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Re::diza··,.'.é lli1jê', <.1 noite, após
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:\ nOVCl1:: rezo c: t em sua l[;i'e] a , c

[íJ.nJ;lcl !ção da veneranda imagem
cb São S_;basti ,0 para a Catha-

De orompttdáo
Porto AI gr.::, 19 ,(G) -- Con

tinuam de promptidão as [orças
Íocaes par::1 attcndcr qualquer
even.ualidadc,

Aposent�dorlae pen�I\\I; r1:l9';fia�n�� 1sõ ... s U"'O� C·"" "\1 �. � ��j1 J� JMlEJ ..Jt�
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mercianos
_

11& if ":"J'li � Pi''').:'''''' =�� ft""" "!!l tlil'�� éf C1�Jj� b � \iXi \iliI u·M�
Porto Alegre, I C) (G) -/\ W,"!i) ,.,.

R.IO, 18 (G)- Fal1ando na
morte do df. Mario Coule, est,í �LF� n t:f��€J

CâmLÜa, o sr. Va;co Toledo, :l
. , '1' C; 1) 1 19 (r) -rodocré:::1nr o senos emb:naços a [l0'!- '-'e\O' aLO, U

--

-

protest)U co:llra a projectada re-
cia d.:;sta Capital. VJrios eL- maL:rid COTJ\;swncL:ntc do pleito

fSrma do laslitu[o d� AJ,'osenta- .

I 1.1,.: l_i, cl' � O·u:t,._,.l!�,I·O 5'1"; e'.llb,'>l·-mento;; promé:ttem YiIlg1r cr.1 )rc - - -' � '. "

darias e Pensões dos comm:=rcia- 1 l' 'J' I' 1 I I I
d d

ve a morl.:; daqu lle me' lCO C0 .• '

I
c::tj,) ele ,tro ( , G gu,nuo, loras pa-

lias, combatend� a re Llcção as
mumsla. ra o Rio d.:; J. n ir<.

tnu3 estabe\eci8as, por s:=rem n,�'
_

cessarias- á sua manutenção.
�

�)iplomados
S. PAULO, 1 G (G) -- O

Tribttl1é11 ELitoral, em 5";3$ão soo

1 '15 ho"':1C,, ')"ocl'>mo",�mne as _! 1 ,.. lO

os eleitos dep'.ltad03 fed,'raes por
S. Paulo.

o melhor sortimento
artigos para homens �à
casa A CAPITAL.

MelhoB"ojes
dias virão

LONDRES, 18 (G)-Os
úulos brasileiros fôram cotados
ôntc.m, no fechamento da Bolsa

local, em alta, mantendo a van

tagem d� seis pontos conquiFtada
logo no inicio da jornada.

mas os judeus
mudam

eelama-

RIO, 18 (G)-O Tribunal
Superior de Justiça Eleitoral
já expediu as instrucções
complementares sobre as pro
ximas eleições dos deputados
representantes de classes. Se
gundo essas instrucções pre
valecerá o critério da maio
ria absoluta, devendo haver
segundo escrutínio caso fôr
necessario.
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�� Hoje: pela lmnhã um amigo chamC'u-nos de Cidadão; �
t� compreendemos atirada. E' qu.:: A Cidade d� hontem saiu l�
'� maior que de costl!me. Ainda bem que seja assim, porque ��,'J 1

.

d h d �
"11 c o contrano po çria avcr intenção � pcsguizar si perten- ��

�� cemos ao grupo idcoiogico do inefavel cidadiio Rabello, e �
�� i,so para nos séria muito d�sagradavel. E, como as palavras �,
"J

devem sempre S2r tomad3.s na melhor das intenções, ficamos �

�� com a pri -neil a interpretação. �

�;.J Apz;n�", hoje, seremos mais breVeS, para não cacetear

�i',,1 03 nosso, L:�Itcres g,�nero�os. �
�iJ IVl d d F.

�
as va";1103 ao tema estina' u ;;Í Goniqueta dc:te sá- f

�ij
bado: -A PAZ.

.

�

�� A paz esteja conosco. Assim e:spCl'm:lOS. Aliá�, t2mes �r."�, I)ara isso abundancia de razão, porc"u:mto ainda C1'..:1I10S na ..
�.' ��F'\l abnf'gação e no despr�ndim(nto civico dos homens alue têm
�),

�� sobe os hombro3, nesta grave emf'rgencia da vich pública �

�.�
cat..trinensc, a re�p:Jn ;::Ibili(hd.� de conductorcs das cor-

�I�1 rQnles em que está dividido o nO:,50 povo. Jt
i(..
� Disso tem03 absoluta confiança: os nossos homens serão �

�� estoicamente d-::sprendido3 e, portanto, capazes de dar á. �
��1 n,"�2a d� terra qu� foi nosso herço e nos será tumulo: paz, ��
;,,1 tranquilidade e ordem. ���� Ontem, á noitf', na rua, alguem nos advertiu que Irl- �
�,1 amos entrar num terreno sáfaro e que certamente seríamos �

f..,;.).l queimad)s p.:io fo_so da paixão qu� incendeia os ;homens. �� -Não ha perigo, respondemos. Confiamos pri,�eiro nos �
� hom,n, e depoi, em nó, m,,,no,. Mberemo, no, condu,;, �Inum terreno de absoluta e completa imparcialidade. �
�� Pregaremos a pacificacão e a harmonia da família ca� li�.�.� �

� tarinensc de fórma -elevada e altruistica. Preconizaremos �
'W

essa confrateraiz'lçlo, de tal modo que não haja vencido �
�� e nem vencedor. �

;�.l =��d�:ge:e:dM::� o:t:��::uvidd' "' no",", pala- �
�) vras ou ficaremos pregando no deserto. 11�.!�. Alimentamos a convicção de que não estamos a pregar !>!J
IN no deserto.

�It.·�.. Cremos no largo d�scortino dos homens públicos de

I�� Sta. Catarina. "

�� Temos confiança abwluta no espirito de renunCIa de �lI!J cada um, quando se tràta de dar ao povo o que o povo Il!i

�� temdireito e exige para prosseguir na sendas do progresso:-- �
}� Pd.Z, Ordem, Trabalho e Harmonia. �
� Não faltam qualidades civicas aos nossos homens r�) públicos. �
,�.. Si, por escrupulo, se fizer uma enquêle, o povo que rtt

RIO 18 (G) O sr. B�rnar-.I' d d d �,- i!'!J esta exausto e cança o .:! tantos issabores, insensibilisado �do Amaral d�5cobriu um appa- � por tantas contrariedades, pronunciar-se-á pela pacificação rj
relho que paralyza tot3.lm�nte o, � geral de si mesmo, na C3perança radiosa de dias prósperos �radios-receptores que funccionarn � e felizes �em ódiu e sem rancor. �
nas visinhan:;as onde está installa- 'ijJ Cremos no grande amor dos nossos homens a e�se �do aquelle apparc!ho. Devido ás � povo bom, ordeiro, dócil e obediente sem servilismo. (�1d�mmcias dadas á policia, por vi- � Cremos que o descjo de todos é dar ao, Estado de �sinhos daquelb cidadão, que não � Santa Catarina paz e ordem. �podiam ouvi" foi descoberto o rw Releguemos para o esquecimento esses dias passados '&.iI

int��es:ante i,nvento. A policia re- � de deselegancia recíproca e elevemos os ll:JSSOS corações, na �
qUlSi�OU pentos do Departamento � convição de que o Povo qUê'r a Paz:, o Povo pede a t�d,;)s relegraph03 para exame do 'ij Paz, o Povo exige a Paz. �
caso. A illuminação tambem sof- � �he a influencia daquelie appare- ij SI S B Il ri O T A r�
lho, quando posto em funccio:1a- � �mer,to. ����������������1Ia�1���

Ubatúba, 20.- (G)-Cinco
illdi\ iduos atacaram e mataram

b3.rJ,,> i emente um cornmerciante,
fU'Ó'ldo a seguir numa canôa. A

[wlicia que os p(Crseguiu foi alve

j'da, caliindo ferido uma prJç.a) Icm (,f,lado gr:we. Mesmo assim

dois dos as:,i)" sinos foram captura-
dos.

,,.� '........ ,-'h ""- ..-" �:O r ....

�.J �.,_J '<.,.:_; � ��:1 i U· -:»

(�'i U'p ". f /-) ! '_!_ """ ,.,.......-
��. • V,".," I Lo..::::! i I I

ao tr":::.[:)alho

RIO, IS (C)--O:; o;Jcrarios
da CompanLiJ de; Commercio e

N:n/ega�ào, qu:: trabalham no

armazcrn 16, recomeçarão hoje.
03 serviços de carga e descarga
do vapor A;sú, em virtude dessa
empreza ter ordenado o p3ga
mente dos ITlCSmOS, com os quacs

ções

selelcães
do dos depu

tados elas-
o sr. cel. I'lt -rvrntor r"':..(L.. L.\l r�('cbeu ôutem, ás 15 horas.
d··

.

