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saooumero a raza o "i'

tlari[jeiut! Magistrado no Correspon- Agente de

d
., Orle.ans

banco dos encra aerea RIO, 5 (G)-O director
geral do Departamento dos

f"'.e'OS!
O movimento no departarnen- Correios e Telegraphos as

to. de correspondencia aérea, da signou, ôntem, resolução ra

DlrectOlia Regional dos Correios I tificando O acto da Directo-

BF1' ,LO LJORIZOI\JTE -50- e Telegraphos, foi o seguinte: em ria, Regional de Sta. Catha-
- - II elle oífcrecida á Côrte de d b f f 'd 610' desi ,I

I..fG)-A Côrte de \ppeIla'ça-o
ezem ro oram con en as nna esignanuo o praticante

J-\ Appellação pejo sr. VilIas malas e 6.895 objectos; em ja- diplomado L. Vianna Garrett,
do Estado s,; occupa, neste Boas, procurador geral do neiro: 679 malas e 7.685 ob- para exercer as funcções
momento, co.n o processo Estado. jectos, de agente ost I t I I

'

mais sensacional destes ul-
p a c egrap 11-

lo o movimento da Alliança Li-
Pelo mesmo departamento foram co em Orleans, naquella re-

b 1 N
timos tempos no Brasil: o expedidas em dezembro: 446'- f' d di d

ertadora \lacional. .

v glao, lcan O lspensa O

Após tantos annos de afasta- ���lr�e B��;��ti\� �leO, ����;�;�� 18:me ser mo-
malas e 6.989 objectos; em janeí- desse cargo o funccionario

mento, novamente o ,gemral MI- ce ao Tr bmal para se vêr
ro: 465 malas e 7.028 objectos. de igual cathegoria CarIos

g',l,el Co.sta_ cO��,.Late,·a lao lado de summ.ir.ar; 1)')1' innurneros II iiiC:']1 diO O ���:'1���'2I:'rs....�'F':""F�T..;=��=�.12...�l.��,�..."'�,.._'r_' --..--...

�,llzd- <::trldo; Plfc:;,es, sO:Jd.a m,!sma crimes, que l.ie são attribui- C3p.t,lIiIla;J,n l!lV'ae_ �'�J'
= = =""..".".-""- ..�""'.."",.=:.I�""-=-"""""�..,..,.,.,.,..,..� ...--...,...-"""""'�-

"'""",.-�,�an eira e ucta, ree It3.OCio a dos, accusado principalrnen- .II
III .m iii� 1."1

_

�'AC I 'O ��
m�dsma camilrada�em que. ednchdêu te, do crime

'

de extorsão. � ;at�v@ á � _

a �
r�1 l)�a["w1te um longo peno. 0, a O facto foi denunciado pelo � �
historia contemporanea br ..iSllcua. sr. Bellar.nin.i Pinto, com- imprensa � Causou-nos uma triste e decepcionante impressão o [ij

l.?"i �_m.. w _.......... w _...........",......,. D..._m....... _."..,_... merciante, e provocou a ida � artigo de A Patria, de ôntem, sob a epigrale: Não Es- �
ali, C0:11 o tun (Ie investigar Rio, 5.-(G)-Reflectindo o � tamos Sozinlzos. Poderiam antes intitula-lo: Fica-nos �
a questão do auxiliar da pensamento da maioria da classe � Sozinhos, porque, ao começ:umos a nossa croniqueta que �
Procuradoria Geral do Es- jomaiistica, manifestado na attitu- � serviu de pasto e exploração ao arti ro de A Patr'a, dizia- (�
lado, sr. J030 Alphonsus Gui- de de quasi toda a imprensa, o �I mos textualmente: Os comentarias tecidos, ôntctn, so- �
marães. A justificação foi presidente da Associação Brasilei- � bre um livro, servir-nos-ão de rastilho para a auei- �
procedida, resultando della ra de Imprensa não tem poupado.tl; ma de varios assuntos que se prendem ao gra{Je c �
a apuração de vinte e uma dorço3 no sentido de demonstrar � complexo problema educacional. �
arguições contra o referido aos «leaders», das diversas ban- � Por uma infeliz coincidencia, a nOSS:1 croniqueta foi ��

O lllustrado financista colllga- juiz. Dahi a denuncia contra cadas da Camata, os excessos � publicada na mesma tarde em que A Patria publicou o �
do, sr. Roberto 1,Vendlzauscn é I oue contem o projecto de Segu- � seu artigo: Em torno de uma reforma. Foi essa a ra - ��
horrivelmente gago. Sá i nagÍna- rançl Nacional, na parte que diz � zão por que não continuamos sobre o mesmo tem", p i i �
mos como lhe é diffieil uma da. �lr.::[p AmerIcana re:,peito à imprensa, em que a ri- 11� não é nosso desejo demolir, mas ú,n contribuir para é1 le- ��

II ..r Rua Franósco Tolentt'no /,.] .

I
I,� t

- D
'

I d d ��
que as conferencias de somma nos

' gnr cerceia comp etamente a liber- � cons fuça0, epOlS, somos co,no o eão; gOolamos ç an dr ,f�.,i
TELEP f-{(_)NE' I 577 II" 'O f d d

•

balancetes do Thesouro, a qu
. dadc do pensamento escripto. PO-I �� SOo 3 racos é que gostam e an ar j;ll1tos. Ne"ja hora ��

s. s. é dada e Ou .ado.
-- -_ -_.-_.". - J,'jilO,; informar r;ue as suas ob-/ � tristíssima, qU,cm escre\'c com serenidade e lsenção eL �la;- �tl

Além de gago, /JOt'ém, o csft- r-, !fi!
servações têm si�o acolhí?ls,com � mo, sente-se d,�sobdo, quando vê sua, t;alavra� c fU:l° in- ��

mado polItico senle um grande, f el�ZaD'ildo bastante sympathla, tudo mdlcan- �� tenções deturpadas e arrastadCis pelo lodaçal d:lS p.l·x,r; (:,,11 ��
um requintado prazer cm xingar ...Ji m!iI _fi &l do que o projecto soHra sensiveis \� que se atolam os homens. Vão, si qu�rem, ma, vão sú:;, l,..:ot- ��
o adversarir. U lU U Ia

I
modificações no particular. � que absolutamente os não acompanharemos nesôa imV:llrió- ��

/-la dias, defronte o Café Rio � tica obra de demolição. E por isso não continuamos co:no r�
Branco, por elle passaram, di:;, O concó:ituado clube d� soro O

' � desconcerta e desola, a quem vive na liç:l da impr:n'i3., �i'

fJlicenles e descuidados, odr. [vens L�ios «Credro .J({.uluo 'Pi'edial» r •

melhor sortImento de �� observar que um colé'll.a desca nba e desconhece os minci- �f
I A "d' ·b·· . .

" arttgos para homens �à na r..� .

I d ,'? .

I" b
-

d I
I ��

t e mujo e o coronel Gallo71t que Ja lstn UIU mais d� mIl con-' L

A CAPITAL � pIOS e ementares e etlca Joma Istlca, o ceca o pe a paixão. �

J. b I' l t d"
. l' 1 casa . I'" S· I d" I

' r�
unlOr. O u lÇOSO major egiona- 03 e reis em prelTlIOS, reaUZOll �!I I a guem usa um pseu animo, e porque n10 (esep Iii,

rio não perde Vasa; aprestou se pa- o:1t.:m mais um sorteio, com a \
' � ver seu nome surrado pelas esquinas e nem deseja escrever ��

ra largar o se\! costumeiro "griln I presenç� de crescido ntÍrnero de A proX ima v iaill � sob o anonimato, fixando impressõé's e exarando conceitos ��
e guerra": "A victoria é nos a!" pre3tamlstas. •

�J próprios, porque isso seria uma indignidade. Mas daí a che- ��
MGs, a sua gagueira o atra- ° m�lOr felizardu do dia foi gem do p res I!IS � gar onGe deceu o redator de A Patria, vai uma enorme • �

/,)alha e elle se e.<jorca inutil- o pOSSUIdor da caderneta na. d .t V' '�,� distancia. Não autorizamos ninguem a fazer publico ° nosso@
mente: '13.644, sr. José Orlando Maga- en e a rgas �� nome. �
_ A ... a ... vi... vi... vi... vi... lhães, res:d�nte no districto 4oão �� O que êlntem fez o redator de A Patria foi uma in- [ffi
De fôrma que, quando comple- 'Pessoa», cuja sorte lhe SOrrIU Santiago do Chile, 5 (G) "La @ dignidade. Ha elogios que ofendem mais do que os insul- �

tou a phrase, jà os dois liberaes, dandJ-lhe o p r e m Iode Naci�n�' em artigo, sobre a prox,i- � tos soezes. r�
descuidados e desa,oercebidos, en- 5: 17 5o.jJOOO. ma VIsita do pr2sld�nte GetulIO t� D pois, citar sem o data vei1iJ, S' m al t )rização do �
travam na engraxataria Bec1e. Hoje, ás I J horas, funcciona- Vargas à Argentina, com a even- � autor ou do jornal, vamos convir, é deselegante. �'

