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greveA dosbancarios,
\Deposto o pl'esi�,�nte da

r o 4) IJrovil1cia de Buenos
Ayl-aes

Ifl o n s t ���RIO 8 (G) - Fracassou a

gréve dos bancarios contra o

projecto da lei da «seguran
ça pública», que vinha sen-

do preparada em surdina, de
vendo irromper hoje no se

gundo horario do cxpedien
t"'-'.

LA PLATA, 8 (C)-Os L:·

gisladores ,Jes'lffectos do governa
dor da provincia d� BJenas Ay·
res, sr Martin(Cz de Hoz, propu
leram-lhe a renuncia do carg>,
prcduzindo-se, em conscquencie
disso, o qUe se podei ia chama)
de um golpe de Estado.
A's 16 horas, força.> d � FO'

cia, convenientemente armada, d
carabinas, d1l"iL�iram·-.5e para a � é
de da C3.sa d,) G,overno, c( r

canele-a imrned. ... tamente.

f
, ,e r ii
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.•. '.BUEN03 AYRES, 8 (C) ��
- ��-�.-

"�",.�"'''''�''''''''�",*'''�''��'''''''''''''''''-h,,v''''''''''''�1J;
-SaSlevaram-se as mili�ils d:: I �� AC I �A

.

� �.�
La Puta e San Juan. FOI preso � . I � [i.;
o chefe de policia ele L1. Plata. I�. M

� �
O go 'em) (h l� ..publica de � A vida tem a sua liiosolía, assim como as coisas e �:;

cretou a incrvcnr. to [ed eral, � os fatos trazem no seu âmago um raio filosófico que os in- íi·j
J. n� ��

•.,""""_.... r.:;o;;. T·"r.,�... -"""�c' •....,-;Ç'��., +t, terpreta, os analiza e os justifica. r.�
"����A ?oú_�2�"_ -� --� ,,�'\ :::-J_!".Ar:� �� ��

�N���" �� �
� 'iâ� � � Cada cabeça tem seu mestre; cada um pensa como ��
� . , � �J entende e .1ge como póde. � .

� S
..

asti a o
..

res � �.� �.��� r.�

��
I.�

:."""" .......... �... _.,_.., ,,":�,,�,*"��. tl Não existem duas cabeças que pensem i;ualmcnte; �\J
l!I","",'-' J,;,.�... """""��",-,,,,, '11 vai daí a anarquia reinante. ��
E' I'�

, .." ,,/., ad�·II·r·]·)OI a »er- ��� 1.,11Q
.

I\, C LII. "L":' II. '. 'r.;' l,/..... " I.�'-'.�. uasi ao m -smo ternio cerc. [,
supportar tanto martyno. d 1 5 O

I •

I I d tinacia CO;l que o!: de}.cs c slli- r� No Brasil a desorde:n reinante é consequenci i' da· � _ r.:1
Ao feros hltacam-Ihe p:ua en-

� ,eJIS :( 1)"<,:,\ rnocratas
d f 'd d

� " u �.J
..

L nacio nae s dissidentes abandona ga os ula ri, até a que a os � narquia pensante. �.)1
frelltar tantas provações e a uoa últimos basi'!{.es eleitoraes, pela � ��
velhinha enlouqueceu! vam o palacio do Pod",r L"'g'. i I d d �'J

t· v t d dir - 1 oicioria as c pposições reuni as. ffi A liberal-democracia que nos reze, esta doente e fre.- �,
O pae, sr. Jocalyn Carneiro, I�, o�an J. � 1 .:.cçao ao pa Pld r.�

1\.
� . d _

ersplcazes, onçam mão
.

e � quinha, os medicas da salvaçao re�eitaram a lei dê se- ;;'1,
apezar de alquebrado pelos annos,

acto pIes; encuu.
lodos os recursos legaes, repeiin- lt gurança. �

num assomo de colera e de in- A entrada não foram as rele
d 1 b f

. �� ��

\'d
lid d

.

did o go pes so re go .' es, aprooet- � iiI
dignação, chamou Deodoro para :! as pers;ma j i' es Impe, as.. d b ...r ��

D t t
an o sa iamenie (S mmlmos )a' ij1 Dará r _sultado esse remedia? �.·rdizer-lhe da brutalidade inqualifi- en ro t.m pOUéO se f!ncon ravaro

. .f. d b I
.� ll!1

(' I C t d dores, asmoi, re) Í1a as su ti ezas, � Te lho comigo que não, a doente VaJ morrer da ct.:ra r��
cavei dos seus actos. na �asa c o overno per o f

d I d ��

500 para retar ar o resl1la o ou, ii. e não da Goença. , ..1
Como resposta, Deodoro bateu

.

pessoas, �ue eXigIam, ao�
d fi

�� _ I!�

d d mesmo, tirar e e o maior pro- 'W r".�
videntamente no pa�, deixanJo·o gnto�;, a re:-n; CD o goverll1 or

E I ..r d
�� I:'

Til d 1- ceUo. ta é a con) iança e não � Entregar a doentia liberal-d�mocracia á gU::Hda dcs ,.5
sem sentidos e como morto. o:nara'11 e, 35 posse os sa oe:

II' d b r.�
I!!J

.

d d I d ,'J.oucos co Iga 05 na acção o s· ,!t. casse-têtes da policia é d maior confissa-o d,. fraqueza. r..l�Ne:sa occasião, em que Deo- contlguos o �'pac 10 o gover- d d ! .r
• � f!'..

d B nador. ftna a e seus c 1c}es, que se :ffi �1
oro espancava o pae, o e1j::J- . d t' I t d

r.�
��

E 'd f' d t d convenceram lrre uc IV: men e e ,It Além disso o fruto proíbido e' sempTe o m·.ll·"O co- Ft�ml'n da f"ml'lia, G1e rom� ]J.vcll, 'm seg ii' a OI es aca a uma
d d

• . �
- uma V c 'O! ia c r,'a e assenta a os � biçado. r'

Ln�ou impéd r a CDn umma�ão de. com:r,Í3são, que o chefe d1 gover- �� t!'
. .

1 d 0pp( siciv 1istas. ,It f..1
tão deshuJ an) aC�Q, para o qu:

n) provlIlcla concor ou em r.:ce·
C d f. f'

• .:'!J
.

f
. ']l b r.

,om um esses a aV_ mOi �T1"" �.. � O, frutos proíbidos, no nosso caso, são os 'é!xlre"r.is- I,�,�
qUlZ aiu::<r o Irmão rr a's veúlU. l ;; d l� f

.

� ��
Tal übJ'ectivo, err'Ltanto, 11'10 tc- O governador Marlinez de fm� a�e!.' °d-

I

ej,senl
Ir

suta
me- � mos. ,�

II Cd' J
. X lC a V/sao os ae os, ex ernan- ,.," �I�;'. ,.oz, em lace a altItuc e a�surrI-

� "

ve ei LO, e o espar..c:.:mento, como d Ih' . '- d 'T. f.� N
,'.j

da p�los legisladores, concordou
0- ,e nossa o,'Jtnrao e que o 1 TI- � a gango:'ra da vid"l, o ponto de apoio e�tá i,nc·..l. i?1dissemos, foi levado ao seu termo. � bun ti Su,berior co lservará o statu,1 so' t b Ih d d b b d ç:�L 'O d d em renunciar ao car�o, redigindo r.�

ra a a.m as uas pontas a tá oa su indo e es.:cnd.J. ,ri

ogo apos, eo oro, vcn o G "
•

urna. breve nota encaminhada i quo. � [1iJ
A�sembléa Legislativa.

