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Notav_el .� pro ícu� atuação do
-

talen
toso engenheiro sr.• \dr.

-

Faria Souto, a
,�rente da 9a• Regiã� do Departalllen..
to de_.� eronautic� Civil" que abrange
os E dos· de Paraná e Sta. Catarina

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

�

itrgumeuto

As Companhias de aviação, tendem atualmente a substi

t dr es hidro-aviões por aviões terrestres, em vista da granJe maio

ria das capitais e cidades industriais se encontrarem no interior.

Assim, vou dar-lhe um ezemplo: a Condor já m-antem uma linha

]� io-São Paulo-Curiliba-Porto Alegre, pouso facultativo em Flo

riunepolis, com um avião por semana (ida e volta), passando a ter

euas dentro de breves dias. Será então, suspensa a linha da costa,

Iicando Florianopolis grandemente prejudicada. Outro exemplo: A

I 'nnair, já pediu ae Departamento de Aeronautica Civil, autoriza

çJO para fazer, possivelmente no próximo mês de fevereiro, a mes

ma rota da Condor. Ainda outro exemplo: A Pan-Amerloan," já
mantem a linha Rio-Buenos AIres, em aviões terrestres Douglas.
E como último exemplo: Todas as linhas acima referidas e a Ala-

Litteria, que se pretende instalar no corrente ano com . aviões ler

)'I:9tres, deixarão de escalar em Florianopolis, ficando, portante, a

cupital catarinense desprovida de trafego aéreo.
Sôbre tudo isto ha o pequeno custo das instalações e a

questão territorial que já está resolvida.

'O loeal do aeroportQ

ZETA
voz

--_._--_._---------�������������
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estação. Tal como se fez em Joinvile poderá realisar-se em Floria

nopolis. Bastará apenas boa vontade.
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'1340

•

RIO, 7-·-A, aviação civil brasi:
leira vae r+cebcr nada menos de
doze aviões com que se dispoz
brinda-la o cheí . 'da Nação sr.

dr. Getulio Varg is,

RIO, 7-0 maior Nilo Augus
to Guerreiro Lima foi nomeado
comandante do 32' B,C. que vai
aquartelar provisoriamente em Va
lença, no Estado do Rio.

COLIDIU O "DUQUE
D� CAXIAS" COM O

"ARATIMBO"Curso, de Ad--I -0-

ministração, PREJUIZOS AVALiADOS
. ,.

EM MIL CONTOS

do Exércit·o RECIF.E, 7-No 'momento em

,que desatracava, o «Duque de

I lHO, 7-O .general Pedro Ca-I Caxias» colidiu a meia-náo com

valcanti, }nspetor :d.o EnsinoMili" o «Aratimb6», que com enorme

I tar, propos ao ml?lstro da Guerra lbrecha foi atirado contra o cais.

10 aumento de �als um ano no Os prejuízos são avaliados em
Curso de. Admissão á Escola de mil contos de réis. O »Aratimbô>,
Intendencía,

,
apesar de necessitar de grandes

� curso, que e atualmente de reparos, prosseguiu viagem.
dOIS anos, passará a ser de três,
sendo que o ano de acréscimo e

destinado á revisão das materias
dadas durante os dois primeiros
anos e ao ensino de outros as

suntos que permitirão a formação
de oficiais desse Serviço em ba
ses mais sólidas.

Esta4:ão em Poeos de Caldas'do Departa-
o futuro ae- meuto da Aeronautiea (;1"11

-

-E qual o melhor ponto para ser instalado

ropclfto?
-O unico local indieado é til presentemente utilizado pela

Base Naval de Flcriancpolis, As melhores carateristiees dêsse local

são o aer êle plano e amplo, permitindo estabelecer facilmente ris
t1i8 de 1.500 metros, com pequena drenagem e diminuta terraple-
nagem. SObre tudo isto, ha, ainda, a ligação ao centro comercial e Outros aeroportos

� ..esiàencial pela ótima estrada de rodagem que estâ sendo ata- O dr. Faria Souto fala-nos, a seguir, do de!lenvolvimento

,�a pelo Estado e pela Marinha, o que permite fazer-se o percur- das obras iniciadas em Itajai e Laguna pelos prefeitos Irineu Bar'

:Só no diminuto tempo de 15 minutos. Torna-se, portanto, india- nhauaen e Giocondo Tasso, enaltecendo o esforço dos mesmos no

:pellsavel o apoio ê(� publico e do Govêrno do Estado para este sentido, de levar a efeito a construção dos respetivos aeroportos,

�mpreendimento, pois além de 11m mf1gnifico aeroporto, será cons- .rematando as suas considerações por manifestar o seu alto empenho
uruida uma importante e moderna estaçAv de passageiros, tom ra- na conclusãe do aeroporto de São Francisco, cujo alicerce foi pátrio-

-dio-farol e telegraíia, em meio de um lindo jardim. I tícamente lançado pelo bravo comandante Alvaro da Cabo.

Um grande deposito de eombustiveis, capas de atender com Das declarações que aí ficam, fornecidas pelo jovem enge-

.

!li maior rapidez e segurança ás mais possantes aerenaves,' reforçará, nheiro de. Faria Souto, incontestavelmente urna das mais prestigio- Regressou da capital bandeiran-

as vantagens dà.,gr,andiosa obra. I sas figuras da nossa aviação, á qual tem ofertado o melhor do seu te o nOSiO brilhante confradeMe-

_ Mas. uma obra desse vulto demanda de tempo 'e de talento-e da sua capacidade tecnica, dúvidas não nos podem restar neses Filho, que. ali foi tratar

dinheiro...·
'. I de q'be' $anta Catarina marchará a par, nesse particular,

.

dos Es de .assun_tos relativos ao «Dia e

_' Decerto, Não é, porém, o que se pode pensar. Citar-' tadcs da Federação, em que os transportes aéreos e -eonsequeuce- I �o!te:t, jornal que destacamente

Ihe-eí, como exemplo, Joiuvile. Ha poucos mêses o seu aeroporto I mente a defeza militar aérea, é um índice do seu progieilBo e par-I. dirige ,e qu� dentr� �m breve

pchava.se no mais completo abandono, constituindo UIIl verdadeiro I cela' importantissima do seu desenvolvimento. passara a circular diariamente,

,
'

Homenagem ao co

ronel Gentil falcão
À Sociedade Musical �Aínor á

Ahe:t, realizará, hoje, retreta no

Jardim Oliveira Belo, em home

uagvrn ao distinto militar sr. co

ronel Gentil .Falcão, ilustre co

mandante da Guarnição Federal.
A referida Sociedade testemu

nha deste modo o seu preito de

gratidão ao valoroso soldado, em

face da oferta pelo mesmo ha
dias feita, de um dos quadros da
autoria de um dos nossos jovens
pintores conterranec s, adquirido
na recente expcsição pelos mes

mos levada a efeito.
.