"e' Cath'" 'n" ri0S daqúdle acredita ia clube de tual assistehcia da presidente Ar- � Mas a deselegancia é maior, e p�rcle até a compos- IJ
I.. t..rr io.h • 1 '

� d I f
� �

sorteIOS, �companhado da nosso turo ,A essandre, faz
.

um estudo ij tura quan o apé a para a unção, publica que cidadão exer- ��
c�mpanheHo d" redacção, acade- da situação da Am�nca do Sul, � ce, para explora-Ia maldosamente como arma perficla de �
mico Qslym Costa, esteve na re- que declara ser confusa, e con- ij combate, ou argumento de demolição e de intriga. �.�
sidencia do beneficiado, eHectuan- c1ue: "Mas o qu� interessa viva- � Não aceitamos tutoria mental, nem admltlm::>s mSI- �
d� o pagamento do leferido pre .. mente é a idéia de que de algum rl� nuações e muito menos perversidades; te:nos mantido, nestg �
mIO. modo se reunam os presidentes I!+ cantinho; a mais absoluta imparcialidade, á margem dJ tor- �J

Não ha duvida e desafia con- .:lo A. B. C. afim de tratar de � velinha e das intrigalh1S politiqueiras, que tanto mal estão ��1
testação o Credito ,JrCuluo Predial, assumptos relaccionados com os � fazendo e de que até o povo já se sente enojado. S01110S in- �
dia a dia, consolida ainda maH lnteICs3ses economll:os dos tres l� dependentes; temos nossa diretriz traçada e dela jamais nJS �1
o seu já invejavel conceitc, com paiz:s. A reunião revestiria enor- � afastaremos, mormente agora que conhecemo3 o ambiente �
o seu modo correctissimo d", pro- me Imporlancia e dária margem a

onde vivemos e os homens que se cruzam na estrada da �
�eder. que se verificasse um desenyolvi- vida. �

Convem frisar que este é o menta nas relações continentais. Não será o melaço de rapozas inhabeis, que nos aLis- 1!J
2450. sorteio realizado com a Poderia ser encontrada, então, so- tará da rota a seguir. �
maxima lisura e honestidade. lução para uma das mais difficeis ,Desafiamos a quem quer que seja, por mais arguto e [ijJ

Nossos parabens aos do «Cre- questões do continente." perspicaz em que se tenha, para descobrir na nossa croni- �
dilo Mutuo» por m1i, essa victo- quêta, ôntem transcrita sem autorização, intuitos d€ demo- �

Comprae para vos conven- lição ou combate á remodelação da instrução publica. Mui- �na.,
cer O formiclavel e economi- .!'!.

to pel? ,contrario, foi, é e será nosso desejo contriLuir para rw
co SABÃO INDIO f I I

f-�
sua e IClent€ reso ução, tanto que ançamos nos'iO alvitre so- �
bre a formação e seleção das bibliotécas educaciunais. �

Lamentamos profundamente esse incidente desagrada- �
vel de ôntem. Lamentamos que o redator de A Patria �
tenha tomado um caminho errado e pedimos que não mais tffi
se repitam tais denapadas, mórmente quaRdo se éstá so- �

r. zi�ho. A, companh,ia não póde honrar o jornalist.l, porqu,e �
No proxímo domingo, na capel- l!t as Ideologias são diferentes, e, neste caso, ele só tem que Iim- ij

la do Gymnasio Catharin�nse, os � pas as mãos na parede, pelo furo que o não dignifica. ��
congregados farão sua communhão � BIS IB Il H O T A �
mensal na mi,sa das 5 30 hs \�� Itr

, .

_ ����'1.�����r�1��1���t����r.-.-.�,�F.ii:'I����-.c;;'__-=-__4I--=-�""����_",,,

Sob ames,a-

m

n-

ra Carlos restes
a

1-

e

e estal-

S. Paulo, 5.- (G)-O «Ím

parcial», depois de se relerir ás

declarações do general Miguel
Costa, que causaram aqui a maior

Se! rsação, publica a seguinte nota:

«Temos a tr.msrnittir aos nos-
t

sos leitores mais um !!.esta sensa

cional do general Mi;'uel Costa.
O antigo chefe da Columna
Prestes vae chefiar em São Pau-

940 mil
homens

Compõem o

Exercito Ver
melho

MOSCOW, 4 (G)-O dicur-
f,O do commissario da Guerra, sr.

TuchatcheHaki, perante os dele

gados ao Setimo Congresso So
"ietico, no qual affirmou que des
de o encerramento do último con-

gresso até a presente data o Exer
cito vermelho havia augmentado
os seus effectivos para 940 mil
homens, com uma dotação orça
mentaria de cinco bilhões de rublos,

,t foi recebido com satisfaçào pelas
massas popuiares do paiz, princi
palmente Ilas provincias do Ex
tremo' Oriente.

/

Usar o «SABÃO INDIO» quer
dizer economia, sl)b todos
os pontos de vista.

Candidato á
presidencia

constitucional Os pr!meiros réos
de crime eleitoral

RIO, 4 (G) - Informam de

Nictheroy que a colligação dos RIO, 5 (C) -- Confirma-5,:;

partidos fluminenses Progressista e que o procurador do TribUl�al

Evolucionista, que conta com Regional do Districto Federal,
maioria na Assembléa Constituiu- Haroldo Valladão, após cuida

te do Estado do Rio, assentou
I doso exame nos autos do mque

a candidat�ra do general Chris- rito sobre a,s fraudes na apura-
.).- tovão Barcellos, para a presidencia ção do pleito de outubro, apre-

constitucional do Estado. sentar ôntem denuncia contra os

srs. Jayme Cesar Leite, João
Clapp Filho, Jf.lyme Marques de

Araujo, Humberto Coelho Lage,
J03é Velasco Portinha e Gilberto
Francisco lVIarcolino.

Em outra pr tição junta á de
nuncia o procurador Valladão

Rio, 5.-(G)- Com a pre- pede ao presidente do Tribunal

sença de quasi todos os seus Regional que solic.ite á Câmara

membro� e sob a presidencia do Federal a permissão para ser a

sr. Henr.ique Bayma, a Commis- sra. Bertha Lutz incluida na mes

são de Constituição e Justiça ma denuncia e processada.
examinou o projécto de Seguran- O procurador ValIadão pede
ça Nacional, tendo sido apresen" para todos os occmados acima ci

tadas vélrias suggeslões e propostas tados, a pena de 9 annos e

diversas modificações. I quatro mezes de prisão cellJJlar.

A fami
gerada

I

�\

Novo thesoureiro

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL Co ngregação

N.Sa Bom
ConselhoPor acto rec �rlte, do sr. Presi

dente da Republica, foi nomeado
thesoureiro da Directoria Regio
nal dos Correios e Telegraphos
o cirurgião dentista H, José Bap
tista Rosá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redactor-chefe
Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

COllaboração Depende tambem dos sem
-Não será deoolvid�-�riginal, nhores presidentes de Clu-
publicado o.u não. b�, em geral, o engrande-o concedo expresso etr arti Cimento do nosso sportgo de collaboracão, mesmr soli n

cilada, não implica em respon Futeból
U U

N-
. ..

sabilidade ou er dõssc tior parte I d
ao

q�eIradm LImIta�d as

propa-Id R d - a as acçoes e eorn as, notavea e accao,
d f d S - C'_' F'A � '. " t .
e ensor o ao hrisiooão .

s ... lgna U I as Depois de entregar-me, por cer- C; actualmente verdadeira an-

ANNO 44$000 to tempo, ao conhecimento das dorinha, que vive a angariar "gra-
SEMESTRE 24$000 bases que prejudicam o nosso nitos" pelos grammados da Capital
TRIMESTRE 12$000 sport, concluí que o mal será re- da Republica.
MEZ 4$000 mediavel desde que os nossos di- Ao quererem defender as cô-

A correspondencia, bem como gnos presidentes de c1ubs assim o res de um club, dêem um praso á
os valores relativos aos an-I queiram. sua propria consciencia e, quando
nuneios e assignaturas devem Embora o tempo só me per- nelle ingressarem, o elevem, quer
ser enviados ao Director-Ge- mittisse tudo verificar praticamen- na pratica do sport, quer na sua

rente Jairo Callado. te, estou certo deque os clubs des- rnoral. O jogador ou athleta é
Caixa Pcstcl 37 portistas desta Capital, com a ini- sempre o portador directo dos pri-

ciativa de que já são possuidores, vilegios do seu c1ub.
irão até ao extremo, si uzarem 03 srs. presidentes de c1ubs,
de facto o rigor no cumprimento 80 meu modo de pensar, pode
dos seus estatutos, especialmente riam exercer severidade nesse as

na parte que attinge ao sportman sumpto, e não acceital-os ou per
e ao athleta. mittil-os, para a maior moralida-
Até ha bem pouco tempo, dif- de do nosso sport.