1 1. 1 C �l! D ·j·b . ti d
em au iencra eSfe·2L" os rr.cn Di o::. (,0 onse ino c I ela VO d

Federôção das Asso _irç-')·'s ele: Cornrucrcio, Industria e Lavoura, CJUC

ali foram conlerenci» com s. exciv, a respeito da recente majo

rL\rão ele impostos.'s

Nu:t1a attitu _L Ji:]. 1:1 c1� Íouvorea o ch:fe do GO'o't.rno ca- dCéd .\1c!rorcL.m."!..
.

d
.

1 d /I i - ' d rr, '

tha�·inen�� externou, UC'3 l�Oln111·:rclai.ltc" o S�':!U .sejo ce atten cr , l-\m;;:[ da, c:, L1 �\.,. e e ieuuar-se-a,

no ql:e f.'.soe ju .10, as r clamações apre_sentadas.. . . I :lo
traJici� 1�11 p: o iSSãO" recon�ll

P,ua melhor ori: nl3ção ti segUlr s. excra. deliberou chlat, r zmclo"s.: ;lima;:; !;1 p"ra a sua Igreja.
o prazo fixado, para apresentação das gueixas; cios injustamente
auinzidos p() o augmcr.to.'o

Accordou ainda ° sr. cJ. Aristiiia o ��aél1os, de estudar

eonjunct..:.mente com (\ União do Cornmercio, ln Íustria e Lavoura,
as reclamações, de todos os que se considerarem prejudicados, so

luccionando as com inteira justiça.

�d;:�, 'l�jr, �,t;�� ,_ � �.

I

ElO, (G)--Os negoci03 do
vt!.;! ((�Cr � M � © � QJ mercado carlibial, segundo assigna

Iam os malutinos, e:,tão voltando
á tranquilidade, como demomtra
Çio cloCjuente de c(_,nfiança nas

medidas do governo. No Exterior

m assignab -se alta eJ.:; tres pontos
tl'!líle obtid, P:;)(J'; ti!l1lvs bra:;ikírns. Ell1

I Londre", enlrd;lntiJ) se�undo os

n1é'smos matntinos, espera-se que
- O - (l f'r3úl continue o pagamento da

RIO, 19 (C)-l-Ia LLmpos, os Ci',Lil:e. afa:tando-a do 10c:lI. divi(h externa p:UiJ CJlIé' pOSSél. fi\:nf
de jorn::tes divulgaram a invcn';ào ja-

,

Em' se811�cb, o operador se uti-j � ,,1\'.\ confiança d; fórma defini
na poneza de um torpedo ao CJual se !;za da helIce e do leme da sua tIva.

podcri3, perfeit;::mente, dar a de- c abinc rara se recolher ás suas

ncminação de «torpedo humano", L:l Co, furtando se ás balas inimi

poio, para sua maxima efiiciencia, �;as totalmente submerso, com ex

teria de levil.l no seu bojo, á hora ccpção do peli ;copio.
da acção, nada menos CJue um

homem vivo!
Esse homem, como c de ver,

ao entrar no apparelho faria de
ante-mão, o sê.crificio de sua vida
em holocausto á Patria, pois o tor

pedo, ao explodir de encontro ao

casco do navio visad1, acarretará,
fatalmt:nte, a morte do seu:condu-
etor.

US:l1' o «SAcA0 INDIO» quer
d:zer economia, sl)b todos
os pontos ele vista.

Semeando ventos
colhendo tem

pestades

se "nconlL1\'am em atraso.

povo ststas

Esse engenbo foi, agora, am-

pliado ou aperfeiçoado por um Rio) 20.--(G)-0 augmento
,_ub-officiai da Marinha de Guerra dos frétes marítimos provocou o

TU DO BEM, I brasileira, o sr. Epaminondas Bar- augmento do preço de diversos
bosa, que é especialista em torpe- f gefleros de primeira necessidade'
dos e submarinos. E' geral o descontentamento rei
O sub-official Epaminondas nante não só nesta Cap:tal, como

idealizou um torpedo no gênero em outros pontos do Brasil.
do da invenção japoneza, sem ne-

Sarrebruck, 18 (G) - A po- cessidade, porem, do sacrificio do O Ministro da Viação conli-

licia annuncia que não se deu op�rador ou, p.elo meno�, dimi-I n�a recebendo p:otestos de Asso

até agora um unico caso de um numcto, de mUlto, os fiSCOS dé clações Comr.1erclaes dos Estados,
judeu ser victima de perseguições, morte. relativamente ao augmento dos

mas diz que algumas dezena> de A invencãa do sub-orricial pa- fretes matitimos. Ontem s. exa.

israelitils embarcaram para a tricio é a de um:> cabine m�talica recebeu prote.to3 das As::ocÍ ções
França, onde vão preparar novos ligada ao torpedo. dos Commcrci03 de Sétntos c

lares, sobretudo no sul. Quando o engenho béllico se Porto Alegre.
As tropas do Exercito Interna- approximar do alvo, a uma distan-

cional installado pela Liga das eia de 200 ou 300 metros, o ope- Recife, 20.--(G)-E' de in

Nações, repousam neste momento radar, que vae localizado na cu- teiro descontentamento a situação
depois de quatro dias de traba- bine submari�a, desliga-a do. t.or- desta prG1ça, em virtud� do au

lhos constantes, manifestando a p:do por fi,lO de :.Im cltsposltlVO gmento dos preços de generos de

esperança d.e que serão breve� l mechânico, que, fazendo explodir primeíta neces;idade, �otivado
mente repatnados. uma carga de polvora, repelie a I pela alta dos fretes manhmos.

se

Diversas pessoas n clamam
contra o lastimavel estado em que
se encontra o corregó que atra

vesr a a Avenida Tromposwky,
indo desaguar na Praia de róra.

Allegam os reclamantes que o

referido córrego é um [óco de
mosqui tos.

Esse mal bem poderia ser sa

nado com a canalização do cór

rego ou uma limpeza geral.

rftrrocas
RIO, 18 (G)-O grande in

dustrial allemão Thessen que vi
sitou ultimamente São Paulo e que

agOl a se encontra em Minas, p1'e

e tende promover a troca entre o

Brasil e a Allemanha de muterias
• 1 •

pnmas e maCl1lnas.

inve�lto
�3i�as�leirc

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VamhNie um arrnazem, bem
i

afreguezado, sito no Canto do Es·
treito, districto «João Pessoa». E ldForam os segtttt1-tes os titulos contemplados no Tratar com Jacintho Luz, no

wa o Luchi 82; Eno Car-
sorteio ele amortização real.sado a 29 de dezern- oca I.

doso 72; José Digiacomo 70;
bro (I:: 1 9 14, na Cap.tat (10 Estado da Bahia: Eurico Kr. Amai al 67; Mario

O ".li. Balsini 66; Heitor Luz 63 Ilton
commerciaes. 559 Menor Hild i, filha ele Taci.1110 Dória-Bahia con- neaJ IIS ;,a- Caldeira 61; Alfredo Cherem 62.

E,te3 raides limitavam-se á sim- ' t' 1 ·1 I nu '''LO 12 OOOdf.OOO t €I L d' C II d 60 M l_
,

;,'. .emprac a C0111 o capua llJJ ," : rP Inen O OS y 10 a a o ,j atl.e.natica;
ple: travessia do Oceano, sem � 559 Ozorio Souza i'(al11os - Bom Jesus - R. G. do Sul Francisco Mattos 62; Antonio Ber-
que os respectivos aviões tivessem ! contemp'ado com o capital Dl.PlO 12:000$000 civis e mili- toncini 59; Plinio Franzoni 59;
levado correspondencia, carga aé- � 441 Heraclio Martins - Rio - contemplado C0111 ta res Gil Rocha::ld 58, Francez; Ro-
rea etc. e sem que fosse observa- � Rs. 6:000$000 berto Leyendecker 57; Altamiro
do qualquer horario. I� 441 Tito Franco Vaz - Bahia - contemplado com Dias 54; Ney Raueil 54; Bruno

R � I�n ft a' As travessias da CONDOR
I Rs. 6:000$000

I
RIO, 18 (G) - R�uniu-I Schlemper 51; José Assis 52; Ao-

U 1\ U LUFTHANSA porém, todas el- Ü 6427 Eduardo Guzzi Brigin - Fraiça, Estado de S. ! se a c.irn nissão encarrega- tonio Schaeler 5 J, Inzlez; Kurt
..... II,as [oram. viazens com.,.,

no
•. erciaes, I'. i�

'J 1 '1 I 1 b
.

