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Núrnero avulso Propriedade e direcção de ..JAH:;:O CALL_ADO

S. Paulo, 29 (O)-DurJn
te á tarde de õntern, os avia
dores da Marinha realizara»: RIO, 30 (C.) - Na Ca-

numerosos vôos sobre a c - Rio. ;:0,--(G, -Hujl" á noi- mera, tendo i do communicado ,o
dade exhibindo-se em temera t' bav,?�il uma 1\ união d;_j mirvria projecto j,1corpü)"o.nrlo ao patn- t!f!'<'t1. P ""'." Irlli! II t.l'l\
rias �volLlçõcs. p.., c'-;'I::�:Jri- pa! ].'mC'nl�H, :oG a pr,'siJêl�c'a do

I
momo IFH Í,!n'1l á corôa do im- �!:1! a "'� II�

lha da Armada kV�\;:�(jll VÔI) I s�' 5,:mp?io =r: afim dê i i� PCj,:,j,lf. U ..p,.J�o li, OH. A?ol- ----
-9� A' d is p.

-

O· ."""�"IçàO(' I 1 fI f d �i,��� �\D W �).� ,-:
,

pela manhã de ho e c:o .. J,m·· ciar urna camparli'-� contra a « J P,lO L)1�q;amJ.ll n rsou a ,neCeg�l a-
_ _

po de Marie, co.n c.1 -süno d . segura0s-a nacional.> d:: J � un a cn: ';Jda impedindo SANTO:�, ��J Mani- do dia, os operarios foram
I

Foi posto á clisposição do Co-

ao Rio, fazendo suas des- qUê í"';;"t':1 a c orôa do museu, testou-se u.na t:,re,;e geral, voltando ao serviço. A' tar- verno do Estado, para servir como

pedidas de S. Paulo cm vÔaOr'-3, d'�I>:1-a.�itL@t'Jfl�1fi\ �.Bl;1IIIl receiand» que: 05 correligionarios sob o pretexto de combater ele, só permaneciam em gré- instructor da Força Pública, oca
de formatura sobre os �1i'iN!iií.lI!!O;.Y�rIiI� �Wlhj do govuno ;>, levassem para o O projecto de Lei de �)t'gu- ve os empregados em cons- pitão do Exercito sr. Germano

I anna-céus. II�its �'l!l e in São Cati.ele alim <lc> colocá-la sobre a rança Nacional. trucções civis e os graphicos. Donner.
cabeça do sr. Getulio Vargas.

os Afl.bll.aanddoosnaaio·Jsl.nt�:,Y01�ldtl'lc·aabtoaslhd�eS f.'f����������������[���::..�::T��::"f���.:.i,(fia 1,,11o E<3â affirm::lç.'to provocou nsos -�' l.!7J �.�
demorados. construcção civil, condutores �� ..A. C IOA. .' �.�Rio, 29.--(G)-0

.. de vehiculos, trabalha-tores J� �__ .' �
S. Paulo, 29 (0)-0 sr. maJllIS1,.tr.,..,.r�1 No J"UPi da opiniáo grélj:J!1ic(;s, parte lj.:,::; íun- ,�.� w> rr

-

- f�_,.."..,.. �,·•.�.'IGóes Monteiro declarou ,,- J1 - � "Ministro da Marinha e sua
,

I púbt ;(",.. a lei de cionarios de bancos e OLl- �� bll

comitiva regressaram a S:lI1- prrnsa que, Ião lorr,o a situação I i ,�d� .�

tros. Os vespertinos não cir- � Hoje A Cidade é minha, sem alusão á frase (L� tt'�
tos,

financeira do paiz o perrnitta, sogu rança culararn. �ilI h d I d ��i' � ontem, 11m i er comunista de alto bordo, que dizia numa ��

Já está definitivamente as- será installado um Collegio Mi-
A aC'i!m�açã� As docas estão paralíza- � roda de gastronomos, ter eu me arvorado em J m.) da c.,- �

sentada a partida da esqua-
li�ar na capital paulista, accrescen-

RLO, 3() (G) -Na sessão da das c os armanzens fecha- � pital. Sio testemunhas disso o nosso ilustre conlrade d:: im- �
ta ,do já ter trocado idcas a res- r.� d 1 I r.�dra nacional para essa ca-

A J Câmara, o deputado Vasco de dos, O mesmo se dando, � prensa e meu amigo r. Ac.erba, () nosso querido dirdor ��
Ioi lti di peito com o interventor rrnanuo ,,� b

.

M I r,�pital. Ontem OI o u imo la
II d OI Toledo, tendo este ultimo lido parcialmente, com os arma- � e om amIgo. ::IS como eu 1110 evo a seno os cornu- �ijl

. .

1 53. es e iveira.

I
-!

de vísitas publicas as unte a-
__ _ __

um� dccl1:'aç:._c, em no�ne ,da mi- z.ens de c�f�, qu.e estão .s?b � nistas, parque eles são materialistas e terão a mesma sorte ��
des que estão no porto c1(� Querendo repJrar, engraxar e la- ncn<1 probtana, de solIdariedade rigorosa vJgllancla da poliCia. � da mat:;ria, isto é d�composição e transfOrm:1çdO, vamos ao �
Santos, tendo sido granrlc var Sf'U automovd procure a «GA- ao rrote:to na vespera feito pelo l!tJ que serve. A Cidade hoje é uma reminiscencia dos meus [�
� numero de pe,s�?as "que I RA�E AME!.\IC/�NA,. nn sr. �o:nin;os \I'!asco contra o S. �alllo, 30-(0)-.�esde � idos tempos de garoto levado da breca e fazedor' de pi- ��
tlv�ram a oppo.rtu,1IdacL.:: d� I Flanwco TO!..�l1lj[]J n 1, proJ�cto d� LeI de Segu�a�ça ceelo cir�lllav� a �o�cla de � lherias. �
pel corre-Ias. Fllldo o cha

75 . O L� S (..")S

-

[\hclOna.l. DccLrou que a leI :Isa que. h�vla pJO��tldao no� � Antigamente as aulas da nossa, hoje, remo Jelada ins- ��dansante offerecido pelo al- P
. -'! .�.

