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I Número atrazado$200 $300Propriedade e direcção de _JAIRO CALLADO

No dia 19 serão resolvidos Aberração !Java Jornal Instituto dos (j

I it d c t C
da naturezal R I' A , 18

Commer-
Os recu rsos e el oraes e ;;::,an a a- I ea izou-se, ontem, as

...

tharina COI11 20 d
horas, com a presença de repre- CE.BUrIOS

annos e sentantes da imprensa da Capital
á tarde I) Tribu- idade nesa 18 kilos e grande numero de pessoas, a COMO O MINISTRO DO TRA.

e mede 60 centi- inauguração official de um pode- BALHO RESPONDEU AS AS-

metros rosa suto-lallante, install ido nos SOCIAÇÕES COIVI.MERCIAES, Não ha neccesslda-
altos do café Java, que tomou o QUE RECLAMARAM CON- de, assim declara o

Municipio de Tapes (R. C. do nome de Java Jornal. TRA A EXECUÇÃO director da Fazenda
Sul). Jo,é Rodrioo da Silva Lo- Java Jornal, que é de propric- DA LEI _

che, que conta 20 annos de ida- da�e �o, sr. \Vil;y Cruner) n�o �ó -- RIO, 14 (G)-Relativamente
d -a 18 k'l r- d 60 sera utillisado para a transmissão RIO 14 (G) A' A

. I· .

e, pesa lOS, meam o

I de musi b
,.

- S S30Cla- a permissão aos agentes liscaes
a' , d 1 e musicas como tarnl e,11, para -a C iaes d R' d J d

'

centímetros e <1 tura, apresenta I
"

'. ço\..:; ommerciaes o 10 e. a-I o Imposto de consumo para o

de lvi a

•

,
rec ames comrnen iac s e n,A1CIas '

S- P i P AI, r

QUe rem �l'���%���r3i:�.r::�oo�� d"senvo
vimc.nto na Pbarte sdupenol I de gi ande sensacão fornecidas

pe-, nBellrjo, 1--Iao. auro,

B ho�to Rk:��e, I
uso de armas de tDgCJ, o dire-

+!J N
� o corpo, tem a ca eça espro- I' d::r id d

e o onzonte, a ia, ecite, ctor geral da Fazenda resolveu
� OS IÍI' I ' f' d os jornaes esta Ci J.�, para o Boi ' , A '

t be Iece r � I!!I porciona e e atro Ia o, na parte G A 'I
"em e outras o SI. gamemnon não haver neccessidade de anda-

res a FI.I

�<Io!I' f' d d que o sr .run r r-0,fY(n(1 rnen- [VI· Ih-
..

d T 1 II- d 1� •
" menor o corpo, permanecen o : d'

'. 'd" '''. I aga aes, ministro o raoa dO, rem arma os, uma vez que eJ _'S

r.� Bastldores' d AI' te a lSpOSIÇão a nossa imoren-f c ...: '1
O d" � .. quasi sempre senta o. lmenta-se'

-

• enviou o seguinte te egramma: pódem, de accôrdo com os ar ti-

cargo e VI ce- l"" ..... ....."...,.."""'" �jt escassa.me,nte, sentindo seguidamen-I
sa.

1 ._ '. _� ,_

no C�ns.e1ho d� Ínstituto dos gos 152, paragrapho unico e 153

governador l!..���..;,....� ���� te ternveis dores pelo corpo.
Na OCCa&IaO da lllé'hI.guluçao, Commerciarios esta estudando a do decreto 17.464, de 6 de ou-

J
' 10 d I

fallou pela empreza o jornalista d;f: - d I d b d
' , .

I\T C .c: f-I .
ose nasceu em e setem-

O ld M 11 ib
mo • .caçao o regu arnento e tu ro e 1926 requisitar o aUXI-

CURI�rYBA 13 (C)' A"vO aje '::1 orta, conoersaoam b d 1915 li 'b �TNa o e o, que em VI ran- rd _ 1 "

"
, •

, --. d d Adh b I S'l
ro e , a irnentou-se em I 1 d d

accor o com as suggestoes dos 111- 110 de hrca pública quando ISSO

«: ��A bl' C titui t t" antma emente o r. er q /'1" d id d tes pa,avras estacou o gran e 1 d d
,�'

-i4IJr'ssem ea ons I um e con mua
t1[. G'

_ S
ate aos OItO rnezcs e I a e, apre- I ilid d d

.. ,. teressaclos, e mo o que a exe- se lizer necessario.

b Ih d
.

d Va e o JJ. iamiro utmaraes. 0- d de � lvi va ar e a uti I a e :). miciatrva, - d 1-' f II
.

tra a an o, por meio e uma

h d C titui tE' d
sentan o mesmo um esenvo VI-

A A di f' ff 'd
cuçao a ei se ôça cem a co a- Segundo resolucão ainda do

.
-

.

I f it d n os e ons I um e. nsatos e I pos o ISCUl SO 01 o erect o b - d d d
.

x

commlssao espectar, na ei ura a mento norma.
h I' W'II C

oraçao os emprega ores e 08 mesmo director, qualquer repre-

futura lei fundamental. Appare- improvisos. firroubos de oraloria.
P t d I t

' c ampagne, pé' o sr. I y ru- d b' d' I f'
,

, 'd d Aproxima-se, esbaforido, da
ouco an es, e comI) e ar cm-

ner, as pessôas pre�entes.
em�reg3., os, num ,am lente e m- SCI�tante a,) _ISCO qu� qUlzer an-

ceu, agora, porem, uma novl a e.
Ed d C b I l'

co ann()5 de Idade, seus paes e telhgencla e confIança no gover- dar a1 ill:ldo, deve solicitar da au-

E' que o governo está interessa- mesa o uar o a ra , o po 1-
avós começaram a observar que o

«A Gazeta» agradece as gen- no, que procura conciliar e resol- toridade policial competente, sob

do na creação do cargo de vice-I fico da Trindade, que se Vem en-
crescimento desenvolvia-se somen- tilezas que lhes foram dispensadas. ver todos os incidentes, resultan- sua responsabilidade pess�al, a

d d accordo com tregando a refinamentos de alchi d
governa or, em es '.

I t d d b ld d b'
te na parle supei ior do corpo, ten- tes a applicação do,s leis sociaes. neccessaria licença, correndo por

a regra geral estabelecida na mIG, en an o e a e escoo �lr do sido medicado aos dez annos, Saudações.-Agamemnon Afaga- sua conta quaesqu.:r despesas com

Constihúção Federal, que, como
o modo efficaz de burlar o Slg,z-

sc:n resultado aparente. Dessa O
• lhãesll• a resp�ctiva co;}c���2io.

se sabe, extl'nguI'u o posto l'nutl'l lo do �ot.o., P ..f • I
I'�J.aGle ate' hOJ·.�_, tem se COIlserva-

COmmlin IS- ....��"""�,..._::t...--".r....�...�.�..-:,""�-�..-....,..'"�=�=o-= """" "",."�� -

de vice-presidente da Republica. -r�1 aF rejel[udra, Arec almar do) quasi sempre sentado) sentin- mo ane I�""'''''''''''
...'''''-..-�.._�A��'"'=''--''"... '-'� ...''"'��....�:.,�� ....��&;[;��.J;���[J�

tem como primeiro substituto o
do [jJelJa- lar e

da
-

nbac edio, do terriveis dores ao levanta-se; 1
:'II r�. �

presl'dente da CamAara dos DeplÃ- respeit.o a um�, ar
em a sur a.. 'd iij rttÍ1

J
" O

tr_m
_

as carne._s e os 05S0_S eVI en- J S Paulo, 1 3 .-(C)-A �� 1\:.1

tados. Nos E�tados. o direito era magmem Voces. s autom,ovels . 1- - h
ão IrJ �,

que fosse tambem assim, isto é, n�o. podiam �a:ar defronte a of- :�:':�:e:�t;:�a��� :�;;�te::nt�: Delegacia de Ordem Social

ter-, �
Bisbilh0ta Assú não mandou dizer n:alS COIsa alguma. ��

que o substituto do gmernador f(c/�a mechamca do meu cunha-
é gordo e parece gozar boa saude.

minou o inquerito sobre as oc-:ffi A' mingua de reCJrW3 V.:nTI03 bu:.cJ.r oLba, C(loô.O, ��
fosse o presidente da Camâra 10- do a rua IVisconde de Ouro Pre-

