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IN úrnero 196Fiorianopolis, Segu()da-feíra 15 de Abril de 1939' .

A voz

Numero avulso $20°1 Propriedade e direcção de JAIRO CALLADO

TRANSM!TTiU o GOVER
NO COMO GOVERNADOR

os antigos interventores no governo
RIO 14 (O) - Conforme se legal dos Estados, pouco ou mais A pá\5.in'1 de Co'l .boração L-

sabe, o major Barata està assi- representa a installação dos an- teraria, dilÍg da ]I �, 1r,ssú talen

gn3.ndo desde a data de sua pos- tigos delegados da dictadura, toso o:1tti �io S'. 1 H' [, LI R)ma
se, todos os actos olliciae s como num movimento geral de usurpa- nowski, inte[r01lJ,�1 d 'vi b á

governador do Estado. ção, nos postos para os quaes só enfermidade q ue
.

reteve ao leito
Sabe-oe agora de fonte official a moral política ora dominante aguelle prezado compm'iei.o de

lue o major Barata transmittiu no Srasil poderia adrnittir-lhes a tlab:llho, -sórne 1: � na ed,ç1) d:!
o governo ao sr. Carneiro de M:::n-I candidatura e a elegibilidade, amanhã reapp .r ecerá,

_ ,

d.on(;� c�:no go�ern.adlor conlstitul-!lrr1����OO�i;���������j�
-;.J:':: ��J ,,;,;:�

CI.oua.,
visto assim JU zar-se ega
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'O ''1J - �.>U> .. ,.� . ..,. .>=-J dmente investido pelo acto da posse �� ��L l, /� _-:3 ��
. ,c C" $f.

{ "I" .'"Il?' j;. - -,� I �.�
p�rantê a amara onstitmnte. "",
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� D· dR fi'"
• ommgo .� amo'. 14

t� . . . e, montando o jumeiltinho que ;:1' �.u', rd' I
f

ij de Bethania, no qual "nenhum home�1 a'· Ja 'r ,"''', I,

� encaminhou-se o dulcíssimo Jesus, pelo .n )·ü � I )'. , ,.';
� para a porta da soberba "filha de S . .l,il, ( 1

' �'"
� pontificava. E a compada multidão qUe "vief'l 'í r 'i ,", '.d.-

.� bendo de sua vinda e de Sem milagres. 1
•

_ s

ii ruas e pelas eõtradas, saudando-o jubilosa
!fJ palmeifas...
� Agora, que os primeiros cabel!o5 bra'1.') '.

�1I1l1�
á realidade do longo caminho percorrdo, �' " I I.

r;, cida saudade em rememorar a vida d ,t), 'T'. �. \ ..

� rianopolis de 25 annos atraz, quando, g" Ôt j)�'; !,��, e'l

I�
me reunia ao rapazio d�scuidél.do, di15 .).1'.' "3 n \

j

da Matriz, nessas occasiões de solemnid�dé. rJig;os,J"

I
.

No Domingo de Hamos, enlãJ, er� r 1 ,.) I·, 1

l nossa, alegria íntimha, dquando, ufa
I
nos

f� t: �
c,

,

r -

r mos a casa empun an o uma pa.ma lon .l.t e <u-::rt::, q":2

� diziamos de sagú e que de bom grado p;:.. ,: <l. ' �. � I

� ma fechada e prêsa com um atilho de fita ve�·"
'

_"

n' tando uma rosa.

� Depois, voltavamos ao adt'O, oade se :)',1,' , , 1

�I"
brincadeiras sem fim, pirraceando uns aos ou r03 , .')' J" U ' - � ,)
manho e as qualidades da matraca com que p�rt;.: i 1 'IJ;)

, ,

� í
It silencio da Semana Santa ou fallavamos 111 I �r� ,'s i;11 . "'. tJ

, vata de sêda prêta, pintalgada de branco e ?c' • , 'c� , ., ) ,j

sob o cabeção de fustão engommado. ,j

� Nos dias presentes, o Domingo de. ,-.,,)' l' T" tOGO . �ii O encanto agreste que lhe emprestan a VI 11 0.' I ,: • ela l'�
� Florianopolis dos lampeões de brOL�n2 e Co ;, i n _

h.? � gr des altas e com o sino das nove da noite.
aVerl,a. � Hoje, o Domingo de Ramos ,I )._, �

" 'l m-

-- � zou-se. Já não é aquella festa, ans;')�::t n ",'._ (.
. a-

Rio, 14 (O) - O chefe de

�1
zendo transbordar dos templos para as faas, para a ,_:-':acle

policia compareceu hontem, � toda, uma communicativa alegria pl[ 111 r. • ">J • a nOêsa

á noite, a seu gabinete, no r vida aHectada de cidade, fê-la reco:lu ao â nb:to dos

pJlacete da rua da Relação. �1 templos.
Logo depoi3, ali apparecia � E o rapaúo, de ares empeltigados, Cl1) :' :ra lu ;�::)

O general Lucio Esteves, com- � sa de brilhantina, apurados ternos feit03 no �'ün;mis, no

mandante da poliCia militar, � Machado ou no Florisbello, já nãJ S..: avcn:wa até o adm
ci)m quem o capitão Filinto h da Cathedral: deixa-se ficar pela esquina do Pai,cio e im
Muller se trancou, p�rmane- � mediações, dizendo graçolas ás mocinhas enchapcladas, cn
cendo longo tempo em con- � luvadas, de finissimas sobrancelhas que o cra]'O/l alonga
ferl�ncia, sobre a qual nada � fontes afóra e de lábios escand1!osam�ntc carminz.d'Y, de-

transpirou. � formados, variando suas linhas t:Onsoante (! ta'lH"',v d" bôcca, ,

'ij desde o contômo de um coraçãozin\o (''; emna�(ido '1
Missa Pan- � até"'Ê h:taq����ê�ie�eos�:e���b�f�;n�11:ô�,:": "à" ,.

lifica I � estacionou no tempo. :;
� Que digamos nós outros, que n?'o cheg� -., a lO r

�� Cidacl� do Vaticano" 14 (G) � d I

0000 ,� o prazer e a imponlncia e uma srlrec ,.:;. 3 ,c1' '

'.

,-O S�mmo �ontifice. officiará W ruça, ao fim de dezenJs d,.:: Sema'1as S2'1r.:.� C _, r:)'l g"":., "

i r
, j

.

Desde ôntem á tarde acham-se de n� Dommg.o. da ;RessllrreIç�o� �m� � vividas.
I

ngorosa prornptidão a Força' Pública do r;ussa pontifIcaI, que se J�ICIar� �� ��
�stado do 14' B �s I ?,30 horas. A cef(�moD1a sera � ��, G A 'f"' ll, i ", Ae uma cornpanhia ; ataa madlada para a Amenca do Sul, � � l

Ihão de Caçadores. utilizando-seumaondade21,m85, r&e���gt""��oooo����[3r,]�"'1 .. -�,-1""",,� �

[VELAS AO MAR

Augmento de venci .. Politica �.
Políticos

mentes dos Ontem, pela manhã. o flor'anopo
Iitano foi surprehend.do pOI em lado
lOJ;:\) com-mm em nossa terra-a ener

s-ia electríca não Iôra ínterromoída,
.mbora íô '<.:J domlnzo

•

,1 vV_ .I. ,)�\,.. 1.,,.,,... b'b.
O que é? o que não é? Será uma

no-ra regata? Será revolucão ?
Nada ,{(sso, E' q_ ne, conforme pré

rlo aviso, o cO;0n�1 Adstilíano, pre
.entemznte no Rio, ida dar conta
aos seus am'gos daqui, pelo rádio
Ie Palacío, de suas actividades na

.apital da Republica.
Entretanto, as ondas artezíanas

fe�nnram en só tr.izer••• o rmrulho
{e o rtras 01J8.s, as do mar, fazendo
aflorar 11)S a[fL�03 políticos a idéa
de velas paadas, de barcos feitos ao

largo•••

RIO, 14 (G) - A Cornrnissão de Finanças da Câmara

dos Deputados deu parecer favoravel ao augme ito dos vencimento
dos militares, exceptuando o d03 officiaes, que ficará pJ.ra ser resolvi
do mais tarde.

FALA O MAIS VELHO
RIO, 15 (G) - O gabinete

do Ministerio da Via:iã'J, tendo
recebido cornmunicação do se-I
questro dos navios «Taubalé» e

«CabedelJo», immcdiatarnente en

trou em entendimento com diver-

STRESA, 14 (G)-Os de
Íezados á Conferencia das tres

p;tencias acolheram com regosij0
o offerecimento de Allernanha d.�
adherir ao pado oriental, annun
ciando-se que se realizará nova

--., conferencia das grandes potencias.
/'

afim de ultimar os detalhes e a,

,'f

A' Et1.11ão em Pa1.a:10, convocada
')·:10 c<:L'0'le1 AdsttíiauJ, ás v�sl'eeas
dz ssa parUh, cormareceram entre
{LÜWS, os cc),rtados estaduaes Fran
cisco (te Almdia, GaI10di Ior. e Ro
dolpho Tíetzrmm, ires rapozas em

astucia,
Erolícava-lhes o coronel Interventor

Sobre isso, constou, ontem, e 1S di([ic�ljdldes dl situação politica.
STRESA, 14 CC l-Os CIr"

um jornal chegou a publicar a Julgnh scííícteutemente explícito o

cuIas fr�.nceses 'f . OLICla, qu:= o sr. Guida Bctz: �et:i j)3J.to-i'C-v1sh. v·ro:!-se. dahi a
" mam estam-SI!