H
�

""
�

",-- v-o I aLI o - contemplado com l�s. 6:000$000 i ua (e ela orar o projecto M. auser 49; Paulo Concêicão

A· '�'"'r��� e, os �v!ões que realizavam essas 6427 Menor Wagner Neves- São Luiz, Maranhão U do reajustamento dos ven- 49; PedfO J. Araujo 48, I\1;th;
W' � � (tM

ti,â.vess13s,
levav:ll11 corresponden-

II
contemplado com Rs. 6:000$000 cil1J;ntos dos civis e milita- Moacyr Lima 47, Math; FelipoeI cla e c3rga, oLedecendo além I 13441 Dr. Luiz Alves - Biriguy, Est. S. Paulo - C011- réS. Bacja 46, Inglez; Karl Krue�er�i ft fã � m I disto a L� horario 'prév_iam�nle fi-I' templado com um titulo liberado ele 6:000$000 A parte relativa aos ml- 43, H;st. da Civ. & Chim; SilvioIL-iU � m xadiJ,-ú,L; horano nao somenti'> 5741 francisco Paula Osorio - l�io - contemplado com litart's já está praticamente SilvJ. 42, Inglez; Murillo Ram0s

foi cumprido, em todas as traves-I � um titulo lib:;rado de 6:000$000 terminada, restando unica- 42, Francez & InlJlez· Narbal
sias, com ab<olula' pontualidade, I 5741 Viuva AndrcliílJ Silva Cosia-Bahia contem- m�nte reunir todos elemen- L::hmkuhl 4 J, Ma;h. &. Chim.,
mas aind'l., mu;!� s veZ'5, o; aviões

II
�

piada COi11 Rs. 6:000$000 tos obtidos durante o estu- Ayres Gonçalves 40, Math. &
realizavam o trajo clo em menor I' . elo ela co:n;;lissão para se- Chim; Mario Ramaaem 40 In-
pspoço d� tempo do que se tinha INFORMAÇÕES COM OS CORRESPONDENTES rem elactylographados e fi- g!ez e Math; JOôé L')p"�s 38, I'nglez
[)revlsto. "� REGIC>UAES n::tlmente entregues JOS mi- e HisL Civ; N.)rino Rotolo 40;

Está, porisso, de parabêl1s o ! nistros da Guerra e da Ma- Inglez e Math; José R. Araujo
;erviço aéreo CONDOR-LUF-II Campos Lobo & eíam rinha, o que serà feito o 37, Inglez e M.1th
THANSA por tão brilhank ju-

I

� mais tardar amanhã.
bileu. I Florianop Jlis, itajahY Laguna' Após concluida essa par-

te, a commissão passará a
Comprae pan vos conven- ',;z;m;;;_SiiiiiõS;"""""r.;;o�;;;;;:z;;;.;�""""""";w,�",,,;;;.. , ...;;;..,.�·,,,........., .....g;;;;,,�a;;;;;;':O;;;;iiiiiiSõZ;;;;;;;;;__,_,........__", tratar dos vencimentos do Cartazes do d I'acer o formidavel e economi- pessoal civil.

co SABÃO INDIO

.

G'\ZETA--Floriélnopolis, 19-1-1935
----------------------�

A GAZET,.!,\ A 50a. travessia do
ÕIARI'Ó INDÉPÊN"ÔÊNTI Oceano Atlantíco
R ! t h f oelo serviço aéreo
• ec. ac or-e e e

Martinho Caliad1) Junior "Condor-Lufthansa"
REDACTORES DIVERSOS A travessia transoceanica rea-

Agentes-correspondentes em lizada na sexta-feira passada, dia
quasi todas as localidades I J elo corrente, pelo serviço aé
do Estado. reo CONDORLUFTHANSA,
Collaboraçao em direcção da Amcrica do Sul

_. - � á Europa, constitue para as Eln ...

Não será devolvido o crisiinal,.J prezas Aéreas interessadas e, nempublicado 0[1 não. I '

A
O por ut'imo, para a viação Com-

conceito expresso eTT arti mercial Bfasileira e Allemã, um
go de collaboração, mesmr soli

, jubileu digno de menção.cilada, não implica etrr resprm E' Iqu-, com a rca iz.ação dessabilidade ou endôssr tiot parle te VÔD, ficou executada a

50a.!,..da Rcdacc,ão. .

d O A 1 •

A'"
travessia 0 ceano tlantico por

sSlgnaluraS um avião do servico aéreo CON-
ANNO 44$000 DOR LUFTI-IANSA. �SEtl'1ESTRE 24$000 Para bem cornprehender os fa- :'

TRIMESTRE 12�000 �
te dores que constitu-rn os motivos 5

MEZ 4$000 de regosijo por parte da Cí)N- �
A correspondencia, bem como DORLUFTHANSA, e preciso �
os valores relativos aos an- ter em mente que, todas as tra- �
nuncios e assignaturas devem

v SS!a3 do Atlantico até agora re-
i

ser enviados ao Director-Gc I' d
I

ii iz a as por outros aviadores, não ijrente Jair� CaHad@.
pls:'>"-vam de raides transoceanicos j

raixa Postal 37
em aviões, na maíoria das vezes,

preparados especialmente para es-

te fim e sem quacsquer resultados

"O Meltioí T,tulo dentro do
1\.l1elhor Plano pelaMelhor
Socied.ade de Capita

lizacão
.>

Combinações inteiramente novas e muito inte
ressantes de titules de capitalização, quer de p3ga
mento fraccionado.

Sorteios mensaes de amortização, co:n reem

bolso mensal, ao l :

numero sorteado, do DU�LO
elo capital nominal.

C;)n�ia:ii�s participação de 50010 nos lucros da
Sociedade, do fi ial do 10· annos em deante, til
ri os os armes.

2

o interventor Barata,

Não comprem carteiras, luvas
meics, sombrinhas, sem primeira,
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26.

Amortização do tnez de Dezembro de 1934

Accusado de contraban
dista, gatuno e agilador
RIO J 8 (G) -Na Câmara,

teve a discusão encerrada, o re

querimento do padre Leandro Pi-
11hc:iro, no sentido do ministro da
Justiça informar quaes as provi
d encias tomados pelo governo re

lativamente á grave denuncia for
mulada pelo capitão de fragata
Rr;berta Gama da Silva, segundo
a qual o

" interventor do Pará,
maor Magalhães B.J.r .ita, confor
me documentas officiaes lidos da
tribuna da Câmara, quando com-

P _ .

mandante do
. a,le�tacamt;nto de

N. Iro1modç_ao nos termos da LeI
O k I· d f

,. 1 2 de Dezembro deyapoc se uh izara e orça fe-: 1934.'
v

------1

deral para a pratica de contra
bando e além disso aconselhava
os contribuintes a não pagarem
impostos e se apoderava de mer

cadorias alheias para vendei-as em
proveito proprio.

Gymnasio
Catharin�nse

Paris, 10 (G)-Coml11uni
cam ele Is tres q ue os av i a
dores Codos e Rossi chega·
ram áqucílc acrodrol1lo j
bordo do avião «Joseph Lc
Brix».

Os dois pilotos tenciona
vam partir) assim que as COll

dições atmosphericas o per
mittissem para o seu annUJ1-

ciado vôo na direcção da
America do Sul.

�����2!��������'���]��:i'� CONVENÇA-SE �jl�
� que nos �ecepiorcs PHILIP� são aproycit�- �� IrÃ,1 das todas as Importantes conquistas da SClenCla ri:�
� do radio, razão porque recommendamo-los.

f�
��j AGENTES:- COSTA & Ca. r},1 Ili� r�J RUA CO��S. MAFRA, 68

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis gj _"'P"""��

���������i�I������
---

3a. série A:

Massas

Conv';:n9a�se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
fi:) YV iNA-OS MELHORES

PHONE, 1180

ME 4

CINE ODEON - Sessão

, Zaz- Traz, ás 7 horas.
SE QUERES A�JlAR DE CINE CENTRAL - A da�AUTO commodamenle e com

ma do cabaret ás 7 e 830
segurança chama o h

' ,

oras.

Ford VS-200 CINE IMPERIAL-O pas
so da morte, ás 7,30 horas.

CINE ROYAL - Cathari
na, a Grande, ás 7,30 horas.

Phone. 1.212

E
PEREGRiNO

"

E NADÂ MAIS!

pre o apanagio e o orgulho das
bôas mães brasileiras ...

