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A parada de tê realizada, donlingó, ; últilDO DO' encerraanento do
Congresso Eutaristico, el1l CJ\le .partic.ip"raan mafs de 15. mil pessêas, con�...

tituiu nota.vel acontecil11ent" e. tirnl�U (;loq:l�entelDente o pc\;;stigio ·da.
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COOPERAÇAO
A rotina e a liberdade sem controle levaram as nos

sas forças economicas a essa situação sem dúvida angus
.

)rosa em que hoje se encontram e que tão acenduadamen-
4é se reílete na vida geral dopaís.. b"'.> .. Não apenas os representantes da mesma classe agiam •

;'.
Ireter-Preprtetarle

:demasiadamente isolados uns dos outros" mas processa- ,

vá-se quasi um ambiente hostil entre classes diferentes, ANO . V I Fhi'rianopoUs,5exla;;,'e"·a, ·2 de Junho de 1939 INUMERO "l457:
não obstante a intima ligação de interesses entre todas. .-:_-

-.-'--�
.

---'_0- -------------------------------

O cemercio conservvaa-se divorciado das industrlas.e
I

' .f

ambo�a�a�·a:��,�u��atão 'somente os proprios interesses,' Defesa
'.

Sanitária'Caetall0 O comercio 1.0 DIA DO fUNfl
dentro de um espirita. 'oe g�!1ancia milito estreito, sem 1n- / .

.

.

\,
'

I � L t d'
,

/I> �

d 'NARIO DA fAteirar-se de que nesse andar 08 prejuízos não poupariam ,egetal I :. ',�, .
umer Z· e.caRfe p_e é "

,
' -,"

ninguém, como de fato aconteceu..
_ •

Hoje se está adorando politica diferente, a única que
.

Deverá chegar, por estes," an Istla fiscal :.
,

.
'.

� lENDApóde inanter o. equilibrio economico: a cooperação. '1 ,l'ias, a.esta c�"';,tal O nos.-;, _ ',' I .. _ ,Quando as industrias e o comercio defendem os �
-

,

.seus ínteresses, precisam defender, tambem, os dos pro- so distinto conterrane� �l "
< Rl�. 1 - <? Cen�r? do. �o'" I Haverá, hoje, as 16 horas, no

dutores, dos trabalhadores rurais, proporcionando aos competente engenhe�ro, '
.. ,merclo de �afe decld�u. enviar � Clube 12 .de Agosto, uma reu�

mesmos, todos os recursos de que careçam .para melho- sr. dr. Armando Ferr.elra um memorial ao ministro da rrião dos funcicnarios da Fa-
rar, pois sacriflcaride-os pro�ove-�e-lhes a ruina : com Lima, que acaba de �ser _ Fazenda soli�itat1do anístia fis-., 'zenda Fed�,�al, 'oeste Estado, co-: ._ela o escasseamento da matena pnrna e da produção, .

designado pela ministro 'cal. Na. aludida .mensagem os. 'memorativo do lançamento. da'
.,'

Por -sua vez, o comerciante que não trabalha de, •
. .' 'comerciantes manifestam-se con- primeira estaca do predio 'da

acôrdo com .0 industrialista, leva-o á paralização de seus

I
da Ag�lcultura, para � dar; trartos á

_

acão do fisco e pédern
" �I.fâ_ndeg<;l cio ,Rio de janeiro e'o

....estabelecimentos, sem dúvida um mal de grandes propor-

I
cumprimento ao acordo� .a anulação dos autos com fun-. IniCIO das construções dos .

no-
ções, e cujas corrsequencias êle mesino vai sofrer junta- í firmado entre os governés' ,da�ento na falta de pagamento

I
vos edifícios para os serv}ççsmente -oom .i 'Coletividade. '.

. ',Federal e Estadual, na" de Impostos nos Estadcs; 'I do Ministerio da Fazenda.
'

,

A cooperação que, se to (na necessária entre todas as I! parte que� refere â

. De' SÃNTÃ-CATÁRINA INTEÓR1t.:. .
A reunião s�rá presidi�:a, �::�{)forças vivas de um país, permite, com a prosperidade de

'I f S ·t'· \JtI' .' sr, Delegado Fiscal e terá €(')mo-
cada uma, o bem estar geral.

.

,
esa, anl arla - ege a .

,

. . I orador· oficial o sr. Oscar A-I· Disso é necessário que todos se capacitem, não es- I
,� DA NO �STADO NO�O ,

I braham.
.

.' . ...perando que o _legislador indique' o cami�ho a seguir.mas , .' MACHADO & CIA, jll', ". I A data. de 2 de Junho seta
cada um facilitando e promovendo entendimentos mutuas, !

·Ageneias. e Represeatações '1.'
Ser� leva�o na tela-�o C�:1�-'1 considerada Q dia' do 'func1onà-

estreitando relaçôes, construindo um ambiente de cordiali- CllXa _po.3t3.1-37 . '.'
Impenal hoje um grandios . 111m

I rio da Fazenda. '"

.

dade cada vez maior, amparando-se em todos os proble- .R J P 5 tomado em nosso Estado em; ....,.........
.

ua oao luto, .. ,.� todos os setores da administra-I, ._-�--- ...

----_
mas que estejam relacionados ás proprias atividades. FLORIANOPOLlS' ;�.

Com essa convergencia de boa vontade e de com-
. ,I ção do sr. dr. Nerêu Ramos e,O 'embaixador dóprensão, 'forçaremos' _)l"m,. rápido melhoramento econo_mico, . . . em beneficio do Preventorio pa-

i
,

- Sub-agentes nos pnncipais fil doi L
'

que será preçioso .lmpulso para O' pr:ogr�sso da naçao. .

municípios do Estado. ra os I hos os azares, essa B .. ii' f·' bed....... • :,:-.. °bbraJn}óp�nent,�:r�Jj.t����'f,.�rglJ�,.. , Jªâ":';�,�.\�OJ �le(;.e !. O,------ T:��.�"��_iiiiiI!iii�iiIi"• � . " em pr XIma a 'es a �apl ai. -'." :. .

.

'.�.'? '

Impetróu "�'habêaS�110:'�S"
.' '. 'r-' -.

-.

''''1'''1-'.- t-""are·r's:,:,
-

"t::_'., ""'-�-' . be� fi�6r1f��fôn:d·l:���������' ··:p�r�", Muss�1iru ".'
:

' Por motivo da- passagem do . A Capítal com as suas sacie-I' .

'.-

corpu.s" para - po...
-

. sel; aniVersario natalício, foi al-' dades carnavalescas.
,

ROMA;.l - MussoH,ni r�'ce-.r
vo de 'sígnificativa JhomMagem A ponte de Tubarão beu no PaTada de. V,e.nt!z,�' o

d
'

,----------------------

por parte dos s�us admiradores Leprosario. embaixador do Bras,Bl/§,i.'· Leãoer' namorar não pod�r.ão casar.-se., COtll e amigos, no preterito dia 28, o' Colonia de Psicopatas . Veloso, palestrando amigavel-
.

ceI. CfletaiJo �'rat1cisco LI.t�l�rt.z" Ponte de Urussanga. .

mente com o." :epresel!tante do

'h 1 ·-d---e----1--S----·
, opefQ�O prefeito do mUI1lClplO Aereo Clube Catarinense. governo Brasl'!('lroMACEIO',..1 -O Trl una '111 e nos M a nos ·de Ararangllá.. Hospital de Orleans

---

de Apelaçao do Estado '

o a.catado e dedicado admi-;I Estradas novas Atos Of.R'c'" IRa IR -anulou a ordem de «ha�
-

_
.

. nistra�or que vêm prestando! Usinas, I
5
...<beas - corpus» conceilida lU' '.' l' inp.stir�laveis se.rviços áquela co- Nossas cidades

d RIO, 1 - Tal como acontece, ma das restnções sera re a-
m'una�' teve enseJ'o do sentl'r N

.

d t' Pela resolução n 6346elo' J'UI'Z de direi'to a co- d' I 't ·I't·
I t' "d d

.

h
• '.' ... ossas ln UI nas. . ,p com os Ip oma as, os mi I ares,! Iva a 1 a e e, .aSSlm, neR um

quanto é estimado p"10 povo de N t
.

t 29 do corrente foi retific'ldo
marca de Pilar a Aristeu ao que se informa, vâo sofrer,! militar poderá casar-se com me- II A aran' rYua'

�.

Oússlast �rrads, ndoss1a tgen e·t, :

para Gerína,no Olufcke o ll�nle '

S· b t· t' õ t - I .

do 25,
. r "'. re a ono o r. n erven ar'.

..
•-Odilon 'da llva, que, ape- .revemen e,-res nç es em ma e

I'
nos

'-. anos.

I A Q:A",ZETA a'Jraça-ú afetuo- ao Presidente da Republica.' 'I d? Esc,nvão de Paz Intenno do
sar de casado, I'nsl'stl'a na de casamento. O casamento com senhoras sam,"'ntp"'_

. .

G E I t
. dIstrito de «Mondai" do muni�R I t I d t·

.

't b b' to ....�.. rupos sco ares, e c. " , .�ea men e: pe o que pu emos
I
es ,ranJe�r�.s sera, am em o Je ,'. . cipio e. comarca de XapecO, no- .em namorar uma menor

apurar, esta sendo elaborada. de restnçoes, PQIS que o mesmo '. I meado. pela rêsolução ii 6215de 16 anos. .

�

uma lei nesse sentido. só será permitido mediante licen-
..

. As horas serão: 5-7-8112. de 11' deste mês.
"

. .

...
'

O pai �a me�or a�r�sen- E' .sabido .que os repres�ntan- ca do Ministcrio· da: Guerra.. J a� f� ra'm Frutas nacionais e eS-'1 '"
.'

_

,

"", ",".'

t011 queixa a "ollcla e tes dlplomahcos do BraSil no
U' •.

t:· .'
Y

t
.. Pela resoluçao n 6347 .� 2(\"la .1" .

• _ • •

á d" ma assina ura "'tensa. I - ranJelras" ..,. , �

�rlstau impetrou a ordem, ex.tenor estao SUjeitos ISCI= ,o. ". dRdo' .id_o correr1:te,.foi nomea�a
. 3r>� '.'

de «habeas-corpus» que 'I p�tna, _pelo que concerne ao ma de A GAZETA, custai. . ven I 5 Sa·lão Comercial I men lA}r,la Schaf�r para exd.- .

, tnmonlO, poden:do celebr�l-.o apenas 5$000 ,

b
• 'cer o càrgo de'Ajudante" da E�:;:tonseguiu, d� modo a que I sómente c?m se�horas brasllel- '

'1' 5�-200.000 exem- .Mercado Pu "co n
•.
9 ! crivania''d, e Paz da-'sede do tm'i',tIludesse contlDuar a_ na- raso e mediante hcenç� das au- ,

.

.

. " •. Oi! joroalista. home- nicip-io ercomarca de Ifr!ls��,'
. morar, sob a alegaçao de tondades do ltamarah

.. Por. ou- O governo Hunga--! p'�res de minha uageiam' o ministro da qual é serventuário vi�icio .

nue vive separado da es- tro lado? nenhu.m funclOnano do
- h,l.·

.

.. Germano Schafer.... corpo dlplomattco póde casar-se •

di"
da Fazenda

.'.

'. ".,
kIloSa, com fun�ionario do Ministerio ro vai vencen o

. uta .' ,

I Pela 'fesolução ·n. 6348, fd;ê'"29�---,-_.-_.----"_."-"'----_. do Ext�nor, .

a !llenos que um

I.
..N.

,
RIO, 1 -: 9 dr. Artur dt) S0I1' do corrente, ;foi' recol1h"�idn. o

'

Disp'ensada a a.pr.,-
dos �OIS remmcle ao ca�go. as e ell'oes NOVA YORK 1 _ O editor sa. Co�ta, D?lDB�ro da Fazenda,. sen�or Alwyn Zoutendyk '09:', POIS bem, como dissemos, �

BtA C' f' 'f f fOI hOle homena"eadc no Auto,! Ci\rater de 'Consul-GGl'a,I," .:t;1t
-

da carteira b I' 1ã' one ar ln orma que 0- II!!
..

•
'-� I,l"sen a�ao dentro em reve, eglsaç o ana- .

