juha VIeIra, go de uma condenação pelo Tri-
Dutra.

• bunal de Segurança Nacional.
a

DR. JOAO DE OLIVEIRA

NOIVADOS

f Com a senhorinha Arací Dias
cilha do sr. Luís Porfirio Dias,

'

ontratou casamento o sr. Wil-,
mar Silveira.

MISSAS

o sabão

fluminense, sr. Romão Junior,' o numero de feridos. Diz o prefeideclarou, em entrevista aos DIA- to qu� �orreram 18 pessôaalS; jáRIOS ASSOCIADOS, que pros- reconhecidas, e cinco desconheci
segue, em Campos, sob fi. presi- das.

?encia.do sr: Leal!unior, rigoroso Estão hospitalizadas 30 pessôa:i
inquerito, ainda nao sendo preci- em estado de inspirar cuidad
sada a causa do ?onflito. MÃE E FILHA MORRER:��Em Cam�os rema

..

calma, es- ABRAÇADAStando a eheíía de policia e o go- CAMPOS 17 U .

verno estadual, prontos para re- sodi
. d' I

�

dm dos epi-
1·· I

lOS mais o orosos o conflitope Ir, energicamente, qua quer d domi ,

atitude agressiva, parta de onde
e ommgo e n�ffado pelas teste-

ti
munhas presencias com verdadei-par Ir. t

�

Af'ra cons ernaçao, Irma-se que a
professora do Liceu d. Zilda Cas
tro estava junto de sua filha Ma
risete, quando esta recebeu o fe
rimento que a prostrou. No mes
mo instante, tambem a desditosa
senhora recebia um ferimento
mortal no tórax. Pressentindo a
morte, mãe e filha se abraçaram
ternamente e tombaram ao sôlo.

OS FERIMENTOS
eAMPOS, 17 - Está sendo

feita a autopsia nos cadaveres do
conflito de domingo último, parecendo que os ferimentos em
sua maioria, foram produzid�s de
cimapuab�m.

'

Disso se conclue que foram êles
provocados pelos disparos de me
tralhadora, que partiram do alto.
RIO, 17-0 sr. Plinio Salgado,

che.fe nacIOnal. do Integralismo,
assmou a seguinte resolução:

«�i?am proibidas realizações de
COUlIClOS em "odos os lugares on
de as autoridades policiais não pu

.

l'Pesidlu á
�

sessão o sr.� Alta- derem oferecer plenas e reais za _

nuro Guimaraes. compareceram I rantias ao exercicio de d· .. ,Ot26 deputados, entre os quaes \'1- 1"
l' el .O�;

mos o dr. catão, gazeteiro con- PO>ltICOS de propllganda, correndo
tumaz. I toda 51 responsabilidade dos co

_

Entrando em discus�ãl) a re-' micios por conta de ditas autori-
for�a do Regiment.o Interno, a- dades, afim de que jamaí .

tnuviaram-se os horízontes. Com CJ' r
IS o In e-

I
a palavra o sr. deputado Bar- ora ismo poss,a. ser acusado, mes
reiros Filho, começa a sua vi- mo quando vítima, de promover
brante oração, dizendo que ha desordens.
emendas sínceramente acettaveta, Os arqui-provinc'a' h fmaz se insurge contra a eleição " .

I IS, os c e es
da mesa por um quadrienio e 8' pro.�lUCIals, os governadores de
prorogação do mandato da atual. I r�glO�S,. os chefes municipais e os
Entende que quando a Assembléia I distrjtais, na hipotese de não oh-combate, unanimemente os extre- terem por esc it . �

mísmos não deve restringir os Iíml- .

n o as autoflzaçoes
tes do liberalismo. Ocupa a trí-

e as gar��tlas para, a realização
GOVERNADOR LI MA CA- buna o ilustre lider maíorísta dos comIClOs, farão as comunica-

