
,
,

r,

t,

Anno Florianopolis, Quarta.-feíra, 20 de Fevereir-o-d-e--lg-3..,,-.-5-�"..;..'-..--........--IN�Ú-m-���·-·--15-3
-

L'!�·s·'s.."*"r_..'*......_.._.�"""""'= ...... ,.,
....���������� �

t Redacção, Admnistracçio �

_I"
e Officlnas �

.

H RUA CONS. MAFRA, 51 �
ti �
H
C. Postal, 37--Phone, 1656 �.

��OO���:���OOftlD O p O V OA voz

I Número atrazado$200 .$300Número avulso Propriedade e direcção de JAIRO CALLADO
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·Esp·IOnagem Complot- ��OO���������I�
Abatimento nas.pas-IJuramento á

mania � Nas � sagens de aviao bandeira
,

-

. IH1 Bastidores:1 de
RIO, 20 CG) - o Tribunal. ,

MACEIO 20 (G)-A poli- H � Contas. registou ° acc?rdo da RealIza-se amanhã, as 10 ho-

A cia continúa suas actividades para t.oo��� OO���� procura�ona da Republica com ras, na séde do Tiro de Guerra

PO r amO r apurar, integralmente, a extensão O t h d
o Syndicato Condor, para o nO. 40, á rua José Veiga o ju-

do «complot> recentemente dês- ._

n em, passou, em y ro-al- abatimento de 50 '(. nos fr �ços ramento á bandeira da tu�ma de

coberto. Já foram recambiados,
() a�'hPoFrl:siedPoCrlo'ho. genera das passagens. requisitadas pelo reservistas de 1934 que con-

eauc o ores a unn= f
. ....

'

para o Rio. dois dos implicados,
�

17' b" l d' .
governo para unccionanos CIVIS e cluiu, naquella Escola de Guerra

J
roram rece e- o, ia os meiti- militar" d

. .

.
,

C d
-

d
o ex-sarzento orge Peres e c J • h"

_5 quan o em serviço nas a sua íormaçxo militar Esta 50-

orno a se ucçao O elegan
o. .

'lOS em irrepre enstoets ternos r h ' ..

.. ex-tenente comrnissionado no 21 I. • ., �a!, ....!:.�!� __". Iemmdade será pública.

te it
-
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rancos, o sr. coronel Arisliliano,

��t���
...�a���r���"Z"rz'I'&'''*''"S...

r:e�''iif''�rslcapl ao po aco, evou ena-
.. , aplainO e Iveira.

) dr.Juca .%loellm:mneo nari-�" �"""�"""=:A'-""""_''''''''''�''''''''_''''_H

te e Annita a morte lnfarnant Le roi !ud�. sl.Ari�tides��mfJs, prefeito � A ( �II )AOE iH
o-

e 5'amuse I�le;.no. G la s� fOI a lancha da � - -- !!!!II -- II

=========�, LONDRE'" 20 (G)-O
. )aude do Purto com tão illus- �HJ .......

r.1
BERLIM 20 CC) A d I

.

d
..

o. ret . til Ontem ch A id d
�

;,
_ up a pia os papeis Interessantes, que Jorge V rec- b crá, depois de

res personagens, rumo ao appare- �� _. oveu., CI a e tomou um banho, �

decapitação, a machado, de duas era encarregada de dactylcgra- arnan'iã, no palacio Buckingh m,
lho, onde encoslou.p.ira que o gene � mas nao fICOU bem Itmpa, porque as torneiras ío-

I'mulheres na manhã de ante-ôn- phar. Por �eu lado a formosa se- o mini tro Arthur de Souza Co ta,
01 Flor�s se transferisse para a-

II�I�
ram abertas com parcirnonia. Entretanto o calor ftJ

tem, em Berlim, é o epilogo dra- nhora Anmta von Berg dava in- chefe d
.

_ f'
.

d quella J Íuctumte sala de conje- � cedeu, soprou um ventinho que amenizou a tem- �.

d d f ff
. 1

a rrus.a i manceira o . L
� peratura A' 't

'

manco e um romance e amor orrnações ao o icial polonez so- Brasil ' h d
tenctas po ilicas. � . nOI e, apos o serão eu tambem tive

e e.pionagem. Essa execução col- bre a a�tividade da.usina S!em�ns pelo �m��:ad��
a

R:�7sm�:n Ôli� E a lan�ha, já c im os qua�ro.� a.im'press�o que iria dormir meihor. Afinal eu tinha

Iloca em situação trágica um ele- de que tinha conhecimento a noite veira.
em seu bojo, emquanto o aoião � direito a ISSO, pois trabalhara o dia todo, Mas

g��tifsimo offi�iaI polonez, o �a- pelas confid:ncias de seu mari�o. permaneceu no parlo, and�u sem

ri
qual o que! Apenas caí nos braços de Morfeu, vem H

pitão Sosnowski, personagem pnn- Sosnowski, apesar de ser a pnn-
parar, em marcha lenta, a volta ift me. um sonho, um sonho encrencado, um sonho II

cipaI do caso, que se acha actual- cipal personagem deste caso cine- "do passare metálico. � ch�lo de bonecos, um sonho com geografia; tinha �

ment� �res? e.que declarou que matographico.está simplement.Íore- Reajusta- No cáes, diversos colligados e r ate �m mapa sobre a mesa, mas não era só isso: �
se suicidaria SI a eondem�ação á ": ao passo que. suas duas cum- menta das

diversos liberaes da direita. ob- � havia dansando sobre o mapa um bando de bonc- �
morte d� suas duas cúmplices los- plices foram hoje executadas a

seroaoam alientos as manobras da � coso Bonecos grandes, pequenos, magros) escavei- �
se elíectivada. machado. m i I itares lancha, lamentando não possui- � rados, rotundos, obesos, pretos, mulatinhos de to- Iii

Para retraçar o scenario desse Ao qUê se. diz, este officiaI po- rem.?s ?,ualidades do "Homem � dos os. geitos � feitios, com asm ais variadas indu- �
caco, que se assemelha ao classico lonez teve a Vida poupada para ser RIO 20 CG) O

..
lncis.oel. �� mentar�as ASSIm nessa confusão, cada um queria ��

scenario do filme de aventura e trocado por um espião alIemão al:- d G' d M
. 'hmlmstros E, numa roda alé então em ��� para. SI a posse do mapa. Dessa disputa insana e J

d.
" I P I

- 1 u�rra e a ann a entre- 'l . AI' rit estenl resulto b
��

e espIOnagem e preCISO evocar o tua mente preso na o ama. G I' V
SI enclO, estoura o tamlTo: �� , .u uma agunça, um saco de gatos, 't1J

episodio de 1934. O capitão Sos-
garam ao sr, etu 10 argas a - cp, i t d . � o.nde todos gritavam e todos queriam mandar) Inas ��tabella de vencimentos dos miIi- tanto s garad que.

t dan °t
ro elO e

i
- r

10·Nski era então uma das per- f
.

b'd I
e re o, SI u o em que a- �

ntnguem obdecer. O pe�a�o original dos bonequi- I!ti

�onalidades mais elegantes de Ber t�dres, que oI

receh.1
a pe o pre- cabar num beijo de reconciliacão, p nhos er(\ a falta .de disciplIna. De repente, no meio �

limo Seu :salão era frequentado Roupas para homens e ,1 Nte c�� sympat .Ia.. como num fim de fila? Sabem I � daquela. ba1�urdla, daquela algazarra doida; apa- �

pelas mais formosas mulheres e
criança só na CASA A ão OI esquecIda a sItuação, vocês o que querem dizer as ini- � receu-Imaglnem quem-o velho Ibsen, o grande dra- �

WJS cavallos causavam ipveja aos
CAPITAL dos reformados. ciaes D. N. S. P. gravadas na � maturgo norueguez, O psicologo profundo da alma �

ofificiaes da «Reichswhr», O of- prôa da lancha? Decididamente ri hum�na. Com aquele olhar severo e aquela fis:o- �
ficiaI polonez levava grande vida, Na C o"rte de Nerêu será l?residente. r nomla aus�era, olho,u com superioridade por sobre �
era um cavalhéiro amaveI e sabia 'Rise amarello doscircunstanles.

