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COIsas.

Radio farroupilha

no parlamel1'io al�geil�t�nO['BUENOS .AYRES, 26 (G) - Quando discutiam, no Senado,
o mini�t�o da F aZ,enda e o senador La To�:e, ambos, chegaram ,a I
um conflicto. Vanos �;nado:e5 a.cçorreram ail\íi de apaziguar o�

am",mos exaJt",dos, quando um individuo, de nome Valdà Cora, alvejou
o grupo, matando o �el1ador Bordc::behere, ferindo o ministro da A-
'1 d dR,f1l\F.··E -

gncu tma e o cputa o ,alael !."CiDI, stava presente a sessao,

t"mbem a espose\ do presid�nte Justo, pre:<.enciélndo a dolorosa scena,

que çausou indignação nos círculos ,destacados da politica argentina.
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De repente, g(;bre��al)·o .geraI e

aS ITiach:Ifas dactj... 7Io;:ra;)�);c(�s � '1-
c' I"" ,

.•

raram como por encalll', A, J:;h:�
"

)l'! 'dSlOnomlas eftlpalllCleCCl ti,)) e to o,

I ficaram CUIHO que suspensos,
aguardando um desenlace ines'
perado.

Um estrondo coUossal fiz/'ra
estremecer o prédio.

Os qu� estavam mais proxi
mos do local onde explodira a

bomba, conerue1 p:ua verifilar
ao que se pus,ára.

Foram encontrados, então, 03

e5tilhaços do petardo, mas, apesar
das providencias tomadas immc-
d' Ilatam �nte para a;:annar o: utor do
attentado, este não fOI encontra b

A

no moment0.

Comtatou-se, então,

venda nas boas pharmaciaSl�: J::��::rdo feb!'lcado
tratar·s(�
no Pü

Como uma <.fLon!a atirada contra o Governo e o povo « N NO I I
barriga-vc:rdes a Companhia Forç:l e LUi: Catharinense depois de -----------;-----------
aproveitar material da Companhia Tracção, Luz e Força d� F10l'jq·

�:�:�:�I��:g:�::d:'jig:;' af��� ,:,-I:,,��;:i,���: ��t;�:;::'a;�: r:3�'�' -t' " r«, ij fif"� "ª' I tC;)
Biguassú, declarando que só o larà si o governa.]oi elo E:;tado se

e� t;l;�' �r� �j �p � !'iii b �
.

I'
1'1' t.\iI �

respODsaD 1 rzar.
�;�=;!.�.«.�'!Z"";.m��_:;:I't;_ ���;.3;�.;.;,;;_�;:;_;.����:;;_����y��.�:�;;!;���:;:;;.-;i�;;;._�_L��_:��, ..'��',.?!bS'

Receia o sr. João Accacio que liga�do occasionc couse-

quencias mais graves e prejuizos de mais monta.

Mas 0- que o povo uao pôde! é a .perrnanecer

sacrificado,[ ��; ��� �::� (y;q� � (ê�! &� ��;:�.é I ��E���TJ�����[-j��1Jt�� @��ação il�� ds-
....porque o actual conce�sion,ario entende de não. fO,!'il':c.:r luz c en,:fíÚ;.l. � 'i'��L.JI W� . '�4 "'�v t:. �� "", ,"'. f.I �.� '" "" '\1 ;,

-' � �:y')� j3 � �"�J: ,)��: :.""";1 ���\ ;=;i f� � �'� z: 6:� l:;:} r:" � .li'V1 :�I �-<:� �

Quando o então interventor ce]. Arist.liano R;_mlos; man-
�':;;;;-';..:="""",,=y,�Zo":"��="="'�=== fi"��,;g ��'ii;.�� ihJ,elilJ�iiÍ� ...;I}��!iio:.,��1:il

d.iu tomar a força a mina ele Ma,'oim, o sec rerario da Fazenda d., =--=--=--=--=--=-E�li------
seu governo sr. JO<'6 da C05ta Modlman:1, oHic;o.:, ., aqti<ToJa con.: "03- ffl � � '.7 �

• '-�"""""" ':Y �l " �...,.,.. .""" """'" � ,p" ELO, 26 (G)--Na sessão de ontem da c.�!1)�r:t Lo. Bvu sobre
, .

J I
. .

"1 &Lª,Clli"ãl���,:·��se tr��j;j �X�S"[��1li�Ji':�J dia r10 nr.10·10 t tad thari 1 D" r .

sionana ec arando que o governo se comprem-tua arornecer lUZ e o tu. L! l.JI I o ekpara o ca , annense (j(. ;11'Z J�.HJlOr.

energia áquella Companhia, para essa revender ass seus consumidore, tK�e ���t] �la�t�� $eC�'ª�,,�r�� t���"" Ap0S estensas considerações sobre a illÍlu::ncia da imrnigra-
de E�tíeito, São José e Biguassú. li ç50 a!kmã no sul d'J Brasil e principalmente no SéU Estado, o orador

Assim estando às escuras, ha vari..s d;as,;;I3 rehiJ,s 10- '�fll ..t� � �ID'��j.]-t.ii�fPr@. � (� �a;p:�@ aprecia a perscnalidcde de von Bll.lmenau e assim perora:
calidades, evidencia- se Que quem está e;TI blta é o Go'!crn::> e :1.::1,) '>1

� �� 1!!� jf [n� 0� � "1� "S0mo�, naquella terra a que von BJumerna chamou, em um

C i.: T L F 1 �',' ,. �_:;�]���� 'iJcl.�����'t.!��tl1 <lri2i �""""��tsl;. ��V';Ilí� de scus hvrosv de mais linda provincia da Arnerica, SOlO o imnerioa ompani11a facção, tlZ e
•

orça (1,� l'!orn!1o?vl!s..:D v � • _ _." " _ _ _oe
_

Portanto compete ao GOVcial) catbarincnse f\3i. CJm en:-fZ;é}
n II

I de uma vontade [-'o ta nas mais arduas e purificadoras tarefa� de
1 1'" RI)',/! \ 2( /.�, 1\.'-' -,- 'd d' J ,1.,<� �d·",... 1",,, " ; • • •

fie immediê.lr.mente Fara que não perc.íure c.:;se depicravd estaj,') de <,' �

l f.n, ;); .:>} �--.- nn,)J ..tI-I �_ a 1 "l�7:J�"",rra p� � ."eü�ol" r s)1 a 501, u:r.a rr.ça a,:! Jovens, emotIva, mas VIvaz, con ante em me�

sa 1Iiilu':!i (\) ;»":., 'n�a ':\3i.J'>:fi!n!eat,::! I a sua p i[mc,l nJ Ch.n"i�. O Sê', Iborar sem:)le, de s,�mpre crescer os tamanho d03 seus paioes, uma
•• 1 1 1, d 13' I fFelÍLrnente os destinos eb Santa C"t[;l\rillil e,,\ão cOllfiado3 a 3.�:;tu·jG com tCL: Pê.v gv:enu Q, II na Jf e;�'n6,:r. em ;;!rugo no rê- ra:ia CUê �e acosL.LuOU a acaar ormosura nas hdc3 de seus campos

í I 1 f r � .• -,. .... (;:a·.1 . � r r"' Y' • r_. .� ç r �

J
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'

a um homem de tempêra, de dignidade: e q';e s:::mpre luetou e co:;]' Jij,j;ií'.,�n:j C',);lC·,;, :L1);) I')J d.C!

,'v'l'--'O ol:�,":), a_dff.l..l y,L «'.•• ,a: no onü,l1':!1. o> �cus tíigaes, no remIto as suas fabncas, no Fasto-
bateu titanicamente a() lado do seu' pO'.:o, na d�,fesa d:)s 3agraJ�J:' ,nê:1:ü •. ;,� [,",1'1; e m!;;l;ç'�,:;; 6 Ç) PDS�!!i� lr:ter'::5Sé;S na Ethyop,a reio Jus Seus r"bil�;ho3, nr) negror doas jazid"s carb,m:f.'ras, nas com-

Princil�iüs de-e4.,beran,ia popular. , ,,,,,'
- Cti..yo.pi:l. t>t..1S in:0[,11:,,,:5,;;; prer !IÜ0.3 j;lltS,mJo qu'�. ns me"m!)s nã'1 portas das suas minas, no ef,pêdaculo da Slla tiviii, ",CI-10 a(]rici_1la e

'Y� ( l d
.

.

.

