
hoje ao Brasií o presidente da Repu
GetL��io Vargas, a quer.. Argentina e

Ur-uguay pr�estar-arn inequivocas e eloquentes
nag ns de apreço e cordialidade.

Retorna
blica sr.
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Com1\rêa

A

manobra d� emergencia. DejJois'
<111 nuvem de pó que se levantou'
um dos automóveis que vinha alraz

chocou-se contra o vehicu]o de
!! ineu Crnêa lançando-o contra

uma arvore, fazendo-o virar rep�
tidas vezes para o cana! á mar

gem, onde os pnrn -iros soccorros I
foram encontra" L meu CoorêJ em I

estado de coma, Rompe-se a mas

sa em direcção ao local do acci
dente, invadindo a pista. Chegam

RIO, 3 (G)-Enlutada, des
de o inicio, pela morte do gran
de az lrineu Corrêa, ainda assim
a corrida da Gavea polarizou ôn

tem, as attenções de toda a cida
de. Ao primeiro momento do de
sastre, este consternou de tal fór
ma os espectaculos que os con

correntes quizeram ab andonar 2,

., pista. Ouvido, porém, o comité
� director do certame, decidiu-se que

continuasse a disputa.

Pouco depois de Irioeu Corrêa, los wccorros médicos e uma a1Tlbu
vinha corcendo o az brasileiro Ma- lancia conduzimlo médicos e en

noel T '!ffé, que tambem foi cbri- fermeiros. O az brasileiro é reti
gado a abandonar a corrida, na rado e conduzindo em maCél at?
flual estava collocado em primeiro a arrbubnclil. Nem bem esta an

lugar. O português Lehrfeld pas" dára quinhentos metros, e já Irineu
sou para primeiro, onde foi logo Corrêa éra cadavêr.
substituído pelo brasileiro Bene
dicto Lop�s. A corrida dé'senvoi·
veu-se nesta posição até a 23a. Carú perguntou, vivamt;nt� in-
terceira volta, quando um accidcnte

t teres�ído: '

collocou fóra da pista o corredor. -- «Como está Irineu? E:;lá
brasileiro, Dir-se-ia que a sorte muito ferido h
estava conspirando contra os bra·· Um pop:llar que se apprOXí'1!íl
r,ileiros: os três azes, lrineu Cor- va na occélsião respondeu:
rêa, Manoel Teffé e Beiledicto i

-- «Irineu morreu».

Lopes, foram afastados da como. Carú, emocionadisoimo, foi aca-
petição. Retirado Benedicto Lopes, m�ttido de:: uma crise d,� pranto,
o argentino Ricardo Carú ganhou 'chorando como uma criança. Não
a vanguarda, seguido pelo por'- respondia nada a ninguem. O povo
tuguês Lerhrfeld. carregou Cl1Ú em triumpho.
O desastre que victimou Irineu Falando ao microphone, Caní

Corrêa deu-se na segunda curva disse gu� :130 tinha valor nenhum
da avenida Visconde de Albu- ma victoria em vista da perda da
querque, pouco depois do inicio V;dl de um amigo leal como Irineu
da corrida. Todos ouviram, per' Corrêa, A segmr, convidou to ,los
feitamente, o forte rumor caracte- os volantes para· aco�npa!1harem
ristico do choque de ferragens e os fllneraes Jo grande patricia.
a pressão momentanea dos freios, O corp,o de lrincll foi vellado
violentamente seguros· por uma na U JÍão Beneficente dos Chauf-

Depois de 'vencer
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eITlpçao
o deputado João Gnalberfn Bítten

cocrt, indignado com a nóta publi
cada pela "AGA 'lEIA", Harchítetan
do um plano díabolíco", dizia ôntem,
á noite. a um collezai

=-Esses icrnalistas pensam que
tem humanidades para achinca
Ihar os outros eH ..

---Não convem João Gualbeito, ao-

P res I"den te Gab rie I Te rra bas. ficando fluís
, embr,lr1ha�o que o

Agrt?pa. O exempro esta ah! patente,
be se que Bernardo �arcia esti-

��A"*�:;':��Cà"��f:"I-:-S-:�O=""��A"'t�J��jJ��;;:��::EOO���#-X-�.r.,�,'�,;vé.a na Cathedral, onde se reali- e �5
zou uma missa, a qual devia com - �� , .

parecer o presidente Terra, para :I� __
. --_... ------.

--- -- -- .. _ _
� ��ali mesmo prsaticar o attentado, ;., N h d J�1

f' f d vista do � a man ã e ontem, com aqu-lle céu cór d� chumb», �'1
que lCOU ru ta o em

.��. � fomos ao TliJ[);che Municipal dar o abraço de boa, vindas �i�
ijJ ao sr. gel. Ptolomeu de AsS:S Brasil que em 1930 co- ��
,� 11
I� mandou a coluna do litoral, 5Gb cujas ordens e servimos d,> f,<�

r.l�
pois aqui foi lntérventor Fed.ral. fw

� Cumprimos assim um dever de amizade sadia (�for:i� �,�
r e tarnbem um de gratidão, pois si tivemos o prazer de: ser- lr.'!I
r vir á n ossa terra e ao nosso povo, devemos ao velho cabo �
� de guerr� que para cá nos trouxe, lá dos rincões g1úchos, r�
� quando tinha em suas mãos honradas os destinos d �l ter, a c �
� da gente barriga-verde. �
"

.

A recepção que oillustre governo do E,t::tdo e o povo ij
� fizeram, ?ntem, ao governante energico dos dias agitados de �
� 19?O, f.oI b.e.m urna prova de apreço e estima gue por certo ��
� muito dignilica o austero general. ��
� II

n
II �J

>� Pois bem, durante o tempo que ali no Trapiche �
� aguardavamos � chega?a da embarcação a cujo bordo viãjava �
� 0. sr. gal. ASS1S BraSil; nos puzemos a observar o gele: fi"- �j

:eurs e dahi sahiu para a r:stação � ziam e conversava� os srs. deputados, esses novos papagaios (��
Mauá, rumo á Petropoiis, onde presidente uruguayo não ter po- � do orçamento catannense e que lá estavam em grupos 011 lu..t.1iIresidia e!le com sua familia. Irineu dido estar presente aguella ceri-j"

rodinhas. n

deixa viuva e urna filhinha de monia religiosa. r O sr. Altamiro Guimarães, que é o chefe do bando, ê�·

nove annos. Garcia já foi presidente do e tava alegre, espansivo, falastrão e... ,até poetico. �
Dias antes da corridas, um P 'd N' I' I d d � Quando a banda da Força Pública tocou a marcha �ar�I o aCIOna Ista n epen ente 'iii C'd d M

�

amigo de lrineu insistiu ,_para elle e dm:ctor dil Estrada dE. Ferro do �
I a e aravilhosa, o deputado Altam:ro peIfilou·se, �

tomar parte nas corridas, r.::cusan- Uruguay, durante o governo que i :��etd� :ei�di��m o indicador da dextra e d_:c1amou ao �
do irineu: foi deposto pel() sr. Gabriel Terra. �� �
- «Não. Quero morrer sózi- Os ferimentos recebidos pelo f�� «Florianonolis, cidade maralfülzosa �1I

I d d U
"r

�'��jn 10» . presi ente o rugtlay foram � que a ninguem seduz, •

Nas mãos de lrineu, mãos calÍ- considerados de natureza levissi- � de dia não tem agua,
I�ho"a!O collncaram um retIato de ma, tanto que s. ex., ontem, á � de noite não tem lu'· z. �
Nino Crespo, o primeiro volante noite, compareceu ao banquete �� �

lt1 A .

morto no Circuito da Gavêa. que em sua honra foi offerecido r.� acentuação e a .metnca vão por conta do dc�putado-. �
lrineu ao despedir-se de sua mãe pelo prp.sidente do Brasil a bordo I!,j poeta, sem alusão ao poeta engenheiro ou ao poeta coronel [iJ

� - 1 �ouviu della o pedido para que I do encouraçado "São Paulo". .� que sao sem se- o. �"
não corres>e. Re::poneleu-lh� di- O attentado creou, nos primei- t��

Pouco adiante estava numa roda herr Tietzmcn fine t��
zendo que corria mas o faria com ros momentos, um ambiente de � B_rll.squi�sclzmatz tipudada que logo atrai,1 Dos<a atell�à(J �
toela a calma e deixaria que t,)" extraordinaria confusão. r� bl�bllhot�l�a, pela maneira compungida com que falava. ��
dos passassem para passa-los d �- A sen�orita Aizira Vargas, que I C .