. 'd'd 5200000 I moveI Clube pelo'! jorna!j,ts5 União Sul Africana.1ió RiÕ" (Í.'Ioga será aplicada aos milita- BUttCdAREST'h l-:-d Os
d ulhm1�s I draomll' vveron IMOI.snha' lut'a d/evo Aumdoelsf I,' que servem no seu gabinell'l, 08 landro," co:n judsdiçio ftest�RIO O· I d V· s tesu a os co. eCI ·os as 'e el- ,

«»

IL
'

r I E"
.

,. ;� ,

.
,1 - tltu ar a la- re .

ções gerais, indicam que o go-
i Hitler, cerca de 20.000:000 de �s.-pfle o erecerarn tun :..rn�ço. a:tado. "

.

�.-....-:çãll dirigiu 6.. ferrovias federaes a
, verno obteve uma vantagem ás

I

copias do ultimo discurso de

D
.

I
." _ .

-

�egl:liote circular:
'S r t C d e c a El'" a ç a o

'

�De ordem do Br. ministro e

I e.xpe?sas d�s. nazjsta� e dos par-
1.
ta I.n peran e o. ongres�oou"

'.

f·
. , hdartos polthcos. Ate agora os Partldo Comuntsta e somente '." .

>
'.

para 08 devidos ID8 "Comumeg- A morte de Hermes candidatos ministeriais conse- I, 3.000. volumes dos discursos do
"

. .... .'.
'

.. ,'.,"os que, por p0rtaria de n. 206,
D De I e A S I t d t t.:...

de 27 ae abril finde, ,ublicada guiram 162 assentas no' Cama- i preSidente Roosevelt. eve-se c aro qu. €) ·.sr.. _Clno, 1 va es ;eve oeo c � �ou CQlll:
no «DI'''rl'o Ofl'Cial» de' 5 deste COSS·IO ra dos Deputados, os nazistas. acrescentar que a 'compra das pletamente cu:ad� com EL1X.m. rA.PAJO S, ,aDlies de�.s�r B�,...

37, os agrarios 10.' o partida: obras de Stalin na Russia, pra- gad0 no «Cafe RIO Branco». e Q(lntm{)� gozando �erfl'li.ta'�a\1ti.(..mês, foi dispensada, �té .30 de
cristão 8; os socialistas 5 e os. ticamente obrigatoria por todos

I
conforme prova a flua «Cadc: �et8 »_ .'junho proximo, a eXIgenela ..lia

A cantarelra condenada a liberais 5. 1 aqueles que sabem lêr. O Agentt-v presentação de carteiras profiso
_

:���: �rd�: B�. rei�re 8e�r:l��fe� pagar uma indenização

O S Ca tÕ 1.- Co s ho10ena3.590, de 11 de janeiro ultim6, RIO, 1- O juiz da 5a.
"'",

h no ato da refluisição de trans· Vara condenou a Compa· '

,

'

porte para jornalistas cem abati. nbia Cantareira a pagar
mento pre�crito no mesmo de-

aos pais de Hermes Cossio
ereto :t._,_ uma indenização pela vida
Pato te�It�-:tIinalDar- do seu filho morto nu� Ig"Rês ' desastre de, bonde em ��. i

teroi, mas Julgou o pedido i _.---------

BERLIM, 1 ;_ Anuncia·se de 2,500 contos exagerado,1 "

. (}ue � pato' cle nãeoagr�!ll!!ão 8n· A ré pagará numa ba�91 Mais de dez mil �es§!, itll prestarolu.,reverentemente., ao t::hefe da .g�e:
tre, a �Iemanha, II Dm�marca razoavel, que será estima- ja Catollca sr. �e�)Jislto IIJetrop(tlltauo' d .. Joaquim Domio'gues' de ·Olivéh�a., seBlsibi�.sera ISSlDado na chancelarIa, ho-

da. l",,�afloras h�ÍDe�a3�ns, pelo tl'anSCU:l·SO do jubilou de SHatSag"a�.f�o, ep,iscql'al"
.

---"'-----------.,----------�

s e'ux�';t hef
-":-, .

e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

3.500 crianças se aChegaram à Mesa Eucarística -

na empol-
.gante solenidade- da manhã de ônlem,·no adro da

·

Catedral MetropolUaoa
Procedentes de -varlos pontos do �stado,
'Eucarístico numerq __ superior a 6.000 fieis

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

A DIOCESE DE LAGES NO:
I ; CONGRESSO�' EUCARIS-- I
I 'TICO:>
! Representando a Diocese ,d-J Lages no Prime.ro Congresso
Eucarístico Estadual, vieram a Florlanopolis, os-seguintes sacerdo-

, tes: Vigario Geral, um padre proíesser do Ginssio .)i .cesano, os vi- I'

garios de Ci.ncordia, Rio Capinzal, Perdizes, Rio Caçador, Bom,
Retiro; Cruze.ro, Canoinhas, Porto União e Bêla Vis-ta

I '

"1 Representação da Dioce-
.

se de' J,oinv'ile

da Arquidioc�se de
Floriasiopolis

8ão (S eguiutes os sacei-fotes da-Arquíd ioceâe que compu-
reeerarn ao c( ngresso: Conegi.) Heitor do "Seminario, rev dos, padrcs.] ,'"

-profcssorcs do Semi-nado é todos o� Seminaristas; Vigários de Sã"
Ludgero e, respr tvo coadjutor, de, Ármazem do Capivari, de Lagu

H B·
, na, Pedras Grandes. Forquilhinha',",ArárolJguá, Turvo, Camboriú,

, ,arry auer, cura da Ca�.d-ral e presiden te o
.

�' -

' rleans, Cocal, Urussanga, 6iguassú, São Pedro, Angelina, Salto
,

"

� efetivo' do' -Congresso - Grande, SITo Jofõ Batista, Nova rrr�DLo. Imaruí, Cresciurna, Mirim,
Palhoça, Santo Amiro, São .Tosé�'(tc)adjubr), Itujai (e coadjutor).
Brusque (e c?adjutor�Tubarã(\ (e'co,a�jutor), Nova ':'eneza, represen "

tado por, Frei Peregrino, representações das paroquras de Vargem
clt) Cedro, Porto Belo, Tiiuca9 e Trindade.

l;e. (c (jrande Comunhão Geral dos católicos de ambcs 08
sexos,' p� TinteA'oão do Excelentissimo Senhor Ar�epi$po -que neste'
dia 6-:elebr�, seu jubileu de Sagraçã« Episcopal"

.

,A Ir 7, hora� na Catedral Metropolitana. '

COMUNHAO GERAL das, Senhoras a moças: será cele
brante Q Exmo. III Revme. Sr. Dum Pio de Freitas.

7" A'Se 7',boraB�-lJa Igreja de lo' Francisco.'
:"'. �OM�UNHAO GERAL 'dos Homens e Moços; será cele

braaté o' Exmo.,e' Revmo. Sr. Dom -Daniel Hostin.
.. 20.-A'�· 10 hor&s-SOLENE PONTIFICAL.

�, Celebrante:' S. Excia. Hevma, Dom Joaquim Domingues
de Oliveira. '..

'

.

, ',Pregarlor: Dom Daniel
�

Hostin,
80.�A'11 15 horas, no tldrE>� da Catedral.

. " c�ra.�e .
Concentração E(Icari�tic'a e'Mariana para li Prc-

J:)s.ãe do Santiseimo Sacramento, t.oman<fo parte no préstito todos
08 Preladoe. CI�[8, Auteridades, Irmandades, C'.'ogcpgações e .e·,
mail, AS80ciaçõ�!I Reli,iollas e fieis em geral>. :

, Em. seguida Benção .to S�ntissimo _S�Cr3IlJento. Logo apô r

grande JI'lan1festacao de -apreçc a, �' Excelentissiulll Senhor Dom
Joa••illl Domingues de Oliveira, per motivo de seu jubileu,

'

!sloldarJío �Ul) Excelência; Se..Emiiio Huelse, Sra. D. Bea
lrill ide Sepza·Brito, BevllH'. Cônego Harry Bsuer.
',. I E« ?RI' t

·greS$O

As comemorações de hoje

r '

pom Daniel Hostin, bispo de Lages

FLORiANOPOLIS O SUPERIOR PROVINCIAL
'i,

DOS PADRES FRANC_lSCANO'S
Afim de assistir as imponentes cerimónias do Primeiro

Congressd Eucarístlco Estadual, c.icont ra-se nesta Capital, o reVIDO.

Superior Próvincial dos Padres Frunciscanos,

A grandiosa �rocissã!) Itucaristica da hoj'l á tarde
Com inicio ás 15 horas, se realizará hoje, ··a grandiosa Pro'

cissão Eucarística, pelas principais ruas da Capital, as quais se en

contram .artistica e profusamente ornamentadas, emprestando á l'i·
.

dade uni cunho de espansiva (3 entusiastica festividade.
-

O préstito, ao qual comparecerão milhares de fi!';.::.

II ,,�rá lIm dos mais, memoraveis ,acontecimentos .católicos do Estadv.

Reitol· do Semiuario de São Leopoldo,

I
Afim de participar doa trabalhos do Congresss Eucaristie«,

-ncontra se nesta capital, o reVIDO. Reitor do Seminario de Sã»

Leopold�, Estado do Rio Grande do Sul.

Acompanhando 08 respetivos vigarios ou representantes.
vi-ram numerosas delegações .de quasi todas as . paroquias do
;,:.,,1 ado, .nerfazendo um numero superior o 6.000 congressist,- 8. '

Florianop-Iis viveu, assim, dias festivos de extraordinária

ibração religicsa, '

Clero: Superior dos Salesianos, Vigario-J de Ascurra. Jara
'guá, São Francisco, Sãõ Bento, Getulio

c

Vargas. Rodeio, Campo
! Alegre e Gaspar, e representações dos vigarios de' Hio do Sul e Jo-
I invíle.

.

IClero
I �.

I,

][1_ _'81.1 i_.' i 7

EM

_ Benção de Estandartes

Dom Pio de Freitas ,bispo de ,'Joinvile I .Terininada a .Co�unhão Geral das c!ianças; s. excia. revma..

, ", .-.
_ 10.Arcebispo �etropohtano procede!l a benção das Estandartes d,ol';-o

CAMINHEIRO CONFIA' I LIga do Memno .Tesm, da:ParoQUlas de Santo Am:t:o• e Sfío Jose� Ij,

,

"

'

, ., .
• I A

. �omunhao ,Geral dos ColegiaiS
.

.

'

,

.. : -: '

• I. CODlltJt�lU espetaculo emj)olgaBte e raro, a ,cersmêD18 .rea·
. Cammhel.ro que, desalentado, percorres as e!;ltrada8 da eXls, " hz�d� n,a

manha de ontem, no adro da cat�dral! .onde se ergmam.
tencla, pára um mslante: .' artlstIc8w.ente armados trcs altarea, nos quaIs ohGIaram os tres pre·

,

,

A hora é de confusões. O� homenll nia se' eetendern por", lados présenles ao Congresso.
'

.

-

-

,

que a fé tornada ·tíbia lhes desertou () �0ração. A alma fez-se-lhes I
. A. Comunhão Geral das Crianças emocionou a mult.idão d�

vácuo e no vácuo nada se propiig!l, nem mesmo a Graça. 'I fieis. 'Di"ltdbuiram a Sagrada EUCJl'e"ltia, A. excias. revmas. o Arce�
Caminheiro que, indeêiso, paraste á margem da estrada d� bi�po M�tropolitano e os Bisll0:' de Joinvile e Lages. auxiliadoSl

existAncia, escuta: Deus- o Cr6�qQr increfHin de' foda" RS cousas, por mais 7 sacerdotes.
continua esquecide fl abandonado: e, n0 entanto, ê.e que' dirige os : Comungaram 3.500 crianças. das 6 mil que assistiam UI

di" tinos dos povos, é tambem á Fonte, o Caminho e a Vida - a missa.
FUlJt� de fodRs as Graças; o "Caminho da Verdade e da Luz; 8 Vi·
da flerel. e eter.ria I

.

- ,'ti- Caminheiro rlesaleniado e indeciso, medita. Desaltera a

tua sêde de Verdade ria linfa pura da Fftnte sacrosanta; ellvereda
,
pelo Çaminho luminoso,

.

:bi-bé.m�(Jue_ estreito e áspero' da Redegçlie,
.; ,e, terás st'gura a Vida iD!perecível da hem·neritllrança. Lança fór�

,

'·f.i��f��\ de ti a apatia e a descrença; erg,ue bem para o alto () teu dorido
.

'

é,;':_ 'e, irresoluto coração... '.??'., 'o: :,'
" . .