A Carlos Hoepck SIA re- ficil era de se convencer a um Cada um dos nossos dignos
cebeu do Syndicato Condor sportman ou athleta que um ou- presidentes deveria punir rigoro
Ltda. seguinte telegramrna: tro c1ub lhe daria resultados de samente o infractor, apoiando sem

«Ao Syndicato Condor Ltda, renumeração. Estavamos na phase pre a attitude de outras directo
de Deutsche Lufthansa da pratica do sport pelo sport. rias, de onde viesse o jogador ou

Sinceras congratulações Hoje, porém, atravessamos uma athleta faltoso.
occasião lo. anniversano ser- phase tão indigna, que não encon- O jogador, ao ingressar no

viço aéreo transoceanico Con tramos classificação. c1ub, gozaria de todo conforto;
dor Lufthansa. Inegável sue- O jogador ou o athleta, após porém, na pratica da 3a. falta,
cesso do 10. anno de tra- ouvir o alarido da imprensa, te- occasionada pJr luxa, exigenci is,
balho em COm!lUm, de- cendo-Ihe certos elogios, envaide- má vontade, animosidade, etc. só N' 27-Ao sr. ministro da
vem estimular-nos a intensi- ce-se e começa a pular de galho a pena de exclusão r�so!ver�a o Viação e Obras Públicas--Soli
ficar cada vez mais o que em galho, até á conclusão triste: caso. E:;sa ex.c1usão, lmmedlat�-I cita o pagamento da conta do
já foi feito em pról dos po- a perda dJ seu valor moral. Para mente .c�mmumcada aos demais Hospital de Caridade de Flori
vos favorecidos. I lOVO que isso, companheiros da jorna- �Iubs, ma concorrer para que, 0 anopolis, na importancia de cento
brasileiro póde orgulhar-se da sportista de 1935? I��ractor não e�ncontrasse apoio. e cincoenta mil réis (150$000).de sua efficiente collabora- As exigencias que fazem a clu- Fmalmente, a �edera�ã�, �om o do aluguel da casa occupada pelação e do largo descortino, bê> ainda pequeninos. e as vezes seu poder maximo, .e�ImmarIa d.e Estação Meleorologica de Flori.
seu geverno que, reconhecen- sem recursos, apezar da bôa von- toda e qualquer actlVld�d� sporti- anopolis no mez de dezembro Ido grande importancia desta tade em querer lhes servir, vão va, .dos seus c1ubs fI II a dos, ultimo.
obra, possibilitou a creação até ao proposito de abandonar as o màu jogador ou athleta repug- N' 38-Idem.-Se>licita opada I a. linha aérea do mun- fileiras dos seus c1ubs, sem pri- nado. E' rigoroso mas é util esse gamento de contas da Companhiado e regularrn ente cruza o meiro conhecer a sua convivencia alvitre. Tracção, Luz e Força de Flori Ante-ôntem, os incansaveis comp. Jeremias de Paula Oli
Atlantico com hydros-aviões." e o tracto dos S'eU5 directores. Continua na 6a. pagina anopolis, na importancia de seten-

veira, que actualmente responde pela S�cretaria municipal de Or-

ta e cinco mil e quatrocentos réis ganização Politica, e Domingos Reitz, secretario municipal de Fi-

����li��te.::�������l�� (75$400)de fornecimento de luz nanças, visitaram o importante Nucleo de Sta. Maria (Alto Bi-

� guassú).CONVENCA SE C t electricaá Estação Meteorologica.

_jI

-

Oncer os daquella cidade. O dedicado comp. Jeremias doutrinou á população local,

� que nos receptores PHILlPS são aproveita- �
d R d

' reunida na séde provisória, e após, auxiliado pelo comp. Reitz,
� das todas as importantes conquistas da sciencia e a 10 Enfe rme i ra deu instrucção aos milicianos camisas-verdes.

� do radiO, razão porque recommendamo-Ios. Ao numero de inscriptos, que é já grande, filiaram-se sete

I Concerta.se radio com a Pessoa habilitada, com grande novos companheiros.
� AGENTES:- COSTA & Cal maxima perfeição e garantia. pratica de hospitaes e sanatorios 0- A Chefía Municipal pretende, em breve, dar uma demons-
[� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �

Tratar com o sr. LEODE· fferece seus serviços em casas par- tração da acceitação e desenvolvimento da doutrina do Sigma, pro-
��� � GARIO BONSON. ticulal'es. Fala Alemão. movendo uma grandiosa concentração e um imponente desfile na

������� , � Rua Jeromimo n. Coelho 18. RuaEsteves Junior, 28 Séde do Municipio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvençoes ao

integralismo
Discursando no I' Congresso Provincial de S. Paulo, o

Chefe Nacional rebateu as accusações que constantemente se levantam
contra o Integralismo I) qual seria subvencionado por potencias ex

'1 trangeiras, Igreja catholica, etc.

Francisco de Carvalho, do liA prirn�ipio, diziam-nos a soldo da Dictadura, no entanto,

cargo de fiscal do Governo junto por ires Vezes nn cha.mado pelo chefe da Nação a ir conversar

á Companhia Carbonifera de com elle e me recusei, porque de facto nada tinhamos a con-

versar."Urussanga.

Pelas
repartições

MINISTERIO DA VIAÇÃO

Cfficios:
N' 317-A Delegacia Fiscal

do Thesouro Nacional no Estado
de Santa Catharina - Restitue

proGesso referente ao pagamento
a que tem direito o I' escriptu
rario da I. F. E., Leocadio Evora
da Silveira.
N' 326-Ao mesmo-Trans-

mitte com documentos, copia do
decreto de 28 de dezembro pró
ximo findo, que aposentou João
Pereira Corrêa, no cargo de es

tafeta da agencia postal-telégra
phica de São Francisco do Sul,
da D. R. dos Correios e Telé

graphos de Sta. Cathariníl.
N' 296 -- Ao mesmo -- Re

mette copia do decreto de 4 do
d ecreto de 4 do corrente, que

aposentou Antonio Ernesto de
Oliveira, no cargo de agente pos
tal de Joinville, no Estado de
Santa Catharina.

MINISTERIO DA AGRI
CULTURA

Exoneração:

DEPARTAMENTO DA
AERONAUTICA CIVIL

Offieios do Diretcor:

-

ACQAO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia de Sta.Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

O Est�dr":) �oderno
As duas fórmas novas de Estado-o FASCISMO e o

BOLCHEVISMO-que o mundo óra defronta, provêm da eXIS

tencia de gruFos prolissionaes organizados e autonomos.
O Fascismo marca a reacção do Estado contra as organi

zações que o queriam absorver; o Bolchevismo é o resultado da
absorpção da�machina do Estado por uma das organizações, a do
proletariado.

O Bolchevismo é a consequencia final e indirecta do libc
ralismo, pelo predomínio da Econo:nia sobre a Politica. Governo de
classe p:ua uma classe, fez desapparecer o cidadão para só conside-
rar o productor. ,

O Fascismo marca urna das tendencias naturaes do Estado
moderno.

O Estado readquire a sua soberania plena, id-entificando-se
com a Nação. O Estado não se funde com um dos grupos em

lucta, mas resulta de todos elles, sem predominio de uns sobre ou

tros, atravéz da representação econormca e torna-se um realizador
de fins moraes.

7

DIARIO

OA SlJISSA

"
li .

O INTEGRALISMO, creando para o Brasil um novo

conceito de vida, urna nova attitude e um regime novo, será o pn
metro marco da grande civilização americana.