E rl�tzmann está mesmo desolado desde os primeiros f:�
pOIS. aS5istia ás corridas, teve um des-I t, d!as de maIO. qu.e se nota uma dôr surda, profunda e silen- !.,

N()tj' �; "'ln de P t·O) l'
.

d' d' t ll?J CIOsa que vai mmando aquele organislno for'·e, lj·g'''.do por, ij
'-.u e I 1 o JS que o maiO, sen o Imme la amente 50- �

, . ��

't ! d j' C A f' 'd A d d' '''1
um ventre rotundo de batraquio. �1

sepUl·amen·o e l(meu onea OI corrI a, s esposas os OIS pre- � ll?I

um espectanllo cJmoV<':nte. A ci- sidentes ficaram, tambem, extre- �
E orltem, lá no Trapiche nós descobrimos o busÍli., �

dade n:1tal do malogrado volante mamente nervosas pelo imprevisto � desse mal secreto, é que a Assembléa não trabalha com� �
prestou-Ih.' uma hom�nagcm ex;::e' do acto criminoso, que causou a � deve, não produz o que era de seperar e o Tiezmann é o �
pcional, comparec=ndo ao funt>raes mais viva semarão entre a nll�e-'� homem das maquinas, ele não gosta das cOIsas mOlo:as e �
uma verd�d<";l'ra lnultl'da-o. No ce-

:t � muito conversadas. :,1
- - rosa assistencia que enchia o hip- '" .m

p6dromo. ,�Ie� di;so acha que os seus colegas não deram a ele
'

�O sr. Getulio Vargas revelou �
uma sltuaçao a altura dos seus profundos conhecimentos eco- I!t

extraordinaria serenidad�, recusan- � nomicos ou financeiros, capazes d� obumbrar os Niemey 'r �
do medidas de protecção e per- Ir' os Rottischild, os Arthur Costa et caterva.

"

@�
d 1 d d G � -MEIN HERTS RUFT NACH DIR ! exclama ele con- fmb�nlecTen
o

aAo
a o

.

o sr. a-

� vict9 e convencido. r�ne erra. ° oUVlr o estampi- � �I4

do, e vendo o presidentl! uruguayo � . SI S B I L H O T A ij
Continúa na 6a. página '81- �

��:ç*':��������������'���:lk...ll.í'n
-

����:.i�

o hippodromo de Maronas
�) attentado
MO:'-JTEVIDEU, 3 (C)-O

presidente G�,td:o Vaígas, estava

a p0UCOS passos dJ presidente
Gabriel Terra, conversar.do c im

') H, Rod;igli'�s l�"rrcta, presiden
'�do Jo,!" Y C!'ibe, quando se

[e;ó�ti ou o alL"úi.act'J. 0.3 cadetes
brasileiros ro.Jc3t·";1l o sr , Getulio

ao

Vargas, pedindo que não sahisse,
temendo que v facto tivesse con

sequencias mais grave3. Elitretanto
') H. Getulio Vargas, energ!co,
respondeu:
_IIAcompanharei o presidente

Terra aonde quer que -lle vá. fi

Os cadetes permaneceram ao I
lado do sr. Getulj() Vargas.

O autor do altentado é Ber
nardo Garci:l, antig:J deputado

I nacionalista, que Ioi ferido no

rosto e que foi preso pelo com

m.ssano brasileiro Seraphim Braga,
não tendo resistido a prisão. Sa-

miterio faliaram van03 oradores.
05 funeraes foram custeados

pela prefeitura de Petropolis.
O motorista Henrique Pereira

dos Santos, grande amigo de lri
neu, ao ouvir. ontem, pelo radio,
a noticia àa

-

sua morte, fallcceu,
victima de uma comoção cerebral.

\_----------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Já se começa, sentir Prorrogada Gal. rtolonleu
a cobrança de Assis Brasil

do imposta
territorial

a

Os effeitos beneftcos da nova adrnintstra
ção de Flortanopolls

-o-

de Ju-Florianopolis, [o,
nho de 1935.
IlImo. Snr. Jairo Callado.
Dd. Director de liA Gazeta"

Nesta.
Prezado senhor.
Por sabermos ser a "A Ga

zeta" o jornal que é o porta
. vóz das aspirações do povo
é que nos dirigimos a v. s.,
pedindo dar publicidade em

suas columnas, para que, em
nosso nome e no dos demais
moradores da Rua Cruz e

Souza, possamos agradecer
publicamente ao nósso dis
tincto contei raneo, snr. Olivio
januario de Amorim, d. d.
Prefeito da Capital, o grande
beneficio que nos fez, na

sua determinação, de mandar

reparar a rua acima referida.
Essa nossa aspiração jà completamente reparada, e

pleiteiamos, por diversas ve- actualmente encontra-se em

zes, não tendo, entretanto, os optimas condições.
dirigentes de Florianopolis Cometeriamos uma gran
tomado qualquer iniciativa de falta se não tornassemos
em favor do que quenamos. publico o nosso sincero agra-
Deve-se ainda accrescentar, decimento ao distincto con

ha quinze annos essa rua se terraneo, que tão bem sabe
encontra em completo aban desempenhar o elevado cargo
dono. que occupa, com grande zelo
A nossa situação, sr. di- e dedicação.

rcctor, em dias chuvosos, era Agradecendo a publicação Arto 78 _' Todas as pessoi
péssima. Para podermos ir desta, subscrevemo-nos, as lisicas ou juridicas que por s-

ao trabalho diano, nosso ga- De v. s. ou como representantes de tercei-
nua-pão, eramos obrigados a Amos. Attos. Admores. ros pagarem ordenados- gratilica-
dar uma grande volta e Ia- (a) Luiz Bonifacio Regis, ções, bonificações, interesses. com
zer O transito, por uma pro- Urbano Freitas, Ruy Silva, missões, porcentagens, juros. divi
priedade particular, em vista José Verzo/a, Alexandre Sou- dendos, lucros, alugcis e luvas,
de: estar a rua Cruz e Souza, za Lopes. Mario Muller Ma- prestarão informações a secção
completamente intransitável. thias Souza Lopes, Dario No- do Imposto de Rendas annexa a

Em 'li, tude da ordem dada ronha, e Edmundo Marcelino Delegacia Fiscal.
pelo d. el. Prefeito, a nossa rua Mafra. Arto 86 _ As infracções do

- Ano 78, serão punidas com a

Grandes Commemoraçoes multa de 500$000 a 5:000$.

Integral istas em BI umenau I
Art» 88 --:- Até

30 de jun�o,
podem ser feitas as declarações

-0- '

I
de rendimentos, independente de

Commernorando, domingo, - multa. A pessoa Iisica (particular),
solem:1emente O lo. anniver-

que possuir mais de 10:000$000
sario da fundação do seu pri- de redimentos bruto, fica sujeita
meiro Núcleo integralistas a apresentação de sua declaração.
Blumenau realizou inescedi- ainda que, pelas deduções de en-

veis no brilho e na ordem, cargo de Iamilia e outras que o

p.,randes manifestações cívicas regulamento perrnitte, venham a

�rn reg03ijo á data, concen- ficar isentas; caso não apresenta
irando, em sua linda cidade, a declaração ficará sujeita ao [an-
com e.c.nentos dos seus nu-

çamento ex-ollicio e perderá as

cleos C sub-núcleos, num to� deduções regulamentares incidin
tal c!'2 71, e coadjuvado por do ainda na multa de 30 ou

lo;l,ville, ]araguá, Rio do Sul, 50010 ou ainda tres vezes o va-

Í3rusque e representações d� lor do imposto devido. As firmas
Florianopolis, Palhoça e BI� commerciaes conectivas ou indi-

guassu,. ap'proximadamente delírio. viduaes, ainda mesmo que ten-
cinco mIl. �aepto� do novo

A comitiva deverá, ainda, ham prejuizo, ficam obrigadas a

credo pOh!lCO-Soclal.
_

visitar Itajahy e Rio do Sul, presentar a sua declaração acom-

A cor�vlte do� blumenau
partindo em seguida para o panhada dos do�u.mentos que pro-

enses veio especialmente _as- Rio de Janeiro. vem o seu prejlllZO.
sistir essas commemoraçoes, Arto 175 _ As empre1as que
O sr Salgado,. Chefe �a�io- .\11yste rio pagarem juros de debentures e

nal do Integrahsmo brasileiro. obrigações ao portador, descon-
Acompanham-no, nesta ex- Se tendes sido até hoje tarão sempre independente de sa

cursão O dr. Iracy Igayara, I infeliz e desprotegido da sor- ber a quem são pagos esses juros
seu secretario particular e o

I

te, vivendo sempre em dií-
a taxa de 8010, quanto aos di�

chefe provincial de São Paulo. ficuldades, ou sem poder videndos da acção ao portador,
O Chefe Nacional do Inte- realizar os vossos desejos, a taxa a descontar nela mesma

gralisl1lo brasileiro vindo de �ão desanimeis. Escrevei ho- forma será de 4010 ·independen�
joinville onde se achava, Je mesmo para a CAIXA temente do inposto pago pela
ao desembarcar na estação POSTAL 49, NICTHEROY, sociedade.
da . Estrada de Ferro em Estado do Rio, enviando �m Ar lo 182 _ São passiveis do
meio de incalculavel m.l- enveloppe sellado e subscnp- imposto de rendas os vencimen
mero de pessoas, teve deh- to, para a resp�sta, qu.e re- tos de todos os membros da ma�

rante saudação.
., IT,letteremos gratIs o melO. fa- gistratura da união, dos Estados.