Caminheiro que ,ercõrf�� as estradas t.amltuolas da exi'J-
tência. - retoma o teu berdão de peregrino e lança-te á grande Para que os seus fúm::ipna.rios posSê\Inparticiparjornada da Fé, dessa fé que trans!!lõe e remove montanhas. Jesus· das comemoraçoNes finais do Congres.so Euca'ristl·co.é teu companheiro e ,-- será teu guia e tua consolaçãol '

Caminhelrol caminhg',' medita 6 confiaI.' ,
. <

este jornal ,SÓ voltará a circular depois de ama.-
F�aneisco T. Alves nhã.

Os colegiais eram dos estabelecimentos de ensino da capÍ'
tal, de Santo Amaro, Palhoça, $ão José, Biguassú e João 'Pessoa,

Após a missll, fei feita a di8tribui�ão de pães a todos o�
cOlDungantes.

..
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, Artigos de
·1

'_� �-,������������F�J�·I�ia�h�R�U�a�T�r�a�j�a�[�:_���n_.�I l
CréditoMútu.oP"redial' f

I
"5a-o João. I.

. i Vende-se uma casa sita á rua

.

'

Gal. Bitencoutt, n". 169 c6m' ter-
.

reno onde se encontram mais 3
casas de madeira, o qnaI faz fun
dos CGm a Av, Hercilio' Luz.'
Tratar ' á ; Av. Hercilio Luz, n.
174.

Ca:sa II

Metriz: R,ua Conselheira Mafra n. 8

- �

:. I

I Ser�ria 'São JO�_!-III
o nO,distríto do Estreito II. J- ,

I
•

.. Entrega-se' á domicilio, lenha serrada. em I·
fI metros.. Bem sêca e de otima qualldade. I

I DISQUE PARA O N: 3 ESTREITO I
....••..•...•..•.....•..M.......................... ----------

GRATISf!
Quer receber bôa sur

presa. que 'Ihe fará feli·z e

lhe será de grande utilidade
escreva a M. Bran-
dão.

Caixa Postal, J 476 -

Rio de Janeiro.
Sêlo para resposta,

\1f,a�·)dk-ê!,�·�' �_��::.�--=== �.=_=._:::::..====:::.::===========
. .

Companhia Nacional de Navega;'
çã\l Costeira·

Movimento Mariti,m� ..Porta Florianopolis
....,.._S_ __;e_r'_v_i_ç_o_s_,_d_s__P_B_SS age i f"os e cte

,

Ca rgas

Fretes
•

carguetre:
Para (J Norte

,

Para .o Sul

0_ Paquete ITAQUATIA' sairá a IOde
junho para:

Paranaguà, Antonina.
Santos, Río de Janeiro,
Vitória, Baía viaceió

, Recife :,' '1i),.3 .íe i �,

Cargas e passagerros r.ara os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

-mbituba
Rio Grande

Pelotas .
e

, ,"Porto Alegre.

o Paquete lTABERA' saírà a

corrente para:'

A·y'·.so ReCe�t-5C cargas e encomend�s até a �espera das saídas do� "paquetes-
'

e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos, á vista do a:
testado de vacina. selado com Rs. I $2CO Federais.' A bagagem de porão deverá ser!
entregue, nos Armazéns da Companhia, na vespera das saídas ate as 16 horas."
.para ser conduzida, gratuitamente para bordo em embarcações especiais.
IESCRITORIO-PRf\ÇA 1') ,DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FUNE 1250) ,

IARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE' J 666) -END. TELEG. COSTEIRA
Para mais informacões com o Agente

J. SANTOS CARDOSO

Seja previdente.-Vos- ,., .l
sos gastos dlartos em
caféslnhe, )�if�, chocola-
te, queóftt�té,� deywãe

. ser .dora ii.vaf1te'�ieit6s
,�xçlli�iV'..arilente .jr,Jja�, '1'. "

.
• �'�.:.:..:,1"í���:'0��.;.....""_�':.':t'=.

Sorveteriil'�Gló"'ia
'T'" _

r

<"'j
,--

" que fará sorteios>' de .

I
lindos brindes tanto '(>arâ ',�, ;'

'homens como para se-

nhoras.,· .:
I
, O I' sorteio realiza-se
no dia 20 do corrente '

" '].

�re,-yo� 'i'O's e"'- Mercador"
',. .....

, .rríês.
Ó».

., '; •• ;;: �:�".
�=�i� i_ ';1,'

;

Ias', l�iiiiiiiii,iiiiii,.__;';;;'íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iIiiiiiiiiiiii��;iiiJ-

7 d�

L"IT
�

.

João!
-

19 de Junho

GRANC)IOSO SORTEIO

Relação dos premies que distribulrernos no proxi
mo sorteio de 1'9 de Junho, sem outra contr.buição Ia não ser habitual de 1$000. " .', :

Pare que todos r.ossam t.rnar parte nesse tormtda
vel sorteio, resol v, mos ,reahilitar gratújta-,
mente, todas as cadernetas atrazadas,

.

cobrando
somente ,o sorteio a correr. Os' prestamistas que
queiram gosar desse, privilegio deverão trazer suas •

cadernetas a nossa séde ou remetê las por
iutermcdio de nossos agentes.. O� premias

são os seguintes:
.

1 Premio no valor de
I i 'rernio no valor de
·1 Premio 110 valor de
iS Prémios no valor (h
,\) Prémios nó valer de
10 Premias no valor de
'10 Prcmios no valor de
10 Frernk.s �'ó valor de

'

"
,

6:000$000
200$.000

, 100$000
15$000
'30$000
20$000
10$000

Isenções

MIL CONTOS
..

Sorteiaremos tambem um bilhete da.
'Loteria .Federal extração de' Junho,

, de, M ii Contos

NãO: ,h�<site . pcrquel' -:
, .' .,_w. _ .� "

- .. ,'" -

�- -,.;.-,:. ., -: "'!: ,"". �

._.".

;;/'I
••

, L;.

rtco quereis ficar
'

" '

.;, 'De moeda boa e legal �.
'

,

'\\ I nscreva-se hcle mesmo ..

:\;'
-,

' Na· Crécitc Mutuo Predial
::7

-

�

,_ .'
\

"

.
,_ .'

A Oue Menás Promela A que Maior Numero De
'"

.

\'-' Premios Entrega!
'

"

Casa e' terreno ,â
venda

Telhas de eimento
i ,

,

Não se fabricam mais e as' de ':
fabricação atual não' riv:aJisá:Q1
com as de cimento 'Delpínbert�

.'

e

Telhas de címenjo '
", ,.�

,

\
Vende Delambert

Fones 1,100 e 1577.
.... :

Bom nega.oi:" ,

i
I ,

Vend,e-s'eo dl'vlagnifica eha

i ",. cara ao lado
.

da E5bção Agroíiomica;". com
otima, conlortavel e grande casa

de r�sideni ia, belo 'pomar. jar
dins e inumeras benfeitorias. Di:;�

'1 põe de grande extensão' de ter-

ras para fins agricolas ou divi �

I são em lotes. .:
e

"

.,: Tratar na

I. 'RUP� TRAJA�O.N. 15

I -

I

I
I

",

OEPOSBT'AAIQS

. I-t O�_. E ,.
,FL.ORIANOPOlIS

.
.

_.

EM'.T,A, .. OATAA,INA- "

Q K E ". S ,"'A(�';
.", ." ;

'vêia.'··e H�gD ",:'.

REPRESENTA,NTES E

CARL.OS
Bu·zinas

BaSeH
Matriz

... , •••1. 1131"1118, '••'•.•
....lh.F"••u.....

: Filiais 81n:
�._ Ie"e - 1•••••• _ ......

.......u••6. IIG!t••I. (1.1 ••11.)
I_ ...e... d..p�".,......

•

.,.nd.... to"_ .......

'DIII•••••••••

...0.

" .

, t'· :

;-',

Blumenau, Cruzeiro da Sul,
_,.

Joinvile, Lages, Laguna, São :";

Francisco da Sul
_'"'- :_(

MOSTRUAR-IO EM:
� 7TH v

,

Tubarão"

.:',.,

, ,

.J.,->:.,_ •

-.. /.,....

,- !

"

�'
':'i.!'

.. ;'-,,:" ,'/

De "ama Mundl'"
"

':
_-

.

. .; �

, ! .

.
':: .,:
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.

G' T!&'
, um d9ts meus conhecimentos, sa1,- �- -"

�:.'. t&""I:�' ;-�,: "��·!:h�i,e�e�:siel:fo�!�. �oltarás seUl 1\ Para a Mulher \
. �,&t lii:.),t _

,

J

-

.: - Compreendo.

'11 I"

_

�__ ',.-, ,'_ '.
- Vei_fi que és um rapaz .i.nte., (�9Dsultorio de

Dir..tor ' ....r�pr•.o:tar.o "1\�>RO CALLIlDO �5·:.t'> Ago,", D6d., me beijar o

I Mlle .:Z) " IIFJo�.�lJopoh�, 2· de J��ho 4,e 1939 �·;ão,.1. ui' b:igado.· _ _

-----___,- ,_
- E O' casamento?' -- .

---

- Que casamonte � Molho para. s�.adi'
- Não sonhaste que tinhas de abacatecasado eoraigo jl
_ Ahl sim ... Ma» enganêi-me. 114 dt: (;hlcara de abacate

Pensei que fosse sonho. Vejo ago
ra que foi apenas um pesadelo ...
Ela mordeu as unhas. Queria

. tanto achar .urn marido tro'Uxa ...

A'Y.

.

E,� Ilé"d.t�nt�,!'
#"

- •...-t----.--.-.--.
---------

Edité.1

REDATOR-CHEFfi:

Martinho CaU.do Jor.'
(,;:.

Redator -.' .Seeção' de assuntos
ínternaelorujs=-Dfê. GIL COSTA

. t .• �"

R.dator�s�.;;:-J ..OTAVIANO RA·
MOS .t"JdÃO ,DE FABRIS .

áPicadinhos...
I r bâ:j,l'na

,

Re�ator-artistico- �LEMENTI-
N,O DE BRITO. ;

:'GERENTE: !
� i
:fLAVIO PERRARl i

. '.." .',' ... . I .

Chefe-de publicidade

De ordem do senhor ca

, pitão ; deregadó
.

da Ordem
Politica é Social, responden
do pela, Secretaria de Estado

dB�$-i'l'��.8t�s dd Segu�ança
Puoliça e de conformidade

NILO NOCETTJ '

Ape.ar da. brechas tIue, em com a solicitação do senhor

.���,.ô e Ofieina,Q, alg�ns poises! � div?�"io vai
i
diretor .do .serviço f�orestcil

II" G�qselbei.ro JVlafra, 51 abrindo na .mdlssolu.bdldade do doMinistério da Agrícu.tura
"óri.n,ópoJis.::-S ..Catarina ca�alU��to" el�,. centinua li sçr ao exmo. -r. Interventor Fe-

" ".. ,- , uma, un!�o a�etlYll, base sagudu,.j '1
r
..
.,

f' 662" dda farailia. era. em ,IC,O .n. ,e
Agentes-c9.rr�sp�m4eQtes em to- Nem todas ss mulheres, sntre-: 16 de maio de 1939.

Aas a. localidades dQ Estado. tanto; o 'querem' compreender Faço público que, nos ter-
1l�5im ..

AfÓI'Il . 8S
.

parlidlu!as d\; mos 90;; «§ '): do art. 22, do i

dIV.O�CIO, .que anrJsl!' ,por.'lI com Códízo Florestal do Ministé-!
mela dUZ18 de marIdo. VIVO', ha .;t, l'o ., .

as que 'casam por casar. Para rt!jl;_: da Agricultura-, aprova-
elas o matrimonio" uma méra elO. pelp decreto 23.793, de
formalidade, O marido, uma ca· t:3' de janeiro de 1934, «fica
pa q.ue lhes assegu.ra a perma- projb;I,dQ fabricar, vender, ou
nencia dentro da sociedade. Quan soltar balões ou· engenhosto ao resto.. mantém absoluta ;:', ',' .

independeacía, limitada ilíberda d� qualquer nature�a» � que
de de pensar e agir. pgs�am provocpr Incendl.Os

I .Alguns ho�e�s concordam. ç>u, n:98 ca:l1]pos ou na�f1orestas.
ttO.1i - a maIOrIa -não. Pudera, OS·lnfratures ficarão su.
Assim o Felicio.