"

INDEPENDENTE

Primeiro annlvsrsa
rio do serviço Con
dor--Lufthansa

Pequena Fm extensão dos seus

territorios, mas grande em valor
cultural e admíravel pelo caracter

do povo (inaccessivel ao fanatis-
•

mo demagogico,--a Suissa nos

dá sempre motivo para lhe reco

nhecer a constancia e regi'ltar no

vas revelações do seu heroismo,
na lucta contra todas as oppres
sões, assim nas regiões do pen
samento como na arena politica.
A magestosa Natureza alpestre, de passo firme até ás alturas.

que somente aos individualmente Na Suissa, onde a inclepen
ar:tivos.--ao caminhante solitario dencia nacional, a justiça igual
e audaz, mas nunca aos «com- para todes, a dignidade do índi
modistas» e preguiçosos, mostra viduo honesto e a autonomia dos
os thesoUlos da sua belleza.- pensamentos constituem os wpre
tem o seu reflexo na mentalidade mos alvos dos esforços nacionaes
suissa; andam,-nas suas activida- e já dominavam ha muitos secu

d�s,-como o alpinista experi- los, antes que os outros Estados
mentIdo, que abrange com a europeus reconhecesseTJl ü impor
vista todo o panorama de mon- tancia destes principias,' não en

tanhas gigantescas, com a sua contramos sympathia por quaes
corôa de gelo eterno e scintillante, quer experImentos do radicalismo,
com. os 6eus abysmos abertos, ou da violencia; homens e mu

fendas traiçoeiras e encostas ame- .Iheres têm bôa educação civica e

nas, revestidas dum manto de têm na consciencia o criterio bem
Hôres. e com os seus ribeiros ju- desenvolvido; percebem os peli
bilosos,-e assim procurando go, e as perspectivas dos cami

tranquillamente as rochas solidas nhos uteis. Não se deixam arras

que dão apoio seguro, progride tar á guerra mundial, apezar de

o VAL.OR CUL.TURAL.

morarem no centro, rodeados de
Nações combatentes. As portas
da Suissa estão sempre abertas

para todos os honestos que se

approximam pelo caminho da paz;
--os territorios da Suissa offere
ciam sempre o solo seguro e inde
pendente para todos os e�forços
de conciliação e collaboração in
ternacional e um abrigo para as

victimas da oppressão. As Uni
versidades e os seus institutos de
ensino, estavam sempre abertos e

accessiveis para todos os capazes,
sem distincção de nacionalidade;
e aqui estudavam homens e mu

lheres da America e da Russia,
e do Japão, e da AlIemanha, e

da H�spanha, e de todas as re

giões do mundo aprendendo o

n

U II

"Diz-se que somos subvencionados pelo fascismo italiano.
Entretanto, já ergui o meu protesto contra a existencia de 22.000
f:lhos de italianos registrados no fascio italiano, ouando elles deviam
estar ao nosso lado."

.

"Tarnbem se allegou que o cardeal D. Sebastião Leme nos

entregava o dinheiro com que organizamos as nossas milicias."
"Tudo invencionices, mentiras. Na realidade o Integr.11ismo

não têm ligações com quer que seja, não entra em conspiraras.
ElIe conhece o seu papel, a sua situação e, no momento opportuno,
mostrará o que vale."

" n

Pelos
fi

• • !!II

mUnlClplDS

Biguassú
A Chefia Municipal não se tem dsscurado da

aos Nucleos districtaes.
assistencia

HirschL i n a

melhor das sciencias e a grande
arte de a::har os methodos de
convivencia civilizada entre povos,
raças, classes e individuos.

Neste paiz do equílibrio, encon
contrava-se tambem sempre um

lagar bem apropriado. para os

Congressos Internacionaes das
Uniões Femininas; aqui tambem
existem desde ha muito, Allianças
Femininas com escopos educati vos;
outras para o progresso feminino
nas industrias; outras de alvos ar

tisticos, scientificos, moraes, so

ciaes, etc. Num Estado ,no qual
o trabalho fundamental de toda
economia, a agricultura, é diff:
cilima e não se póde realizar sem
a collaboração intensa e constante

da mulher, era natural

de achar a solução desejada pela
S

progressistas. A Suissa não faZ
nada precipitadamente; vàe aos

poucos; pode espê.rar; e esta atti
tude é caracteristica dos homens
e das mulheres que vivem neste

paiz da Escola obrigatoria e gra
tuita para todo menino e para toda
menina, -na terra do bom senso

e da verdadeira dignidade do
Sêr humano,--homem ou mulher.
A propria palavra "feminismo"

expressão completamente errada,
não desperta receios nem descon
fiança, na Suissa, nem se usa,
por estrangeiros qu.'! não conhecem
o paiz; facto que se explica pelo
bom semo dos "Eidgenossen",
pois que sabem e Jeconhecem,
que a justiça e o justo equilíbrio,
no organismo social, não se po
dem manter pela injustiça e pela
pressão unilateral, mas se baseiam
na distribuição harmonica das for
ças e na honestidale, que reco

nhece o Direito de viver e o De
ver de desenvolver as proprias
faculdades intellectuaes e moraes,
para o progresso da humanidade
como privilégio de todo ser hu'
mano.

que a entrada das progressistas em
todas as profissões se realizasse
tranquilla e automaticamente, sem

que se oppuzesse resistencia séria.
Tanto mais estranho parece que
a mulher suissa, collaboradora e

trabalhadora ind::pendente em

tantos officios, não tenha o suffra
gio politico. Este facto, porêm,
explica-se por�um caso interessante.
Habituadas � progredir sem rui
dosas luctas politicas, as senhoras
suissas se contentaram com uma

(mquête fóra do parLamento; uma

circular que foi enviada até aos

Senn, (pegureiros e preparadoras
de lacticinios nas alturas dos Al
pes) e nunca chegou a dar um

re3Ultado certo. Mas, a questão
existe e não desapparecerá antes

. ,,.� .

Serviço da F. B. I. especial para A GAZETA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA
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� Matriz: FL.. IA OPOLas �

��� Flllllaes er"'V"'\� Blurnenau - .Joinville Sao Francisco Laguna Lages ���
I I Eu MostrtJario perrnanente em Cruzeiro do Sul l\�J

rr Secçao eie Secçao de Secçao de �
� FAZENDAS: �

�
Fazendas nacionaes e extrangeiras . para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �

/'

�
Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira �

�� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��J
l� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, Ierragcns para portas Machinas para latoeiros ll'{4

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. f��Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, Motores llJ(4
Lã em novel1os e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- eléctricos ��
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, ��J
Alcolchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �l�
Cortinas e Cortinados Tintas a olco e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para tojos os fins Autornoveis c. Caminhões FORD Peças, acces- �t-]
Sapatos, chinel!os, meias Productos chirnicos e pharmaccuticos sorios, serviço mechanico l��
Depositarias dos afamados Conservas nacional c extrangeiras Pneumaticos e cantaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNt.:NlANN» Bebidas nacionaes e cxtrangeiras Material eléctrico em geral �
"Carl Hoepcke", "Ann','_:lI" e 'í�ijJ·::'}X" ��N.:=:-CI·OI"'"ai de N �VC:lo("ra· ,·· ... ·�').o "Hoepr":kt=��'-wv·��·"""o'-�C" � � :'tliu::::;f I �

.

""-'�, ��,.A � ""'• .,..�
.

"._.# e:, .. ..f { ....;... • t...... _.�

Marian - Fabrica de Gelo "�-:"<j·t.a i\j�oria" - Estaleiro "Ar-a-teca" �
���������������.�����·�;;;;-���?����i���f�����§Wf���_���?I!�§i.2���
ICompanhia Alliança da

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

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

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

segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
I xitas bulgaros que a faz agradavet ao paladar mais ex i-

o E gente.
Paulo Schlemper Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSn O E ESCRIPTORIO medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

IRua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na- Optimasvantagens para revendedores-===========================================:.� tal, Café da Ilha e Hotel Metropol. ==-- _em_ '"'_

CAPITAL.

Bahia
000 f unôcõo em 1870 --

SESUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararncllos, bonbons, empadas,

conservas, vinhos finos etc.
Fornece doces de todas as qualidades para ca

sarnentos, baptisados e bailes.

G':ESTAURANT A LA' CAí<TE nu primeiro andar

THEODORO FERRARI

Crpital realisaao 9.000:000$000
Reservas mais ae 36.000:000$0()(j
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:ZCJ9�!i34CJIr�espon<;abiliàaaes naaurnlôoa em 1933 2.36CJ.CJ3S:43Z1li8J61.!1(Estas responsabil'ioaàes referem-se sórnernc aos r-emoo Ô"

IfOSO e TRAti5PORTE5, que são 09 DOl5 u-ncos em que Ia Companhia opéra) I. ,

..

Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores�;z Avario5 em loJas 05. ;1Estacas ào Brasil, no Llruquc: (5uc�ursal) e nne p r in cipc i s ·1'praças extr-anqelrca

IAgen t ca em f lar ia n o p o I i s rAmpO5 LO i3O & ri A • ·.:;"......iiiiiiiiiiiiiiiliõW'Z�.....;;;;B';w;..;;;;=�.....;o;;;*:;;;;a;u;_;;:,;;;_iQ_.._mr;.;i&:·;:,;;;.."..,.._,.,,_;;;:;m;;;;;;.;.;;;_....�.;;;;:;;;;';;;;;';;;;';;;;;;;;;;;;;;;'_0"
Rua r. mafra n' 35 (501.)['a\)0) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAtiÇA TIZI�ph. 1.083 � _""""""","__""""'_�r_'��_�...__���:-:_��.�"""

I

RUA fEUPP SCHMiDT n' 10 (ESQUINA DA
EUA TRAJANO) Telephonc 1.194

Escriptorios em Laguna e Itajahy
Blumenau I,! Lages

R

Ia.
5ub-Flgentes em

Filomeno

,-

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

End. Tel. FI LOM ENOSociedade lmmobiliaria Catlzarinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UYi ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

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

Agentes autorizados da

ci», BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

Cornmercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,
Xarque, Assucar, Cereaes, etc.

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balneária é
o melhor presente de Natal que V. S. 1Jode brindar seus filhos.

--

ÇAOATTELinõo Visto Panoramico.
Esplenülõo praia àe banhos.

Optlrnc nascente àe agua potauel.
Terrenos completamente plcnoa,

A VILLA BALtiEARIA DISTA a:

mOo metros àa Ponte Hercilio Luz.
.

800 ao Branàe Quartel feàeral, em construcçdo.
600 õo Brupo Escolar 10S2 Bolteux.

tia séúe ào Districto Todo Pessôa.

Yaurt daGranja
Zina

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàaôe se erir .. rrega õo corietr-ucçõo àe Préõlcs

nns lótcs oõquü-lôoa.rneõtonte o pagamento àe uma entraàa á
vista e o restante em pagamentos merianea.

-

Fabrica de Moveis Catharinense

A

r GARANTIDO
}� E CUSTA 6$

o DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS • CRJWOS�

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA
_

eloAo� lpAOO__ �

SE QUERES AI'·T'AR DE
AUTO commodamentc e com

segurança chama o

FOi1ld \18.200
Phone, 1.212

E NADA MAIS!

od lsta I
RUA 28 DE SETEM

BRO N. 16

Carnaval! Carnaval! I
Morno vem ahi e se hospedará
"Casa das Meias"

de Feris Boabaid

na

UNICA DEPOSITARIA DOS AFAMADOS LAN
ÇA-PERFUMES

Rodo e Rigoleto
METALICO E DE LUXO

Da inaegualavel Cia. Chimica RHODIA BRASILEIRA

Já chegou a grande remessa para o próximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes
Serpentinas e confeti tambcm grandes stocks

e os mais baixos preços

Aprove item foliões!

CASA DAS MEIAS
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 2

A R T I G O SPA' R A
CRIANÇAS

HOMENS
Rua Conselheiro Mafra (esquina Trajano)

E

I

r

) .

I
J ("

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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merele Industria Junta Com- Consialfario

A.' I
mercial do de balleza

e grlcuutura Estado HYPERTROPHIA DOS

P
MÊS DE JANEIRO DE 1935

LABIOS

reçes correntes na pr�ça de Mercado de F'lorlal1opolls
F;cri:mopoiis Feijão preto sacco 15$000 Distractos

Dr. Pires

FARINHA DE TRIGO Feijão branco sacco 20$000 .

(Com prática dos hospi-
Cruzeiro 44 kilos 35$500 I

1\T R 1 1
. ;'eijão vermelho sacco 15$000 lVO. egs. 4 2 taes de Berlim, Paris e Vien

Surpreza 44 kilos 33$500 Milho sacco 12$000 Data 19-1-935 na).
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500 Batata sacco 10$000 Serviço da F. B. 1., especial
Indiana 28$000 Amendoim sacco 10$000 - De Ricardo Piske e Julio para A o.azeta .

Arroz em casca sacco 12$000 [acobseu, brasileiros, domi-
Os labios muito gross�s

Farinha Barreiros sacco 13$000 liados em Benedicto Timbó, enc�ntram, tarnbern, I�a CI

Farinha commum sacco 9$000 SOCIOS componetes da firma rur�Hl esthetica, �m íacil cOT
Farinha de milho sacco 14$000 -Piske & [acobsen- resol-

rectívo. Essa hypertrophia
Café em côco sacca 25$000 vem de commum 'accordo, provem de um. espessamento
Ervilha kilo $200 disolv �r a mesma sociedade

da mucosa, lust�mente na

Banha kilo 1 $600 recebendo o socio Ricardo pa:te que esta virada para

Assucar grosso arroba 6$000 Piske, por saldo de seu capi- ? interior da bo�ca. As ve- E
Polvilho sacco 15$000 tal, lucros e mais haveres a �es a hypertrophia se loc,a- xonerações
Carne de porco kilo 1 $500 quantia de rs. 50:000$000 e

liza na metade de um_ labio,
Toucinho kilo 500$0 O socio Julio jacobsen, p'or em. todo elle ou, entao, nos Foram exonerados, pela Inter- CENTRAL-estrada do Pe-
Cêra kilo 1 $1 000 saldo, de seu capital, lucros dOIs:, .:

ventoria, os srs. Ezequiel Serôa 7 3

M '1 d b ll 1 I $ O N é d
rigo, ás , O horas.

1 e c a e nas ata 3 e haveres, a quantia de rs.
ao �ec�ssal.lo rzer que da Motta, Fran:.:isco Serafim Gui-

Nozes kiio 8$000 70:000$000, assumindo o so-
a anomalia e mUito. commu_m lherme Schadeu e d. Maria José ODEON - 'Voando para o

COUROS
cio Julio jacobsen appenas

nos negros e .da�l.a razao Pereira de professores das esco- Rio, ás 7,30 horas.

as dividas de caracter estri- pela q�al os
A

indivíduos de las, respectivamente, de Alegre

Limpos pesados kilo 1 $800 ctamente commercial resul- raça bt anca tem um. grande do Manco, municipio de Chape- IMPERIAL-Beau Genia, ás

Refugos pesados kilo 1 $200 tantes de transação �ffedua- des�osto
.

em possuir esse có, Rio dos Poços e Anta Gor- 7,30 horas.

Limpos leves kilo I $000 das pela sociedade, e dan- d�felto. �a me�es atra� ope- da, ambos no municipio de Ca-

Limpos reluzes kilo 1 $000 do-se todos os ortorgantes
rer um industrial amencano., noinhas.

ROYAL-fiurora de duas

'" que me t 1
vidas, ás 7,30 horas.

Cedanho kilo 2$000 mutuas, geraes e plenas qui- �rocurou por er 1-:

DIVEr�sos tações
do num jornal de New York ----------- ------------

A 44$000 _

PELES
. noticias referentes a traba-

I�mw� . CI
Kerozene caixa 35$000 Gatos do malto uma 4$000 No. do Regs 1413 lhos meus sobre cirurgia es- namando a Vende-se um armazem, bem

Gazolina caixa 55$000 Lontras média uma 30$000 Data 26-1-935 thetica, apresentados ao Con- afreguezado, sito no Canto do Es- .ar

Vélas de cebo caixa 16000 Graxa�m do matto uma 3$000 gresso de Plástica, por sig- -
treito, districto «João Pessoa».

Soda Pyramide caixa 58$000
Graxmm do campo uma 4$500 -De Oswaldo, Eurico, Hen- nal que realizado em Paris. attençao I Tratar com Jacintho Luz, no

CEbolas caixa 44$300
Catetos médios uma 4$000 rique, Alvaro e Walter Ster- Examinei o caso e fiz a in- I

local.

Véb.s stearina caixas 35$000
Porco do matto uma 4$000 nardt, componentes da firma tervenção indicada corrigindo A 16a;, Inspectoria Regio- -

Zé? lVIays Físchcr caixa 30$000 Largatos grandes uma 3$000 «Oswaldo & Irmão», da pra- rapidamente o augrnento e- n ai d : 1 rabalho, Indústria II II
Côco sacco 50$000 Veado;. mateiros kilo 8$000 ça de Itayopolis, resolvem, xagge.rado dos labios que e C;ommercio, neste Estado, AI I
Farello sacco 6$500 MADtJRA DE LEI - PRI- de comrnum accordo, dissol- possuia. Não procurei inda- está c_!Iamando por edital, a COO
Ft�relljnho sacco 8$500 MEIRA QUALIDADE ver a mesma sociedade, re- gar qual a razão desse seu attençao dos srs. comrner-

Farinha de milho Marialina caixa
Taboas de lei est. (3x23) duzia ceb�ndo cada socio a impor- desgosto, mas de�ois v.rn a cial:tes e industriaes para o

24$000 �.