. '.

d' , ''>1,yn 7·1�'.-·" "'ra ü /�o ):;'<01UI"1'S"0 di?havHl pedIdo ermssão ao cargo !;�vc•• �l, '.J", t' f'
oe". > : 1�::" � � -

que, apc:zar da oHeIta allemã, a
I d 'd 'Ll d B "1'

i�
.•.'mel(11., peC!111do-úle a Op1IllaO Íl'an;:a.

r:' ., d e preSl' ente do .0" ra,! ':lro. I 1_."
l' rança contmuara o pacto e re- I -:_ • [ �,:'m re·) .1ÇO,.

ciprocidade de auxilio com a Ru.' Comprae para vos COl1VC:> lYhh'eí:?:" c;m, jogO debaixo da

ssia sendo que este accôrdo ser' cer O forrnidÇl.vel e eco'lOm:� I �Z_l.•.
0 PO:�li':O ttaJahY

..

ell�e ���cebw a

. " d dI' d
.

S
--

D ;" TD' r)
.

1npnd�:l:::!a (J.'l!e ccmmztteria e "desl-
VIra e mo e o a uma sene e ou- CO ABAi ll" L ,.':::tou para a eSClu::rda", onde se
tros pactos bllaleraes, formando a.cha no "yene"<lndo" o)'one1 GaIlottí
um vasto plano de segura'1ça eu- JOI·., fazendo-nos lembrar a "Ceia

ropeia. T r� �TIo r de dos tres Cardeê,es":to, �
... Fala o mais velho••• de acçôrdo

te rra cem o Có.:Hgo Eleitoral. O cel. Gal10ttt
m�rou-o de alto a baixo, impotente,
'::01110 quem diz:

-·-Cêdo me pagarás!

sas autoridades afim dê que o ca

so seja resolvido sarislatoriam-n
te.bases desse pacto.

BRISBANE (Austr.1b), 14
(C) - Registou.se nesta r"gião
vio!ento tremor de terra, que cau

sou pânico na população.

o melhor sortimento dt'
DATA liBERAL DE DUPLA artigos para hl)mel1s só na

SIGN I FICAÇÃO casa A CAPital.

Guerra santa
pela liberdade
PESHAWAR, 14 (G)-

Continúa invariav:=l a situação
�J creada com a actividade de Ee

diciosa por parte dos hmdús re·

beldes, sob as órdens do fakir

Alingar, o qual, depois de su

blevar vários grupos de hindús,
predicando-lhes a guerra santa,
atacou sem resultudo um pôsto
avançado da 3a. companhia do

regirr ento de Pendjad. Apezar de
ter sid:l rechassaJo com perdas
pelas tropas regu'ares, o fakir A

lingar persiste em sua acção hostil
aos ingl�3es e, i, noite, repetiu
um assalto ás tropas acostumados
em Agra Malakad, travando-se
comb,'\te, do qual resultou dÍ',er
S"S morto" inclusive !\Ar. Lesle W.
Beat, commissario da' provinc''l e

Pesbaw(:'l.

Chegará a esta capital, no dia
r 8 do cam:llte� o sr. dr. Nerêu Ramos
e nesse dla fazem d01s anuos que o

sr. ceI. Aristiliano Ramos foi nome ldo
interventor.

Desmoronou
o tecto

CANTÃO, 14 (G)) _ ° o "TERTIUS" CONFE
RENCíA

tecto de um cinema desta cidJ.de
desmoronou, em meio d� um es- Na sexta-feita última. o deputado
pectaculo achando-se na sala nu- lib<:"al eleito sr. cel. José E(!genio

"bl' '-Mií1le.. o "tertius" in1icado pelomeroso pu ICO. Hhd ". jH t • IA
1 m:mmV1slvel • cO,1,erenC10J on-

Morreram dez pê�soaes, achan- g-ammte com o chefe da Col1ígação
da-se 50 outras fendas. Repi..b'i:ana. s'. dr, Rupp Jun;or. na

residenda deste.

DR. ADOLPHO KONDER

Derrotados D,,:verá ch:g1r quÍllta.-reir.l, via,
J:::í.�eJ.. , a �SLi cj,.pHal o Si'. d,·� AdolpI:o
KO:ld�'·. de�jtado fedual da Co1Hga
ção Re;JJoHcana e cheÍe dessa ag
gremhção partídal'la,

os

n istas
Para a cria
ção daga ..

do norman
do

NANKIM, J4 (C) - An- M:ax B�ftrnun.cia·se que as tropas sob o

'

a ti;;
commando do general Chi.:m 7 T

Kai-Shek derrotaram completa� Vo I ta a I iça
mente os sediciosos commllnistas :)�NOVA YORK, 14, (0)-·
chinêses, após uma sangrenta ba- Est<\ marcada para o dia 27 de
talha ao sul de Kf::fviyang, em junho, (�m Long-Lland, uma luta
que os communislas tiveram dois entre Max Ba",r e Jam'Cs Brad
mil mortos.

I
,jack, em disputa do campeonato
mLndial de box.

O dr. José Luiz Bottini, da
lns;>edoria Regional de Ponta
Cr Jssa do Mmisterio de Agricul
tur.1, acaba de ser designado pele
Ins;>ector Ch�fe snr. Dr. Char·
les Comeur, para em commis
são especial percorre a f"gião do
valle do Rio do Peixe, no mu·

nicipio de Campcs Novos, afim
de estudar as po�:sibilidadçs dt
instaIlai um estabeleci�nento que
tenha com:> principal objectivi
naquella zona, a criação de ga,
do mormando.

D

. ,

T
D O p O V O

Os acontecimentas paliti
leos no Pará

� 'o 7!Je ii -"'

ruJ�JJ'-'
-

CO:\1ICIO MONSTRO Tambem no InICIO duma pas
seata, cuja realização afinal foi
sustada, um orador declarou q re

o major Barata será governador,
<ne-n que tenhamos que tombar
ao lado delle> ,

E' esperado em Selem, ama

nhã, o 20. Batalhzo de Caçado
res, juntamente com 40. G. A. C.

""J'--'. )
<RIO, 14 (C) - A' noite de

ôntcm, em Belém real.zou-se um for
midavel cornicio, que sahiu de
frente da redacção do <Diario do
Estado» para a residencia do ma

jor Barata.
A multidão era calculada em

mais de 30.000 r= sSa3.
Ínnumeros oradores lallaram,

proclamando o major Barata co

mo governador constitucional.
O comicio correu em perfeita

ordem.
RIO 14 (G)-Diz o Diarie

de Noticias que a reconstituciona

lização do paiz, com a posse,
uns após outros, de quasi todos

--Ch:'!gilra TI a est . Út':�l_' ') sr

dr. Ju'l.l1 R.l2r.) t' ;:'1er,J Eduardo
Costa q'J� ve l' r,'; r.t ,,' o gO"
verno uruguayo n1.�») ,e do ga'.
Fiôres da Cunha.

Moral POlitica ...

DISCURSO SANGUINARIO
RIO, 14 (O) - Telegramma

de Belem informa que I.) delegado
de policia Queiroz, ao saudar o

sr. Car leiro de Mendoça, por
occassião de seu desembarque,
cb.!1loU os dissidentes de trahido'
res, l)ro;.;hetisando que, si o ma;or
Barata não fôr e1eito, o sangue
lavará as ruas de' Selem.

Ser'á
do O Club
de ou·tubro

disolvi-
3

Rio 14 (O) -Na assembIéa
geral do Club 3 de Outubro,
realizada a lado corrente, o
sr. Julio Magno da Silva,
apr2sentou uma proposta de
dissolução . daquelle club.
O assumpto será resolvido
na assembléa convoc:lda pa
ra a proxima segunda feira.

Que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIARIO INDEPENDrNTE
Redactor-chefe

MarUi�tB� Canada) Js.mltn
REDACTORES DIVERSOS

\gclítcs-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboracão
Não será devolvido o origina I

publicado ou não.

O ccncciio expresso ctr arti

go de collaboração, mcs:nr soli
citada, não implica em respon
sabilidade ou endõssr ccr parte
da Redaccão,

,

Asslgnatu ras
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
fRIMESTRE 12$000
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como

os valor: s relativos aos an

nunrios e assigtiaturas dveem
ser enviados ao Director-Ge
rente J�iro Csllado.