. J'�Hos a d('ten�à(l ate 15 dias
GostáI'8 da pequf'na. Era UIJ; ,.

.
..

\-
.

mimo. Des81l!J que impre!eioft8D1 e, multa até 500:�O�O, na

i primt>ira vistà • eapázes. con fQJma do art. 86, inCISO 3),
um simples 8orri!lo, de' tranllCol' <Iv mellcionado Código, Yaléri,
m •.r uma .�i.mpatia em., ':.ulc�&I. das penalidades pr.evi.stas no
POlis o FdlClO andava per-dl�dQ dr

rlr;t., 135, § único, da Consoo
aalores pqr ela. Quena casar "d'· -

d· L' P
.'

Ma.s ela,- !,inda. que, mostra98' J{ ��?o "as,_ eIs �!nals.
8011zade, e'Jmva tonge de, conteJ}· . flscaJlza�ao , de Armas)
itar um coraçã•. çm chamas. ",\!lUll:çõe5, etc. Fluriál}.Ópolis,;

Numa .noite de �aile, ,�epoh ,. de Jur,ho de 1939: (,' i

do rouoplQ' d� utUla vals'l-, I:!enta} ALCIDES B·AS PDS "�DE
ram a um,a f,Qesa. '

'A R", U;j'O-' í ,'�.�

EIC' falou.' Qt,le li vrra um s,') ,,' F\
'. ;

oho. Oro sonho muito liód(�. Dia 1'lSCéll Geral do S. F. A. M.
do casamentó. Mui�as florc�. E

dep6is um avião.' Uma lua de
m ..1 voandQ, ..

I:I� f!�e!ÍtQu sem, em,ocionar-se.
.

, Olhou-se no espelhp. Pjnt6U de
novo o� labios ... Ageitou os' c!lbe-
101. Depois disse:'

'.

- Querell, e�tão, casar cOIDi�
'---'i:O�

-- Qu� .p.rguIl1,al
- Est� muito bem. Eu tam-

bi'J1l quero... . .
'

O ç..�Jl,su.lllirir:, aetlill,'ida .
Rel.(;- � O�!,·Ltfueri4$1 Deixa qye t�

, •• ,... béii'e al!l "mãós...
'

..' .

blic;a. em longo.'''.. 'bem (unda- _ Não. Ai.da ob. Eu caSQ,

�eii:t�d�" p�reÇe�, 'rf.c�nh���U'\O .�� inil'p.�.h�"cQftdi�õ.!I�
.

"

direita d.,. funcl8Sa'I<M ClflS n.
- AceÍto'8I .�tfeipa�a.wte.'

MiDÍIt�íi�' clt. OtÍI!r�� :em ,eraf
.'

- Serás �.. ..ri.,�., ��s. nã!l
'd '�'I' d' terá. nada Qom á llunna 'lIde.

cO�k. ,�ai.·,!1aç�CiI mt It,ar�.,. e. Saire. quasdo, bem .ntuder e

�ontr,I�lijfelp", p,ara 0. �o.nt\tpio tt'c.llerii ai .. viú,ta. ',ue'" cm.' .ui.
militat,'C:6t.abodecendot;.:, ainda, a �.r. ,r" ê" ".';" .. , "

difelenÇ'1 entre honr,. militares::"';_ D� acotdo.
.

�

a
,

..dU.çõ�1 dcsemp�nhadlis pe- -'. --:-Nã.; eB�r!l,r�& n�. ��� q��r.
) "",1"'11 • . ..! t. le.,. pumeUlJ pedu lIcença.
OI. .. ClonarlOS cma.

". Felici9 frá;nziu <> .abrolho. Era
.

Um� vez;.:a4J.lta.d,a: a d�ut.rina �ilm absurdo e por isto contra·
.

t'x.posta. nO, pllreter, yirá ela be- riou:
.

"oelitiar 'de�es'sei� funeionarios da - Mas ,isto. ai!? p(ld,e::serl
. allmfmi�ilAÓ ao I;J;peqi�nte do :-. Não ellt0t) 'pe}!in,�6,' a t�a
'G bi'�! '.ti,d

.

M'� ;
t' i.a G' OpIDIlo. E8tOU Impondo confil,-

a.. I���" ? '

.._;l.n1Uo'.�. ue�ra, çõel. 'i .

'.'

quatro fune.on,anos ,dp Ho�pl�al - Neste caio•. eontinua.
C-ntr.1 do Ei:ércit;1:' dei, (UJll- \. - .N;ão eerás Duo.ca eiumênlo.
elonaries da J?i,e��Ii�: --de �iude ; � Sefe� m�n�o como. um cor-

da Exército e algúps da DI eto- ••1ro'Q d"
••

b
. dI'

.

d
. a: G

'

; - ,nan'. eu qUlzer rece er
fia e oten en�la � ueIT�. .

-

.

.

.....•••••••••...•••.•..•...•....•...•................ ,

.: AG:RÂDECIMENTO' E
.

.�.;; . \
�

.MIS.S··A

De "abria

c O .I<ac·.b�q�r a ç ã o
) conceito expresso em artigo

de rolaboração; mes$Q solicitada,
pão implica' em responsabilidade
ou endôsso por par�e da Reda-
_

':.' f ôi

çao. : "

. A88ID�dl,,"'s
Ano 50$000·
Sem� stre 30$000

.

Trimestre - 15$000
j;; ,

Só:' .

para· a,,� c.a,p�tal: ,

Mês '5$000
A correepo�denc\�; bem como

de valore. l'elati '{os 'aos anúncios
e aseinat,uralil deveri;.; ser enviad�s
ao Gererite :FLAVIO FERRA.F{(.

-j"'.. ..,
•

PERTURBAÇÕ�.S nfitSTlHAIS 1 ,'.

PRISÃO DfilV,PHRE'f
'

,:;

l A'C 1 A IS E
ferlll��tos !á(ti<O$ �ivos e ativos
'0\ ... ":;\

'. •

LABORATÓRIOS RAUL LEITE
'f:.-_"_

MltllAR
' ..

M�Dte�io qlflitar

[Ma�adê]

t
,A> familia, �e,;\Natalina Horn de CarvalhJ

. expressa sua grat�() �i}P�os. que 0_ aeo�pll,
Qh,ram durànte ii enfetôitBade. e no. dol?ros9/'," trapse e a ledos "qu� envjar�m; flôres, corôa�,

. _tçl�gr:amas, bem c�rno àgladece, ao humt'nitárj,: A
e abalisado -médico 'dr. Bukão Viana, pelo desvêlo d.emol'!trad" I'-

Qu.ante �·'_elJfe;:.nI.sladet �utr�sim. c�nvida os pareq�e� e. p�.ssoas dt: '

iUas rdações para a ml�S'l de 7'. d,la, qu�, qJl!D,da ce,I��rar na, se- j R LI a
Kunda-feira, d�a 5. d� corrente, ás 7 1(2 (sete e m,e.la) ,heras, na I

Catedral,
'

2,3 de polpa de abacate
3 colheres de polpade abacate
I chie ara de azeite

1!4 cl� chicar a di! leite
1 ,2 chjc�r) de aswcar'

I c<.lb I de caldo de limão
Mosla: 'a
Piwn!a .

CClmbll,e o abacate com os

ingrc:dle.llts e s.r va em folhas'
de alface.

S,chu�dt
de H. o. LIGOCKI

Llvraria, P�pelaria, Tipografia,' Encadernação e Fà-
brica de carl ...

· bcs de: borracha

Artigos para escrltórí i., Livros em . brancOS-Arti
gos escolares-Artigos para presentes -Brinquedos

chancelas,
para inu-

Aceitam -se encomendas ue «clichés»'
sinetes e carimbos de datar, de fW::ta'l

tilizar e� tampilhas I

•

Hua Felipe Schrn.dt, 27
Florianopotís

.

Sta . Catarina

41 P.

-_---
.

AG.RADECEM,ENTO
MISSA

E

Jose Honorio da Costa

t
Viuva Alice da Costa Vaz e Do

m:ngos Ba: bara Valente (ausente) seus

filho�, genlos, noras e netos, profunda
mente con pugídos com o rúde gólpe que

r' acabam dt' SIJfl cr com o fi. lecimento de
SQU pae, s, gJ(O, avó e bisavó

dOSE' DONOlti.O DA COSIA
expressam sua gratidão a tod{)3 que os aoompanharam àu
rante ês�e doloroso. transe, bt'm como ao prefeito da Palhoç.a
sr. Juliano Luchl, pelas he'mellllgens {lostumas prestadas.
Quefem, publicamente, fhzer sentir seu grande reconheci.

men,to I:!O ilustre e abàlisadó médico sr. dr. Bulcão Viana.
.pelo carinho tilemonstrado dur ..,ote a enfermidade .

Outrõsim, cohvidam os parentes e pessôas de !luas

relaçõ�s para a missa de 70' dia, que mandam celebrar DO

proximo sábado, dia 3 de junho, ás 8 horas, na mhtriz da
CIdade da Palhoça.

G E N:�'�'

Jr Q �,EB Ir.' GLA�'�AM
Joao Pinto n. 6 FL-O'RtANOPOLIS

Cai.n. a,P"ósta!, 4.2

,Nossa. Vida'. .

i
" ,

.,.ii.,. .-

HABILITAÇÕES

MARIA PASSERINI _ WILDI

Decorreu na data ôntem, O
aniversario :

natalieío da exma, r

sra, dra. Maria Passerini. wu.u, b_
cirurgiã dentista do 'Departl'lmen: �
to de Saúde e esposa 'do hábil
construtor sr. Tom Wildi.

-

Passou, ôntem, o aniversario
natalício da exma. sra. d. Irace
ma Gustenhoffe. esposa do sr.
João Matias Gustenhoff.

Fez anos ôntem, a exma, sra,
d. Zulma Vieira Mueler, espolia
do sr. Alberto Mueler, comercian
te nesta praça.

Registou o de dia ôntem, o ani
versaria na taliciq do sr. Jacinto
�vila da Luz, competen te guurda.
livros da Penitencial'ia do Estado •

Deflue na data de hoje, o ani
versario natalicio- da senhorinha
Elza Duarte Faria dilet.a filha
'ia sr. Juvenal Faria, comissario
le policia.

Faz anos he je, o sr. Carolino
Linhares, comerciante nesta praça.

Ocorre, hoje, o aniver!!ario na
talicio do sr. Raul Mendonça.

�SeDhorita cxij� que seu n( ivo
use chapéu

RAMENZONI

VIAJANTES

.",WALTER MUELER
R.ti:1-���: fJ '",- .;

4Eucontra-se ('m Florianopúlis o

o,?eroso e dedicado prefeito de
TUrJ,b6 sr. Walter Mueler e figu
ra destacada nos meios comerdais
dali.

FLAVIO V lEII\A
�ª'ITii,', tí""" ,"," .' .

Aeha-se nesta capital o nosso
distjnto ;,atricil:> sr: Flavio Viei-

. ea, digno prefeito munifilipal de
Camboriú, a cuja c6muna t('�
prestado· assinalados serviços.

.

. l
Senhorita faça com que seu

namorado use chapéu .

.

. RAMENZONI .

�OrVADOS
�. Com a gr�ciosá e gentil �"nhc:
rmha IIse, diléta filha do 'ir
Vitor Buch, contratou c8same'n:

.

to �) distinto jovem Heinz Lep(Jer.,
SOCIO da .firma Afonso Leppel' &
Cis., de Joinvile. I

FALECIMENTOS

SRA. RAUL PEREIRA

Por telegrama particular sabe
mos ter falécid9 em Curitiba a
exma. s,ra. Sará Simone Pereir.
e�pola do sr. Raul Pe.l.'eira e ge:
flltora dOI DÇSSOB diatiotos con
terraneos s.rs:.· drs.� Arma'udo Si-;(
mone e MIUQn' P'ereira. .'

.�
A-: familia enlatada enviamo.,,"

sentido! pezames.•

...
v T. •

BICICLETA
r : ")_

. ,Vetf�e;;'s� uma bi�icletaj
por. preço,' de ocasião.
"iVer e tratar ,nesta reda,;;t1
ção�

.
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A GAZETA �FI.rianopolis,.: 1939
n-, 'Daria de
Bittencourt
A . Congregação da Faculda-

.de de Direito de Porto Alegre,
vem de conferir o gráu de ndou�
lor em leisR, ao nosso ilustre co- I
lega de imprensa sr. dr. Dario I
de Bittencourt, que concorreu

,aos exames para provimento da
catedra de Direito Industrial e

Legislação do Trab"lho, do 4'
ano daquela Faculdade, tendo
defendido brilhante tése, obtendo
notas distintas.
O dr. Dario que é festejado

intelelual e proveto advogado do
IForo de Porto A!egre, contaI Jinumeros admiradores em o nos�'�50 meio, tendo sido destacado I

membro correspondente do ex·
.