�I�
os pequenInos gladIadores e entregou-me um dos �

af.r,sentar-se como um grande se- r seus formidaveis dramas «Os Pretendentes á Co- �'

nhor. Durante a guerra fôra offi- Zá Catharlna t rôa».

tl�cial do estado maior do exercito A II
I!'r

•

Metido na sua sobre-casaca preta, o frio anéi- I\"

austriaco. Polonez, dizia preferir ppe ação, Reclama- � tomista da alma humana virou as costas e desa- �
Berlim a Vasovia. � pareceu. 'it

Renate von Natzmer, pertencia ções da � d
Continuei a observar a disputa dos bonecos �

a uma famiIia aristocracia de antes
! e pau. �

da guerra. Tinha entrado para as Scena de pugilato e povo ���
Mas derepente surgiu no meio dos polich:ne- �1repartições da «Reichwshr» aonde

----
� l�s u� q,ue certal!1ente era mais sagaz, mais pers- I!i

ma intelligencia· e seu nome lhe ..
E' notorio o descaso com que � plcaz e. tInh� aptIdões de mando, violentando sem 'ii

valeram rapidamenteIogar de con-
crise nervosas as emprezas creadas para servi- � fazer vlOlencla. �

fiança. Dactylographa, era empre-
rem o público olham o cidadão � .

Era ass m, um fantochezinho engraçado, olhos �
gada nos serviços secretos do Es- Rio, 20.-(G)-- perada 5cena de pugilato. pa5ante, que á custa de seU, ni-.� VIV?S, tez �or�na, o sorriso fixo sempre nos seus �
tado Maior. Um dia entrando num A Cô.te de AppelIação O dr. José Antonio Nogueira ckeis as vae mantendo. 'it' lablOs, e_xtInonzando a insensibilidade, pois os bo- �!.salão encontrou o belIo Sosnows- Viveu, hoje, por occasião do juI- requereu ao presidente comtass:! Ha dias, um chauffeur de om- � necos nao tem nervos, nem alma; e, assim, foi des- �.

ki, a cujos galanteios não se mos- gamento do aggravo da mãe do da acta o seu protesto pelo acto nibu.s e�tendeu de fazer. concu�- � de logo pondo termo á disputa. Num abrir e fe- �;
trou insensível. menor Ged Gustav, á sentença da barbaria que alli acabav� de rencla � empreza contrana, obn- � char de olhos pegou dois ou trez dos disputantes ��
A baroneza Annita :von Berg que concedia posse do mesmo ao occorrer e que não se devena re� gando, �mpe��hvamente, os pobres � e enguliu, após tê-los triturado violentamente entre r;�

era a e5posa elegante e rica de seu pae natural, John junrg'ls, petir para decoro da justiça. pas:agelfos Ja�a(..omodados em um � as suas reforçadas mandibulas. �
um engenheiro da casa Siemens, momento de grande emoção. O A :cena de pugilato provo- vehlcuIo, da empreza que comba- � Com aquele exemplo material aos olhos de ��

Tambem não poude resistir á su- auditorio estava composto de ju· cou cnse5 nervosas de choro em te, a desembarcarem e lotarem o � todos, a tempestade passou. Foi agua fria na fer- �

ducção do bello official. ristas, senhoras e representações algumas senhoras. seu. � vura, todos os bonequinhos irriquietos foram se �
Iniciou-se o romance' Outras de diversas dssociações femininas, "C;omplot"

Como este facto, �podemos � ac.ocorando aos pés do boneco antropófago e hu- (t�

pessô�s foram envolvidas no caso, I !�dos curi��os do desfecho que
enumerar muitos outros. I!!I ml1demente prosternados, aceitaram as ordens. f,�

Incluslvel Irene von Jana que tra- ma ter a Ulsputa pelos seus paes
communista Ainda, ôntem, os frequentado- � Então, o b.oneco risonho, sorriu para todos, ou ij

balhava com Renate na «Rei- de uma criança de 4 annos.
res do Ci�ema Odeon,

.

que ape- � de todos, domInOU-os com um olhar fulminante e ��
chswshr» e dois homens que não Na ordem do dia travou-se RIO, 20 CG)-Communicam zar do mau tempo remante de- Je perguntou: 'W

tinha desculpas porque só a am- acalorada cli�cussão entre o de- de Baurú que foi descoberto ram preferencia áquella casa de

�I
-Então vocês não conhecem a historia de ��

bição do dinheiro os levou a tra- sembargador Armando de Alen- um grand� «cOl�plot» communi�- diversões, �oram ob,rigados a e,s� t Alexandre? rj
hir. Foi por causa de Irene von car e o juiz em funcção de de- ta, que �Isava ImpIant�r o reg�- perar 15 mmutos,. �l�m do horano � -Não sabem que a divisão do imperio só se �
Janl condemnada a trabalhos for- sembargador José Antonio No- me. na �Idade, que �ena o pn-I marcado para o I�ICI� da sessão, I � deu depois da sua morte? �

çad�s por toda a vida, que o cri- gueira. A discussão, e�polgou melro nuclto do palz. pOlque os propnetanos, talvez, h -Não, estão vendo que eu mando aqui; e ain- r�
me foi descoberto. A mãe delrene tanto, que levou o pnmeuo ao Foram presos vários elementos. espérassem lotar a casa. � da estou VIVO? Como querem fazer o inventario? ��
von Jana mostrou-se, um dia, in- emprego de palavras menos res- E�tão ,e�volvidos inferiores da

A

Isto, at�enta C(l�t.r� os nossos � -Eu mando, eu diEtribuo as portas e acabou- f,�..�
genuamente satisfeita diante de peitosa3 ás suas proprias togas e Forç� �ubhca e um advoga?o foros de CIdade clVlhzada. � se. �,
um oHicial pelo importante augmen- logo depois a uma rapida e ine�- que rügIU e que tem grande m- � -Mas depois? Arriscou um bonequinho de F.�
to da pensão que sua filha lhe flue�cia no seio do operariado UIt-Imos D coragem. �
dava. Em fóco a lei paulista. �

. -Depoi� ... disse sorrindo. o antropófago, de- �]
As autoridades militares, sur: de e Comprae para vos conven- � pOIS que e� tIver. passado, a mIm pouco importa o �

prehendidas por saberem assim S gu- cer O formidavel e economi- arrancos � resto, sou msenslvel. O futuro, uma incognita; o �
que uma dactylographa não podia rança co SABÃO INDIO . � passado uma bobagem;, o pr�sente é que é, O pre- �

dar à sua mã� uma pensão prin-
. � sente sou .eu ... e ... opres mOI/e de/age. Que m'im- �

cipesca, começaram o inquerito e RIO, 20 CG) - Em virtude NOVAS MOEDAS RIO 20 CG)--O �", porta, ouviram? rl�

d Ih d
' s palaguayos .., A essas I d

�

interrogaram longamente Irene, que o traba.o e obstrucção dos RIO, 20 CG)-Deverão ap- aprestam-se para uma offensiva � pa avras, os pe aços d.e pau foram lit1

acabou por confe,..r que entre- deputado" ,6 hoje ,erá iniciada parecer, por e,te' di.. , .. nov.. de grandes propor�ões, estando L s� �ncolhendo
e desapareceram da C1fculação. �

gava a Sosnowski, á seducção dp a discussão do projecto de lei de ��edas de 2$000, trazendo a �f- os bolivianos retirando em cliver�
II BIS B IlH OTA. �

qual não pudera resistir, uma co- Segurança Nacional. hgle do Duque de Caxias. 50S pontos. .- ,., *_&!r"a---:rz::!* ......�"'"""
�
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EM LAGUNA,llntegral ismo
fulminadapeto lO •

Segurança raio O Chefe Provincial visita
A estação allemã DJA, onda B 11IIUsque31,38mm. irradiará amanhã o RIO, 20 (G)-O projecto

programma abaixo, para a Ame- de lei de Segurança Nacio- LAGUNA, 20 (G)-Ontem Sabbado passado a cidade integralista de Brusque recebeu
rica do sul. nal entrou ôntem na ór.lern á tarde, desabou forte tem- a visita do sr. dr. Othon Gama d'Eça, Chefe Provincial, que se

As 23,15 corresponde às 7,15 do dia na Câmara. pestade sobre esta cidade. fez acompanhar do universitário Jorge Lacerda.