Caixa Poatcl 37

S. PAULO, J 2 (G)-O de-
creto regulamentando o jogo n<is

eS�i.lçõe:; b ,bearias já se acha la
vrado, deptndendo apenas da as;\i
gmtura do gov;2rnad:)r. l)mJ. p"r-

• !

ce.,t&"e c.a [:':1ca 5:cra enlle,rue

á Commissão de Assistencia 50-
C' d pa.él i' ...!;:ilio aos neCF:ssitados.

Vão reabrir, portanlo os casi
nos, de GuarLjà, de Santos e de
Santo A'n:uo.

IRIS X FIGUEIRENSE

AVAHY x ATHLETICO

AGENTES:- COSTA & Ca.

;��, .

-,t

correspond eu, Jogo falho, jogando
melhor os do Athlético. Com ata

gues de lado a lado termina o

primeiro tempo com a vant. gem
paia o Athlético de um comer.

Vem estão a segunda phaze ela

partida c o mesmo jogo é manti
do. Novo corner contra o Ta-·
mandaré batido sem resultado.

ceição, já fallccidos.
03 TEAMS

cO:1sequenclas.

Após a partida, o AthldÍco
recGbeu a ta;a que lhe foi confe
ridl e a seguir o Tam::indi:ué o

bronze honradamente con�uistado.
Fel)] na entrega de ambOi os

premios o dr. J. F. Bastos que
:lisse, em Di'eve oração, do grande
esrorço peio 5

•
.)ort barriga-verd�

emp�egado pelos hom�na5e1dos
A�fonso Garc:ia e Adhem:lf CO::l-

TAMANDARE' X FI�UEI
REN'3E

Jogo falho d� téchnica, porém
muito enthuiias'Ilo. 03 rapazes do
Tamandar� reconhecendo a sua

fIa peza téchn!ca d an�e o Figuei
rense, prOC'Jraram suskntar um ar

d0r sportivo com vontade ferrea,
de vencer, o que conseguiu por
um comer. Nos ataques do Fi

g��irense, em maior número des
perdiçados com jogadas falhas,
ressentiu-se bem clara a ausencia
de Calico. O primeiro tempo des
se jogo terminou co:n o scor 2 de
OxO e no segundo, estão, um cor

na contra o Figueirense garan
tiu a victoria d0s rubros pela co;}

tagem ele um corner a zero.

Mesmo vencidos os do Figuei
rense saudaram o seu adversario,
que se coIlocou para o final, já
tendo assegurado o tinulo de vice
campeão. Serviu de juiz o sr.

Aldo Fernandes.

!ris F. C.: . Metralha, Leleo
e Antenor, C:lst;ç11, Dantes e 36,
Mírinho, S�ccura, Nizeta, Dama
ta e Sarará.

Ava/zy F. c.: Boos, Carlos e

Be;inho, Tico-Tico Chocolate e

Zé, GaUe60, Godinho, Lins,
M�d�iros e Pieper.
Figueirense F. C.: Pereira;

Arnaldo e Freed, Carlos, Cari::lca
e Zo:nmer; Montenegro, Naval,
Paraná, :Ap.i3io e MJsguito.
Athletico: Prazer�s; Juca e

Teiinho; Borba, Gato e GJarita;
Periquito, Nanado, FeZ:1, L�ai e

Ghizzoni.
Tama'1daré F. c.: Cudoso

TAMANDARE' X ATHLE' - Pinheiro e Bruno, Piéga, Para-
TICO fuso e Num:1s;- Ma3rinho, Vieira,

Ll<ta de campeões que não ISólbbas, Pernanbuco e Bonatelli.

2

lntegrallsmo
'_'WttVliU"Z11R'"C:'_ WAZG ""

A syndicalização das classes
O lntegralisrno favorece a pluralidade syndical dentro do

re�:ime liberal vigente, mas mantem o principio de rigoI03a unidade;
synd.cal num regime pcl.tico integral, porquanto neste os syndica' 05
dev rào proporcionar in! �grailOente, ás respectivas classes, os meios
necesserios á satisfação d� seus legitimo::; interesses materiaes, cultu
raes, moraes e espirituaes,

Uma 'Iê-Z organizado o Estado Integ, aI, este não poderá
p-rrnittir que S� [5rm-:m fó:a do s..u circulo de acção quaesquer
for;as de ordem politico-social ou económica que o possam amea

çar; nestas espheras da vida nacional tudo deve ser controIlado e

orientado pelo Estado Integral.
" "
:I<

A grande revolução de
verdade

"Sendo 1 Acção Integralista Brasileira a reacção contra o

erro politico e o crime social por um movimento cultural, de reno

vação, de patriotismo, de mocidade, d� ahnegação e d� es?erança,
destinado ii impedir que se subvertam os destinos do Brasil na

anarchia, nu materialismo ou no racionalismo empirico, integrando-o
numa fórn1il estavel de collaboração ge classes sob o imperio de um

governo forte, a indifferença perante ella é criminosa.
Dê mim sei que nao resisti á fascinação da intelligencia e

da mocidade. Embóra no fim de uma carreir a litteraria, empalhado
em posições classicas e no limite da idade em que :>e passa para a

reserva, senti-me capaz de renovação e de acção, appellei- para a

mocidade d,� meu espirito e vim offerecer para a g ande batalha o

pouco de intd!ig�nciil gue D�uJ me deu. Porque não vos illudaes
os tempos são chegados da l'Vlorte ou da Vida!

E a Revolução Brasilçira, a Grande, a de Vadad�, a que
ainda e,tá por fazer, a dos espíritos, sempre maior qu� a das cou

sas, essa principia com as nossas idéas!"

CO:\tlBINADO x IRIS

Revestiu-se de completo Reanimam os do Tamandaré obi i

êxito O torneio initlum da gando tambem um comer contra

d C h -J - o -Alhlétic:o ás 1 ó,27. A essa"Fe eraçao at ainense� horas os rapazes da camisa bran-
Oespo r.to ca e encarnada parec�m querer".S' iS� �
---� � f�;--- desmanchar o score mas os do

Precisamente ás 14 horas, já alento, chegando mesmo o JUIZ Athlético vão até a sua. área fi-
era grande o movimento nas bilhe- a pôr fóra de campo um dos seus nal, marcando, em visivel e in
terias e conseqnuetemente no campo jogadores. contestavel off-side, um tento ás
Adolpho Konder. Os clubs bem O juiz Campos é um perfei- 16,28. A assistencia protesta,
uniformizados e dispostos para a to sportman que vem prestando mas o juiz mantem a sua decisão.
luta, enfeitavam a archibancada, seus serviços á Federação com Desanimam um pouco os d.abos
aonde aguardavam o inicio das dignidade e correctismo. rubros, mas Numas mantem a of,
pelejas, até que, ás 14,25, o juiz No deccorrer do primeiro meio- fensiva, obrigando urna intei ven
sr. tenente Emílio Bilbáo-chama tempo o juiz marca um penallu ção infeliz J� um jogador do A
a campo os dois primeiros litigan- que, batido por Chocolate, re- thlético, CUj1 bola desce-lh.: pelo
tes: dunda no primeiro goal do braço ao solo. Co,n:J se achava

Avahy. Atacam bem resolutos distante, naturalmente o JUIZ não
os do Athletico, em optima com- percebeu esse truc, mancando
binação, pela esquerda, sem re-

em vez de penalty contra o

Foi uma partida disputada, a sultado; a seguir, é terminado Athletico, um comer contra
= principio, regularmente, vindo a esse tempo. o rn zsmo dub. Avançam, já se-\�� i;.i!® 5���� ���SI tomar caracteristicos especiaes na Reiniciada a peleja com os nhores da situação, os do Ath!e-

fT�] � s �aF� �r�.., partde finta!.. °d Íris abPresentout.tU� do Atvad?y atac1andpo, porém ar- tico e marcam, ás 1d6.30, o 2' e

� � � fi � _ iii r!lI qua ro rema o e em cons I UI- r�ma an o m,,31. or ve�es a último goal da lar e. CO_'i1 esk

ta el® do. Nos rubros-negros não ha no- linha perde boas opportumdades score de dois tentos e dois cor
me

•

a destacar,. pois seus comp�-I de augmentar. o score. Avan�a� I nners contra �:n t�r;to e um
nentes se apresentaram com quali- os do Athletico e �eal,

..

embel

I
co

..

rner, o Athletlc� �o:�()u-se o

dad�s de leva�ta�, .5�m nenhuma lo estylo, marca o I gog�l do seu campeão do torneio nutiu n da
duvida, o torneio InICIO da presen- cIub, e:np1tando a p;bp, g:lê tenpoíada sportiva d� 1935 e o

te temporada sportiva. Exerceu depois é desam?ata:Ia favo�avel Tamandaré o vice-campdio do
certa pressão em todo desenrolar ainda ao clJb de Agapito, pela mesmo.

dos dois tempos sobre o Fíguei - differençl de um comer,

rense, vindo a ceder por um COf- Collocou-se então o Athletico ENTREGA DE PREMIOS
ner, n'um momento de infe!ici- para a final. Na segunda porte
dade. O Figueirense, apresentou- do jogo houve um incid�nte en

se desfalcado de Costa e C�lico. tre dois jogadOles sem m.lÍores
Ambos elementos fizeram falta ao

alvi-negro, que acaba de soffrer
uma perda consideravel nas vés

peras do torneio: a sahida de Se
cura para o !ris F. C. Calico, co
mo todos sabem, é um meio-team.