VALCANTI �ue, com aquela pr�verbial habí- ções necessarias ao publico, afim
RIO, 17 - Interrogado pela ��ag: :�oeC:J:, j���!ca:or�e��:;,?e que �ste se c_apacite de que o

imprensa o governador pernam- aparteado pelos srs, Barreíros Fi-I mtegralIsmo, acima de seus direi
bucano sobre o ambiente politi- lho, JOlO do! Olive1!a e Cid Gan-I t.os, coloca a segurança das (ami
co no seu Estado, em face da zaga. O orador nao se pertur- I lias e do povo que o aplaude comba e con!inu'a .

ttnortamenre, n.a I'
tanta simpatia»campanha da sucessão presiden- ju stiticaçao. DIZ que ali reeIel- '

.

cial di'3ile o seguinte: ções da meza é praxe castum�lra; .
._,

-«A campanha das duas can- aputeia o sr. Barreiros Filho: I
didaturas decorre em ambiente

"si a reeleição é praxe costu- ,llt;el e que lastima que 03 pre-
meira acabe-se com as eleições". I g ..tlores Uberae� em vez de am

de absoluta serenidade, estando ca- Trocam'se var!o:<! apartes. O I pllar restrinjam as liberdades. La
da partido e cada cidadão tra- sr. Ivens "esque�eu·3e em casa menta ainda que o sr. Ivens de
tando da propaganda, sem agi- da sua artilharIa". CritiC!l o des-I Araujo procure defender a excep-

interesse dos membro] da mino, I ção que faz a Assembléia Cata-tações e sem sobresaltol. ria pelos trabali'10s leBi�lativos, I rinens_!!, em face das outras a3-
Estou integrado na candidatu- excepcionando 03 deputado3 Bar- semblei,* do Paill.

ra do sr. José Americo por cuja reiros Filho e Tiago de Castro. Eneerradll em segunda e ul

vitoria, como cidadão e chefe de Pede novamente a palavra o Uma discussão, proceder-se-á ho-
deputado Barreiros Filho, sempre je a votação du emenda.partido, tudo envidarei dentro aparteado pelo, Uder maiorista. A EM TEMPO: O sr. Indalecio

das leis, mas, como governador, certa altura o orador pede, na entrou, ontem, multo satisfeito e

respeitarei a plena liberdada de fórma do Regimento, não seja risonho. Ca�sou surpreza. Per

pensamento dos meus coestadua- permitidO dhcurso paralelo. Abun- 8untava, na SALA DOS PASSOS

nos presidindo ao pleito presiden- ,dando em considerações, lamenta a

I
PERDIDOS, o sr. Francisco Quel-

. . .
defesa da emenda pelo sr. Iven3, roz ao sr. RI�zm!lnn: • ,Será queCIal como um JUIZ, tal como a quem qualifica de culto juris-' o Indaledo ja viu pauarlnho á

presidi ás anteriores eleições ta. Entrega á consiencia e á semelhan&8 do Tiagl), que habi
dentro de uma linha de condl1t� Ilu.millosa cl)mpree,:,são da Assen· tuado ao vinho �-ONSrANrINO

. . bléa o fenomeno. DIZ que as assem- p:iS80U a tomu lo:ma e ficoli
que, p�ra ale�rIa mmha, mer.eceu bléias pódem revolutear 'dentro I verde?"
os elogIOS ate de adversarIos ». do regimento e mesmo fazer to-I Bt:.
-------------- ; fiAi;hW.j.�Hõ!'m%7�

o Agamenon
SERA' DIMITIDO
DO MINISTERIO ?
RIO, 17 Noticia-se que um

dos objetivos da vinda do gover
nador Lima Cavalcanti, é exer
cer pressão junto ao sr, Getulio
Vargas, no sentido de ser dímí-
tido o ministro Agamenon Maga
lhães.
Nesse seu proposíto, o gover

nacor. pernambucano teria apoio

sr.

MINISTRO AGAMENON
MAGALHÃES

-

recon1menda ..se tanto
.,., ifi'- • 'iR

mente

Ontem, na

Assembléia ...

(MARCA

para roupa fina como para roupa
i F'i'f"'fíW"f ni'3tlfíii'i'W"H' !IT ".. 11 I!IIIIII_I1!II IIIi__llillflili._5i:i1*'..aM!:l.....�,.-.;
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