&- elle, flrihundlJ) elpu.r.ejan· � Os extremismos estão nas pontas da táboa, o governo �
I d' d I d

do CJmo o tnf· Clementino, e � está servindo de ponto de apoio. 714'mm� latam ::nte os e ega os
incrédulo e decidido: li.i1 �.�dispensaram ao sr. Martinez Hoz I!] �.,

d· -Si tal acontecer, nós appel- � Arrochar não dá resultado, a pal:'lvra quanto m'lIS �ili
Só assim é que Jocelyn retor- to as as gurantJas. l L d 'i'l.r

.� �" ll!J

nou á vida. Pouco cepois deixaxa elJe o
aremos tara a iga as ux_açõcs. � compimida fôr, t<,nto maior será a explosão. �

palacio presidencial, recolhêndo- &- cusp;u gro[;so, para o lado � �
se á sua rê� id ;;lcia particular. Zé Catharina � I' 03lextrernos gangorristas estão se namorando de SOf� �

�t�
aJO e ne es um pO:lto coincide-sc:-comb:üe á lei de segu- ��

.. ran a f'"
� ç . �
� V
'\j E I'

��
!� ssa el vai ser um desastre: panela em que muitos me- �
� xem e temperam dá comida ruim é indigesta. rw

I r3

� Os medicas da salvação pela s:"gurança, talv�z :;1
� arranjem uma cousa:--o Brasil salvar-se, ou melhor, livrar-se W�

propia vida, conduziu seu tio� e
- 0- � deles. �

primas para a Fazenda do sr. Jo- RIO, 8 (G)-Foram apre-
de 500$000 por mê), etc. � ��

sé Mariano Carneiro, irmão de sentadas, na commissão de _ WC' rem_a =-
� Não é agrilhoando que se salva um regime, mas cor� �

Jocelyn. Justiça, novas emendas á «lei ' � rigindo seus erros e atendendo ás necesdad�s do povo. r�,

AS PROVIDENCIAS DA de segurança nacional», vi- Comprae para vos conven- � ��
POLICIA I sando defender o paiz dos cer o fo�midavel e economÍ- � A sanfona continúa, os tocadores não acertam o com- �!l

separatistas e dos açambar- co SABAO INDIO �
passo, o baile vai virar em bagunça. �11Segundo informações que nos cadores e cominandr) pet13s·� J

foram prestadas, o delegado de plra O brasileiro, filho de es- O dep. Nerêu � Os extremos da táboa da gangorra já cntã:) polido,. �.:.�Socavão, sr. Braga, tomou CO" trangeiro, que, !la maiorida- �� �

nhecimento do facto. intimando de, opta pela nacionalidade

COMIltRr8amaOsS é r.��r.'ü""��, Quando a ponta da direita sóbe, o gangorrisla resv,o,- ��.·.�jl'Deodoro Carneiro a abandonar a paterna; 80S membros da di-
UII

I� Ia e aperta o governo, em consequência do po!ime;lto; �I
localidade. plomacia brasileira que, re-

dá-se o mesmo com a ponta da esquerda. 1�
Deodoro é uma féra, c as fé- gistrem seus filhos no ex- chapas � ��

-

t 11 trangeiro' ao bra'l
.

, Na gangorra o ponto de apoio est:í entre dOI's f ��

b�mn:� cp�:::�, :�m q�:a l�;nd��: extrangelro, que '��f�:�'âero� nl ixlas � e é muito capaz de virar a sandwisch.
ogos li'l

Não satisfeito com o barbaris- de sua parte.
.

bandeira nacional, desresoci- � ��l
IDo da sua primeira façanha, Deo- tar O hymno e os SYl11bof los � S3..bado, é b.)m fazer exame de C)H";ciencia, espreitar [.•,,;,�
d

Rio, 8.-(G)--Em sua reu-

��
I',

oro repetiu-a na pessoa de sua Roupas para homens e nacionaes; ao extrallgeiro, na- nião de ôntem, foi apresentado � os anceJOs, do povo e preparar-se para Vida Nova na �
segunda irmã, alma pura e don- criança só na CASA A tllralizado ou não, que regis- á Commi,são Especial de Refor- � segunda-feira. F�
zelIa innocenfe. CAPlTAL tre

.

sua pro.le conlo de nacio- I ma do Código Ebtoral, o pro- � ��
Sob o mesmo tecto, o monstro nahdade diversas; ao brasi-I j�ct() de reforma do mesmo Có- ij

Ca'TIinhar sobre as bordas do abismo é sempre uma ��hediondo havia praticado dois Lu ·.z Prestes lel·t·o que açanlba '
A

d' d
.

d P d n, sensação agradavel para quem escreve, mo'rment:" quando ril'

b
' � rear gene- IgO, e autona os srs. e ro

(;r.ü�·
� -

�
" flarbaros e identicos crimes: de- III' ros de primeira necessidade, Aleixo, Nerêu Ramos e Henri-!! o perigo está iminente.

I!!I
. or�ra estupidamente as suas duas

,

VI ra �onopoli�a� serviços de uti- que Bayma. �
IrIDas.

I
S. P�ULC?; 8 (G)-A «Pla- hdade publIca, com intuito Segundo os novos dispositivos � Leitor amigo, esses conceitos pilulescos estão de accr- �

A pobre mãe, alma b�ndosa. téa.» diz-se lI1formada de que de exploração ou ganancia ao não mais será apuréld0 pela vota- r� do com a carnavalesca hora que passa. �de mulher, ao ter conheCImento I LUIZ Carlos Prestes se en- que aggravar o custo ou dif- ção de segundo turno o quocien- � o
_. • �

> da .segu.nda desgraça que cahira, contra atualmente �u�n E�ta- ficultar a vida das massas po- te partidario e os partidos politi- � A, roupas s�o feitas de retalhos vanegados e a caml- �
IDals tnste do que a morte, sobre do central e que vIra dlre- pulares,' aos proprietarios que cos não pod'ra-

.

I � sa da velgonha fIca pendurada em casa. roi'
I h S

- o mais e eger os r.� �
o seu �r. outrora cheio .de oma ctamente a '. Paulo dentro augmentarem os aluguéis de seus adversarios confeccionando-se � a IS B I UI o T A rw

� de fehcidade, não mais poude em pouco, casa dos que ganhem menos h
.

' I ij ��

capas mlxtas. �'&"'&"""&'"""''''''''''''''_''=--=-r.õi..r.;;; 'i+1�����--*_.._��.a·��a::�����[����r�_j'�ÍIf

Desvirginou duas firmas,
tentou matai· o pae, esfa&íll

quear um irnlão e mafia
-

vou que !Dila mae

enlouquecesse

Curityba, 8 (G )-Entre os

moradores de Tucurn, logarejo de
Castro, distinguia-se o sr. Jocelyn

�c�rneiro. Homem probo e traba-
rfftador era por todos estimados.
Pae de prole numerosa e já no

ultimo quartel da vida, os'. [o
celYII Vivia feliz, espel anço;o de

que os seus filhos saberiam diri

gir os destinos de sua fazenda e

ávido de entrar para o descanso

que a sua avançada idade recla-

segurança

mava.

De facto, dentre os filhos qUe
viviam com eIle, Deodoro, Acacio,
Javert, Abigail e Julieta, o pri
meiro mostrava-se homem de jui
zo e era quem dirigia já todo o

movimento da fazenda.
Contando 35 annos dê ídad�,

Deodoro era o esteio e a espe
rança da familia.
Um dia, porém ..•

que o seu progenitor jazia immo

vel, applicou, ajudado por seu

irmão Accacio, uma injecção d:,�
eHeito reanimador.

A TRAGEDIA COMEÇOU
Deodoro, não �e sabe por que

inclemencia do destino, pois fôra

ftillpre um rapaz honesto, de
bons costumes e morigerado, a

busou de sua propria irmã, infe-, RETIRANDO AS VICTI
licitan,do-a. Estava iniciada a sue-l MAS DAS GARRAS DO
cessão de factos ignominioso� que ABUTRE
I'lTlam, mais tarde, matar a feli-
cidade;! a p:lZ de toda uma fa- Um sobrinho de Jocelyn Car-

milia. neiro vindo a saber casualmente
A vida. entretanto, soL aquel

ie ilmbiente de crime e monstruo
sa aberração, foi continuando. A
fatalidade, negra cr)mo a morte,
havia, com!udo, pousado na cumi
eira daquelle lar prognosticando
uma avalanche sinistra de oecor

rencias funestas.
Os dias a�sim se foram 5ucce

dendo, emquanto Deodoro, na

propria casa de seus velhos e hon
rados paes, vivia, maritalmente
com sua irmã por elIe proprio
deshonrada.

Emendas
do que acabamos de narrar, apro
veitou-se de uma pequena ausen

cia de Deodoro e arriscando a

II

a delei

A FERA FAZ MAIS UMA
VICTIMA - - OUTRA IRMÃ
>- INFELICITADA

'l
i

,

!'
.

j \
1

I,!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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B· E···M FEITO,IACQAO INE<rEGRALIS- Campal1ha
I TA BRASILEIRA de alphabe.