Usar ú «SABÃO Ir'mIO» quer Por isso attribuimos á sua fdlta o

dizer econoi,lia, sf)b tojos jogo fraco po�to frente ao rubro-
O� pontJs dc� vista. negro, pelo club de O.;ny. NJ

11 _
lo. tempo, os do Figueirense le-

lnstallaçoes di': luz e força, etc. varam a vantagem de um cor-
Venda dê lustros, abat-jours e to- ner mantendo esse score até o
(os 05 d,;mais accessorios do ra- f' I' d t'd

d '

"d r1
I ma a par I a.

mo e e;ectncl a_e.

O mais bello e variado sorti
mento - Os melhores preços

Orçamcntos, consultas, etc. Foi um jogo bem disputado
Rua Trajano n. 1 I de principiJ a fim. Os rapazes

INSTALLADORA DE FLO do Athletico, em alguns momen-

RIANO?OLIS I tos. puzeram em prática jogo vi-

���§��������������
�� COr"�VEN9A-SE

�

�� que nos receptores PHILIPS são aproveita
� das todas as importantes conquistas d:I sciencia

�\1 do réldto, razão porque recommendamo-los.
�j
�
�� r�UA COI\�SELHEiRO MAFRA 54 - Florianopolis
1.l�4

®4'���]:��}l������,�������

Na linha de frente, Lins regular,
G:illego e Paraná bons e MedeiRealizou-se a?Ss os jogos do
ros e Pieper fracos. O Iris reve-torn:io, o encontro-treino entre o I d

I' F C b' d
OU-3e um a versaria digno em

m
:.

. e o co:n I.la _o g�e todo e qualquer mome'nto. Em-devera log�r a 12 d� maIO pro- bvra 'd 3 2.

O
.

f' I
. ven(;! o por x, sempreXlmo. trCli10 OI a go proveitoso.

I r sisfu d t dCo:n a amen.::ia de Calico a li _ eombl. cdom
ar or

°ds.
a aques o

h d I I
c ma o, ql1e se 19a com ver-

n a e frente, pe a a a esgu �rda, dad � fo"
.

f
_ _1 •

• �,ram maIs requ::nres e
na') pOUQe aDresencar o seu )070 com um

...

d t L •

.

•

.
o, pnnClplO e eC'lmca.

a:llenor, entfetanto, Jogou re!!ular. Foi o pri:n' t'A ala direita sobresahiu-se
�

be:n i
binad

.

l:!ro remo que o

clom-d d P
,) rea lZOU quasl cJmp eto,

as �m3i5 posições. aranà, pa- porgue ôinJa faltou Calico, con
rece-n03 já pó:!e co:wencer a mui- 'd dSI era o como um d0s melhores
tos que é s::!nhor dagueIla p03ição. elementos da nossa capital.O treino seguido dirá m �lhor de
suas po,sibiiidcldes ..A dcfe,a jm
tam�nte� que te:n trein1dJ com

d�(;isão, tornOU-Sê fi aca; não re

velou seu j060 de c03ttlm�, e:n

face dos jog:Js anteriores. C:ulos,
ainda contu::ldido do ultim) t1eino
procurou evitar certos choques.
H3, entretanto, certa ind �cisão
entre elle e Arnaldo, e co:n mu;ta
razão; p::Jis e a s�gu:d 1 vez

agora, qUe jogam juntos. A li
nha de halves não a6iu com::> an

teriorm;nte. Chocolate, no final,
pareceu-nos cançad'J, sobresa;n
do-se Bvrba e G,üo.

Gustavc; Banoso

AGR !\DECIMENTO

O director technico Ja F.C.D.
a6radece aos jogadores do com

bimdo que tão bem souberam
d ;m )l13trar os seus principios es

p')rtivos frente o forte quadro do
Iris F.C., ao qual, em primeiro
treino, ven�eram por 3x2, após
apresêntar um jogo calmo e sem

desejo d � victoria, alliado á exe

cuçã'J de passes curtos e rápidos,
como lhes fôram recommendados.

Continua na 6a. pagina

POR LUIZ TORRES

(Copyright da LIVRARIA DO GLOBO. Porto Alegre)

(Exclusividade de fi Gazela, para o Estado de Sta. Cüharina)
blicaç?\o de suas obras completas, do Izabel Gondim, professora de
ha annos votada pda Assembléa primeirds letra!', que se tornaria

Legi�latíva do Estado natal, e a uma exc�pcjonal trabalhadora.
esplendida biographia q�e o seu Numa longa luta esm estica!o:,
coestaduano Henrique Castriciano escreveu alguns pequenos traba
está em condições de traçar, com lhos de historia e de literatura, e

seu penetrante espirito critico e a amealhou modesto peculio que le-
.

d ' 1 bmteressante ocumentação que reu- gO:.l as orpnans po res a serem

ne deide Mai, de um1 decark recoihidos num estabelecimento a

Cerca de trinta annos depois ser inotallado ás expensas da
d- N;SI3, haveria de vir ao mun- oonterranea philantropica.

.,.,......,. • n:ViiiM;:t71l"r2'er?5!.''''_iW�

Ininterruptamente trabalhou. E
o fez com uma pertinacia exem

piar, num meio essencialmente es

teril-o ilhéo polynesiano da «pro-
..

I d d
Os que o espreitavam c::rta Vf:ZVInqa» , arga o no oceano as.

V· dI· , Viram a m:rem escer d::> ·eueternas ca manas, que e o nosso .

" - •

B'I I t mcho para enxu7ar-Ihe a fronterasl �em eras. ".

Ante esse mysterio literário que I Izabel Gondim na sua r",be!dia
aínda é Nisia Floresta, Izabel ao meio asphyxiante e na sua de
Gond:m sempre conservou uma dicação ás letras tinha abuma
attitude irreverente, quasi imperti·· coisa d�sse saltimbanco.

"O

nente, como a mosca, na fábulaá
em frente da aguia. Mas não ho
corno lhe despreza� á ultima, .. '"
destino de galé das letras. Na
suas composIções por vezes fr an
ciscanamente simples, lembra a

quelIe jongleur de que fala Gas
ton Paris numa das lendas que
recolheu. Um dia elle reflecliu na

vida, na morte, e recolheu-se ao

convento. Os seus comp:mheir05
enfloravam bellas preces. E como
não podia fazer o mesmo, elle se

encerrava na capella e fazia o que
sabia fazer: cambalhotas.

F0rJ. do Rio Grandé d·,) Nor-

U I L...I E R E �
te, ros�veLnen� poucos sab�ão ����������!_!__!_!._�..������������_����.���������_�_!_����CJuem foi Jlabel Gondi'n. Mas d- i'

L._"'__ E·"
'

..

'

T �. A_Sla foi, pelo menos, a mais longe-
_ _

�va das escriptoras Lra5ilcira5, pu··
blicando em 1933, aos 9-1- annos,
o seu útti :no li >Iro de ver·,JS des
pretencioSo5, dedicados á sua mo

cidade e às SUJ.S afbçõ<>s E foi
ainda CO_1tcrran_;B de Nisia Flo
rest 1, a quem interior e intramigen
I-;me 1te disputava as glorias da
Fim �Zi1 litt>ra"i1. joar le joar.
A v,l)ao nascera'TI nu'u meSffi;) Ddhi partiu Nisia ha maís de

r::c n') r' r>:ureSi::0, bo rhdq de! um secu!u, com treze annos para.
Lgu i r i.(. t.!r':A;S ." < r,; :'-10 <l - i, ui> 6raade aventura d� .herdeid,Q n ,.. rI1L�;; s �rr,,�l é 'c'd(·.. di' ,11 do sangufõ e do espIrIta de
litt 1[;::.1. L� o 'YlL�U5·.L �nIL;:Ll_<U .).Jnysio Gontralves Pinto. Foi
de Pap"ry. telo ú;_:, p_ c.do,es lJITn George S,md indigena, «em

enamorados do, aguas piSC:JS3�, e todo sentido», no dizer de Oli
de �,: j:l '10S (V6il�, :toc:;,; d�rra- ve; a Lima, � a esta hora, em

1 • I • _J r
_],Dç(,(', '1),' I e' p lCJ.�l, " C'1J'Ii' I<'_,lã,,) o�. f'en'; 8SS'J' a�uar!]am t)elo

"<.l
I í:" 'H ,�, h, ··,'r,a·"er,s: a !-lU-

�'=".,"'" ��_ ..... ,_J. ·b.&,r.·_;nr'���eery"gc'_'" ..,.,...

t-J�e�;:'2'i��&� C--Hl0menS scienlistas 1180 devem se descuidar o uso da MATTE vis- �
i� filue é &Uin conservador e reataorador das forças physicas e intell�ctuaes
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Vo Exciao gosta de bordar? Nylza Viegas Moura
Não se preoccupe com 50 ris

coso Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho desse ramo, estão à venda
na CASA "A INST -,LLA-

-0- DORA" á Rua Trajano no l l ,
A estação allemã DJA, onda

Dois vôos Dor semana na Riachuelo e Ypiranga, tem uma onde Vo Exciao poderá encom- 31,38 ms, irradiará amanhã o

linha Norte.i-Novos hydros perfeita connexão com a linha mendar riscos especiaes para Joaquim Moura Junior, Zoê programma abaixo, para a Ame-
na linha Rio de janeiro- Sul (Rio-Porto A..legre), visto quacsquer fazendas ou trabalhos, Viegas de Moura Nery Viega rica do Sul.