I
I) �. r,:t('ellanrlito das oroamza- qual tels. O pollclamento fOi � trução publica começavam aos 15 de Janeiro. Foi aos 30 I:�

mirante Protogenes Ouima- !�é.."II".�:;·:t t-3 I! :..::": !.u,;;d,: dJ:J
-

dos prol:tari03. reforçado em varios pontos, � de Janeiro de 1902. Era professor em Camr03 Novos o ��
rães a esquadra far-se-á ao f'Y\ i I h C)0S de Como r(�preSL.'1tante da classe sof, constando que havia ameaça � velho Jorge Knoll, hoje octogenario promotor puLlico de ��
mar, regressando para o I�i0 �< nO"1 (:3. 2 fr:cha, d,�jx lva con i�nado seu de gréve geral. �� Chapecó. �
de Jar.eiro. brado de revolia e �indignaçã0 Dizia-se que esta era ex- �� O velho Knoll era um prussiano terrivel e nos en- �
Comprae pal:a vos conven- ElO, 29 (G)--Cogita-se d·� -' ----- ,tensíva a todo o Estadu, e o � sinava á palmatoria e vara de marmelo. Tinha uma disci- �J

cer O formidavel e economi- entrego>'f aos cuidados do Mini�te· A de'fes'a I sign, 1 seria a paralysação � plina rija a conde Lippe. As aulas começavam ás 9 ho[&s �
rio da Ol:crra 03 póusos para a- do serviço de bondes. �� e terminavam á uma da tarde. �

co SABÃO INDIO r, C' I r.
.

viões existentes no paiz, os quaes A secretaria de Estado in- Jt orno os rapazes morassem onge e nem iodos tives- ��

E
til actualmente se el�vam a 75. RIO, 30 (G)-O general formava que tudo estava em � sem relogio, o velho Knoll adotou o sistema de tocar o �

I e I ç Õ e S Góes Monteiro declarou ao «O calma tanto assim que o In- � sino da Igreja á hora de começar a aula, eram nove bada- �-

A a I ta da Glebo»: terveJ{tor partíra para Santos � ladas. A casa da aula ficava aberta e a garolada entrava �
ba r-lha -"Qualquer brasileiro de boa

para assistir aos festejos da � numa algazarra infernal até a aproximação do velho a!e- �fé, inspirado nos verdadeiros ideae3 Marinha. � mã0, com seu ceboso barrete azul-marinho. Então fazia-se �
RIO, 29 (G)-A' ultima ho- de p Liotismo, comprehende fac I � um silencio tumular e á entrada do mestre todos se levan- �

ra corria no mercado que a ba- mente a ne.::essidade da lei de A GRE'VE DECLINA � tavam respeitosos e timidos. lij
nha typo Laguna ia accusar no· segurança NaciOI:}al em defeza Rio, 30.-(G)-No correr I � Na travessia da velha praça que ainda Já está, si aI- �
va alta de 5$000, passando a ser dos intere3ses collectivos. E, mes- � guem o saudasse e perguntasse como passava, o pandego �
cotada ao preço de 162$000 a mo a lei fundamental que preci- A Gazeta � do velho Knoll respondia invariavelmente isto, no seu suta-

���.��165$000, por caixa. ;:;ria de tratar da defeza das � que germânico: !'
Assim sendo, deixamos o m�r- i!lstiluiçõ�g, da ddeza militar, do

H' fi G
.

I � -Ia, vai peng, op' igada, vai doca a �ino parra �
cado firme e com perspectiva de patrimonio moral e intell€ctual da 0le, azela CIfCU a com � reunir as minhas burias. ��
alta para todos 05 typos. nação e principalmente de sua quatro páginas aper,as, em virtude � Ora, francamente isso pouco nos recomendav.1, @, o �J

economia." de uma pared� de parte dos � que é pior, todos nós nos sentíamos feridos no n0350 amôr ��gráphicos de nossas officinas, que �j �
Usar o «SABÃO INDIO» uer Ac�etuou o general. Góes I."!J próprio. I!'

d· '. s')b toqdos Memte)ro que caso o proJ€cto se- exigiam, contra a praxe adoptada fij Mas a palmatoria, a vara de marmelo nos imJ)unham WIzer econOn1U (
.,

I
. h' I I '

�� ��

tos (ie �sta I p
mcomp eto e mcorrecto, a na ImprMsa oca, a CO:l,agem 'ij silencio, tal como a lei de segurança vai agora impôr aos �os pon � VI .

I I d' como composirão diaria dos titu- �� extreml·stas. r.,1;1__ .--- --- l�mpo para comp eta -o e mo 1- :r � �l?

Assaltos hcal-o. los de secções permanentes. ij1 Havia entretanto uma sêde perversa de vin:pnça. Es- ��
Desellvolveu, depol's, o ml'nl's- HOl'e mesmo, J'á foi normaliza- � .

-

t
.

b b' d r,",'�
d.