� o;:,

Por isso confiamos qae ma1s ·um.:: vez g, excla. se Datelá vJcararn uma r�;1cção uru'ca n:l e,:tã:) a;n::açil, )S, pr,)CUíil e:'(F;lVar� industrial, m..,a rac;a altiva, mas acollndora, em cujas COmmU'1i13 or�

I b· d d 'I I" - d < 0'1'1'a-' ')"!):c"d', p;� t"l-l" s,'d>enlr,:I.fv'')co;}f1jrroqu''cpr" 1,1 ' ; d h 1
t

1 '

fi' dpe os arnga-vcr es, procuran o scrVl-!O com li-';(J,C2.çao e ·'�'Lem':il·, I' \' ,,'-' I 'lu t', "', 'v ).,,- .'--' _IV, ".'- I,'�, � I - �
'.. � (�l1eS,ra :..ao, p(:'jo so.aque

r t: .On1CI1S ue 0::::a5 as OrJgé'l�, e IZ�:; a

O povo deve revidar com d<::nodo esse escaín�O e inconsci-ll:3.mb:::n contnGutcl·) p,-,,'a lS3') a tJm�!1k, o::ca,;iui1ari;� uma cata,· ordem e u;:0.Jores na cLsciplina, trateraos na alegria, n:Js penares e

e!lcla com que o estão tra ando, verbera.-do com "ehem,�nc;a o in "ilrevlsta conc,�Jda p:::1o c:L;L troph� univcr3'i. A Ffémç,'l n,s- lidv[::1s, por nós homados, os seres como gue se e�:lpregam numa

juslificavel pr-s;�djmento da Comp,mhia Forç<t e Luz Cathario�nse, lo governo, Si. B:nitr.) ívL"s"iini guard.i-s� o<\:a hzc:r u:na d.:,rn"l1i'·' bLu!a d:.; gi;s,mtcs, em revigorar às forças momes, econo'llicas e ci-
Jornal -d'õpo"IJ,- 0;4 Gazeta não poderia deixar de: protestai ao «Echo», de: Paris. O LL- traçào ink�nr,::sti;ra qmnd;) julgar vicas do Brasil amando a patria na sua unidade, creada pela PiC-

e$se gesto condemnavel da act::iãl wncêssionaria de luz e força que ce n,,,,sia sua entr:�'1ista, di se qu" a ocr:a,i;}o 0iJ?ort:ma.». [Jrii:1 exp;or;e�l�;ia do seu trabalho e na magnificiencia dos seus de:::�
encara. com displicencia a3 res,ooilBbilidadC:3 a.u� te n Dl!i\ com as «to&J o povo itdi:.rn cOrlfirma t:nos".

•

di' DURBAN, 26 (,G)-O .

!l,e-populações de Estreito, São José e Bigua>sú. agora d sua ::VIIÇ:1O e entn�lSl::l"- -
---------�-----

-._ _I - t' ! 1 j' nefa! de brigaJ.i iIl,S!ê� Royston d:- Salão "Corn rnsrcial'" �f.�,I!!\�tadam'no �.p.et-:.! ma,� rn na e6 a!l(l:J Cí5- R ���.. lIt'J
1 .

-_

• i ngiu uma carta ao rriIni�-bo d.1 8�I'b"" :"'0 e C"bel: :>Ie;�op.)<to é) combat-';f p:'t;',� o trWm?�1() I A1
"

'"" d" ,;,. Il., oi :.I
....,.. �

'" li..
I

..

d I' .', O'uerra ta -)yss;n;a ofL:r,c,'l1ch 1;�PI'llOr�slJaealtImo e seus a:reltos, ÇOT. ,) '"

I .'
<

ro �'bM d�r.· cf- 13� 1 i�.· •

-

�_. os s,�u) Don.;;; serV1ço:> na «JUi.! l'd I
A:t{:n�� c1l::ml.lcs 2. domic�Hjs pZl0

f:·J,�,rJ
_,0 "P.OJ'o a r" :0)",-, o co" •.

, inj'i,.hta, (jU� D Itdi::t, CôLi prC0j.- I Phone n. 1.284. na cap i ta I
Ido por meIOs SUiBon03 m:ls iEHi-

d Ab
., O' [ C'Ta u' .......h

f' 'I '1 d I'ran
o colít-raa y�5J1U». re- �::;,.<.: ',.� a

II 15) U U R
ca o ara pe a pecna e ameaças

-

, PORTO ALEGRE, 26 (G)F�I&la Ir" a Rs ng � ou preósão de. quo2..l.1uer e.�pt:cie. ('oniinúa n;:; iSG. ,pagina Laura Mendes N h I-. - ove oras. ntenso �Ta I) �o:-"
==G== O gOV8n10 üahano de3::p n1Ll IPORTO ALEGRE 26 (C) - se uns aos outros.» prol;ngar delmasi,ad�m�ntc� a si:u('.-

I

Constituiu uro e�p[ctaculo de in- Occl..lparam lambem o micro� ção anorma e ae Illsegurança em I
1 b 'Ih

.
.

h d � d (lU/:! foI; encon�r�m as Sl.l3S cdnn;.'\�,vu gar fI antJsmo o ac.to lOau;_!,U" p O:1e a COll5:lgri> Aa C'ln,:)!'a o'

R d b C h .' d f na Afric.1. Proseauindo, o D,lce
lal, ontem, á noite, da a io So- sam a armen iV}lran a e o es-

fr'
.

{)
". I

cidade Farroupilha. desta capital, tejado Mario Rei,. a �Ir!:::�:� !;:;��. �; ��np�,�n:;: l���i�Z:, I
conhecida já de lod<> o nosso

I�'_-
:w Wt��

se,n ii. ,,,,I.,ll a �.L,ilçao -.ln .jlL c'''1
paiz e da America do Sul atravé& I I _ II g coIloca" te;,; fleito du(�s r,�cfim�-I
das irradi�ções c:xperimentaes que ,. �

r� uoan�a .

de i �aç��s �"" i�::.!� ,J�r�l�:J:il" l���"�:,�� [vinha reahzando com programmas! consul to r lOS 1 ,orna! U", (ÁI t, t, ,.�' ,L.,.,� c"._,.
interessantes e variados. tancl', Ct'fll a paOf(Ci.�ç,ao (Vi':: [:

Iua!atcrra tauro km debatido». IAo mícrophone assim fallou o O Drs A'rL1nur Pe·e�ra e "O
- S • t 1 1 'I

O pc:lÍodico «Repub!ca dê
Igovernador Flôres da Cunha. Oliveira e Cesar Ávila mda�

o' t"" I

"No acto inaugural da formi � ram seus constl1tol'los para á 1 am», commeG dU00 a ;mnUClê J

davel «RaJio Farrounilha», que
Rua Traíano, 5J, onde COlltl- do governo j,ponez, é:CCcnl.llil que

óra se I'eal,·za. lanr.o daqui, ainda ntLuão á aUender diadamente «a mesma é inotigada pelo gover-
:í das 15 horas em diante. 1 I I A

.

uma vez, o meu appello aos bra no aa fig,aterra. pezar de ser

sileiros e, em particular, aos rio-I_I,_.....p.h""o...".!1_en. _1.618. � IJ
;dfici.ntcmen'o fo,'c, o go,emo

d J'aponês não póde d('sd';nhar ;;, aju,
gran ellses, para que cessem as -

contendas inuteis em qu::! se vêm -----------------------------

entredilacerando, c, confraterni· S dzados sinceramente, volte ,1 todos Cena,
�

e
a gozar dos beneficios int:Jacula"
veis � inexgobweis que proporcio
nam a paz e a concordia.
Aos homens d,_.; bôa vo,ltade,

e sobretudo á digna mulher patri
cia, dirijo (ita exortação, que é ao

mesmo tempo um �rado nllscido
do fundo da conscienc.ia.

Não 1I0S devemos esquecer, e

eu não me esqueço nunca, de que,
em verdade, no mundo. não êxis"
te outra coisa sinão isto: amarem-

!.t::� v:mento I!C� ;;�cr:pG,rios da Vin�
.r�.- (,ao ferrea do RIO Grande do

�'� �� ,Sul.
Os funccionarios do vasto edj�

ficio da rE3 Vc!untarios da Patria,
esquina Pente de Paris, trab_
lbvam activarn,'nte.

I :numEras serJlOritas de cabe
!,(a b'l;xa se,bre as secretarias, se�

guiam (.\ exemplo gerill, e�gllecl-
d,"s U",) rrl,1',f"!.O"-'_ ��-� �- q;.:c :,C: H0üavâiH

�._-.--._--......... - -- --.- �---_ .. ----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a OH ullhermede uch
Rua Co�r>sel�1AeirD Mafra, 78 Ia Sta, Catharina

Sementé de Flores e Hortaliças-Enxertos-Passaros Hamburguezes e Typo Francez, Gaiolas, Ninhos e Bebedouros-Alpiste,
em: ,. Canhamo, Colza, Linhaça, Aveia sem casca e mostarda -Alimentação para Aves-Artefactos de Madeira, Etc. Etc.