"DIA E
NOITE"
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JA' NOTOU ISSO, PIlETO CARTAZES
VELHO 1 DO DIA

PROGRAMAS DE HOJE:
A VOZ DO POVO

ODEON, .. lider dos
Conclui, outro 'dia, depois de vêr no jornal o triste pano- clneDlas

rama do mundo, que a vida teria razêes de ser melhor para aque-
les que desconhecessem as lágrimas dai! creancínhas ohinêsas e a HORAS:\ Alfandega deincompreensão dessas mesmas creancinhas frente á necessidade de A'S 5, 7 e 8,30
sofrer fome, sêde e cansaço ou não ouvissem ti gemido de muralhas Err,,1 Flynn e Kay Francis florl·anopol·lsmilenarlas, o grito de protesto dos sêcnlos e o estrondo dos desa-

"

1 no extraordinário drama � lOS '
'

h
.

h á Clamentos ou não sompreendesaem o sofrimento infernal
-

de uma ANIVERSAR r ' a sen orm '1 Din � amisão,
China em miséria e em ruinas, cheia de desgraças e de cratêras que OUTRA AUf�ORA O sr. dr. Corll�U. Fagundes, I filha do sr. Oscar Camisão;
(18 ,ranada .. japonêsas cavaram. Pensei, depoi=, que a vida" com eer- baixou, .m data de aI de de- CEL. GUIDO BOTT I o .sr. João Berto da Silveira,
teza, teria menos dôr para OI que não soubessem que a Hespanha, e sembro a seguinte A d d h'

.

J
• I Iuncionario Iederal. v"

que se banha em sangue, num tremendo choque d. idêas e 'de. am- RADIO PATRULHA -con- PORTARIA,
ata e oje aSSIDa a e

amo, --

_)Jiçõell, noutros tempos conheceu riso gOEtOSO nas paginas de D. vers?r!o natalicio do .noss(� ilustre N'OIVADOS
"

Quixote e foi feliz.
,

'

tinuação desse importante se- «O INiPETOR, EM COMIS- patrício e acatado financista sr. jAchei que o mundo está vivendo torturado e aflíto uma riado com Grant Withers. SÃO, considerando que o expe- coronel Gu.irlo Bott, dedi�ado P., Com a gentil senhorinha Ma.'
epoea de transição historie a e acreditei, por isso, que teriam menos cliente das repartições do Minis- operoso d�retor da agencia do i ria de Lourdes Linhares, dileta
8niultia e menos sofrimento, aqueles que, marchando oein a hu- ,Preço-l$OOO. terie da Fazenda, tanto na Capi- Banco, .NaCIonal do Comercio nes-] filha do sr. Rafael da Rocha Li-
manidade, não percebesse essa humanidade marchando com a an- �INES �OROADOS tal da ltepública como nos diver- ta �aplt.al. . . nhares, funcionario estadual, con-
cia de quem espera cousas decisivas o a incerteza de não saber de

.

s.s Estados da federação, obede- FI�ura marcante. nos meios fl- tratou casamento o nosso est\1Tht'"onde e cerno elas virão. Cuidei, então, que existissem homens alheios ce a um turno de seis horas, ini .. n,anClstas e eCOJ�omlCos .do nosso do conterraneo sr. Melquíades
á dôr do mundo. Homens felizes, naturalmente. No outro dia e REX, às 7 horas: dado ás 11 horas; Considerando Estado, cava!helfo e fidalgo no Mansur Elias, comerciante em
os dia .

it t Ih d h que o expediente em dois turnos tratar, possuidor de um caráter Santo Amara
'

II. 1!1 que se seguiram, por mui o e�po" o an o Oi

omen�'1 CUIDADO rEQUEr�ÀS' ' I
"

d
.

d sem J·a."a o ilustre aniversariante
.

{UI separando. mentalmente, os que deviam preocupar-se com a vi-. ' . com e exceç o e so po .e se_: pratica o '"
.. .

da universal e os que, a meu vêr, viviaa indiferentes dentro de I Lew Ayres e ''vhry Car- por express� autorízação do T�· será, por certo, muítissimo hom_e- PELOS CLUBES
lHn mundo proprío. Uma vez encontrei um preto velho. Este deve i ,liste ' souro: C?nsl�erand? .que esta AI nage��o, no transcurso de .tao
�;,)frer menos, pensei. Nas horas de repouso, certamente, não 'tem I '

·fandega jamais solicitou nem oh., aUliplC!OSa data, pelos_seus anngos

'.' pensamento metido no labirinto da aflição mundial. Deve desce-] PORT ARTrlUl� com Adolph teve essa autorização; Conside- I e admiradores que o sao em grande
nhecer Oi fantoches e os heroís, Daí nasceu uma simpatia p'roíunda " Wohlbrueck rando que a re.v.oga,çAo d,essa ,pra- numero.

h I f ld d tOs de «A Gazeta» enviam- lhepelo preto velho, simpatia que se tornou mais acentuada quando 1 xe nen. uma, (I 1�11 a e rara ao

descobri que moravamos Da mesma rua. Ma3 no dia primeiro do! Preço-l $0 10. com�rclO' e e. de interesse para o os seus mais afetuosos cumpri-
ano, o preto velho inutilizou o juizo '1ue eu fazia a respeito dele. i serv�ço pu�hco; R.solv� que a m�n�os com votos de imensas Recebemos da diretoria do dis-
Conto o fato_' Recostado numa poltrona barata, eu me exaltava] li\IPERIAL, às 5, 7 e 8,30 p�rttr do dIa.2 de Janeiro pro' felicidades,