Convém, todavia, não esquecer
que nem sempre o quadro era es

se. Frequentemente acontecia não

poder' a mulher exercer aquillo
que então se denominava a sua

missão especifica na sociedade.
sobrevindo a hypóthese que T0-

bias Barreto pintava de modo tão

pitoresco:"no grande baile da vida,
mais de uma dama fica sem ca

valheiro; a sJCiedad� não tem á .

sua disposição o nu:nero de noi�
vos dó! quó! Clrecem as noivasll".
Ora, é claro qu::! quan:b uml mu

Ih �r n:> baile da vida fica sem

cavalh�iro, deve e]la- apta para
d.1n'iar sózinhl ...E essa a ltidão
qu�m lh'a dá é a educaçà� mJ

de�na, isto é, a educação prag
m 1tica e ra -:ional, que I�e põ� ll3.5

mã:>s fragús e hesitant:!s as armlS

múltipla, e compleKas com que el
la, forte d:: corr--o, recta de cara

cter, àgil de espirito, tem de lutar
e v.:ncer sózinha no tumulto a

ordoante do nosso tempo ...

Vae 10nge o tempo-D_;us
Iouvado!--cm qlje o elogí0 da

mulher, que era simples animal

domestico, sem funcção econo

mica e sem missão social, cabia
inteiro na incisi va concisão do

epitàphio romano: «Foi honesla e

fiou lã». A vida moderna des
dobrou aos olhos inquietos da
mulher do nosso tempo largos pa
noramas novos de trabalho, de
autonomia, de liberdade, de acção.
Tirando-a da condiç."'.o humilhante
de serva, integrou-a no seu ver

dadeiro logar: transformou-a em

companheira c collaborado�a do
homem. Mas isto não foi tudo.

Porque, para que a mulher possa
ser, realmi"nte, uma collabor3.do
ra e urna cQmpanheira do homem,
é indispensavel modificar o ry
thmo ela sua vida: instruil-a, edu
caI-a, formar- lhe o espirito den
tro de uma orientação mais can-

o

sentanea co:n as á�peras rea!idi..�
des do momento. Foi isso que de
terminou a necessidade de enca

minl11r a ducação feminina num

sentido mais racional, mais práti
co, mais efficiente e-porque não

o confessar?-mais utilitario.

JUNBOR

Serviço da F. B. L, e�pecial para A GAZETA.

A situação da mulher bra<.Í- na vida o mlis m�lan:::olico dos
bra particularmente estava pe- destin03, que era o d�stino de
dindo uma modificação radical e -ser um simplc3 objecto ornJ.m�n

it'imedI'lta. A mulher foi, no tal de luxo. E ai daguella a qiJ::m
Brasil, durvnte Iarg03 annos, e é bltava acaso o pae ou o marido,
ainda d� certo modo, em viitude se n:'io Ih.:: re3tava no mundo
de sua educação defeituo'a e ro- que;:n lhe tutdas;e a forturn ou

m1ntica, um ser decorativo e inú- lhe orienta,3e à vída: estari:1 con

til. dem 'ada á inércia, à fallencia e

Bonita, fina, intelligente, não á mi3eria! Porque a mulher bra
passava de um dôce «bibdot» sileira nã:) sabia trabalhar, não

s ;[ timental, criado para sei durar.- . sabia governar-s�, n�o sabia vi
te toda a existencia, um peso mor' vrr!
to n'l vida do homem. O,; pre- A �oça prendada do Brasil,
COI1 :eitos d:l nossa sociedade e as era uma creatura artificial român
deficiencias da sua educação, tica e inútil: falava L'ancez (a ca

transformando-a numa Cl\!atura pa- lioca, porque as ouL'a3 em geral
I asitarÍa e inoperanté', davam-lhe só falavam o portuguez), li 1 ro-

vid�n:::ia, econo:nia e proveito. E
se acaso tinlll filhos, sendo em

bora unll m1� extremosa e abne

gada, era n io raro nefasta, por
qae, i_snorand) as mais ele:n ;nta
res noçõe!s de! pu�riclJltura, não

sabia proporcionar á3 creaoças vi
da hygiênica e edu:.:ação ad�gua
d.l. Além do mais, sem n�il!1um
contacto c)m as realidades objec
tiva, do munjo, ignorava o s�n·

tido econômico dl vida. Era, por
isso, incapaz de cooJer lT com o

marido ou o pae, e de educ:lf o�

filho3, aos quaes muitas VêZ:!S ml

tava ou inêltitil'lva, por m �ra ig
norancia, n03 extremo.; nociv03 d�
ternura e carinho, qu� foram sem-

mances, tocava piano, bordava al
mofadls, fazia flores d � pap�l,
pintava paisagem, etc. A,orendia,
em SUffif'1a, todils as inutilída :Ls
bõbJ.3 que os coHesi)5 d� m::!ni
n.15 ensinilm no Brasil. E na m')

notonia en�rvante d� wnl vidJ
medíoc:re e trist;, arrasta'1do-se
mollem�nte entre o pia:1o, o bDr
dado c os rom,m:::es, e3perava o

noivo, smpir03a e frí vala, co�n

um fatalismo bhudista d � creatura

sem ambição e sem vontacle ...Cl
sando-se, era uml esp::>ôil affec
tuo::a e d�licada, ma, inoperarJtc:
nl0 dispunl13 de s�nso p:à�ic:),
nem dê sciencla do:nestica, para
administrar a sua casa com clari-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA

A GA
Médicos

Ex-assistente do

Residc:nc:a:-R. L.�,/ellrS íl1-
nior, 179-PLor: �, 1.285

Dr. Antonio Botini

CLINICJ\ MEDICO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rateio

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

TA

Chegou
A VO'Z 1)(;: OURO

,I

=1. AI1_'dvogadosDr. Cesar Avila
"

� I Dr. Henrique Rupp Jor.

�! j
r !
� J

Dr. Cesar Sartorf I
! Dr. C�,!·< !,!rla Bulei l Vianna
i

Clinica cirurgica-operações I,
II' I! [�'cr:p(orio R. Fclippe

Das 3 horas em diante dia

I'
Sclunidt n� 9 Phone 1483

riamemente á R. Arcypresfc i
===---=_,-=--==--====

Paiva /1' 1 -- Phone 1.61 S

Dr. Ricardo G-tiUr;mmm

'I
Das 10 ás 12 e das 14 ás

Médico - Onerador. Es- 17 horas I1

pecialista em alta C�rur-
gia e Ginecologia "

IRes. Rua Esteves .lumer.26
,--

eeeee

T[LEPHONE 1131 ADVOGADOS I
I I

Consultoria: Rua CCrajana 18 Dr. Gil Costa
)-� TELEPHONE 1284

Meúiciií3 11'i��rna- Syphilis
I i'Vias Urinarias

i D� P�dro de M�mt'a reí'ro
,

Consultoria e Residencia , I
,

Advogndo
Rua Trajano, 21 1- I

Consultas ás 17 horas Rua Trajano, n: 1 sobrado

liTelephons 1.653 I Telephonc 11' 1548

__....==_...��.. I � - . ." - !
"""""''''''-====

fUt-iDADO ern 1844

Annuario Commcrclal, Industi ial, Profissional, Adrni
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre iodo o Brasil

UNI C O (�u�a Geral do Bla�il
.

( GUla Gual do E�tado de Santa Catnarina

90 AI\'r\OS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

• IJOIUm2 -- Dislric:o feàeral
;,,' -- 5ea Paulo. mincs e Paranó
3' -- Drmai5 [::[;10(:05 co Brmiil

e mais 2.000 r xcmplares do volurr e especial do Estado de
Sar:ta Catliarina

CIRCULAÇÃO: Nacional--fm Iodes os Municípios, Capi
taes c Estados do Brasil

, 'Volume est ccia] doEstado de Santa Catharina
I

1(,. Felippe Schmidi, 9-saIa 3 : Pela primeira vez Santa Catharina lerá uma completa
Diagnostico õns molestias II Talephon as : "'"c:"..

I

e u� inlorrnaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-
'-"AI05 X � � � iuo .

C
.

p. r'
.

Internas pelos n'u; tria, ornerciaes e ro icionaes.

d Escript0rio 1.620 !
Tratamentos com as Ra io -

1.274 Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
UI C Residencia I f C

.

IOndas Curtas e tra urtas Director-proprietario da «n ormação ommerciai>

Radies U. Violeta e Infra-Ver- - Rua Esteves Junior, 16

melhos--Completo Gabinete de 11 F L O R I A N O P O L I S

E! cricidade Medica Accacio Mo-
.

-----"

Applica O Pneumo-Thorax Ar- J I flll
",.."

dtificial contra a Tuberculose Pul- •

e In��ao emonar, com controle raàiologico

:

re I ra tem seu escrip- \ I ay
� .