����������������·""!IIProvincia de Sta.Catharina tização
(Departamento Provincial de Propaganda)

, ,

" " O Presidente da Comrnissãn

O que torna I� lei de segu= Executiva da Cruzad� Nacional

d i e rr-ons-
de Educaçã�, Dr. �lIezer dos

rança o osa
Sanctos Saraiva, no dia 4 do cor-

,

t r�o�a. " rente, na visinha villa de Biguas-
,

Urna lei COI? um espmto ,tao ,supenor, c�bora unilateral: sú, organizou installou a Com-
uma lei que, em ultima analyse, 50 ve�u porque nos" Integr�hstas, missão Municipal, Reunido no
firmámos a doutrina em que ella se lllspua; urna �el que e �m edificio da Prefeitura um grupo de
passo para o Integralismo, torna-se entretanto, odiosa por vanos trinta pessôas cseól social d'a-
motivos: quella cidade, o Snr. Alfredo Al-

I')-Pela maneira como está redigida, prestando-se a
vares da Silva, Prefeito do Mu

perseguições politicas torpes, que poderão ser movidas por autori- nicipio, fez a apresentação do
dades atrabiliarias conrta innocentes; Presidente da C. E" que expôz

'

Z')-Pelas penas, que ultrapassam as proprias barbaridades
os fins, méthcdos de trabalho e

que se praticam na Russia dos Soviets e da G, p, U., sendo que realizações da Cruzada, em vari
essas pénas não SB ultrapassam os li nites consagrados em nosso

os pontos do Brasil e particular
Código Penal, como attentam contra u sentimento mesmo de hu-

mente em Santa Catharina, ter
manidade; minando ror dirigir a todos os

3 ')-Por certos detalhes do processo, que parec� t�i'em I presentes um appello para quebebido inspiração nos methodos ten�brJ50s da T�h:c� de DJe:z�mk; I prestigiassem a obra de alphabe-
4')-Pela creação de uma hgUla, n�vô, medita �os Códigos, tização do povo,isto é, a ameaça, que ultrapassam os limites da teniatioa. A len :

A seguir, foi solennemente or
tativa jà é um limite entre factos maieriaes e [actos psychicos, dada ganizada e installada a seguinte
a sua posição intermediaria entre o objectivo � o subjectivo, entr� a Commissão Municipal: Alfr edo
prática e a intenção. pelo que comporta as mais amplas controversias Alvares Soares da Silva, presiden
entre os estudiosos de direito penal; te; Octavio Cabral, vice-presiden5')-Pela officialização dos delatores, corno nos tempos de

te; Prof. Amcrico Vespucio Pra-
Mario eSylla.. tes, secretario: Heitor Campos,A indefinição do que sejam aclos t reporalorios, no art. I', thesoureiro; Luiz Martinelli e Ro.
do projecto, torna-se uma espada de Democles sobre a c�beça de

mio Farias, Vogaes.t030s os �rasileiros de qU,alquer crédo po�it!co. O Integrahsmo pode O Conselho Cooperador ficou
ser envolvido por esse artigo e até as religiões. constituido pela fórma seguint,;;"'o'O cidadão mais pacato, basta que tenha alguns imrmgos e Sms, Taurino Honorio de Souza,
será condernnado a longos annos de prisão, mesmo não sc�do po- Julio Cantisano, Affonso Borba,
litico. E os que mais sollrerão são os pobres caboclos do interior, EUílenio Amara], Abrahão Salum,feito que nas mãos das autoridades atrabiliarias e dos coronéis de aldeia! fr:ncisco Amorim, Prda. Cariai

Nunca se viu uma lei tão cruel ! ta de Aquino Nicolelli, Prof
n

u
n

Elvina Sardá da Silva, Luci
Pelos rnuniciplos Bom, Modesto Amorim, Jor

Rosa, João Romão Sardá, Jo
Raphael Sardá, Macario Luiz
Livramento, Donato Alipio
Campos. Annibal Alvares d
Silva, Firminio Verissirno e Jos r

Müller.
'Com esta organização, vão fi

car devidamente articuladas á Crtomar o om-

E' a dôr imame e tumultua
ria do rebanho humano que
súa e sangra; a dór pàllída
e sem lágrimas, que finca as

garras aduncas nas faces de
cêra das jovens e d03 jovens
que nas oficinas, nas fábricas
e nos escriptorios, vão con

sumar o holocausto da bel
leza de suas seivas, que a

vida lhes outorgára para a

felicidade. - Dôr anol1]'nl.7,
-- e a dôr estigmatizada das
velhas descarnadas, esque
léticas, cuja existencla foi
um martyrio em que acry
selaram o seu sangue, pin.
gos rubros de suór, p�ra
perpetuar a desdita infaman
te! - A escravidão do labôr
sem pão, o frLlcto de suas

entranhas exauridas.
Dór anonyma

- é a dôr
innocente e incommensura
vel dos pequeninos plebeus,
que da vida madrasta e dos
lares míseros e sem caricias,
só conheceram as blasfemias
da fome e as _lágrimas dos
desejos impossiveis,

- Dor anonyma,
- é a

dôr torvelinhante e trágica Prefiram sempre o inegua- EMPRE- o

dessa fOfmidavel massa que vavel SABÃO GO:, Para trabalho e�
apodrece nos tugúrio", nas

ND'O de Curit ba terno, precI�a�se de ,pessoas ach-

espeluncas e no trabalho L+ I II Y
vas, na Credito Mutuo Predial.

t0 captiveiro. Cartazes do L· L d
semana.

- Dor a!1Onyma, - é essa In�.a e 1 A fundação do sub-nucleo d� Ilha da Figueira é I?�i� um

ciôr que desentréll1ha maldi- D ia •

b élo que se forja no sentido de consolIdar a Acção no mUl1lClplO.Dmn I US J
Durante a semana tramarta ficou definitivamente oraanizadoções, sanguinolelltos Jáb3.ros j:)

qLle va-o desfraldar no mon- d p, o sub-nucleo de Itapocuzinho.CENTRAL-estrada o e-
P 8 d d Ituro das bellezas succllmbi- ara a ase a Jaraguá vat' ser a gran € surpreza para o actua reglmen...

das, fanadas, rigo, ás 7,30 horas.
Aviação Naval -0-

-Dor a!1[lf1yma, - é essa . ODEON-Sessão Zaz-'7�raz, ITAJAHY
dôr fecunda de rebelIíões, ás 7,30 horas. Será inaugurada amanhã, Uma caravana de integralistas do nucleo local, excursionou

I h 'li
.

h' até o districto de Ilhota, ond� r�alizou uma conferencia de propaque so uça a m en11l0s e
IMPERIAL- C a s fig o do ás 8 oras, com uma viagem

d d' 17 d dentôo. o de profundis - da dedicada á imprensa local, a ganda, tendo, ficado marca a para o la e março, uma gr�� e

civilisação, sust,:ntada ainda Céu, ás 7,30 horas_
linha de omnibus, de proprie- excursão fluvial áquella localidade, no decorrer da qual serão vlSlta-

hoje pela bôcca das metra- ROYAL _ Imterador fones. dade do sr. José Dutra, para dos os sub-nucleos installados nas pOV03ções marginaes do Itajahy- �������������
lhas e pelos gumes das ba- ás 7,30 horas. O campo da Aviação Naval. Assú.

, ,

Iyonnetas.

����,��,����l��o'N�l!!)l��
No dia 17 do corrente, 05 integral�stas. visitarão � ,dlstnctoM � �

de Luiz Alves e no dia 3 de março excursIOnarão ao dlstncto de
REBELLADO CONVENQA-SE Penha do Itapocoroy, onde será fundado, como em Luiz Alves, o

� que nos �eceptores PHILIP? são aproye;t�- nudeo districtal.

�.
das todas as Importantes conqUistas da SCIenCla ���O�s�in�t�eg�r�al�is�ta�s�n�ã�o�c�o�nh�e�c�em�d�e�sf�a�ll�ec�im�en�t�os�n�e�m�ca�n�s�aç�o�s.:M· do radio, razão porque recommendamo-los.

\IEN'·
.

DE--SE ii' R. CONSELHEIRO� Venda-se um armazem, bemConcerta,se radio com a Ij AGENTES COSTA & C C d E t eneus aro 20 I FRA N 70'

f
. -

t' .,�
:- a. afreguezado, sito no anto o s· ers p . .

maxuna per elçao e garan Ia. .�"') .

d" J - P Tratar na Officina XA-ITratar c(lm o sr. LEODE- I.-.�'�� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � trelTto, Istncto «Jo�Oth eL�:,»· no VIER, 'II FLORIANOPOLlSGARlO BONSON \\
'

� ratar com aClll o
,1 • ,1

���� ����.,. I I Rua Conselheiro Mafra n. 100j.'_iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiftl'Rua Jenmimo n. C0elho 18. ���t���!éa.��}��'�:;a,�,�� oca. � -

',.. -i

t , • , • f� --;

DIARIO lNDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martinho Cal!adll Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-corresponden tes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração
•

Não será devolvido··o original,
puhlicado ou não.

O conceito expresso etr arti

go de collaboração, tnesmr soli
citada, não implica em respm.:
sabilidade ou endõssc por parte
da Redaccão.

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000 I
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos ütl-:

nuncios. e assignafl!ras dev�m Iser envzados ao DIrector-Ge
rente Jairo Caliado.