I
tinto «Clube 6 de Janeiro>, tio

com uma brochura de Mariano Azuela. O Mexico rebelde, agitado, r horas: ximo o ex..�d.lent� desta Alíande- ,MAJOR ELPIDIO FRAGOSO Es�re�to um am�vel con�ite ps.raindomavel, saltava das parin�s amarelecidas do. livro com os seus I A VIN JANÇ-\ DE DRU-
ga tenha InICIO as 11 h?ras e, , [asststírmos o Baile de Aniversario,

bomens fortes, de chapeus grandes. palas coloridos ao hombro, lar-I'
, encerramento, ás I?, de acordo

I A' efeméride de hoje regista o que se realizará hoje, ás 22 horas,
gas cartueheiras a tíraoolo, lutando heroicamente nas montanhas, MO�,D com John Howard eom o q�e e pratIcado,. c2m ri- I aniversario do nosso distinto con- Somos gratos pelo gentil con-
seguindo generais inimigos. De repente essa visão desapareceu, E o e Louise Campbe!l., ra� ?xce�oes, nas repartIçoes ,do, terrantfo ,>r. major Elpidio Fra- vite que reoebem08 e auguramos
pre�o vellto, metido Duma fatiota branca, enfeitaria de arminhos e Preço:-l iOOO. 1\;hOl�terw....

da �aae?da, em todo
goso, funcionario estadual aposen- ao distinto clube os maiores voo

papeis dourados, que emitiam reflexo!! multicores, pandeiro na mã,), o P�IS. �e-se elencla a t�do� os tado. tos de felicidades.
e�trou �m. cêna. Quando. o p�cebi, ele vinh, prognosticancJo deci.: A_anhã: __ Domiodo

funclO.arlOs, Agente.!. fiscaiS e) «A Gazeta:. felicita-o.
80es leflBtllmaS s&bre a Iltuaçao européa para um rapaz branco,' • despachantes aduaneiros. (A I VISITAS
que arraltkva QIil tamancos, pesadamemte, na areja grossa da es- REX: CORNELIO FA,GUNDES-Ins. MAJOR ANTONIO M. DE Recebemos as visitas do sr.
trada. 'AS AVENTURAS DE TOM petor.:. SOUZA Silvio Bega, competente técnico

-A coisa ta feia mêmo. O rapaz concordou:-Tá.
SAWYER ROUPINHAS FEITAS PARA I . _..

da Linotipo dI) Brasil S. A., e
�A Italill tá mandando gente pra Somalia, mal!! desta vez .

MENINOS E MENINAS De�orre h?�e a data I natalIcla do sr. Osvaldo J. Ferreira, habil
ela se estrépa. No canal d.e Suez Os italiano não passa.

O PARAIZO do brIOSO milItar sr, til 'Jor An- linotipista, os quais vieram apre--E 08 alemão P O preto velho reflete um pou.�. IMPERIAL:
,

no
, tonio M8rqup.� de B .tI': I, oficial sentar·n08 suas despedidas porE depeis:

PERDIDf)S PARA O M'U'N.
'

reformado da' nOS!'!l Furçél P.Ú, sl'guirem, hoje, para o Rio de
-Nãe vão brigar, não. Os inglês não deixa. lDlica. Ji1neil'o..
-Diz que o avião tem sido um caso serio na Hespanha. DO. A's muil::iS fel:úitaçõe3 qUê irá 0.:1' refó'ridos srs. vieram a esta
:E meio duvidoso: �-:h�����:IiW'�_� receber Loi� juntam'..; a� U(Hsa, capilul afim de }Jrocederem ã
-Será que aind? tem hespan�ól �rigando lá � � RAFAEL DA ROCHA LINHARÉS I I muito pf3Zeiro�flrnC-1I, '. I

instaJaçi.iv da linotipo recente-
A conversa contmuou, mas ate mim, agora, só cht'gavam, ! e mente (j,lquirida pelo "Oi!lrio

pouco perceptinis, palavras i901adas.
. . � MARGARIDA R. UNHARES SRA. SIL\'O J.vIACHADO I Oriei'lI », Ju Estado. .

Do angulo da cerca, aOllde eu tUl)11 Ido, acarnpanhando o
:81 V ' . " Gratus pela visita. desejamosdialo�o, fiquei olhando OI dois homens at& te sumirem na escuri·1 �5 comunicam aes parentei e I Passa hOle o amversano da

aos distintos amigos uma feliz
dão. Depois voltli desencantadG, á poltrona. ielltei-me, w6Ileni••.E I pessôas de suas relações

I
exma. sra. d. Rosa Cabra! Ma-I viajem e fartas proRperidades.fui fi�and6 'com raiva do preto. Que tinha êle cc.m a situação eu- � o contrato de casamento �e chado, esposa do nosso estimado

I
'

_ ...._ ..

ropéa, pura, de volta á casa, depois de sapatear, suarento, tida I sua filha MARIA DE LOVR· I ('on.terran�o sr. Silvio. Machado"l CIIEGAll1 UNS
uma tarue hgrrivelmente queQte. no- ambiente festivo e detlpreocu� H DES LINHARES com o� l'l ICIO da Importante fIrma Qesta

pa_do �o cacumbi, P!eocup�r, se cem COllsa_ tão lonie e tãQ triste �
I MELQUIADES M1\NSUf, I�

i I'raça Machado & Cia. COMANDANTE ALVARO DO
Nao tlD'ha n&da. Nao podia ter nada. FOI 11. desenc;:anto, negro

I'
ELIAS.

,

,J Ninguem ha q�e .pos�a quebrar &

'

Fazem anos hoje: . CABO
velho. ' Florianopolis, 6-1-39, " "Combinação Feliz". Sempre uni ! Está em F'lorianopolis o nossCl

E ag�ra, posso até acreditar que, a estas �oras, muitos,

I'��l!\;llj:l(� � dos caminham os' imprescindivei�;! o menino Raul Fernandes; ilustre patricio sr. Comandanté
pretps e mesmo brancos, que eu supú� iguais ao preto velho, inter·' ,

'�Maria ft .J companheiros da Mulher Brasilei-,' a senhorioQa Haydée Torres; Alvaro do Cabo, brioso otloial
rompendo momentos de descanso e3tpjam, sem saber por que, la· H �, i!! � ra:-PO' DE ARROZ, BATON o meuino 'José, filho do sr. da Marinha e capitão do portomentando aa lamentações judaicas frente a um muro de pedras em _��'JI ,e "���� E ROUGE "Adoração" RenS Matos; de São Francisco.
Jerusalem ou se arrepiando com algufl!l feito do inimigo numero � Melquiades',