Consultoria: R. Felippe deSchmidt n: 18, das 9 ás 12 tório de advocacia á rua 'I ".,...,

.: das 14ás 17 hs ...Teleí. JOAO SELVA
1475 - Res. Visconde de Visconde de Ouro preto! RUA Q. BOCAYUVA, 154 FLOR!A0!OPOLlS
Ouro Preto, 75-Telef. 1450 façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su- I

n. 70. - Phon-: 1277.-
perior, pelo TELEPHONE,. 1.441 - CAIXA �OSTAL, 105 I

Para maior comrnodidade dos srs. consumidores man- 1
tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, r a I
Casa Savas em frente ao Mercado I

I

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NO���_._ I

U·
ENDE-SE uma .confortavel casa, sita na rua prin
cipal do dístrícto «João Pessôa-, com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO '

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) !.�br!.��!,
é dar valor ao que é bom, é econamico e rendôso

EXPERIMENTE

E

[(ua [oão Pinto, n 18

(sobrado)
Cj{UJ TrajJnJ, 7 (sobrado

o Radio de Qu,8Iidad�

I

Dr. Fulvio Aducci I
Advogado I

E

I Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
11' 11.

I Escriptorio de Advocacia I�,_

I !

I
Dr. A. Wanderley Junior II

I C-a-th-ed-r-at-ic-o-d-e-D-ir--ei-to�C'-o-m ! I

i mercial da Faculdade de '
,

"
-

Direito

I
i
,

ACADEmlrD
João José Cabral, provi
sionado.

Caixa Postal, ) ..O.

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das. necessidades!

Consultas:-2as., 4as., Sas.
e sal.bados-i-das 7 ás 12

c das 14 ás 20 horas

Pharmacias

pgtal�macia
POPULAR

DE

,

lÍ

Alrnanak Laemmert

ssucar

E
,

VERA QUE.
,

E

Atwater ent
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
CO,\/\

Jovita Gandra e Casa M iscellanea II
�---------------�����------------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta frcguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CJ\SEMmA na mais alta
novidade., espera, sem compromisso, a visita de
seus amrgos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21
-------

Pelleterial Novidades
Argenti�7"a I !iteraria�·

1-
,
! A Educação na Russia So-
I tica -- Por S. Fridmann

Furumdango -- For Souza
....

margo II�::ac: �J�:IYse-Por Gastão ICassacas - Por Cordeiro
, dptUpuV

I Edições de Aderscn -- e.

J Edifício d'A NO/TE -
andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

C0l11 Olei,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GAZETA
_--,--

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur

aia e Ginecologiab

Res. Rua Esteves ]UnlCí. 26

TI LEPIIONE 1 i31
Consultoria: Rua T:rajano /8.

TELEPI-IONE 1284

Dr. Antonio Botini

Medicina ínterna-> Syphms
Vias Urinarias

Consultoria e Residencia

Rua Traj�no, 21 I i
Consultas ás 17 horas

TeleplH.me 1.658

DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais 1
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

Diagnostico aos moleslias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Certas

Radias U. Violeta e Infra-Ver

me1hos--Completo Gabinete de

EI c ricidade Medica

Applica O Pneumo-Tllorax Ar- J

tificial contra a TuberculoslZ Pul

monar, com controle raàiologico

Consultório: R. Felippe
Schmidt rr 18, das 9 ás 12

c das 14ás 17 hs ...Telel.
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica �liedica

TIJUCAS

11<Uí1
I

I !DLlS iO ás 12 e elas 14 ás I

,I 17 horas II, ='='"=""--=====

/'i! �='===="'= --"""="

I ADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

I Dr. Cid Campos
I

li Escritorio: Rua Trajano,
ln' 11.

Dr. Pedro til) Mour� Ferre
------------ ,

Advogado

A G .zET INO ICA: �§7L..'qN..c...VÂVAVA.���$��A'q�A����
M��éd�ic�o�;*����

-- -_._.-

-Õ��ti:t�
- 'm EDlfl I LA PORTA HOTEL

=====�=-- Advogados �
, I Dr. Cesar Avila Iii 11 II CLlNICA ��:I f: 1 Dr. Henrique Rupp Jor. DI

Ex-assistente do r li
URNA e��OCTURNA I}j

• I
E

João Carlos de Me!lo 5110. �
Dr. Cesar Sartorf I i ��

t
Dr. n�wn!dc Bulcãj Via:ili3 Cirurgião-Dentista ��J

Clinica círurgica-operações i 1"7 rv r» : _ l "

� " "' tale�:���:;����:��Ê For- �,â.·�
. II !'C('�-�l�rljJlo.IIO �',FclIP1JC,.., sitera, com ofessorRe;�:I� �

Das 3 horas em diante dJ3., I

I!
.,;�lll,.ldt n 9 I hone 148J

d ��,,�,.",,!�
II

o Viente do prtcchnica a- ';.:�
ríamemente á R. Arcypresic I i -

. ,. - � mericana=- Ex-cirurgião-den- ��
Paiva /1' 1 -- Phone 1.61;i

I II _, __ o ,__ __ _

lista da Companhia Lages= �
II

--

Tr3tan:cnto rem dôr, servi- .�l
ResidencTa:-R. E,/c'l'(!S IIí- .

D r:: I' A'
.! i ços g:;:nantic1os-Especi"lista '�

'r. rU VIO auccl 1'1
',,'" . ,'-' �...

nior, 179-P!.GD -, 1.285
Advogado I

em Por:tes, Pivots e Co-
�i�J'A�'rôas, trabalhos de Porcf'la- m O MAIS MODERI'�O DO ESTADO'- l\�AGNIFICl\ SITUAÇ'AO-80 QUARTOS-JS

11' I na-Incs. ti ouro e Denta-
� BANIIEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAII ENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO

JOãO Pinto, 181 I
d P

l"-"'l
uras-s- reços razoaveis !

e-
� DE REFEIÇOES-SALAS DE AMOSTRAS - LA\'ANDE�IA PROPRiA A VAPor�-

(sobrado) "'i

I 1(L12 Trcjwu, 7 (sobrado i� ReDE TELEPHONICA NOS QUATfW PAVIMENTOS
I

Consultas:-2as" 4as.,Sas. � Dial-ias i r...clusive refeiçoes e banhos
e saLbadü'- das 7 ás 12 �.� q L e t I �$OOO

e d.is 1 t ás 20 horas .�
,! ._ n es .._ �

�

" � Pro?rietarios �J1 iguel La porta & Cia.
�' Tc!cgrar:una: LAPORTA Phonc Portaria 1.370, Gerencia '.57B Pra�a 15 d.ce Novernl.ro �
���"�::s.v"2.�����VÂV&'$��V����f��"Z!�

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercia! da Faculdade de

Direito

f'i('ADEmIC'O
João José Cabral, provi
sionado.

II

1(, Felipl)e Schmidf, 9-sala 3 I

Telephones: ,

i
1.620 ,

1,274 !

MAXIMO

l<ua Trajano, n: i sobrado li II Tclephone n: 1548 I '

I --=======.==== I
. ==�� I �-��-==-�-

i

CUNICA MEDICO-CIRURGIA : �,,;ptorio de Adrocacl!!,
I

volume -. Dislriejo f(!orral
2' " -- 5ôo Pcuio. mines e Paraná
3' " -- CUTais E5ja�c5 co Brasil

e mais 2.000 exe rr-plares do voh.rr e erpecial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em lodos os Municípios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume est ecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá urna completa

c�uo Ue inlormaçõeso sobre Estado e lodas as suas activi da
u: tria, Comerciaes e Proficionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial>
n Rua Esteves lunior, ;6

/111 FLORIAl'·lOPOI_�_I_S _

Accacio MO""II-----·,--
reira tem seuescriP-\ eflnaçãe de
tório de advocacia á rua _

de
JOAO SEL.VA

Visconde de Ouro Preto
I
RUA Q. BOCAYUVA, 154

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

perior, pelo TELEPHONF, 1.441 - CAIXA POSTAL, 105
,

Para maior C01111110didade dos srs. consumidores mau- II
tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, r a i'

Casa Savas em frente ao Mercado I'COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE_��_!_OZ_��:__ I

Escript0rio
Residencia

n. 70. -- Phonr 1277.-

Caixa Postai, ) i O.

Nas grandes luctas que desdo
br(lm no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
diveI das necessidades!