Em Blumenau o sr. Plll1lO clI e seguro de em 8 dias, do Distrito Federal e do Terri
Salgade fallou tres vezes, ao conseg�irdes o qAue desejar- torio do Acre, bem como os do
povo, em differentesJogares, des, seja o que for. funccionalismo público dos Esta�
por ultimo no amplo dos e dos municipios. (Decreto
salão do Club dos Atirad.o- Cartazes do nO 19.723).
res, completamente �he�o, _ d ia . Secção do Imposto de renda,
sendo ahí extrondosa e 1I1S18-:

annexa a Delegacia Fiscal do
tentemente acclamado, pelos IMPERIAL _ Reunião em Thesouro Nacional no Estado de
assistentes, por vezes até em Vienna, às 7,30 horas. Santa Catharin�.

Pelo Governo do Estado
foi prorrogada até 30 do cor

rente mês a cobrança, sem

multa, elo imposto territorial
relativo ao primeiro semestre
deste exercicio.

Fuol-ball' em
Laguna

Tubarão, 3 (O)-Reali
zou-se ontem, em Laguna,
um magnifico encontro entre
as equipes do Hercilio Luz de
Tubarão e o Atlético de
1mbituba, em disputa do cam

peonato instituido.
Venceu o Hercilio Luz pe

lo seore de 3x2.

R d....
Vende-se uma

a Io vista, marca

Cacique, 6 val
vulas.em perfeito estado por. . ..

I :OOO$-Largo Gal. asaria, 38

EDITAL

imposto de Renda

pARA chainár urpa Li
lTIousine é sódiscar o

n. 1.222. O unico

telephone das Limousines.
ODEON- Vale apeno viver,

às 7,30 horas.

ROYAL-'Desde Eva e Cor
ne/io Pires, -às 8- horas.

,

Em ' 10 de Junho de 1935

Carlos Conceição
Chefe de Secção

-

..�

UEM
ACHOU?

Pede�se, a pessôa que achou um pacóte, contendo documen
tos, inclusive um diploma, pertencentes ao dr. Guido Cittadini, o 'r
obsequio de entregar ao sr. Arnoldo Cuneo, á rua Arcypreste
Paiva n' 15. que será bem gratificada.

"Larnpeão vol- DESPORTOS
toU Redactor CYPRIAND JOSE

Vencendo ante-õntem o for
te conjuncto do Marcilio
Dias. o combinado da
cidade continúo invicto

ao territorio pernam
bucano

P d d
. 1 "

roce ente il. capitai g �\_:C:i:"

chegou ontem a esta CapitaL a

bordo do "Comrnandante P,i2per"
o nosso distmcto patricio sr. ge
neral Ptolomeu de Assis Brasil,
ex-interventor federal neste Es�
tado.

S. s. foi recebido na ponte rnu

nicipal pelo sr. dr. Nerêu l�amos
governador do Estado. Secreta
rios do Interior e Justiça e da Fa

zenda, Prefeito Municipal, Presi�
dente da Assembléa e outras al
tas autoridades civis e militares,

No trapiche tocou a banda de
musica da Força Publica.

RECIFE. 31 (0)-- O fami
gerado Larnpeão, depois de
longa ausenc:a, voltou a pe
netrar em tcrritorio pernam
bucano.

O bandido e seu grupo
atacaram a fazenda de Pau
Darço, no ruumcrpio de
Aguas Bellas, levando joias,
dinheiro e outros objetos de
valor.

AO ENCONTRO

Para trans
porte
de rniner-jo de

ferro

l\lO, 31 (G)--Foi manda
do subrnetter á consideração
do governador de Minas
Geraes, pelo ministro da
Viação, o pedido de conces
são !feito pelos engenheiros
João Viera e Alfredo Borges
Monteiro pára construcção de
urna estrada de ferro electri
ficada ligando o littoral pau
j sta ao centro daquelle Es-
ado, para transporte de mi
tllerio de feira.

Rc-alizou�se aute-ont. m o espe
rado encontro entre o forte con

junctos do Macilio Dias, de Íta- .�

jahy e o combinado da cidade.
A luta, de seu principio ao fim,
não surprehendeu em technica,
agindo ambas os conjunctos com

pouco entendimento nas suas linhl?s
de frente. Ora o combinado exer

cia séria pressão, ora Bôos de
fendia brilhantemente o seu arco.

Assim os litigantes se mantiveram
durante 80 minutos e no final era

considerado vencedor o selenc
cionado da cidade.

Eram ainda 8 horas e uma

commissão do Tamandaré F. C.
rumava ao encontro das visitantes.
Nessa commissão tomaram parte:
o presidente e demais membros
do Tarnandaré e o redactor spor- 1

..

tivo deste jornal. gentilmente con

vidado. Em Biguassú estaciona-
ram os rapazes até que as 9,30
horas, se delrontaram em lrancn
cordialidade itajahyenses e f1oria- _I
napolitanos. Correram a pequena
cidade em camaradagem e o c1ub
que se fazia portador, isto é, o

Marcilio, entregava ao n0350 re

dactor sportivo o convite para ir
a Itajahy, no proximo domingo.
(para actuar ali uma partida de
'oot-ball, e apos, rumaram a esta

capital, vindo o carro da cornmis-
são precedido do dos visitantes.
Depois de alguns minutos todos ,i
se abraçaram novamente na séde I
da F. C. D., onde os rapazes IIpalestraram. A seguir um passeio

.

ao campo da Federação e um.

descanço, Foi um exemplo digno �; r
de imitação o do club de Sody!

Professora norma

lista -- acceita alumnos.

CURSO PHIMARlO
E SECUNDARIO

TRATAR á Rua Saldanha
Marinho N. 10

Córte C�reation
CONSELHEIRO MAFRA N. 7-EDIfICIO LA PORTA

Devidamente registrado e fiscalizado pelo Go
verno do Estado e registrado no cartorio de titulas
e documentos desta capital.

A
III QUE suas aulas, cursos e conces

V IS ta são ele diplomas prosseguem e pros
seguirão na sua nórrna habitual.

OS DIRECTORES:

A PREUMINAR

Realizou as adextradas equi-
pes do Íris e do Athletico, porém
desfalcadas, as quaes mais uma

vez souberam demonstrar do quan-
to são capazes. Venceu quem me

lhor se aproveitou das opportuni
dades, porque ora o Iris aparecia
como leão, ora o Athletico pu'
nha em constante perigo a cida
dela de Metralha. A diciphna
dos tricolores e dos rubros negros ,Isurprehendeu a lodos quantos a

preciaram as suas magnificas jo- Igadas. No final accusava o placard
a contagem 3 x O, a favor dos trio Icolores. que tiveram como premio
lima linda taça offerecida pelo >_Tamandaré F. C. Foi mais uma

victoria do club de Taranto.

o jogo offidal

Finalmente, ás 16 horas, deram
entrada em campo os rapazes do
combinado, secundados pelo os do
Marcilios. O juiz I sr. Nobrega cha
mava com insitencia os litigantes
e o povo que foi numeroso, apc�; J
lar do tempo duvidoso, se mos- "
trava ancioso. Como fjá dissemo� I
o jogo teve unicament'e como fac-

(ito a vontade de vencer, por par-
te de ambas as equipes, pois �

em technica deixararl algo a

desejar. A's 16,15 hs. Calico

'T·�Continua na 3a. página

"Expresso Nordeste"
Séde Porto Alegre

EMPREZA DE TRANSPORTES EM AUTOMOVEIS, OMNI
BUS E Cf,MINHÕES

Devidamente Registrada
Director Proprietario SANTIAGO BORBA

Linha Porto Alegre - Florianopolls e
vice-versa

Sahindo de
PORTO ALEGRE
e passando por

osoruo
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGAORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLlS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Palte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Flórianopolis ás terças-feiras ás mesma, horas

PASSAGEIROS, CARGf\S, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto ,ó,legre: �éde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« «Capital: IRMÃOS SIMõES--Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRECÇÃO:--Do médico veterinar!o
Dr. J, ..J. de Souza