José Rodrigo não falia desem- corrfbi�s nd prin�tio $esteh bez � ou melh::.r, vamos cantar em Ol!tra frcguaia. �
cal. O presidente da Camílra pa-

to. Afina, nem um nem outro
baraçadamente, salvo em certas

na a Ilca e tecIas ara y a, � A mocic!ade da no�_a ruculc1a:dô d� Di:'c'to '�e ej 1 �
ranaense, porém, é um homem sabía quem foi o autor da ordem

occasiões. Tem lucidez, e boas
em J. José dos Campos. Ficou�. mudar-se para o edificio onde fu::.cicnou o InstiLito Poli- �

independente, e, vae dahi, não e tudo ficou sem eifeito. vistas, e ha 0ccasiões, como ha apurado que no meio de um � téchnico. r��
querem que elle seja o substituto --Mas, Edú, atalha o Dhe-

pouco, passou tres· dias sem inge- grupo de cem operarios eXIstIa � Parece que a idéa vem a talho de foice, pois ilqüe- ��
eventual do governador. Preten- ba, não falta pedires mais nada:

rir alimentos de especie alguma.
uma ceIlula communista que pre- � le lindo edificio só pode servir para um �stabel�cimento (ffi

de-se crear o cargo para ser dado luz, jardim, e�tradas para aTrin- tendia arrastár os 1.500 opera- � de ensino superior ou uma repartição pública.. Para uma �
.ao secretario da Justiça. sr. Car- dade e, agora, a annullação de Usara «SABÃO INDIO» quer rios que trabalham na fabrica pa- � escola de crianças ou coisa que o valha não serve, falta- ��
r d N'

.

d uma ordem seVera. dizer economia) sob todos ra a gréve. Eram mentores desse rf.i1 lhe um "urande pateo paI'''' re:,�.'C',- ". lM1
, c�z o aSClmento, Irmão e um .lI ... � ..., �

dos membros da casa militar do -<5 ainda não pedi o prin· os pontos de vista. grupo o sr. Ivan, medico da � Mas si fizemos uma mud&nça, o governo terá uma ti]
presidente da Republica e que é, cipal. S

,.

I
Santa Casa de São Paulo, um � casa com muit0 terreno, propria para ja; dim de infancia, �

tambem, o médico particular do
- O que é? era Ju ga - seu collega de serviço 5anitario (l ij no predio onde funciona, hoje, a Faculdade de Direito. ��

governador.
--A revogação do voto secre- dO hO ie algu�s civis visitadores dess� re- � Havendo apenas uma permuta ficariam amb03 satis- �

to_ &ntão sim: não perco mais � partIção estadual. A gerencla da.� feitos: O Caverno do Estado com um predio e terreno ����elel·cão. E' na lisa, mesmo con- RIO
fabrica abriu novas rratriculas

�I d t'
.

, d
.

d14 (C) -- O sr. Hã- 1 d
� a a avels aos mIsteres que serão estma_ os, e, a mocidade �

Ira' o João Pio. 'I B d'd p:ua os operarios, exc uin o o � da Faculdade de Direito satisfeÍia no seu deseJ'o que all'a', ,'",

.c h b d
mi ton arata, ten o SI o proces- .

F
'

f
. �

u li'!J

u sa iu aten o azas, ensaian- d I bl' - , O H grupo extremIsta. 01 elto o pa-.. é justo. �
sa o pe a pu Icacao n« 0- dI' � w.

Jo o Vôo. L' d
�. gamento os sa anos e na pro- bt!J Pois trata-se de um prédio que foi J'á construido es- ,

mem Ivre», e um artIgo con-I
'

d f' tr;;.balhos �� 1
bl�

Zé Catharina tra o chefe de policia, Felinto xI�a segun a-

d:ua
os � pecia mente para o ensino supêrior. �

M"ll d ' h
. .

I d
serao recomeça os. I!I A Escola Prática do Comércio J' á está instalada no

1L1
u er, evera oJe ser JU ga o �� ll'lI

por um tribunal especial, compos- r��
edificio, podendo tambem lá continuar. Não ha nisso 111- �

to de jurados so:teados para o r conveniente, pois em Porto Alegre a Escola Prática de �!!J
Tribunal do Jury. S,__. r Comercio funciona no mesmo edificio da Féiculdade de Di- �

Como se trata do primeiro jul- erao � reito. Si me não falha á memoria a cadeira de direito que �
gamento em tribunal popular de � ha no curso comercial é lecionada p�lo cat�dratico da mes- �
crime de imprensa, ha muito in- D d

� ma disciplina no cul'so juridico. Parece-me que até o dire- �
teresse pelo jurya que vae res- esarma os � dor é o mesmo para amb:ls. �
ponder o jornalista Hamilton Ba- � Seria talvez vantajoso que os nossos cursos superiores

;..
�

rata. P. ALEGRE, 14 (G)-To- � estiveósem mai� ou menos unidos e houvesse mais cor:.-

dos os revolucionarias uru- � tactos.

guayos, conforme declara- � E dej)ois, seria mais un:a homen3g-::m ao espirito di- �
ções do sr. chefe de policia, � namico de José Bciteux, o inventor, aqui, do Instituto Po- �
que forem encontrados em � litécnico e da Faculdade de Direito.

I�territorio brasileiro, sel ão � Um embora tenha amparado muitos jovens esforça- �
desarmados e enviados pa- � d�s e falhos de recursos pecuniarios, deu por finda a sua �
ra esta capital, afim de pres- � mIssão. �
tarem declarações. � O outro apenas tem desbravaJa as três etapas do seu �

.!fi primeiro lustro. �

, Mas ambos trazem na sua origem o nome de José �

gréves PO E � �a��:�� como o impul;ionador, o pioneiro da< ;uas organi- �
1"1

Não sei porque, mas tenho a impres�ão que aquele �

fir��O� il�p\��sa:���n��s;!� BRAf: IL! �;� �i�S�� fi�:rFa°����' u�:tí:�::: SF���Id:de l��itu�ire�:�itéE ��tl..���V " de lá se o não deveria retirar.
ras do Carnaval, se decla-
rarão, novamente em gré- � Esperamos que o desejo da nossa galharda mocida- �
ve os operarias e maritimos LONDRES, 14 (G) -- Foi � de estudiosa seja satisfeito. �
do Estaria do Rio, paraly- mal recebida) nos meios fi- � �
zando o tráfego de bondes nanceiros daqui, a nova po- � ta iS!!! I UJ O r fi �
e da Cantareira. titica cambial brasileira. t����*�'&'�"t" *"�"*"""t" ................ ....,...,,,,,

�
� !;;I���!!!".A L"!!��������@_.�....������....

iJjSO de ara

fn,�$ �or a ...

geH�1rite$ 1f�s
@aes

RIO, 14 (G) - Reuniu-se ôntem,
nal Superior Eleitoral.

Dos recursos em pauta foram discutidos até o nu

mero 8, não sendo votado nenhum.
Foi deliberado marcar o prazo rte 4 dias a contar

de hoje, para os casos de Piauhy e Pernambuco e a par
tir de amanhã, para o de Santa Catharina.

o melhor sortimento de

artigos para homens f'à na

casa A CAPITAL.

Pediram de-
missão da

Força públi.
ca para ficar Assassina
com o Inte- do por ques ..

gralismo tões politi-
cas

A «CARACE AMERICA
NA» attende a qualquer hora do
dia ou da noite. Phone 1.577.