!ftl� jr
um da America do Narte ou ainda, con1eturando, receiosos, no que I

.,

IRENE RAMOS DASILVA Estão hospedadas no Gloria
poderá acontecer a. mmldo, le chegar a funciOJ.J.ar o coração meca- ij noivos

I,
'

-' Hotel, chegad�8 no dia 5 do cor.
Rico dft Li8deber, e Carrel. Cri qua a vida seria .elhor allaeia a " rente, as seguintes peseÔas: Mi,-���tudo isso. (;treio ainda. Mas, V., preto velho, tirou-mi a ilulã.o d. guel Schnelder, de ,10invile; Se-
encontrar hemenl , margem da vida universal. Deu-m. a oOllvição Faculdade de Di t MI-ssa de 7-- dl-a bastião Furtado, de São Francis-
de que não p6dem exi�tir pequenos mundos no mundo e a certe- ,- co; Werner Ruddt�, de Porto
za de que nio podemos fUlir ao conhecimento das grudei e das rel·to de S Catarl·na Rachel Raml1s da Silva. filhos e genros convidam. por e�te �legre; Carl)s Litzdorf, � d� Curi·
pequenas des,raças da vida, p.r,ue, de cada umS) delai que conhe-. meio. aos demais parentes e pessoas de suas rd.lções de tIb&; p Gustavo ScheIthn, de
cernOI, se de8taca um.J>edacinhe para aumentar o volume das nOI� amizade. pa:a assistirem à mIssa de 7-_ dia que mclndarão rezar peltl I Lages.::,8�,d.p�!��Ç::ih��r.ue é imposlinl fucir 80 aofri.entg. V. já n.tou E�cerrou-se a 30 de �ezelI!b;o ,eterno descanso de sua saudosa fitha. irmã e cunhada

VIAJANTES' ,

p. hndo o plazo para a mSGrlçaO
.

IRENE I (V· 't')de candidatos aos exames de ad- la I?arl lma
•

ã 'F ld d d D"t ' '. ( PassageIrCJs chegados do nortemias o, na ac� a e e Irei Q A missa s� realizara ás 7,30 horas do pr6xlmo dIa 7 (sábado) I I ITAQUT?RA' J Fde Santa Catarma . . d 'd d
pe o J�. unot ernan·

A
.

5 -·d
� na Egre1a de Nossa Sra. do RosariO e. a to os os que comparecerem. es i. d,'s Monteiro Luiz Gonzaga Maupresentaradm-hseb�l' e�ndl atos jà os �eus agradecimentos. r; -

José Martins Neto Arac';ao concurso e a I Itaçao, a sa-, '. . '.
bel', o� sra. João Carlos Ramos, M�reIra Maltms: Zulma. MartIn�,;,
Laudelmo SoloB Gallott.i José - ,-\nstotelp:l Martms" Miguel Jose
Martins Guedes Pinto, Heho Ro- A t' I

da Costa, .L eÔnor :ge�nardino da:
De ordem do sr. Presidente, convido a todos os associados a sa Raul Pereira Caldas Osmundo 'U "Og e o Costa, Fehzarda PereIra Manto

comparecerem á nossa séde social, ã rua Tiradentes n. 20, no dia 8 ás 10
I Vleira Dutra Enio De�aria (;:a- Bernard, Demerval Rocha, Jo';r.

horas da manhã, (DOMINGO), afim de livremente exercerem o seu direi-
II

.

R f' I G C' L' Pinto da Luz, Dialma Antero de
to de voto durante os trabalhos da sellsão de As"embléa Geral que se \'a azzJ, a ae omes rua. 1-

M t V R'realizará no dia e hora acima referidos, para que �e proceda a eieição da
' ma," irl'.g Gonçalves, Waldir Buseh,

R
a ?S,T ra. eg�na co

de Matd°So.nova diretoria. Nico""; �everiano de Oliveira,

?
en� o entmo

.

e .:;)ouz�, �.
João f::lilDaco Lop..-s Altamiro da Silva Dias José de ' Rem Gomes MoraiS, dr. AnnonlO

1'. Secretário Sá Freire, : Hipolito Gr;gorio Pe- Augusto Vi?na, Ade!ina. N�rm i·
-----------------

reira e Nargo Gustenhoff Gal- DlÜf>, !J0aclr I?atemr SIlveira e

D a JOS-=PHINA SCHW-=IDSON letti.: Belemlro Ferrtllra da Cunha.r . L - L, Examinadol!l que 8ejam!.:'os� do- • - 0-

Especialista elD doeo4.'as de Sellhoras cumentos a,resentados, serão ou MISSAS

e ereaneas) não, con!!iderados inscritos os çon- If\ENE R. DA SILVA r

currentes, sendo então marcado e Hoje, ás 1,30 horas, será e-

f::ONSULTORIO anunciado o dia para inicio: das GRANDE NOVIDADE zada miBsa, de 70. dia. na cate·
,

Rua FeUpe SchlDidt, 39 provas de habilitação que <leverãu

"

,

dral provisora (igreja do I\osasio),
pr-oc6ss'ar-se, na primeira quinze� por alma da senhorinha Irene
Da de fevereiro., I Ramos da Silva.

Proprietario e

J A I R O
Diretor Responsavel
f::ALLADO

A GAZETA
((;rôolca de Osmar R. da Silya)

Nossa Vid a

l:lube Recreativo
de daneiro

Baile de Aniversario

6

Liga Operaria BeDeti�en.
te de Florianopolis

f::ONYITE

HORARIO: das 10 112, i� 12 e das 2 is 5 horas

I
Cia� - Joinville MAR(:;A REGISTRADAC)��Ã.O ylROt�,... ..,

ESPECIALIDADE

� O SitbãO

"VirgelD Especíalidade"
recomenda"se tanto, para roupa fina como· para roupa comum.