.

tinto Centro Caterinense de Le- •

tras,

Aó l;rilhanté causidico e �o�
mem de letras os nossos efusivos
psrebens.
.........................0

Suspenso o lUinistro
porflue eoagiu a im

prensa
,

SANTIAG') DO CHILE;
28 - A Camara dos Depu
tados aprova a acusação apre
sentada pela direita contra o

ministro -do Interior por ter este

ti'ullt, aplicar.do a lei de segu'
rança,' impedido a circulação do
jornal ..Diario Ilustrado», O mi·
óistro; porisso, ficará su�pen�c
de suas funçõe� att que o Sena·
do se proDlincie scbre a acusa

çlio.
Caso o. Senado ratjfíqut� a

rcle'dsão da Câmara, o ministro
ser� afastad'J' definitivamente. 50-

.

lid,irio com o titular visado, o

mínísterio renunciou, ma, o pE'.
dido não foi aceito.'

RIO, 28- _- Realizou"se on

tem o jul�amento dos implicados
na explosão do submariao tlTupi:. ,

da Marinha de Guerra bra.sileira.
Depois .

de acalorados debates
que se prolongaram até as 23
ihiras, o conselho de justiça .con"

,denou a 6 mêses de prisão os I

�ub-ofic�ai� Emilio Leit� Sampaifl, I3 '10 Blaplto e Bento .:\rcelo e

,absolveu unanimemp.J:ite o capi
!Ião"tenente. Uarnier Sampaio e

:sargento Estevam da Luz.

,CaDdidatos ao eoo

(corso do Departa";
ménto de Estatbtiea'

O prof. De Fabris aceita aluo
�os que se queIram habilitar ao

concurso do Departamento de
,Estatistica e Publicidade do Es
�tado, ensinando português, fran
Icê!!, italiano, matematica e .esta
'tistica.

Infórmações: Redação da «A
Gazetll:t·l

Leilão
Diá' 2,-Sexta feira - ás

19'hóias. no predio da praça
',15 de, N,ovembro, n. II an

. dar _ terreo. serão vendidos
l'm leilão os següintes mo·

vei·s-: sarâ'''"de' jantar, sala de
, \ .

visit�s, qu:;:.rtos, para ca5�ls,
'tapdes', S\ludrós com pals�'
:gens e' ,pinturas, ,louÇ�SJ v�"
cdros'''. bire:au: com cadeIra gt-t _� _.",,' ",o

rataria a®r-n9s, colunaS, ma-
quina de mio para costura
�tc. etc.

Noticias de
'Tubario

COlDérelo exterior da GJue n balança 'de pagamentea
Norueda 8JD 1938 l."· D _.fá a oferecer Illdo em.. 19�J.

}

P R E ··8
98 C I(IlOCY(� I

PAD'I01

��,I��!?�n���
\

'

ProgramaQdi:�no
Claasificado em primeiro l�,ar.

O Ir. T0ll18z Chaves "Cabral, fi- O comêreio exterior da Norue-11lo do Prefeito •M a r c o I i n o ga, ap611 um longo período em\f a r t i n s Cabral, nas pro- curva ascendente, apresentâ em
vas de claaeificaçãe para a car- 1938 um declínio de' 14.0,8 mireira inicial de oficial administra- .lhõel de corôas ou 6,6010 emtivo do Quadro VII do Miaiste- confronte com os result-doe obrio da Fazenda, entre 09 197 tidos em 1937, sendo de 140,5 Icandidatos. foi classificado era milhões para as importações e de

.

primeiro rugar. 36,5 milhões para as exportações.O 001110 conterraD�o e.ateve ha O movimento global Ia elevou a
tempoa na Delegacia Fiscal de 1.975,1 milhões de eorôas contraFlorianopolis onde ocupava o 2.115,9 milhões no ano anterior,'cargo d. eseriturarie, sendo mais representande 118 importações . .

' CQIll o fim de iniciareM Oil traJarde designado para Chefe do 1.188,4. milhões e as exportações _l)alhol de saneamento da cidadeInstituto de Previdencíá e mail 786,7 milhões contra respectiva- de Lages, GOIB' a instalação notardei secretario da Delegado Fis- mente 1.292,7 milhõe. e 823,2 I Hospital e dtVersas casas de recaI. milhões de corôas: de aorte que sidencia e eltãbeleeimelltos comer-
: o deficit da balança comercial ciais dai! afamada. fouas OMS.Promovido a sub oficiai na importancia de 401,7 milhões seguiram para aquela cidade os

.

"'5 horas certas, 'ornais falaaos com no mostra uma diminuição de 67,8 srs, AgeDor Yarela e Jelsé C'!lr-��:�sAn�,l�';;�,ir�:R,êi�, f��rr�c�i��� Pelo decreto n' /'t99-G 'do Sr. milhões e� comparação com. o deiro.
.' .". �. .

.ao 5AL DE fRUTA EHO If 'DA Presidente da Hepublica, de 171 d? 1937. N1W 9bstant� ser pre- ,O prtmeuo e SOClO da FícEmULSO De 5COTT. de abril de' 1939 foi nomeado v�sta uma forte redução no .ren- ma .Hildebrand & Varella repre-
Fi's 19.30 •• ]lomances Musicais .. As mais sub-oficial da fi)OSS� Marinha de dimento da' pesca da balela. e,' se9t�Dtea da Soe, Oms Ltda nes

llnõce melodias, lnterpretcõce 'pela Guerra. o sr. José Grassi. nosso (dIOS fr:tes da flrota mercaohte"dam"I �' cidade. O
. segudndo ffa�d p� te

Orquestrc õe roncêrtos, sal) a regen- cont-rranao e natural de Tubarão. a nao tota mente cOI! eci os. � corpo técnico a re ern a elcio do rnceetró Romeu 6hipsman, J"lsé' Grass], iniciou, sua carreira, calcula $ que �esmo assim

e.sses,'
ciedade -.��r���zR���a�u��� R����nJI�sb, Ú�irs� i.rgr essando na Escola de Apren- recu.r!l?s bastarão para cobr�r o Lages.estâ portanto de ,-piHa.�rruz e rruzeiro ao 5ul ao Rio e, \!;ze& Marinheiro de Coqueiros. deficit das trocas mercantis e'i bQos,. �OlS as fossas �M.:), tla'

Tupy, Recora 2 Difusora Oe 5. Paulo, . I perfeição comprovada, estão sendouma gentileza õo Leite de cotoma.
"

.

.

.
.
adotadas. �m todo o Brasil, mc-Matrlcul�u-se na Escola ROUBARAM CEN,TE· recendo a preíerencia por parteR's 21.25 rAHCf'!Io co DIA ". Eacrttó dé TorpeJlo, Bombas e. NAS DE (;ONTOS' das aetorídades sanitarias.2 tnterpretcõc per Lamartine Babo,

MI"nasuma oferta ao casa ôe louçus �·O
-, DRAGA0.' RIO, 30- Um roubo de vulto

lM's 21,30 .. Dlverilmentos Lever .. O pro- O joven Jaír Fiúva' Coelho, fj· consider�vel e perpetrado em cir-
grama ôe maior movimentação iÔO lho do .sr. Luiz Coelho, acaba de �un�tanCJas q�e bem revelam�. f

�
�lFüil@ �broaacastlng brasil2iró, 'em raa�la rratricular-se na Escola de

Tor-llDllflvel "udaCla,
dos ladrões, fOI � ..

com a PRA·g Raalo cpairlnk Veiga pedo, -Bombas, e Minas da Arma- descoberto ,?'a man�ã de, ontem t1\\ � ii
'

".R's Z2,OO • TEATRO EM CASA "'". I da, onda serve �omo exemplar, na �e30urarl� d� Alfandega desta 'U 1llI��nflili)@, r«lIJfSO
. . '';'' rmarinheiro. E�ta escolá é uma Hilapltal. VarIas centena� de, con- i J.

-
-'

5Spec:dt2i' Cle StUÔI,O' relso. 6ulma�pi!!s
I preV8ração para os navegantes' tos carr�garB:m os ladroes <L· .I�n· !.tECiA!.! hil,

. I, e recllla, 60n�aJ�s de submarinos. .

tro d?-- pro�J,'lo cofre forte, daque I ',. "", :
'A' h -.

"
.

,

-,

Ia rep�rtlçao, que arro�baramJ » Ar-tTI-:SAeM: lEll tiDlaD, a. , : com o emprego de «maçarico» e ,;)
,

.

Orlando Silva. Murno Caldas, Bob;.,:&ªi;�;;�._ «pé·de.cabra», depoiil d� haveremAndré Filho, LoUta França, Almitant'é; �:, UMA ·ASSINATURA MENSAL, serrado uma grade da Jallela que
_ ,-:'2,-' ," _ _'y ��_�_!�: ;,�,DE, A_:�'GA�ET:A" CU�TA I dá acesso á �p-endencia em 'que__;,,__�__

�

� �_-
'

_'---�''''...:"",:","--r'-
.

, _--::.. APENAS l5$000 Ise"encontrav'a' o ·cofre." .-_

.:t - - \ ''',. .�.,::'_ 'l"'� �'.:;,
,

•

, ,

--------------------------------------�----�'---lI

-----1
A explosão do ,8Ub-!
lUari.o "Tupi"

Catarlnenses que
distinguem

se

De 6.15 6a 17.30 hOlas

Programa noturno
De 17.30" 23.00 horas

Nuno Rolana
100 melo
mouro Oe 0I1v21ra
Orqueetrc Oe Dansas
Regional õe Dante 5entoro

.

Eauarao Patan� e sua Tlplca rorrlenti!s
Romeu 6hipsman com a Orquesh'a Ô[

ronc2rt05

•

� ..

Saneamento
de �Lages

Adopção era'slstamá
Oms�

�"CAR�AZES
'I)Q; D'IA

PROGRAMAS DE HOJE:

OdeOil,·., lider' d08
>
'." 'cineDlas

A's 7,30 horás:
" -'

. ',Em última exibição:
Nall tJrey-Noah Beery }or"

.e Dorolhea Kent
em

L@;ura- inconstante

Pr�ço: -) $500.
Geral-" $600.

·r'

'l.'ot

CINES (;OROADOS
''_

Rex. às 7��0 horas:,
Urna familia gosada com FI, li

Mac l\;1urray e EII�n DI W
-

"

,..'

Preço:-.. 1$500 J
�

Iníperial, às 5, 7 'e 8,30
hvras:

; ': '':)anta 'Catarina, integrada no

Estado Novo-Filme iDe
,dito sobre o nosll� Estado.

Preço: 1'$000",' ". ,

��������-

I Victot"': Buscl1 e sua �)i espos� di'la. Gertru- k��. 'des' Bus,ch: W.�
. d

� partiçip�m ios pare!lte� e pe�- H
i soas. de suás relaçoes o n(ll� ��ij vadó de sua filha ILSE ll'
�;, com o sr. HEINZ LEP- ��i PER. .', �.. �
� Fpolis_;24r-5.-939·-Joinvile �.

I r="', u-
I ,k 'HEe IN�Z

.

� ����...,' ��.�,

i;J apresentam- 'J
.! se ll1

, � noivos �i����ri
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A Gazeta

Bal.hcete d. Prefeitura
Municip.1 de Cariipo Ale
gre, rel.tiva 80 mês d.

JaneirD de 1939
RBC.EITA

Saldo que vem do mês de dezembro de
1938 em caixa

" _" Receita Ordlnarla

hnpolto de Licença
l:inpo.to Predial UrblJno
Imposte Territorial Urbano
Emolumentos
Multai por infração

140$000 I fF��-�������) f habite-se..

'

,,- � Ciro Costa Ribeiro, íarma-
�.'
R ep,art.1çoes �lâuticodiplomado-Como·lequer.2:206$600! . Pu b IIcas � I Luís Gonzaga Med�iros, Iar-

i i I macêutico diplomado - Como
5:624$500 ���_oo ���J I requer.