Oarage Americana
Rua Francisco Tolentino n' 1

TELEPHONE 1.577
ARACAJU'. 10 ('-')- Por

, decreto assignado pelo Interventor

Federal, major Magnard Gomes,
foi exonerado, a pedido, do posto
de tenente coronel, o commandan
te da Força Pública, capitão
do Exercito Teodoreto Camar-

RIO, '14 (G)-Noticias ôn

tem á noite recebidas nesta ca

pital, pelo ex-senador José Au-

Mais
go Nascimento,

Nesse gesto, acompanhou-o, o

tenente Agnaldo Celestino que so

licitou demissão da Força Publi
ca do Estado em requerimento
ao sr. Interventor Federal, alegan
do haver colisão entre os interes
ses da Acção Integralista Brasi

leira, de que é um dos represen
tantes em Sergipe, e os interesses
do serviço da corporação a que

-... pertencia.

gusto, trouxeram a commumcação
do assassinio, na cidade do Aca

ry, pela policia do Rio G. do

Norte, do engenheiro Odavio La�

martine, formado pela Escola de

Lavras e com um curso de es

pecialização na America Jo Nor

te, filho do ex-governador daguel
le Estado, sr. Juvenal Lam&rtine.
O assa5sinio foi praticado du

rante a eleição supplementar que

se realizava no logar e teve gran

de repercução em todo o Esta

do.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direcção de

CRUZADASPALAVRAS

ENIGM�L\ N. 3

CHAVES:

Torneios de pala
vras cruzadas

os torneios
õ

e palavras cruza

a:.1S constarão õ

e quatro enigmas,
que serão publicados toõns as

qu lrtas-teiras.
Hs soluções aos enigmas deverão
S!2r reml2ttiàas ao àírector cesta
secção 15

ô lo s àepois àa publica
ção àe cuõo urna.

fica instituiào um premio que
con atcró àe�u.m ô

icçiorinr lo 5imões
ao fonsec:a, que nos foi gentil
mente offereciào pela "Livraria
Calharinense", para aque!le que
opr-z s eritor-,

õ

z ntr-o 00 prazo aci-
ma, tcõc s as soluções certas àos Sabendo-se, embora, não
rr.enrtonoõos enigmas.
Havendo empate àe concurren- acompanhado elle pôs o man-

tes, nos premios, far-se,á sorteios to e procurou passar disfa-
b��ap��t�r����t��i�f�:;g�.ral, em cadámente 1-2. A' beira da estrada não f:
A secção cborcõtsttcc constará justo t

.

bravatasõ

c logogrypho3 e choraàas õ

e to- Sob aquel!a <�flôr» 'escoo- que :s eJa�m ,

àas as espec:ics; o prazo será o deu o reotil que horrorisa a
este fanfarrao. 2 1.

���r;àoas9a 5".rçãa de palavras \
«cidade» � 1-2. I T. LABAÇA

Para esta secção, offereço um

àiccionario
õ

e l. Roquet. a quem A' repetição do commando
apresentar toàas as sotuçõae ccr- r.
tas

õ

e toàos os trabalhos. a pequenaftsrça avançou pe-
la ladeira-1-3.

Quem sempre administra

���li�,'j!-:r!ll\$$lr;::t:lj,""i:E;\!�,�alã�2S�'e�'mi_mm I num apice se vê com dispo
sição para governar-é-v.

Levo ao conhecimen' o dos in
teressados que, a matricula para
os curso preliminares desse Grupo
abrir-se-á no dia 8 proximo (sex
ta-feira), iniciando-se as aulas no

I
dia 1 6 do corrente para os men-

3-Por bagatéla tú me re- cionados cursos.

Não será devolvido o original preetides-Z. Florianopolis, 6 de Fevereiro

h/' d -

C d
d� 1935.

pu rca o ou nao, om cortezia exaaera a.... P. Frei Evarislo SchürmannO conceito expresso en arU- me offercccste o tabaco em

go de col/aboração, mesmr so!i- pó-2.
cilada, não implica f'1n resprm
sabilidade ou endôss( tor parle
da Redaccão. Uma batega de agua, pro- LIVRARIA MODERNA

Assignatu ras dllz outra botega de ágLla-3-I. fun�aõn em 1886
Urano

ANNO 44$000 Rua Felippe Schmidt n' 8
SEMESTRE 24$000 M"$$fW\41t* & ('aixa postal129 Tel. auto 1004
TRIMESTRE 12$000 Vende-se um armazem, bem Codigo Ribeiro End. Telg.MEZ 4$000 Pessoa habilitada, comgrdn�afreguezado, sito no Canto do Es· SIMONE de pratica de hQspitaes e sa-A correspondenda, ber: como treito, districto «João Pessoa». P�['HOÇA

os valores relativos aos an- Tratar com Jacintho Luz, no
Tvpographia, Estereotypi natorios oferece seus servi Em Florianopolis pode cliri-

nUllcios e assignatnras devem I J E���g��n���lfoa��f�u"� �rc� ços em casas particulares. gir-se a Raphael 'Digiacomo
ser enviados ao Director-Oe- :a. ., Fala Alemão. R. Conselheiro Mafra, 76
rente Jairo Ca!lado. ���,�W����

Caixa Postal 37 I� CONVENQA-SE I e=J;���i��{�I��O� que nos receptores PHILlPS são aproveita- � �
d I �I elas todas as importantes conquistas d� sciencia

Att t b , � VENDEQueren o reparar, engraxar e a- �� do radIO, razão porque recommendamo-Ios.

I'
� en ae em. SE um opt-t'_"ar seu automovel procure a «GA- 14\\1 � �i��1��0 ��!t�1I��Nt» rua � AGENTES:- COSTA & Ca. � � I eiras á ma�:e�tí�:r:��fJ�

� RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis 1 � A Agencia Moderna & geraI.- Terras previlegiadas

,�'I=��·�""""'��'='�'
�s��=�_�!".�� � � de Publicações, com séde e agua corrente Magnifico���K;l�����,����� em São Paulo, é autorizada e fis- f� p.ara criação.Clima s�luber:.

��OO� ����l�����������a � calizada pelo Governo Federal e L�� rimo. Possue uma boa ca-

� Tn O t I!Id � � possue a carta patente ri 112 � sa com todo conforto tendo

�,� ra ansp r e rapl o
�

I
.

r� agua encanada. Uma casa

l)� I
L� para enpregados. _ Engenho

t�\\, Florianopolis - Bom Retiro

�
FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por "'�1 para fabricação de farinha�) � semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras � Dois bons pastos para anima-

R. CONSELHEIRO MA- � ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS � EXTRACÇÃO com globos de crystal. L� es e mais bemfeitorias - Dis-
FRA N. 70 ��1 Fett & Cia. Limitada �� � 'd d

.

os sor-
��1 tante da Capital cinco kilo-

�� ,AGeNCIA, -Fundos do Hotel Metropol ��
A MAXIMA lisura e honestI él �' pOiS, � metros Informação na redac-

�I ,...:LORIAN_IOPOLIS � O encarregado MARCUS MOURA n teios são presenciados pe o povo L� ção da «A Gazeta» por ob·
� '@����Wé��i�i��, �� ��� sequio.

HORIZONTAES

1 rara cá
4 Inconveniente
7 Esculpto r fran cês
8 Despachaào
10 Imaginoso
11 UilLJ ào àistrido àe Evora
12 ['errar
16 Reformaào
]7 Coisa inacreàitavel
18 A mesma causa

URANO

DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

Martirdi(& C�iiado JUi1!or

REDACTORES DIVERSOS

vgentes-correspondentes em

uuasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
e;::: __

Atacadistas U Iysséa
& Sobrinho

A estação allemã DJA, onda
31,38mm. irradiará amanhã o

programma abaixo, para a Ame
rica do Sul.

As 23,15 corresponde às

7,1 5 hs. no Rio de Janeiro e

3, 1 5 às 1 I, 1 5 hs.
23.15 Annuncio DJA (allemão,

castellano); Canção popular al- Confórme informações de U'l1

lemã. granJe paredro sportivo, o [ris F.
23.20 Musica e actualidades. C. entrará, dentro em breve,
23.45 Ultimas noticias (em al- u'uma phase de nova reorganiza-

lemão). ção,
24.00 Scenas do drama "Maria Essa necessidade imperiosa, que

Stuart" de Schiller. I vinha prejudicando as hostes do
1.15 Ullimas noticias (castella- rubro negro, acaba de ter a sua

no). realidade e não é mais um sonho.
1.30 .:Musica recreativa. O club de Amphíloquio, reconhe-
2.15 Uma hora com livros. cendo a fraqueza dos componen-
2.30 .%Cusica recreativa. tes de seus quadros, pois todo o

3.00 Leitura do programma (aI- logador tem a sua épocha, reap-
Íemão, cast.); Despedida DJA parecerá, com um quadro bem
(allemão, castellaao). forte e treinado, para as conquis-
Para o Natal e Anno bom os

tas de novos tropheus.
'lotos de bôas [essas e feliz entrada I Aquella disciplina de que sem

ie anno novo, já não obedecem pre foram possuidor�s os c?mpo
.quelle systema antiquado e serem �entes das duas eqUIpes sera �a�
:ormulades em cartõe. Hoje é h.da a todo custo, e os preJ�dI
.eito 'pelo telephone ou por phoao- ciaes as suas hostes serão punidos
:ramma: E mais chie, mais pra-

severamente.