N d --�7�0
'Porto A legre o

- Uma linha que, de I' de abril em diante, a os quaes serão fornecidos a seu Moura e José Viegas de Amorim, A's 23,15 corresponde às 7,15

DOi J? �:jj 2�� ultra-rapida Natal-S. Ayreso linha regular em direcção ao Sul inteiro conten 00 agradecem a todas as pessôas hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às
a a -

-

Europa -- Brasil em 2 dias! tem sua partida marcada do Rio

I
que manilestaram o seu pesar,

I 1 , 1 5 hs.

Foram archivados, em sessão para as sextas-feiras (com escalas Rua Trajano no II. enviando cartas e cartões; tele- 23.15 Annuncio D/A (allemão,
d� 2-3-9.35, os estatutos, uma lis- De l: de abril em diante, em Santos, Paranaguá, S. Fran- INSTALLADORA DE grammas e llores, pelo lallecimento portuguez}; Canção popular al-

ta dos socios e uma copia da foram introduzidos no ser- cisco, Florianopolis e Porto Ale- FLORIANOPOUS de sua sempre lembrada filha, lemã.

acta da hmdação do Syndicato viço aereo Condor importantes mo- gre), elíectuando-se a volta ao irmã e neta. 23.20 .J«usica e actualidades.

Agrícola do municipio de São dificações e melhoramentos, os Rio, nas terças-feiras. com as -- 23.4 5 Ultimas noticias (em alie-

Bento, Estado de So Catharina, quaes, dada a sympathia que o mesmas escalas. Este trecho da o o
Nylza Viegas Moura!1 mão) .

. 1 S d C d r h d l.u I it h' Quem quizer se trajar bem, I °d 24000 "Annchen oon Tharau"
Rio t'ió'grinho. yn icato on or goza nos nossos m a o I ora �Ul o gan ara

forçosamente terá que usar a"
e convi am a seus parentes e

U
o

.

meios e a procura que os seu, com o noovo horano, pOlS que, ' U A d
o

d
o

ti , ma sequencia de Bruno
- maravilhas do PA _ p�ssoas e armzaoe a assis Irem a

Hardt-W d
o

N«. do arqt. 297 serviços encontram por parte do entre RIO e os portos do Sul,
o

no

RA IZO rua Fe- missa que por alma da saudosa
M.

ar en oe oHans Spirk,
Data" "2-3-935 f d d H h S k

público, certamente, interessarão uturo, se
o

rão emprega 05 urnca- """ ti t f - I
o

d usica e emnc trec er
� - � lippe Schrnidt. n. 21 ex InC a, �rao rezar na grela e

I 00..m .

o .

aos nossos leitores. ,mente hidros do typo [u 52, co- São Franslsco, ás 7 30 horas de' USlca alegre.
Foram archivados, em sessão h C

J 1 1 5 Ulu (Uma das mais importantes de- mo o .Jln angá o aiçára e o 4a' feira, 17 do corrente, se-'
LJ unas noticias em por-

d-.: 2-3-935, uma copia da acta
d I D d C· t It ' o

di J r I
o tuguez]

bl' G I O
o o cisões toma as pe a irectoria a uruptra aeronaves es as u ra-ra- timo la o seu ia ecimento.

1 30 �Q'da Assem ea era rdinaria o o id d
o o

B l l d
C hi I

o

h d Condor fOI a de auzrnentar Isto pi as qu::" com suas mo errnssi- pectivamente, a uenos Ayres o
. uat e o e instrumenlos

da 0011 an la tala yense e o o" o' o

II - d - o o

I
'

o d d '. J H
Ph h S

o

d d A
o é bifurcar a sua linha RIO-Natal mas Insta açoes e accomo açoes que muito inl ue para que sep O seu apparelho de rádio

e cor a em re-matot ae cns

osp oros, ocre a e nomma, I
' ,

1 7
o

3
o

b
o

d d (1)1'10' t d
d • d I

o

h estabelecendo na mesma, futura- para pas5ageJrOS e
o

tnpu- I a revia o o tenpo e transporte funcciona mal?
r-jI .zner, oca o quarteto .::

a p.aça e taja y. d
o I t d t tos d I

o Siegfried Borrloes .

.nente, uas carreiras por semana. an es, grano es co:npoar irnen o, rs ma as europeias, para cerca I d 1
�

b d
ncertezas a corrente e ectrica 2.15 Um dialogo philosophicoNo. do arqt. 298 A primeira tem inicio no Rio, para agageus eo correio, repre- � 3 dias, entre a partida do

I I V Ih M d h d por certo. sobre a vida que é, iodos ser-
Data" "2-3-935 nas quartas-feiras, pela manhã, se- se�tam a u tl:na pa avra na e o un o e a c. ega a ás Adquirindo o Estabilizador

guindo via Victoria, Caravellas, aviação commercial, republicas platinas, e de 2 a 2 J 12 de Corrente terá o seu rádio
Foram archivados, em sessão Bdmonte, Iihéos eté Bahia, para Alem das linhas do littoral, dia3 entre a EurJpa e os princi- I

d 2 3 935 lo sempre com o vo ume proprio e
ê

- -

, os estatutos, uma IS- continuar no dia seguinte, via acima m .ncionadas, ficará emJcom- paes portos do B�i'\siI. São esca- regulado perfeitamente.
tJ d0S s:>cios e uma copia da acta Aracajú Penedo, Maceió, Re- pleto vizor e até com os tempos Ias nesta linha Noltal-BueJ.os Ay- R I d I
[d d S

o

d d C
� esu ta o, em a gumas zonas

da run ação a c OCI!,! a � 00· cile, CabedelIo (João Pessôa) até d� vôo
o bast�nte me�horados, a r�s: R�cife o(nls s�mana.s do ser- da cidade: 200 'l.

perativa Agraria de Consumo dos Natal. A volta será realizada, grande Imha Int�rna:::lOnal Cond::>: ViÇO Zep?elm) Bah:a, RIO Santo�, F
o

t tOd
1,I\O,·�a'ores �

o

d - da Ilh l o o

N I B A r:;'l
o

lO P o AI M
uncclOnamen O garan I 0-

_ .� e �na Oles - o a.

respectivamente"� �as quartas-felo.as e�t�e a:a :

e

Q JeQloo; yrç" qu �
'. �'I�nopo IS� �[[O _

egre, on-I Preço módico

No. do arqt. 299. de �atal a �ama e oda Ca?Jtal ua esp�c,al:n�::lL a pJ adora tlvldoou oe BjLonO� :�Yles. Paroa os
"INSTALLADORA DE

Data" "2-3-935 b�hlana ao Rl� nas qumtas-fel�a;. das mala, L·lfthansa·Ccmdo.· de' p3.Sng=HOS, e�pecla:m.:�'.e os lOte-I FLORIANOPOLIS"
Fica, desta forma, estabelecido e para Natal e Condor-Zeppe-, ressados na vlag�m RlO -Bueno

R T
o

o 1 J
..... Foram archivados, em sessão" (. se, viço d� passageiros o

correio lin de e para Recife, sendJ pois Ayres, ou vice-versa, este tem;)O
ua ra)'ino n

d� 2-3-935, os estatutos, uma e �arogas, por algum tempo sup- esta linha brasileira imp?rtantissi-r d� �ransporte tão cueto, que f�i
lista dos socios e u:na copia Ja pnmldo entre os p:>rto5 d� Cara- mo factor dJ grand e serviço aereo p::>331Vd estabelecer p �lo aprov�I

acta dI fundaç'lo da SJciedade vellas, I1héo3, Aracajú, Penedo e transocea'lico interco::ltinen�a\ entre tamento d� modernissimo mlterial

Cooperativa do Consorciv Profis- Maceió. Esta linha, que será ser- a America do Sul e a Europlo aviatorio, será ta'llbem de gran'.:b
s!onal Copperativo dos lavrado- vida pelos confortaveis e grand.::s Em cerca de! 24 horas as malas va:1tagem.
r2S e criadores de Ilhota. hydros trimotores Junkers do typo chegam d � Natal ou Re::!fe, re�- Continua na prOXl71 O numero

Mês de março

Irradiação
da Allema

nha

novos horarios da
"Condor"

Vem.