hs. no Rio de Janeiro e 3,15 às Foi discutido no plenario, Em Magalhães cahiu uma n
II

n

Não será devolvido o original 11 15 h O substitutivo apresentado faisca electrica, que attingiu A recepção
publicado ou não. 23' 15 À�nuncio DIA (allemão em parecer da Commissão a viuva Gastão Villela, quan:- A quatro kilometros da cidade foi o Chefe Provincial re-

O "COnceito expresso en arti-
.

tu: ). C cão popular al� de Justiça, pelo sr. Hem ique do entrava em sua residen- cebido pelo Chefe Municipal, companheiro Ivo Mosimmann e

go de collaboração, mesmr soli- feo��:uez. an,
Bayma, sub�titutiv_o este que cia

..
Essa senhora tom�ou mais alguns camisas verdes.

cilad i, não implica em respon- 23.20 Hora feminina. I entrou em dls.cussado e vfot�- fulm!nada, tendo morte ms- Feita a saudação, o Che.fe Municipal convidou o dr. d'Eca
sabilidade ou endõsst por parte 23.45 Ultimas noticias (em alle- ção como pr�Jecto a re en- t_a_n_t_a_n_e_a_. a tomar legar no seu automovel, rumando em seguida para a cidade.
d R d -

) da Commlssao I Um Terço da Milicia fórmou em frente ao Hotel Grachera e acçcw. mão .

.

Querendo reparar, engraxar e a-

A· t 24 00 11 O h h 'lh
r onde fora� hospedados o Chefe Provincial e companheiro Lacerda'. .. ._

sSlgna uras . Jl rc etdra p 1

armo-] var seuautomovelprocure a «GA-
. d B I' t NA A' chegada o Terço saudou o Chefe com dois Anauês!ANNO 44$000 nica e er rm oca. Prefiram sempre o inegua- RAGE AMERICA »rua

d d d1 00 H .

t h ll'do um li I TI' 1 Eleva o número e camisas ver es e outras pessôas sym-SEMESTRE 24$000' oje eu en o -

Francisco o entmo n' .

TRIMESTRE 12$000 oro velho. vavel SAEI�O pathisantes cumprimentaram então os visitantes. O Departame, t>
MEZ 4$000 1.15 Ultimas noticias (em por- IND IOde Cuntyba Depois da borracha, F�tminino offertou ao CheJe Provincial um lindo ramilhete de llôres

A correspondencia, bem como tuguez).., . O café; a�ora o lna
uraes.

Desfl'leos valores relativos aos an- 1.30 «fiqUl esta-se muito bem».
I d

-

nuncios e assignaturas devem Hot'a va,riegada.. Instituto dos a go ao j A's 8 horas da noite desfilou Fala avenida João Pessôa
ser enviados ao Director-Ge- 2.15 Da VIda publica: Conforto L��)_NDRES, 20 (C) - An- (uma Bandeira Integralista que prestou as honras ao Chefe Provincial.
rente Jairo Ca!!ado. e segurança do omnibus, tram- COmmer· nluncdl�-sebde'l �anch:.;ter que o O Chefe Provincial _acompanhado do Che�e M. nicipal,

ioai) e da via [errea subterra -

C iar ios a go ao rasi erro esta enconlran- secretariado do Nucleo e companheiro Lacerda, assistiu o desfile
do novo mercado nos centros ma- dos camisas verdes do Hotel Gracher.
nufacturareiros de Lancashire, o�- O Departamento Feminino e os Plinianos tomaram parteRIO (20)-Affirma-se que de a ma'vacea de procedencia do desfile.

O conselho do Instituto dos norte-americana perde terreno, de-
Commerciarios requererá, ao vido á valorisação artificial. Nos Ati rado res
presiden te da Republica, a As restricções cambiaes do A' s 8 horas da noite já éra grande o movimento na séde
reducção da taxa de previ- Brasil tiveram uma influencia d� veterana Soc�edade dos Atiradores, A'quella hora já estava qua

dencia, d ser cobrada aos pouco estimulante sobre o novo
s I repleta a platea do grande salão, notando-se grande numero de

empregadores e empregados, mercado, sendo, entretanto, espe-
familias e de pessôas extranhas ao movimento íntegralista. Notava-

para 1110 010. rados resultados ute is, se no salão a presença de grande numero de pessoas vindas do in- �

Para o Natal e Anno borr, os Q������t��f��l��. terior do municipio para ouvir a palavra dos doutrinadores. /�

votos de bôas [estas e feliz entrada �� �1 A' s 8,30, ao chegar o Chefe Provincial á séde dos Ati-
ODEON <TI d d I' l� ,�]

radores o salão estava repleto de es.istentes e camisas verdes.- t-resa o es mo, de anno novo, já não obedecem ,}.\1 Att t b ��)ás 7,30 horas, aquelle systema antiquado e serem �� en ae. em \� A conferencia
IMPERIAL _ Pugilista e a

formulados em cartõe. Hoje é � • � O palco da Sociedade dC'3 Atiradores apresentava U'TI as·
Favorita, ás 7,30 horas. feito pelo telephone ou por

Phoao-�� f� pecto festivo. A Bandeira Nacional e a Bandeira do Sigma desfral�
gramma: E mais chie, mais pra- .#, A Agenc i a Mode rna l� dadas. A mesa que serviu para a presidencia da sessão publica

ROYAL-Quando a mulher tico, social e moderno! � de Publicações, com séde ��
doutrinaria, ornamentada de flores naturaes.

���������,l������'ZII "'�1 em São Paulo, é autorizada e fis- Ao entrarem no palco, o Chefe Provincial e os companhei-
��,... _!: �� �_.�' � • 9t rf,] calizada pelo Governo Federal e

ros Ivo Mosimann, Jorge Lacerda e Secretariado do Nucleo, uma
l�

.

[� (�

� grande salva de palmas da assistencia os saudou.l\\(� CONVENÇA-SE, l�� l\� possue a carta patente n. 112 � Um terço da Milicia montou guarda à entrada do salão.� que nos receptores PHILIPS são aproveita- � �
�

O Chefe Municipal declara aberta a sessão.
t�, das todas as importantes conquistas da sciencia r� FORMIDAVEIS sorteios próprios, tres vezes! por

�
Fala o universitario Jorge Lacerda. Orador f1uenfe. Palavra�l -'

1

l� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras Im1 do radio, razao porque recomrnendarno-Ios.

� I
simp es e convincente. Phras�s repassadas de uma lidima fé inte-

��
AGENTES:- COSTA &. Ca. ' EXTRACÇÃO com globos de crystal. gralista. O companheiro Lacerda começa dizendo do seu enthusias-

[� �

�
mo ao visitar Bru.;�ue, consider,ad� a capital civica do Integralismo.l\'l�

RUA CO 'S
.... � A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- Refere-se ao conceito em que e tido o Nucleo de Brusque, devido�� N ELHEIRO MAFRA 54 - Flonanopehs � teios são presenciados pelo povo ' d" I d.�� � a sua ISCIp ina, à sua or em e á sua operosi dade. Refere-se em

������������������ segui�a á lu�a que se esp�r� �orios�para o IntegraGsmo. Analysa
depOIS, com Justeza de aprecIação, a mdole dos tres adversarios do
Inte�ralismo-«o m�lusco'>, aquelle que vive corroido pelo indiJ,,
rentIsmo; o c�mm�lllsmo e a hberal-?emocracia. RtferF:-se depois,
10ngameAe, a LeI de Segurança NaCIOnal e termina o seu discurso
diversas vezes interrompido por salvas de palmas, lançando um ve�
�emente appello aos camisas-verdes de Brusque, para que estes con
-lnuem com o mesmo denodo e a meEma fé nos de!.ignios do Inte
gralismo.

Lwanta-se o Chefe Provin:i 11. Uma salva de palmas sau
dou-o.

.

O dr. Gama d'Eça inicia sua conferencia doutrinaria. Con-
VIcto no estudo dos pO:ltJS que ventJava, o oradJr, calmo e ao
mesmo tempo ene 'gico nas suas affirmações, electriza o auditario.
O melhor tempo de sua d)utl confer�ncia d!dicou-o ao estudo da
these - Somos contra o proletariado? - de cujo estudo o i!lustre
Chefe Provincial fez U'll esplendido ensinam�nto da verdad,'ira fei
ção do Estado Corporativo, Oiltra these im,)ortante da sua confe
rencia, foi sem duvida, a d:!dicada á L�i - de Segurança Nacional.
Termina o .Chefe Provi lcial a sua confe:encia, qu'! perdurarà na al
ma dos c�mIsas verde" sob uma. consagradoura salva de palmas.