I João Merçal+-Certifique-ee,
SECRETADIA DA Maria Carolina Ramagem-
VIAÇAO � OBRAS (;onceda-se o habite-se.

PURLlfJAS

. mês de janeiro 80$000

6$000
2:065$100
873$800 '

63$000 I
,<25$000 '3:032$900 I

Receita Patrimonial
I

,Af6ros de Lotes do ralfimonio
,

Receita 'ndustrlal

hnpcsto sobre Gado Abatido

D s p

Adg.inlstr�ção e Flsca-
IIsáçio

.

PaiO aubsidio do sr. prefeito, referente
ao mês de

-

jan�iro do corrente ano

Funclonal'smo'

Saldo que passa para o mês de fevereiro
em çáixa

Pref.ltarat Manleipal de Campo Alegre, 6
de fevereiro de 1030

Maria Dorlnha d'Amorin
1 :673$300 Secretaria+Tesoureira

Vllto: Eugenio Duarte
Prefeito-Municipal

z s

309$000

. � I! .-

P"iO, vencimeatos d .. Secretaria-Tesou-
raria. referente 'o mês de janeiro
do coerente

.

ano . 300$000,
idem idem do Fiscal Municipal. idem idem 150$000
idem idem do Agente Muóiripat de F.s-

tatiltica, idem �dem 50$000

Pesloal ..,ative
J

PaiO' ao Fúcal aposelltado, 'ieuI venci·:::., - - -

,

mentos rt:.ferente ao 'mê,
-

de janeiro ,-125$000

Diarlo e Tranlpertes d.
Funclonarlos ;

ir

PaiO despezat de viajenl do Ir. prefei
to, em intere'�f do �"Di�pio
Ex,edlen,e
Dlvenas

'

e Despezas

PaiO í sra. ViuvI de Edu.rdo Schwartz;
fornecimento d, material para o

expediente, coqfbrme fatura e recibo,
idem traIJsrnissio de telegramas
idem portes no Cor�eio

Vlaçio e ' Obras PUbllc"·
. PalU lO sr. Paulo Fischer, serviços fei;, ,'"

tOI com diverl�s homens e carro;'·
na Estrada de. Frag050s, cODforme�
recibo

idem ao sr. Francisc,o Duarte. conforme
,

nóta e recibo •
idem , dIversos, co�f()tme folha de pllaa

o:ento

Hlllene' e Asslstencla
_Social

PIIIO 80 medi�o dr •. Ntlo Saldanha Fran

�o ,�bvençio, referente lO mês de:
Jan�llo do corrente ano

.

Contrlbul�ões e Auxlllos

PagQ á Coletoria E,tadual, quola do lan
çameólQ do Imposto sobre Industrias
f' Profissões, reJativo ao exercicio do
córrente ano

.

Despezas Policiais e Judl-_;_:'
clareas, ;.':.

Pago ao soldado André Malagoli forne·.
cimen to de cqmida á um prezo da
cadei a publiql, duante o mês de
ja neiro do \,.orrenfe t\no,

.

'In.JeID vencimentos do Deiegadó de Policia
..��..,.._ C�fDs!,ttor de Véiculos , referebte ao

188$9001
I

29$400

5:62485001

300$000 1 :225.$000

Modernissimos aviõ�s JU 52 ligam com a maxima
segurança e pontualidade:

.

I BRASIL-URUGUAI-ARGENTINA--CHILE.- BuLIVIA--PER U

Sindical"- Candor Lida.
. ,� .

6278400 1:2�8$900 Agentes: Caríos Hoepcke
.

SIA�

281'300
73$900
-15$800

4..9$500

1�2$000

�23$000

.60$000

3718000

'100$000

SANATORIO '''SANTA CATARINA"
-------------,---------

André Kir�lyhegyDr.
DIRETOR PBOPRIETARIO.

Estação PERDIZES ,-' Vila Vitoria - Estado
,de Santa Catarina

o melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
para o tratamento conservativo e cirurgico de doenças pul
monares (pneumotórax, frenicotomia, toracotomia). Este Sa
natorio encontra-sé: localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na E.,trada de ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada" e

estradas de automovelv.com clima salubérrimo.
O Sariatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

. demos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e' Laboratorío
para exames de escarro, fezes. sangue, etc.

Seção separada para' convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (malária), esgota
meato, etc.

I
I

I

I
.

,"

',-

Carga
_

- Correio - Passageiro

RUA CONSELHEIRO:' MAFRA, 34 -

-

FIOIianopoli�
TELEFONE. N. l.liOO

"

Nada de�.politicapara
as mulheres

RIO, 30�Faland6 á imprtnsacOIll de:
rrll'lcão á atuacão politica da. mu� 4Mal, S8 já existe e bem aC«ln
Iheres, a conde..a Ciano MUI80liDi tuado o intercambio cultural ita
disse o seguinte: «Entendo, que a lo-brasileiro. No Rio, existe um

.

mulher .teve conservar, no fUJldo di
I
instituto d. alta cultura italo-era

uu coralião. 8 inteira soli:larieda- Rileira, e I', os «Amici dei Bra.
de com tedas as aspirações do sile�, e .ão numerosos, não dei·
seu marido. 'O que ela dev,e ':�:, xam escapar oportu.idade . para
IJll!la b6a espola e uma mãi aig- divQlgar a cultura brasileira. E'
na. E e••a a lua m'ais bela'. e no· be� ,verdad� que tuelo isso é rea·
hr. mialle na vida:J.

,
lizaf:lo por homens. E' um privi-

A' pergunta te veiu aqui para legio que, 068, 88 mulheres, Oã6
crear ou incentivar um intercam- devemos invéjar, porque, em com

�io é�ltural entre as iialianu. tj pensação, ficamos com o i�teiro
a8 brarileiras, a conc!enl .r.!lp�li· Dlooopolie dos neSIOJ filho8�.

florianopolis;' 2.�6----19·39

DL'\. 9
Vital Corrêa' de Amorim-

Pague-se á vista das informa" Maria José Perone-Conceda ..

ções e documentos, a importan- se o habite-SI?
cia de I :722$500. Dr. Artur Pereira e Oliveira

Angelo Piccoli. p. p, Ivu -Cou� da-se O habite-se:
. A Cauduro Piccoli -Restitua-se. Alexandrina Gama d'Eça-

Emilio Ovidio Gottardi-In- I conceda-se o habite-se.
deferiro:. á �ista da informação I Virgina de Car�alho Rego;:da D . .E. R. ' Conceda -se o hebite- se. �

Casa ,�oel!rílann +-Pegue-se, I .

Erne�to Be�k & Cia.---Có�-
em face cas inlormaçcs e doeu> ceda-se c habite-se,

.

mentos, a importancia dt'.... Antonio LehmkLull-Conceda.
1 :353$300. _ se habite-se.
Justiniano da Sil ...a Neves -- João B. Barreta-Cbnceda-�e

Pague-se, à vista das inlcrma-] o habite=se, c- ,

�

ções e 'documentos, a importancia I José João tyIend,.nça - Ccn"
de 3:369$500. 'ceda-te o habtll-se.
.

João Cascaes-A' vista das I Ernesto Lacombe FIlho, fa.
inlormações e documentos, pague- macêutico diplomado+-Ccmo re

se a importancia de' 2:094$600, quer.
Conpanhia Tração, L'Jz e Arnaldo Euch - ConcLJt.-s6

Força-L'esp!lch() de sua excia., o habitc-.e.
.

o sr. lnterventor Federal-»Ins
.

PREFEITURA DO
MITNlfJlPIO DE FLO

RIANOPOLIS

de ....

ereva 'se» •

Luís
-

Lunardi- (3requerimen
tos)-Séle devidamente,

Alv< 10 Soares de Oliveira,
Procurador Gl:!ral do Hospital
de Caridade desta Capital-Sé
le devidamente.

Espindole &: Matos-A' vista
das iníormações e documentos:
pague-se a importancia de ....
4:829$800.

Eduardo Santos-Pague-se .á
vista das informações e doeu=

FIoI ianr polis.
de 1939 ..

-
29 de maro

Re'1uC"rimtntos .desapachaJo�,
em 26-27 e 29 de corrente
mês.

Eltanislau M3kowiescky.Pe·
dindo licença para fazer diversos
reparos no muro existente na

rua Tenente Silveira n. 108.-
Como requer •

João Teixera de Oliveira
Pedindo quinze dia&

<
de fénas.

Sim. .:
...

Tuffi Amim E. lrmãos-Pe
d.ndo aforamento perpetuo no

Cemiterio de Itacorobl para 2
.

Francisco Julianeli-, Pedindo
i areas de terrenos. Como requer,

dispensa de multa-A I.V.T.P. setislazendo os Emolumenios.
Alberto Entres-Ao Instituto I João Ferreira de Rezendl.

de Identificação e Médico Le- Pedindo translerir para seu no

gal e, em seguida, ao Serviço ! me o lançamento. do prédio n.

?e Registro de Estranjeiros para 45 da Rua Chapecó, nesta Ca
iníormar.

. pital, por ter adquirido por com'
Francisco 'ul.ianeJi- Indeferi- pra.-Fnca'se a traaslerencia

do, á vista das informações. requeriéla.�
Augusto Antonio Euzébio - OUo Dornbusch- Pedindo li-

A' Secção de Expediente (-ara ceilça para efetuar reforma inta
informar. na e na frente da casa de STI
Marcos Martins da Silveira - propri�dade a 'rua Trajano n.8.
Ao exmo. sr. dr. Interventor Como requer.

ITO Welf Haas-Sim, fica0" Eugenia D. G. Brugg"mann•do t(aslado. --Pretendendo proceder diverso.
João Domingos Pereira -Ao reparos no prédio de sua propric-resouro. '

dade à rua Padre Mi�uc::linc}
SIN .-Como requer.

Candido Ferreira Catão. _..

Desejando arrendar perp.:tuameo'
te um terreno no Cemiterio Jd
Rio Verme'ho.-Como requer.

I A AlfaiatariaMachadO I

mudou-se para a rua Con·
selheiro Mafra 10, Edificio

José Daux - l' andar

mentos, a importancia
363$000.

SECRL'f�"IA DA SE
GIJR1\NÇ&. PtlBLI

C1\

INSPETORIA DE VEI'CU
LOS E TRANSITO

PU'BLlCO

União Beneficiente dos«Chauf
ftUfU do Estada de Santa Ca
tarina -Requeira o proprio. in
teressado, de acôrdo ,com o lut. i
222, parágrafo 2', do Reg.)
Geral do Trânsito. I

Amantino Silva - Sim, de,'
,

aeardo com o art. 2",2, pará
grafo 2', do Reg. Geral do i Lenha Delambert
Trân ito, mediallte depósito da Fone 1.100,,--'.
lmportancia. de 200$00'0, em. ;--
quanto arbitro a fiança.
DEPARTAMENTO',
DE SAU'BE PU'- I '"

.BLlfJA
'

Anl'Jn!o P. A postulo & Ir
mão ---A' vista das informações
tendo em conta as exp! c tções I

r.duzidn':Pelo.. �ec�rrente, relevo'l'a multa Iml3-0'ta. ;'-', .'
_

B�\,l�o' M�ritz�Com_o requer.,
AdMíb José dos Reis-Como'.

requer.'
c, , ,

-'I
SI bl,tião Beli-Con�ed.-se o'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, FL.ORIANOPO·'L.IS ESPORT'IVOi
AGUAR:E),A CO�"M"" G'RAN,OE _ANSIE��f�
IDADE ar;, C:L.AS,S,I"CO" <
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•

o"_

_

'

� _
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--------'--------�------

A QAZET
•

Redator:

S�·;'�,
.

.

rJ

Murilio Nei
',"

fts "crl'tlllcos" e, TPedacinh?;S," IA d,e::le�açã9;
Y

" "I a Se, rll"Q,�_� L,O,.T;E,"'-R;,.I'A" FEDERAL braSlle.lra de""
,

., ' ,. - , "atletismo S€i"..

"sau'desistas ,,! (Do Tesouro do' ,

ré triuntal� ::"
,

" -, Estado) "Q�UA RT.A.S· e SABADOS mente rece",

IB INDIO �MERN�dNDd�S -o ,Apquira o seu bilhete no pcionada t>,
,7 �' IICr,iticosR e "saudosistas" são outras pragas do nosso futebOl. ocage da ,aterm a e . ,A C. B. f\ estA preparando;

Q� primeiros, q�erem criticar àe q�alq�er ma�ejra, nunca se mostram I CONCEIÇÃO -Simbúlo VIVO S8 lãD Pragrese.' uma triunfal recepção aos b,íl:
contentes, sah�feltos; os segundos sao os que )ulgaru tudo que acon-: da impatriotica devastação das O U n 18 CO '. . campeões sul-americanos de eHe,,:,
tece agora sem valor. para eles 'omente 'o futebol do passado, era i nossas flo[e�tas, .