-

2A GAZEIA FIonanopohs 26-7-1935
...., pcan

• rnmm

Vende-se tambem uma sala de jantar e um quarto ele
dormir, bem como diversas peças por preço de oc-

c::4f.. Ci1a�� I'ã casião,

Fabrica de bordados á rua Conselheiro Maíra
no. 84.

se tradiccionaes rivaes de todos os

tempos, se travou entre Flamengo
e Fluminense, no Rio, havendo
um empate de 2 tentos. O

Flamengo esteve sempre a frente
no score, por isso que o abriu
por intermedio de Alfredo, para
depois Hercules empatar. A se

guir Jarbas desempata para Oro
zimbo desempatar novamente e

ainda o Fbmengo perdeu no fi
nal um penalty bem batido por
Sá, porém melhor defendido
por Batataes. O Fluminense
Batataes, Ernesto e Machado;
Marcial, Brant o Orozimbo; 50-1bral, Russo, Gabardo, Vicen- _. ,

R�alízou na tarde de ontem t', H I Flamenoo. Go _I
Nao poderia ter melhor accei-

mo e ercu es. rtl 6" er
d 'bJ'um treino animado da rapaziada [depoi R d) C tação por parte e nosso pu ICO

mano eoois aymun o;.. 3 I"'1;)[0, nclie tomando parte urr AI M··. Ali - B'
a assrgnatura para espectacu os

ves e ann: emao, at -

b C h' L
'

g.'ancL: numero de jogadores. O I R 'd (d 'Z ,)
a erta para a ornpani la ynca

Dosa e eynal o; epols eze; P I I I'
.

treino decorreu animadissimo, nel- Caldeira. Alfredo, Freed e Jar- opo.are
I
ta rana, asslgnaturaRque1; tomando parte, com real sur- b por signa se encerrou ontem. es-

as.
I lid d

.

p eza, 05 jogadores Waldemw tam poucas oca I a es pOIS a

e G"lego, do Avahy F, C. Sec- OUTROS JOGOS DO RIO maioria foi tomada desde 03 pri
c ira e Nizeta estiveram optimos. meiros dias em que foi aqui an-

Andarahy 3 - Vasco O; S. nunciada a estréa da Companhia.
Christoyão 2-Carioca 2; Mode;;to A estréa dar-se-á hoje com a M d d d4 - Portuguez3 3; Collegio Ica- opera do festejado maestro G.

'

IIn a o e
rahy 4 - Collegio Carvalho 3; Verdi dividida em 4 actos e Dl seg3cracht Fluminense 5 - Scracht de qual toma parte saliente a consa-

Urança
Nova Iguassu 3; America 2 - grada soprano Emília Piave. Para a União Comprae para vos conven- DELAMBERT & CIA
BomsuceS50 1. Damos a seguir a distribuição Feminina cer o tormidavel e economi Faz entrega COtn _ -êa�linhão

desta peça, uma das mais bonitas co SABÃO INDJO. lenh_9. sr':�" ��(Ja. "PI-IONE 1100
NÃO E' 50' AQUI. . . do repertorio d:i Companhia. RIO, 26 (O) - A senhora

O
II!

.'

N
. .

d d' I
Alfredo--Cav Oliviero Bellus- E�genia Alvaro_ Moreiía. e�teve, '�tJ �1'''irj'V-' fimen tA�, �vI 1,1Xe iN

.

o Jogo reSahza. o ommJgod.u
-

si (tenor); Violeta'_Emilia Piave; hOJe, na redacçao do Dtafll) 40 .

"UIJI ii fil U i1l U� \WiA �
,,- I r, 1f)rr�1l O ANDARAHY I timo entre o portmg e o ar Im'l G'

.

G t J ' C 11'
. 1\T't d' d T'" IJ ,:�,'j i/�,'Vl •

f
.

d d' IOrglO ermon - ose a In! rvOl e, Izen o qup. .J' .. LnÍão Fe- ------------------------
OI nota a a ren a na Importan- ( d b t ) A' A" B I J'"

O i�,adarahy F. C. do Rio cia total de dez mil réis. ogradn
e

ar(y o�o nmn)a-.
mmma ras; ,::ê:Jfa da qual é secre-

•

I d
cS emana melO soprano ; Flora tariél. geral, protesta contra seu m Istasde JclU",iro, que ii cançou niti o

1 l' I" b
-Aurelia Franceschini (meio so�

r

rechamento.
t:. :_j,!:PllO, commgo u uma so re (I Cycli,mo ) G T "T'

-

D dprano; astone- orqu.<)t,:,_v rasso isse ain a que a União Fe-
V,;-:,co da Gama, está resolvido -

EM LISBOA (comprimario); G,./octore- Giusep- minina mantinha um consultorio
a J,:::ixar a C. B. D. para ingres· Z

"

,
- pe oll..�lqbaixo comico); Mar- dentario para mulheres, além de

"'---:::;-na Liaa ê�fluLacle Foot-ball, E L' b'" f' d' t d l- F R b' (
. ...

d d I'

., .,

o
'I-' m IS oa 01 ISpU a o Q_ r ..lleSe- rance�co u 10 compri- outras Imclahvas e or em cu tu-

0.1 �e JaAse �ncon�lam o r IUrIll- -

caln��.'�oato de cyclismo �n.t.. re 19 mario) e Barone-Ettore Vilani. ral e artistica, realizando concertos

i�;nse'E rn�nca, amé�o
I

e

°du- corredores. riUli\� -;;"densão de No lza!! do Theatro A. de e audições gratuitamente.
i os. maIs uma s�nslve per a

100 kilometros, cuja partida foi Carvalho tocará a Banda de Mu- Accrescentou que a União im-
p1:a o CBD que aos poucos ganha por José Marques, em 3 sica do 14 B.C. petrou um mandado de segurança.
,üc y"ndo como é prejudicial horas, 4 minutos e onze segundos. O bulle! estará á cargo da
m:t administração. Firma Theodoro Ferrari da Con- Fica ram

EM PARIS feitaria Chiquinho.
O Theatro A. de Carvalho re

ceberá uma profusa illuminação.
Reina, como se vê, um grande

enthusiasmo em torno da estréa
da Grand� Companhia que irá
constituir excepcional exito na

maior temporada lyrica de que ha
l' lugar memoria em Florianopolis.
o belga Até que emfim teremos oppor-

tunidade de applaudif em nossa

Capital um cOlljuncto lyrico de
1 a. ordem como sóe ser o da
Companhia de Garofallo e Gara
vaglia.

Nossos parabens á Empleza SO' SI SI C
�

I I
... '" ...VO ... E...AS

mperia que não medindo esfor- TRA ...TRA••.DUZ
ços nem sacrificios soube contra

ctar e organizar estes espectacuJos
lyricos.

Continúa na 5a. página 1 _

Desportiva
Redactor CYPRIANO JOSE'

e Athtetico
defrontarão

'!""""'<o.' , 1

UOl1Jingo proxrrno ruoro-negros
,lhletico, Se empenharão em

d sputa rt.i primeira partida de
turno. No returno o Íris teve a

•

, ,dbor, vencendo o seu leal ad
versaria por 5 x 4. Agora o

,";ub dê Ri3chler upparece mai:
t.einado e como phantasma da

d
..

.

prc:'sen,e tempera a. O Athletico
está, tambem, disposto a manter

a sua perlomance de domingo ul-

UM BOM TREINO

j\5 OLYMPIADAS DE
BERLIM

o Japão jà inscreveu em nu·

m�1O de 363 athletas para as

Oiynpi:das d� Berlim, 59 do"
q _mc�: são nad:1dores. O Japão
tJlTI'lrá parte em toda as provas,
m�nos Palo, Remo e Box.

O�::; ARGENTINOS VEN
CERAM A etapa da volta da França em

bicycleta, comprehendida entre

Louchou e Pau, foi ganha pelo
corredor MorelE, que cobriu
200 kilometros em 7 horas, 12
minutos e 22 segundos.

Continúa, ainda, em

na classificação geral
Naes.

No último jôso realizado en

i 'e argtntlnos e hespanhoss, do
m'ngo passado, VenCeH\m os pri
:neilús, por I x O, num prélío
a3si,tido por 50.000 pessoas, que
t:�ve a renda de 300 e poucos
I onto:, na nossa moeda, () keeper
h�5panhol fez 38 defesas.