Sernentei-ra de

O seu combate deve ser fei�o,
apanhando as borboletas que voam

pela horta, os ovos depositados
em cima e em baixo das folhas
das hortaliças, e ainda directa
mente, catando as proprias lagar
tas. Todas as "manhãs perc orra-se

a horta e faça-se este serviço.
As pulverizações com cal apa-

chover, renova-se: a pulverização,' lancia do keeper :adversario e ás
que sempre se faz nos dois lados 16,21 hs, marca novo tento que
da folha. foi annullado pelo juiz, terminando

Outro rem .dio é o seguinte: to- 'o primeiro tempo com o score de
ruem-se 200 grarnrnas de cal eIxO. Veio a segunda phrase e Os

ponham-se em 10 litros; d'agua jun- rapazes do combinado voltaram
temse em seguida 300 grammasde molhores orientados. N'uma joga'
sal de cozinha, e mexe-se até da feliz, Freed conquista ás 16,41
dissolver bem. Applique-se em hs. o 20. goa] do combinado e

pulv -rizaçõ es, a seguir Galego, conquista o 30.
A mesma emulsão de sabão e tento. Calico joga admiravelmente

queres ene p:Ha combater os pio- e assim é que às 16,54 hs, mar
lhos e pulgões d i laranjeira serve ca o 40. tento do seleccionado
'tambem para combater essas Li- da cidade. Continuam atacando
gartas. Se a emulsão queimar as os Íocaes e ás 17, 12 h,� marcam

plantas, junte-se mais agua para novo goal, que é annullad» pelo
ficar mais fraça. juiz; e desta vez e o Marcilio,

que não deseja ser vencido a zero,AS LAGARTAS 003 marcando por intermedio de André
MILHARAES o lo. goal das suas cores. Vol

tam a atacar os iocaes 'e ás 17, 17
hs. Nizeta conquista; 50. e ú�
timo goal para as côres da F.C.O.,
terminando assim o prélio com a

contagem de 5 x I a nosso favor.

,

a vacca

,,,fi ..

f
.._. "Uma roça no matto indiueSil1 ecçao ca um máu lavrador"---ARI-

iiiiiõiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiiiiiõiiiiiiiõiliiõ.......,_.._�;m;;;;;;;;;;;;;;;;m;;i.Uftiiiiiiiõõiiii__iíiiiõiíiiiãiíiiiiiiãiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB OSTO PE I XOTO

das plantas Potranco -- meio sangue
--

, arabe com um anno de ida

Pe IO dgr t::>nOmO de. - VEND�-SE. Tratar nes
ta Redacçao.

Eucaliptus

bú, não maduros, taquara ou can

na do reino, produz bons resulta
do�. E' condicção essencial que

ICorrespon
dencia

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
so:);-e assumptos de
n2.L:reza téchnica e pe·
dir-nos esclarecimen
tos s0bre os favoreE
que a nossa' legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo
u .... ;:,taríe, na medida

ue nossas possibili
dades, procuraremos
wntribuir para a to-
dos orientar, desde
o humiide lavrador ao
adeantado fazendeiro,·
parecendo-no� que, as�
sim, contribuiremos,
para a g r a n dez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.

.

A correspondencia
deverá ser dirigida
A' secção "A Gazeta

Agricola"
CAIXA POSTAL 37.
Fíorianopolis-Sta Ca-

l tharina.

,.......-------.--

Na ordenha
trate bem

Cuidado

As vaccas, principalmente as

grandes leiteiras, são extremamen-Semear em canteiros de caixões 1 a duração do cano não seja maior
1te sensiveis. Qua quer excitação(inclinados), em que a terra se)'a .de 10 à 12 mezes, afim de que fiI b d que soffram re ete-se na sua pro-bem fina, peneirada. (Tamanho o apodrecimento permitta i er a-

d ducção, Por conseguinte, é essen-dos caixões; (3 palmos de cum- de às raizes da planta ain a tenra.
b dd cial que sejam em trata as em

primento ncr 2 de largura e meio Os canos deverão ter cerca e
I'

d todos os momentos e especia mende altura). dois palmos; serão serrfadosd to os
te no da ordenha.Os canteiros devem ficar sob do mesmo tamanho e ura os ou
A - ff d

.

. vacca nao so ren o excita-
abrigos de aniagem ou esteira nos destruidas completamente as sepa- - - l' , .

_ d çoes sua secreçao actea sera mais
primeiros tempos. • raçEoes h

os gomos.
d t rapida e a ordenha mais expedita.A chuva e o sol directos são lnc e-�e dOS can�s ederra ve-j O bom ordenbador deve ter osnocivos á sementeira. get� penébIra

a ml�tudra ad .

com

gestos e modos tranquillos e a voz
Aplainada a terra do canteiro, areia, tam em peneIra a, elxan-I O'

.

dd
.

b suave. evera approxlmar-se a

espalha-se sobre ella a semente, o-se pr�xlm.J0 a occa, u� eds- vacca de modo que esta não secalcando-a com uma pequeca ta- paço vasto oe pouco mais e
brusca aooari _

11 d o, espante com sua rusca appançao,boa e peneirando-se depois em mbd!adPo ega a. a-se uma trega não tem necessidade de golpeal-acima um pouco de terra. a un ante para assentar a erra
1 t d d hd II hi ou empurra -a an es a or en a.A rega serà feita com rega 01' e co oca-se a I a semente com

E' d ff. sta por sua vez eve e ectu-de Iuros finos; a terra deve ser um palito e rega-se novamente. ..

1humida, não encharcada. Antes 05 canos são dispostos den- ar-se sempre que .seJ� posOslve __por
d

.

f' d t pressão da mão mteira. s tetosde lançar a semente à terra, de- tro e um caixote ican o en re
b

.

d 1 I d _

,

d os intervallo um pouco de terra
a rangi os

dPe
a

dPadm1 la maode"CH. 05 caixões ser rega os.

h
.

d d O as pontas os e os a cançan oEvita-se as regas antes de nas- para entreter a uim a e.
d·

'11 d b bri umas tres quartas partes a sua
cercm as plantas e mesmo' nos caixote, sera co oca o so a n�.

f
.

.

l' d circun erencia.primeiros dias após a germinação. go e um pouco me ma o.
O J' d

..

ll'dO d Nascid I t dei � - eite eve ser expe , o porI O grammas e sementes oc- a�cI as �s Pban
as elxa-ds um suave ;movimento horizontal

cupam um metro quadrado de can- uma so, a mais ro usta, em ca a
-

.

t d t'd 2 000de nao por um movimen o e 1-teiro e pro uzem. mu as. cano.
rar até em baixo. Todos os mo-A melhor época para a sernen- A transplantação faz-se enter- Para conhecimento dos despa-vimentos serão feitos com a mão h duanei blteira é de Agosto a Setembro. As rando-se o cano com a planta. - c antes a uanetros pu icamos i\

d de com a munheca: havendo mo- t d M" d F"sementeiras de inverno reclamam Em pouco tempo, apo reei o o respos a os:. nustro a a-
vimento dos braços haverá mais d 'd dA'o ab,'jgo de estufins para evitar a cano, os proprios restos produzi- zen a ao presi ente a ssocia-

d - I' t I t
sedimento no leite. A ordenha

ção Commercial de São Paulo.gea a. rao a imen o para a p an a.
molhada deve serA sementeira em canos de bam- t: Transplantação da se-

com as mãos Aviso nO 60. pagina 24.168-
evitada. DalI: I 1 d O bmenteira feita em caixões. Quando "A dI' � I iarlo

.

'J icia
.

e ezern ro
'. d' Os ultimes Jorros e eite sao d 1934 O 1 dos eucalyptus tiverem cerca e .. !

- e ec aran o 'em res-
·

1. d lt (2 os mais rICOS em gorduras; logo I [otta ao ollicio de 126 de outumero pa mo e aura, mezes i •

ifA d h d . . ,-·

)
-

t I t
SI uma vacca não or OI en a 1 bro ultimo que a Isenção d � dImais ou menos sao ransp an a�

, f' 'd d It t 1 d
' ....

-

.

d ate o Im a quanh a e o a a .

d hdos para ca!xões 19uaes aos a . ,
reltos as s:mentes para .orta,

.