.. I!?J sa mlssao ocou a mIm, por uma am urra tia sorte ou o I:?J

Montividéo 30 (G)- Com- tro da Guerra, consíderações em a � sltu��ão, pJlmelramen�e gra- � azar e fazem hoje trinta e três anos que dela me desem- �
municam de Soriano que o ex-de- tórno do assumpto, dizendo que a ças a SOhclt�de do sr. director � penhei galhardam�nte. Custou- ne muito caro, 6. verdade, �

d R' d P h f' Lei de Seguranra o tocava tão de ela Imprensa Official, que deter- � levei, talvez a maior tunda de vara de marmelo da vl'da fj_�

A revol LUlça-� puta o !Car o
-

aseyro, c e lan- �:r

d'd
.

d �� �!J
UloIJ ...

d d 1 perto porquanto é sabido seu minou, ao nosso pc 1 o, a vw a rif d.o garoto endiabrado. ri.ií

j
o um grupo e revo,toê03 to' II R

�� v

�

rugUa li
� dI'dI' I I pensamento contrario á democra- �e typographos ?a�u� a epar- � Aconteceu que quando eu cheguei á aula, após as I.i�U � mou e assa to a e egacla oca.

b t I �

Nas proximidades de San Ra- cia liberal. tição, para su stI uuem os rcc a- � n?ve badaladas, encontrei toda a classe em profundo silen- �
mon um grupo armado não aca- A "GARAGE AMERICA-

mantes. Mais tarde, esses últimos � CIO. ��
1 d d I I

voltuam ao trabalho, por inter-

'it� Olhei pela janela e não vi a féra do Knoll, chegan- r,�

to.u, a oraem e" isso ver-se e N,A» attende.a qualquer hora do f
,.

d' t � ��
I

érenCla Junto ao nosso uec or '� do á porta gritei com todas a3 forças dos meus pulmo-es, r.�
tlroreou com a po lCla. dIa 0U da nOIte. Phone 1.577. d' I' FI

.

B I 'd � �
O governo domina completa- '

o lorna Ista avIO orto UZZI e � eu que já havia sido madrinheiro: �
O d Souza. rtil U"I b d A

d h' r.�mentd a situação. IM!I �� ��S �!J - e. urra a voces estão comporta os I 0Je, p )rgue I!t�(li � :1l:l!i11'ii .. UI Amanhã, A Gazela voltarà "', '1" d
.

h
.

d h?I I J"Iru esse. SI enclO, SI a egua ma rm a am a não cegou ... ! :.� melhor sortimen!o de �rofessores ao seu babitual numero de pá- �� Foi a conta, o velho Knoll saltou de tIaz da porta, �artl�ros para homens �o na hi''''c Qlilas r. • Ih t t el d' 'd r,�

cas� A CAPITAL. 0egundo edital públicado, pelo
'"

.

�� verme o c?mo oma e, espuman o e raIva e gntan o: �
«Diarío Officia],>, os professores Vá pagar a � Menzna marrote, molêque selTegon/zaí �

Para gua rnecer a dos grupos escolares e escolas iso- � E ... pobre de mim, éntIei na aula pendura_!;) p�la �
f ronte iras ladas, devem estar em sua séde luz � orelha, como um polichinelo, sob uma tremenda saraivada ��

d 1 3 d f d � de vara. �no ia e evereiro p. vin ouro.

[t!J Depois da aula escondido do mestre-carrasco, recebi �
Congresso medico Termina amdanhã o prazodPira �� dos colegas o abraço de solidariedade, que nada adiantava. ��o pagamento o consumo a uz ril1 E' f" d Ih K II

.

�( I Il!.l u lquel surra o, mas o ve o '-no nunca maIs nos ll!.IRio 3 O G) Para participa- da zona em que se inc uem ás ruas:

I'"
chamou de burros e ficou com o apelido de Egua-Ma- t(4i

rem do Congresso Medico Ame- Rua A�nita Garibaldi, Traves- � drinha. �ricano" a reunir-se brevemente nes- sa Argent.l�a, T rav.e�sa Urussan-
� BIS B I H L O T A ?�

ta capital, estão sendo esperados ga, Avemda HerCIlIO Luz, rua � �
500 medicos norte-americanos. .José Jacques, rua Pedro Soares. fk �:-�OOOO!'#1���:s".rs-:�oo�r��::çX�����i��.�

DESPEDiDAS ...
��lftMAõlIC!)!<J""""'i'_',,,íi!['2l!1G..,n�.1"�,*��,:.lt"'�1&
- --'--'_

- -

o REGRESSO

I Número atrazado .$300

Vrf W'feftWti=PI '=WõlfPJI

de

classistas
Rio, 29 (G)-Domingo úl

timo; procedeu-se ao 2' es

crutinio para o complemento
da chapa classista do grupo
da Industria.
Ontem realizou-se o plei

to das profissões liberaes
tendo sido apenas eleitos

Lourenço Baet(l. Neves (de,.
pútddo) e Augusto Linden

berg (supplente). Os demais
ficaram para o 2' escrutínio.

Amanhã n:aliza-se o plei
to dos funccionarios públi--
coso

Mil homens
Montividéo 30 (G) Segundo

certas informações, Basilio Mu

noz teria entrado em Rivera á

frente de 1.000 homens arma

dos procedentes ele Cen o Lar-

go.
Tambem se assignalam levantes

no departamento de Colonia, mas

não ha informações precisas.

o presidente VaJgas
em Petropolis

Rio, 29 (G). O presidente
Getulio Vargas, em companhia
de sua familia, seguiu hoje para

Petropolis, chegando là, ás 11,1 5

hs., recolhendo-se ao Palacio Rio

�egro.

lei'Recrudes,,:
ce�n de V�Om

leltlCia

Para que o sr. \;

GetuHo não
. .

seja rei

tll a�'t1eaça da

de seuurança Tokio, 29 (G)-Devido a res

posta descortez dos mongócs a

uma interpellação, a luta na Mad
churia, recrudescem de vioiencin.vive Rlomentos

vn � _

agm'�açao �W#====

Rio, 30 (G).-O general
Coes Monteiro, Ministro da Guer
ra, ordenou ao commandante da
5. Região que deslocasse forças pa
ra guàrnecer as fronteiras com o

Uruguay, em virtude do movi
mento revoluciona rio naquclle paiz.