"

...
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G

o MUNDO!
é.�tacado de

loucura
GAZ

--

LONDRES, 6 - o arcebispo
ele Canterbury pronunciou um

(�iscurso 'ao radio traçando a co

IrR negras 8 situação mundial.
O alto prelado declarou:

-

<Na aurora do novo ano, é
ainda confuso e perturbado o

"'- mundo qu� en�ararno�» ..Heferiu-] OIU�ON lid d
,

se em seguida as" terríveis devas-] • ! O er os

t"ções) da' guerra 'sino-jeponêea ememas

eá situação de incerteza na Eu.
repa onde as ambições c crescem' PROGRAMAS DE HOJE: A
e se alastram>. ,

Afil'mou o arcebispo parecer I .:\'3 2 HORAS
que todo o mundo está sendo fi-I'")' tacado de loucura, acrescentando,
-que «o nosso dever é preparar
nos para o peor embora esperan-
(lo o melhor. �

-

REX. 3S 2 herase
Matinée das Moças

CUIDADO, PEQUENASf com
Lew Ayres ,e IVIary Car
lis'e

CINES COROADOS

Vesperal Lider

VINdANÇA, DE DRU
MOND com Jobn Yoward
e Louise Campbell,
Preço-I $000.

1)

Novo' portol2)
··�:10 Rio Gran-I
de do Sul ?)

Serviço ótimo e preços
animadores.

T�úíto se fabrica como se
Para amé,nhã, � «lide-c» terr

importa. Vinde e verificae o
em cartaz a ,vItorIOsa produç1iQ

"

-noSSO stock, sem compre-
da Warr.t�r com, Keny Beker, [t,

. Jane Wyman, Frank Ma<z Hogh
misso. h d I' d
Pontualidade, perfeição e e c eià as mais m as canções

rapidez é o nosso ,lema.
{

RI,I8 Conselheiro M�fra,72
TELEFONE 780

DA Fl\�A

Speaker

o PREÇO

Preço: 1 $,00
e

OOEON,olider dos ciDeltlas�HOJE� A's 6112 e 8112 horaso-«
,,__.,......---

HOJE

SqEHNKER na ,Iluda

M o--:--,-----0,"""

:..._-._ .. __ .. - ----- .. ---.��=�� L

.

-_._-_.__ .. -._ .. -.._.

revivil.o eom

iii r j !t'R:qW§§iiléP4PiLSMi?A@ 4 MEi ••'lN &.WM'!&W�r' • Ipe

7;\_,,�,���"����.=�_-= �_�__�� �� � � ���__�

F"" ,
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A GAZETA, 8,....-1�1939
---------------------------------------------

Assassinado á
Floria.,polis

bal #--
..

ODEON, o lider
. Q, dos Cinemas

BI9utal ocorrido
...

cr.me em

'Dr•. André
DIRETOR PROPRIETARIO

Estação PERDIZ'S - Vila Vitoria - Estado
de !>élnta Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doença!'! pul
monares (pneumotórax, frenicotomla, toracotomia). Este Sana
torio encontra-se localísado na Estação Perdizes - Vila Vi
toria, na Estrada de Ferra S. Paulo - Rio ®rande, 800
metros sobre nível, possuindo uz eletrica, agua encaaada e

estradas de automóvel, com clima salubérrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos me-

dernos de Raio X Heliodor.Ondaa eurtas e Laboratorio
para exames de escarro, 's�zaJ 'anílU8setc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, ímpa'udísmo cronico (malaria), esgota
mento, etc.

Big�assú

.,

'�' ..... l�t� y�<::;.: . ,�-,:", •• ,..,." .....: �
.....�. .<

A celebre e encantadora
opereta de Strauss na in

terpretação de Lida Baa-
rova e Hans Soehnker

" :�,,)'

Foi exonerado. a pedido.
Abelardo da Costa Arantes dn
cargo de Auxiliar .. de Escriva.
do Tribunal de Apelação.

Foi nomeada 'Hilda Geot;l
Ribeiro para Atendente do Oe
partamento de Saúde Pública •

•

Foi nomeada tacínia Faria
Willerich para. interinamente,
exercer o cargo de adjunta da
escola mixta de Barra do Rio,
Itajaí.

.

foi exonerado Rodolfo Hol
lemveger do c:arg,) de professor
da escola mixta de Garaí. Biu
menau, por ter sida, nomeado
para outro cargo.

Foi nomeada a pr�fessora Al.
da Cascais. para. interinamente,
exercer õ cargo de professora do
Grupo Escolar -Henrique 1..1;\-
ge»., de Imbituba. ) .

Foi exonerado o professor
Salvio, Oliveira do cargo- de DI
retor da Escola Normal 'Prim3';
ria da cidade de Campo Alegr,�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�lorianopoliB-1938 ==

P. deAlfredoDr"

M.LDI«;O

Banco do rasil
CSI'IIal 10G.QOO:OOO$OIO

Futldo lIe \ressrva '2&9.745:100$000

liXEÇliTA Tt)1l)A� AS OPERAÇ�ES BANCARIAS

.l.ENeIAS qCORRESPONDENTES EM TODf9 e PAI!
AOIINcIA LOCAL RUA TRAJANe, N. 13

Abena. em: centa ;corrente. os segúintes] juros:
.,. -com Jut'lS (C81YlERCIAL""SEM LIMITE) 2� ala
,.,., lín'lltatl" (limite de 50:600$) _ 3% ala
..,. ,opularu' (itlem de lO:OOO$) 4% ala
J�. ,4e aviso préTiG '(àe q_uaisquer quantias, com retiradas tam-

��\ bem de quaisquer iIllPortancla.s)�
-

,

avise prévie de:.30�dias
de 68 dias
de 99 diaa

;,,;��
DBPOSITOS A PRAZO-FIXO:

pe'" 'mêses
por 12 mêses
Cem renda mensal

LETRAS A -PREMIOS
por 6 mêses
por 12 mêses

Su;eíto ao���sêlo)roporcionaL
Expediente: Elas 10 ás 12� .e;das 14 ás_ 15
A.s sabados: das 10 ás 11,30 horas' �

Endereço telegrafico: SATELLITE'

TELEFONE 114

•

4% a. a.

5% c

horas

'E ... Ia

Ptanta, execução, fis-'
cat Ização e direção
d-e ob.as
Apareihamentocorn
pleto para censtru
ções de pontes em

concreto armado

i_liro
Et"1genheíro �Civil

Palacia da Caixa Ecanemi••

'I.
I Andar Apartamento

Ca�xa%'Postal 784
00!a ,•

Par

\.wrz:

o

111,"".1 I a,'e18
"

=- ........ +'8"""", .. "

-

, .