Cd' - d gordura do leltele menos notavel. p�ado e agricultura em rr�ral ex-sementeIra. a a calxao eve ..', 5'-'

1 00 dOo mesmo modo os ,pnmeIrOS cepto as destinadas a J'ardl'ns d , ..conter mu as. ,,_. ." , e

Póde-se trans lantar tambem Jorros sao os m�ls rICOS em ger- cone, (actualmente, não da tarri-Pd mes de cüntammação sendo ror f
.

t d' 1 3para vasos gomos e taquara, pe� .

d
..

a vlgen e. mas o artIgo ,

t
' IsSO que se recommen a mSlsten- in "iso 21 do d�cteto nO 24 023quenos cestos cc," d

. .,
'- , ..... ' I

De ois da trans lanta ão, são temente que se espre�e n.o Im�lO sendo a conces,ão desse favor su-p Pd Çb' d da ordenha os tres pnmeIrOS Ja- b d' d ! I d
.

as piaIntas dc?nserva as a nga as
ctos de leite. ort lll� ad a regrat gtera a �m-

por a guns Ias. por açao e que ra a o artigo
2' Transplantação ou de- Da (Revista dos Creadores) 90. letra B. do mesmo decreto.

finitiva As mudas terão o tama- No. 43, Janeiro de 1935. AR,TIGO 90. - Não serão

nho de pouco mais de palmo a concedidos os favores deste de-

Conhecimen-
tos uteis

DR. ARIOSTO PEIXOTO

Desportos
A LAGARTA NAS gada, morta, antes do orvalho sec-

HORTA3 car, dão bons resultados, como

tambem a cinze de madeira. Se
Continuação da 2a' pagina

Q.ençao de
Is r-e

í

toe de
sementes
para horta,
prado e a

gricultul-a
em geral

o combate ás varias lagartas
que atacam os milh 'Ira-:s novos d4
pouco resultado. Essas pragas vi
vem protegidas pelas folhas das
plantas infestadas.

Os recursos para evitar os seus

estragos são: a)-fazer a planta.
ção do milho o mais cedo possi
vel, h )--cortar as hastes e arar 03 visitantes possuem uma equi
logo depois de ser colhido o mi- pe treinada e poderosa. O Mar
lho; c)-evitar fazer o plantio do cilio joga vontade de vencer, ven
milho em terrenos de pastos ve- dendo bem cara a derrota. Mes�
lhos; d)--espalhar uma camada mo, vendo o placard lhe ser des
de 01 ao fedor da plantação para favoravel, nã(, se intimida e cons

impedir que novos milharaes seja,m tantemente põe em perigofa a ci
contaminados; e)- -roçar e quei- dadda do adversario. Possue uma

mar as lavouras de pouco valor, ala direita optima e difficil de
especialmente sr as lagartas' já se marcação. Uma defeza solida, fi�
transformaram em casulo; f) - nalmente um con;uncto firme e po
abrir dois ou tres sulcos paralle- deroso, digno mesmo do adver
los pouco distantes uns dos OUtlOS sario de ante-ônterr•.
em volta do milharal infestado
afim de evitar o praguejamento OS NOSSOS
de outras lavouras; g) - cortar I N- d t h b' Id " ao emons raram o a Itua
uas ou tres carreITas de milho J'og

.

t I -

d'd f I o, IS o com re açao aos lan-
para if icu tar a marcha das la-; .

teIrOS, porque a defesa jogou es-
gartas; h)-applicar no momento 1 d'd Bp �n lamente. 005 foi o heróeda invá.são da praga os eguinte in- da tarde. Defesas magnificas osei-icida com auxilio de pulveriza� .

darrOja o arqueiro poz em pratica.doreS providos de agitadores: Boos aparecia no ar atrahindo aVerdp. de Paris 100 gramas. bola a todo instante. Arnaldo eAgua 500 litros Carlos jà melhores comprehetldl-Sabão I kilo dos tudo fizeram para gozar da

I Melaço 5 litros fama que lhe é justa e merecedis-A tartaruga caminha trinta O melado pode Ser substituido sima. Carlos, Chocolate e Gato,metros por hora. por 2 kilo� de aSSllcar bruto. formaram a linha media que de
dia para dia vem se firmando;
apenas Carlos, que ingressou no

combinado sem um unico Ireino,
no principio da partida esta ....a fra
co, vindo no final se firmar, tor
nando-se um óptimo elem�nto.
Chocolate e Gato num mesmo

\ plano, com jogadas de mestres.
O trabalho de Gato foi mais in
tenso, pois teve como adversario
uma ala de renome, mas marcou-a

a�contento. Gallego e Paranà,
machucados não apresentaram o

seti jogo habitual, mesmo pela
marcação que Gal!ego teve na

tarde de ontem. Foi o homem
tido no seio do sport itajahyense
como "perigoso" e por isso o half
tinha a incumbencia de marca-lo
bem direito; porém, o manhoso
trahiu a vigilancia dos homens de
defesa e fez o "seu". Nizeta o

Continúa na 6a. páginq

fi actuação dos quadros

meio metro.

Cada planta mudada deve ser

ligada a Uilla estaca (tutor).
As destinadas a terrenos hu� A canna de assucar é ata-

midos e alagadiços deverão ser cada por mais de trezentas
maIOres. pragas.
Espaçol-Nas plantações de Dentre tllas figura como u,

bosque para madeira e bnha, o ma das mais devastd.doras
espaço pode ir de 2 metros e a bróca, larva de uma peque
meio a 5 metros. na mariposa ("Diatraea sac-

As plantações de 3 metros tem charalis").
dado os melhores resultados, mes�

mos para a cultura smitaria dos
banhados.

As sementes de eucalipto!> só
devem 'Ser colhidas de arvore

que tenham pelo menos 7 annos.

creto -

Letra B) Á� mercadorias e ma,
teTlaes que não forem Importados
directamente, isto é, com a con

signação nominqtiva para quem
pletear 'o fa ror, o que será pro
vado pelo conhecimento de carg�
f: pelas facturas commercial con

sular.

A uva é a fructa mais ri
ca em vitaminas.

O espi�afre, a

e o repolho são

para as pessôas

couve-flôr
beneficos Farinha de Amendoim
anemicas.

OPTIM� RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA

I "Beba mais
leite, Leite é
saúde"

A cebôla é um grande pre
servativo para. as mf)lestias
das vias respiratorias;

C. POSTAL, 112 PHONE, 1.626APRlMORAOA CRIAÇÃO DE GADO Hollandez
Porcos DUROC-jERSEY. - Venda de reproductores

puro sangue de alta linhagem.-Criação de aves

seleccionadas:-PLYMOUTH ROCK BARRADA, OR�
PINOTON PRETA, RHODE ISLAND RED, WYANDOT
TE BRANCA�

Para informações dirigir-se ao agronomo Joi� GHIZZO
,

"
.,

�. �. cf

Rud SackArados
Representantes exclusivos para o Estado de

Santa Catharina CARLOS HOEPCKE S. A.
Filiaes em: Florianopolis, Blumenau, joinvilfe,

Laguna, Lages e São Francisco.

Fazenda de' Criação Campestre
TUBARÃO SANTA CATHARINA

,
"

.

�- ,(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



» GAZETA

FL.ORIANOPOL.IS
Blurrlenau - ..Joinvilie Sao Francisco Laguna

Mostruario pern�arlente em Cruzeiro do Sul

Secçao de ' Secção deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos

Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:
Tapetes e trilhos Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas
Roupas feitas e janellas, tinta
Sêdas Canos galvanizados e pertences
Linha para coser e sergir Fogões e Camas
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe-
Sabonetes e Perfumarias r6'S

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras
Cortinas e Cortinados \ Tintas a oleo e esmaltes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras

Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e fxírangeiras

Ernpreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores
Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria"

-

Companhia Alliança da

Cb"'������

Bah ia
'" fundada em 1870 •••

5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira notBrasil

cpital real lanôo 9.000:000$000
Reservas mais de 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
lmmoveis 13.472:299$349
Respon15abilldades assumidas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabilidades referem-se sám ente aos ramos àe

fOBO e TRAH5PORTE5, que são os DOl5 UHlr05 em que
(J Companhia opêrc) o

Agentes, 5ub-Agentes e Regulaôores de Avarias em toõos 05
Estados do Brasil, no Uruguao, (5uccursal) e nas pr-lncipo as

praças extrcnqetrcs
Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & riA.

Rua C. mafra n' 35 (sobrado) raixa postal 19
Telegr. ALLIAHÇA Teleph. 1.083

Escorlptorios em Laguna e ltajahy
Blumenau e Lag�s

5ub-Ag�nt�5 em

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;"1 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 contraclo de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Llnõu Vista Poriorurnlcc,

Eaplenõlõc praia àe banhos.
Optima nascente õc agua potcuet,

Terrenos completcmante plunoa,

A VILLA BALHEARlA DI5TA a:

1000 metros da Ponte Herrtllo Luz,
800 00 Bronàe Quart�l f�àeral, zrn construcçõo.