38$000 tan�la de rs. 6:400$000, pro- s�ber por um arrugo e patri- I registro dos Livros de Ma-
Atacadistas U Iysséa

Vébs dê cêra kilo 7$ J 00
1 aboas Íei Íarg. 3x.� I dz. 54$000 veniente de seu capital e lu- CIO .delle,.. que meu cliente tr,icul� e o de Horas Extraor. & Sobri n ho

Grampos p. cêra kilo i $400 P:rnas de .serra lei dz. 28$000 cros. havia solicitado em casamen- dinarias de seus emprega-

Cimento Mauá sacco' 1 J $500 FOl:ro de pinho 14$000 N d.'O 1414 t? uma moça aIlemã, tendo dos) que se acha aberto des-

Phosphoros Pinheiro lata 210$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

O. /jat;1;�1-935 sldo� entretanto, o pedido ta data em diante.

Arame farpado n. J 2 rôlo 25$500 c
16$000 regeítado, pelos estygmas

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000
"arrafos L

1 x5 a dz. 6$000 De Adaleba Kayser e Ed- de sua raça. Crdo, em todo PASCHOAl SIMaNf S. A.
mundo Iredolinl) Gehring, �aso, que tudo ficou arran-

_
Mercado do Rio ambos casados, residentes jado poís n lolha muitos me-

GRANDE FEIJAO em Riu do Peixe, socios da zes recebi participação do

I J 0$000 (Por sacct) de 60 kilos) firma «Kaysen & Gehring», casamento.
E'um�aôC1 em 1886

55$000 Preto novo 13$000 resolvem de commum accor- Um cirurgião eSiheta, es-
Rua Felippe Schmidt n' 8

20$000

I
Branco especial 25$000 do dissolver a mesma socie- pecialista em endireitar labios,

22$000 Vermelho 20$000 dade, nada recebendo os so- certamente que teria muito

20$000 Mulatinho 23$000 cios, em vista de não haver trabalho nos Estados Unidos

Xarque coxões arroba 30$000 I MERCADO F�OUXO capital a distribuir. on�e, em algumas cidades,
XarqLle sortidos arroba 27$000 eXistem occupando bôas si- _r";l::JJr,J.):, ia_, Est�r�olypia,

A GARAG
'.1: II �. I a; ao, ?autação Tra

f!tJ:..@l�)��.��,�'�["'''"--------- ���,,� .'. 'i).

« E AMERICA- iuações, muitos representan- 1 I' II i � m Alto R�lcv� etc.

i\(l)!l'����� .���-- �A» attende � qualquer hora do ks da raça negra.

�
\. I dla ou da nOite. Phone 1.577. A operação para diminuir

� •
a espessura dos labiús é, em

�� � CoelhosGigantes f
si, bem fácil: um corte em

&��
• orma de crescente sobre a I� ,1 I"

Branco de mucosa, sutura com fios ,Ie
� FI d

U

W&J
an res sêda e curativos sii1íples.

�
t,. '1 !.$

Com idade de 3 mezes NOTA: - Os distinctos

i,:d O vende o casal a 20$000 leitores deste jornal podem
fRIAOOR dirigir qualquer perguntar so-

EWALDO BAASCH bre o tratamento da pelle,
?f9LHOÇA couro cabelludo, cirurgia es-

Em Florianopolis pode c1iri- thetica e demais questões
gir-se a Raphael1)igiacomo de embellezamentu, ao m�-

R. Conselheiro Mafra, 76
dico especialista Dr. Pires,
á Praça Floriano, 55 - 60.

__________....:.. andar-Rio, enviando ende
reço para a reiposta.

A AGAZETA 3

Co Clube 6 de
Janeiro

Nomeações
O sr. ceI. Ínterventor Federal

nomeou o sr. Vital Davi Vegine R l' bb d Iea izou-se, sa a o, nos sa õe-

para exercer o carp-o de professor d Cl b 6 d J' d'
d

." . .

o u e e aneiro, no ISS

a escola mixta de Laranjeiras, tri t d J
- P A '

. ..

dI' h
nc.o e oao essoa, um zmma-

no mumcipio e taja y e a com- di bai] ' h t
.

1
.

Delmi
.

rssimo ai e a p an asia,

p ementansta é minda Zlppel Adi ;

para professora ela escola de S. lt
s

dançasd
se pro ongaram ate

S b
.

.

a a ma ruga a.

e astião dos Ferreiras, no mu-

nicípio de Canuinhas.

ASSUCAR Querendo reparar, engraxar e la
var seu autornovel procure a «GA
RAGE AMERICANA» rua

Francisco Tolentino n' 1.

Extra 68$000
68$000
55$000
62$000
48$000

Prefiram sempre o inegua-
-

vavel SABAO
I ND IOde Curityba.

Diamante
Christal
Moido
Terceira

Cartazes
Dia

SAL DE CABO FRIO

9$000
7$500
8$000
20$000

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 9$500
3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

VINHO DO RIO
Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.

R. CONSELHEIRO MA
FRA N. 70

II_FLORIANO:��s_j
LIVRARIA MODERNA

faixa postal1Z9 T�I. aul. 1004 .

Co digo RIboiro End. Tc!g
SIMONE

Para o Natal e Anno bom os

votos de bôas fes\as e felil entr�da
de anno novo, já não obdecem
aquelle systema antiquado e serem

formulados em cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por phoao
gra'llma: E mais chie, mais pra
tico, social e moderno!

�lIinuç;1 tln Ilnllia
'.

t:n.ti';llizuçà.a S. ".�
Companhia Brosíleiroo poro incentivaI o des

envolvimento do Economio
Ca;;lu.1 Oluh!lcrltlto: 2.000:000$000 - Cap!,aJ r"aJl�o: 800;000l000

Sede SoclaJ.; Se.h.la (>

"O Melhor Titulo dentro do
Melhor Plano pelaMelhor
Sociedade de Capita

lizaçao

AMORTIZAÇÃO DO MEZ DE JANEIRO DE 1935

INFORMAÇÕES COM
-

OS CORRESPONDENTES
REGIONAES

Campos Lobo & Cía.
Florianopolis, Itajahy, Laguna,

For�m os seguintes os numeros contemplados
do sorteIO de de amortizçaão realizado a 30 de

janeiro de 1935, na Capital do Estado da Bahia:
l' - CAPITAL DUPLO Rio 16.919
2' . Rs. 6:00$0000 Rio 14.366
3' - Rs. 6:000$000 Rio e Fortaleza 05.772
4' Rs. 6:000$000 Belem 18.497

5' Rs. 6:000$000 Pelotas 14.934
O 11. 05.772 refere-se a quatro titulos de Rs.

6:000$000 cada um, sendo três do mesmo po:·tador
em Fortaleza e um no Rio de janeiro.

Artigos Photographicos
Revelação -- Copias -- Ampliações

PHOTO

J O S E' R U H LA N D
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

Agradecimento

,

Só o profissional competente e criterioso
pode executar com esmero todos os trabalhos

photog�ap�icos,. garantindo-vos revelação, cópias
� ampl.wçoes Irrepreensiveis e absolutamente
auravelS.

•
O
•

_

Mariano Agostinho Vieira e familia agradecem, de cora

çao, a todas as pessoas qlle enviaram cartões e telegram
mas, aprese_ntando-lhes condolencias, por motivo da mórte
de sua gemtora e sogra Maria Zeferina Vieira, bem co

ma as que r�rnettera� c?rôas, ramalhetes e acompanha
ral.\ o corpo daquella mdltosa senhora até a sua última mo

rada.

�*®
��
,"Í'lj>
�'$
��
�
� REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS
� NA CASA

$
��l�� $.'-------e@·fM��

do

_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Escriptorio de Advocacia
__ ur:j'JP ....?i?';:n....a;m�CUNICA MEDICO-GiRURGIA

DO

Dr. Aurelio Rotolo
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

DireitoCom pratica nos hospitais 1da Europa ArADEmlrD
João José Cabral, provi-
sionado.

1(. Felíppe Schmidt, 9-sala 3

Telephones : �

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

fUt'IDADO Em 1844·

Annuario Comrnercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catnarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS

I

I: Diagnostico õcs rnotesttos i
Internas pelos RAI05 X

I

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
I

Radios U. Violeta e Infra-Ver- �'���-��������-I 11
melhos--Completo Gabinete de I lUElcc'ricidade Medica r Accacio Mo ...

I

---

Applica o Pneumo·Thorax Ar- I \

f!lil d Atltlc!nl contra a Tuberculose Pul-

e Inaça-o e ssuearmanar com controle ra�iologico re -I ra t
.

I' I em seu escnp-'
Consultorio: R. Felippe�
Schmidt n: 18., das 9 ás 12 tório de advocacia á rua

� das 14ás 17 hs ...Telei.'
1475 - Res.· Visconde de,
Ouro Preto 75-Telef. 1450'.