NO RIOCALDEIRA NO FLA�
MENGO: o cyclista luzo-brasilt>iro José

Duarte ficou detentor da taça
Club Internacional de Cyclistas,
gremio promotor de um brilhante
festival no campo do São Cbás-

Caldeira, o magnifico meia di
r cita que actuou no 8atafogo,
i:O Bormuceso e em outros clubs,
,;eixou a CBD e passou-se para
i:l Liga Carioca. aonde está dis·

putando pelo Flamengo. Caldel
la tomou parimo jogo de domingo
dtimo, fazendo com Sá, UMa

tovão.

A maior montagem
serraria.

lDELAMBERT & CIA
os PHONE 1.100

FLA-FLv

Mais um encontro, entre

'.
:"�."'»�\;

r .. �

\ I

i

Pela historiaIS
-�-

a minha distincta freguezia de retirar suas encorn

mendas
.

até dia 30 deste mez, por motivo de minha retira
da deste Estado.

A
(Compilação de L. Nazaretn)

DIA 25 DE JULHO-S. CHRISTOVÃO
'i1���'---��fi��---

1839-Ainda a Repubtica juliana-O general David
Ca�abarro que no dia 22 occupára a villa da Laguna, dirige aos

habitantes do logar uma extensa proclamação, demonstrando aos

catha.rin�ns�s a necessidad, da fundação do governo republicano na

ProvmcI.a de
.

Santa Catharina, a. qual .adheriu a Camara Municipal
da refenda villa, proclamando, immediatamento. a R�publica, como

fór�a do �overno. Foram proclamado, e depois eleitos, presidente
e vice-presidente, o t-nente coronel Joaquim X. Neves e o padre
Vicente Ferreira dos Santos Cord�iro, então vigário da parochia da
Enseada de Britto, que deveriam convocar a Constituinte e organizar
o respectivo Ministerio.

1854-111oção de agradecimento -A Camara Munici
pal de Curityba, �eul1ida extraordinariamente, vota e dirige uma

moção de agradecimento á Assernbléa Legislativa, por haver escolhi
do a cidade de Cur.tyba pra capital da Provincia do Paranà.

'1868-A occupação de Humcytá.cç) exercito alliado
contra o governo do dictador SJ!anu Lopes, sendo general em chefe
o marguez de Caxias, na ausencia do general ,\1itre, toma nesse

das forta�eza5 . d_ê ',HumaYiá, abandonadas na noite anterior pelo' resto
da guarnição mirmga.

1890-Contra as barreiras feitas pelo Par :ná-A
bordo do rebocador Lorhba �egue para o no: te do Estado o dr.
Candido Valeriano da Silva F'é'ir,�, então chefe de policia deste
Estado, acompanhado do capitão do 25' Batalhão, A,thm Livf[l.
menta. O dr. Chefe de Policia scgu,� para S. B'nio afim de syndi
car dos [actos que occorreram nas barreiras estaoelecidas pelo Para-
,

na.

Prefiram sempre o ,:,egua-1A I�epressao
laveI SABAO dI ND •O de Curityba. O Integrau

lisma

Farásuaestréa RIO,25 (G)-Segundo se

informa) em consequencia
hoie nesta Ca .. das medidas isoladas toma-

·

t I C
das por alguns Estados na

p I a a om pa- repressão do Integralismo,
nhia Lyrica um grupo de deputados va :

• I agitar o problema na Cârna-

I ta IIana I ra, pois acreditam não ser

I de justiça a politica de dois
Reina grande enthu-l pesos e duas medidas, se-

siasrno em torno guida, no caso, pelo gover-

desta estréa no federal.
Querem esses deputados

que, prestigiando as medidas
tomadas pelos governos cs

taduaes, da Republica de
clare, tarnbem, o Integralismo
fóra da lei.

n
11 "

DIA 26 DE JULHO--S. ANNA

.

1843-As mÍl�as em Tubarão-O governo imperial offi-
era ao de Santa Cath,auna sobre o começo dos trabalhos prcr ara ti
vos, a executar nas minas de car vão existentes no municipio de Tu

barão.
1 883-&strada de Feno até Paranugllá-E' festiva

mente inaugurada a primeira estação da Estrada de Ferro-s-Curitv-
ba - Paranaguà.

.

1_932-A rebellião. paulis!a--? interventçr, no Estado
do Parana, Manoel Ribas decreta a orgamzação do t.rrceiro Bata
lhão de Infantaria da Força Pública do E,tado, afim de seguir para
o Alto-Paranà, em defesa da ordem e das instituições.

DELAMBERT & CIA.
A melhor lenha por

preço.
igual

PHONE 1.100

e governoo
--------------�.�-�-�-------

--gaúcho�-
"Se me visse forçado a optar por uma dessas correntes
de pensarY!ento social e politico, inclinar-ma-ia em fa

vor do Int�walisll1o'l?or isso que elle prega e de
fende. a.� I.?eas culminantes de familia, patria e

rellglao ---Declara o gal. Flôres da Cunha

RI?, 26 (G)-Em face da agitação que lavra por
t<:_do o palz em torno da camp�nha desenvolvida peIo go ...

verno federal contra o extremismo, os Diarios Associa
dos, por intermedio do Diario da Noite e O jornal do
Rio, p.r�c�raram ouvir a

.

p::davra do gaI. Flôres d; Cu
nha., dIrIgindo, nesse sentIdo, tendo o governador gaúcho
assim respondido:

«DIARIOS ASSOCIADOS-Rio- N' 3637. Tenho
opinião conhecida sôbre extremismo da direita e da es

que��a. Sou pela de.mocracia, reglme em que melhor se
eqUIlIbram os conceitos de liberdade e autoridade e den�
tro d� qual. se p�de encontrar solução adequada para a

que�tao soc�aI. Amda quanto tenha lido nos jornais amea
ças mtegralIstas de se apossar com violE'ncia do poder
não vejo possibilidade de que isso venha a acontecer'
�uito mais grave é!_ porém, a acção da Alliallça NacionaÍ
Libertadora, que nao consegue esconda prop03itos niti
damente subversivos. Dentro deste Estado todas essas

te�dencias e_:coticas, por não encontrarem cbndicções apro.
pnadas, est�o destmadas. ao mais fragoroso malogro.
Quanto a mun, para ser smcero, dedaro que, si me vis
se forç�do. a optar: �or uma. de�sas, correnteS de pensa
mento ::ioclal e polItiCO, me InclInana em favor cio inte.
gralismo, por isso que elie préga e defe:1de as idéias cui
minantes de Familia, Patria e Religião. (As) Flôres da
Cunha».

sem lar
cinco milhões de

pessôas
SHANGAI, 26 (G)-Noti-

. rr •

I '" dClél-se odtcla mente que cerca e

cinco milhões de pessôas ficaram
sem lar, sendo de trinta milhões
de yens os prejuizos, em canse

quencia das innundações.

Politica &
Politicas

O conhecido bohemio Clovis Viegas
foi ha dias prêso, por ter expandido
suas idéias alHacistas.

O dr. Chefe de Policia, contou-nos
algüem.a ssim o interrogou:

V. tem co•••co res•••pon•••ponden...
ci...ci•••a direda men•••men•••te com

Mos•••mos•••cOi! ?
.

A que respondeu o Clovis:
---Só".só...si•••si...vo ...cê ás tra •••

tra...duz

em Dr. Pedro de Moura lFerro

Advogado
Rua Trajano n. I (sobrado)

..... ,--:- .,."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preços Ci'rrr511�ras rm pr�ç� df!l
floriarwpiJlis

FARINHA DE TRiGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
Indiana

I

34$000

" • 1 , 'JLlmpoS leves I{l o

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1 $,s00
1$300 I3$000 I [

IPELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto lima

69$000
Graxaim �01" campo uma

69$000
Catetos mecnos urna

58$000
Porco do matto uma

65$000 Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

49$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de bV kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enopados 2 kilos

13$500
12$000
13$000
27$000

4$000
30$000
3$000
5$000
6$000
5$000
:$000
10$000

NIADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est, (3x23) duzia
38$000

Taboasleilarg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28�000 1

Fôrro de pinho 16��OOO IITaboas de qualidade 2x23 dz.
18$0001

1 x5 a dz. 6$000 I
SAL DE MOSSORO'

Sacco de 60 kilos 1 5$000
3acco de 45 kilos 13$50013arrafos "-

Moido de 45 kilos 14$500

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 48$000
Gazolina caixa 58$000
Vélas de cebo caixa 1 8$000
Soda Pyramide caixa 60$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 ('1Jor sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12�i500
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pé, 11 $000
Côco sacco 55$000 MERC;\DO FROUXO
Farello saeco 6$500
Fardlinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 kilos)

24$000 A 11 E
.