ZULEIKA LINTZ

Serviço da F. B. I., especlaj para A GAZETA

Caixa Postal 37

Aposentado

Columna
DO

pOVO

Foi numa E'exta Fr.ira Santa.
A rua estava apinhada de gente.
Velhos, moçe s, creanças, todos
haviam corrico aos portões para

-Bem feito!
-Que di; es, Ecluardinho?!

atalhou D. Doquinh3, escandali
zada.
-Mamãe não diz sêmpre que

Nosso Senhor ca -tiga os menmos

levados?
-Mas ..

ver a procissão que passava.

I
Na casa do Dr. Eduardo (a

mais bonita da lua), abrira-se de

I par em par a janella grande da
frente.
Gnco ou seis 1 essôas debru

çavan-se nella, anciosas por na

da perderem da piedosa romaria.
D. DJquinha, nu TI recolhirr.ento
verdad .iramente religioso, cor.se -;

vava-se calada, segurando o

Edu1rdinho, o q al, mettido
num calção novo CÔI de rosa, se

sentára commodarr.ente no peito
ril da janella.
A procirsão se avisinhava. Lá

vinha o sace: dote, r aramentado
c Jm um crucifixo nas rnãos. Lá
vinham as virgens, corr;purigidas.
Lá vinham os anjinhos, os olhos
muito abertos, como que (spanta
dos de se verem com c.quellas
grandes azas brancas. Là vinha o

andor, sobre o qual figurava,
commovente e symbolic3, a ima
:Jem do Senhor Morto,
o

Fo:, então, que D. Doquinha
julgou a proposito dizer ao ga
roto alguma cousa a respeito do

grande Redemptor dos Homens:

-Vês, meu filho? disse-lhe
elIa. Ahi vae No�so Senhor Je
sus Christo, que morreu hoje pa
ra resgate de todos nós .. ,

Mas o Eduardinho não pare
cia commovido. Mblito pelo con

trario. A's palavras piedosas da
mãe, retrucou, desabrido:

Pelo sr. Ministro da Fa
zenda foi encaminhado e sub
mettiJo, á consideração do
Cl,mselho Fedeial do Com
mercio Exterior um longo dememorial em que o Instituto
do Matte de JoinvllJe, neste
Estado, apresenta ao go
vêrno federal suggestões bem
ínteressantes tendentes a me

lhorar a situação do contmer

cio da herva matte.

Dôr
anonyma

--Pois cntãol
Acho muito bem

elle tenha n o.rido.

Herva matte

Interessantes
suggestões

E, com um suspiro de allivio:
-EIIe era muito castigadorl, ..

Na pasta da Fazenda, foi
assignaJo decreto, aposen o

tando aZo. escripturario da
Delegacia Fiscal deste Esta
do, sr. Ignacio JOSé Gouvêa.

Concel'Atos
de Radio

•

A inslallacão do Nucleo 'Distrtctal de Coqueiros
Hoje, às 20 horas será feita solemnemente a installação

do Nucleo Districtal de Coqueiros.
O Chefe Provincial Dr. Othon Gama D'Eç« presidirà á

solemnidade, Um terço da milicia da Capital comparecerá hoje ao

acto da installação.
Os camisas-verd" de Flor'anopolis deverão

nibus especial ás I 9 IH)( as proximo á Alfandega.
Faliarão valios oradores na sessão.

II

zada e:n Santa Catharina as tre

escolas fundadas pelo Comman
dante Barbosa Lima no clistrict
dos Ganchos, e ainda urna outr

já em funccionamento no Jordã
E' de notar o facto que I3iJguassú foi o primeiro municipi.

do Estado em que fOlam fundai
das escolas da Cruzada (em No'l,
vembro do anno findo), mas s�fl)mente ago:a ficará a sua s�tua
ção regulanza�a com a

,c?nstJtUl1'çao da CommISSão MUnICipal.
I

Garage Amarlcana ;1Rua Francisco Tolentino n'

TELEPHONE 1.57\
-j

VENDE�SE um op!1
mo sitio em Capai

eiras á margem da estrad�
geral. - Terras previlegiada
e agua corrente MagnifiCO
para criação. Clima saluber·
rimo. Possue uma bôa ca-

sa com todo conforto tendo
agua encanada. Uma casa
para ellpregados. - EngenhO
para fabricação de farinha
Dois bons pastos para ani0a-
es e mais bemfeitorias - DIS'
tante da Capital cinco kilo·
metros Informação na re� o�
ção da «A Gazeta» porob'
sequio.

u u

SÃO FRANCISCO.
O Integralismo vae tomando um impJlso apreciavel na CI

dade de São Francisco.
Tivemos noticia da fundação de mais um sub-nucleo no

districto de lViÍranda.
Houve 25 inscripçces.

O movimento no distrido de Sahy jà está sendo coorde-
nado.

Foram nomeados coordenadores os companheiros Lindolpho
Moura, Porfirio Alves e A. Ledoux.

-0-

FLORIANOPOLlS
Ontem, como de wstume, realizou-se na Séde Municipal a

instrucção militar á milicia.
Apezar do máo estado do tempo, os camisas-verdes com

pareceram á séde, cumprindo com sua obrigação.
Magnificas Ecções de civismo e de discipl;na que nos mostra

Integralismo!
-0-

JARAGUA'
Tem sido grande o movimento do nucleo local na úlima

Alcool
Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

.
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A CAZETA 3

Commerclo, Indus-��--:�IPelaS._
.. •

�
Flortanopolis - Bom Retiro � R.e.pa�tlçoestrla e AgrlCU Itu ra � ACEITAM-SEPASSAOEIROS,CAROASEENCOMENDAS � Minlster-lo da

,

. � Fett & Cia. Limitada �
Fazenda

Proço•••rrentes na praça dei Limpos leves kilo 1$000 Junta Com _ � AGENCIA -Fundos do Hotel Metropol ltl CONCURSO.
F'lorianopolis Limpos refugos kilo I $000 �� O encarregado MARCUS MOURA l\i�

FARINHA DE TRIGO Cedanho kilo 2$000 mereial do ��,����������� O sr. director do expedien-
Cruzeiro 44 kilos 35$500

PELES E t d §:!'\,�A���·� ����H�rS:�
te e do pessoal do Thesouro Na-

Surpreza 44 kilos 33$500 S a o ���W'���� �����:'�f41-j' cional, por despacho do 24 de
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Gatos do matto uma 4$000 RESUMO DAS ACTAS 148a. I: \. I Janeiro ultimo, tomando conheci-
Indiana 28$000 Lontr�s média uma 30$000

e I 49a. DAS SESSÕES DA � \�
menta dos papeis do concurso

ASSUCAR Graxa�m do matto uma 3$000 JUNTA COMMERCIAL DO � !: para empregos de Fazenda, se-

68$000 '�raxalm �o. campo uma 4$500 ESTADO, REALIZADAS � �� gunda entrancia, neste Estado,
68$000 \.--atetos médios uma 4$000 EM 26 de JANEIRO E 2 de � � resolveu approvar o mesmo con-

55$000 Porco do matto uma 4$000 FEVEREIRO de 1935 ':!)' � curso, com a seguinte classifica-
62$000 Largatos gra�des UI�a 3$000 Presid�ncia do sr. major Edu- ,�i ! ção anteriormente feita:
48$000 Veados mateiros kilo 8$000 'ardo OUo Horn. Presentes 05 srs. � � Primeiro logar -Alcides T0-

Eduardo Otto Horn, presidente; lentino de Scuza e Tycho Brahe
SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI- João Octavio da Costa Avila, [o- Fernandes;

Sacco de 60 kilos 9$000
MEIRA QUALIDADE sé F Glavam Roberto Oliveira Segundo logar-e-Renan Bu-

d 7$'-00
Taboas de lei est. (3x23) duzia Alva�o Soare: de Oliveira depu: galho de Medeiros;Sacco e 45 blos J \

38$000 v. '. • ••

M id d 45 k'l 8$000· tados e João Tolentmo Jumor, se- Terceiro logar-Honono RI-

EOI
o

de 2 kI:oI
s

20$000
Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 cretario é aberta a sessão e ap- beiro Dantas e Mustaphá lpéda-nc

11
os I os P d r 1 i dz 28dfOOO'. SOl

_ �rnas e .ser a e . 1P provada a acta da sessão antenor. I va.
.

St\L DE MOSSORO' Fo:ro de plllh� .

14$000 EXPEDIENTE:--Radiogra,m- Qu�rto ,Jogar-LUIZ lbyrahy.
c d 60 ki 9$500

Taboas de qualidade 2x23 dz.
ma do sr Arnoldo Luz tabelião Qumto IOgar-Carlos Frran-oacco e 110s 16$000 id d' d J. '11' edi d cisco SoaresSacco de 45 kiJos 7$500 Sarrafos, 1 5 d 6dfOOO
na CI a e e omvi e, p� 10 o .