Cantado o Hymno NaCIOnal e pre;,tando o compromisso in
tegralista o Chefe Municipal declarou encerrada a sessão.

V sita á séde
Domingo pela manhã '0 Chefe Provincial acompanhado do

universitario Jorge Lacerd-a visitou a séde do Nucleo, demorando-se
em inspecção dos serviços das diversas secretarias,

A despedida
Precisamente ás 9 horas da manhã, partiu desta cidade com

�est�no á Blumenau, o Chefe �rovincial acompanhado pelo u�iver
slt.ano Jorge Lacerda, Ivo Moslmann, Chefe Municipal e alguns ca
mlses verdes.

,

A'quella hora o Secretariado do Nucleo e grande num�ro
de camIsas verdes apresentaram �uas despedidas ao Chefe Provin
cial, no Hotel Gracher: l�cal de on.de partiu a caravana integralista.O Chefe �rovIncIal despedIU-se de todos os companheiros
presentes ao bota-fora, tendo para todos palavra de (mthusiasmo e
de esperança.

A marcha do

INDEPENDENTE
Irradiação
da Allema

nha
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Redactor-chefe
Martinho Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

\gentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração
•

Cartazes
Dia

do

nea.

2.30 O matagal no inverno. Nar
rativas, poema� e canções de
Hermann Loens.

3.00 Leitura do programtna (ai
lemão, port.); Despedida DIA
(allemão, porluguez).

raixa postal 37

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

c
CENTRAL-fi hora do co

d:.lail, ás 7,30 horas.
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VA IAÇOES SOBRE

_A HORA ACTUAL-
-

PETRARCHA MARANHAO
------------------�----------_----------�-

Nesse regimen, prepondera
uml situação de violencias. As
situações formadas, principalmen-

te as situações politicas, estão

conduzindo hoje como nunca, o;

hom�ns todJ3 para a luta. E
uma luta d:l resultados imprevisi
veIS.

DJis campos oppostos �e cons

tituiram: o comrnunista e o fas
ci5ta. Este, de repressão áquelle.
E a D_'mocracia, que detem-o
poder, cr Iza os braços. Mas as

correntes adversarias ao regimen
imperante, se esquecem da lei
physica, de que a toda acção,
�orresponde uma reacção igual e

em sentido contrario.
E é de prever-se que muito

brevemeute, a Dêmocracia, por
um natural instincto de conserva

ção, venha tambem a f!ntrar na

luta, pura se defender e salvar,
combatendo a fascishs e commu

nista�.

A solução dos problemas so'

ciaes, urge agora sobremaneira.
E ninguem mais deve, o quanto
antes, reivindicar a victoria, do
qu� os democratas legitimos ...
Mesmo porq�le estamos na hora
H. E a intelligencia manda que
se aproveite jà, a opportunidade
ultima de vencer ...

Integralismo
nos municipios

FLOHIANOPOLIS

Serviço da F. B. 1., t.special para A GAZETA
---,,---

O secuh XIX foi deno:nillldo tes em si por impossivel, nem na côr e a fórma do am)iente em

«S�culo d1s hze,». Pois b�m, o decima millionésiml parte da que está, seja elle qual fôr, em

adual, o seculo XX, é o s�culo quarta parte, do que o sujeito 50' qualquer temro e em qual �uer
do} f050s d: artifício, ou dOJ phJ.- nhou que estava sonhanlo qu'! logar. E no caso em questão,.

rée" no s�ntido p�j)fativo que possuia!... principalmente, no que disser res'

es'a palavra já to:n:>u. M�ntir é ii ordem do dia da peito ás idéas.
D� facto, este é o sê:culo da D15- hora actual. M�ntir é adular. A

simuhção, DJ. tap�ação. O se-::ulo dular, formndo um trama bem
da, Apparencias, feita de elogios mutuos de Clma-

A_)parentemente, - e isto já radas entre si, que se interdepen
foi pro?a_5ado de plano, - a é- de'll, romp�ndo e dizendo o dia
poca é d::> que é positivo, mathe- bo daquelle que deixar um dia,
ffi1tico, re,lIi;la, material, concreto. um S0 dia,- de lhe satisÇazer um

Não ha tal, porém. Pois, se interesse, interesse talvez incon
prowrarm03 bem, se pensarmos fessavel.
um pOUCJ, veremos desconcertados, _, Exaggero?Má fé? Pessimismo?
que ° que ha é o conirario. Ven· Não. Nunca. Verdade pura. Facto.
cem, os que sabem enfileirar phar- E patente. B.1sta que se entre em

ses feitas, p:oferir um discurso rodas litterarias ou politicas. E se

bombastico, rutilante de exores- verá. Positivamente...
sões capciosas e felizes, estupidas S.::gundo item do regimento in
ffi'lS engraçadas, falar em tom terno da sociedade de hoje do se

sentencioso e pedante, gritar bem culo XX: Trahir. Saber trahir,
alto contra a, mentiras convencio- sem que a victima venha a saber
naes mentindo convencionalm,"nte, nunca, d� sua situação.
logo em seguida, atacar a «tout Depoig, integràr-se numa lei
le monde et .... son pére», com- natIral, mas natural para os seres

mettendo o que acabou de desan· inanimados, os seres mortos, des
car pouco d.::pois, p'Jxar pôse e personalizados: a Ilú do mimetis
basofiar uma cultura, uma reserva mo, que con;iste no individuo se

de conhecimentos, uma intelligen- confundir, se adaotar intearalmente
cia e um prestigio nunca existen· ao meio em que· vive, to�ando a

Danks, havia, quando era ne

cessaria, a contine:l:i:i das idéas:
para se evitar qualquer aborreci
m"!nto, o individuo se abstinha
de fazer parte dt' qualquer partido
ou correate. Hoje, (ah! Diogó"nes,
se vivesse em nossos dias teria
vergonha da theoria de que foi
chefe, dada a sua insufficiencia
em relação ao que hJje ha) o su- _

jeito com?romette-se com todos
mente a todos, e não é sincero a

nada I Agrada a todos primeiro.
Depois passa a trabalhar para
conseguir dissociar tudo, para pro
vocar entre-destruição, luta de to

dos contra todos e contra cada
um. '. e assim, tirar calmamente
partido, até que outro faça o mes

mo comsigo I ...

E' o imperio soberanamente
dissoluto de Tartufo!...

Na sessão pública de hoje, o
da Fonseca fará uma conferencia,

academ�co de Direito Salvino \
,

)1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I C a r los H o e � c k e I .1
I· Matriz: FL.ORIANOPOLIS �

Blurr\enau - ..Joinville São Francisco - Laguna Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

r�1 Secçao de Secçao d e Secção de
�

.

FAZENDAS: �
�� Fazendas nacionaes e extrangeiras para tern JS FERRAGENS: MACHINAS :

�r1J
Morins e Algodões Machinas de beneficiar ;madeira .

r� Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
� Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ísrragens para portas Machinas para latoeiros � 1 tA\1

��. Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: arados, �
�

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. l\�
Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de � esplosão, Motores

�Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos �
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos, �Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �
Toalhas e guarda-napos Arame ele ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �
Sapatos, chinel!os, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico

�Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionae5 e extrangeiras Material electrico em geral �
Ernpreza r-,Jacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleiro "Arataca" �
�

������l{�����������Â���ÀVA'Vl�

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, dís
pepsias e demais enfermidades do apparelho digestivo,
por sua acção sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e fígado, 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-

Fabrica de Moveis Catharinense xilas bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-
D E gente.

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

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

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

Telephone n. 1632 VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-

.=:::::::::==:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::=::::::::::=.::::::::=.::::::::::::::::::=:. ta I , Ca fé d a II ha e Hate I Metropol.

com p a n h i a /.\ II i a n ç a d a B a h i ali•• - Funõuõc 12m 1870 •••

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 IIncontestavelmente A Primeira no Brasil
rrpltal realisaào 9000'000$000
Reservas mais õe 36:000�000$ÓOOI'Receita em 1933 17.762:703$361
lmmoveis 13.472:299$349·
Responc;abiliàaàes assumiàos 12m ]933 2.369.938:432$8161(Estas responsabiliàaàes referem-se sórnante aos ramos oeif060 12 TRAN5PORTE5, que são 05 DOIS UN!r05 12m

quela rompanhia opéra)
Agentes, 5ub-Agentes 12 Regulaàores ôe Avarias 12m loàos os
Estaàos ào Brasil, no Uruguà" (5uccursal) 12 nas pr+nctpoes'

praças extrangeiras
Agentes 12m florianopolis rAmp05 lOBO & riA.