Pharmacias

III PI-�aD-.alnacia
POPULAR

DE

Alrnanak Laemmert
fw-mADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistratlvo, de Fstatistica c Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Drari!
( G'JJil Geral do E>lado de Santa Catnarina

90 AI\t\OS ce de publicação ininterrupta -Tiragem
32.CCO COLLECÇõES

Adrni-

ssucar

FLORIA0JOPOLlS

VENDE-SE
lima confortavel caséI, sita na rua prin

cipal do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Chegou
A VO'Z D� OURO

o Radio de Qualidade

twater
o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa fvi Iscellanea

@-----,---------- ,------%�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMHU\ na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguczes. ,

RUA JOÃO PINTO N. 2 J

Novidailes
liierarias

Pelleteria
Argenti��a

A Educacão na Russia Súvié
tica - P�r S. Fridrnann

Furumdungo - For Scuza Ca
margo
Psyco /lnalyse-Por Gastão Pe�
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
dplUpUV
Edições de Adersen - Editores
Edificio d'A NOITE - /4'

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) �fa�b�ri�c�a�d�o�c�om�'IOf_�O�ie�ill��
é dar valor ao que é bom, é economica e rendôso

EXPERIMENTE
',..-- _ ... � ... _- � .�-- _.- •.......
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VERA QUE Si U F= E R I OR
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A GAZETA
Iii 5'

TEL.E N
Typo "Super-Bayreuth"

O m�is bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNl<EN-ondas curtas e longas

A gent.es·
Carlos Hoepcke, S. A. Matriz - Florianópolis IFILIAES EM :-Blumen3u-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

.'Mosiruario permanente em Cruzeiro do Sul
I__-- ���--�-��-���-��,p�-��,������.���=I

v,

?iG \1

iii

Quem afiança
o seu R' e f r i 9 e r a d o f 7

I �
_...,.-_...

PROCURE LER

ii __....

",...,.,/_..
""'.... *

Companhia
�.�

�

o

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por j. Fer-

Ireira da Silva
�

UM r�frie�rad:>f ê um !F�r.d'2 conlcrte para e ler, & t�Ir·:bltm G5!&

emprego de Cllpitcll que precisa d� e�{Ldo.

P�ça infOfm�ç5.ti �a uma dcmOfi�r!Z�';"'01 ;; q�.:"! �::Q';' ��.;.
8��t(:'i; cfI;Jlt�H�r�s � Q:::J!l�!;�õl'.:� t·c� ,;.. fJ���'��i!o ç..-2

.'fi?raê;'....fKA....E"rNnt'" ....

d?f"'(i!ífi"'."._..'""·f3"2,....-�,'\l.���_;t

Fechamento de
malas

_ •• Punônõo ['m 1870 •••

5EGUR05 TERRE5TRE5 E mflRITlm05
Incontestm'elmente A Primeira no Brasil

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grandc-Uruguay-A rgenlini

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 1 2,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo- IRio-- Victória--··Caravellas--

\ Bahia-Maceió-Recife--Natal-
I II Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples

1'___ 18,00 regs.

1- . .,_j,__.--'"""'1

III GJonfeii:aria CI1iquinho III Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
! conservas, vinhos finos etc. �_�_IIIii\i-"���"�'��-���=��"���""""mP"�_""""!"""",�'_���,.�"""�"",,,�,'-�""::"��-'�="'"�'_'::::"",""",,�

I fornece doces de tod�s as qL1alid�des para ca- Sen ho ras e Sen h o r i n has !
i sarnentos, baptísados e bailes,

I RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar Usem o infali vel preparado de effeitos surprccnd entes

! THEODORO FERRARI Orvall.o do Oriente

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

I RUA TRAJANO) Telephone 1.194

I
rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirilico ürva-

II lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan-

':'==-=-=-=-=========__==-=-=-====_=:_:::_==_=--=-=_==:_ o

-..." to das manhãs rociadas da primavera.
____ o

�!;,2���_�������'�"_�'��'=-<���� VENDE: - PIIARMACIA E DROGARIA DA FE'

Sociedade lmmobilioria Catharinense Limitada I Syr iaco T. Athe r i no & I rmão L_ Rua Trajano n. 8. �ian���

Se ainVdai n"a-,ao teBll1 at1m' nLo8'TaE rdieate_l_t'eJlo na

� COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA
_

,_ i Agentes das IndústriasReunidas F. Matarnzzo-S. Paulo

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso
Standard Oil Cornpany Of Brasil (Kerozene marca

Escriptorio e adquira U!,ii ou MA1S lótcs. Amanhã "JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil

valem mais.
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000 ;

GOI'dura Selecta (cõco)
-

I
RUA C?N�,ELHE.IRO MAfRA N. 29p�d I

End. Te!.: "Athenno ---CaIxa Postal, 102--- Telcph. 1026 I

I
T"pographia, Ester('otypia,

_.._ ......

,I Encaàernação, Pautaçãa, Tra
halhoa em Alto Relevo etc.

I

�roc��t�t������m�tr�-������warr����'�����

II
I

Com I�500 podereis comprar um
frasco de RO I:)AX.. exlinguindo con.-

pletamente moscas e formizas
'"

<..

• •

u

Destribuidores paia o
Brasil: a Industria Chimica Cura S. A., Blurnenau.

Café e Restaurani
"tE S T R E L L A"

._- D E ._-

Paulo Posito
Elegantemente instaIlado com confortáveis compar

timentos para exmas. íamilias

Restaurant á la' carte
Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420

r GARANTIDO
,;;_- E CUSTA 6 $' r�t\(;�- '''��!e:

... .,;..,":""!.

o DISSOLVENTE NATAL' I
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS A

Fabrica de Moveis Catharinense
D E

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORiO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

RUA
___

C\DAD� l�TADO �

Rua

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. tiode brindar seusfillws.
Linôu Vista Panoramica.

Espltmàiàa praia De bcnhoe.
Optima nascente OI" agua potavel.

Terrenos corup lcicrnerire planos.
fl VILLA BALNEARIA DISTf'i a: .

1000 metros àa POllte Hercüio Luz.
800 ào 6ronàe C"uartel Ee õ

ero}, em construcçõo,
600 õo 6rupo Eacot cr "José 60iteux.

Na séàe ào Districto 'Jofío Pessôa.

I I

ii PASCHOAL SIMONE S. A.

II

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis
Pes5ôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações I11Cl1Saes desd e 30$000
A 50rieàaàe se (nC_irr('ga õc roristrurçõo àe Préàios

r/c.ii lótcs oô qutrtôca.mcõto nte o pagamento àe urnc.entrcõc á
vista e o restante em pagamentos ;"'�nsQlzs.

-

á João

LIVRARiA MODERNA

I
I
I Para o Natal e Anno b01TI, os
i votos de bôas [estas e feliz entrada

i de anno novo, já não obedecem
I aquelle systerna antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telephone ou por pho o

gramma: E' mais chie, mais prati·
co, social e moderno!

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

f'unõcõn em 1885

Rua FeJippe Schmidt n: 8
faixa postallZ9 Tcl. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

!:I

ia,
End. Tel. FI LO fVI ENO

Filomeno &

s A o J o SE'FLORIANOPOLIS
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I

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

lIt5

ARTIGO. PA . PESE
aAm is linda e moderna exposição de vasos e artigos para presntesa na Casa

Visitem sem compromissos - Perfumai-ias e Armarinho

•
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c TIr . .Jlderhal Rumos

Fez annos ontem, o nosso pr2-
zado conterraneo dr. Arlerbed R1-
mos da Silva, advogado no: au

ditarias do Estado, director da
nossa conlrcira 1(e,L1ublica e can

d d .to à Assembléa E tadua], p,-
lo Partido Liberal.

-

A Gazela, embora tardiamente,
cumpnmenta-o,

[
ri
J

General Bello

1
A data de ontem regíslr01l a

pasiagcm da data anniversaria do
sr. general Albuquerque B Jlo,
illustre e Lrilh ante figura no seio
do Excícito Nacional.
.li Gazela cumprimenta-o.

fAZEm AHH05 HenE:

as exmas. sras. d. GernnnJ. J.
Cardoso e d. Germ.J.na AZ3Ic
do;

a srita. Norma Oliv:.:ira;
os m.: José Faustino de Sou

za, J(js� Nuponoceno da S;lva,
Angelo Roth e Osmar Scba tião
da Fonseca;

o menino Newton, filho do sr.

Antonio Pereira, commereiante.

j

fAZEm AHH05 AmAHHFl

Faz annos aman11ã a galante
menina Rozires M,�l1cbs L0!x;-,
filhinln do s. Euclyd.cs Lop�s.

(-JA3ILlTA�ÃO

No Cartorio do Regi,tro Civil,
e3tão se habilitando p:Hél camr, o

H. Eelmundo Tamino de Amo
rim, pharmaceutico na cidad..:- d'

Tiju2.as, e a senhorinha Carm�n
130rnn da Silva, filha do sr. D,1.rio -

Manuel d'i Silva.

COH50R['!O

Realiza-�e llúje, na vi�inlLl ci
d"de de São José, o Cor.:'OH-- ,)
matrimonial da senhorinln 0'�1.
de Carvalho Ramos, filha do SI.