Moiddde 45 kilos 9$000
� x a z. 1P remetter documentos referentes a Artigos Photograph ieos Sexto logar--Francisco Assis

duas firmas daguella cidade; ar- 'da Silva e Lauro Pacheco.
S.�BÃO JOINVILLE Mercado do Rio chioe-se. Dito do sr. Edgar Bar- Revelação __ Cópias __ Ampliações Resolveu ainda o mesmo DiTe-

Caixas pequenas 4$000 FEIJAO reto, advogado na cidade de Blu- dor, no referido despacho, que
Caixas grandes 5$000 (Por sacco de 60 lei/os) menau, enviando a imporrancia P H O T O

og candidatos Carlos Francisco
Preto novo 13$000 necessaria á, despezas de uma fir- J O S E' R U H L ft N D Soares e Renan Bugalho deMe-

DIVEnSOS Branco especial 25$000
ma; idem, Circular n. 66 dosr.' "deiros, quartos escripturarios, res-

Arrozacco 44$000 Vermelho 20$000 dr. Secretario da Fazenda, Via- RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124 pectivamente da Delegacia Fiscal
Kero2Qe caixa 35$000 Mulatinho 23$000

ção, Obras Publicas e Agricultu- I no Rio Grand� do Sul e da Al-
Gazola caixa 554'.000 MERCADO FROUXO .

d d id f· S,' Iissi 1 t t c iterí O f d d R' G d
J 6000 ra, envian o.para os eVI os lOS, � O O pro issiona compe en e e n nos

S
an ega o 10 ran e. apresen-Vé lade cebo caixa

, um exemplar do decreto n. 719 �íY póde executar com esmero todos os trabalhos � tassem, �entro do prazo de ses-
Soda Fvramide caixa 5�$000 FARINHA DE MANDIOCA de 15 do mês p. passado, apo-

� photographicos, garantindo-vos revelação, cópias ,,''''
senta dias, prova de que se

Cebohi caixa 44$300 ('Por sacco de 50 kilos) sentando todos os funccionarios! e ampliações irrepreensiveis e absolutamente 'I achavam nesta capital em gosoVélas éarina caixas 35$000 Fina com pó J 1$000 publicos estaduaes e municipaes, � duraveis. � de ferias, sob pena de serem ex-
Zé-:A NilS Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$500 que já attingiram a idade de ses- � ! cluidos da referida classificação.Côco SI:CO 50$000 MERCADO FIRME senta e oito annos. Idem. I! REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS w
Farell» acco 6$500 REQUERIMENTOS: _ Do � NA CASA G LICENÇA
FareI!i�h sacco 8$500 ARROZ sr. Alvaro Sternadt, ex-coponen- rD � Por despacho de 26 do mês
Farinl-ale milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos) te da firma «Osvaldo & Irmãos», �.e80� 'Q��.$3 p. passado, do sr. Director Ge-

24$000 A II E
.

I C.5$000· -, It I· Grupo Escolar Archi- ral da Fazenda Nacional, foram
7$1 00 r:U:la specia J que girou na praça ce ayopo IS,Vélas d cêra kilo Ag�ulha Bom 49$000 pedindo para registrr r e archivar d locesan O Sa-O concedidos noventa dias de Íicen-

Grarnrhp. cêra kilo i $400
J E· I di t t J f'd f'

C· t'"-'UI ' I 1 $500 I aponez specra 44$000 o IS rac o a re er: 1 Irma; re- José !' PASCHOAL S!MONE s. A. ça, para tratamento da saude ao
imenbvlaua sacco

J B 40$000 gislre-se e archioe-se. Dito dos '

I ao Guarda-Mór da Alfandega de
Phosphos Pinheiro lata 210$000 BaponeCz ?dm 34$000 srs. "Kayser & Gehrl·ng", de RI·o h d

LIVRARIA MODERNA Floriano,polis, Olavo Carneiro da
A Ir d 1 2 AI 2'- 1,·- 00 ica orn a Levo ao con ecimento os in-fame pa o n. ro o J�J do Peixe (Campos No' os}, pe- d I I E'undaõn em 1885 Cunha.
A fr d 13 I 35$000 MERCADO ESTAVEL teressa os que, a rnatricu a pararame pa o n. rô o

-

dindo para regi.trar e archivar o
03 curso preliminares desse Grupo Rua Felippe Schmidt n' 8

TE.RRENOS DE MARINHABANHA seu distracto se,ial; idem, idem. abrir-se-á no dia 8 proximo (sex- raixa pcstal129 Tel. auto 1001

(Por caixas de 60 kilos) Dito do sr. Alberto Engels, ta-feira), iniciando-se as aulas no I Codigo Riboiro End. Telg.
Em latas de 20 kilos 125$000 director da Empresa Sul Brasi- dia 16 d.:> corrente para os men- SIMONEEm latas de 5 kilos 130$000 leira de Eletricidade SIA, da cionados cursos.

Em latas de 2 kilos 130$000 praça de Joinville, pedindo certi- Florianopolis, 6 de Fevereiro Tvpographia, Estereotypia-
fl·�ar quaes os directores da allu- de 1935.

Enrailernar;ão, Pautação, Tra
bolhos em Alto Relevo etc.

dida Empreza; Certifique-se. Dos P. Frei Evaristo Schürmann
srs. Syriaco T, Atherino & Ir- Director
mão, desta praça, pedindo para ��,_��_,�������������������
certificar como são registIados nes-

tfi�"'-'�M d €I FI i I! M G d 2$000 ta Junta·, Idem. Dito do sr. Julio �� ;:<;�,\,."era o e Dr 81'10pO Santas or as

J b
.

d f "B fI � � ri l!'�4' '\ r- "i,"'" ';' 'I.

�:;i:: :;:�c:a��;co 1����� �::�d."'�:l:; :���� t:k� �e�it'da :ra;;mde Jar�: ifl'n;""'�T�;' It�m:,;,;:{:;� I;: "�é "" �d;�
FeiJ'ãovermelho sacco 15$0001 MERCADO FIRME guá, pedindo para registrar e ar- \,'''- �;� ::�v �r;���::;.:·;:,:,:K'·\<�:\;'?,.\':�" ;/\,
Milho sacco 12$000 chivar o seu contrato e distracto ''\"l''f:>:;.'1'�'� C<:""j;n,,";, ;;""

"

.. u' ,,,. , .•
'

,f, ;.t-

Batata sacco 10$000· DIVEROSS social; 1?egislre-se e .J/rchive-se. """'- -

(por ki/o) Dito da S!A. Casa Moellmann, ,;'!"', "",,�,'i"!ptf)' é),OtX> !Jr),,�',,�,,). ,

t�����m casca ss:��: : ����� Cêra 6$000 desta praça pedindo para certificar
.'.",' .. , '."

Farinh Barreirossacco 13$000 Cebo 1$500 como. é firma registrada nesta "O Melhor Titulo dentro do
Farinhl commum sacco 9$000 Carne de porco 1$)00 Junta; Certifique-se. Dito do sr.

Melhor Plano pelaMelhor
Farinhl de milho sacco 14$000 Toucinho I $500 João da Silva Barbosa, de Rio

SOC iedade de Ca pi ta-Café m côco sacca 25$000 AMBIO
das Garças (Imaruhy), pedindo

I' ãErvilha kilo $200
C

para annotar no seu registro de IZaç o
Praças 90 d!v á vista firma, a mudanra de sua casaBanha kilo 1 $600 5 L d 58$563 58$963:r

-

MEl D ANEIRO DE 1935I on res commercial para a cidade de La- AMORTIlAÇAO 'DO E JAssucaT grosso arroba 6$000 P' $785
Polvilh> sacco 15$000

« ans
guna; Annole-se. Dito do sr. An-

« Hamburgo 4$790 tonio Carlos Werner, desta pra-Carne de porco kilo 1$500 « Italia 1$020 d dToucinho kilo 500$0 ça, pe in o annotar no seu re-
« Portugal $530 gistro de firma, que tambem ex-O�ra kilo t $ 1 000 N Y k I I $870

Mél de abelhaslata 1$30« ova or pIora o genero de seccos e mo-
« Hespanha 1$620 Ihados, no districto da Trindade.Nozes kilo 8$000 S· 3$880« Ulssa Idem. Dito do sr. José de Oli-
« Belgica 2$780 veira Carvalho, desta praça pe-

I $800
« B. Ayres �$$i�� dindo a.bem �e seus interesses,

Limpos pesados ki�o « Uruguay uma certidão dizendo qual o ramo

Refugos pesados kIlo 1$200 « Hollanda 8$065 de negocio da firma do sr. An-
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO tomo Carlos Wemer; Cerlifique-

5TorK em 19-11 Entraaase 5ahlôas se. Dito do sr. Antonio Carlos
24 a 29-12

5.444 Werner, desta praça, pedindo
15.5 I 9 certificar o ramo de seus nego·

8.259 CIOS.

5.863 Secretaria da Junta Commer-
cial, em 2-2-935.

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

VINH DO RIO

Enfermeira

GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

O Ministro da Viacão e Obras
Publicas, tomando c�nhecimento
dos respectivos processos, com

municou á Dele!!!:acia Fiscal nes

te Estado, que
�

os terrenos d�
Marinha requeridos por. d. Vir
ginia Izetti, Dario Jeronymo Ou
riques, José Antonio Ribeiro e d.
Delfina da Costa Vilella, este
no Largo I 3 de Maio e os de
mais na rua Conselheiro Mafra,
desta capital, como estejam com

prehendidos fóra da lôna de me

lhoramentos portuarios, nada tinha
a oppôr á concessão dos afôra
mentos solicitados.