600 ÔQ Brupo Escolar 10sé Boiteux.
Ha séôe ào Distrirlo 1oão Pessôa.

-"p.rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50riedaàe se encarrega àa construcçõo àe Préàlos

03 lótza aàquir.àos, meõtcnt e o pcqurncnto àe uma entraàa á
or.etc e o restarte em puqnmentos mensces.

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

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

A CAPITAL.

FERRAGENS:

, Uonfei'l:ariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes,

r�ESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

Filomeno & Cia
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

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S,A.

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

.

Zina

ARTIGOS PARA
CRIANÇAS

MACHINAS:
Machinas de beneficiar .madeira

'

Machinas para officinas �mechanicas
Machinas para latoeiros
Machinarios em geral para a "lavoura.j'arados,

grades, cultivadores, moinho etc.
Locomoveis, Motores de esplosão, Motores

electricos
Material em geral para transmissões:
mancaes, correias de couro e lona
Oleos e graxas lubrificantes
Automoveis e. Caminhões FORD Peças,

sorios, serviço mechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral
"Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
- Estaleiro "Arataca"

GRATOS
Está doente? Quer saber oque tem?

Mande nome, edade e protissão, com enveloppe
sellado para resposta, á

.

CAIXA POSTAL, 509 RIO DE J ANEmO
o �

V das
casas na rua Conselheiro

eli" e-SeMafra n. 126, 130; e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Sch'ern
per.

•

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

f'unôaôn em 1886

Rua Felippe Schmidt n' 8
Caixa postal1Z9 Tz}, auto Jo04

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

SE QUERES Af\T'AR tiS
AUTO commodarnente e com

segurança chama o

Ford V8·200
Phone. 1.212

E NADÂ MAIS!

Modista I
RUA 28 DE SETEM- IIL BRON. 16

V. E,xcia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, panDOS
de parede e todo e qualquer trs -

balho desse ramo, estão à venda.
na CASA "A INST,-',LLA
DORA" á Rua Trajano n. l l .

onde V. Excia. poderá encorn

mendar riscos especiaes para
quaesquer fazendas ou trabalhos.
os guae� serão fornecidos a seu

inteiro conten.o,

E' O melhcr'lrnedicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos,' rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins ê figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

A Yaurt é fabricado com leite esterilizado, o qual
está fermentado com culturas extrai das do jermeto bulga
ro Meyer, a uma alta temperatura. Por esse processo con

segue-se uma grande quantidade de acido Iactico e ba-
Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

D E gente.
Paulo Schlernper Peça Yaurt da Granja Zina , recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicos de Florianopolis. Evite Ialsificações. Procure no

V
ENDE-SE uma confortavel casa. síta na rua prin-

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA. cipal do districto «João Pessôa-i'[com .fundos
Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café

-

Na- para o mar.

�:::::::::::::::::::::::::::======::::::::=============::=======:: tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.
-

T_R_A_T_A_R_N_Eo�S-T_A_R_E_D_A_C_Ç_A_O_. _

fvpographla, Estereotypl
Encaàernação, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Rua Trajano n. 11.
INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS

Palleleria
Argenti.'Aa

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. 38

HOMENS
Conselheiro M.fra (esquina Trajano)Rua

�
. .., "

E

(

.)
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t7eché.�rner1to de malas

TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS
Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas

Registrados ás" 19,30 horas
Das 3 horas em diante dia- :
riamemente á R. Arcypreste=...._........�-=-"""""".........-=-zrr;==;a= I PARA:---ITAjAHY, BLUMENAU, jOINVILLf, CURYTISft,

Paiva n: 1 -- Phone 1.618
,

I I SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

II Dr Fulvio Aducci ] l\g�'�'c'l':) no

Residencla:-R. Esteves lu; I

•

Advogado Iii
,.� J-\ F-I�!if':.i ,�:io La Porta Hotel

nior, 179-Phone. 1.28) i
Rua JO(�Ob��d�í n' 18

i
�� - -

IOás12edas14 áSt! .

�f�)11��:�O de assucar
17 horas I � iIl � � W,l �-- Y�

_
, �f.lEJL.·� -

.......'"""""' =--=====-=-==J
_._

i!i

= [l�=
Medicina lnterna+- Syphi!io I' "",-=====�""""'"""�=""'"

I .

Vias Urinaric..s
'

.ür, Fedro d@ M(Hir� fernr.
1-----------------

Só o profissional competente e criterioso

póde executar com e�mero todos os
_ trab�l�os �

photographicos, garantindo-vos revelaçao, copias �•
. e ampliações irrepreensi veis e absolutamente ��

I duraveis. i� REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS
G

F�hri�a: Rua BGc�ym!21, 154 I NA CASA
fj

Deposito: Mercado, 36 •••••••• G$DS$e
FLOl(IANOP·O-�u-s-f�t. de Sta. Catharina �'�

tCOMPRA-SE BAGAS DE NOZES

I
G,,:�l�i���i���-�&r�e7;PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM f<ADIO �J=--- -

--=-1 �.;�,_._........._..

..,..., São necessários 3 qualidades ���
Accaclo MO-í @m�f.i_@ G�".I

-v

SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA �j
Dr. Miguel. � ��

P,. Essas somente 'São encontradas ��BOaba id , � re I ra tem seu escrip- I � E ;; c

nos novos typos de radio �.}Clínica Geral-· Vias nriuarias I I tório de advocacia á rua J ci-i SÓlnente
e

�
p H I L I P

__� �:,:,_Jl-lemorrhoidas: - Tratamedn�or �
V' d d o F) L �I!' r� PE-ÇAM CATALOGo;, _PRE7o;, ;C. �1sem operação e sem o I iscou e e mo reto li � �]

Resid.:-PmçaPereiI'8 e Oli- I, n. 70. --- Pho»> 1277.---1.• , [."� a � J rrr In � COSTA & Cía.--RUA CONS. MAFRA 54 �

C:�::;'�_�R.��:P;i�I�.3�: I Caixa Postal, 110 I L - Y � �
� �P�ar{�a;n�a'�M·�·�e�r�l��'I���Teleph.1595 I

__� � " Boonekamp G �al 'I
,

. i O apperitivo de maior farna � TiragerY'\ 8.000 Exemplare�;Não ponha fóra a sua lamina f� o> ,.,
G Revista-jornal de actualidade, com circulação nos

usada.
, �.��'Ile�-------- fJ�OOG;GG Estados de Espirito Santo, Minas, Rio, S. Paulo, Matto

Adquira já o afamado alia- Grosso, Paraná, Santa Catharina e Rio G. elo Sul.
dor llSIRANA" para laminas ty- - Circulará no proximo mez a 2a. Edíçãu dedicada ao Esta--

Nas grandes [uctas 9�e desde- po Gillette.
. .' V�II!=lft;slll't!ls brindes do de Santa Catharina.

�� bram no campo ?a aChvl?�de so- Pam excellente e baratissimo, rDJ D n'W U' .��-��-'-�4��-�f�--�-�K��I�}��1;"" cial ou commercial, o esp:nto mo- INSTALLADORA DE � I'JQ
demo e bem equilibrado utilisa o FLORIANOPOLIS distribue t!4

At t b ,.
�]

telephone como a mais inprescin-
.

Rua Trajano n' 11 � ten ae em ��
divel das necessidades I

O'. _ I �OSA --!! �
I����IE�'�r�-d�Li��-�n�-�,_�-�. i �U':-';E�DORO 33 de���ITcnaC���,��:�éd'! mH. �O 2u 10. FLORIANOPOLIS em São Paulo, é autorizada e fis- M:lcalizada pelo Governo Federal e

tJ_�,possue a 'carta patente n. 112 �j

��
g�
�
r�.·jA MAX IMA lisura e honestidade, pois, os sor- �'1

teios são presenciados pelo povo �
.����lGí�f&�����

-Prêi"erlr Posâliiõ-'--j- lO de (Curitiba)
é dar valor ao que é bom, é economic. e

EXPE I E TE E VERA QUE

A GAZETA

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

'PHOTO

JOSE' RUHLAND
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Médicos
�I

Dr Cesar AvHa :'
.

Telephone 1441 Caixa Postal 105

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes" por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

EXTRACÇAO com globos de crystal.

.

I I
Escriptorio R. Felippe ! I·Schmidt n: 9 Phone 1483 i i

João Selva==

a todas as pessôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

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

Peçam informações.

fabricado com Oleili&'sl
m

.

r==n='WZD
m

... �e'i7'"'K7&N3e77 ç'�

rendiso

É SUPERIOR

-i.». ,\,�" \_. _

I

Ex-assistente do I
I

Dr. Cesar Sartori i
I:

Clínica cirurgica-operações ,

-�====._=_.=-----_
..