Rua r. mafra n
'

35 (sobraào) raixa postal ]9
T'zl eq r, ALLIANÇA Teleph.1.083

Escr-lptor-loe 12m laguna 12 Itajahy 5ub-Rgent2s 12m

Blumenau 12 Lages
.....

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

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

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!,,: 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. #Jode brindar seus filhos.
[.inôa Vista Panoramico.

Esplenàiôa praia àe banhos,
Optima nascente ôe agua potavel.

Terrenos completamente planos.

A VIL[.!9 BALNEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Hercilio Luz.
800 õo 6ranàe Quartel feàeral, 12m construcçõo,

600 õo 6rupo Escolar 10sé Boiteux.
Na-séàe ào Districto 'Iofio Pesaóo,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguassú.

Prestações mensaes desd e 30$000
A 5oci�l3aàe se �nr.lrrega õc construcção àe Préôios

no" lóree cõqutrtôoe.mcõtcnte o pagamento ee umcjentrcõu á
vista e o r-estnnte 12m pagamentos menscee.:

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

Chiquinho
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e baile').

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

r GARANTIDO
;�� E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATAlc;�
ACABA COM AS MANCHAS. CRA.VO!

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA.
_

ClOAf>I lpADO.....__ �

I

Carnaval,! Carnavál!
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!
OASA DAS MEIAS

RUA FELIPPE SCHMIDT N. 2

Optlmasvantagens para revendedores

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.

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

-

ATTENÇAO
Yaurt daGranja

Zina

A CAPITAL.
ARTIGOS PARA HOMENS
C R I A N ç A S Rua Conselheiro' Mafra (esquina Trajano)

E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Industria Junta Com- e������e Todos qu.ere_m
mercial do 't Transporie rapldo o seu quinhão �

Estado � Florianopolis Bom Retiro LONDRES, 20 (G)-Nos
RESUMO DA ACTA DA ACEITAM-SE PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS meios ligados á missão brasileira \
150a. SESSÃO DA JUNTA dá-se a entender que os repre-
COMMERCIAL DO ESTA- Fett & Cia. Limitada

� sentantes do governo do Rio de
1$000 DO, EM 9 DE FEVEREIRO AGENCIA-Fundos do Hotel Metropol "

Janeiro poderiam ser talvez leva-
I $000 DE 1935 O encarregado MARCUS MOURA dos a prolongar a sua estada em

2$500 Presidencia do sr. Major Eduar- �l�,��i��fr����',���E���. Londres, previ: ta a principio para
do Otto Horn. Presentes os srs. oito dias. Essa modificação no

4$000
Eduardo Ot�o Horn, Preside�te, A «GARAGE AMERICA-

programma da viagem seria mo-

30$000 Joã? Octavio da Costa. AVll�, NA)} attendea qualquer hora do
CoelhosGigantes tivada pela intenção, indicada

3$000 Jo�e F. Glavam, Robett� C?h- dia ou da noite. Phone. 1.577
Branco de por delegados de varies paizes es-

4$500
veira, Alvaro Soares de �hveIra, .."""""""""""�"""""""""""""""===--.....,.,."".- trangeiros, de vir a Londres afim

4$000 d:putados e )Oã; Tolentmo �U-II PASCHOAL SIMONE S. A. Flandres de se encontrarem com a missão

4$000 mor, Secretario, e abert� a sess.ao, Com idade de 3 mezes brasileira, para estudar as ques--'

3$000 aprovada a acta da sessaoantenor. LIVRARIA MODERNA vende o casal a 20$000 tões economicas e financeiras deti'r

8$000
EXPEDIENTE: - Carta do fundado em 1886 CRIADOR interesse reciproco.

sr. Fritz Vogel, da praça de Ja- Rua Felippe Schmidt no 8 EWALDO BAASCH Assegura-se, mesmo, que, além
raguá, enviando documentos para PrlLHOÇA de Portugal e Suecia, cujas de-('alxa postal1Z9 Tel, auto 1001-
serem arquivados nesta Junta; .f/r- Em Florianopolis pode cliri- Íações olliciaes são esperadas de
di Codigo Ribeiro End. Telg.quloe-se. Dito o mesmo sr. ac- gir-se a Ra,Ohael 'Diglacomo um momento para outro, tambem

ousando uma carta desta Reparti- SIMONE
R. Conselheiro Mafra, 76 'I. Checoslovaquia, a Belgica e a

ção: Idem. Dito do sr. Edgar Bar- Tvpographia. Estereotypi Suissa mandarão representantes a

reto, advogado na cidade de Encaôernação, Pcutoção, Tra Londres.bolhas em Alto Relevo etc.
Blumenau, accusando o recebi- 'r,:;'����_=-=====- �r. dir.-

•. "",,. Diz-se, por outro lado, qu s

mento elos documentos referentes �•••�----------�.G�e�. agentes cambiaes de Amsterdarn
a uma firma daguella cidade; Idem. O permanecem em intimo contado
REQUERIMENTOS:-Dos' ! com a Associação Britannio dos

srs, Ebert & Ínthurn, da pra':(a de � � Portadores de Valore ; Mub lia·
Itajahy, pedindo para registrar e � � rios Estrangeiros, a respeito da
arquivar o seu contracto social; � :! situação dos empréstimos brasi-
Registre-:e e Arquive-se. Dito dos S � leiros.
srs. Eduardo K�llmann & Cia � �
Ltda, da praça de Jaraguà, pe- � O
dindo para registrar e arquivar (
seu contracto social; Idem, Idem
Dito do sr. Max Collin, sacio da
irma . Collin & Cia»; da praça
de Jo:nvil:e, pedindo pa�a :regis
trar e arquivar a aquisição da
metade de uma quota no valor
de rs. 2S:000$000: Idem, Idem.
Dito do sr. Edgar hlein, socio
da filma «R. Milbradt & Cia»,
da praça de [oinville, pedindo
para registrar e arquivar o seu

distrado social; Idem, Idem. Dito
do sr, João Pa�s Padilha, de
Herval (Campos Novos), pedindo
para re6istrar a sua firma; Inscre
va-se. Dito dos srs. Romão Sch
wartz & Cia., de Alto Biguassú
(Biguassú), pedindo para regisner
e arquivar o seu contr_acto social,

I :t Só O profissional competente e criterioso
bem como a declaracão de sua e póde executar com esmero todos os trabalhos II
firma; 'Registre-se, Arquioe-se e I � photographicos, garantindo-vos revelação, cópias O
Inscreva-se. Dito dos srs. Vaz." e ampliações irrepreensiveis e absolutamente !
Costa & Cia .., desta praça, pedin- O duraveis. �
do para registrar e arquivar o seu � •
contracto social. bem como a de- O REVELAÇÃO GRATUITA DOS FILMS COMPRADOS O
claração de firma; Idem, Idem. NA CASA .,

Nada mais havendo a tratar, :O
o sr. Presidente declarou encerra- ���I�••---------��eoee.
da a sessão.

1 $900 Secretaria da Junta Commercial
1 $700 do Estado, em 9 de fevereiro de
1 $600 1935.

FIRME

•

emmereie,

e Agricultura
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

Preços correntes na praça de
Floriancpolis

FARINHA DE TRIGO
"Cruzeiro 44 kilos 36$500
Surpreza 44 kilos 34$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
Indiana 28$000

ASSUCAR

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

Extra 68$000
Diamante 68$000
Christal 55$000
Moido 62$000
Terceira 48$000

MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas d€ lei est. (3x23) duzia
38$000

Tabo�I�IMg.3x31 dz. 54$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

SAL DE CABO FRIO

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

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

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 kilos 10$500
3acco de 45 kiJos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABAO ]OINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grand�s 5$000

orvcnsos

Sarrafos I...