I 40.<1.;u"00
V I d k 1 7$500 gU11,lla

<

SpCCIa 1
L as e cêra cilo I

. .• 00 Agulha Bom 37$000
G�ampos p. c�ra kilo I �� japonez Especial 38$000
Jlmento �1aua s�cco 16:j))OO Japonez Bom 28$000
Phosphe;l;ps Pinheno lata 2 1 0$000 B' C

.

I 2)" 4;00;),lCá OI! 'ca_,+, •
v

Arame .arpado n. 12 rôlo 28$500
. .

Arame farpado n. 13 rôlo 31 $500 Iv1ERCADO FROUXO

SABAO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

DIVEf(SOS

VINHO DO�RIO GRANDE
lo

Em qunitos 145$000
Em decimos 75$000
Calé em grão arroba 20$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fios dz. kV�V\.lV

Xarque corxões arroba 27$000
Xai que sortidos arroba 25$000

COUROS

«

«

«

«

(

«

«

3$000 «

2$0001«
Refugos pesados kilo
Limpos pesados kilo

MercaQj\) do mo

FEíJAO
(P01 scccv de 60 fr:.i1os)

Preto novo 1 8$000
Branco especial 23$000
V Ih 2')$�'''()erme .0 .) \..iU\.

Mulatinho 23$000
MERCADO FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 blos I 58$000
Em latas de 2 kilos I 60.f,000

MERCADO CALl\W

XARQUE
(por /f.ilo)

CAMBIO
90 d[v á vista

91$000 93$500
1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$74l
12$930

ltalia
Portugal
Nova York
Hespanha
Suissa
Belgica
B. Ayres
Uruguay
Hollanda

MOViMENTO DE CEREAES lNO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14·6

.

Entruàuse 5ahiaus
6 u t4·5

12.759
20.199
11.356
6.218

12.298
16.876
11.179
8.645

Feij�o (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xuque (fardos

50.556 .

73.111
25.324
12.577
6.120
14.000

(Faltam as sahidas dos deposltos palticulares.

'�

di� rl Ica:
._--_ .._--- --

-----.__ .• 'J-_-_- -

ç"� I' '\' -It>.-.OI c· � • t! I' I�.� .� ..1"� I< l! �l'''''' ii� '.Ai", .>,'; r.·�LI\...,·

Advogado
o-. César AvH�

[ I<ua rr 18
Feché.::1nJ't��nt:c:) de t'"íãalas

�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ÜS 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás �1 9,30 horas

Ex-assistente do

Dr. César Sartori

r?í P-' J.

joao mro,
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLIS

Clínica cirurgica-operações

,� L. e ""'l. . ,.. mi! � t rIO'�l{t1r">.l-<���" �� ,fijf.m�"I!I .. �� e �

��1rIII ���� ..�� ��., ��

Séda Porto Alegre
ENJ'REZA DE TRAl\5PORTES Eivl !.UTOMOVEW, OMNI

BUS E CA1\llNHÕES

Devidamente Registrada

Das 3 horas em diante dia
riamcmente á R. Trajano,51

Phone 1.618

I í'�s;cl"nrla'-- D Esteves 10-�'....... .1 _ v., .... l�. .I \. ",_"U. v , "'.

nior, 179·--i'hone. 1.285

A SaudeI!!

Director Proprietário SANTIAGO BORBA

MCfQado de F'icrlaf1op�H9 Mantas Gordas 1 $800

Feijão preto sacco 1 7 $000 Pútos e Manta 1 $500

Feijão branco sacco 15$000 j
Sortida regular 1$400

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO fiRME

Milho sacco 12$000 .

Batata sacco 14$000 DIVEROSS
Amendoim sacco 1 0$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 9$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 1 0$000 Cebo

Farinha commum saeco 8$000 Carne de porco

Farinha de milho sacco I 4$000 Toucinho

Café em côco sacca 26$000
Ervilha. kilo $200 Praças
Banha kilo I $900 SI Londres
Assucar grosso arroba 7$000 « Paris
Polvilho sacco 1 5$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 1$500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e também os convalescentes de moléstias graves, a

dultos l/11 crianças de ambos os sexos, olíerecemos
ao respeitavel publico, S2m exagerar os seus bcnefi
cos eíleitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas CO;l

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTE(.(NACIONAL. Indicado C0111 grande proveito
pejas surnmidades medicas nos casos de íracucza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convalcs
cencias de moléstias graves, etc. etc.

COIlSU[t.:--R. João Pinto, 13
Teleph, 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas J 8

Ler COrl1 attenção

D05'2S: Urna colher àas àe sopa antes õcs r't<feições.

linha Porto Alegre - Florianopolls e
vice-versa

Clínica Geral "" Vias arinarias
Hemorrhaidae: - Tratámento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira (;; Oii
veira, 1 4--Teleph. I 353

Pharmacia I;--;ter'nacional

Phco, Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHAr�INA

Caldas da
Ir-rlperatriz

Todos os donJ(�ingos=
passeio idcal-Optima estrada de rodao'em::,

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 �lá0S

Parte desta Capital, eh, largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1[2 horas, um confortaveJ
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Um

Preço: Indu;ndo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens: No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Nloura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

S�i1ind:j de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGA

até

Viagens sernanacs em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianop�is ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGt:nws, CARGf\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Poria Alegre: séde RUA A. NEVeS, ! .59--227
em Fiorianorob: Portêsia do Hoi\ I La Porta
ou F\�n5ão iVlach,)do, Rua João Finto N' 29

Agente em i\�ar�ng,.'á-PEDRO AGUIAR
« «Ca:,ital: IRMÃOS Sír/1õE,')-Hotel La Porta

6$500
i$500

������������1$700-
�l@.!�

i$600

11-
..

---

__1112'" -i.? ......... ..,....,w='MMt

M"is informações: Pensão l'v1&.chado, Rua J02.0 Pinto n. 29

�-------------- -----------------��

-/1
I
I

=d�=i

Ja!ã(J) Sel19�==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Dept�lt0: Mefcaf.lo, l6
---��--

FLORlANOPOLIS Est. dt: Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

.'

",� .. -\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.�.�.'.�.'� Matriz: FI..... RIANO�OL.... �
:,;i� FAliiaes em,'

Blurrisnau - .Joinvilie Sao Francisco Lagutla Lages ���
�1 I Mostruario perrnaner�\te erY'\ Cruzeiro do Sul ��
m Secção de Secçao de Secç80 de �
� FAZENDAS:

�i� �����a� ��g�g:� e extrangeiras "ara lemos FERRAGENS: Mach��;ld�Nte��fiCiar madeira .��'-:�'.�. Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
.

r;� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros

�� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: 'arados, ��
�� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��
�hA Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, Motores �l�

�i� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ��i':), Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
�\<4 Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

r� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes OIeos e graxas lubrificantes �
fm Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automo�eis e. C�mjilhÕehs FORD. Peças, acces- ��
��\� Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceuticos sonos, serviço mec anico ll't4
�.�� Dcpositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER i51���VÍ>;!Í Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral � .

� Ernpreza Nacional de Nave(j1iação. "Hoepcke"--vapores "Carl H<?epcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" .- Estaleiro "Arataca" �
!�!�<f �. ������������;;:"'���������� ��!$���.��J�����l���k��·�V��������·��

I � .O rn p a nhl a A II i a n ç a d a B a h i a V d
as casas na rua Conselheiro

"�"<. - en e-Selvlafra n. 126, 130, e 71a e

0_- funàat)a em ]870 rua Felippe Schmidt 41, rua

I 5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmidt com

1_ . 1��onlestaVe!menfe A Primeira no Brasil duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro

II;Pltal rlZoll"aõo 9.000:000$000 Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch!em-

:;:5r·e.1rtlaJc: m1a9i:.3ae 36.000:000$000 per.
�,I! 12 �m .:l 17.762:703$36]� Jmm overs 13.472:299$349 -;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;';;;;;;;;;;;;;�:;;;--�Nr---d-;--;l-:----d;-d;-� R.�5pon<;abiliàades assumiàas em 1933 2.369.938:432$816 PASCHOAL SIMONE S. A.

as gran es uctas que es to-

� (Estes responsabiliàac1es referem-se sórnentz aos ramos c1e bram no campo da actividade so-

'ii ����p�nT:�A����R:rE5, que são 05 0015 UHlC05 em que LIVRARIA MODERNA cial ou commercial, o espirita mo-

'1 Ag.entes, 5ub-AgQ:ntes e Regulac10res õe Avarias ern toõoa os
demo e bem equilibrado utilisa o

.. .. Funôuôn em 1886
E5iac1os õo Brasil, no Llruquc- (5urrursal) e nas prinrlpaes telephone como a mais inprescin-

praças exlrangeiras Rua Felippe Schmidt rr 8 diveI das necessidades!
Agentes 12m florianopoIis rAmp05 taBa & riA.