. OOngrnl8
nQS Trabalhss do

Ildltte,
--eô-!ftí

'-;� '-

�-®
�C.nsult.rio T6cnico de,

�;�r;
.,'

"

. l.�'\'��

Ive - A. CAUBURO PICCOLI
Enge�,h.íro - Civil'

','

C�NSl)LTi)RIW-··Rua Tra
ano N. 1 {\ das 1 (} ás 1 2 e

das 1 5 lis 16 1,2 hOHl3 .

Tt:LEF. 1.2A5

. I RESIDENCIA- Rua Este

: �;....,......ves Junior
N.

2�1
.I�é·o��;;"'�

CLlNICA flEF\AL
Vias Urinarias

-

1ratamento 1Jil"der1)o das
mfJZtstittls do Palmão

Consult-R. João Pinto. 13
.� . 1_ eleíene, 1595
!Res. HotelOloria-Fone 1333
�/COl.1,$lfltas �� 13 ás 16 bu.

Pr'of�sslooais ba,lz:>ilitadCDS p;>ar$
. ,QS ra:nes ae engenharia

Administração. conatruçãe 8, reforma ,d E;

_1�Jlr� pagamentos em .nrestaçõ se

Projétos em geral,
r

Escritorio central:' Rua- 7 de ·Setern aro, 41

tp O r t o Uni ã o
ü -

I-

L, '--"tr ,e t
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Valores em eonfrento

. Nesta semana que vamos entrar. serão leites as eleições
para a Liga Florianopeliten« de Futebol.

Mais uma entidade vai mudar de dirigentes.
O regime férreo-para �s clubes e para a [mprensa-e-e.>

tabelecido pelo sr. Carlos Moritz irá se 'acabar!
IMa administração, é verdade, Iez o sr, Carlos E. Mc·

ritz, mas intoleravel para os clubes, que não tinham Íicr nça de
respirar, bastando dizer que A ENTRADA DOS nEPRE
SENTANTES DOS CLUBES Et-{A VERD�DE!

Mas, passou=se; deixemos o passado e caminherr 05 para
o futuro, pará rumos novos, para novas diretrizes.

Solon Vieira
Secretàrio

�T' -

I
A

S t CI b I· errrve se-
por u e I _

F!oria·nópoHs.ca no sertao
baiano

•

.
,

.A GAZETA, 8---1---939 Flori.anopolis
-

.---

O ca-ndidato da -"A. Ga eta"
-

á presidên-=
,oia da F. C. D. é o dr. A..derbal Ramos da Silva,

-

que r:'erece o �pôio, nesta hora ém q'ue são
selecionados valores, de todos .oe clubes e de
todas correntes esportivas do Estado.

____________________�.--------�
I

�RJS x AV�I' farão; hoje, urn Combate de
gigantescas pro�.Jorçõ'e'sl, abrindo a temporada
esportiva de 1939.

Havera' va'rias prelimares.
__------------------.------------------------- ---------------------------- -------------------------------------------

A GAZE,TA DESPORTIVA
�- .'

Direção de Hélio Carlos Regis

seja feli� a escolha,
dos novos mentores
da F. C. D.

o match Iris x Avai, com toda certeza, constituirá1Que
d t

�

I ,Vila in. Arnald» e Niz-: a reservas da sf.l ção Barriga· V, rde e titu'!;h -

gran e e�pe acu o ilares,doscrath da,cidadL; Dia�antin'), BOlba, e S3úl reservas doi o�e,
"Ad b I

combinado da capital; Fomerolh c Hc-ue:" dOIS eslorçados.que.alemA disouta d 9 taça _er a

l.de Pacheco, são glandes players.
Ra f"l'\os"· Vadico, Cruz [caso jogue), Antenar, Chocrlat�, Bráulio e

I Mirinho são, tambem, expoentes ,oáximos do nosso ftsoccero. alem
Hoje, às 16 hs., defrontar-se ão, no gramado da L.F.F. as I de Da Mata e Dante que são bons iog�J ires.

b, ilhalJt.es equipes do Avai, campeão da cidade, e a do lris, que (
f: possuidora de um forte esquadrão. i

O festival será promovido pelo [ris que, num g.esto louva-I
v. 1 e digno, brilhante IJllr todos os titules, Sei á em beneficio de seu;

,Iayer Fesa, que quebrou a perna num joga entre a sua equipe e a

elvi-azul,
Todos os dois quadros irão disputar a vil6!iiJ com ardor e

fibra inquebranteveis.

um

Arnaldo
Borba

Azevedo

Diamantino

Realiza-se, hoje, conforme noticiámos amplamente, a eleição
da nova diretoria da F.C.D.

Que os bons fados protejam e alumiem os delegados dos.
i clubes para que votem numa diretoria capaz. enérgica, LEAL E
i JUSTICEIRA, para grandeza do futebol do nosso Estado.

I Aderbal Ral'T'. s da Silva, Flordoaldo Nóbrega, Waldir

I Grisard. Antônio S<jIUffi e Carlos C. Ramos terão de ser, fatal-

I mente,
os tleitm. ,-

Nã� vemos, franl�mente, entre os valores .esportivos. de
Jalmo. ! Santa Calarln.� homens mais competentes do que os CIdadãos acima

I para exercerem os cargos da maior entidade do Estado.
C. R amos é nome conhecido, competent�, que, por tudo,

! deve ser o têcmco. . •

I Antonio Salum é um esportista que age e deve ser o tesou-

Os q"adros
IRIS

Vadico
Antenor Dante cu Cruz

j

Dante (Castiçal) Chccolate Russo
Milo PernambiJ(,o Da Mata

I B áulio

Ao vtnledor será elertada
nAderbs] Ramo� da Silvan.

'Ima nca taça, cUJO nome é

AVAl' -A ta�a

Vilein.,

Os três nomes restantes devem, sem dúvida nenhuma, ser
,SbÚI. eleitos.(;ouflantes �

Procópio
Nizeta

Berreta
FI. rnerclli

retro,

Todos OF 22 playere agU1fdam tranquilos a hora da pP.), ta,
esperando. c;,rh qual, uma vitória returr bante.