Mercado do Rio
FEIJAO

(Por sccco de 60 kilos)
Preto novo 11 $000
Branco especial 25$000
Vermelho 20$000
Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO

Vende-se um armazem, bem
alreguezado, sito no Ca1to do E5' A>'
treito, districto «J ião Pessoa».
T atar com Jacintho Luz, no

'ocal.

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramide ca'ixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 k,i/os)
Vélas stearina caixas 35$000 Fina com pó 13$000
Zé;;). fvlays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 1 1 $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 lei/os)

24$000 A Ih E
.

I 50$000Vélas de cêra kilo 7 $1 no gu a specia

Grampos p. cêra kilo i $400 Agulha Bom
.

46$000

C· M' 11 $':::00 Japonez Especial 44$000
imento aua sacco J

J B 40$000
Phosphoros Pinheiro lata 2 I 0$000 B'pone� ?;
Arame farpado n. 12 rôlo 26$500

ica orn a 34$000

Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 M.ERCADO FROUXO

VE.NCEo-SEters peneus aro 20.
Tratar na Officina XA

VIER.
Rua Conselheiro Mafra n. 100

,

Artigos Photographicos
Concertos
de Radio

Revelação -- Cópias -- Ampliações
PHOTO

J O S E' R U H L A N D Concerta.se radio com a

maxima perfeição e garantia.
Tratar com o sr. LEODE

GARIO BONSON.
Rua jeronirno n. Coelho 18

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 124

BANHA
VINHO DO RIO GRANDE

125$000
65$000
20$000
22$000
20$000

Xarqlle coxões arroba 28$000
Xarque sortidos arroba 26$000

(Por caixas de 60 leilos)
Em latas de 20 kilos 155$000
Em latas de 5 kilos 1 58$000
Em latas de 2 kilos 160$000

Enfermeira
Pessoa habilitada, corngran

de pratica de hospitaes e sa

natorios oferece . seus servi '"'(
ços em casas particulares.

Fala Alemão.
Rua Esteves Junior, 28.

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

XARQUE
(por .lei/o)

Mercado de Florlal1opclls Mantas Gordas

Feijão preto sacco 1 5 $000 Patos e Manta

Feijão branco sacco 1 5$000

I
Sortida regular

Feijão vermelho sacco 15$000 MERCADO

Milho sacco 10$500.
Batata sacco t 0$000 DIVEROSS
Amendoim sacco 1 0$000 (por leilo)
Arroz em casca sacco 1 2$000 Cêra
Farinha Barreiros sacco 1 2$000 Cebo
Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho
Café em côco sacca 26$000
Ervilha kilo $200
Banha kilo 2$000
Assucar grosso arroba 7$000
Polvilho sacco 15$000
Carne de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
C@ra kilo 5$000
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$OQO

Combinações Sorteios men-

João '0olenlino Junior
Secretario

inteiramente saes de amor-
�. rt
t:;ib�� ::.: ��. ,'I -. � ç I� �. í':

�-ê' t�,>.,� .;l::� to, ...•

novas e muito
interessantes
de titules de
capitalização.
quer saldados
quer de pa
gamento frac

CIOnano.

tização, com
reembolso

mensal, ao l'
numero sor

teado, do
O U P L O
do capital
nominal.

6$000
1$500
1$700
1$600

Compo!th::l Bfosi!�i� por(} it"(er,h�Qf cd';,'!'
er."o� ... :rr.f.::·.�"';' Cc ::cv:\':)''Tl'C

2.000:00oto..")Q - C!1.pi ';.:,' l-r L.i� .,\:� :5". h(,-.:) ::>(.I:�fl..�·.! ..j.·

eedo S(l,�'::'}.l· �:;l"!'.I· (,-

capll&1 "Ub"Ci"lpto'

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela Melhor
Sociedade de Capitalização»CAMBIO

Praças 90 dlv á vista
51 Londres 58$563 58$963
« Paris $785
« Hamburgo 4$790
« ltalia 1 $020
« Portugal $530
« Nova York 11 $870
« Hespanha 1 $620
« Su�sa 3$880
« Belgica 2$780
« B. Ayres 3$450

Limpos pesados kilo 2$000« Uruguay 6$200
Refugos pesados kilo 1 $300 « Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

5TOCK em 19-11 Entroocse 5ahidas
24 a 29·12

5.444
15.519
8.259
5.863

CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,
do final do 10' anno em diante, TODOS OS ANNOS

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
30 DE JANEIRO DE 1935:

Titulo N·
16.919 Sr. Julius Balt:lzar-Rio de Janeiro-contemplado com o CAPiTAL DUPLO

Rs. t 2:000$000
6:000$000
TITULaS
18:000$000

14.366 Abel Francisco Salgado-Rio de Janeiro-contemplado com Rs.
5.772 Sr. Luiz Gonzaga Flavio da Silva-Fortaleza-contemplado em TRES
5.772 3 x 6:000$000
5.772
5.772
18.497

14.931

COUROS

D. Maria Cortez-Rio de Janeiro-contemplada ccrn Rs.
Sr. Aloysio Guilherme Ferreira Costa-Belém do Pará - contemplado
com um titulo liberado de Rs.
Sr. Pedro Teixeira de Araujc-Pelotas- cont<:mplado com titulo libera-

do de Rs. 6:000$000
INFORMAÇõES COM OS CORRESPONDENTES REGIONAES

Campos Lobo & Cia.
Florianopolis Laguna.. Itajahy

6:000$000

6:000$000
Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xó\rque (fardo,)

7.555
15.306
3.274
8.110

105.8/8
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5�0

Faltam as sahidas dos

Virgilio José
Garcia-Rua Tira
den tes n. 1 O-Florlanopollldepositos particulares. ..

"'I' ....�
�� .�••••� _, r-,-

_ •••: ....... w ."
" __ • _ • __

.- _r-"
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Pharmacia
o

Em joias, moe- ••a.�.G-o.��eeo�••o�••e
POPU LAR uro das, barras, etc.

j.. . •
DE Compra-se, le- . Fabrica de Moveis �

gaImente. autoriz Io pelo Banco- . ,Antonio d'Acampara do Brasil, pagando-se os melho- .

.

DE e
Praça 15 de Novembro 27 'r�s preços: Unica Joalheri.a aut?- • Pedro Vitali �

TELEPHONE 1170 rizada pelo Banco do Brasil, RIO • e
�.........","""",=--",",,,,",�;;;;;;;;;;;;;;____. .....

berto Müller-Rua Trajano. 4C. • ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER �
ESTYLO-ua João Pinto, : / B-Telephone, 1693 :
e.....I��_.O..���

---------------��--'- ._�

A GAZETA
"".-

GAZETA

Dr. Cesar Av

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

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

tem-se deposito permanente, pelo mesmo preço, na

Casa Savas em frente ao Mercado

COMPRA-SE QUALQUER QUANTIDADE DE NOZES.

U
ENDE-SE uma confortaveI casa, sita na rua prin
cipal do districto «[oão Pessõa», com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

Ex-assistente do
Dr. Henrique Rupp Jor.

E

Dr. Cesar Sartori ,

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Clinica cirurgica-operações
Escriptorio R. Felippe

Schmidt rr 9 Phone 1483
�, Das 3 horas em diante dia

riamemente á R. Arcypreste
Paiva n' 1 -- Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves ]ll
nior, 179-Phone, 1.285 Dr. Fulvio Aducci II·Advogado

Rua João Pinto, rr 18
(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Dr. Ricardo GoUsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em altaCirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves [imior, 26

TELEPHONE 1131
Consultorio: Rua CC'rajano /8.

TELEPHONE 1284

fi"ihe

PharmaciasADVOGADOS

Dr. Gil Costa

E

Dr. Cid Campos
Escritorio: Rua Trajano,
n: 11.Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphills
Vias Urinarias

Almanak Laemmert

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

Relinação de Assucar _s_eu_s_a_mi_go_�_�._�e_1�_�_�_·P_IN_T_O_N_.__21 .

I Dr. Pedro de Moura Ferro

E'UHDADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional, Admi
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brãsil
( Guia Geral do Estado de Santa Catoarina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇõES

•

volume -- Distrirto E'eaeral
z' " -- São Paulo. minas e Paranó
3' -- Demais Estaaos ao 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 vspectal doEstado de Santa Catharina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

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

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

Rua Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

Consulto rio e Residencia

Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Advogado ;

Rua Trajano, n' 1 SObradoll i
Telephone n' 1548 :

Escriptorio de Advocacia

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da Faculdade de

Direito

Al'ADEmICO
João José Cabral, provi-
sionado.