. ." �"-- ......·�.-r-;·��
...·fI:-�����{,-:�,.n,',. �ffIo"""''''��'';.'��·<r.-·'''_''''''r''''''r�'1''.1\?\ �-�._��.,_.,,�:

_________________________________________________'_._,_.'_:.:
.

..;..#'_-.;..-:-.:.;...�..: ':,."'_•• �r�_·· ': ·I:'_·'.. ·

, """_�,.,��:;::�.;.,.�, ."
.. � ,-.r-· "i'.�.� :._ .. '.:.�J._.i:- it· ·t-f.·�rl'J".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

E

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

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwaler Kent
O mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

�-------------------- '-----------------�

Florisbelo Silva
Av isa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso a visita de
seus amigos e freguezes.

'

RUA JOAO PINTO N. 21

Pharmacia
üurc

Em joias, moe- ,.C��G.��3�'Q{�.or�e.e.�O$$
POPD�LAR u ���;r::::' e�:� I Fabrlca de Movel·s:gdmente autorizdo relo Banco- � •Antonio d'Ac8mpora do Brasil, pagando-se os melho- @ DE G

i Praça 15 de Novembro 27 'I r:s preços: Unica Joalheri.a aut?- � Pedra Vitali �
1 TELEPHONE 1170 ' nzada pelo Banco do BrasIl, RIO G •
1_==� ;;;;;;;;;;;o;;;""", """",,,,=1 berro Müller-Rua Trajano, 4C. ii ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER.e ESTYLO-lla João Pinto, : I B-Telephone, 1693 ::

" �.OOGO.G.�O,tiQ).�
,-----------------�--�_-

-

---

�

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphllli
Vias Urinarias

Dr. Pedro de Moura Ferro

Novidades
literarias

Consultoria e

Residencial� Advogado
Rua Trajano, 21 .

fUNDADO Em 1844

Consultas ás 17 horas � i
Rua Trajano, rr I sobrado Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi-

Telephone 1.658 I. i Telephone rr 1548 nistrativo, de Estatistica e Informações
I geraes sobre todo o Brasil

'=-0 ;;;;;;;0;;;;; = 1,1-

_

r =_=-==_"'.-=�"""""''''''''''''==''''1, UNI C O (Guia Geral do Brasil
• ( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

CUNICA MEDlCO-ClRURGIA� Escriptorio de Advocacia
90 ANNOS' de de publicação ininterrupta -Tiragem

DO t Dr. A. Wanderley Junior 32.000 COLLECÇõES
I· R t I I . volume·· Distrirto feDeral

Dr. Aure 10 o o 0f CathedraticodeDireitoCom z··· 5ão Paulo. minas e Paraná

I mercial da Faculdade de 3'·· Demais EstaDos DO Brasil

Com pratica nos hospitais' 1 Direito e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de

da Europa f Santa Catharina

I
Al'ADEmlro CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
João José Cabral, provi- taes e Estados do BrasilMOLESTIAS DE SENHORAS sionado.

-PARTOSl i Volume vspeciol doEstado de Santa Catharina
�

I
1?,. Felippe Schmidt, 9-sala 3 Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

IIDiagnostico DOS

mOlestiosl _ elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da-
I t7AI05 X Telephones: P f

.

Internas pe os n ustria, Comerciaes e ro icionaes,

Tratamentos com as Radio - Escriptorio 1.620 R:d��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Ondas Curtas e Ultra Certas Residencia 1.274

I Director-proprietario da «Informação Commercial»
Radios U. Violeta e lnfra-Ver-� �I���-�������, II Rua Esteves Junior, 16

melhos--C?�pleto Gabi.nete de; II
F L O R I A N O P O L I S

Ellc':nCldade Medica
i Accacio Mo-

---

ftf\��f�o�tr�noe��bo�;C����� ru�:�. RefIIIinaça-o de Assuearmanar, com controle rODiologico� re I ra tem seu escrip-
Consultoria: R. Felippe I
Schmidt rr 18, das 9 ás 12�
c das 14 ás) 7 hs.--Telef.t
1475 - Res. Visconde de]
Ouro Preto, 75-Te Iel. 145�1

I

Almanak Laemmert

Pe�leteria
Argentil"a

A EJucacão na Russia Sovié
tica - P�r S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca
margo
Psyco .f/nalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�pt!lpUV
Edições de Adersen - Editores
Edificio d'A NOITE - 14'

andar RIO

tório de advocacia á rua de
SELVA

FLORIANOPOLlS

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

-

..JOAO
Visconde de Ouro Preto RUA Q. BOCAYUVA, 154

n. 70. _ Phone: 1277.- Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su-

perior, pelo TELEPHONE, 1.441 - CAIXA �OSTAL, 105
Para maior commodidade dos srs. consumidores man

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

Caixa Postal, no.

Preferir o Sabão IND lO de (Curitiba)
é dar valor ao que" é bom, é economiCD e

EXPERIMENTE

fabricada com Oleina

rendôso

É SUPERIORE
,

VERA QUE

.

_ ..... '�'.' '?'_' :':_".'" �. '?'....;;� o" ",:

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades I

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

U
ENDE-SE uma confortável casa, sita na rua prin-
cipal 'do districto «João Pessôa», com fundos

para o mar.
_

TRATAR NESTA REDACÇAO

Clinica Medica

TIJUCAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TO'"

funàaoa em 1870 _ ••

ypo "SL!per-Bc;,yr-eLlth" "Calendário Blu- SE6UROS TERRE5TRES E� mAHITlmOS

(Im�is bello c_ mais aprfciçoado receptor da actualidade
Illcontestavelmente A Primeira no Brasil

A._.;ultJma creaçao de TEr EFUNKEN--ondas curtas e IO!1,-"as
menauense para fepital realisoào 9.00C:LCJ'J��OOO

<.:> 193 4" Re5eruas mais àe 36.000:000$000

c; ge ti i:eS'
Receita �rn 193:;1 17.762:703$3(J)

C I H I S O
.