Rua r. mafra n' 35 (eobrcõo) faixa postal 19
Telegr. AtLIAHÇA I'elzph, 1.083

O� .,..,_" '�l������S
� PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �

São necessarios 3 quaÚdades ��'SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas

I 0••..:·
nos novos typos de radio

..
, PHILIPS

�p.rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João IPessôa e Florianopolis - Biguassú. PEÇAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.

Prestações mensaes desde 30$000 COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 ��J
A 50rieàaàe se encarrega àa construcção ôe Préàios �1(4

0.3 lótes ac1quirjc1os,mec1iante o pagamento c1e uma entraôa á .",������.�ur.ato e o resta te em pagamentos mensaes.

Informações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82 e••o_•••••��O �
PHONE,1521. G

�''''''''=;';:;;-�_=;:;;;;;;o��_;;;;;co;;;;;m;;;;;;;;o�co;;;;;;;;rr;;;;;;;;ec;;;;;;;;to;;;;;;r;;;;;;:;ED;;;;;;;;U;;;:::;;;A;;;R;;;;;;DO�N;;;;;;;;IC;;;;;;;;O:;;;;;LI;;;;::;;C;;;;;;H�;;:;;;..!., I Fabrica dDEe Move is I.·:YFabrica de Moveis Catharinense O ��

Paulo S�Ehlemper Ct Pedro Vilali I
DEPosn o E ESCRIPTORIO ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER "Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo ESTYLO-Rua João Pinto, : / B-Telephone, t.·Teleolzone n. 1632 ..,

· ....O••O.�...........O

Esrriptorios em Laguna e Itajahy
B.lumenau e tagzs

5ub-Agentes em

Sociedade lmmobiliaria Caflzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!v1 ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pd;; Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da ViIla Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus !ilhos.
Linôa Vista Poricrnrnlcc,

Esplenàiôa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potcvel,

Terrenos comptetcrnente planos.
A U![.[.A BAtHEARIA DI5TA a:

�;�;;';JOOO metros õc Ponte Herdlio Luz ,

soo õo 6ranàe Quartel feàeral, em ccnstrurção,
600 c10 6rupo Esrolar 10sé Boiteux.

Ha séàe do Oistrirto 1aão Peasõc,

-

II Confeitaria CI1iquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas}
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca- I
sarnentos, baptísados e bailes,

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

l'HEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Filomeno & Cia
End. Tel. FILOMENO

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

Caixa postal129 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Professora norma"
I ista -- acceita alumnos.
CURSO PRIMARlO

Tvpographia, Estereotypi

I' E SECUNDARIOEnrac1ernação, Pautação, Tra
bolhas em Alto Relevo "te. TRATAR á Rua <Saldanha
�........�.....,.,..........- Marinho N.I0

��G."-----------,,.�A�O
��

��WJP

, Constructora do Lar Ltd. !I
ii Organ'zação nacional de crédito I
e para a construção da casa propr: a ��
G �

AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVt:RNO FE-
DERAL, CONFORME O DECRETO D[ 23--5--1917,

SOB N. 12.475

E' a unica que garante os seus associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficio do Lar

•

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P/R E L L / S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

Inscreva-se hoje mesmo na Constructora do Lar Lida �

b' d
" �

que o terás uma ca erneta pela quantia lle 10$000 com �
direito a um sorteio pago, à

Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá Õ
uma casa pela insignificante quantia de�3Sooo.

.

Reali:a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex

tracçao será realizada pela Loteria Federal do Brasil

QUALQUER INFORMAÇAo:- Dirijam-se ao Repre
sentante, nesta Capital, sr.
João Manoel Nascimento,
que se acha installado, com
escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15.

•
�
•

I:
11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo O

A����
� •

. ���?6-----0••oe�

MATRIZ: RUA

ERIMENTE E VERA QUE É SUPERIOR

INCIO de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar valar ao 'que é bom, é economicD e rendôsa

Preferir o Sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Corações
������-i....

)

C � rrta· "'t;vo c..,. ,
u . � .

. ,,,-,;) iii

"",_��.=T""';;;;;;;;�';;'W;:':';;;;;; �BENDE�SE uma pequena ca

'fJ sa na Ru« Ger:erv.l Bilkr
DEVEIS CONTRIBUiR PARA MINOR4.R OS SOFFRI�

..

coi.rt n. J j; mais cbas ce-

MENTOS 0/\ COMPAN!-iEIRA DE UM
I <)\1.:',1'13 C um chn!et f.FéWc.b R ;ua

Dr,r-.DF opr'R RIO j" '",

I
o

• ,-'Dl\.� c, :\.!-\. L'uarte �cbtl({", 52.
���l1'l,.�'í)i!� I /1 tratar r t\ 1:';:::' r:;'("�_
e'"�'l�'�<\"U';'

r\ a. .. \� no ......,r1..1 ':.�I L..:;_

a.='® �.., -, I T�r::T f

A�gllsto Silvano, o � obre e infeliz operario que Ialleceu em 1 � K,-,,��A.

consequencia ?O horrive! de.oa�;re occorr.Í:l >. na cha.�1 Co�nlll(m(�a:l-I'
----------

te Souza deixou sua desolada cornoanh=tra d. Francell.na Vi\�Ha fJ:'" v: d
1 r 'I .

,_ 1

�

rf. .,
_

_. dI' I ��� � .r�" - _"r
\I cn ç .. se l.Ãrn

e a,gui.s ru }(J3 em completa pobreza, 5Giffenclo as a,�rLEaS .:) l.·,il· f-;;}',.!' ,,1 .I", ª �� :;;J "'l'�\Z .

II
. 1.

J� d' ,i) � 1;,t->éf t� :.; .. M u\tcr \Vin-
no, que ies reservou dias dé! tristeza, <1,Ó or e e tortura. li> ""'� �, ,J +Í::..I"

kelmsn, novo.

Bem comprehenden-lo e:,s': transe ê.!Jgustio,o, p:Jl'que está 'T. ',.
.

d
.

I'
.

1
.,.

.

I
1 rarar ne.ta i cdacçào.

pa5san o a inle 12 comoanhei.:a l o honesto, Iabonoso e .lt:IO;O orle-I p,
' or pr 'Ç0 de occasião.

rario Augusto Silvano, A Gazeta aDie e.n suas columnas, U'Y!'l $'j·1

b
.

- f '1'
. l'

scnpç::l.O em avor dajuena raup·�fnmi.l mulher.

Com esse ge�b, assim pensamos, po d-rcrnos iLe mmorar os �ii:.'�ll��!t r� � 3iIi

soffrimenloG,
�.dIi:.��(;;;rrM�!Ç, �

Agente e Iunccionarios do Lloyd
POI alma de Mafia (crlvi,dJ anonymamcntc]
A Gazela

100$000
20$000
10$000

E Saltará da Cama Sentindo-se
Bem e Cheio de Vida

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha

péu, um I�OVO, mandai hOJc m�S!l1C1 a ! iNTUR!\T<IA E

CHAPE!,Af�IA CAT1L\}<I\JEf-hi: sita á rua ,(·1i-\Jr\�.11:, 'l:�

-t�iim�E, 1.418.

Se estú triste e sem animo para viver, não
recorra aos saes laxantes, etc., na espe-

rança de um allivio milagroso. Nada con

seguirá. Taes remedios estimulam os intes
tinos sem tocar a caUcia-o seu FIGADO.

ElIe dcve dcstillal' diariamente quasi unl
litro de biles nos inte;:;tinos. Se a biles não
nus normalmente, os alimentos não são
digeridos, apodrecendo nos intestinos e for
mando gazes que farão crescer o seu esto
mago. e o seu paladar ficará desagradavel :
surgirão manchas pela pe11e e unla dôr de
cabeça hnpertinente o atormentará. Todo
o seu organismo !ica1'á envenenado.

As pilulas de CARTER são infalliveis
para activar o funccionamento do figado.
Contêm propriedades vegetaes notaveis.

! Expcl'imente um vidro. Custa pouco. Peça
pilulas CARTEl'! e:r!1 qualquer pharmacia.

Dentro de 2t horas o devolverá co:nplctamen
te ref0rt11ddo, cem oie:rail":') e t·""f .. i ç;:[()'.... b \,.J V. J_)\.. .• .1.\. � (. •

1\ 1'-
• • rr 1 Il�ao esqueçais o r!. CiO i e cp iOí12

"C

Premias ern rnercador'ias
DELf\�,1B:::RT Cc elA.
AHencle rapidamente lenha Iem toros.