CUNICA MEDlCO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo

Com pratica nos hospitais
da Europa

MOLESTIAS DE SENHORAS
-PARTOS�

n. Felippe Schmidi, 9-sala 3

Telephemes : mB1

Escriptorio 1.620
Residencia 1.274

IlDiagnostico aos molestias
Internas pelos RAI05 X

Tratamentos com as Radio -

Ondas Curtas e Ultra Curtas
Radios U. Violeta e Infra-Ver- !:;����������.
melhos--Completo Gabinete de

EI(c:ricidade Medica

Applica O Pneumo-Thorax Ar
tificial contra a Tuberculose Pul
monar, com controle raàiologico

Consultorio: R. Felippe:
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
� das 14 ás 17 hs.i-Teleí.
1475 - Res, Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450

Accacio Mo-
•

re I ra tem seu escrip-
de

-

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

tório de advocacia á rua

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, no.

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Nas grandes [netas 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-
I divel das necessidades!

-

Atwater Kent
Q mundo em sua casa

DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS
COM

Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Chegou
A VO'Z DE OURO

o Radio. de Qualidade

.------------------------�

Novidades
literarias

Pelleteria
Argentil".

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

Curte-se, lava-se e

reforma-se pelles para
agasalho.

A Educação na Russia Sovié
tica - Por S. Fridmann

Furumdungo - Por Souza Ca'
,

margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pé:
reira e Silva
Cassacos - Por Cordeiro de
�p'RlpUV
Edições de Adersen - Editore':
Edificio d'A NOITE - /4.

andar RIO

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

Preferir o Sabão IN010 de (Curitiba) �fa�br�i�c�a�d�o�c�Dm�O�le�in�,:
é dar valor ao que é bom, é ecanamica e rendôso

EXPERIMENTE E VERÁ QUE É SUPERIOR

j:

i
!

I
I

I
;' I

; J
I

\
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A GAZE.TA
A voz POVO00

Garage Americana

Rezressou ontem, v.a terrestre,
da sua excursão feita ao norte

do Estado, em inpeção aos nu

cleos integralistas municipaes, o

dr. Otton Gama d'Eça, Chefe
Provincial do Integralismo em

Santa Catharina,
Em companhia de s. s. vIaJou

o jovem academico de medicina mls5A

Jorge Lacerda.
Amanhã, ás 7 hora5, será ce-

De sua viagem ao sul do Es- lebrada na Igleja de São Fran
tado, regressou ontem pelu Max, cisco, a missa de l' anniversa
o nosso brilhante confrade dr. Jor- rio, em sufragio da alta de João
ge José de Souza, medico veteri- Anastacio Meira Lima.

���f�����l��l��'t�O

� Agencia Moderna de I��� Publicações
�j Autorizdda e fiscaliza- �
r�l, da pelo Governo Fe- ::3":

f'jJJ dera I -- Carta Patente, 112 I-

..�.,� �
"'-_ RESULTADO DO SORTEIO DO DIA 19-2-935 \l

� I' Premio 1931
� 2 " 9445
��, 3'

" 2590
r��
4' " 5750� 6'

" 6222 �1� Efj
$�l�l����{���.

fs7" rEVERE:;3141
�
I
ILQUARTA-FElRd

Jayme Unhares

Regista-se hoje a passagem da
data anniversaria do nosso preza
do couterraneo, sr. Jayme Linha
res, alto funccionario da Carlos
Hoepcke S. A.

A Çazela felicita-o.

Faz annos hoje o jovem Abe
lardo Beck, filho do sr. Arthur
Beck, gerente da nossa conlreira
Republica.

Anniversariou-se ontem, a ex

ma. sra. d. Maria Selva, esposa
do sr. engenheiro Frederico Sel
va, director do Instituto Polyte
chnico.

Fez annos ontem, a graciosa
senhorinha Alice Maria Pedreira,
applicada alumna do Collegio
Coração de Jesus.

fAZEm AHH05 HOJE:

a senhorinha Maria do Carmo,
filha do sr. Luiz da Silva Pinto;

a exma. sra. d. Maria Erme
linda da Silveira;

a senhorinha Jandyra Pereira;
a exma. sra. d. Dolores Fer

nandes Oliveira, esposa do sr.

Ary de Campos Oliveira.

I3APTl5AOU

Na pia baptismal da Cathedral
IVletropolitana, foi levado ontem,
o galante Danilo, filho do sr. A

gapito Mafra, commissario da Po
licia Civil.

rHE6Am UHS ..•

Dr. Ütion Gama d'Eca
,

-?

Chegou ante-ontem, do Rio de I . A -. •

J. J I S d I O dia de ontem trazia comSIgo,

danelflo:
o

sdr. °fe �uza,. e ega- desde o alvorecer o sicno da
o e eitor os unccionanos pos- b N-

' '"

f'taes, urucu aca.. ao que ter�a- ena
seja dia aziago, mas havia um

I daqUI.que f uctuan o no ar, que nos E assim, em vista de tantos
ir.cutiu 10:10 no espirito essa des- b d b elle.

o

I
em arques e esem arques,confiança pe o sucesso carnava- - 'd d b c� e la'

I de ô C d
nao po e esem arcar ...

esco e ontem. om o ecorrer I t I
d h

. ..

f'
ao mesmo empoo

as
.

oras, o vachc�mo 01 se E vae dahi entra o «outro»
confirmando: 03 honzontes esta-

d
em scena e «tapeia» a «negra-

vam carregados. E ao cahir a da»!
tarde e da noite foi aquella x-xx-xx- 'x

<aguada> maluca quó! se viu I, A' h Donaora que escrevo
Chuva! Chuva! E mais chuva I Chuva continúa pingando.Andam a dizer os espmtos Dona Chuva!

doentios e falhos de senso de Não faça caso do que dizem
confraternidade e da alegria sã d Iestes bobalhões. «Falta 'agual
que deve reinar entre todos os Sêccal Precislmos de chuva!
seres humanos, que o Carnaval Pr .cisamos de chuva!
deste anno vae ser regado com Póde dar uma «voltinha gran-muita chuva. d Ce» lá pelo eará, Sahara e ou-

Para esses, o nosso desprezo e
tras bandas menos molhadas!

três Evohés bem cerradinhos nos Depois de 5 de Março volte,ouvidos dos brutos!
n n então... querendo!

U Não faça caso da lingua des-
Si (,S horizontes se desanuvia- di-ses, que não sabem o que

rem, virá hoje fazer uma passeata
II I

zem.

daque as, o nosso va oroso e sa-

*
**As nodoas de café, ainda

que seja misturado com leite, ti

ram-se, mesmo dos lec 'dos mais
delicados de lã ou de sêda, den,
do-lhe!'. com uma escovinha mo

lhada em glycerina pura. Gm se

guida, aclara-se a par'e mancha
da com agua morna e passa-se,
lhe pelo aoêsso um ferro não mui
to quente, até seccal-a. A gly
cetina absorve a maieria coloran
te e a gordura.

Dia Pesado!

Em concorrida reunião, foi elei
ta e empossada a directcría do

lniciar-se-ão amanhã, os exa- Centro Academico «Oswaldo
mes vestibulares que serão feitos Cruz «, fundado em janeiro do
na ordem seguinte: anno passado, pelos estudantes de
Latim: dia 21, a' s 17 horas, medicina em férias nesta Capital.A banca examinadora será a se- Essa directoria está assim cons

guinte: Presidente-Desembarga- tituida:
dor Heraclito Carneiro Ribeiro e P'd h

.

O R• c:: " •

reSI ente onorano: r. uydrs. Zulmiro ....OJClm e FerreIra Portinho de Moraes; Presidente:
Bastos. Joaquim M. Neves; Secretario.

Geographia: dia �2, ás 17 João Anastacio Kotzias; Thesou
horas. A banca: PresIdente-Dr. reiro: Walter Fernandes; Orador:
Fulvio Aducci e des. Carneiro Jorge Lacerda.
Ribeiro e dr. Gama d'Eça,

Literatura: dia 23, ás 17 ho- Huje às 17,30 horas, realizar-
raso A banca: Presidente-Dr. se a conferencia do sr. dr. Ce5ar
Gama J'Eça e drs. Moura Ferro Avila em seu consultorio á rua
e Ferreira Bastos. Arcypreste Paiva, dissertando so

Psychologia e Logica: dia 25, bre: Tratamento da Tuberculose
ás 17 horas. A banca: Presiden- Pulmonar.