IO Iris qUf rf r� derrotar o valor oso campeão da eidade.mas
O Avai, por sua vez, querelá ficar com a laça que tem o nome de � é
·5' U esforçado presidente de hOflfiJ.· I

h." ..; �� � _

"'. � � � .. j'_" ......
_ .... ,,_ �I'. _ ... �.,.I •• , ..,._, __

,
,',

'

O Juiz ;Federação Catarinêilse'�-ile--
Segundo tudo indica, serd o sr. Cal los Campo, f�amcs, que 1,:

'

Desportoso átbritro n. I da cidade.

Goste nohre do Avaí

Soubemos que o clube alvi-azul dará a parte da tenda que
Íhe couber ao StU co-irmã'> rubro-negro,

Nãíí resta dúvida, é um gest9 nobre do A vai.

A's 14 hs.-CANTISTA x CAXIAS em

nWalter Lftngeft• _

A's 15 hs.--GAZETA x 13 DF. MAIO

taça nAlê Mannebachn.
I --------�------

IA

disputa ela taça
f:;ONVOf:;.t\f;AO

Fala Borha

As preliminares

em disputa
De arpem do sr. Presidente co 'Jaco os clubes vin-

da culados ás Ligas filiadas a esta Fed -ação, para a As
sembléia Geral a realizar se dia 8 do c'Jrrr.;;.nte, ás 10 ho
ras, em nossa séde, á Praça 15 de Nevei bro, com o fim
de eleger a diretoria que deverá g-rír os .lestinos da F.
C. D, em 1939 .

Se à hora marcada não houver número legal. serà
feita urna convocação meia hora depois, procedendo-se a

eleição com qualquer numero.
Secretaria da F. C. O., em Florianopolis, 2 de [anel

ro de 1939.

. -:
.

Patrício Borba, half-direito do .flvm, apesar de estar cal"

sado, ainda é. quando está em seus dias, um grande médio.
O esforçado 0)(&0 direi. do Avai, filando à nossa reporta

gem, disse-nos que confiava na vitória.

presidencia da Liga
,

O que n08 disse Russo

Chegamos onde estava uma roda de rubro-negros e, entre

f-les, acheva-se Russo. Falando em nome de seus companheiros.
Hu'so a6rmou-nos estar o Iris confiante numa grande;vitória, pre

. tendendo entrar com o pé direito na temporada de 1939.

Procópio e Gé'llego silo componentes do súalh catarinense; O SR. CORNE'LIO FAGUNDES NA PRESIDENCIA

Deverão jogar, hoje, na segunda partida do festival
do Iris. dois dos melhores esquadrOes varzeanos: GFzeta
x13 de Maio.

. .

o. esquadrão das nossas oficinas possue um cartel ver·
dadeiramente honroso, sendo de se esperar que, !la tarde
de hoje c.._ nserve a sua já gloriosa trad!ção de invito.

Entre se1,lS «qze�», destacamos Capoeira, Gato, Celso,
Cunha, Academiro. Farias, Tiera e uniras.

o. 13 c:'e M:lio. por sua vez, está em ótima3 condi- Passagei ros
çõ.es fisi�as. dos

O QUADRO DA GAZETA
A nossa equipe jogará assim constHuida:'

?
Capoeira Orion

."

Jurandir Cunha Gato
.

Osvaldo Academico Faria Celso Tiera

Segundo colhemos de fonte fidedigna, o nome que reune

maiores simpatias e o mais cotadu�é o do dr. Cornélia Fagundes.
.

O dr. Renato da Rocha Guuierrez, ao que soubemos,
�erá eleito vice-presidente.

.

Realmente, são dois nome. de real e tonsolidado presti
gio no �osso futebol, que trabalham e que se interessa� vivamen
te_ por eles.

Nesta hora em que seleciona-se valores 05 nomes dos
ilustres Jesportistas são os mais capazes, os de maior valorl

!

Recebemos n seguinte carta: i
.

«limo. S[Jr. f1iretor de A GA- i

ZETA-Nellta-Tenho a satis> BArA, 5-Pes8oas vindas do
façãp de comunicar· vos que �m' alto sertão relatam uma terrível

eleição efetuada a 3 - do corrente i seca, que vem assolando 0 sertão
'j b

. ..

I S-
para dirigir os destinos do S. C.' al�no, prlDCIpa mente entre ao

F
.

d d 2 d'
. d' I

FellX e Itaberaba, onde se en
. no peno o e e rmetro e I contram dellenas de animaismor-

1 �H9 a 2 de janeiro de 1940, I t08, em CiloBsequellcia da abi!!@lula
foi eleita a seguinte diretoria:

I

falta d'agua.
Presidente: Paulo Scheideman. As' populações abasteceF? ,se de

I' á' W I L J aiua, transportada de dOls em
te , 5e(�et rio: � ter ange or.; dois dias pela carreta-tanque da
tesoureiro: Hartwlg Beck; guarda. Estrada de Ferro Leste llrasilei
eiiporti·{O: Selon Masarakis e ora- ra.

dor: Zp.nôn Bandeira., l ----------------
Convido-v�s, em nome do snr. \P

. -d· - �

chega- A-ntonio Israel Ribeiro. Presidente, para assistirdes a com·; resl Ira o
l�auro Macedo, Suzana Mar· petição interna que se lealilará 1

, '-Inque�r-ItotIOS da Silva. Luiz GOllçal- no próximo domingo dia 8. I
Pf0cedentes do sul, de. ves Chada, Ambrosio Leio, Aproveito o emejo qlJe se me �

sembarcaram no porto desta Dantel Rohrsctz('r.,JQ.rge Sta- oferece para vos atestar o meu � RIO, 7-0 capitão Ht'lio
capital de bordo do «Uaqua- eiokas, João Paulo Irmã", lalto aprêç.o e distinta considera-! Bru�gman foi designado para
tiá:t. os seguintes passagei- Domi�gos Santos e Mois�� çAo: (ã) WAL:�R LANGE I pr,o�eder a um inquérito policial
"OS; .

. Franclseo da C...osta. JUNIOR. secretario.» mllttar.

GAZETA X 13 DE- MAIO

farão uma semi-final importante

________________________________________� ��.�c���';� ,_ ��,����,.�>�'��.'=�. �,�. _
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A GAZETA,...1938

p, R O F E S S O R E S
Os professores Ary Mafra e Roberto Ferreira,

abriram o Curso de Exames de Admissão ao Gi
násio em uma das salas da Escola do Comerei"
(antigo Instituto Politécnico). As aulas funciona-
rão das 8 às 11 da rnanhã.

.