2.30 Concerto de inslrunenlos de
sopro.

3.00 Leitura do ptogramma (al
Iemo, port.); Dzspedida Dffi
(a!lemão, portuguez},

Querendo reparar, e engraxar e

lavar automovel procure a «GA
GAGE AMERICA�A}) rua

Francisco Tolentino n' I'

U EN1?E-SE un:a �onfortavel casa, sita na rua prin
cipal do dlstncto <0oão Pessôa», com fU:1dos
para o mar.

TRATAR NESTA RE I)ACÇÃO.-

-----_

---I,- GARANTIA EM

UR S
MAXIMA

E
IAmerica Terrestres, Maritimos

e Accidentes"
Fogo e Transportes
bL\ccidentes no Trabalho
Responsabilidade civil
Accidentes pessoaes
Automoveis
e Fidelidade

Rio d� Janeiro Rua da Alfandega n. 41 -- End. Teleg.: ASAFIC

Itajahy:Bornhausen " CEa.· R.
Séde:

Pedro Ferreira, 26 .. C.Agentes em

Em Laguna: Alyrio Alcantara

rostal,17 o
•
•
�
•

,� I Agencias em iodos os Esiados do Brasil :
t�.;

.___
m

t�' �

[����e�(5e��o�o.G••G-�----------::::::====-------------I.o••e ool
)

'

..... -.
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�
�
�
�
� Matriz:
� Fali Blurrlenau _Joinville Sao Francisco Laguna
� I laes em: Mostr\.Jario perrnaraente em Cruzeiro do Sul

� Secçao de Secçao de Secçãc) c.:e
�� FAZENDAS:

MACHINAS '.��� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tem os FERRAGENS:

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar�m&deira
[� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas '�l11ecbanicas
�� 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. f} j
Linha para cosere sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de" esplosão, Motores ._.J

� Lã em novellos em e ad as Louça esmaltada - apparelhos de
-

jantar - talhe- electricos ��� �r-�' Sabonetes e Pe rfu árias rQS Material em geral para transmissões: eixr.s, ii.\i.·,�, I�' Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona .. j

� Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes t. ��
[� Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD)'e;a3, &CCtS- �.,'���� Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico h{4

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYEf> 4

I � Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral A

I � ��pr�za �acional -d-�����a�v��--g-a�ç-,-à��--'-'-�-I-���--p-c--k���"-----v-a�p�o�r-e�s�'-'-C-a-r-I-Hoepcke", "Ann-" e "�ax" :j
r � Fabrica de Pontas "f�ita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro "Ara·tecE.::" �i
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Sociedade Imnzobi!iaria Catharinense Limitada

Villa Bair1earia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

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

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode hrindar seus filhos.
Linàa Vista Panoramica.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente

ô

e agua potcuel,
Terrenos completamente planos.

A VILLA BALNEARIA DISTA a:

1000 metros àa Ponte Her-cillo Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feàeral, em construcção.

600 ôo 6rupo Escolar 10s� Boiteux.
Na séõe ào Distric:to Toão Pessôa.

��rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaàe se enrarrega àa c:onstrucção àe Pr-éôloe

cs lótes cõqulr àos, meàiante o pagamento àe uma entraàa á
ur.sto e o r-eatclte em pagamenlos mensaes.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

CAPITAL

p k
FLORIANOPOL.IS
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-1�ompanh�.�fU�Q�·�i,:n��7:�.:da Bahi!l

-I��iitaria-Ch"iquinh;
5E6UR05 TE'RRESTRE5 E mAR!Tlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em caramellos, bonbons, empadas.

Cc:pital reolisaõo 9.000:000$000. Iii I.
conservas, vinhos finos etc.

Reservas mais àe 35.000:000$0001 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
Receita em 1933

17.762:703$:16J1 samentos, baptisados e bailes.1mmoueis 13.472:299$::319 �

Responc;abiliàaàcs caaurnlôo s em 1933 2.369.93B:43Z� ,16-
(Estas responsabiliooàes r-zfcrem-ez sórncnte aos ramos oel f<:ESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar
f060 e TRAN5PORTE5, que são os DOIS Ut--!IL'05 em

qlllll I l' H E� O D O R O F E R R A R Ia Companhia opere)
Agentes, 5ub�Ag.ente5 e Regulaàores

õ

e Auarias em taàos os í RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Estaàos ào BraSIl, no Ur-uquc: (5uccursal) e nas p r in cip o as [ RUA TRAJANO) Telephone 1.194

praças extl'angeiras
Agentes em florianopoiis CAmpuS LOBO & fIA.

Rua C. marra ri' 35 (sobraõo) Caixa postal 19

E:�lj:���i�sL�::��uIla e ltaiohy 5::�;��[:��::rrl \, I,""""""""""":""''''''''�''''��R�_
-

-

6lumen:Ju e Lages
.' '.;7'" t � ftm Iff�"l, �"" O';;, It�· � fP,

----- _���_,�l.... f uu ��{�u � [,d.

E' O melhor medicamento das enfermidades do esto-

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo TVjlO;Ira;Jhia. Estereotypi
Encaàernação, Pautação, Tradas enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno bolhas em Alto Relevo etc.

dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos Irl��������-IIrins t: figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis,

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual AI"oOI ;

está fermentado com culturas extraídas do fermeto bulga- '" I
ro Meyer, a uma alta temperatura, Por esse processo con-

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba- Atacadistas U Iysséa
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi- & Sobrinho

o E gente. �""l"i r
-

,

Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs. R. CONSELHEIRO MA- �",.,." .

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no PRA N. 70 Vi rgil iO José
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo, invólucro a marca: GRANJA ZINA.

II G
. es-e- •

Telephone n. 1632 � VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- FLORIANOPOUS , a r� �a .. I � UaTi í,",-
�==================================��=====. tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. _

--

_ .,.... ""_.
dentes "

. 1 "": '�r� : lo 'ai

Commercio por gíOSSO de Sal, Trigo, Farellc,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

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

-

ATT_NÇAO
������������������--------

Yaurt daGrarUa
Zina

ARTIGOS
CRIA ÇAS

r GARANTIDO
E CUSTA 6$

____ U!ADO__

SE QuI:.�<.t.,) Ai' T'A.t :�2
AUTO cornmodameníe e comI Modista I

LIRUA 28 DE SETEM- IIBRa N. 16

segurança chama o

Phone.
E NADA I\IL�l� 1

______________ .._.9

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

FunClaClCl em 1885

Rua Felippe Schmidt n: 8

Caixa postallZ9 Tz}, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

A ,� A 1-1 O M E N',;,1 (tl3,)� r-I 4.:.:...::,�

Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

.

1!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
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Dr. Cesar t\vi1a !:! fk.r..1�;;rif,l;;J�P.RZp;;.!e\".
I .

I
I I

O C Sartori I ! Cr. Oswaldc B�!cão Vianna
I r. esar II '

I
ii .

Clinica cirurgica-operações I:., 1-, Es�r,:ptorlo R: Felippe I:II Schrnidt n 9 Phone 1483 !
i �

I

Das 3 horas em diante dia- I i =-- [
riamemente á R. Arcypreste ,! """'

I

Paiva n' 1 -- Phone 1.618 III' i
li ! Dr. Fulvio Aducci i

Residenc!a:-R. Esteves Ia-II' Advogado 11'nior, 179-Phone, 1.2851'1 II R J
-

P' t 18 i
. i .ua oao ln o, n: �������������������:-=======-=-===

i ; (sobrado)
I '

�===-

II; Das 10ás 12edas 14 ás e.fínacãe de AssucarDr. Antonio Botini
i I 17 horas y

_

! =--= ========
Medicina Il1terna- Syphilis r

'Vias Urinartcs

,

� Dr. Pedro de Moura terra I
.
1--------

Consultoria {:; Residencia I Advogado
Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.858

A Gazeta Indíca:
��:v.&:.;.b.���"";JJi.,��-w:���

•

.;�.����7r.;:J:��:�.�
--- _._-_._--

EEx-assistente do

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n: 1548

Compra-se pelles
cruas de Gato do Mat

to, Graxaim, etc.

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

H. Jordan & ela.
CASA MATRIZ:

..JOiNVILLE
Estado de Santa Catharlna

Endereço Telegraphico «I NCUS»
Caixa Postal, 75 Tel. 514 e 507

FIL-IAES:
.