5:5
Por 1$000 PHONE 1.100

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade t1:1

CREDITO f�UTUO

A. '-.J.!!!':...���.t!!�"" m...Ai'i:'l� �rIIE!(l"'''j M� ����;;...,.. ""

O aAL, des�a� das 11 m�is�ria���v��rtaJ�s:l<;��:;dad�� l��l1��-
a jo;a d2 entrada é 3cccssivc1 á todos-:2 $O(i).}

.J rnitiistro do
p �'i r'�2 •• V

RIO, 25 (O)-"A Van-

$ E'
. .! • ,.� t'é glwrdú", denunCIa um golpe

\il"�,-•.'.,".
_xlge a pen,c-:)s;� COlrYCf! DLnç.=� "�'\ d�3 ,:; politic? que se preparava,

,_ 1$000 p'··era cada �;,;·ort<3io. �'" o I -

d
.. I1';/-' c m a 111�ervcnçao o llllnIstro

• �'6i do Trabalho na eleição dos

\ �••�'. .

(l.f!"'..... 'b�'. ·�:.·.:.:i.I�·.··liI< t··a I� IIIIl'il'lV'"'::0."'.. s·�. III' ��!"l.� �.ó;;j é
.. li:�.· �.[!

. .:.,., �'�'l�.� ��\,et1":" f-.:� ;.' t�i."'! ·4-""� (,�. [:1 �;;�! �epresentantes de classe nos

.
.

•
. �. ti' �.'..... -I' � .�-:i±1.• ',,,, ,."".SI 'Iii""

<.". \'."'.'� �< "" ",,�.. ,., .,.,; ."!.�, r't�' 1 os .. 1
'"

, �
'" ,1.,":3

""" "d �; fI!
� é·

••..i" ._: c.,J ('", C , 11 i1 r',Fl C,, '_'1 '1' V-o D .,. 1__' P c'l r ( .

'�
.; �"" . 'IlííI � w -..';..),.�!f M .,

c, .' - v

f.\I'� ��, de um candidato Dara a fu-·

!a � tUfa presldencia dâ Republi-
��.o••e.----------6�-----------�'���@�e� ca.

J

5

Exportação pelo porto de Lan
.

gun» e � mbitu ba, em 19;34
������:::��JK���

Produ c t o s

3.7531
32.7lul
5.1971
73.030 I4.591
11.574

'l. 965
379

8.268
8.221

449.807
7.260

41.159
72.115
4�.4 J 2
1.616
1.250
11./62

Exportado
1\1 L o S VALOR

96.üOó I1.9ó2.GOO
ll'� 4"')j, .) c: I

5.124.3041143.717
832.7613

81.223:000
238.910
22.219
110.570
616.555

22. �90.850
435.600

2.469.540
4.165.000
2.544.720
100.212
74.912

625.320
352 J 2.923
316 23.700

1.!42 61.770
35 000 94.730
1.318 47.446
5.762 472.734

I ��6.9591124.109:838

55.995$oon
1.308:400$00(}

J 29:925$000
9.493:900$OCO
275:460$000

1.249: J 52$OCO
6.497 :840$GCI)

143:346$OCU
92:992$OC(J
221 : 140$000
205:525$OCO

5.622:587$OCO
12 I :969$OCO
617 :384$000
450:850$000
593:768$000
100:212$000
119:473$00',
187 :602$000
64:614$000
15:800$000
22:340$1)00
3():400;$OUJ
47:446$0('0
337:800$000

_

(�\�ra virgem
C L' I DO O r;' CA! l I' 1'-1' t\

Couros sêccos
d lr. _..j L...s. �L i.�.l r\. t ........... •

If
.

1. JI' 1
• nna veada

-Lliopa·se uma una g. r.nna. !," .• /' I'
el·�. . 11 I

' annha ce manoroca
;, \.]·.:. ...s:! rlgU::l nu�na pu.n2'ii�l, ca cu- ...

1 I d J'
!, , ! .

.

I 1 I ,t uua :'! manJlOCa
'1',(!) a q.rantrdacte D_,<) tamanho '"' ..

1 1" � I'· 1 1
1· "'1) ão

c, ga i11uo. e pe,a fj'jiEÜiUaoe qUO" . 7

I
.

I
.

cl I'·.J 1 .viac eira
se (�.-sc;la r o C' ,cu. I ó�·.)e a ::'él i- '1 p
.: 1 ,>, 11, ,j

,,:) 1 L\'.dtn.}
nnna IClélidd ,_< I: I i-'ii ",:b o uanuo 'II I dI]'.' f ' '. Me e aceuia
a .:1.3:13. csuver -·_;rv..::nj,), e ajun-

_ Plu�p vecetal1. j !! (..I ""'.o .....

Polvilho
Q!.leijo

28.006:451 $000

10 ceL �je\?vton
Bragae O �nte

gralismo
.'-.,1" 'jC1,.> nO'--e eda ':lA e AI
",a! ,._ III _,

,l \:: (11-

guns symptomas, com enve

loppe seilado para resposta,
ao sr. Guimarães, á CAIXA
POS i AL N. 23--Nictheroy
E. DO RIO.

RIO, 25 (0)-0 cororel
Newton Braga não confirme u
a entrevista que lhe foi aHri·
buida m:mifl.!stand )-se inte
gralista.

I�esolv.2:1, :J3si:n, o g,�ne
ral João G )!'lles não Ih.: ap
plicar p�mição alguma.

136:700$000
56:424$498

petizada!
_ �

o �eu _maior di.vertimento e mais instrutivo
sao aS coJleçoes nos aibuns da dfamada bala I-IOL�
LANDEZA.

. •

.

O p�sto. CHJC, .0 preferido pela garotada in-
telllgente distribue CUblÇOSOS premias e de real va
lor e utilidade.

J?lém de valiosos brindes receberás garoto
a;nig0, desde que apresentes 100 coupons, uma cai
xa com 100 baJas.

Qtle momento de satisfacíã0.
DA J: .'

"

, ,..,

e preJerellCli:t em comprJr suas caixas no

PO:j�O CHIe, porque cada caixa traz premias es

plclIdídos.
Nãc! é fanfarronada, já para mais ele 200 'cc t:

pons premIados foram distribuídos em J cf),!;::

�. ,r
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A V O Z D O P O V O Hoje, o teu vulto varonil, co-
,--------------------------;,-------------- -rno contou um poeta, é lembra-

do por todos os brasileiros.
Foi, neste dia, que o teu cor

po tombou por terra, mas o teu

sangue, cahindo no solo, foi a

semente de homens, que pegan
do em armas, vieram defender
os teus ideais.ferido general prometteu alistar uma

bri d di d O teu sangue gerrmnou idea-
nga a em isposição o gover-

no ethyope. Royston, que tem 'j 5 listas.

annos de idade, tomou parte em

diversas guerras africanas, taes Foste o homem que governan-

como de 1878 e 1899. do a pequena Parahyba, não te

veste a intervenção federal e as

LONDRES, 26 (G)-Parece ameaças do despota que governa

que o governo da Russia resolveu va a Republica.
apoiar a acção da lnglaterra na �izeste a co�panh� revolucio

Sociedade das Nações em relação I n�rla, foste o timon-rro do mo

ao conflicto italo-abexim, acção vlmento,?e 30.

que teria por objecto principal AUXiliado, por elementos d,,�

obrigar aquella instituição a pro-
outros Estados, tentavas dar o

ceder um demorado inquerito so- golpe, mas, no ITI?m:.:nto, em que

bre todos os aspectos do conflicto, num bar. de, ReCIfe co�versavi\s
pelo menos com a finalidade de �o�te. tralçoelramentde alvejado por

ganhar tempo enquanto que a in- Imm�g?S que te etestavam �úr
vestigação deverá ser Iundamen- ambicionares a grandeza da I a-

d f d tria.tada r.os proce imentos ixa 05

pelos artigos 11 , I 2 e 15 do Corno um leão tombaste sem

convénio que são provavelmente gemer e como lobos os teus ini

os que, com maior facilidade, migos acovardados, fugiram.
podem conduzir a um accôrdo Com a tua morte o governo

. autocrata�iulgava terminada a com-
que evite a guerra. IJ

Fala-se a este respeito que o panha liberal, mas qual não foi

d I d d U R S S sua supresa, quando por interme-e ega o a . .. . . e pre-
sidente do Conselho da Sociedade dio de seus generaes, veiu asa

das Nações, sr, LitvinoH estaria ber, que as tropas cantando o

disposto a oppor�se á expansão hymno João Pessõa, lenthusias
italiana na Ethiopia, fazendo no- madas, marchavam contra o Ca

tar ao mesmo tempo, a attitude tete.

d Foste o Tiradente:l do seculodo seu governo em favor a se-

gurança e contra toda a politica XX, como o inconfidente te sa-

crificaste pelos teus ideaes, vias
lua Patria opprimida, desejavas a

liberdade e, enfim, como o visio
nario sublime, morreste pelo Bra
sil.