�������������
I te-Des. Urbano SaBes e drs. r.õ ..�,�r.=o _.

W d I J. A'

�""""������"ã'!.�,.)
an er ey umor e . ntomo � It

Bottini. �� Est·11haços J
H· d' 26 ' 1 7 h � • •• iyglene: Ia ,as 0- .. II

raso A banca: Presidente-Dr. k �Antonio Bottini e drs. Ferreira ����oo �:._����
Bastos e Wanderley Junior.

Conforme edital que está sen

do publicado no Viario Official
do E;;tado, está aberta, na Secre
taria da Faculdade, até 28 do Bisbilhota, mas o que?!
corrente, a inscripção para os e- Você diz e sem cuidados
xames preparatorios para os can- Que haverá baile masqué
didatos que tenham seis ou mais Na Casa dos Deputados?ll
preparatorios, obtidos sob o re

gimen de exames parcellados, se

gundo a Lei 23 de 11 de fe
vereiro, que revigora disposições
do decreto 22.106, de 18 de
novembro de 1932.

Taças!Segure na mão

MARCHA

(bis)
Segure. meu bem,
Segure, na mão,
Não deixe partir o cordão.

Você anda muito agarrado,
E eu não sei bem a razão,
Si é por estar animado,
Ou por Ialta dp. animação.

.

,aI ....

nario da Expansão Agricola e

Pastoril e abalisado director de
nossa secção semanal+-A Gazela
Agricola.
Ao presado companheiro, os

nossos votos de bôas vindas.

Vá sempre por mim creatura.

E veja que eu tenho razão,
Eu pego na sua cintura.
Os trouxas que peguem na mão.

Morena bonita que eu gosto,
Morena que eu gosto de mais ...
Si tu seguras, aposto ...
Não quero largar nunca mais ...

Pa a � retumbante concurso de
2a. feira de Carnaval, já estãoof
ficialmente a disposição du C. C.
C. C. as seguintes taças:

«CASA DAS MEIAS»

«COLOMBINA»

«ANCORA DE OURO»
n

u
n

DESPORTOS

Regressou ante-ontem, da Ca
pital da Republica, o sr. João
Cunha, chefe de Trafego Tele
graphico da Directoria Regional
dos Correios e Telegraphos deste
Estado e delegado eleitor da Cai
xa Telegraphica.

OUTR05 PARTEm ...

Mocotó vem abaixo i

Continuam os entendimentos,
preparativos, conlabulações, dis
cussões, atrapalhações e engaso
pações para a sensacionalissima
chegada á nossa assanhadinha e

folienta terra de

S, M. Rei-Momo!

CYPRIANO JOSE' �
OO������I

carnavalesca

Da Capital da Republica, re

gressou o sr. Luiz Freyesleben,
cirurgião dentista e delegado elei
tor do Syndicato dos Dentista�.

Diz o Waldir que o «Rei»
passou um telegramma cifrado a

certo homem-de-Íetras, musicista
e financeiro cá da ilha, para re

presentai-o no seu desembarque,
visto que tem de desembarcar
também no Rio de Janeiro no

mesmo dia do seu desembarque

vxx-xxx-xxx

Domingo!
Todos a nostos l

S. M. REI-MOMO
Vae chegar.

Vem do «fundo do mar»

e será recebido pelo treinadissi
mo amigo «prir:.cipe das aguas e

da Folia».

LORD TUBARÃO

F. c. D.

Chegou da Capital Federa] o

oro Thomaz Meyer, delegado elei
tor dos funccionarios pnblicos ci
vis deste Estado.

Em companhia de sua exma.

esposa e da senhorinha Alves
Lisbôa, acha-se nesta cidade o sr.

Simplicio Lisbôa, Iunccionario a

posentado do Ministerio da Mari
nha, residente e-n Nicteroy.

Seguiu, ontem, para S. Paulo
o jovem academico Henrique Sto
dieck.

E'ALLErImEHTO:

pécaFalleceu ante-ontem, no visinho
rnunicipio de Biguassú o veneran

do sr. Eugenio Francisco de Fa
rias. O extincto era genitor do
sr. Romão Francisco de Farias. O bando hoje vae trazer sua

«rainha». . . feminina, segundo
julgamos, para uma visita á séde
do C, C. C. C.

Serão trocadas saudações amis
tosas e o «Mocotó» fará nessa

occasião altas visagens, maraca

gens, rodagens e sambagens ao

grande público fvlião de nossa

terra!
Isto tudo porêm, siPona Chuva

permittir...
Que venha o «Mocotó», para

não deixar esfriar o «feno» de
pois de tão dezusada animação!

Reparem que o nosso Carnaval
está sendo commentado até na sé
de Universal de Rei Momo: Rio
de Janeiro!

EMPRE-
GO: Para trabalho ex

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

Treinarão amanhã, quinta-fei
ra, ás 16 horas os 2 quadros
do Avahy, já constituidos. O di
rector desse clube solicita o com

parecimeuto, portanto, dos joga
dores dos 10. e 20. quadros.

Reunir-se-hão, hoje, ás 19.30 '

os directores da F. C. D. par�
tratarem de assumptos inherentes
á entidade. O secretario da mes
ma convida a todos os membros
da directoria para comparecerem
pontualmente, á hora indicada.

O seu enterramento realizou-se,
ontem, ás 8 horas, no cemiterio
de São. Miguel.

* *
*

Não tivemos noticias recentes

da passagem sensacional do

Trem azul

que, segundo constava, vinha chei
nho de gente bôa para o fan"
dango!

Será que o «Trem» . descarri
lhou?

Religião
Congregaçao
N S Bom
Conselho

Sexta-feira próxima, dia 22,
recomeçam as reuniõfs da Congre
gação de N. S. do Bom CO.nselho,
na Capella do Gymnasio Catha
rmense.

Tamandaré F. C.
. ATHLETICO F. C.

Nada podemos ainda informar
sobre as actividades desse gremio
sportivo. Entretanto, acreditamos
que o mesmo se acha em descanço
regulamentar.

Os rapazes do terrivel Taman.
daré, sabbado proximo, organi
zarão mais um ensaio em conjun
cto para dahi serem: então, cons
tituidos os dois quadros, que dis
putarão o campeonato. O compa
recimento de todos tamandaréen
ses torna-se necessario, sabbado
ás 1 5 horas, no. campo Adolpho
Konder.

DOIS DIAS IMPROPRIOS
PARA TREINOS

São indiscutivelmente impro
prios os dias de segunda e sab.
Lado para quaisduer treinos, es

pecialmente quando o leam houvn
jogado. no domingo ou tenha de
jogar nesse dia. Parece-nos que
uma outra norma de treino será
admittida, para não causar bene
ficios e prejuízos a esse ou

áqudle club.

ft is F. C.

Para aproxima 3a.-feira, dia
26 haverá uma concentração de
todos jogadores do lris F. C;
para um rigoroso ensaio, no q al
serão aproveitados alg InS jogado
res que prom t em assignar ms

cripção por aquelle clube.

Quasi
E O Cuizeiro F, C.?

RIO, 20 (G) - O «Correio
Contin la se preparando em si- da Manhã» classifica de quasilencio o grande e tradicional club, carnavalesca a versão de que o

para poder praticar os seus treinos sr. Sylvio de Campos i.nporia
no. dia que lhe cabe

.. H�,qucn; como condição de adhesão de sua
aflirme que o .Cruzeiro ja esta ala perrepista ao partido consti
com as suas eqUIpes completas sem tucionalista, no sentido da fórn a.
rer havido necessidade da inter-I ção da [rente unica de São Paulo
venção de jogadores de outros I a sahida do sr. Armando Salles
quadros filiados. de Oli veira das cogitações como

candidato á governador.

o melhor sortimento de
artigos para homens f'O na

casa A CAPITAL. Centro Aca
demico

"Oswaldo Cruz"Faculdade
de Direito

Com «A Cidade» do
Bisbilhota

Bisbilhota, que perigo!
VQcê não tem medo, não,
De tomar cruél castigo
Soffrendo uma suspensão?!!

Sarapião

.......
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