Das

Dr. Antonio Botini

éOnSultorio t Residencia Advogado
Rua Trajano, 21 I

.

á 17 1 -

s I ·1 Rua Trajano, rr 1 sobrado
Consultas c s 101 a

_,..uYeleptume 1.653 \ J Telepho�: �_548 .....
i

:1
--===

Consultas:
das 15 ás 81l-,ora

OASA MATRIZ:
..JOINVILLE

Estado de Santa Catharina

Endereço Telegraphico « I N I:)U Si}}
Caixa Postal, 75 - Tel. 514 e 507

FILIAES: .

Mafra - (;anolnhas
(SANTA CATHARINA)

�io Negro -_ S. Matheus
,

(PARANÁ)
Herva Matte
EM GRANDE ESCALA

Seccos e Molhados
POR ATACADO

Exportação de productos do paíz
FABRICANTES DO AFAMADO

Chá de Matte lradus

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cei. Aristmano Ramos I Pela 110SSADll h- t .,

I
.. IS orl�l

.� .�� Via aérea chegou, hoje, a esta "'"""'�- ZS3J ......

�� � cidade procedent.e �.a capital gaú-I (Compilação de L. Nazaretn)
�������������_�����������w�_��_�_����=����W��M������ ��, u. �1.An�JI�o Ramm'liii... _lO

ex-mterventor federal em Santa, Dia 4 de Junho-S. Alexandre
I 'tf�'lfCatharina e politico prestigioso. �<�".----

I 1641-Fallece Pedro Teixeira-Na cidade de Belém
------------ do Pará, fallece o cap. Pedro Teixeira, celebre pela exploração do

AV I Amazonas, que elle percorreu até Quinto, no Equadro desde 1637
até 1639.

o .

1852- Tropas que regressam -As tropas brasileiras,O Real V. Cosulado de Italia -nesta Capital CO!1�,!:lU. -I que haviam feito as campanhas do Estado Oriental e de Buenos Ai-nica que tem transferida, em data d'e ontem, d sua 'c le (.i c; J'O res Oribe e [\05as), entraram no territorio nacional, por Jaguarão.
para a Rna EstevesJnnior, n. 71. O I bgenera arão de Caxias, em ordem do dia desta data, agradece

Pa ranO ;Co
ao Exercito e a Guarda Nacional os serviços prestados.

� 1 860-Pacto de unido-Reunidos na cidade de Para-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ ...__""""1I na, o dr. Dalmacio Vélez Sareíield, por parte da Provincia de Bue-

I nos Aires, e, como representante da Confederação Argentina, os

e In
"" w-� �L�-'" tom.) ministros da Guerra (coronel dr. Benjamin Victorica) e o da Mari-

m ,,-,""lI'.�' . ..,J L (d D
.

I A )
.

_____

-....,

__

nfia r. a�1!e raoz, asslgnam uma convenção complementar e
�...��"""",a;=""TI<I.-""q-,ld I .. d d' d J J d b d 1859

. , .

- . ---,

ec arc.tona o pacto e união
.

e e novem ro e , que

. �r sr. prof. Luiz Sanch�s Bezerra � rindade, no 'S,-::vcn·o do pacto seg�i�-se outro, de 2� de setembro, estab.Íecendo a reforma
cel, Aristiliano gosou de ex�epclO�G\es r�gahas, tudo r�;;ol·.i!,r: _h pre· da ConsHlUlção, de conformidade com o plano proposto pelo gover
potentemente, desde que assim o impellisse as mas absurd.is ; ! ,.:13 no de Buencs Aires.
de remodelação e aquelle geitinho tudo seu de cornctter injw;[>"�;; e:
arbitrariedades, sórnente pelo desejo de cortejar servilmente o g·ovc,·1 DeSIJOlJ·"tos
no do Estado. . I

,

A prova mais �xhuberante. de sua conde'TI,,:a"1el i::;� ...tidao, I Continuação da 2a. pagina
da-nos agora, o Correzo do Sul, Jornal que se edita em Laauna, I

bri.lhantemente dirigi?o pelo vibrante jornalista [oão de Oliveir�, re-I menino agi!, que mais uma vez

Ierindo-se a r:cente Inauguração, em Magalhães, do grupo escolar demonstrou ser jogador de classe.
Anna Gondin. Um treino apenas no commando

Sobre o discurso inaugural pronunciado pelo director do da linha e foi o que se viu. f'Ji- Realizou-se ontem na séde da
Departamento de Educação diz aquelle jornal: zcta incansavel a todo o momento U. S. dos Sargentos uma reunião

"Durante o acto inaugural, não fui, siquer, pronunciado o collocando em perigo o méta adver- em regosijo pela passagem do an-

nome de Aristiliano Ramos! Covardia moral e injustiça! saria. Com mais alguns treinos o niversario de sua fundação. Ini-
A' mocidade não se ensina apenas o alphabeto; lapida-se- que será Nizeta? Frced no prin- c.ando a festa falou o sr. sargen

lhe, tambem, o caracter, pela prática do direito e desassombro de cipio indeciso e no 2' tempo te- to Orlando de Assis Corrêa. que
atittudes. .

mido e arrojado, Calico o "me- n'uma brilhante oração estudoua
Contudo, nós o imaginamos, si Aristiliano fosse ainda o gc'- nino de ouro". Está visivelmente acção proveitosa da U, S. S.,

vernador do Estado, santo Deus, _ quanta honraria: discursos, placas patenteada a sua classe de crack. I encarecendo as vantagens que tem
co:n seu nome, voto de 10u'."Or, telegramma etc..; /\s�im mais uma vez as côres I seus associados auferido com a

E forma-se, assim, o caracter do Bra,il futuro, dando á mo- fio: ianopolitanas se sagraram cam- existencia dessa associa cão de
cidade, o exemplo da covardia moral e da subserviencia, aue abas- peã na ta.de de ante-ontem. classe.

-

emoçao tarda e humilha". .

•

A seguir usou da pa-
Tinha graça que o professor Bezerra não procedesse dessa OS PREMIOS lavra o sr. sargento Armando

Continuação da Ia. página fórma reprovavel.
r •

Fonseca, presidente da U. S. S.
S.s. quer é potronas coniortaveis, para leitura de revistas ci- Após os Jogos foram os en- discorrendo sobre as verdadeiras

nematographicas, ao som de um samba requebrado e excitante. tregues os premies a05 �encedo- I
finalidades da União e realçando

S.s. se continuar a se apaixonar tanto assim pela musice res, recebend,�:o �

Athletico ali ta-I' a camaradagem existente entre
receberá o titulo de presidente ho.iotario da Comberga. ça e o combinado I I medalhas todos os sargentos.

I l" t ff'd Loe ouro gen i1men :.; o ereCl fi, pc- ogo "pós, n'Jm ambie:lte
la Mutuo Predial. Falou na en- de franca cordialidade e sympa
trega o despor;ista Alcebiadeg, pe- thia, foi servido aJS presentes
la Mutua Predial e pela F. C. uma farta mesa de doces e bebi
D. o sr. dr. ]. Fe:reira Bastos, das finas.
presidente interino da Federa
ção. A seguir os jogadores tive-

J.
�

I
,

I
I
I

DO POVO

Procedente de Salto Gr.ande,
município de Bom Retiro, estão

Festeja hoje o seu anniversa- nesta capital os srs: José D. Pa
rio natalicio o jovem Alcino Mul- glioni, director da Sociedade Co
ler da Silveira, do commercio lonizadora Catharinense, João CaI
desta praça. los Thiesen, Leonel Thiesen, Ja

cob Philippi e Norberto Ludwig.

-o

RlO, 3 (G)-- A proposta
MONTEVIDEU, 3 (G)-O de o:çamento geral da Re

autor do attentado ao presidente publtca para 1936 apresenta
Gabriel Terra, preso immediata- um "defic�t" de ?69.275 COI1-

mente, tentou suicidar-se com um tos, ou seja, mais ou menos

tiro. O ferimento porem foi leve. a metade do orçamento do

O sr. Getulio Vargas portou- presente anno.

se com grande bravura, acompa- Os co.' rt�s a que procedeu O LUNCH
-

d d No expediente da sessão de ôntelD,
nhandQ o presidente Terra, soc- aI c?mmllssao endc�rrega a e

A's 20 horas, presentes a da Assembléa Estadual. constou um �.'

rindo, oHereceu a baJa ao sr. Ge- e aoora- o, nos lversos re- Offlcio em que a Allianca NaCl'onal ...
I t·

.

d directoria do Tamandaré e
tulio Vargas, declarando-lhe que a ?nos parClaes os nlInlS- Libertadora. solicitando ó prédio dl

era uma lembrança. tenos elevaram-se a 400.000 jogadores do combinado rea- Constituinte para proceder:a sua i11>-

t lizou-se O lUtl.L�h·. Usarann da tal1� a�o
De.pois da operação o presi- con OS.