d I F
Jrnmouels

. .
13.472:Z99$3Q9

ar os oepc ce, . A. Matriz - Florianopolís rganiza o por j. er- Respon'5abillàoàe5 a5sumiàCJ5 em 1933 2.3(;9.CJ38:432$316

FILIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-c-Laguna-v-Lages
reira da Silva (E.slas reSfJonsabidàaàes refl2rem-se sórncntc ao') rrrrrioe àe

u f�60 e TRANSPDRTE5, que 550 05 0015 Ut--lIC05 em que

Mostrüario permanente em Cruzeiro do Sul U."i1 trabalho maznifico
a ompanhia op ér-o)

Variada collab;;ação �gte�te5, SUb-Agente5 e Regulaàores õc Avarias em toàos 05.-5 a 05 ào Bra5il, no Llr-uqun- (5uccursal) e rins pr-ínclpnee iii

Fartamente illustrado prcçcs extr-onqz ír-os

Informações uteis Agente5 em florianopolis CAmpos LOBO [I. CIA.

Indicador Commercia] .

Rua r. mafra n
'

35 (aob rcô o) Cnixo postal 19
112legr. ALLlANÇA Teleph. 1.083

Escriptario5 em Laguna e !tajahy Sub-r.gcn!es em

.

61umenou e Lages

��a,.,�\.!� ,_ ,?)��i& ..�,,�.�.�.:���:;
������.��@:!��(W_�V�fSf!, -";i'l,�(",_�,_ -. -·0 _�i' t" , .. '"
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\ OI PREÇOS AO PUB-UCO AZUL

- -= ii
'l4*iI ' �4

i3� flZ UL (I����� IPRO�A�\
NOVA,

:i."� ( 1 $200
A E e CúAL �

.* �
'" U�.I (

VENDE-SE NA '(,ijçf
. 8$500 ��

NOVA �

.. PROBArK 4$300 Pharmaela e Di'CC(wi� da FÉ �
G VALE.T (I $000 A' Rua Trajano !'-l. 8 'r%r
e ( 6$000 ��
:@ 1ld09 4$300 A REveNDEDORES �M�

! E'� c:: ,I 700 Prel'!os exeeeclenaes O
W'

- .....=.:� ,
,

.

y r

�a
,� �Í'! fW,���,� ��@�.II[<ífe �� r,j;,�lê2 <ID ,&'.,m r.:J}' .9t ",1'2; .r'i ' ,�I;: w" <'(t", ,.;x.,:::,,-fJ.l
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I
Pí<Et;O 2$ono

na LIVRARIA
CENTRAL

•

Quem afiança
Refrigerador?o seu

Fechamento de
malasUM ,��rlgerador é um grllí'1ae conforto par. • lu, • umb�m ..

emprego de capital que precisa de estudo.

Os refrigeradores G. E" .1Í1m de possulrem tudo O que h. �.
mais moderno e perfeito em refrigeração eJectric., trlZem, IUI mlrCI
General ElectricJ uma suprem. garantia d. qualld.d., d..,.çio e v.lor..

Ao comprar um refrigerador, ISsegu.,.••• 4. que -. .adlu , lI4.
• • fibrican", conhecido e d. conll.nCi .......,.. • "''',.r.d. G. fi.

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay�ATgentin.i

Chile�Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE·��Santos-S. Paulo- IRio-� Victória--�-CaraveIlas��
Bahia-Maceió-Recife�-Natal-

I IAlrica-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

E' GARANTIDO
E CUSTA 6$

a DISSOLVENTE NATAl i
ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

Peç. Informaçõ<u H um. cI.m.nstr�ie, a tia
1101101 liudli.,.. .. "'CpHu ,.rI (; , II II ..

MAT aI I
Com. -SOO podereis comprar um

frasco de ROOAX
pletamente moscas e formigas,

I. "

Destribuidores pala o
Brasil: a IndustrIa C/211111Ca Cura S. A., Blumenau. I,

__ � ��=_ _:__���lIiWi!!!m!!DIl

.ceY"

Chiquinhol,;onfei'laria RUA
_

CIOAD� E�TAOO �

Especialidades em carameIlos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca-

Fabrica de Moveis Catharinense
sarnentos, baptisados e bailes.

[) E RESTAURANT A LA' CAf<TE no primeiro andar

Paulo Schlernper f' THEODORO FERRARI
DEPosn o E ESCRIPTORIO �,:' I' I

RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA
Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo�';I, RUA TRAJANO) Telephone 1.194

_

Telep/zone n. 16!!_ I" I! =-i;;;.�;;;;;;;;;""iiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiliiilíii__""'--iiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiIiiiiiUiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalivel preparado de etíeitos surpreendentes
Orvalilo do Orien'tê�'�
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, t-ido desapparecerá ao contact o deste mirifico Orvn··
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociad as da primavera.
VENDE: - PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano 11. 8 floríanopolis

I
Sociedade Immobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPWA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Cornpany Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANO")-Panair do Brasil

S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo
L1LY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (coco)

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29 IEnd. Tel.: "Atherino"�-�Caixa Postal, 1 02�-�Teleph. 1026

PASCI-iOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

f'unàadn 12m 1886

Para o Natal e Anno bom, 05

votos de bôas fe5tas e feliz entrada
de armo novo, já não obedecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é

feito pelo telcphone ou por phono
gramma: E' mais chie, mais prati
co, social e moderno!

Rua Felippe Schmidt 11' 8
faixa postal 129 Tel , auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Flant.a de urba?i.smo moderno devidamente approvada
pela Prefeltura MUnICIpal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
o melhor presente de Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linda Vista Panoramica.

Eepleriõlõn praia àe banhos.
Optima ndscente ô

e agua potauel.
Terr-enoe completamente planos.

Tvpographia, Estereotypia,
Encoõerncçõo, Pcutcçõo, Tra
bnlhoa em Alto Relevo etc,

--

,__ r

Café e Reslauranl
"E S T R E L L A"

... o E···

Paulo Posito

Filomeno &A VILLA SAL!-lEARIA DI5TA a:

1000 metr-os àa Pante Hercilio Luz.
800 ào 6ranàe Quartel feàeral, em constrüeçãGl.