Mas, da mesma fôrma que a

Tiradentes, o glorreso povo bra
sileiro te honrou com o titulo de
Marytr da Liberdade.

RIO, 26 (G)-O sr. Mauri
cio de Lacerda reptou o ca

pitão Felinto Müller, chefe de
Policia do Dlstricto Federal,

Oi?ERFlÇÃO I approvar as declarações que
F· bmettid

.

t I fez perante o "cornrnandante
OI su metti o a uma In

er-IAP'_

., . r arrelras.
vcnçao cHurglca, no Hospital �e y
Caridade, a exma. d. Coralia
Luz, viuva do saudoso estadista
Hercilio Luz.

ADDIS, 26 (G)- Os temo

res inglezes de um raide aéreo
italiano em granae escala contra

Addis Abeba, é evidenciado
pelo facto de as autoridades da
Legação já terem providenciado
para construir abrigos contra ata

ques de aviões e recommendou a

�=�..;"'�,,=��.�::"''::.��������������������. todos os �ubditos inglezes, espa-
cialmente os missionários, a dei
xarem o paiz.

ANNIVERARI05

Festej� hoje o seu anni versario
natalicio a senhorinha Celeste Vi·
ura, filha do sr. Francisco Viei-

Faz annos hoje a interessante
menina Anna Maria, filha do sr.

jayme Coelho, graphico deste di
ano.

Fez annos ontem o jovem João
Gomer, filho do sr. Rodolpho
Comes, Iunccionario dos Correios
e Tclegraphos.

RESTABELECImENTO

Encontra-se em prompto resta

belecimento o nosso distincto
conterraneo sr. Carlos Diniz, ten

do alta do Hospital de Caridade,
, l'
La mas.

fALLErlmENTO:

Falleceu, ontem, em sua resi
dencia, no Sueco dos Limões, o

sr Jo:;ino Amaro Romão, Iunc
cionario publico estadual.

US�H O SABÃO lNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

Faz annos hoie o dr. César Avila. Salientar em

poucas palavras as qualidades do illustre médico é tarefa
assaz dnficil,

Médico na mais perfeita acepção do termo é César
Avila a mais sublime personificação do saccrdocío na li
de contínua com o doente.

Vive para elle e por elle. E o seu currículum vitae
poderia ser este: vive para o bem alheio.

Na labúta diaria com a medicina elle soube mais
que ninguém por em evidencia as qualidades excelsas do
seu caracter, dando á gente de Florianopolis todo o es

forço de que é capaz um médico e tudo que ha de moder
no nos conhecírnentos da medicina.

A sua capacidade de trabalho invulgar merece en
comios particulares.

Desde cêdo está no Hospital e quem observa na
sua modestia incrível pensa estar ao lado de um predes
tinado pela sua affabilidade indescriptivel attendendo com
a mesma affabilidade ricos e pobres, crianças e adultos.

Operador emerito, elle sabe manejar o seu bisturi
com aquella pericia magistral que caracteriza os gran
des cirurgiões.

No dia de hoje seus collegas não poderiam deixar
de felicitai-o já pela infinda admiração que Ih!'! dedicam
como tambem pelo conceito justo que delle iazem. Tem
nas imagens diarias de sua Vida um pormenor q ue c.illo-:
ca acima de todos os homens cornmuns. sabe fazer por
que sabe cornprehender a perfeição da carreira que abra-

Querendo receber este çou.

precioso livrinho, sem qual-
quer despesa, mande ende-
reço certo ao sr. Oliveira,
para á CAIXA POSTAL n.

23, NICTHEROY-E. DO
RIO.

Approxin1.·
se a guerra
Continuação da la. pagina

Encontra-se acamado, ha
dias, o nosso distincto conterra

neo sr. Martinho Callado Junior,
membro do Conselho Consultivo
do Estado e alto funccionario
da D. R. dos Correios e Tele
graphos.

Acha-se enfer no o interessante
menino Aloysio, filho do sr. Mar
tinho Callado Junior, jornalista

Repto ao Che
fe de Policia

lançou-o o sr. Mau
ricio de Lacerda

Brilhante
reenlrée

RECIFE, 26 (G)-"Leão",
um dos quarenta e cinco
malandros que cumpriram
pena na ilha de Fernando
Noronha, momentos depois
de solto assaltou uma casa.

Sendo preso, reagiu, tra
vando lucia com a policia.

aggresSlva.

A. de Carvalho Adhemar Ouilhon Gonzaga

Guia da saude

ADDIS ABEBA, 26(G)-
Ao regressar de ;'uma recepção no

palacio do Negus, o encarregado
de negocios dos E�lados Unidos
tem sido alvo de vivas manifes
tações de sympathia por parte da
população da capital ethyope. ris», que o jornal publica ontem.

Ostentando bandeiras, a mul- Na opinião de) ministro, a solu
tidão prorromreu em gritos ge- ção pacifica da disputa é agora
raes «Viva a America». As ma-! dificilmente concebivel. A ltalia

. .niíestações de sympathia devem" gastou muitos milhões e enviou

se á noticia propalada nesta ca- 200.000 homens para a Africa,
pital dizendo que o governo nor- e era desmasiado tarde para ella Continúa em exposição,
te-americano autorizou os officiaes abandonar o seu plano. Contudo, RIO, 26 (G)-Os srs. To mp- na sala ele espera do R.oyal
do exercito a alistarem-se no exer- os abissinios defenderiam a inde- sou Flôres Netto, Moraes Cine- Tlzeafro, um apparclho
cito ethyope. A Cruz Vermelha pendencia até o ultimo homem. A Paiva e Paulo Ramos, depu- cinematographíco da acredi
americana prometteu, ademais, ao carnificina poderia ser espantosa, e tados classistas, estiveram tada marca Cinephon, appa
governo ethyope todo o apoio pos- os abissinios seriam arruinados, õntern no gabinete do minis- rclho este que serà collocado
sivel em caso de um conflícto mas ha�ia .Deus �? céo, e o dia

I
tro Marques Reis, p�d�nào o no amplo e moderníssimo

armado. da retribuição vma. Em qualquer cancellamento da purnçao aos Cine Imperio, a inaugurar-se,
caso, a caJapanha seria ardua e funccionarios implicados na talvez »ainda esta semana, no

PARIS 26 (G) - «A guer- longa. As tropas italianas já sof- gréve dos Correios e Telegra-] visinho districto de "João
ra entre a Italia e a Abissinia se� frero grandemente,devido ao clima phos. Pessôa".

pREÇO'S';�'".l .

:::, Poltronas 12$000-Camarotes 60$OGO rá o signal para uma alliança de e seria diffid ,utilizar armas mo- O ministro respondeu que Este novo cinema perten�
todas as raças de côr contra os dernas cnlltra a Abissinià. aSe a O cancelIamento é da alçada ce aos cines-coroados.
brancos, para uma cruzadalcontra Inglaterra e a França cuidarem de do sr. Getulio Vargas, moti- Parabens, pois, à empreza
as nações colonizadOfas», decla- dar á Italia territorio de luas pro- vo pelo qual não os poderia dos coroados, que, conta com
rou o minisiro ethyope em Lon- prias possessões, que o façam", attender, mas prometteu plei� mais um cinema para satis
dreS em entrevista concedida ao concluiu o ministro, porquê Abis� tear para que o cancella- fazer ao:; seus mnumeros fre-
correspondente do «Echo de Pa- sinia não cederá terreno:» mento fosse concedido. quentadores.� SZRW.n".·9
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EMPREZA IMPERIAL

Temporada Lyrica

HOJE
ás 21 hords em ponto

GRANDE COMPANHIA LymCA POPOLARE ITALIANA

La
Trauiaía

Opera em 4 actos do Maestro G. Verdi

Orchestra'[sob a regencia do Maestro Concertador
t:Directorl MILTON DE CALAZANS.
:.1.--"

SEGUIR:

Dr. Cesar Avila

i

A gréve INovo
•

cinema
-

dos Correios e

Telegraphos

Lavando ..se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia. _. Jolnville (MARCA REGISTRADA

economisa-se tempo e dinheiro •
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