. .. ,

",c •

E t d d I t paiavra os srs. C. José diri- O 'sr. Presidente declarando que
dente Terra foi á sua reside.n-

.

m vIr u e os (ISPOSI 1-
PI'ndo se nos seLI" ca d cump:ía á lVIesa decidir dos casos

I· a, cercado por uma verdadel'ra voos.con.stitucionaes a receita D
-

a ;:) mara as

d
'

t " h'l I' G omissos no Regimento. deixou de
multidão ansiosa por saber noti- dIminUIU de 150.000 contos, e IUC a; f-\mp \ oc lia on- conceder o pedido. de vez que o pre.

cias do seu estado de saude. Não fôra isso, O "deficit" çaives, pelos desportistas flo- dío da Constituinte era privativo do

Annuncia-se que os'.·partidos po- seria menor de 120.000 con·· rianopolitanos; Sody Vieira, legislativo e não seria de bom aviso

liticos de opposição ao atual go- tos.
..

pelo seu club; o thesoureiro ������ê��lí�t::. a ínstallação de um

verno publicarão uma nota de- O. mll1lstro S�uz� Costa do Tamlndaré; e o tenente

clarando que não são, de ne- malllfesta-se sâtIsfelto, espe- mara pal a diminuir ainda Alban� Lucio, pela F. C. D. A 9ripne em
nhum modo, solidarias com ages- rando a collaboração da Câ- mais o "deficit" OI camentario, Os Jogadores numa cama- Ir'" '"

..

'

.._-_ radagem unica se retiraram

I tbur.-tybato de Bernado Garcia, que a- P f C b d
...

re Iram sempre o megua· O Ilil"ll!� Ki.1C II!III ..

e a seguir er.guendo hipps-hur-giu por sua propria conta, e la- a CMi bl yew
mentando o incideI\te. A referi- laveI SAElI4O I.W

,
- t '. r�s a glona do club de Alce-

da nota focalizará, sobretudo, a INDIO de Curityba. ImpGS O SeU1 blades.

circunstancia da presença do sr. multa .

Getulio Vargas e prestará uma Cornell·o PI· reshomenagem ao chefe da Inação
brasileira.

'

Bernado Garcia, preso e re

::olhido ao corpo de bombeiros,
ao ser interrogado, declarou que
o seu intuito era atirar nos pés
do presidente Terra, para faze
lo mudar de rumo politico.
O ceI. Munhoz assim se refe

riu sôbre o cnmmoso:

- «Bernardo Garcia não é ter
rorista. E' um homem de gran
de cultura e pcojecção nos centros

intellectuais do Uruguay. O aten

tado contra o presidente Gabriel
Terra é uma c::msequen�ia de
uma questão pessoal, não ha
vendo, posso laffirmar, qualquer
ligação entre Garcia e 'qualquer
partido politico da minha terra.»

-

1155 Junho 210 .1

4
TERÇA-FEIRA

sra. dr. Rupp. [nuior
Anniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Maria Assumpção Rupp,
esposa do nosso distincto conter

raneo sr. dr. Henrique Rupp,
deputado á Assembléa Federal

pela Colligação Republicana,

Faz annos hoje a graciosa se

nhorinha Lelita Lentz, irmã do
sr. Ary N. Leutz, escripturario
da Prefeitura.

fAZEm AHH05 H01E:

a exma. sra. d. Olindina Men

donça, viuva do saudoso e malo

grado jornalista Crispim Mira.
o sr. Lindolpho Silveira de

Souza, electricista;
o sr. José Aurino Bruno, tele-

graphista; .

o menino Wivaldi Gaorfallis, fi-
lho do sr. Demetrio Garofallis:

o �r. Guilherme Busch;
o sr. Francisco José Vieira:
a senhorinha '1aria Sophia

Rupp, irmã do sr. dr. Rupp
Junior;

a exma. sra. d, Lucy Gf1rcia,
espt.tsa do sr. José Goulart:

a senhorinha Maria Olympia
filha do sr. Epaminondas Santoil.

OUTFO:J PARTEm ...

Dep. Renato Barbosa

Viajou antô-ontem para o sul
do Estado, o sr. dr. Renato de
Medeiros Barbosa, deputado à

Assembléa Estadoal.

�

\ Para São Bento viajou ôntem,
o sr. dr. Noberto Miranda, re

centemente nomeado promotor pu
blico daquella comarca

(HE6Am UH5 ...

Ql1irino Krelzer

Encontra-se nesta capital o nos
so distincto conterraneo sr. Qui
rino Kretzer, prestigioso politico e

acatado commerciante em Bom
Retiro.

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

Gesto louva
vel

Estamos informados de que
a empresa concessionaria dos
Cines Corôadas, desta Capi!
tal, num gesto louvavel,
acaba de offerecer em bene
ficio do Club Nautico Ria
chuelo o resultado de duas
sessões cine-matographicas,
que S� reai,zarav .Iv dia 14
do corrente mês.

r
i

***-HYGIENE ALlMEN
TAR-A macã é excellente con

tra dyspepsia: 'activa a digestão,
combate o rheumaiismo, a�insom
nia e colicas do figado; a :beter
Taba limpa o coracão; f>a ameixa

, .

é lonico; a manteiga reconstitue os

tecidos; a UVa dissolve o espes

sura anormal do sangue descon
gestionando o [igado e pulmões;
a lima serve para o excesso de
"bílis" arthrilismo, resfriado, tosse.

n "
II

dr. Leonardo Petrelli

Acha-se em Florianopolis o

distincto e competente engenheiro
sr. dr. Leonardo Petrelli, chefe
das obras do porto de Laguna.

Momento de

ferido, inrerrogou:
«-E5tá ferido, presidenteê».
«-Sim, mas estou bem»

respondeu o sr. Gabriel Terra».
O autor do attentado, advoga

do Bernardo Garcia, acha-se gra
vemente ferido e incommunicavel
no Hospital Militar.

A U. S. dos
Sargentos

cornrnemorou sua

fundação

Deficit de 269.2'75
no orçamento

o melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa a CAPITAL.

contos
de 1936

ram prêsas as sUJos camisas as

lindas medalhas e garbosos e bem
.::ontentes se retiraram do campo,

I
Uma

para log� mais s� reunirem. A. N.
sol icitacão da ,

L. feaa a As
sembléa

TREINOS

CURlTYBA, 3 (G)-Con
tinua a grassar aqui, com

grande intensidade a epide
mia da grippe Varios casos

Hoje trei:1a o Figueirense, fatais já se registraram.
quarta-feira o Athletico, quin- O governo,entre ;outras me

ta o Tamandaré, sexta o Ava - didas acauteladouras da sau

hy e sabbado o Iris. Jogarão de da população, acaba de

domingo Tamanclaré x Ath!e- decretar um periodo de férias
tico, escolares.

Pelo sr. Prefeito Municipal
foi prorrogado até o dia 15
de junho corrente, o prazo
para o pag1mento sem ml1l
ta dos impostos predial ur

bano, beirados e taxa sani
taria.

Esta marcada para hoje,
às 20 horas, no Cine-Royal, a

primeira conferencia, nesta

capitàl, do conhecido humo,
rista e applaudido "conteur"
bandeirante Cornelio Pires.
Conhecidissimo de os todos

seus patricios, atravez de innu
meras obras !iterarias, arti··

gos de jorflaes, conferencias
e, mais ainda, por suas finis'
simas arredocta regionais,
Cornelio Pires, desneces'sita O Governo do Estado
por completo da nossa apre-

110-

sentação; basta o seu nome. meou, ontem, o prestigioso
politko sr. Jacob Tavares,

ROMpas para homens e para exercer o cargo de pre
criança só na CASA A feito municipal de Tijucas.
CAPITAL "A Gazeta" felicita-o,'

Extirp���o as Alta dopreço
rellgloes dos genel"Aos

em RecifePr �fei·tura de
TUucas

BUENOS-AYRES 4 (G)
-Célmmenta·se a declaração, fei
ta em discurso pelo leader nazis-. RECIFE, 3 (0)-0 govcr
ta Rossemberg. grande estucioso l !10 do Estado, afim de sus

das que3tõe3 raciaes, de que a Alle- tar a annunciada alta de pre
manhã, dentro em breve, estir- ços dos generos de ;primeirJ
pará do seu povo as religiõé!s necessidade, vai criar feiras

fa�endo-o admittir como unica re-! Iivr�� em differentes pontos
hglão a da raça aryana. da CIdade.
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