600 ào 6rupa E5colar J05é Boiteux.
!-la 5éde ào Districta João Pe55ôa.

J'

End. Tel. FI LOM ENO

Elegantemente instaIlado com confortaveis compar- F L O R I A N O P O L ISS Ã O J O S E'
timentos para exmas. familias Santa Catharina
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias, Agentes autorizados da

das 11 ás 14 horas por 2$5 O sómente CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.
IBebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene

e Moralidade-Casa de primeira ordem Commercio por grosso de Sal, TI igo, farello,

IPraça 15 de Novembro, 4 Telephone, 1420. Xarque, Assue.r, cere.e:.::__ _I

.·ARTIG ·PARA PRESE .

!"�

" 'A'mais linda e nloderna exposição de vasos e'artigos para presntes na Casa IVlae�Hdh:11HJ1ma�
L

� _. __ . "isitem sem com.,romissos - Perfumarias aArmerin_'o

�"!rvida pelas Linhas de Omniblls de Florianopolis
Pessôa e Florianopolis '- Biguassú.

Prestações mensaes desele 30$000

á João

A 50cieàaàe 512 enc.Jrrega ao canstrurção Cle Préài05
noa lótes aClquiriaos,meàiante o pagamento àe uma�elltraàa á
vista e !J re5tante em pagamento5 rrWn50l2s.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

'�'r .�.:.,.• ,.�;..;r ..

��"'f ,- -'" �- • "",:>"�' •• ,"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ETA

./ls caçarolas esmaltadas du
rarão muito mais, sem lascar nem

queimar, si antes de nos utilizar
mos dellas ferem mergulhadas
em água, que prorcmos a ferver
c erfrior depois.

Limpa-se a gordura da golla
dos sobretudos c casacos, friccio
nando-se com um panno humede
cido com água e amnoniaco, em

parles iguaes.

Nunca se esqueça de que o seu bêbê não tem querer. «E'
de pequenino que se torce o pepino»

fALLEC'ImENTo
Acha-se nesta cidade o sr. Joa-

quim Wolff, industrial residente .J«.aria Zeferina Vieira
. em Joinville. I F II

..

h d'
_

a eceu ontem, no Vlzm o IS-

R U d CapI'tal da Repu- tricto João Pessôa, a veneranda
egresso a

d M' Z f' V"
blica a exma. sra. d. Eugenia Si- sra. . ana

d'
� erma Ieua,

, do sr Pasc110al Si- mãe do nosso Istmcto conterra-
mone, esposa. M' A

.

h V"
mane, proprietarío d a Livraria neo sr. .anano goshn o lel-

.

D, conceituado commerciante e
Moderna.

industrial.
A morte da inditosa senhora

causou profunda consternação na

quella localidade, onde a extincta
era muito relacionada e estimada,
pelos seus altruísticos dotes de co

ração e bondade.
O sepultamento do seu cada

ver eHectuou-se hoje, ás 10 ho
ras, no Cemiterio das Tres Pon
tes, com grande acompanhamento,
notando-se sôbre o ataúde cresci-

FAZEm ANNOS HOJE:

a senhorinha Othilia Miranda
Cruz, p.olessora normalista;

a senhorinha Eugenia Peleira
C)3ta;

o sr. dr. John Williamson;
a senhorinha Olindina Moura.

BENTE NOVA

Está em [estas o lar do nosso

talentoso conterraneo sr. dr. Ar
mando Simone Pereira, advogado,
pelo nascimento de uma interessan
te .menina, que na pia baptismal
receberá o nome de Regina
Augusta.

HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca

sar, no cartorio de R€gistro Civil,
desta capital, a senhorinha Pauli
na Seiberth, filha

.

do sr. Otto

Seiberth, com o cornmerciante sr.

Jorge Fornerolli; e a senhorinha
Ama Kersten, filha do sr. Carlos
Kerstern com o telegraphi-ta Lou
rival Hermes Schmidt.

CHEBAm UN5 ..•

Procedente do norte do Esta
do, acha-se nesta cidade a senho
rinha Olga V. Lima, dilecta fi
lha do sr. Lydio Lima.

Do sul do Estado chegou a es

ta capital o sr. dr. Annes Cual·

beIto, engenheiro residente em Tu

barão.

Do Rio de Janeiro chegou on

tem o telegraphista sr. IIdefomo
Linhares.

Pelo avÍão de Aerolloyd Iguas
sú, c h e g a r a m os srs. Estevão
Wallemann e sr. William Frisch.

OUTR05 PARTEm ..•

Em companhia de sua exma.

esposa segue pelo Carlos Hoe

peck, para a Capital da Republi
ca, o nosso prezado conterraneo

sr. caJ.'l. Gentil Barbato, que se

acha servindo naquella capital jun
to a Inspectoria do 2' C. de Re

gIões.
Ao illustre militar que nos en

viou gentil cartão de despedida,
agradecemos e fazemos votos de
feliz viagem.

ABRADErtmENTO

Esteve hoje em nossa redacção
O maestro árabe professor Candi-

- _._ � - -

�"': ----� .. �_�� --", ,_......,.,. ......� l'�"".-
,.,.

do Nahsan Ajjud, que nos veio

agr3.d2cr ás noticias publicadas a
.

l' .

seu respeito e nos so.icitar que
tornassemos público a sua grati
dão para com a digna directoria
do Club Recreativo, 15 de Outu
bro que tão gentilmente cedem o

salão daquella sociedade para o

seu concerto.

O prof. Ajjud pede nos tam

bem, tornemos publico o seu re

conhecimento á colonia Syria aqui
domiciliada e a residente em Join
ville.