Manuel de Oliveira Ramo3 c o

H. Oscar Kruger, commcrc!antc
em Brusque.

Servirão de padridlOs no acto

religioso, por parte da noiV,l o f,r.

coronel Vidal de Oliveira R1.m')�,
representado pelo sr. coronel An
dré Wendhause Junior, e a senho
rinha Perpetua de Abreu Nogu ,i

ra, e o sr. Thomaz Mdyer e a

senhorinha M a r i a de LourJ,�s
Carvalho; e por parte do noi vo,
o sr. Benjamim Gerlack c 3

exma. sra. d. Beselisse lbmos
Virmond, e o sr. Lauro C. Ra
mos e a senhorinb Theresinha
N. Ramos.

No acto civil, te5t�:nu;}L]rào,
por parte da noiva, o sr. Jaym·
Silva da Luz e sra., e por parle
do noívo, o sr. Augusto Diegoli
e senhora.

5ALADA mU51lAL

Realizar·�e-á, na proxima ter

ça-f;:ira, dia 22, ás 20 horas no

Theatro Alvaro dO! Carvalho, um
bem organizado festival ele arte,

promovido pela Salada Musical
Alvi N 'gra que tem alcançado em

platéas de algumas cidades do
E�tddo, os mais legitimos succes-

['.lf-G"lm UH 3 ..•

OUTR05 [,FlATEm ..•

Alm. DJrval ,J'O[elchiades

A bord i do Carl Hoepck:_c se

guiu hoje! para o norte da Hep,í
blica, o sr. almrante Durval M.J.
chiados d � Souza, d putado fe
d �ral eleito, e que, d�lrante mais
(l� um anno e p Ia segund 1 v Z

'13. vid.l repLtbiiCJ. lJ, vinha ex �r

ccndo o alto cargo d! prefei�o d::l.

Capital, O:1de se hOJVC C0m J

Ul1 ad ninistrador oper030 e ho-
n:;5to.

S. S. nlo foi attendido
scu pcddJ d � demissã) ao sr.

cOfonel Intcn entor Federa!, sendo,
a;)enas coa3 der d) liceilci do.
Por eS3e mol.vo, foi d�signldo
p:nil sulxtiLu:-b intorin lm.::nte o

sr. Ariotides Ramos, secretario
da PreLi. u -a.

outfi1� noviJa,Ls p:ua
\ Ião, aprc:icn';cl por preços n Flca

,i:;�os, a CASA RO:VIANOS.

1<1 OI!!

�-'9-� {]'':I Wl 0'\].- ;31'1};;� r.�. ff;'i�i � � � I.] � � �i>"JJ ���

Paramguà, IS.-(C) - Ncl

rgu�j3. de S. B 'nelc'o d�sta ci
dade: foi J,'vado a effeito, em

clrctl'11�tancias algo mysteriosas,
um roubo de pratmia, CJjo valor
ascende a muitos conto3 de réis.
Foram roubadas um). coroa de
prar). massiça d � fino valor, obra
datando de quasi um seculo, cu;
t;çaes de prata lavrada, um cru

cifixo que e�tav:\ d::positado na

r ferida Igreja, etc.

EMPRE-
GO:: Para trabalho ex

tf'rno, preciza-sc ele pZSSo::!5 acti
vas, na CrécEto Mútuo Predial.

Pelo dr. Ricardo Gottômanél
fomos distinguidos corr um gen
til convIte para as�is!irmos hoje,
á nci:�,

-

no T ro l\lhn:l0, uma

festa fJ1.W a colonia di\!]UClle paiz,
aqui domiciliad l, Lvarà a cffeito

sos.
_ I

Em commemoração á expresúva
Composta d::: eleID<"nto3 como ,ict r:a eh grande l11ção g'rmâ

Amaury, Leleco, Nazar?l1o, Nar- nira, no Te fitorio do Sarrc.
ciso, Paraná, Testinh:l, professor A Ga'7ela agradece o honro-

Juvenal e outros, estamos desde 1 so convite.

Bumba meu boi

Prefiram sempre o ine6ua-

Reuniu""se O Tribunal Eleitoral

O BOíll-S�I130 no Bra ,ii?
Não crei.1s, nem CfêlO eu;

Sob o nOjW d'J ele anil
O Bom-Sen,o ... já morreu!

Bloco da. 'C'esJura

'_f O ;�;"� F..Jj O �'1 Ca) V O
------------ -

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

. Florianopolis, Sabbado 19 de Janeiro de 1935

Continuação na 3· pogino
a fraqueza dos espíritos que
não tiveram a orientação de

ji S�glL03 d) grandé' «xito flue-j estimular os seus adversarios
atj\L:H-� lestiva] artrsíico irà alcem-

c sim a de entrar em caiu-

po Já C(L11 a maldade prc-
1112cl i tad a.
Abracem-se 0'3 ad versa

Do no�ic do Estado, ch:::gil�am I rios antes e depois da luta
[' I) ornnibus dI cmpreza Danus: e CO:l1 elle s convivam por
" Mar!: Ju�ia R'lmo:; e Ínnarcrú que a Bandeira que nos co-

lVhD_;UllhottI. brc é LI:ll1 única: a do Bra-
- s!l!

---

ARREMESSOS DE DARDO va.iel .S/.J\.B�O Vrn"I t
. ,-, � ��O �O de CLlrltYba·1 mOlen a

Berlim 1'3 (G) - LOi11-

i11�It1:cal11)S os oito .pri!11..

:ir,)s

�X �;, m tA e�.AILIgares c.!-J ad-:;nL�3SO d j(.lar � I", ISu�àU
ch! OC:UJYL!O::; por algLlil1a3 a!�H� 'fipeixe" fj

nações c.!J ;n�lld):- lo.finlan
dia - COin o arremesso d: íf� H'O J"n id li 11.te �
70 m_ 76; 2). ldel11, com 721111_ 16· 3), e 40. Allcméu!Ll
cO.TI 72 111. 29 e 69 lll. 85,·

e:n
.)0. Es t. U�1:dos com 69 111.

6 '1; 60. Japão, CI)111 63 m. 59;
70. S�L2cia CO:11 67 111. 85 e

8). HU:1gri1 com 67 m. 67.
-E nós du Dra ,ii, qual o

n03SO lagar?

A,h'etism)

o S:lÍilil) Jvt;lL car�l - o r�é.:Uniu-sc hoje, ás 14 horas, o TriLunal Regional de Jmliça
cstup.udo boi de mamão da

Eleitoral, para julgamento da petição da Colligação R"publicana,
turrm da Wta Mar;a - que solicitando que 03 candidatos Iossem diplomados pelos votos de
tanto sucesso proporcionou leaenda, nos dois turnos.
1105 dias Que antecederam o "

N R d I d d1 Falara'Tl longamente 03 srs. drs. erêu amos, e ega o o

Càrnaval do anno passado, Partid) Liberal e Mano::1 Pedro el:l Silvzira, da Colligação.
vai sah.r é] manhã á rua para RO sr. dr. Acblberto a:nos, quo foi o p:im �iro juiz a pro·
iniciar as danças. nunciar-sc, levantou a preliminar d� que, havendo um i co.nnissão

E'11 cornpanuia dr bravio
incumbida do levantamento d)3 ml??1S e que ainda n10 concluiu

.\'1dlacara vem, desta v .z.
a tarefa, seria prejulg ir o C1;), si o TribJi111 d �cid:s;,; d�s:l� já

Lima cabrita selvagem e o
d r I

i ulomavel caval'o Mossoró. J. petiçto em iue.

ES3e po i.o-d a-vista foi victo i030, por unmi.nida Ie, pelo gu�
A turma da cantoria e J

o presidente encerrou os trabalho: m ircmo o n rva rcuaiã i pa-a a

pandeiro s, com o concurso l)r�xim3. seg'Elcb-fein, qU:tict) estará l�;m-:11b o s:!rv;:;o dJ.i lnl?
d� bambas con.ra itados p210
.t I I I' l� ·11

. j)J.S cleitoraes.
'v ic. d, J llas ,'orqul 1a, vai .

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

estar supimp t Oiferla Aero�lo:rdEstamos anciosos para f1

assistir é] cxhbição de a111a- D.J sr, ng'nle dos alarmdos Iguassu
nhã, que será na I'raç t 15 r l{S e lunpa.Ías Philipõ, nesta

F· d l t
>. fJça, recebemos varies hpiJ!in

•

OI nomeado agen c, nes a

de NUVCl1lbi-O. capital, da poderosa companhiadamente pintados. A 11 J
A"Tnd:,cem13 a ollerta. de transportes a ereos NO)y
j lguassú, o nossc distincto con er-

raneo sr .:1\1 iguel La Porta.
O, aviões da Aerolloyd fa

zem o seguinte itinzrario, bi -se
manalmente, São Paulo--Curity
ba, 2 horas; Curitl'ba-Joinville,
40 minutos; Joinville-Itajlhy, 30
minutos; Itajahy-Florianopolis
30 m:nutos.