I
tismo, A' s homenagens associi;�:

bom em tudo e por tudo; o do presente nada vale. Não admitem\. I RUA FELIPE SCHMlDT N. 5 FI· I I s�· ão todas �s agremiações ,espó(,;,
que se lhes diga que os males existentes no nosso futebol começa- r TONI - Juiz que perdeu a

I orlanop,o is
1'�;VIlS da

_ C�pltal da Repubh('ai'l�
,

ram no passado, O Rsaudosi�ta" geralmente é um veterano jogador' toga num gramado de [utebél. I ;;..:..;;o;; ;;;;g_iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiialí��1 I '

ou diri�ente, !ambem se en�ontram muitos, afeiçoados, mas que ,não ,!
'

NELJON NUNES _ Vice-I ,� ,
I C a r(') peon a t (:):

são �als assiduos das, partidas, E� suma, essa classe de antlgos,presidente da Liga que não liga! i,,�vai versus Sul-Americe·.J'
subdites do esporte-rei faz-nos !�mbrar n05501l. ,8\0,3 em q�e para, por falí� de gomaAarabica". I

.

no de Atie<
r les O tempo melhor do mundo fOI na sua mocidade.i. HOJe nada: I, F..

'

I, tism'o' -

ébom.' I BARRETO - Pequene por Igue I re n�se f A contagem. 6nal dos concnr-Para o,lIsau,dosistaR• _antigamente tudo era melhor e maior' (ora e grande por dentro. I ' ,,'
.

'

rentes ao Campeonato Sul-Ame�
em relação ao rutebol moderno, desde os campeões até a grama �a! JULIO VIEIRA-Laranjeira" ,E,tá aou?c,ada para domingo próximo a te_r,ceir.a rodad.a ricano 'de Atletismo foi a s("gujnt'e'�
nlanchaR, suas comparações são sempre". Iunebrrs para o futeLol'

que floresceu muito cedo, do campe�1nat� citadino, na q�al �ncontfar-�e-�o as aguerridas equi- BraSIl -104 pontos ;
aluai. i

' " pes do Figueirense e A raz, <JS velhos nvars do Iuteból catari-
,

Chile 96. »'

Por outro lado,' o' critico descontente, julga-se sempre habi- í MANOEL FREDERICO -

nense , Argentina 55»
litado a ter opinião exata, indiscutivcl, Si vai assistir a urna partida Comandante sem -soldados, ' A .Jle!eja que vem precedida dt: um cartaz como' a .melhor I Pelú 36 »

e vêmuitoe "goals", chama a isso ndro�an. não considera jog,adores! M J.. G'.
p(!ftid� do "associalioh" em noss-a terra levaré p lr certe ao E�ta �io I Uruguai '6 �

, " ,
.' ".

é
1 au� areu. d

-

li' . '. .

d
,.

"os ar1ueltos, os zagueiros; SI os atacantes, ao IOV l, não maraam
L '

.

! lua OC(\I);va uma tno,me assistencra, ansloSd e assrsnr li na
__

,

tentos,
' fazem,;,1he pena. Nunca lhe agrad'im o ritmo. a Ieição do'CO isas' o'\rtidf,! ermpleta_,em técnica, entusiasmo t! dsciplina.

'

Todos os jornàis de' Lima
jogo. ftTé�nicll�ente, a partida não valeu �m boIão", ess� é ��a 5u.a i r'rita n tes ...

I
I Conqua�to. os dOIS esqua liões mer-çam de nossa parte a I exaltam o fato de o BrasiLt--r

frase qU8S1 obrigetoria, ,O dr-C( r, "i "·.te, r'''i,:�n, não sabena distingUIr' lmdooí das rde.reGclas, faze,m ',s por estas colunas um veemente apelo 'conqui�tado duas vezes
'

consecu-

c classiíicer as caractensncss ce m�,il ;)[:,rt1fla. "r -" t d I
a'1S responsevers pela partida no seut,ido de não ser ,quebrada, a tivarv ente, o campeonat�. de �lle'.

Critica porque julga, 3<" ti) } �tente para criticar, às vezes destac:do �f:�:sapau�;;Du�;: qu: dlscipJibl1 ,?ue selllfre deve 'reinar, em JOgc s de 'tamanha rmpcrtancia, tismo sul-americano. :'

por despeito. ,,' ',,' '\'. _

'

d domi t
' " I ,Nao queremos mesmo que o ilOSSO ap !Io s�j!l' maL intel pre-l �

"

'_.

N'
,

-

d d
-

-,
-

d' , 'cl
-. no ,Jogo e, ommgo es a,va num j t' 'd ,- "

I O � I � C""l d-a org'1Olzação 0.5 qua r,?3,ftii atuação ,os Jogaáores então de seus gfa�des di�;.. ,d� .ala;;' ; t: a.o�';pL;."': ,��'portlstas que só -vêm nj::-j_m'p��a_�If1}!1 ;:��ma,:�-!_�ã_� ,+_
" _�, "�r � � ,�_'e:.','- , __

t!!D a pretensão de ser maIs abllhlsdo nos seu� )ulgalflentos. _ B d d' fi O-I"'" -,' Coo_hecel!JOs de perto 0- sr. Valter Lange '·e o ·,sr cap.' Fio ri ano ......01 r's
E

'

-I
o a o e:.8 ar o ,-' ailuO

F I�"', f) • ;: , ,I .

dA· F'
.

j'
. 1'""" ..

,
!itá sempre ,com a lhZão, porque SI IOe uem um veterano � B 'I ' I' t I'

.

d !" ral,��I'� r"ocha pteSI'lentes, respectivamente o vaz e IgUP.l- ,
'

f,
' -

S" d" I rasl para uma u a Ivre, am a,
, biS S

-

b d- .
'

'A" F'
·

'

,

e.ste r.acassa, que� o Jovem, e vice ·versa. I u.1n Joga or o Im�re�- por causa' da historia dq S'Anªo; rens.�, e !erqos a w uta certeza q�e', s,, s,,' c!)mo ons tspnrhli-i .VéU:; _

e ., '.g�e,',rel1s�
slona coro um U:lICO bom 181)(e durante a' partida, quer que seJl o i '

_ 't' I d Taman tas que MO, saberão compreender a 6naltdade de nosso apelo, qu� :peleja rão dom) ng'o
'

melhor. O critico descontente não é sempre "torcedoc' de um unico! dare,a
VI o�la mdora d'

�
, I,; outrS':coi5a l,ão visa, senão o engrand<!,clmento do esporte em nossa :e'm pa', rt'lda do cam',

6
- .

d I b N1' I 1\0 Joga e omlngo com . ..

clube e, portanto. xa suai CritIcas em to os os cu es, lalornlente, o Fi ueirense' I
tH,a�"

,',- ,.,,'

.

'.
, i' "

se nota quando está f!m cena fi seleC'ão. "I fI.
-

'

ã
., 'd d' .t· I' ,', .l'wunca, regateamos E'p-Iausos áquel.es que disputando cem ar· peonat<l ,q)Ci�t, � a

':'I' -8 preocupaç o o IS ln o· " . ,

" "

i;J ·'ô"
,- .'L, ',-

O Rcritico c1ubitilico"� ao' invéz, é o apaixonado pelo seu I es ortista Mario Llicombe em tc" i d�>I: .ütilll. ra[li'da de futeból, vêm .fugir de suas mão!?s lo�ros da
.

C ;�,�, �� _; .:-
clube predileto. ,

'

I
P

f' ,
. -

t d
. vitOria. e abandcnam o gramadc; 6n10 o match como se hvessem Vai chegando ao auge o-entu-

. "

:" ,

d I b h d
mer que 05 ,uDClonanos es él uats 'd "

d
", d - d "dTudo vai bem quao o o seu c ti, e gan a, mas ao per er'l ' h' 11 d U d"'! SI o Vfnce orc:s,. Slasmo o �tln o eiportlvo' d

em campo, quer, linchar o arbitro e brigar com os ntorc�doresn con.' possam gan llr as me a las

"I ' Tan,bem não MS receiamo}� em vergastar aqueles que não cidade, em tOtD'> 'do sen&'8cicnal
trarios e depois se atira cam as suas criticas desenfreada5 confra os

prat,a. I se soubercn. cor,duzir' durante o transcurso dr! u,ma partida.
.

Plélio marcado para à tarde �e
jogadores, o treinador e os dirigent�s do seu proprio dube, achando, Ar I E:;tel' te ão ,de ro' a justa repulsa. dorpif.Bo 'próxirnc,p.otre as falàr;,gel
aefe,itos em tudo e em todos. Essa classe, �Iiás, 'està caraterilada \ ' ! '" Não ten:os paltJdo; 6cariamos satisfeitos se ao comentar o repi:es.enta�ivàs d�s doi� grãn'd�s
h. ,muito tempo �omó �endo

'

"so�ios da: vitoria". No s�bado lal!Vende-se uma maquina, j?go ',de d"m;ngo f)roxi�o pudessemos �pigr8f�r a nossa 'crônica' ilS-. cl�bes �orianopo�itaríos-- -.flvai e

afeiçoado é o mais. dedicado '-assocIado do seu clube e Dlo cança I .

de es_crever,
�
sIm nV�NSEU A DbCIPLINA no Jogo dl$putado entre.o Aval Fzgu,e'tlense: ,,' .

de 'fazer a apologia do seu "ooze", mas em caso de derrota, nalmarCa Rf.'v11NGT_ON. por je o;,F'lguetrense". Este entusiasmo' é'plenamf'llle
!fgunda-feira entra com a demissão, jurando que "nunca mais irei I preço de ocasião. Vêr, na: E disto limos qUllsi certaa. justi6cavel" poi�, iremos asjisf!(, 1'0

�v futebol". Isso ;ucede enquant� 0-' seu c1�be, não vo.ha, a vencer. I �asa MiscelÇlnca,' à
_

rua 'Tra .,'
"í'

Afrallió" qu�, s� an!e,vê,' a 'um ,?Çl� �c�b,f,lt'8
Então passa 8, ser novamente SOCIO e no priMeirO prého Impottante pano n.12., • Qlals"irenhldos.dt;ltes ultr,m.c;>s l�m-
\lal 80 mei.o dia a ca��()." I 5 V,-I

. �os. :
TIpos oHstenshcos d� nosso futebol. ;'" Qu.al d9S do S valorosqs eSSlI.·

'_ --- - "-
,

l drões- vencerá a espetacular I ar"

v, "I aç a-' o·
.

Uru'ssa n g 'a
I tida?

,

"

",

" Di6cil se nos apesent 11 a J' "

SEGU RANÇA '-. RAP 10 EZ _- coMO O I CAD E 'posta. Entrétaoto. quál�:Jli�;r' (J1,$
Dírlgido pelo soeio JOSE!' MAXIMO \,1

, do,s I�tigant�s
'

merecé' as':-hc! M

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS A COMPANHIA QUE, PROPOi\CIONALMENU; da vitoria. "

'

ENTRE ARARANGUA' 'E FLORIANOPOLlS
MAIOi\ES QUANTIAS 'A6A ,'�';

'.

Flolianopolis esportivo êom'i ';"
Falando por Forquilhinha, Mãi Luzia, Cresciurna,

.

Cocal, (;omblua(!j@� Sorteadas. "

'I'C' ri, OI! If�of' �o, gdr�n?;i{sú: I.,.
Urússanga, Otleans, S.�Ludgero,Braço do Norl� ,e Capi�llrí, Em 31 dp. Maio ! ,?OlrO qUt: se

, �f1Ja_ I
omlng.o �,�'

DUAS VIAGENS SEMANA.IS em combinação, com a'l .��� xlmo no estadlo AdoJo Kr)ndu ,

'Iinhas de onibus Ararnn(;uá-Porto Alegre'
: Plano .1A" Plano "B" -'�,� Mais ttê's dias de' ailSioSllltf SCi' I!\

.

SAI'DAS' de Florianop,olis ás terças:�feiras e' sabadps �

Do I: ao 6.· :! estaiii :Sf',tísfeita a ',. 8��nf��rta
ás 5 horas da manhã M P Lj' R X N Y., 20, C N 18 D I 19 :uriosiJade publica.