ico, social e moderno! O/ris, club tradicional e cam-

peão de 1934, o rubro negro

dO de Santa Catharina, não poupará
mais esforço para a constituição
de dois fortes quadros, a exem

plo de outros já cons.ituidos,
Rischter trabalhará incessante

mente pela !r aadsza do club que
preside esaberá, mais do que nunca,

ODEON-O otnnibus misie- adrn.nstrar com progresso, o que
rioso, ás 7 e 8,30 horas. actualmente vem deixando a de-

Rodolpho Rosa (URANO)

Irradiação
da Allema

nha

I •

#':'S:S�:S=S:��':EIDESPORTOSt
=��J

2· Torneio

Vf.RTICAES

o I ri s F. C. entrará n'urna
phase de completa reorga ..

nização dentro em breve
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I Ajuntar
Z Difticul()o�e
3 fanfarrão
4 Breieiria
5 mobiliàa�e
ô Homem
7 féti�o
9 Escomllhoa
12 Progenitora (Inver ttõo)
]3 rn.rn.r,
14 Ave
15 Tinta crncreltc

bom reserva, possuindo mesmo

mais technica que Carioca, po
rém, menos resistente e mais mo

roso,

Não vae ser facil, como se vê,
a constituição de uma parelha de
bacles, que deverá ser feita com

o rigor maximo do que possuimos,
para o combinado que jogarà con

tra os paranaenses.
Só os treinos dirão a realida

de.

AONDE ANDA O CRULEI
ROF.C. ?

Um c1ub de nome, composto
de briosos jogadores, desappare
ce do cartaz sem SI! saber o mo

tivo.
Diversas informações affirmam

a inexistcncia desse gremio spor
tivo, o que não poderemos acre-

ditar. �,
O Cruzeiro, por certo, mantem

se firme e silencioso, para apre
sentar-se como o terror da tem

porada de 1935.
Não cremos que esse club quei

ra apagar a sua tradição, numa :

época em que apparecem outros,
disposto á lucta, sem medir es+ ]

fOIços e sacrificios,e sem precon-
'

ceito e se:n magôa para elevar o

sport da nossa .erra.

sejar, organizando uma directoria
capaz.

Parabem aos defensores doi/ris
F. C.

UMA PARELHA DE BACK
QUE SE IMPÕE

Athletismo

Enfermeira

Adalberto Cardoso, que nos

representará no proximo campeo
nato de athletismo, que a F.C.O.
vae tomar parte, foi reclamado
no Rio de Janeiro, no campeona
to que se realizou naquella capi
tal, em vista do record que obteve
já ha alguns annos, na prova de
20 mil metros.

O campeão deste anno no Rio
de Janeiro, deixou muito a de
sejar, fracassando irrisoriamente
nte e sem Justificação.

Adalberto agora é nosso e com

muito capricho já reInICIOU os

seus treinos, para ficar à nossa dis
posição.

URANO (A. C. L. B.)

Novossimas Charadas

No momento apparecem dois
bacles bem capazes 'de grandes
feitos: Carioca e Carlos.

Jogadores de certos recursos,

apezar de falhas admissi veis e

muito facil á correcção, se im

põem desde já como os mais com

pletos da cidade, no momento pre
sente. Ambos são bacles direitos,
porém... Carlos conforme declarou,
se adaptará muito bem na esquer
da.

Pavão, do Íris F. c., é um

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000

Utilizando-se da pá para
levantar a terra o operario des
cobriu a fonte e nella entrou
sem tirar a chinela 2--2.

Gravemente enfermo e ante
a afirmação do médico o con

demnado se tornou delator
1-1.

Embora não possa ainda, 1
Minha missão dar por finda,
Sou um «homem» moderado, 2
Cumpro a nsca o compromIssc
Que me foi dado e por isso
Sou illustre e respeitado.

Não preciso nem mesmo dt
uma frase, para ser introduzi
do no Palacio. 1-2

Cartazes
Dia

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres Assume grande vulto, na capi

tal da Republica a noticia de que
os catharinenses se farão represen
tar no Campeonato Brasileiro do

,

Remo, no corrente nnno.

Ha quem affirme que vencere

mos o campeonato, dada a fra
queza da representação paulista.

Os gaúchos jà imciaram os

seus treinos; e nós? O que espe
ramos?

--__ --_---�---

('RIADOR
EWALDO BAASCH

CENTRAL- Cavalheiro do
Poente, ás 7,30 horas.

IMPERIAL-A conquista da
belleza, ás 7,30 horas.

ROYAL-Casanova, ás 7,30
horas.

DECLARAÇÃO

EMPRE-
GO : Para trabalho ,ex

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

(.
.

Como a «ave», que sem Grupo Escolar Archi
compaixi1� 110S martela os I diocesano São'
ouvidos, e o tagarela-2-1.

I José

Syncopadas

Declaro que de hoje em dian
te deixo de ser cobrador do se

nhor Paulo Schlemper, por minha
livre e expontanea vontade.

Florianopolis, 6 de fevereiro
de 1935.

João .J/rthur ::Britto
3-Pelo que me foi conce

dido de graça sempre me

mostro reconheado-Z.

Concertos
de Radio

Concerta.se radio com a

maxima perfeição e garant!a.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Ruajer.mimo n. Coelho 18

Director

CYRUS
I PASCHOAL SIMONE S. A.

;'
I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, 4
j.',;:-r:
,;:,
;t'
�

"

"

,.

'1õf.

A GAZETA 3

tommert�O, lndustría ACÇÃO INTEGRALIS- OS
g TA BRASILEIRA
Província de Sta.Catharina a

inqueritos e
sua signifi
cação

Mario S. Bandeira

Serviço da F. B. I,. especial para A GAZETA
Promover inqueritos constitu Outro inquerito recente, vale a

um recurso iníallivel para os jor penna ser mencionado pelas res

naes, na, épocas em que a paz postas imprevistas que provocou.
não está ameaçada, os banqueiros Uma professora Iranceza fez ás

primam pela honestidade, a bolsa suas alumms a seguinte pergunta:
não provoca alarmes e não ha um -Que faria si ganhasse uma
crime destinado a ser famoso pela bolsa de viazem de 10.000
CJ ueldade das circumstancias em f )

o

rancos.

que foi commettido. Na França
não ha un jornal que não pro
mova uma ou duas enquêies por
anno (Graças a Deus! Algumas
são totalmente inuteis, mas todas
surprehendem pelas respostas im

previstas que os entrev.stados,
acostumados, ás indisciipções, for-

-O Integralismo deve ser incluido entre as organizações a j�ml�ara enscenação diante dJ

serem combatidas e puni das pela L �i de S�5urança, que actualmente publico.
., , ,

di te? Esses inquentos constituem quasise ISCU e .

d d
' ,

-O Integrali:,�o ,(responde o nosso �ntrevistado) "c�nforme se�pr� «para �s e eS�dItj� �: mente:

Brasil ver oso programma de suas finalidades, que me foi apresentado, e uma qu : nao se exige a ve a -, -Eu iria ao

coordenação de forças sociaes conservadoras e progressistas, elernen pelo. menos d�ma re�po��� q,ue seus famosos cin-rnas,

tos insub .tituiveis de civilização. Não deve, pois, ser incluido en- Oper�lltta Iacre ilad na mt�bl-g"!nf,!a· Todas, mais ou menos, denun
tre as organizações que cumpre combater e punir, em no.ne da se-

,
. J,ornda

se ven e, o, P.ld'
ICO ICl ciam a importancia que o cine-

gurança pública". mtng� o,
_

e o entrevista

0::1
sente

ma o:cupa na sua existencia.
-O lntegralismo deve ser tratado em igualdade d� condi- a sahsfaçado'fdf,e 'I teEr, passa o por Nio co.nprehendem que se

-
. ,

- uma prova I ICI. nm assumpt içoes com o comrnumsrno ou com as consplfaçaes que se processam .

d visite uma cidade differentç:, sem

para tomar violentamente o Poder? venci o.
. .