Mafra - (;ar10lnhas
(SANTA CATHARiNA)

�io Negro -_ S. Matheus
(PARANA)

Herva Maite
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do palz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte llie;�s

Fechamento de r1lalas

TERÇAS e ÇUINTA�-F2IRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás 19,30 horas

PARA:--ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLE, CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

EcHficio La Porta Hotel

. Artigos Photograp' icos
Revelação -- Cópias -- Ar I ílações

PHOTO

J O S E' R LU IH] l,! ' �' _ITlJ
RUA CONSELHEIRO MAFRA 1 I. 124

I

I
I

1

I

I'
I

,I
1

Só o profissional competente f' criterioso j I
póde executar com esmero todos c trabalhos f �

� photographicos, garantindo-vos revel;
,
i ), cópias '�

� e ampliações irrepreensiveis e aos.. utamcnte
e duraveis. ,.

- U�
�

G REVELAÇÃO GRATUITA DOS FíLMS COMPRADOS '", ,,'1

_.li.>. NA CASA \'b

e �;y
��,��m��L���1 •. ".�;P�.'�������:)1'�� -i� ?',_i'ii ��i_/� "r; -<>:l}!J "j,-j

CURSOS DE

Chapéos e
(ESPECIALMENTE DE APTE)-PAR "

'\ l\'tODA ,1-1.::- 111MININA-ENfElTES Pi. ,A CHAPEi S 11
;

II
!1
I

1

o Instituto CR[:�
-

f �ON
Rua ConselheirD Mafrs n. 7--(Ed�. _:: ; '();:' )

SOLICITE A SUA MAT� { � .:

=de-I

==João Selva==
Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica: Rua Bocayuva, 154

Depc§lto: Mercado, 36
--�:--

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

.f!m��(��e������ :��t?�� J

��
1

1

��� l '!
� Attentae hem ti �. !
� f":
� A Agencia rv�c�"" -:;..-.--. C",) t I

� de Publicaçoes1 í> I, Sd I j � J

1_'"
em São Pau lo, é autoriz .. ,.:-3. LI I is- !: Jcalizada pelo Governo Ft :,_ .. �� ú �,' ,1possue a carta patente r�•. � ��

� r J
ftJ FORMIDAVEIS sorteios proprios, t.es v I: - '.)J: I 1��� semana, todas as segundas, terças (. �� xta�_r ;i' .• �

I EXTRACÇÃO com globos de crystal.
r J

l
A MAXIMA lisura e honestidade, ;'.j:', cs 0Ui _ ,i

teias são presenciados pelo r ",'o � 1 '

·��'��������,�����,�r$l,� )

�O�G��G��.��.(�@....s•••e.1 �fGI!N��������(iS� .��
.. :�

I Fabrica de Moveis I � Transporie ;:"�< J�@@ ��1� - � Florlanopolls B r 1 r�ctjro �. 4=
P d

DE

V-t n ii � Yd
fi e ro I a I ,ACEITAM-SEPASSAGEIROS, CARGAS EE�COi,lENDAS �\\"jG li Fett & C ia . Li (��J ; �� ':'� -.�a '1� ACEITA ENCOIV�MENDAS EM QUALQUER. AGENCIA-Fundos do Horol r/f �r!l ;: I

O ESTYLO-ua João Pinto, : I B-Telephone, 1693 �

i�e���������GY�eOOO�.fI_ .

jl

•

=P�re�f�e�ri�r�'"o�_·s�··a�·b�-ã�-o�""-·�I�:=:=ii1ii�·1:liiia;;:=.:dl:e:-A("'C;:=:u:::ri�tiiLb:=:a')7fa=;b�ri:=-�=ad:=,t�=��-=-.�-��: ,- ---I-j-(���:
é dar vaiar ao que é bom, é econamica' e rendôsG

_'�"='-'"

EXPERIMENTE E VERA QUE E: SUPER�iC""�

RUA DEODORO 33
FLORIANOPOLIS.

a todas as pessóas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA
.- o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

\ ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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trai
Completa hoje o seu 250, �

anniversario de fundação a ieDesportos conceituada Livraria Central
Rcdactor-Cypriano Jc sé de AIb e rto En t res. E In I 91 O, ....,,_,., , ...e;;;;;m;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;,;;;m__iBiKi__

o seu actual proprietario IVO I
�

(G) O T b I d J E
Continuação da 2a. pagina iniciava sua actividade C0111-

�li, J - ri ema � ustiça leitora] appro-
vou a renovação das eleições de Itapocú, tendo o presidente mi-

mercial com lima pequena II d B-J ni"tro" '�"ln�nçgddo e - arros, ordenado á secretaria qu� telegra-livraria e um desprovido ga- phasse a) Tribun'1l RegiOlnl desse Ltado, afim d� gUç seja, pelobinete typographico, instal-
. _ ".', ., 'd' " J. d ',�-

1 d
r

F T C' 1
J e,pcCll \"O oresi .nte, marcara � .lta da installação da constituinte

a�11to,sc ladruad e: IPl1)e ?dc.1- ci!�harinens�, o iue possivelmente se verihc arà ainda este mês.
ITIIC , 20 a o a con teci rs-,
sirna Charutaria H::spanha.· --------------- _

PAULISTASxCARIOCAS Hoje, volvido apenas um quar-.
to de século, a Livraria

Os paulistas venceram os ca- Central conta com vasuss _ \
riocas pelo score de 3x2, apo mas e importantes installa.1
um jogo falho e cheio de inciden-

ções em prédio próprio á
teso Muitas vezes a polícia te Ve

mesma rua, mantendo cinco- A P f' M" 1 d S
que agir para "serenar" os exal-

enta e.np regados, mais ou Rio, 14 (C) Faltam ser cons-
1 re eitura lInIClpa. e ão

tados. A chuva cahiu durante �
. ,

I' d 'p , Francisca do Sul, dando execu-

menos, distrib.iidos pelos utucioni iza os os seg.untes: ara,
. I' I bl

I
toda a peleja, inutilizando pOl seus diversos serviços de Maranhão, Cear.i, Rio Grande do ção aos mu tip os pro emas que

isso a téchnica. A bola pE'rmane- , N I A.' B 1
'

R' d lhe estão allectos, resolveu conse-

b bÁ livraria, papelaria, typogra- 1 OI' e, . 'a::;,")as, a -111, 10::0
, .

1 d
.

de e não tem «querer». cia nagua certas occariões, delle J 'G 1\'1', G gUlr a titulo . c emprestrmo °

P'1!' a encader" acão p aura .ãn anetro, oyaz, rv .i�,o rosso, �

sahindo apo' � 5 ou 6 shootes.
'1 " . 'J Y ,

C u ',;, L,..., � d zoverno do E3tajo UGl tomo Jer-
v t tvoi 1 d oanta Catharina, sen o que c J

U d d
'

I A
es ereo ypia, a em e uma

B sey para melhoria do depauper am ver a erro water-po o

_

zrande secçãode brinquedos, Piauhy, Copz e ahia, jà c"t:,o

d lt' d "J J d d '11 d::lo rebanho daquelle município, e
guar a-se agora a li rrna a me"

I
Seus p rincinaes empregados com a ata a Insta Iação as

II d t
t �

. , ,

d rue constituiá um verdeiro orgu-lor as res.

I
são O sr. Goàof:-edo Entres, Lsp::ctlvas con,tltUll1tes marca as. 1

lho pars a administração do sr.

I J d
' 2- P 4 I gerente; �.Pedro Xavier chefe Rog rio Vieira. Um touro a ser-

naepell' enCla
"

ortugueza .,
da SeCCã(l de venda; Hdns

S I!l H h 1 I'" viço da Prefeltura !
ant�s o. espan.a, Spoerrer, chefe do c3cripto-
�ao outr�� resultados d� Jogos

I rio e senhorir.ha Olindin;;t G ra·tifl' caço-as
Agora publica � A Noticia

I d "t I d I
� de Joinville que tal foi o cuidado

re_a lza 03 on em na capJta r-

Avila, e:1carregada da corres-
Sao Paulo. pondencia. Por motivo desse addicionaes d!spemado ao bello touro que um

dia o mesmo, cansadQ do trato

anniversario, os empre.gados
(O _ O 'd I

I recebido, r.esolveu e;nbrenhar-3'::
da firma não trabalharam Rio, 14) ,presl en,e matto á dentro, qual o explora-
hoje, Ao sr. Alb�rto Entres E h

_
Repl:?hc� annun:iOU a reso- dor Fawcett, para depcis r�app?.