Em qütos
Em d«mos
Cdé cl, grão arroba
Vassotr,s 5 fios dz.

XARQUE

MERCADO FIRMEVassoms 3 fios dz.
Xarqw c:oxões arroba
Xarqu,sortidos arroba

(por ki/o)

DECLARAÇÃO

COUROS

Foram os seguirltes os numeros contemplados
do sorteio de de amortizçaão realizado a 30 de

Janeiro de 1935, na Capital do Estado da Bahia:
1· - CAPITAL DUPLO Rio 16.919
2· . Rs. 6:00$0000 Rio 14.366
3· - Rs. 6:000$000 Rio e Fortaleza 05.772
4· Rs. 6:000$000 Belem 18.497

5· Rs. 6:000$000 Pelotas 14.934
O n. 05.772 refere-se a quatro titulos de Rs.

6:000$000 cada um, sendo três do mesmo portador
em Fortaleza e um no Rio de Janeiro.

Declaro que de hoje em dian
te deixo de ser cobrador do Sé

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935.

João .J/rlhur {Britto
Para o Natal e Anno bom, os

votos de bôas feslas e feliz entrada
de ànno novo, já não obedecem
aguelle systema antiquado e s'!rem

formulados em cartõe. Hoje é
feito pelo telephone ou por phoao
gra'llma: E mais chic, mais pra
tico, social e mod emo!

Féijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( ,. )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES
REGIONAES

Campos Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

Pessoa habilitada, comgrdn
de pratica de hospitaes e sa
natorios oferece seus servi
ços em casas particulares.

Fala Alemão.
Rna Esteves Junior, 28.

7.555
15.306
3.274
8.110

105.878
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5QO João Tolentino Junior

SecretarioFaltam as sahidas dos depositas particulares.

- \ .

I.
I
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Crpital realisaao 9.000::JOO$OOOI
Reservus mais ae 3CJ.OOO:OOO$oool
Receita em 1933 17.762:703$36JI'Immovels 13.472:299$3"9
Respofl9abiliàaàes assumiàas em 1933 2.369.938:432$1é 1 :J

(Estas reaporisoblüõcôes referern-!:H� sórncnte aos ramos o e

f060 e TRANSPORTE5, que s110 os DOIS UN!r05 em qu e

a Companhia opéru)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulailores ae AvariCls em tocos OSI ��I
Eatcõoe ao Brasil, no Llruqucr (Su[cursal) e nas prlnclpnvs

praças cxlronqclroa �
Agentes em florianopolis rAmpas L080 & rIA. i

...-._-""-_--�....._""""""""""'�I"."'�.__- _.��._.;
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Momo vem ahi e se hospederá i"Casa das Me�a$��
de Feris Boabaic�

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto- UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LA��

mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo ÇA-PERFUMES I
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno R dR· I ti'dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis- O O e rgo e o

t.l)pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo, METALICO E DE LUXO Jj
por sua acção sedantc, a Yaurt alivia as enfermidades dos Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEI�A �
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis. já chegou a grande remessa para aproximo CCf- �A Yaurt é fabricado com lei te esterilizado, o qual naval, afim de ser vendida por preços excepcionres ;1
está fermentado com culturas extraídas do fermeto bulga- �
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con- Serpentinas e confeti também grandes stocks

ItíI segueb-se uma grande
f qllantidadde de acid1odlactico. e b�-

.

e os mais baixos preços

�".'.Fabrica de Moveis Catharinense xilas ulgaros que a az agra avel ao pa a ar mais eXI-

D E gente. Aprove item foliã,!:.:.:;s!
Paulo Schlemper Peça Yaurt ela Granja Zina, recomendada pelos srs. CASA DAS N1ElAS t,
orrosn O E ESCRIPTORIO medicas de FlorianopoJis. Evite falsificações. Procure no

,
(1

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2
"

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Cornrnercio, Café Na- O f t
·

d===o-=====J tal, Café da Ilha e Hotel MetropoI. ._
p Im::':.a� agen§����!.!���:::.......

Sociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U.""l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela r'reieitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da VilIa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõn Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia ae banhos.
Optima nascente ae agua potcvel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEARlA DI5TA a:

1000 metros ao Ponte Herr llio Luz.
800 ào 6ronae Quartel feaeral, em construcção.

600 ôo 6rupo Escolar José l3oiteux.
Na séõe ao Dislriclo João Peasóc.

S'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -- Eiguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieaaae se enc...lrrega ao construcção oe Pr-éõlos

nos lótes côqulr lõoa.rncõtcrite o pagamento üe urnnentr-cõo á
vista e o restante em pagamentos mcnscee.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

CIO
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:::�' E CUSTA 6 $ :<,:,,&
O DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS �fANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS fi·

segurança chama o

FOi�d 118m
Phone. 'L?-12

E NAD.Â IV1-! S !
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End. Tel. FI LOM ENO RUA
_

CIDAD� UYAOO__

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

SE QUERES Af\T'A D�.
AUTO com.nodamente co '1

od lsta I
RUA 28 DE SETEM� IIERa N. 16Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farelio,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc.
.. a t&LLli

w "4* .,Me'· _

-

oNÇATT
Vaúrtda Granja"

Zina

A CAPITAL.
ARTIGOS
CRIANÇAS

ARA HOMEN
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
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;5

Ex-assistente do

Dr.

,I Dr. Cid Campos
i

i Escritório: Rua Trajano,'
In: 11.
I i
II===�====�=

Dr. Antonio Botin\1Medicina Interna- Syphi!ií. ! ===========-==.. ====�=='
, I

,Dr. Pedro de Moura rerro''Vias Urinarias

Florisbelo SilW98
AV isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 2 J

Alrnanak LaemmertConsultoria e Residencia'

Rua Trajano, 21 I

i
Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

--===-1
CUNICA MEDICO-CIRURGIAt

I

DO f
I

Dr. Aurelio Rotolol
r

Com pratica nos hospitais
da Europa I

I
MOLESTIAS DE SENHORAS,

-PARTOS' t
,

Advogado i :

,Rua Tral·ano,·�. 1 SObradolj
.

- iii
.

Telephone n: 1�48 !I,
-

. I.

eunnnoo Em 1344

Annuario Cornmerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

Adrni-

o
-

-
_.

IEscriptorio de Advocacia
• =rs=�UJiS?"'"�

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

I DireitoI
Al'ADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado,

Cft. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Ai•

\}olum� -- Disirido f�à�ral
2' " -- 5ão Paulo. mineIs � Paraná
3' " -- Demais Estaàos õo Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos 05 Municípios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume Dspecial doEstado de Santa Caiharina
Pela primeira vez Santa Caíbarina terá uma completa

elUO de informaçõesc sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

R�d�ctor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da « Informação Commercial>

Rua Esteves Junior, 16

FLORIANOPOLIS

o mundo em sua casa

DEIV10NSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovrta Gandra e Casa �,,� iscellanea

�--------------------------�----------------��
IllDiognostic:o õns molestias

Internas pelos �AI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas fRadies U. Violeta e Infra-Ver-]

melhos--Completo Gabinete deiEl(C'ricidade Medica ;

Applic:a O Pneumo-Thorax Ar-�
tific:ial c:ontra a Tuberc:ulose Pul-E
monar, corn controle raàiologic:o)i

Consultoria: R. FeliPpe�i
Schmidt n: 18, das 9 ás 12�
c das 14 ás 17 hs.--Telef.�
1475 - Res. Visconde de]
Ouro Preto, 75-Telef. 14501

-!

Telephones:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

-

-. I
Accacio Mo-

---

reira tem seu escriP_1 Refinação de Assucar -----------------------------------------

de
"""""

JOAO SEL.VA
RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLORIANOPOLlS

tório de advocacia á rua Novidades
literaria�:)

Pelleleria
Argentilrr'8

Visconde de Ouro Preto

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
i Para maior commodidade dos srs. consumidores man-

t tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

�========== Casa Savas em frente ao Mercado

ln. 70. -- phonp' 1277.-
A Educação na Russia Sov:6
fica -- Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Clo
margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão F •

reira e Silva
Cassacos -- Por Cordeiro ç'e
2plUpU\j
Edições de Adersen -_ Edito: s

Edificio d'A NOITE -- 14'
andar RIO

Compra-se pelles
crúas de Gato do Mat
to, Graxaim, etc.