_ procurar conhecer, em primeiro
-"Não póde ser comparado ao conm m.srno 0'-' quaesque r dQuand� .

os mqu�ntos s�o lde- logar, as salas de projecção, on-
,

I - d id d " va os a seno a coisa mu la e
blprocessos no entes p�ra a usurpaçao .} au'on a e,

f' E' f _ ,de um pu ico numeroso, vae

O I I' d d - 1 igura ntra em uncçao a (S a-
- ntegra isrno, seus cursos � e ucaçao mora, civica e

..

•

. "absorver falsas imagens de urna

h
.

804
' ,.

d 'd d d trstica e como existem pessoasp ySlca, em muntClplOS o paiz, eve ser con ernna o como

di d
'

f llibili vida irreal e i 'completa. A .na-
doutri

'"

N - B '1' ) rue acre itam am a na 10 a I I I
como outnna permclosa a açao rasi ena, J d d

' , tureza, as obras de arte, os mu-
E o grande compatriota responde: . ,a e a esta is.ica, as consequen-

seus, nem siquer entram nas suas

-"F'azendo pública e leal propaganda da sua doutrina, eras aS51mem,
munas veze i, ca-

cogitações. Em compensação que-
exerce um direito e cumpre um d�ver de moral patnonca, o que, rac�r a armante.

I rem dansar n03 Casinos e: passear
em circunstancias extremas, póde l evar até á predica da revolução, 1

,'bI'uco�emFo, PO! e:;tmto, nas praias elegantes.
com a justili. ativ 1 dI legitima defesa. Longe, portanto, de incorrer l�mf

a ,pu flcaçao Ittera_!'Ja a a-

d - I "" I orrna ez uma enquele entre os
em con emnaçao, merece ouvor e mcitamento. : .

dFoi assim que se pronunciou um grande brasileiro, patrirno- s :us leitores, m.�a?llan o

qudaes lOS.

I d P
,

'd I I' I' d t I cmco nomes maIs I ustres a n-
nIO mora a atna, a respeito o nte6ra umo, a nJa o ac ua -

I F I I'.' ,"

d N - g aterra rança ta Ia, Russia,mente por pigmeus InImIgos a aç&o. ' ,

EstadosEstamos satisfeitos. Podem, agora, fazer que quiz '"F.m de tle��anha, Allemanha e

nós os senhort s deputados e os senhores, interventores e chefes de nO
I os,.

f
.

1" A I d d A!ü' C I' l 'd' S ClllCO nome, rancezes maIs
po ICla, pa aV:a o con e JJonso e so e um SU'JSI' 10 para a

ff d f
.

H' '..c' " . d H' t' d B 'I su racra os oram os se7umtes:Istona, u o prlmelTO pronur.clame'1to a IS ona ,o raSl,
I' I

o

N ,_ 2' oVo
porque qt.:e,71 está falando é o pt('siden!e do Instituto Hislor:co

H ogar_;.-Map�.elCh r lct4�Brasileiro. ugo, aur�ce eva

ter'JGeorges Clfpenher, 5' Jean au

rés. Esse resultado dispensa com

mentarios. A1uelles, p:'>rém. que

conseguiram levaI-o a sério. devem
ter sen'ido uma profunda desillu·
são!

e Agricultura (Departamento Provincial de Propaganda)
" "

u

O Integralismo na Camâra
Preços correntes na praça de

Floriallopolis
FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 33$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1$000
1$000
2$000

Como termina o seu discurso o deputado classista
Thlers Perissé combatendo na Camãra a Lei de Segu-,

rança.

Uma unenina de 18 annos

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

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

A resposta do insigne brasileiro Affonso Celso, e os

commentarios da «A Offensiva«.

respondeu que iria a Roma, on

de se hospedaria num bom hotel,
co:n banheiro particular. A pri
meira coisa que faria nessa cida
de seria visitar os cinemas.

Em seguida veria o Papa e

depois proseguiria o seu itinerario
de viagem, não muito longo,

Uma outra respondeu simples-

ASSUCAR

PELES Embora radicalmente contrario ás doutrinas dissolventes,
Gatos do matto uma 4$000 não posso pactuar com o cerceamento da liberdade pacifica e cultu-
Lontras média uma 30$000 ral daquelles que inscreveram em seu lemna: 'Deus, Pairia e Fa-
Graxaim do matto uma 3$000 milia e contra os quaes se levanta a agiotagem internacional, na

Graxaim do campo uma 4$500 espectativa de que elles venham, amanhã, proclamar a independencia
Catetos médios uma 4$000 economica e financeira do Brasil.
Porco do malto uma 4$000 Deve-se notar que o senhor Perissé não é integralista. ..
Largatos grandes uma 3$000 II II

II
Veados mateiros kilo 8$000 Ainda a lei de Segurnaç 3 e

MADEIRA DE LEI- PRI- O Integralismo
MEIRA QUALIDADE

9$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia
7$500 38$000
8$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000

20$000 Pernas de serra lei dz, 28$000
Fôrro de pinho 14$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
1 x5 a dz, 6$000

um commentario pessimista para
as suas alulTlnas, de mais ou me

nos 1 8 a 1 9 annos, qUlsi no

periodo de assumir grande� res

pomabllidades na vida, Levou a

sério o resultado obtido sem lem
brar·se que, tendo surpr�hendido
aquellas jovem com uma p�rgunta
inesperada, não lhes deu tempo
para pensar convenientemente.
Em geral as viagens são determi
nadD.5 por mo i lOS mais pondera
veis do que uma bolsa de 10.000
frs, E foi isso que a professora
não levou em conta ...

SAL DE CABO FRIO

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

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

Sarrafos

MercadO do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 1 3$000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

A autora do inquerito teve

SABAO JOlNVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

mvrnsos
Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyram�de caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 44$300 (Por sacco de 50 k,ilos)
Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pó 1 J $000
Zé2 Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 10$500
Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 leilos)

24$000 ,

Vélas de cêra kilo 7$100 Agulha EspeCial 55$000

Grampos p, cêra kilo i $400 I
Agulha Bom 49$000

c, M' 11 $500 Japonez Especial 44$000
Imento aua sacco

J B 40$000
Phosphoros Pinheiro lata 2 1 0$000 �'pone� ?; 34$000Arame farpado n, J 2 rôlo 25$500

ICá orn a

Arame farpado n, 13 rôlo 35$000 MERCADO ESTAVEL

VINHO DO RIO GRANDE
110$000
55$000
20$000
22$000
20$000
30$000
27$000

Pelas Provincias

Artigos Photographicos
Revelação -- Cópias -- Ampliações

PHOTO

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

Só o profissional competente e criterioso
póde executar com esmero todos os trabalhos
photographicos, garantindo-vos revelação, cópias
e ampliações irrepreensiveis e absolutamente
duraveis.

BANHA

(Por caixas de 60 leilos)
Em latas de 20 kilos J 25$000
Em latas de 5 kilos 130$000
Em latas de 2 kilos 130$000

MERCADO FIRME

XARQUE
(por leilo)

Pelos municipios

REVELAÇÃO ORATUITA DOS FILMS COMPRADOS
NA CASA

.• "
-

!;.,
,

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz,
Vassouras 3 fios dz.

Xarque coxões arroba

Xarque sortidos arroba

Rio do Sul

O Nucleo Municipal Integralista de Rio do Sul, levou a ef
feito no ultimo d')mingo, nas propriedades do sr. Gabriel Bianchet,
Talvào, uma feijoada na qual tomaram parte inn lmeros integralistas
acompanhados de suas familias.

Os integralistas de Matador e de Tabaão tambem estive�
ram presentes no convesc0te.

Mercado de floria"opolls Mantas Gordas 2$000
Feijão preto sacco J 5 $000 Patos e Manta 1 $900
Feijão branco sacco 20$000

I
Sortida regular 1 $800

Feijão vermelho sacco 1 5 $000 MERCADO FIRME

Milho sacco J 2$000 '

.

Batata sacco \ 0$000 I DIVEROSS
Amendoim sacco 10$000 (por leilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 13$000 Cebo

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho
Café em c6co sacca 25$000 CAMBIO
Ervilha kilo $200 Praças 90 dlv á vista
Banha kilo 1$600 51 Londres 58$563 58$963
Assucar grosso arroba 6$000« Paris $785
Polvilho sacco 15$000 «Hamburgo. 4$790
Carne de porco kilo 1 $500 « Italia 1 $020 RIO DE JANEIRO
Toucinho kilo 500$0 « Portugal $530 I ICêra kilo 1 $1000 « Nova York 11$870. O Congresso Integralista BrasiJ�iro �ue foi realizado p�.a
Mél de abelhaslata 1 $30 « Hespanha 1 $620 primeira vez, no anno passado, em Vlctona, no Estado de Espm-
.Nozes kilo 8$000 « Suissa 3$880 to Santo, se ,reunirá pela segunda vez no dia 7 de Março prOXlmo,

S
« Belgica 2$780 em Petropohs.