Pretende essa compa:lhia, de�l
Iro em breve, estender suas via

g�n; até Lagun3, Lages e B�u
menau.

No campo da Ress3cada per
manecerà um avião, parJ. quatro
passageiros, (jUe seri utilizado, a
, o

:u:l:1,::ira d"s taxis, e'TI via6�ns ex-

tr .1Ordinarias.
O� interes�3.dJ.-, p:1ra q�!aesquer

informaçõe3, devem se dirigir á

gerencid. da La Porta } loteI.
03 pre!ços de passa;scns e

Clrg'lS são baratíssimos.
��.�������---:����1
f.� r.�
llt. �J
� Estll hacos... ��

�

��,�.,.,.","",�r->." """",�"",",,,� ••,t2"1II.:.._....�_���.... �����

Com «fi Cidade»
do ;B ish ilIlO ta .

Bisbilhota diz que viu -

O B )m-Scil5o, bem de perto!
Bisbiihota é qUê dormiu
E teve um sonho, de drto ...

Cur;tyba} 18 (G)-Ontem,
2 tard:, na estrada do «Cer-

RIO, 19 (0)-- Um m:üuti:1) lle», no municipio de Campo
dc-:staca a noticia de que o depu- Largo, oecorreu lamentavel

lado G�'.1:lro PO:1te d� Souza, r�- aeeidente C0:11 a violenta ex

�ent:::l11:::nte scqce;trado em Belem, plosão de poderosa carga de

::.:a ):�(il e1.:> P.d, fazia p:nte de umil clynamit2 da qual sahiram fe

ai�ociaç'lO s:creía, gcnero K!u ridos gravem::nte c.10lS ope
Klux Kl:tn, oiganizad_\ pelos pro- rarios, empregad03 nos ser

rrios amiB05. viços de construccão da nova

Essa SCl13ac:'}:nl noticia cl.:in'..! estraLl::l de rod1gel11 daq'lelle

o, Sr. Gen1ro numa situação estra-jlOgar.fllH.

Corre com il1sistencia ncs-' serrano e o seu maior de:;e

ta Capital que, no 1110111211tO, jJ de pa::ificar a politica de

pr0cercs d1 Colligaçlo Re- d2 nossa terra.

pitbJicana e do Partido Lib2- Dêmos tempo ao tempo.
ral encaminham-se para as

conver::;a�'õ2s preliminares,
que culminariam num accôr
do cntre: as duas facÇÕ(;s.
Ontem, vindo de B!U:112-

111'1, ch���ou a esta Célp;tal
u sr. V!CLJC KJllCl..:r, qne:
12!ltã" tem comparecidl) a

div\�rsas conferencias pJliti
cas, C!ljl) ass:!ll1pto a repor
tagem de A Gaz:ela não CO'1-

S2iTuill saber.
'Pala-Se numa co:1ferencia,

hmbelll Ô'1tel11, que um p:-ó
cer liberal manteve atra vós
dos fios du Cabo Sllbmari-

QUam AUgU3tO Julio Silveira,,

� Pensando, Adão, como tú,
Q;jeimou toda ,a roupa, inteira,

perdeu? E sahiu p'ra rua nú .. ,

. _ _
E gozou pela cidade

. Acn� -�e nesta redacçao, a E pelas ruas gozou,dlsposiçao de quem perten- M3.s ezar da ino-enuidade
cer uma bolsa encontrada na A r· -

_ � .

Travessa da rua Tte. SUvei- po lCla nao go) ou ...

ra com o Laro-o do Fa()un-
b <:::>

c.1es, e qlle nos foi entregue
pelos meninos Jayme Mattar,
José IVhchado e João Areão.

II Alcool1

'Ü""'Üinerario da

trasladação

(Na «Gazela" é com

Tl-I...

Puis tesoura, meu amigo,
Sem TH é desdouro.
Tesoura, (p:;nse <:ommigo)
E' a f:omea de Thesouro!

A primeira manifesta
ção de nlldis.'TI:> no

R-asil...

_ I Fuleb:5!

Seg�íram hoje,. pa a o nork I
URUGUAVOS X CHILE\fOSde. Estado, os vlépntes:

Alice Thilh Colombo S:lbi
ne>, Alayde Amorim e fam" 1\

Jenor VIeira Cost?, Ema Stan
dohr, Irmã Cor:m, IrrnJ. Hildoi
b, Altamir'J BU3chle, SchmiJt e

Ta., (li. Julio Tietzm:mn, Luiz
Rios, Ricardo J�U5e;1, Zimer,
Mü!b-, Kbl1, Pedro Chéren.

Comrnetll0�
rando a vi-

�

c'toria do A umCDr�IHBran
Sarre ção do Sar�1e

Ne3te an10, foi alterado o iti-
1_'!rario d� tra3bdação, hoje á noi

e,', d:l vcn-':r1!1J.\ im,�gem de São
S.::baslião.

D.::sla fó�ma, a procis3ão rea

lizarà o scguir1tz trajecto: rúa Bo

cayúva, ilV. Tro;npow.;k_v, rua

ALnir;lnte Alvim, praç� G::tulio

Var;;;a" rua Vls:::ond-.: de Ouro
Pldo, praça Pereira e Oliveira,
rul Padre M13uelinho e Calhe·
dral.

CAqNERA X UZU'::UDUM n�lO. Ai13n\g, ln Cathedral M�-
Conti"di"lameilte aos habl- tropolitana, c,:'l�brar-se-à mi3sa so

tos, o Pabeio da Interven- lenne à, 10 horas.
toria manteve-S2 a:)crto C il
lum;naJo até quisi m 'iZ.-:lOi
t2 notando-s2 c::rto l11'Jvi-

,

mentI) ele pJ]iticos.
Exp:icaneb isso, informa:n

nos o·ue o sr. coronel Inter
vente)r aguardava o embar-

qLie para o Rio, á _meia-noi

k, do almirante Durval M'.:I
ch:ades d� Souza, il!sistin
do outros que não foi esse

o motivo que arre.ncoa de
seus hábitos o sr. coronel
Aristiliano.
Por outros lados, comlTIcn

ta-se um artigo do sr. Ante
nal' Moraes, influcl1Ie liberal,
publicado no Corteia do Es
tado de ante-ôntem,lembrando
a necessidade de paz na fa-
111 lia politica ele Santa Ca.
llnrlna. Dessarie, si LIns eI1l-

Drestam a esse artigo apc-
;ws c) cunho de opinião pes- R. CONSELHEIRO MA-

si)al,lembranl outros que o . FRA N. 70
Gravatas etn li'ldos pa- sr. Antenor NlorJes, chegado

drões. Variadissimo sorti- j fl1tervelltoria, teria expri
menta CAS \PA RAIZO 1 II1ido pensamento do politico

Lima, 2J (O) -- EIl1 dis
puta do campeonato Sl.li-a
medcano d2 fOdt-ball, reil

hOLl-se hoje o jôgo enti-e

Uruguayos c Chilenos, ven

cendo aquellc por 2 x 1.

Uruguayos e Argentinos
terão que se C!1C0ntrar cm

disputa do titulo.

CA;'\;l f'J:):---JATO
LEIRO

J\tacadist::ls U Iysséa
& Sobrinho

L'LORIANOPOLlS

Fosse o Z� Florencio a

Que prendeu esse aluádo
D;ria: Crédo! Oh! desgraça!
Jà estou todo arripiado ...

praça

Belém, 1 [) (O) - DOil1in-
1:;0 proxim) proscgLlirá o

c lI1lpconalo 15rasilciro de
hJílt bJli CI)_11 os seguintes
jôgos: Em Belém, Par{[ x

Maranhão e em Recife) Ala
gÔ{l<, x r�. G. do Norte.

O:a... o Féris.

Quim compra bm, num é pá/o;
Quim tem amôr tem ciurnc?
Canié qui vende barato
�ais malhar lança-bar/ame,)

Quero vê quim diga, diga,
Séte veis, sim apará:
Ka/ifa Feris castiga
Ql1im bar/ume nã,) cumprá ...

Sal'apiã!J

Bo�{

Rio, 19 (O) - Camem
que lutará domingo aqLli, já
entro�l em I1cgDciações para
lutar com Paulino Uzucudum,
tambem nesta Capital. Como
se vê Camcra e3tá gostando
muito c1�) Brasil.

ROLlpas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

LONDRES, 19 (G)-Noti
cias dê G-onebra dizem que a re

incorporação do territorio do Sarre
á AlIemanha será feita a lo. de

m'uço prOXIn10.
Nesse dia serJo realizada3 gran

des festas em toda a Allemanha.
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