Caixa Postal, 1 � O.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

, Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone cOIl)O a mais inprescin
divel das necessidades!

-------------------------------------._--------

U
ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prin
cipal do districto «João Pessõa», com fundos
para o mar.

_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Clinicá Medica
RUA JERONYl\10

COELHO, N. 3RTIJUCAS

lO de (Curitiba) fa�cad@
é bom, é economica e rendôso

,

VERA

Preferir o Sabão IN
é dar valor ao 'lIme

EXPERIMENTE É SUPERiORE QUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AZETA Querendo reparar, engraxar e la
var seu automóvel procure a «GA
RAGE AMERICANA» rua

Francisco Tolentino n' 1.
POVO

SABBADO

_. ,
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* ara an ar o rosto e as til

40 FEVl):'P,!)�!�'U, 325 B
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...nLUI'lU mãos: oraio de sadio, em pó
fino, 200 grammas; glicerina Gosto de você, yayá Parece-me que com a minha
pura a 30'-300 gr. chegada, a •.folia» tomou arrnis-

Agitem bem a mistura, para MARCHA ticio e azulou da zona conflagra-
dissolver o boralo de sadio. e en- da pelos «bambas do barulho!=
s ipem o rosto e mãos com esta Gosto de você no duro, yayá; Ante-ôntem não sei poque foi!
combinação, utilizando, para isso, ,--osto de vo iê ro duro, yoyó; Ontem a chuva veiu para a rua e

um pedaço de fazenda fina ou
Jogo sinúca, no escuro desacatou a animação da «tropa»

algodão hydróphilo, e depois pulo o muro que não botou o «bico TI'agua!»
p'ra nmguem me pegar. São Pedro ha muitos dias que

estava achando o «tempo muito

quente» e "seco», nas ruas da
cidade, embora notasse que a

quentura tambem reinava dentro
dos bars, cafés, etc. sendo alivia
da no entanto pela, <ucas» "CO

midas» pele «irmandade» -inye
terada!

São Pedro resolveu então

mandar agua com gosto par a re

frescar o assanhamento e hz so

prar esta ventania que ahi está

ameaçando a bÔ3 integridade de
nossas «gambias» e quejandas!

Po tudo isso o dia ôntern foi
o que se viu: um deserto de ho
m."s e d"! ... mascaras ... Mas hoje.
Ah! Hoje!

mercio, nesta capital.
fi Gazeta apresenta á illustre Com a senhorinha Hilda Rosa.

dama seus respeitosos curnprirnen- filha do sr. Hermelino Vidal Ro

tos. sa, contractou casamento o sr.

'\XIaldemar Dutra, hmccionario da
«Imprensa OfficiaJ" .

A epherneride de hoje regi:,ta HABILITAÇÃO
o anniversario natalicio da gra- No Cartorio do Registo Civil,
C:03a e gentillissima senhorinha estão se habilitando para casar

Lene Silva, dilecta filha do sr. o sr. Manoel de Freitas Cardoso
des. Pedro Silva. Possuidora de Jor. com a graciosa senhorinha
urna V?Z encantad?ra, dotada de Maria Jacy Mannebach, dilecta
excepclOnaes predicados de cora- filha do sr, Arê Mannebach com

ç3.0 e espirito a distincta anniver- mandante do paquete Anna:
sariante é elemento de realce na

Sra. Guido Baita

A data de hoje assignala o

anniversario natalício da exrna.

sra. d. Marina Botto, esposa do
IH, cel. Guida Botto, digno geren
te do Banco Nacional do Com-

Irene Silva

n S3SB [eunesse-dorée.
Apresentamos á gentil senhorita

Irele respeitosos cumprimentos com
votos de felicidades.

Festeja hoje o seu anniversario
natalicio o sr. Jorge Tolentino,
funccionario da Directoria Regio
nal dos Correios e Telégraphos.

fAZEm ANH05 HOJE:

o sr. Francisco Dutra - Junior,
funccionario do fôro, em Orl�ans.

a exma. sra. d. Eva Jacobelli
Silva, viuva do saudoôo conterr�

neo sr. João Darna.:ceno da Silva;
o 5r. Juvenal M�lchiade5.

CHEBAm Ut--I5 ...

De São Francisco, onde, reside,
chegGU, ôntem, no c?&Cax, o sr.

Francisco Pedro dos Reis.

OUTR05 PARTEm ...

P. Germano MiddeldOljf

Seilue para o Rio Grandê do

Sul a bordo do CommanJunte

Ripper o rev. p. Germano Mid

deldorff, que durante um anno

foi lenle do Gvmnasio Cathari

nense e dlrcct�r espirituol da

Congregação Nossa Sra. de Dês

terra.

Ontem, na reunião da Con-

gregação o rev. padre Germano

fez suas dçspedidas. Em nome da

Congregação e do nosso confrade
O .Jlpostolo falou o nosso cal

lega dr. Ferreira Bastos, agrade
cendo os relevdlltes serviços pres
tados pelo digno sacl"rdote á

causa Mariana.

P. 19nacio "Vahle

Segue tambem para o Rio
Grande do Sul, hoje, esse nosso

conterrâneo e jovem sacerdute,

que veio á sua terra celebrar sua

primeira Missa.

Regresw!J ônte'l1 de sua, iagem
a Porto Alegre o sr. Willy
Kersten, funccionarío da Directo

ria Regional dos Correios e Te

légraphos.

Boca x Corinthians e Vascox
River

Domingo teremos em S. Paulo
a partida do Boca JuniorxCorin
lhians e no Rio de Janeiro a do
Vascox1?,iver Plale. São dois jo
gos importantes que, mais uma

vez, vêm coroar de successo o

domingo sportivo brasileiro.

Avahy e [ris num prétio re

nhido na tarde de amanhã

c. B. D. x Combtnodo River
=Boca Junior

Realizar-se-á, após os jogos
internacionaes, a disputa da par
tida entre os combinados acima
citados. A C. B. O., como ja
sabemos, tem para representá-Ia
provavelmente, o Bctafogo, o

grande Botafogo, ou o célebre
Vasco. Aguardemos o resultado
desse importante prélio,

Amanhã, domingo, .Jlvahy e

lris msdirt.o esforços na cong:.lls
ta da taça Hilario de Lemos
Lima.

Como já sabemos, os inferio
res da Aviação Naval resolveram
homenagear o seu collega Hilario
que partirá, a seguir, rara o Rio
de Janeiro, convidando as equipes
acima para um jogo arnistosr ,

Comparecerão á disputa 22

sportmen fiadores da disciplina
sportiva de Florianopolis, como

reconhecimento ao gesto daquel
les distinctos servidores da Patria.

Além da taç i a ser disputada,
uma commissão de senhoritas fará

entrega d� U:TI ramalhete de flo
res naturaes e o athleta homena

geado usará, no centro do cam

po, da palavra, despedindo-se
dos dois quadros.

Lembrará Hilario Lemos, que Bôa romaria f
os dois litigantes nunca ti vetam in- Ontem, durante as festiv�:d;;
terêsse pur jogadores paquclla cor-

que se realizaram em Rio Ta-

poração militar, tão somente, e sim
v d· t ict d L A

bares, IS nc o e agoa, trava-
sempre sou eram attender aos

ra
-. d - O' ld J

'

,., I m "e � razoes nva o ose

appellos que dalu partn am, d S' AI id H
'

C d
e ouza e CI es enngue

�m') se po e

dPrevder'f terebmol1s Conceição. Da discussão nem sem"
uma Importante tar e e oot- a , 1

'h'
, . , pre nasce a ,UL.

CUJO orano não prejudicara os E d 11
f. I ague la se origmou encar-

estejos carnava esc- s: 16 horas. .

d I t I
F d

,mça a uc a corpara , em que
A e eração cobrará lI1gresso AI 'd f' íerid 'f

d 500 r
:

CI es OI en o a aca com
e reis, apenas, pan bene- aI id d I
f' d Ih d

guma gravi a e, pc o seu con-

Alcd10 I °hs mKc ordamentos o campo tendor. Avisada do occorrido, a
o p o on er P I" C' 'I d I I
O

,. d' ,
o reia 1\'1 man ou ao oca o

JUIZ a puana sera o sr. d b I' .

A
.

V I �o,
• carro e an u ancia que .rouxe o

gapIto el aso. 'Acreditamos que I Ierido t 'd dA'
b d' d

I para es a CI '1 e qUI
am os os qua ros concar arão d

.

d
,.