COURO
« B. Ayres 3$450 O numero de congwsistas chegará � � .000, ,

Limpos pesados kilo 1 $800 « Uruguay 6$200 Irão representantes, de todas, a,s provm,clas ,do BraSIl.

R f d k'l I $200 H II d' 8$065 A Acção Integralista Braslleua, esta cUidando em conse·
e ugos pesa os I o �«o an a

. guir alojamentos nos hoteis da cidade de Petropolis.MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JA�EIRO O Congresso se reunirá no theatro Capitolio, q le será oc- O5TOCK em 19-11 Entraàose 5ahu1as
I' d 8 d" �

24 a 29-12 cupado pe os congressistas urante Ias consecutIvos. �

5.444 Haverà sessões diurnas e nocturnas.

15.519 Na data da abertura do Congresso, serà realizada uma

8.259 imponente parada, na qual tomarão parte 10.000 camisas-verdes.
5.863 Para o maior brilhantismo do Congresso, as Provincias já

estão contribuindo financeiramente.
Todos 05 actos do Congresso serão filmados, tendo-se assim

um documento brilhante para o futuro.

Districto de João Pc!ssôa

Os integralistas de João Pessôa, inaugurarão domingo proxi·
mo, solemnemente o retrato do Chefe Nacional, na séde local.

Florianopolis6$000
1$500
1$�OO
1$500

Chefe
Realizou 'se ontem. mais uma sessãr, na qual falIaram o

Municipal Carlos Sada e o companheiro Jorge Lacerda.

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

7.555
15.306
3,274
8.110

105,8í'8
J 08,280
27.395
22,51 J
25.496
13.5(1)0

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz: FL.ORIANOPOL.IS �
Blurr\enau ..Joinville São Francisco Laguna Lages g�Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �J

E e c ( i ( (E Secção de ���
Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira ['1J
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas r�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros l��
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, g\�
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. rt:1
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de. esplosão, Motores �.i1
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar _ talhe-

\

electricos
lV1

-

�
Sabonetes e Perfumarias rss Material em geral para transmissões: eixos, ��Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona ll�J

�
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- ríJ
Sapatos, -chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico ���� Depositarios dos afam. ados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOOOVER .�

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral 4"�

� Ernpreza Nacional de Navegaçâo "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" ._ Estaleiro "Arataca" �
!SRSVL�&7AV4f���W� �����Z�I��i������Vi�����'�
C o m p a n h i a Ali-ia n ç a da -Sa h i ai

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto

mago, intestinos, rins e figado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis

pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

======================='-' segue-se uma grande quantidade de acido lactico e ba
xilas bulgaros que a faz agradável ao paladar mais exi
gente.

Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

medicos de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

involucro a marca: GRANJA ZINA.
VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na

tal, Café da Ilha e Hotel Metropol.

Filiaes em:
Secção de

FAZENDAS:

--- fundaàa em 1870 --

SEBUROS TERRESTRE5 E mARITlmOS
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital realisaào 9.000:000$000,
Reservas mais àe 36.000:000$000'
Receita em 1933 17.762:703$3611lmmoveis 13.472:299$349
Respon';abiliàades assumiôas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se sórnenre aos ramos 1312'

fOBO e TRAHSPORTE5, que são os DOl5 UH!r05 em que
a rompanhia opérc)
Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toõos os
Estaàos do Brasil, no Urugua·· (Succursal) e nas prtnclpccs:

praças extrangeiras
Agentes em florianopolis cameoe LOBO & riA.

Rua r. mafra ri' 35 (sobraào) raixa postal 19
Telegr. ALLIAHCA Teleph, 1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy Sub-Agentes em
Blumenau e LaQes

Sociedade Immobifiaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

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

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

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

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potavel.

Terrenos completamente ptcnos,

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros da Ponte Hercilio Luz •.
800 130 Branàe Quartel feôeral, em construcção.
600 130 Brupo Escolar losé Boiteux.

Ha séàe 130 Districto loão Pessôa.

S'!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -- Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieôaôe se enc..arrega 00 construcção àe Préôios

ncs lótes côqutr-tõos.meõtonte o pagamento Oe uma_entraàa á
vista e o restante em pagamentos rnenenes,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Fabrica de Move_is Catharinense
DE,

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

Rua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Telephone n. 1632

A CAPITAL.

I l:onfeilariaEspecialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

Chiquinho

r GARANTIDO _i���:O<

)\!+ E CUSTA 6 $
o DISSOLVENTE NATAL (

ACABA COM AS MANCHAS. CRAVOS.
RUGAS E POROS ABERTOS

____ I�TAOO__ �

SE QUERES ANI'AR 02
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8a2@�J
Phone. 1.212

E NADA MAI3!

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - s A O J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.
Modista I
RUA 28 DE SETEM� IIBRO N. 16Commercio por grosso de Sal, Trigo, Farello,

Xarque, Assucar, Cereaes, etc,

Carnaval! Carnaval! I
Momo vem ahi e se hospederá na

"Casa das Meias"
de Feris Boabaid

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 proximo Car
naval, afim de ser vendida por preços excepcionaes

Serpentinas e confeti tambem grandes stocks
e os mais baixos preços

Aproveitem folioes!

CASA DAS MEIAS
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optimasvantagenspara revendedores

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

A R T I G OSPA R A H O· M E N S
C R tA N ç A S Rua Conselhe.iro Mafra (esquina Trajano)

E
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A GAZETA

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

,l
,
,)

- �I

.

B f
.1

Dr. Antonio o rru

Vias Urinarias

Consultorio e Residencial

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

-

l
CUNICA MEDICO-CIRURGIA

I
l

Dr. Aurelio Rotolo
DO

I
Com pratica nos hospitais

da Europa I
I

MOLESTIAS DE SENHORAS

-PARTOSJ

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados

Dr. Henrique Rupp Jor.
1

!

I
Dr. Oswaldc Oureão Vianna

E

E'UHDADO Em 1844

Annuarlo Commercial, 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

Admi-

• volume -- Districto E'eôeral
Z' -- 5ão Paulo. minas e Paranó
3' .. -- Demais Estaôos õo Brasil

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

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municípios. Capi
taes e Estados do Brasil

Volume vspecial doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

elUO de iniormaçõeso sobre Estado e todas as suas activi da
ustria, Comerciaes e Proficionaes.

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

Rua Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

de
-

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

Chegou
A VO'Z DE OU�O

o Radio de Qualidade

Preferir o Sabão IN [) lO de (Curitiba) �fa�br�ic�a_d�o�.�=��n�.:�.!!=<��!!!.�
é dar valor ao que é bom, é econamico e rendôso

EXPERIMENTE E VERA QUE É SUPERiOR

IIDiagnostico õue molestias
Internas pelos RAl05 X

I

Tratamentos com as Radio -II !
Ondas Curtas e Ultra Curtas

Radias U. Violeta e Infra�Ver�, �����������
melbos-Completo Gabi.nete deI.El. c'ncldade Medica f
Applica O Pneumo-Thorax Ar-;
tificial contra a Tuberculose Pul-"
manar, com controle raàiologico�

Consultorio: R. Felippe�
Schmidt rr 18, das 9 ás 12,
<! das 14 ás 17 hs.-�Telef.�
1475 - Res. Visconde de

Ouro Preto 75-Telef. 1450,
,

J

,

�======�==�====,

Atwater
Esériptorto d-;;-;-o��1
Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Facuidade de

Direito

ArADEmlCO
João José Cabral, provi-
sionado.

n. Felippe Schmidt, 9-sala 3

TelephGnes:

Escriptorio
Residencia

1.620
1.274

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phorv 1277.-,

ICaixa Postal, \ 1G.

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades!