PRomoçÃO

Conforme noticias chegadas da
Capital da Republica, acaba de
ser promovido ao posto de major
medico do Exercito o sr. capitão
medico Hamilton Loyola.
O dr. Loyola, além de compe

tente clinico é ainda um destaca
do esportista, gozando p(,r este

motivo de grande estima no seio
da nossa mocidade.
fi Gazela felicita o ilIustre of

ficial.

é uma tanto mais estrondos'), quanto ines

deno - perado.
--------------------------

Arreda loura, que
'

ah i vem morena
Centis a graciosas senhorinhas

da nessa melhor sociedade sob a

direcção de Jacynah Souza, estão

organizando pau: o próximo Car
naval um excellcnte blóco cama

valesco.

Jacynah já conclamou a sua

aguerrida turma para prestar às

homenagem 11 S. M. Rei Momo,
E como as alegres senhoritas,

a começEU pela directora, que
formam o cordão são todas sym
pathicas e encantadoras moreni
nhas, baptizaram a sua turma

com suggestivo nome: "Arreda
loura, que ahi V':TI1 morena"

E quem não arredará?
E ellas vão passar cantando

uma linda canção que o Trajano
Margarida já compôs e deu o no

me de "Arco-Iris", e cuja, letra
é a seguinte:

OPERAÇÃO

Ante-ontem, foi submettido a

melindrosa operação cirúrgica, no

Hospital de Caridade, o sr. Oc
tavio Costa, conceituado cornmer

ciante e sacio da importante fir
ma desta praça Costa & Cia.

Serviu como operador o com

petente clinico sr. dr. Cesar Sar
tori.

As côres do Arco-Íris
Da alliança sideral,
Trazemos com destaque
[�este alegre Carnaval.

ESTRIBILHO
Carnaval
Si és venturoso

E si alegre
Tudo vences,

E' que em ti,
Sempre realçam
As flôres catharinenses.

Sete côres as mais belIas
As que mais fulgores têm,
Ao ditoso Carnaval
Comnosco festivas vêm.

Das côres do Arco-Íris,
Que abraça o céu e a terra

Fizemos o que de belIo
O nosso conjuncto encerra,

Esperamos para o anno,

Com mais vivas alegrias,
Cozarmos do Carnaval
Seus tre3 ruidosos Jias.
A phantasia escolhida

grande novidade que foi
minada Arco-fris.

Quanta loura não vae ficar
aborrecida ao vêr passar o alegre
grupo das mais lindas morenas

f1orianopolitanas.

Filhos da lua
Domingo, virá a praça I 5 o

blóco carnavalesco "Filhos da
lua", que sob a direcção do sr.

Manoel Feijó, se está organizan
do no José Mendes.

Desse cordão que constam 22

jovens do barulho, consquistarà
sem duvida na nossa Broadway
fartos applausos.

Minha embai
xada chegou

do número de corôas. Avisamos que hoje, pelas 20
A' familia enlutada A Gaze- horas, o Lord Caveirinha trará a

ta apresenta suas sentidas condo- sua victoriosa turma á praça 15.
lencias. A alegre rapaziada do "Mi-

Roupas ara homens e
nha emb.aixada chegou", vai mos-

nPa CASA A trar, mais uma vez, que elles são
criança só
CAP ITAL

de verdade. os legitimas embai-
_____________ xadores do Rei Momo.

Ameaçasomente I ----IAssumpção 30 (C) O ministro

M' d· tdas R;lações Exteri�res, em dis-

I O I S

jcurso ontem pronuncIando, decla-
rou que o Paraguay deve

reh-II
RUA 28 DE SETEM-

rar sua cooperação da Liga das BRO N. 16

Nações. j �_�.

-_ .. p_---"__ ...

----;"'
..

PARIS, 30 (G). Interessan
tes, senão interarnentes con

vincentes revelações sobre
o destino do general Koutie
pofr, são feitas no jornal
"Le [our" pelo sr. Wlademir
Rurzeff, notorio agente pro
vocador no antigo governo
tzarista. Como se sabe, a

quelle gen�ral, chefe da or-
. ganização dos ex-cornbaten

�,;;,,�n�zi=�--�p..�..�,n�_��=������ tes russos e rn Paris, desa-
pareceu em janeiro de 1930,

Prefiram sempre o inegua- acreditando-se que tenha si-
--

vavel SABA<:) do sequestrado e assassina-

IND lO de Curityba do.

I
O sr. Burzeff agora decla-

Roübo da ra que o General Kouüepoff

J IL
.. fôra morto por dois agentes

aa �Ier.a da O GP U, que haviam re-

MÜ IIer cebido instru�ções para leval-
o para a Russia, á força, se ne

cessaria, afim da servir como
testemunha de officiaes des
leais.

Os agentes, parecendo
dois officiaes do Estado Mai
or soviético, pediram em car

ta ai) general Koutiepoff que
os encontrasse em um lugar
previamente marcado, onde
elles o esperariam de auto
moveI.

Como não era a primeira
vez que tinha desses encon

tros, o general acceitou o

con vite. O.) dois agentes, en
tão, tentaram cloroforrnisar
o geieral Koutiepoff, mas

applicararn-lhe uma dose
muito forte que occ asionou a

morte do militar. Segundo
as actuaes declarações de
Burzeff, o corpo do general
foi levado para a embaixa
da sovietica em Paris, e de
lá o conduziram para Mos
cou, por um correio diplo
matico, afim de provar que
os dois agentes da O G PU
tinham desempenhando o seu

dever.

Desassombro

Blóco das louras

A última hora recebemos de

pessôa désconhecida, uma com

municação pelo telephone nos

inloimando que distindas senho
rinhas (todas louras) da nossa alta
sociedade estão organizando um

blóco carnavalesco para oppôr
resistencia ás sympathicas morenas

Tira a mão

Está marcada para o dia
3 de fevereiro, domingo, a

próxima sahinda, á rua, do
cordão carnavalesco Tira a

Mão, campeão do Carnaval
de 1934.