, l

J

Admi-

• volume -- Districto feoeral
2' -- 5ão Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estcõoa ào Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume Dspecial doEstado de Santa Calharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de inlormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciacs e Proficionaes.

R;d��tor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial>

Rua Esteves 'Junior, 16

FLORIANOPOLIS

de
-

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

n. 70. -- Phor= 1277.-

Caixa Postal, LO.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Cli nica Medica

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

TIJUCAS

============���.==�===�-------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------
--

Façam seus pedidos de assucar de 3a. qualidade, su

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.
----------------------------------------

VENDE-SE
uma confortável casa, sita na rua prin

cipal do districto -joão Pessõa-, com fundos

para o mar.
�

TRATAR NESTA REDACÇAO

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio de Qualidade

Atwater ent

Preferir o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricado com Oleina

é dar valor ao que é bom, é economico e ,rendôso

NT �EXPERIME E E VERÁ QUE É SUPERI'!._"::�,.J

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

Novidades
literarias

Pelleteria
ArgentiEi"a

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

Furumdungo - For Souza Ca
margo
Psyco .J/nalyse--Por Gastão Pe
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
;}pl?lpUV
Edições de Adersen - Editores
Edifício d'A NOITE -14'

andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se peIles para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3ft

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas vezes, torna-se neces

sário; no tempo de eptdemia.fer
ver a água que se bebe. Com

í:JSQ, porém, ella adquire um sabor desagradaoel, que se corrige
arejando-a, isto é, passando-a várias Vezes de um jarro para outro.

Rio. 5 (G) - O reajusta
mento dos militares está pas
sando pelos retoques neces

sarios antes de ser encami-
nhado á Camara. Os dirigentes do sporl da A-

O sr. Ministro da Guerra, viação Naval resolveram não filiar
concluiu que era preciso com- o quadro de foot-ball daquelle de
primir o augmento de venci- partamento, continuando como es

mentos atribuido de inicio ao tá, mesmo em cumprimento as re

pessoal arregimentado e civil gras. Com essa resolução, os de
do Exercito. fensores daquella equipe poderão
As classes armadas estão jogar pelos clubs de sua sympa-

DE5PEDIDA resignadas com a reciucção thia, porque o sport foi feito pa- annullado e a nova partida terá

Segue hoje para a Capital da da melhoria promettida, mas ra o proprio sportman. Obrigar logar em campo neutro, em virtu

Republica em companhia de sua esperam que sejam coIloca- um jogador a defender côres é de da rivalidade existente entre Centro de Chronistas
exma família o sr. sub-officiãl Pi- das em justos limites as re- humilhai-o. as equipes dos dois E�tados. O
menia, que se achava servindo munerações dos funccionarios - logar escolhido foi a cidade de Com osapplausos de toda a im-
na Base da Aviação Naval des- do Thesouro, da Recebedo- PARANHOS E QUINTEL-I Recife. prensa da capital e por iniriativa
ta cidade. ria e da Alfandega. E não LA NO TAMANDARE'

I
- do sr. Lourival Câmara, da nossa

O official Pimenta que nos ha negar que, se impõe um
.

RESOLVEU EXTINGUIR confreira fi Patda, foi fundado
veio trazer o seu abraço de des- equilibrio nas pagas de quan-

Os jogadores aCima aguardam
.'

nesta cidade o Centro de Chro-

pedida, pediu-nos para, por nos- tos servem á Nação com o
tão somente o reergUlmento d.o O Ame.nca do RIO, tendo em nistas Carnavalescos, cuja directo-

so intermedio, apresentar aos ami- mesmo patriotismo e o mes- ::;a"!an!aré F. c., para ped�r vista a crise sportiva que avassa- ria ficou assim const:tuida: presi
gos as suas desfedidas de vez que a mo devotamento, embora em lllscnpçao pelo mesmo. Ap�ovel- la aqueJla Capital, resolveu extin- dente: Clementino de Britto; vice:
a falta de tempo o impediu de fa- sectores differentes da vida tem, rapazes do �amandare. guir sua secção de foot-baJl. E' José de Diniz; secretario, Rubens
zer pessoalmente. pública triste mesmo ver-se um quadro Ramos', thesoureiro, Sebastl'a-o.

PEREIRA NO FIGUEI- de foot-baJl de 20 anFlOS de exis- Vieira; commissão fiscal: Lourival
RENSE tencia soffrer tão lamentavel crise! Câmara, Jairo Callado e Flavio

Seja feita a vontade dos man- Bortolluzzí de Souza.
dões ...

������l���������fi
� Transporle rapido �
� Florianopolis Bom Retiro �
� ACCEITA-SE PAS,SAGE1ROS, CARGAS E ENCOMENDAS �

e Clll.)À\1 Fett & Cia. Limitada
àuraveis. AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol

.

O encarregado MARCUS MOURA �REVELAÇÃO GRA��fei'}�t�� � � �

Co

1--
--

36 FEVEREiRO 329 I

Festeja hoje o seu anni versaria
natalicio a exrna. sra. d. Lauro
Callado Caldeira, esposa do sr.

Alcino Caldeira, dr. juiz de direito
da comarca de Porto União.S

Saccc
.3accc
Moid

Ddlue hoje o anniversario na

talício da exrna. sra. d. Mercedes
d� Arruda Carvalho, esposa do
sr. Luiz de Oliveira Carvalho.Caix:

Caixl
Fel armes ôntem o sr. José Al

fredo de Lemos Montenegro, fun
ccionario da EstaçãoWetereologi
desta capital.

Arro
Kerc
Gazl
Vê"
Soda
Cebi
Véh

fAZEm AMH05 HOJE:

o academico de Direitos 00-
m.ngos Trindade, filho do sr. pro
fessor Luiz Trindade, director do
O_'partamento de Educação des
te Est:do;

a exma, sra. d. Aurea Garcia,
esposa do sr. Irineu Garcia;

a senhorinha Celia, filha do
sr. Manoel Roberto Rilla;

o sr. João Roberto Rodolpho
GOlni.�S;

o sr. Firminio Joaquim Lou
renço, commerciante;

o menino Danubio, filho do sr.

Luiz Mello, alto íunccionario da
Contadoria Gerd do Estado;

a senhorinha Manoela Marcel
los.

Faz annos hoje o

Pacheco, musico do

CÔC(
Fare
F,�re
Fari:

Vél�
Gral
Cim
Pho
Ara
Ara

sr. Nelson
14 B.C.

6EHTE MOVA

Acha-se em festa o lar do sr.

Vespaziano José de Souza, func
cionari,) postal, com o advento
de mais uma herdeira.

OUTR05 PARTEm ...

Segue hoje para a Capital da
Republica, em cuja unidade vai

servir, o sr. José Nunes, sub-offi
cial da nossa marinha de guerra.

***0 uso da água fria, á
qual se addicionem algumas go
tas de sumo de limão, faz con

seroar a maciez da cútis.

As applicações de água oxy

genada debilitam o cabello, fa
zendo-o cahir.

REERGUE-SE PARA A LU
TA O FIGUEIRENSE

na proxima
quinta-feira a magnifica e harmo
niosa banda mnsical «Qtoria»,
dirigida pelo maestro Sarapião,
fará retreta em frente a conceituada
Confeitaria Chiquinho, executan

do as operas carnavalescas:
Sy nphonias acabada e infernal,
musicas do abalisado tro.nbone
Sebastião Vieira.
O chronista carnavalesco d:ste

jornal apresentou ôntem a sua

adhesão á iniciativa do seu collega
d'O Estado, sr. Cassio da Luz �� ..., ....-,.....,.�.... '='...",��-""="'=:w=,

Ab d
"'�����������""�L�'"

reu, para a compra e uma �
- �

�
taç:l,. afim �e ser. oilerecida, na I � E5t i I haços. .. ��
proxirna quinta-feira, a s. M. � ��Ororia. I�

- ����� r#l����_.

Ontem
Consta que uma turm:l de con-lsagrados foliões carnavalescos irá,

por estes dias, promover um jogo
de foot-ball á phantasia. Os excen

tricos organizadores de tão original
roatch, são todos elementos do já
conhecido quadro carnavalesco.
«Os bambas da pelotas».