Refinação de Assucar

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,

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

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

o mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea
tt-------------------- --------------�-<�
---------------------------------____:__'��

Florisbela 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 JOÃO PINTO N. 21

Novidades
literarias

Pelleteria
Argentil�a

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Soots
fica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'

I margo

I Psyco .f/nalyse-Por Gastão Fc
, reira e Silva
! Cassacos - Por Cordeiro de
I

J

�pIHpUV
Edições de Adersen - EdUorô
Edificio d'A NOITE-/4.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N. 3R

'j
1
I
I/

I
,I
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o dr. Konder conferencia
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1·

·

o

·

11_ QUINTA-FEIRA II
:-==...-zr 'M """,,,,,,,,,,,,,,,d

Lz; basta cvllocar o laico sobre
ciente para absolver a gordura.

Dr. Herdlio Medeiros

Fe,tej' hoje o seu anniversario na

t ilicio o H. d,.. I--Ierçilio João da
S lva f/Ld<:>iros, integro Juiz de
D .eito da comarca de Mafra.
Ao il:mtre magistrado fi Ga

zeta lelicita.

Faz annos hoje a interessante
menina Dirce, filha do sr. Theo
d )10 Ligocki, Iunccona-io da
Contadoria Geral da União, nesta
cidad-.

Anniversaria-se hoje, a exrna.

sra. d. Z·ld:l Rilh Capella, cc

posa do sr. Celso CapJla, func
cionario federal.

r.rz em A;--lN05 rimE

a exma. sra, d. Adorendina
Regi� Mattos, esposa do sr. Re
né Mattos;

a exma. sra. d. Maria das
Do: e i Povoas Arantes, esposa do
sr. Davino da Costa Arantes;

o sr. Carlos Edmundo Freysle-
ben;

a senl o inha Eponina
do;

o menino João Baptista
Real.

Macha-

Côrte

rHE6Flm UNS ...

Acha-se nesta cidade, vinda da

Capital da Republica, a exrna.

sra. d. Almira Linhares Mamão,
esposa do sr. cap. Mourão.

Chegou do Rio de Jan(úro o

sr. Alceu Carneiro da Cunha.

Chegou d � São Francisco o

Cclio Vieira. insp,'ctor de reI1da.

RETRETA

A banda da sociedade musi
cal Amor á Arte, h'i hoje, das
20 horas em deante, uma excel
lente retreta no jardim Oliveira
Bello.

ENfERmo

Acha-se enfermo o

Ernani D'Alascio, fílho

Joã') Baptista D'Alascio.

*/Manchas de gordura sobre
a seda: Colloca-se o tecido so

hre um t.anno branco, dobrado
diversas vezes, põe-se em cima da
mancha uma Ma porção de tal-

,

co em pó, cobre-se com uma fo-
lha de papel de seda e passa-se
com um ferro, mcderadamente a

quecido. O talco absorve a gordura
e a mancha desapporece. Quan
do não se tem urgencia, não é
preciso o emprego do [erro quen-

a mancha e deixar o tempo suffi-

fALLEC'imENTo5

Selá celebrada amanhã, ás 7
horas, na Cathedral Metropolitana,
a missa de! 7' d.a em suffragio
da alma de Horacio de Carva
lho.
@gwa

Festa de Plm S.
doParIa

Com o mesmo brilho dos an-

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO

Estreito

progride e

extende

RIO, 14 (G) - Manteve hoje
longa conferencia com o sr. minis
tro do exterior o deputado catha
rinense dr. Adolpho Konder.

������*�':-3��� A A --. A

ll!C I ,� O O G-O O

t arnava IIkr��������OO-1��1��������Carnaval !�
� �
ij ������������r.1

c. c. c. C.

A população de nossa querida
Florianopolis acha-se contamina

Se da pelo virus da folia.
E � e n ha quinze annos ou ma

is, que o Carnaval não tem tido
uma animação tão excepcional
como nesta temporada ruidosa de

A sociedade irnn.o'iiliaria «Em· fuzarca; A doença da alegria já
presa Continental Cathdrinense», avassalou velhos, moços:! cre-

Pelo Carlos Hoepcb, chegou constituida pelos srs. Mariano ancas, motivo porque ôntem Pu
da Ca?ital da Republio a exma. Agmtinho Vieira e Jos(de Oliveira er!a do Sol estava com r lotação
sra. d. Zulmira Silva, irmã do sr. Carvalho, possuidora de extensa completa, tendo espalhado o ex

Antonio Olavo da Silva, tabdlião área de terra na Ponta do Leal, cesso de lotação pelas ruas trans-

111 visinha cidade de São José. ,

districto de João Pessôa, nas pro- v, r aes el a Praça Verde!.

! ximidades do novo quart-=! do 14' E o povo todo, folião ou não,

De Blumenau chego:.!, ôntem, B. c., ôntem proporcionou á im- se embebia no vae-e-vem do foo
o sr. Ernani S. dos S.lnto3' func- prensa da Capital um agradavel ling, quando depsontQ.U o temivel
c:onario do Ministerio da Agri- e interessante passeiv pelos seus bando dos

cultura. dominios. "10 Batutas"
" Ponta do Leal, onde a empreza "B '-" f Nd· 'd- d

com o ashao a rente. o .,Acha-se nesta cida.de o sr. Ro- possue seus terrenos, IVI ln 0- . .

h tambem vem p ra farra fazendo
I'

-

1 I I pnmelro
momento ouve um cer- .

.

g€rio Vieira, prefeito municipal os em otes, e um aprazlve oga-. . sucesso os ammados meninos aliàs
. , . . to pamco com a presença do .

de São Francisco. reJo com optlmas praias para b d ..

t M I bem phantaslados e com um chô
b h d an o Slms roo as ogo os pO-1 .an o e mar. ro gostoso e hamomoso
O I b

vos e as pOVas se acostumaram . - A' •Encontra-se em nosso melO o S otes qu� a rangem uma I t' d d HOJe disseram-nos mUlto em
d I

..

I I' pe ocos ume Ja acostuma o o
sr. Rodolpho Tietzmann, prefeito gran e p amcle e estão oca Iza- '.

I d' L - d reserva, que teremos novamente o
d t d

.

d d Ja en ena ampeao an ar sem-
municipal de Brusque, os em

errentos _

e

Pdropne a e

pre nos jornaes e revistas dos Bra-
para a com rucçao e mora- .

O B d d
.

d f Id-
. , h 'd SIS! an o epOlS e azer a -

IaS, Ja Sf' ac am a ven a.
V· 'IhE

.

t d t d gumas Isageus, pi agens e
m VIS a o pouco cus o e

Ch hd 1 d d"d massagens, entrou no iquin o
ca a lote, que po e ser a qUIrI o

d b F
.

- d 30$000 apavoran o o nosso om erran
prestaço_:s mensaes e

'f' 'd h E- t d d.
. - -

I d que ICOU assIm este taman o.
com u:n:l en ra a J lmCla e

d d
.

1 O( $000 I A

esta'
numa carga cerra a e ... Instru-

J< , qua quer peSSOI
I d d

.,

I
mentos tomou conta do coreto e

ao a cance e a qum- os. d
A E t d anou-se a contar em /JroVa e Ver-

•

mpre:a hPre en. e, ainda,
so as façanhas do Nordeste!

começar em Jun. o proxlmo a cons-

trucção de um grande hotel.
Grande número de pessôas con

forme nos informaram, já adqui
memno riram lote:> da Empresa Continen
do sr. tal Catharinense e deram inicio á

construcção de predios.

nos anteriores, serà realizada na

Matriz do Purissimo Coração de Canta meu pandeiroMaria, a festa em louvor de N. S· diz o que tu sentes
do Parto. E"

.

_
, . . . .

s sempre o pnmeuoO tnduo tera micro no dia 14
que cantas tão contente

ás 19,30 horas.

I Cantas no samba
Domingo ás 9 hora'), será ce-

e tambem na batucada
lebrada missa soletre n a, e após este

acto haverá durante o dia expo
sição e adoração de S. S, Sacra
mento.

A' s 1 9 horas. terá lagar o en

cerramento, que será solemne.

O Centro Catharinense'-de
Chronistas Carnavalescss convida
a todos os blocos e cordões, quer
de Florianopolis, quer d.:: locali
dades proximas, a tomarem parte
no grandioso d�sfile carnavales
co de sabbado proxirr,o.
A inscripção será feita na re

sidencia do Secretario do c.c.
C. c., á rua Alvaro de Carva
lho numero 9, até às 1 8 horas
de sexta-feira.
Far-se-á concentração propa

ratoria do desfile, sabbado, ás
19,30 horas, na Praça Pereira
de Oliveira.