,; .\!,

SAI'DAS de Araranguá ás, quintas.feiras e, domingos, ó,

i

ás 5 horas da manhã
';

. M T Kj ,G·T :E1 O P li, R I 2 F Q 23

A linha de Porto Alewe chega em Arar-ªnguá ás ' Do 7." aO 12.. oC..:,

quartas-feiras e sabados;, e' parte :para Porto ; , Y 5,O � V ,G P N 6 T H

31' O Y .32�::1',. ''''':' , :Alegre aos domingos e quartas-feiras . " ,__ ---
-

_�_

.t\GENTES-Araranguá: Bernardino Maximo- Forqui� V L U I HM Aj V T'10 G O 23 E G li, '

Ihíhha: Gabriel Harns- Cresciuroa: Ado Faraco Filho-.
é�cal: Zeferino Burigo & Irmãos-Urussanga:' P.fÔ��D_O;
,Damiani &, Cia.,-Orleans; Irmãos Pizzolatti-Braço" ao'

Norte: Alexandre Sndrini
_ A.GENTE EM FLORIANOPOLlS

João ,Neves

I
ILI

.'nformações
.

e Prospectos
'MA(;UAoo & fJla. '

Rua João Pinto n· 5-, ' Florianopolis1
.

Rua Trajaud, 2-Foue, 18&ú.,
HOTEL DOS VIAJANTES-pTocurem pára se hosped,ar em A�arauguá I
�--,,_.'

'Proprletario--:JOSE' MA�I"o.,"
. t 1

Reap�recelá n.o Ronze" avafano,
,

I o agil' 'meiii-efquer dá 'P�cbr f' ,
que se� ençontrava ,e

na Capitã. til
R�pul)lica.

"

-'

A guarda do arco do Figuei
rense, estará domingo,con6ada à
pericia do veterano e fxcdu:;re
guardião Euriê(l,

L. A. 1=:.
Hoje, às 2Q horas, a direkda

1a Liga de Amadores dr F'lfe!icl,
reOne-,.se (m ses� ão ord:naria, (,a

;é�e dt) Sindi(alo dos Empre�fl
dos no COlI.t:fcio.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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l

GfI "DE HOTEL
'MOD'ERRO-

Lagun••• 518. ,Cat.rin�

Proprietario:
J" O ã O K uh m

, _.l.,

,

E' O MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' O MAIS
, .CARO.

RANHOS, QUE'ITES E FRIOS {\ QUALQUl.R
HORA. ,.'

' .

- LUZ E A6UA CORRENTE EM TODVS
OS QUARTOS.

T'ratsrY'lento fidalgo ..

�eseio e �r@)ntidAo
13'3 ;-?""'..�!"T-i;... 'f,.-:�r, .'� ",":-:. '�\�., "'t\Z.';.. -"'''' .. �o!. A::<:·...; ... .:: tIt.:.�"��'11..'t>z-.).!:���"d'...J'}_��;7-:.� �

• ',··,I;;'f:fl.1lJ cf

_u..- .... ClJ',. �.... �,�_ '!. i_,.." ":;'>II�;;'__""�':'�'" �. _'.J<..;"_�

Dr. Joaquim Madeira Neves
MEDICO--OCULI6TA

Ferma10 pela Faculdade' de Medicina da Univer.
,

,

sidade de do Rio de Janeiro "

Tratamento clinico e círurgíco de todas as meles
tias dos olhos'

Cufté de aperleiçeemento nà 'especialidade, Cêm (» dr. Pau
loflfilhê, M St:rvi-ço do Prof. David &mson, rre l1�sphal

� FtlndtlçãG Gaffrée-Guinle. de Rio <b Janeiro
. '""l.ta ap�relhalem para a sua especialidade

,

, :', :'-��' '�etrec�dade Médica, Cnnlca Gerat
}

- Consultas .diariamente das 15 (18 18
CeHSULTORJO Rua JoãO> Pinto 7 \;ob:- relef8ne 1456
"ISIDENCIA� Rua Tenente Silveira 57 Telef. 16�r

.lIr�
,

Augusto
i. Paula
MEDICO

••ENÇAS DE SeNtiu,
RAS-P.�RTOS

.peraç�es
CensuJtorie·!' Rua Vicor

Meireles 26

�'iS 18,30 e das 2 as 4 h•.

Resldencía: Rua Vis" onde
de Ouro Preto, 42-

'

, Fene: Consultório. 1405
FOlIeI: Resiclencia, I �55

,ta a Q'

Banco do·.rllll
Capital ,

flllldo IlaJ8••rva'·
106.000:0"$608
251.748:1008000

'.

LETRAS A PREMIOS
por' mêses'

.

-
, por 12 -mêses

Sujeito ao sêlo proporciohal.
.4.

Exp8,dlent.: Elas 10 ás 12 .' "a�n'14 ás
.ADS ••baCllos: das ,lO 'a 11,30 horas.

,

Endereço _ te,egrafic�: SÁTELLITE
-'

TELEFONE

.4% a. a .

5% c

15 haras

/

q � ,J' 10:, n -r ,or_��.c.�- �.1I _,_._

------------------------------------------��-------�--------------------------��'----'�.,-- -�

A .INDICA

1,1, Marcenaria Las.,. '_L�.)4jneira de José- Cravo IIMOVEIS MOD�n�O:S 'Pelos menores preçes
'

Dormltorios eom 5 peças, desde 500$000
� �

SALA DE JANTAR COM 9 PEÇAS: 650$000

II
MOVEIS "BAltATOS 86 na I.BSO Brasiloira

••a d Ma rillho 22
ilillililiiilll ' t F . sf.t ti

I

1
I

!/
I

"A ' Gazeta"
,

�

«A Gazeta» encontra-se
á1 venda no «Salão Pro
gresso»

t,fi�4��$f�j���
I I u m i n a ç� ã ô " M o d e r n a

'; _ .. � .

� _.�

A Instaladora de Fiorlanopolis. com especiall
dade em artigos eletricos, lustres: plafonleres o que
ha cc mais moderno.

Executa instalações de luz e força de acordo
com o regulamento exigido pela Diretoria de Ilu-
minação.

'
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Vende us afamados medidores marca Siernens.
Rua Trajano o· II FOlie 1.674

N.) 133 P.)

Vantagens do Fo·gareiro de Segurança
-,'REI, .a Gaz �de Oleo -Crú (Diesel)
R' A.PlD o porque o seu calor é mais intenso do que de qualquer outro tipo de

fogareiro, permitindo cosinhar ruais rapidamente.
.

ECONO)IICO -porque não ha no mundo inteiro combouivel mais barato e com mais
calorias do que o Oleo Crú.

, c ,

'
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C .0 M O D O porque funciona sem, bomba, e a chama sem núdo,-, limpa e azul,
gradua-se cerno � do gaz.

.

�
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PR .ti T I G O porque uão necessita preaquecirnento, nem tem possibilidade de entu-

pimento.
B IGI ENle O porque não produz emanações que possam ale tar o paladar da cornide ,

S:E G IJ R • porque lunciona sem pressão, CQm um combustível não explosivel,
A. S SE IAD O porque não produz fuligem, mm suja as' panelas.
B A R .ti T O porque o seu preço está ao alcance de lodos,

------------------------�---

O Oleo (;rú para o Icgareiro "BEl" custa 800 rs. o litro e produz uma chama
de gaz azul e de calor elevadissimo. durante 10 horas.

O SEU CONSUMO é, portanto," apenas de 80 réis por hora.
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Diversos tipos e tamanh<.s- Com forno adaptável- -E j1 com uma grande ven- I
da na praça+-Pcçarn demonstrações e catalagos, ao unico vendedor na praça:

Cala -E'
,

,. ET� I'C'A R,!o .João
,_ . � PInto, 14

!
A Eletrlco

�'!B•••!!!!!!!��,i�__ ii8t 1 I PARA, IN'STALAÇOES _DE L.UZ" fôRÇA E_ AN·
..

'

'TENAS DE RAqlQ, "QONSERTOS E AUMEN· .r

lOS 1lROCUREM J

Clar•••• Gall.ttl

I' A EL�e.TRICA'
- AdvOIAdo TEM SEMPRE E\t1 STOeK E' A' VENDA� PO�
RUA FELIPA SCHM:IDT; e

. i PREÇOS SEM COMPETIDORES NA 'PRAÇA, ..

(Iobra") '.
I MATERIAIS ELETRICOS, LU:�TRES E ABAT.

&
T.I� -14...

,

iI! JOURS ELEGANTES E MODERNOS

I ���1���F�i��IS�:���, A Elétrica' I
�h�"â�;:�W�I\.�w�t.�,·�,-�t*�em�·�t"�'g�'5�-�.!.�r����,�i.�m�,'�iilil�"::"!!iN�t.,!.jl!'.�.. ",

.§.' I I ACABA DE RECéBÉR tUM FINISSIMO SORTI�
,

Dr. Pedre ,� .�u·ra '8'fr� MENTO DE CHUVEII\OS ELE'TRICuS, NOVI � _"'"O I SDADE NO RAMO-AR rtco GARANTIBO �
Advogad. Venda e ínstalaçio de contador de luz e força. per

I
preces medicos 8Ó na Casa A ELE'TRICA. .

Produtos de ótlmasQuelid-ades
Rua Tratano, rr 1 sobraJo

, *...."';;, Refrigeradores NORQ'E I
Telep�on·�:4S_1 Dr. Camará.1 Br, Aderbal Ft Radias PHIí'b1i "Martins da ,Silva
r T g-a

- --

r
.

fi
Advogado Distribuidor para () Estado:

Clinlca em., Rua Felipe Schmidt, 34
- .JOSE' DAUX

ge r_I"
' Fone 1631

9

Medico especlallsta em;
i Molestlas de Estomago,
!' � Intesüne, Fígado ,e ��

Recto -'�
-;

••l\A :RADIIiAL DAI
IUIMOl\l\ftOIDAe II VA- . � -

RUIIe '.M o1-lftAClo;"
E IBM DOft

"

QONS.LT AI:
A' Flua I Trajano n. 1

Diariamente ela. 17 &8 19 hs,
'

'Dr. Pedre de Moura Ferro

li Advogado .

.

Rua l"ral���, ..

1.· (sob.l_

11 �
I Accacio.,Mo�1

Curso de Maquinas e Piletagem i

PRE!'ARAM.;g,� ALUNOS PARA. EXAMES A 3". M:!
�.uINISTAS. .PRATICANTES DE MAQUINAS, MOT@-

:

IUSTAR Ej A TUDO MAIS QUE SE REFERE 'A' ".
l\tIECANICA MARITIMA.

'

.

68 H�T<. L -;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE
'mLAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FLORIANOP8LIS

A0 SR.

RUA CONSELHEIRO ��AFRA 10 _. FLORIANOPOLlS'
1;"'>,;'�F.=���

-

Consultoria Técnico de
IVO A. CAUDURO PICCOLI

Enge�,h.ír. Oivil

Clnforte,
Sem

Só
'I

,ExECUTA TOf>AS AS OPERAÇÔES' BANCARIAS
. A••NIIAS E CORRESPONDENTES EM TdrmO 8 PAIZ
�.Jm'€IA --L'C�L RUA TRAJA"8, N. '13

Abana. em conta corrente•.08 -segúlntea jur.a:

, 'et. cem Jur.,s (C01YlE�CIAL SEM LIMITE)' 2� ala

..• Bt,. U.UaiGs (limite de 50:000$) " 3� ala
Bq. populares (idem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso préviq (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

- bem de quaisquer ill1l'orta.nC{as).
com aviso prévio d.e 30 dias
iaem de 60 dias

.

Idem de 90 dias

DEPOSITOS" APRAZO-FIXO:'
po.6 $ls� .

por 12
-

m�ses
, Com renda 'm4nsal

?íof�asian'aie halDilitados para
.

,�:j
OS ramos Se engenhariaI rei ra, tem:seu escdp� Administraçãe. construção e reforma de;�

pagamentos em prestações
tório de adv02acia' á rua

Visconde de Oúro Preto Prejétus em geral

n� '7Ó� � i>h0tl.��';, i:277.� " Escritori�o central: Rua. 7 qe Seter'!�ro� �.7
IE�'i�a
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Distinção e Beleza
Eoonomia
nos Trabalhos do

todo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