Embora as autoridades poli-

I
ciaes estejam desenvolvendo gran
de actividade para a captura do

l gatuno ou gat�nos autores do rou

. bo na [oalheria Müller, em esta

ifantes diligencias e averigu�ões
I: que se prolongaram ontem noite a

1 dentro e durante o dia de hoje,
I podemos affirmar que ainda nada
ficou apurado com respeito ao

roubo.
Assim, a despeito de todas

as canseiras dos nossos scherlocles,
continua, até agora, insoluvel o

vultuoso roubo; porem, bem apre
ciando esse esforço da nossa po

licia, lutando até contra a defici
encia d€ seu apparelhamento pri
mitivo, alimentamo, a esperança
dé! que as auras bemfazejas dos
deuses hão de levá 1, a um êxito

Vende-se um armazem, b� m

afreguezado, sito no Canto do Es
treito, districto «João Pessoa».

Tratar com Jacintho Luz, no

local.

o imoressionante
naufragio do
"Mohawk

NEW YORK, 29 (C) - A'
sahida deste porto, naufragou o

vapor .%lohaw.�, de Ward Line,
em virtude de choque com o na

vio de carga nurueguês 'Galis
mano

O governo ordê'nou immedia
tas investigações sobre a causa

do naufragio, pois o vapor trans

portava valores que importavam
em um milhão de doBares. Até

í;lgora, ja foram recolhidos aos Dl

vias de soccorro I I 6 pessôas e

32 cadáveres, ignorando-se a sorte

de outros I 5, entre passageIros
e tripulantes.

O desastre deu-se á noite, com

uma atmosphera limpida. O sal
vamento foi difficultado pelo frio
intenso. Morreram no seu posto
de honra, o commandante e os

oHiciaes do t7([ohaw�.
O Talisman soffreu avarias de

mem)I monta.

Quer annul
lação

Das eteições que ain
da não finalizaram

Rio, 30 (C)-O sr. Carlos de
Baeta Neves apresentou recurso ao

Tribunal Eleitoral, pedindo a an

nullação dos pleitos classistas por
considera-los ínconstitnicionaes.

Garaga Amaricana
Rua Francisco Tolentino n: 1

TELEPHONE 1.577

Resurge um

caso de
sel'isação

EMPRE-
Go : Para trabalho ex

terno, preciza-se de pessoas acti

vas, na Crédito Mútuo Predial.

Cortesias

Santos, 30 - Desceu on

tem para esta cidade, acom

panhado de seus secretarias
e sua familia, o interventor
Armando Salles de Oliveira.
Ao meío-dia realizou-se o

almoço, a bordo do encou

raçado «São Paulo», que o

almirante Protogenes Gui
marães offereceu ao inter
ventor e sua comitiva, sendú
o sr. Armando Salles rece

bido:protocollarmente no por
taló da beIlonave pelo sr.

ministro da Marinha. A's 17

horas, realizou-se o chá que
o almirante Protógenes offe
receu ás socieciades de São
Paulo e Santos.

Pelas
Repartições·
MINISTERIO DA FAZENDA

Recurso:

N. 107 -- C. Schlosser & Fi
lhos e o Banco Nacional do Com
rnercio recorreram do acto da De
legacia Fiscal em Santa Cathari�al,
qUê', reformando o da 2a. Collecto.
ria Federal de Brusque, impoz a

cada um dos recorrentes a multa
de 5 :000$, por infracção do r�

glllamento approvado pelo decreto
numero 17.538, de 10 de novem

bro de 192ó.
Esses recursos foram objecto de

accordão n. 4.132, do antigo Con
selho de Contribuintes, publicad.,
no Diario Officiat, de 3 de se'

tembro de 1934, que decidiu não

tomar conhecimento do recurso do
Banco Nacional, ,(Jor ter sido aprer
sentado fóra do prazo legal e toma

conhecimento do de C. Schlosser
& Filhos, para rel rvar, por equi
dade, a multa imposta a essa fÍIma.

Tendo o sr: representante da
Fazenda Pública recorrido dessa
decisão pelo olficio n. 622-B, 13
de maio de 1934, o sr. ministro,
a quem, foi presente o respectivo
processo proferiu em 29 de dezem
bro proximo findo, o seguinte d es-

pacho: �

«Nego provimento ao recurso c;",,'

interposto pelo SI. representante da
Fazenda junto ao Conselho de
Contribuintes, para o fim de! rmn-
ter o accórdão recorri 30, que guaro
da conformidade com os anteriores

julgados deste ministerio».
R"!stituo-vos com este o p�oc�s

so que aco.nanha o referido officio.

Diz o Ci: eu estou contente,
E a nota não causa mágua;
O Brasil, continuamente,
Quer andar debaixo d'agual

I

Com a Cidade do Bis'
bilhota.

Foi concedida licença de seis
rnezes, ao guarda da policia adua
neiro da Alfandega de Florianopolis.
Estado de Santa Catharina, Secun
dino R')drigues Fontes.

Mais 6 submarinos pa-
ra o Brasm �

Bisbilhota, qm� tristeza!
Quando um CUt<!des, tão creança,
Fanada a flor da esperança,
Se entrega a tanta baixeza!

Mas, que quer? A sociedade
Crêa, mesma, esses damninhos
Productos que são espinhos

. Só da falta de equidade!

Si um gatuno bem se véste
Nãs será Guedes, por certo!!!

.'

E a vida assim se revéste
Desse cancro sempre aberto!

.Jlssislindo a um film
em)Jolgou-o a fereza
do "bandido" ...

Eis ahi vivo, eloquente,
Esse exemplo bem frizante
De como o Cinema á gente
Traz um mal tão degradante.

E o cinema bem cuidado, )
Cuidado com attenção,
Pode ser, por outro lado,
Escola de educação!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