(i seu') op2rosos auxiliare� luçao legIslatIva que abre o cre-
rec:õr cobnto dos carrapatos e

U
enviamos nossas felicitações, Lto es,'ecldi eL I L818 686$1 l:J9 bernes".

m CO n t ra t reS Ja�a pa:ra;TI >,oto dó! g:ratifiC1cõe, A A
� �.l conteCf�U, po�em, que não que-Roupas para homens (:' ,ddicionaes, que deixaram de se; rendo o Director de Hygiene Mu-criança só na CASA A .

t d d d tpagas em VIr u e os ecre os nicipal, bancar o «veterinario»,
CAPITAL

, 19,582 e 19.565 d� I L e 6 re30lveu o sr. Rogerio Vieira, en-
b janeiro d� 193 J, O primeiro tregiJ.l-o aos cuidados do fiscal mu.
lesses decretos regula a di ;po:1i- nicipal que, dado os seus alto3
)iildade, a,8ons::ntadoria reforma l' d fcon leCImentos e eu errnagem, as�

� jubil":iõ-os dos funccicn,1riüs pu- sumÍu o encargo de livrai-o das
)Ecos do govemo federal, e o Sé- immundices.
sUl1do tr",t-1 da sitUEição dos em- Tratou logo de metter mãos á
pregados dfeetivos das secreta- obra: adquiriu carrapaticide, mis
:-ias das duas casas legislativas. turando «á bessa» com agua não

obêdcsc!1do á dosagem recomm�n

�ada na búlla, e o touro con

torcendo-se, victima de um enve

lcnamento, urrando exhala �'a o

,t1timo suspiro, como que c�aman"
do justiça pela crueldade que lhe
acabavam de fazer. Elle gue era

um animal fino e que tinha ido
Convida-se aos socios quite,

para lá corr o fim de melhorar
deste Clube, isto é 9S que satisfi- b

d I dos re anhos ...
leram o pagam �nto o ta ão o Acab:>u sêrvindo de pasto a03
mez de março p. findo, para com- corvos!
p:uecera-:n ou S,! fazerem repre- -.

_ Positivamente, para reduzi-lo
sentar por p-ocuraçao na Assem" - 'f' b A _

bl' O I 'I data0 PI 10 anguete, na:) pagou
ea era que sera e eva a a A I d - I
ff" h d d' I 7 ,a pena traze- o ê tao onge.

e, elto as 19 oras, o la

do corrente, na s�de social, afim
de tOffilrem conhecimento de di
verS'.ls renuncias de Membros dEi
Dir,,;ctoria, situação financeira do
Club e dar solução sobre o dw
iino de,ta Sociedade.

Não havendo na hora marcada
numero legal, uma hora depois
haverá 2a. convocação, a qual
'Será, com o numero dos presentes
resolvido em definitivo.

A
M
voz DO POVO

�.6ó.... ...,.,..._,,_.........""'.�..,.,...""""..,..."'i>...........,""""'r---_�--'_w...,.�_.. �

.tL� .......a;............���*��:..lilo..�����������---.........���f!i

� Nossa Vida �rw""'-'�_""Y"""""'i""'",�"""",�...... r-"",,,,,,,,,,..,,.,,,,, """"',.,.....,,,,.,........""'"".:s...:wz......,..,.rij,� •._..............a. ".-����!.i ..���_..:.or:�...�...��....J:Ir_=_"'� ���_-�-.::! _��...IIi.

E' o processo mais fácil

*
**--Nenhum bolo

queimará si se puzer
TIO fundo de forno.

ou

sal

Aguarda, entretanto, que sexta
forta

feira compareçam ás 16,30 par?fino
novo treino, não só em conjunto
como individual (a) C. JOSE',

No casos de envenenamento,
deve-se emmediatamenie adminis-
irar ao intoxicado grandes por

ções de água morna e provocar
vômitos, enfiar o dêdo rapida
menta na garganta ou Jazendo
nesta fitilacões com uma penna
de gúllinh�!

de lavagem do esibnago,

Não esqueçais nunca de que o VO[SO

De pequenino é que torce o pepino.
n
li II

Ann.versariou-se ôntem a exma

'I
ante nesta capital.

sra, d. Frederic3. de Oliveira, es-
-

posa do sr. Alvaro Soares de Acha-se nesta Capital
Oliveira, conceituado commercian- cap, Getulio Lelis Pontes,
k, vem servir no 1 4 B. C.

o sr.

Fez annas ônkm o sr. NarbiJI i E'FlLLErlmEtiTO:
Silva, guarda aduaneiro nesta d
dL�

da F0\ ça Publica, que se acha
vam de s�rviço na Praça 15,
foram apresentados. ôntem, ás au-

Do �io de J,aneíro chegou � I
toridades policiaes os menores Po

sr. GUllherme Buch, commerCI- lycarpo Costa, com 1 5 annos e

I Gregorio d� tal, tambem menor,
------------

que Sê empenhando em lvcta cor-

poral soffreram ligeiro ferírnl"nto.
Os rderidos menores �oram

medicados no H,jsp,tal de Ca
ridade e em segUIda remettidos

para a residencia de StUS paes.

Transcorreu ôntem o anniver
versa rio natalici0 natalicio do me,

nino Cassio, filho�do nosso col!e

ga Cassio da Lm: Abreu, rêda
ctor d'O Estado.

Fesceiou �abbado a data do seu

annivers�l io n::.talicio, o sr. dr.
Ivo Picolli, inspector de Estra
das.

fAZEm Atiti05 HOJE:

a exma. sra. d. Maura Regis
Hom;

a sf'llhorinha Maria da LUl;
a senhorinha Olga Neves.

HA51LlTA"ÃO

N0 cartGlio do Registro Ci

vii, r'st'1 cid::;.de, es�ão se habili
tando para casar: Acyol:i Vitíra
e d, Chtilde Franc;�c�. Teixeira
ambo� solteiIos, nalura;s deste
Estado, domiciliados e r s:dentes
nesta cidade; - Mario Augusto
Vai �nte e d. Valda Guimarães

de Oliveira, ambos solteirvs.

l'HEBAm Uti5 ...

Encor,tra-se, nesta cidade, o sr,

E,r:-:.'l'" dJS �H"'OS, funcclOI1ario
do lvi 'isterl' Lia A rjc�ltur." em

-'

Laguna.

Artigos para hom8ns po
c em s\..r adqUlridos, por pre
,JS c,,: pClonaes niJ Para-

110 J : lU fedppe Schmidt
n' 21.

que

Garage Amarlcana Rua
Francisco Tolentino n' 1

TELEPHONE 1.577

I ! lncrlvel!
UQ Paraízo", a pre·fer�ida da nossa ']eunes

se-dorée" es�tá vendendoSedas e mais
lindissimas, que dão encanto e belleza.

a presente estação todos os arti
gos os mais elegantes chegados recenternen
te de São Paulo e Rio. - No PAR,L\IZ 0, á Rua
FeUippe Schrnidt N. 21 -- JOS E' EL�AS.

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

AZETA

Adquira uma bomba para pu-
xar agua de poço! ! Compareceu, à Policia C:;ntIa!

Ideal para consu:'1O domiciliar. Antonio Mello ,com IS annos,

Eleva a agua a uma altura até residente á lua Conselheiro Ma

I 5 metros, funccionando conjuga- fra. qu ixando-se de que ôntem,
1=a IIece u o sr. A I �

da .com um motorzinho de 1{4 ás 13 horas, quando se dirigia cantara �Jlachado
HP., que pôde ser ligado até á Pharmacia da Fé, em busca de Rio, IS, (O), Falleceu

num simples pendente de luz. medicamentos para pessoa de sua ôntem, nesta cidade, o jorna
Preço baratíssimo-Grande al- familia, fôra aggredido por tres lista Alcantara i\tlachado

cance pratico. menores sendo, que um ddles é Filho, director do «Diario da
hlho do sr. Albino Lom n�r. :--J I t.:!» d;;sta Capital.

Faíicc.eu, ontem, em sua resi
den-:ia á rua Curitybanas, n. 74,
m avancada idade de 65 annos,

a senhora d. Etelvina do Nasci"
mento Badejo,

O seu enterramento realizou-se
no Cemiterio Publico.

Sedas,

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS"

nosso Estado

Rua Trdjano n. 1 I

,

Prefiram sempre o inegua f

-

vaveI SABAO
liNC;O de Curityba f

Brigaram e fo ..

ram para o

Hospital
soldados

Concurso Paraná -

Catharina
DO

Santa

Os /� morte deultimas
Llm touro

municipal.

Dizer com 20 pa!avras no maximo a effica
cia do afamado AivlARO OAM8AROTT A, o ap
peritivo mundial, o tonico reconstituinte do sangue,

Os concurrentes deverão dirigir-se á Caixa
Postal 11, 3605, São Paulo,

D l' dos classificados receberá uma caix?
com 12 litros sortidos, de productos «OAMBAROT
TA», u 2' receberá meia caixa e todos os concur

rentes receberã:) uma garrafínha reclame de AMA
RO «OAMBAROTTA» .

Assembléa Geral

C·lube Annita
Gari bald i

RenovandoG
COilvite

RIO, 14 CC) - Pelo e,nbai
xador argentino C.l;'t:a;lO foi en

tregue ao presidente Getulio Var

gas, uma carta autographa do

presidente Agustin Ju:,to, renovan
do o convite para que o presi
dente da República do Brasil vi�
site a Argentina.A Dbecll,ria

..!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