-

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa'
GRARI..AI1TD

usando o creme

{;BARJ.AUTR
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso' W'Af_7rrt' i&HiH'eeerr=;'

a,

----------�.��'�-

"

acionai de
Costeir:3�

�vega·

...... que possue o maior
e mais variado estoque de
qualquer artigo farmaceutico
e dentario no

E�'rADO DE
STA. CATARINi\

Flori.Dupolis
Servi90s, de F"assageiros e de Car�gas '

----,... -�

,

Depositos der)tr:?.l!�'''�(;)f; ern

Blumena.u·lages-Jaraguá�(;ruz€�iro doSul
ALBERTO B.OR'NSCHEIN

l-;;UA 9 DE M,I.. RÇO Nr� 2 i 4
".a p�I!I_1 8S Dd .. teJgr "MiDÍllrva�'

: !.l",;....zmqw= ",'!IN •••'J "., ., ,SiR _il5Jj��"'?i ,i !$. _'e!!:.� I
_ '�� \�

Para o Norte Para o Sul .. I
....--.------�'-.-�,

�.---=_--;.;;;;,o;;,;;cz;z--,....,---.;....iiiFüiãiW.-1 n''''nti''1ttW'j''weni:OtíhEtt'' " i.
á 11 de!.

r
•
•

.

Fretes C·a· rg,1).uee" tr"·'·O"'ia..' �"". .

.

.',
� .

.
.

, '?,- , III

AVI·s·o Recebe-�e' carga" t ei1�:omenda'�; até a véspera das saídas dos. paquetes
e emite-se passagens, nos' dias das saldas dos meSi:10S, á vista do a.

testado de vacina. Selado com Rs, I $200 Federais.' A bagagem de porão deverá ser ,,'

entregue, nos Armazene da Companhia, na véspera das saídas ate ás 16 horas, •
para ser conduzida, gratuitame te para bordo em embarcações especiais. .

,

0;ESCRIT&RIO-PRJ\ÇA 15 DE NOVEMBRO; 22 S9B. (FONE 1250) ,', .'
AftMAZENS-CAIS BADARÓ N.'3--(FONE' 1666) -END.. TELEG. COSTEIRA � ,

Para mais Intormacões com o Agente
J 'C:.'::' ,,""- i'\'TO'� r:....Ar"":!!IIDOS·O..... .. -_ ..J � ...�" ",.. .�....� . "'-_.dI''''-': � �

,"'_

,
.

n r' 11J��J·
de '�raur"l,c2Jy N' 185
S'ta. Catal�illa, .

Rua V-iscond{:�
Joio_ile am

'. r.lI�
Il!j.r�

Hotel situado em melhor ponto, silen-
cioso do centro da Cidade

.

Preferido das Ex·mas. Famltlas e Sn'fs. Vlajanti�s
• - .JARDIM GRANDE E SOMBRiO -.

��

IOuarte. bt.�ns Boa comida •.
BEBIDAS t.JAC[ONi\F� �:: �->TRANJEIRA5

"

•

'P'c' roprietario: ;�;�'.�;�: �;\ x: �� r R I·,,

". � _. ,?: •.::. t� •.:�.�... w;;". j;....�, J;"" IS i1m �_ ,�

�_, ,��, .------ -IJ_" �.- ---- -- -- l'll..."'lO �!','. '�'!i.�_*�-=-il�?íli�."H��.- --------(>:·s� --:: ,.. �.,,;;.;.;':\"):��.���

II�;��=;;;;
ri ii .

,
o MELHon' DA PRAfÇ".

�.j :'11 ACOMODAÇU}�� CÓNFÓf�tAVEIS PARA VIA-

fi' '. JA:\!TES E EXMA".' FAMIUAS
t "

TRATAMENTO DE PRiMEIRA ORDEM -co ..
, iI( • ZINHA BRASU.E!RA E ITALIANA , �t, Anexo: Armazém de secos e· I

rnolhados . I• Derval -
. Santa Catarina �

, ''T'l;"7gFr3F''���'--::----'�-"�v."-oíBZS?G ' j: . 'êi@..tíiMio�� li ar "UH"D1"1'XW"a' t'W Oi
•

II

(
I

�

-,o: i

o Paquete IIAQUE'RA sairá' á 15 ela O Paquete lTA'f,INGA saírà
corrente para. Janeiro para:

.

Paranaguà, Antonina.
Santos. Rio de Janeiro;
Vitória. Baía, Maceió, IRecife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais por-Itos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

lrnbituba
Ria Grande

Pelotas c

Porto Alegre

.,

j
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I R,ue 16. de NOV6('nbro, 366 - JOINVILE,

I Adm item -se ainda -.alguns�agentealndlJ.intertor

�'I' FABRICA' DE ESPELHOS, A UNICA NO ESTAOO .: VIDROS DE TODA' ESFECl� ...... MOL.URA5-
�'

. QUADROS, ETC.-vJDROS "Lt\PIDAD0§�E �ISEAWTE' !lOS MEDIDA .
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RCA -'VICTOR

V I LE

.. ,

. YalYlllas
:I'ouopafos
Dls....

, Agulha.

R
Forneoe' para o fnteri,or

,

J',
.

:
. Apert.. um botão I: ,e ouça sua

. estação.
.
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nova linha'de radias
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SECÇAO. DE ARTIGOS PARA HOMENS-Cha-pc..!s f�amenzolti-Camisas - Gravatas.: etc.-Artigos para
\

Barbearias-Para Invemo=-üar.h.. - 5fJrt-Viagem e Carnatal .
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i O ponto mais central para' hospedar-se em !;
,.'1' [otnvlle, com conforto, ótimo passadio-e prontidã ft.

I
sé ,no ...
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Hotel Avenida I�

.
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5intonisação Elél!ica, em qw:,j to-,

. dos os fi .1eJos 1939!n maravilhc
sa concepção eletrotécnica que per
mite a ceptação' de sua estação pre
ferida. mediante o simples movi

meato. de pressão sobre um botãolll

Rua do Pri�nCipe" 353"
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PITA o j . L..

Distribuidor Exch.Jsivo

Casa P'I E PE, R

o maior stoc'k·-:de:roupaslp.r. meninas, e 'garitas'
, .

Rua Conselheiro Mafra' esqulna da Trajano
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A CAPI.T.AL

C A'S
JblNVILE
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