., . epols os primeiros soccorros,
com o convite feIto pelos marujOS Al·d f" t d H' I
d

CI es OI ln erna o no ospIta
o ar. de Caridade.

yt!!f!!N

Bt::NTE NOVA No Carnaval
Está em festas o lar do nosso

estimado Conterrâno sr. tenente 0-
cta viano Colonia, pelo nascimento
de mais uma interessante menina.

parei. .. com alguern,
Plerrot é outro meu bem,
Colombina
é serpentina,
Que se enrosca

em cada esquina
E depois para sahir
Arlequim malandro
é quem vae decidir.

A «GARAGE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone 1.577.

I'-IOIVADO

o que será o "Tira
a mão" este anno

Uma grande surpreza fará o

Tira a mão êO nosso público no

carnaval deste anno.

E' que o popular Narciso re

solveu bancar o voador e ir até
a Aviação Naval e a Fortalell
de Anhatornirim arrancar a rapa
ziada c irioca para a folia. Mas
não é só isso. Desse gIU)O surgiu
um filho do Momo, com uma

ideia de virar o Tira-a-mão
num rancho.

Olhe a coisa se revoltando!
Não é boato, Tudo já está resol
vido e o Tira-a-mão será o ter

ror do carnaval do corrente anno.

Seu schema está calculado em 150
metros de extensão só o rancho. A
lerta rapaziada! ladrões

fALLEflmEt-lT05

Em sua residenc.a, á
danha Marinha, íalleceu
drugada o sr. Manoel

rua Sal
esta ma

Corrêa,

o baile do Lyra, vae ser uma

verdadeira «n o i t e Yokoyama
daquellas, quando os chrysanthe
mos perfumosos recendem odores

embriagantes, as "gheiskas" mimo
sas e lindas cantam e bailam ao

S0m de "Candurras" esguias e de
licadas!
Lord Tubarão já tinha orga

nizado sua phantasia de "manda
rim" e solemnem::nte iria sabore
ar o convivia das «Gentes do
Sol Nascente»! Acon::::c ��l que a

p�antasia de sua qucriGa "Cho
cho-San" incendiou-se Ce modos

que, Lord Tubarão irá sózinho,
vestido com o «véo do esqueci-

antigo constructor.

O finado deixa viuva e filhos
menores e é pae dotte. Apparicio
Corrêa, do 14' B. C. e sogro
do I' Ue. Dermeval Cordeiro
da Força PLÍbEca.
A' familia enluctada, A Gazeta

apresenta pezames.

ParaiSD dos
A aggres50r foi prê30 na occa

SIão.

Ambos, a estas horas, hão es

tar pensand:> na exatidão do jui
zo popular: "Boa romaria faz quem
em sua casa vive em paz."
�"Z' 'S""-��'Z""�'-��"Z1'��'I
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'.'Sociedade Musical
Tudo Toca"

menta» !
O baile do Lyra! Dizer-se, nos dias que correm,

Recordações de Shangai, TOD que Florianopolis é uma cidade
A rapaziada do Morro Tico-ti- Kim, Nan Kim, Nagasaki, Pe despoliciada, é incorrf!r num pleo-

co virá á Broadway, no proximo Kim e do esplendor do ['ovo 0- nasmo crasso, numa tão inútil
d. mingo, á noite, com uma tur- riental. quando absurda redundancia de
ma de musicistas, capaz de deixar PurJ amanhã: expres ;ão, porque, si ha effecti-
o Sarapião com água na bocca. O Blóco dos lMarujos, peswal varoent€ alguem que alta noite

Não era para menos, pois estão destemido da Aviação Naval! inspeccione "a li, da capital bar-
Respeito á attitude do deputa- sendo preparadas marchas do O '1.':ira-a-rJ4lão, o valente cor- riga-verde e vele o somno de seus

do paranaense, Capitão Agostinho outro mundo. dão do Moacyr campeão de 34, inermes habitantes, este é exacta-

Pereira Fo., combatendo a "lei forte concurrente de toda a "tro- mente o "amigo do alheio", me-

de segurança" na Constituinte Bloco dos palheti- pa". liflua designação que se convencio-

Paranaense, o nosso conterrâneo n has nau dar aos membros da vastis-

Hyppollito Pereira transmittiu-lhe Taça "A Capital" sima familia de Meneghetti.
o telegramma abaixo, cuja publi- Deve sahir á rua, hoje ou a- A conceituada casa com- Ainda" ôntem á noite, por e-

cação nos solicita. manhã, o bloco dos palhetí- merdal A Capital, de pro- xemplos os meliantes tivtram a

"Capitão Agostinho Pereira nhas, que obedece á direcção do priedade do distindo com- gentileza de visitar: a residencia

Filho-Curitiba. A ti bravo e lord Caramurú. merciante sr. Oscar Cardoso, de dona Maria José da Luz, á

impolluto defensor da causa santal cognominado nas rodas car- avenida Hercilio Luz n. 111,
d 1,·· L' C I ' "Bloco B" o d t'd t b
a qua e pIOneIrO UlZ ar os i navalescas Oprotector das cre- n e, presen 1 os em €mpo, a a-

Prestes o cavalheiro da esperan-;, .. anças, instituiu uma rica taça, laram a 360 kms. e meio; a re-

ça o meu apertado abraço de" Esta em. �r�parahvos ? alegre para ser conferida ao bloco sidencia do sr. Ernestro Hauser, Agua ... Luz ... grita a Gazeta
irrestricta solidariedade pela tua: Bloc_o B dmgldo pelo folIão Lord collocado em segundo lagar, á rua Padrg Roma, n. 59, de Nas suas reclamaçõt!s.
brilhante oração civica de protesto 1 Namco. ,. no concurso que será reali- onde furtaram um terno de case- A causa anda mesma preta.
na Assembléa Estadual contra a Fazem parte des5e bloco os )0- zado nos tres dias de car- mira escuro e um par de calças I Nas. du.ls... installações ...
lei barbara fructo de politicas mer- vens: Walmor Pereira, Danubio naval. listadas; as residencias d� duas

cenanos. Mello, 03car Zommer, Emmanuel distinctas familias, as quaes nada Felizmente, diz o Alfredo,
(ass.) Hyppolilo Pereira Pereira, Pedro Araujo, Nelson O governo auxil i ará communicaram ás autoridades, e Fallando alto e bom som,

Margarida, Pedro Ivo Gomes, onde furtaram objectos de uso. Isto aqui digo sem mêdo:
Dalmiro Moritz, Alberto Perreira, Estamos seguramente in- De uma della5, á rua 28 de O nosso Esgoto anda bom ...

Jader Capella, Salvio Oliveira, formados de que o sr. ceI. Setembro, ch�garam a carregar do
Andre Willain, Marcilio Bonassis, AristiJiano Ramos, Interven- varandão mêsas e cadeiras de
João Pavan, Galdino Nascimen- tor Federal, attendendo as vime.

to, Waldemar Fornerolli, Julio commissões dos clubes car' Em toJa parte, até acção dos
Mom, Albi Pereira, Ivo Noronha, navalescos Filhos de MinPTva ladrões traz o progresso à terra,
Abelardo Ferrari, Lydio Marti-, e Tenentes do Diabo, pro- porque exige o parallelo desen
nho Callado, Humberto O' Ala- metteu auxiliar essas sympa- volvimento da policia civil. NÓ5

cio, Osmundo Dutra, Arnaldo thicas sociedades na despe- agui regredimos: á proporção que
Lima, za COilí as confecções dos car- augmenta o número de ladrões,
A ph'lntasia será hawaina. ros allégoricos e de critica, e cresce a intensidade do policia

que irão deliciar o nosso po- mento, hoje entregue na cidade
vo nos tres dias do reinado toda, a tres milician)s.
de Momo. E depois duvidê:m que esta é

Parabens aos foliões. em verdade, a ilha dos casos raIos.

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, s()b todos
os pontos de vista.

o sr. Hyppolito
aoplaude o cap,

Agostinho
.J'((.onarchisfas catha-
rinenses ...

Mas como? -me dis�e o Oi,
Com ar de muita arrelia-
Nós tambem já temo aqui
Negocio de monarchia)

Si essa cousa é bem verdade
- Diz o Gi, batendo o pé-
Isso é inté barb:lTidade,
Nós Vamos de marcha a ré

�eclama-se da luz, .

rec lama-se da agUa .

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Mil tecelões em gré-
Ve ...

As gréves não cessam mais,
Apezar da Segurança
Da nova lei que se faz
Com ta,nta e tanta esperança

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BAASCH
PrlLHOÇA

Em Florianopolis pode diri

gir-se aRaphael Vigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

Mas o Zé que era tolinho
'Stà ficando um sabidão
E já faz redemoinho
p'ra não ir no arra,tão ...

Saraplão

o melhor sortimento de

artigos para homens �b na

casa A CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