A nossa alta roda anda num

movimento que poderiamos dizer
inexplicavel, não fosse estarmos

perfeitamente inteirados d� sua Deve apparecer, depois de
causa. amanhã, na nossa broadway, o

E' o Lyra, novamento o Lyra, blóco "Quer vir venha, mas não

que, procurando apresentar a MO-
.

faça onda.»
MO o que de chie e distincto

Sarapião que é cá de casa e

persona grata de nossa redacção,
pediu-nos hoje que disséssemos
aos nossos queridos leitores de
«Carnava!!... Camaval! ... » ter

elle quebrado a sua humilde pen
na carnavalesca. Depois do bello
concurso teimosamente levado a

effeito pelo snr • Feris Boabaid,
parece ao Sarapião que não ha
mais nada a fazer pelo bom nome

do Carnaval em nossa terra, pois
que a actuação do Feris nessa

carnavalesca partida està mesmo

daqui, da banda esquerda ... Diz
elle, o Sarapião, que tratará so

mente da «S. M. Ororia» que
executará as suas prugrammas
mesmo sem o cancurso do Feris.

Lamentamos essa attitude do
nosso amigo Sarapião, mas ...

quando dle empérra, quem é que
concerta mais?

Lyra Tennis Clube

Fui correr minha corrida,
··I�essoa habi�itada, com g:ande 1\las meu parceilO não veio;
pratica de hospltaes e sanatonos 0- Ganhei sozinho a partida ...
f�er:ece seus serviços em casas par- I Será que assim ficou feío?
hculares. Fala Alemão. J

Rua Esteves Junior, 281

baid, o pachá da zona

emir da tenda arabe «Ca-
sa das Meias», em vista do grande
successo que alcançou o seu con

curso de domingo e, apés, demo
rada consulta aos capitulas sagra
dos do Alcorão, resolveu fazer
mais um concursoisnho que será
dia 1 7 do corrente.

Para o novo certame carnava

lesco vigorarão as mesmas bases
do concurso anterior.

O trophéo que será uma lin
díssima taça, irá ser exposta por
ao estes dias.
O Feris, além do premio, ainda

prornette deliciar os concurrentes

com um sermão identico, em tudo,
de domingo.
O Kalifa é mesmo das <Árabias.>Acompanhado de sua exma.

esposa, chegou ôntem, do Rio
d� Janeiro, o sr. cap. Orlando
Ramagem.

('HE6Am UM5 ...

Acha-se nesta capital o sr. E
milio Ovidio Gottardi, prefeito
municipal de Nova Trento.

Zenon Pereira Leite

De sua viagem ao Estad) do
Paraná, regressou ôntem a esta

capital o nosso distincto patricio
sr. Zenon Pereira Leite, digno
Inspector da Alfandega daqui.

miSSA

A nota que o nosso publico
tem hoje como sensacional é a

constituição da nOVEl directoria do
Figueirense F. C. que está assim
constituida:

Presidente de honra: Domingos
José da Silva; presidente: Osny
Ortigas; vice-presidente: João Do
mingos da Silva; I' secretario:
Hugo Meyer, 2' secretario: Ubal
do Abrão: I: thesoureiro: Ar
thur Poli; 2' thesoureiro: Arman
do Sant'Anna; orador: Osman
Fonseca; representante junto á
Federaçã J: de Caries Campos; di
rector de sports: Hercilio Poli.

Apagadas todas as dissenções
que vinham perturbando a vida
daquelle grande club, tão somente

pela falta de uma reunião da qual
lôsse tirada uma directoria para
reerguê-lo, A Gazeta sente-se or

gulhosa pela victoria alcançada na

sua propaganda em pról do sport
dessa terra.

As criticas feitas ao syrnpathi
co Club Figueirense não eram

mais do que para estimular a sua

tradição, que estava prestes a ca

hir por terra. O nosso interesse
urnco é que, tanto o Figueirense
como o fivahy, o fris, o Cru
zeiro, o Athletico, etc., appare
çam bem constituidos, bem fortes
mesmo, no próximo campeonato
de 1 935, para dahi tirarmos um

scratch, sem preconceitos e sem

partido, que nos represente no

Campeonato Brasileiro de Foot
ball. Desde as primeiras horas do
dia 3 de Fevereiro, a rapazia
da garbosa do c1ub veterano de
lira de contentamento pela nova

era em que o seu c1ub ingressou.
Pacabens defensores do glorioso e

tradicional Figueirense!
Resta, agora, que os jogado

res do referido Club, bem reco

nheçam esse esforço de Osny, au
xiliando-os com os seus prestirnos
sportivos e cumprindo ngorosa
mente com o seu dever.

. .

possuimos, prepara para o proxi-
mo sabbado, um BAILE A' JA
PO�EZA, transformando os seus

salões em verdadeiros bosques
orientaes ,

E a nossa alta sociedade, cor

respondendo ao esforço dos diri
gentes daquelle aristocratico Club,
ultím 1 a 1 suas phantasias com o ca

p.icho e estylo merecidos.
Como tem sido grande a pro

cura de 106ares para €ssa festa,
o Lyra porá a venda, a quem in
t eressar, as mezas de que dispõe,
amanhã, das 16 horas em deante,
na Joalheria BJettcher, conforme
planta que será exposta no referi
do local.

FOOT-BALL A'
PHANTASIA

Trern azul

Os rapazes que compõem o

excellente blóco «Trem azul» es

tão em preparativos.

Não faça onda...

PORTO ALEGRE, 5 (G)
- Noticias de Bagé dizem
que informações vindas de
Ponche Verde, na fronteira
com o Urugu iy e Dom Pe
drito, affirmam que a situa
ção na Republica vizinha se

aggrava cada vez ruais, ha
vendo em Rivera verdadeiro
alarme ao serem feitas re

quisições de todos os vehi
culos inclusive os de parti
culares. O commercio se en

contra completamente para
Iyzado, tendo sido feitas re

quisições de roupas e mer

cadorias. Os civis estão sen

do alliciados por ordem dos
capitães Fanfa Trindade e

Fulgencio Santos, os quaes
se acham no Quartel do 30.
R. C. de Rivera.

O vespertino liA Reacção",
daquella cidade, drz que os

revolucionarias retiraram uma

cavalhada da estancia de
Manoel Alves Sarmento, o

mesmo fazendo em cutras
fazendas proximas.

Em intenção á alma do nosso

saudoso conterraneo sr. Raul Si
mone, será celebrada missa de
pois de manhã, ás 7 horas, na

greja de São Francisco.

EMPRE-
GO: Para trabalho ex

terno, preciza-se de pessoas acti
vas, na Crédito Mútuo Predial.

Reajusta
mento

A AVIAÇÃO NÃO SE
FILIARÁ

O, notavel �eeper da Aviação
pedirá inscripção a favor do Fi
gueirense, c1ub aonde já se en

contram Paraná, Mosquito e Ca-
noca.

Proximo concu rsa
do Kalifa

O incansavel Kalifa Feris Boa-

s. M. Oraria

Provavelmente

na
" 8 roadway"

LIVRAMENTO, 5 (G)
O sr. Domingo Baque, ch-Ie
do movimento revolucionario
ao ser preso em Fray Ben
tos, fez as seguintes decla.
rações ás autoridades: "Co
mo presidente em exercicio
do Directoria do Partido Na
cional e como cidadão as
sumo por inteiro a respon
sabilidade do pronunciamen
to militar iniciado em txío

CAMPEONATO BRA
SILEIRO

O jogo entre Cearà x Pará foi

MAIS UM ...

Confirmando.a nossa notiCia,
Waldemar que actúa no Botafo
go do Rio, assignará hoje contra

cto com o San Lorenzo, partindo
a seguir para Buenos Ayfes. Seu
contracto custou 15.000 pesos.

Desusado era ôntem á noit€ o

movimento na nossa encantadora
broadway, que se avolumou com

o apparecimento de um origina
lissimo blóco, conduzindo dois dos
tres estanr:lartes preparados, com

os disticos: «Tarzan filhos das pra
ças:&, "Já lirrr... nos teus olhos"
e o terceiro deixou de figurar por
ser decente demais.

Xará, Capellas e o «rei dos
vagabundos» brincaram a vaier.

Enfermeira

paiz."

Prefiram sempre o inegu:
vavel SABÃO
IN I:) 10 de Curityba.

Com liA Cidade" do
Bisbilhota.

'

Muito bem! E' mesmo aS5ur'l:

Carnaval é Carnaval.
Uma alegria sem fim,
Mas nunca offenda á moral!

A PoliCia, ali pertinho,
Entretanto vae olhar
p'ra qualquer bloco lindinho
Que a moral queira estragar:

o Carnaval deste
anne.

Nunca vi tanta alegria!
Nunca VI tanta loucura!
Impéra o Rei da Folia
Exercendo a dictadura!

o Carnaval faz progresso
Nesta terra e bem ligeiro
Nos demonstra mui confésso
Como o povo é brasileiro!

Tudo, tudo, tudo dansa,
No delirio e confusão
E ninguem, ninguem se cansa
De sambar no seu... cordão!

Corrida sem

rente.
concur-

, -

Saraplão
�-'
(
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