De todos, pa: a maior brilhan
tisrno e animação de Carnaval de
nossa terra, e C. C. C. C. espe
ra decidido apoio.

Canta meu pandeiro
SAMBA

Pois eu jà sei que cantas

Tão alegre
ao romper a madrugada,

E quantas vezes

meu pandeiro
Nós ficamos no sereno

alegrando
O nosso morro tão p�queno
Ai meu pandeiro
alma do samba
brasileiro

Bastião tara bão
Co Cypriano tambem.
Vem depois o João
E não ficou mais ninguem
Sem vêr o bando valente,
O bando do Lampeão!

outro blóco que botará em

.iraxe o passo nortista. Já
domingo último vimos o, mr

latos bambas quebrarem a va

ler. Mais outro passo vae ser

ensaiado. Mas não é só isso; interessantes considerações a res-

� O seu estandarte? Ahi é que peito.
r A exportação da herva, peloesta o «no»".

E d f
.

dTudo estylo nunca visto nosso sta o, oi a segmnl.c. u-

iqui. O Narciso deu um gei- rante o anno passado: beneficiada
inho nas azas d'urn avião e 3.931.398, ca.ncheada .

'oi descobrir tudo isto. Elle 10.157.673 kilos,

nesmo traçou o desenho do A exportação para a Altema:
.standarte principal, além de nha, entr� os novos mercados, e

nitro, n'um cofre que não ha S�l� dUV1�a a que se apresenta
cadeado que abra. Estão mes-

.nais promissora.

mo afiados os mulatos do A sobretaxa arrecadada du-

Tira a mão. cante o anno passado attingiu a

Ontem nem havia aquelle importancia de 141 :685$200.
mundão de povo se recom-

O serviço de propaganda de

posto do «susto» que a pre-
-envolvido pelo Instituto foi bas-
tante efficiente.

scnça de «Lampeão» e seu

bando «pregou» a todos em

geral, entrou em scena, sarr.

bando daquelle geito,

Já não é só um chôro que
appareceu no carnaval de
1935 e s m um conjuncto que
honrara d'ora avante as tra

dições de Santa Catharina,
assim como os «8 Batutas»
honram 1 'ernarnbuco e os Tu
runas da Mauricéa o Rio de

Janeiro. Larnpeão está firme
com a sua turma de bandidos,
prornpto para o que der e

vier". ao lado do

Tira a Mão

Brinca quem póde.
Movimento geral nas arquiban

cadas. Na sacada principal do
Quartel General da Folia, Con·
leitaria Chiquinho o nosso eminen
te Califa F. Boabaid ia deitar
f Íação. E depois de um silencio
animador, o Cafifa abriu o

verbo e disse que o :Brinca ha
via ganho a taça Piertot, em me

moravel pleito. Convida a irem
recebei-a. De facto a rainha do
valente bloco. foi receber ataca

e 1fre aclamações do povo e dó
commissão do concurso.

Um momento solemne a, uellel
Depois o Brinca quasi se

.

des
manchou todo sambando, alegré
contente, pela victoria conseguida!

Parabens ao Brinca!
Para não faltar com a sua pa

lavra o Juvenil

Bloco das palheti
nhas

Chupa, mas não
engole

Serà que elles vem mesmo? o·
xalá que assim seja! Que venha
novamente o Chupa qu� nós fica
mos chupando no dedo!

Dizem que amanhã a folienta
IIEmhaixada" vae chegar mesmo.

Vamos aguardar melhores infor-
mes.

Outra noticia é qUg

Vae mas não garan
te a volta

promette para amanhã tambem

O «Centro Catharinense dos �y�:���oo����oo
Chronistas Camavalescos» esteve�. �
ôntem novamente reunido tratan-·r Estllhaços... 1do de altos interesses. � �

Mais tarde na séde do [aoa- � �
[ornal o "Centro" á passagem do �ra1��OO ����:fiI:..A
Brinca fez uma saudação ao des-

.

emeroso blóco. Occupou o mi
crophone do Java-Jornal o joma
lista Lourival Camara que saudou
o Brinca pela sua victoria e em

nome do Centro.
A' passagem do Blóco das

Palhetinhas tambem o Centro
,audou-o pelo microphone do Ja
va-Jornal.
Há no :>abbado o grande des

file.
Pede-se o comparecimento de

todos os blócos, cordões e bloqui
nhos ao grande prestito organisa
do pelo C. C. C. C.

Vae ser um festão que dei
xarà saudades!
A' postos todos os foliões!

.

I
Bisbilhota quer saber

X X X X Quem vae ser o Feverdro
Hoje haverà nova apuração do E já tem gente a tremer

concurso organizado pelo Correio p'ra não perder do Janeiro ...
do Gstado.
A urna se acha no Café Glo

ria, estando as chaves em poder
do secretario do C. C. C. C.

SabbaJo! Sabbado! Sabbado!
Grande desfile carnavalesco or

ganizado pelo C. C. C. C.
Que ninguem falte, porque, si

não, como disse-nos o Cassio, po
derà acontecer o diabo a quem
faltar ...

c:--. ,

,--,era

executado!
FLEMING, 14 (G)-- Hau

ptmann, matador do filho de
Lindenberg, foi condemnado
á cadeira electrica, por una
nimidade.

Sua execução se verifica
rá na madrugada de 18 do
corrente.

Roupas para homens e

criança só na CASA A
CAPITAL

Instituto
Malte

do

Recc:be.nos o relataria apre
sentado pela directoria do Insti
tuto do M�tte, á assembléa geral
ordin:uia realizada em 1 5 de ja
leiro do corrente anno.

O presidente dJ Instituto do
vlatte e distincto industrial sr.

Bernardo Sta-n.n, apreciou com fe
licidade e intelligencia a situação
da nossa herva-matte, fazendo

Prefiram sempre o inegua-
..-

vavel SABAO
IND IOde Curityba

botar a bernuncia na rua, coma

boi e o resto da bicharada. Va
mos ver si elIes virão.

X X X x

Continúa o farranelo.
Hoje, amanhã, sempre.

LORD TUBARÃO

Rectificando
Na entrevista que publicamos

ôntem, do sr. cel. Fontoura Bor
ges, ha uma errata, que nos ap
pressamos em rectificar.

Assim as linhas J 5, 1 6 e

1 7 deve-se lêr:
-Não, diversos interêsses par

ticulares e do sul do Estado li
gados á administracção pública,
aqui me trazem.

Vae recor-r-er
O. P. R. M.

BelIo Horizonte, J 3 (G) Con
seguimos saber em meios bem in
formados que o Partido Repu
blicano Mineiro fundamentará o

seu recurso que será interposto
hoje ao Superior Tlibunal, na

applicação rigorosa da proporcio
nalidade da representação.

-

Os carvoei.
ros de Re
cife pro
testam

Recife, 14.-(G)-Em pro
testo a Lei de Segurança Nacio
nal, continuam em gréve pacifica
os carvoeiros desta capital.

Comi&.ram-se possíveis outras
a lbsões para amanhã.

o TEMPO
São as seguintes as previsões

da Estação M�teoroloaica desta
Capital, para o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO:-Em geral instavel,

sujeito a chuvas e trovoadas.
TEMPERATURA:-Entra

rá em declinio,
VENTOS: - Rondarão para

Sul a Oeste com rajadas [ortes.
As temperaturas extremas de

hoje, foram: máxima 28,4 e mi
nima 21,8 registradas, respecti
vamente às 12,S5 e 5,55 horas.

YENDE--SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro M<dfra n. 100

Com a entrevista 1rin
dade Cruz

«A Gazeta» dá a vida
Para ter uma entrevista!
Crédo! Cruz! Desenxabida
E' essa causa e tão vista I

Muda a agulha e víra o disco
E continúa o trombone!
E' chapa com muito risco, .

Mais piór que gramophone .

Com «.11 Cidade» ,

dI_) Bisbilhota.

)

Janeiro e Março expremendo,
Pretinho' como azeviche
Fevereiro irá dizendo:

'

-Será que eu sou sandwiche.?

Com a «encrenca-
da» ...

Faliava tanto o Tadeu,
Mas agóra não se cança
De dizer no ouvido meu:
- «Olha a Lei de Segurança!!!»

Saraplão
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