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Numero avulso .$20°1 $300I Número atrazadoPropriedade e direcção de JAIRO CALLADO

o u Ramos Os falsarios de Join .. ��r��i�r�rras ..

-.

---------.,--------,-�---- vile.Acham-se presos' tado pelas
,

aguas
á á disposição da Justiça
Federal, nesta Capilal, os
Ires falsarias captu

rados, ha dias
Chegados ôntem, à noite, da muito architectado e maduramente

cidade de joinville. onde a acção elaborado e que estava em vésperas
sagaz e intelligente do delegado da sua grande realização.
de policia, jornalista Mimoso Ru- Vimos, ainda, frascos conten-

Í7, os surprehendeu na faina cri- do benzina, therebentina, raspa-
soaes.

'I minosa de engôdar os cidadãos deiras, estyletes, tintas várias, va

que vivem honestamerte do que lhes silhame, conta-gotta, etc., que se

proporciona o seu arduo trabalho fizeram arrecadar aos "archirnis
entregues diano e de fraudar ainda a 'eco- tas", os quaes, segundo averi

nomia da Nação,-acham-se nes- guamos, preparavam grande quan-
ta Capital recolhidos a Peniten- tidade de papel moeda, em no-

O informante adianta que tal proposta está em ciaria da Pedra Grande, á dis- tas de 500, 100, 10, mil réis. RIO, 2! (C) - .A.) que se

estudos. posicão das autoridades judiciarias affirmava, ôntcm, nas rodas poL-
�_����:�-=�'���'�'H���"" -

. daRepublica os individuos: Abra- Cahiu O projecto ticas, o caso de A!agô.ls será T:::-

-Q--
"

uando os tra - Vingando um assas- ham Schneider, de nacionalidade RIO, 21 (G)-A Câmara re- solvido, hoje, C0.11 a I1Jme .ção,

_

. sinio, morrem russa, e Martinho Pinheiro Mar- geitou por grande maioria, o pro para o ClqO de: .nterve-..o. do

dezenas ques e João Moreira Maia. com- jecto de lei que mandava admit- capitão Faria L,:TIJs, que faz

tados são Iêtra merciantes estabelecidos no Rio, tir nas Escolois Superiores, alurn- parte, como se sabe, do gab-
KARATCHI, 21 (G)--Em todos membros de uma quadrilha nos reprovados em exames ves- nete do genea' G)e3 MOLeiro

t
---

virtude do assassinio de um hindú. intemaciona] de moedeiras falsos, tibulares, ministro da Guerra.
�O r a d d

.......r....,....--"..-....��r:.......:; � r:;;�.,.. .

m I I occorrido ha tres dias passa os, que ten o como séde São Paulo, �-.._""""'"'"'.."."..._--���&.�����-:::1:E�:::.�:::.:�����;1
travou-se ôntem um sério comba- agiam em todo o Brasil e que lo- �� ti
te entre a tropa militar daqui e. ram ha dias capturados, como re- �I� AC IO .

'_ .

�� f��
<R �J

um gi U?O do: hindus, verificando- sultado de uma feliz deligencia da � -- ---- - -
..

fi u.,� �•.

se trinta e um mortos e cento e I o'icia joinvillense. �
---

.
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f 'd d b I f d 'I I
Nem sempre se escreve para as moscas! ,,;;

qumze en os e am as as partes. norma os por urna genh te � T
' I

I 1 d J' 'II' d d· ffj ive a prova disso no resultado obtido CO::l a J11'a:n I,,)
ep ionerna e oinvr e a parti a

"'� fi a« d d 1/.',
d • b

"I a e e ôntem. 1

O ' ,R I
os céle . es meliantes, procuramos .. N h di".

aU hoje as autoridades policiaes, ��
ão é que aja si o exterminado, já o movm-r.o : Ij

S " f d � do Largo I 3 de Maio. Não.
'

.

I. '

Dares a im e conseguimos todos os da- � E
��

d
.

f I
não será tão rapido o exterrninio da-.,u�]e LIo gre,n-

I I
03 e ln ormes que, de qualquer.. de I

� I'�

maneira possam Ínteressar os nos- "'� maMo I"]
I "as, o que é certo é que não escrevi para as III0S- �'l,1

sos eitores, e que por signal em '"
��

grande parte ja foram por nós �l
caso Antes, pelo contrario, escrevi sómente contra as m03- ��

divulgados em edição anterior.. �
cas ...

A prova? ��
Em contacto com essas auton-

r� E" I R b
�IJ

d d f'
.

'e! J. I
simp es. ece i uma carta de um habitante do I��

a es, OI-nos perrmtti o, no UI· lf d d L
��

F d I �
ma a a � argo que tem Seu nome como homenagem ao I(.�zo e era, examinar os objectos ftJ grande dia da abolição: o 13 de Maio! ��,

ap�rehendidos dd poder dos

fal-I�
A carta em referencia é o testemunho de ��

sanos; um ver a eiro arsenal de W Cida_�e foi lida. Foi lida e foi apreciada pelo
que a.A �1�

bugingangas, onde se destacam o '''11'1 Ias vitimas do mosqueiro.
menos pc- \ I

machinario, joias, e papel moeda '" M
\j

em regular quantidade, que

acom-I" B,abs�lhnão éll Sf0 issfol· [I;
h d "I.S I ata oi e iz, foi mesmo muito feliz, ocis qu�, fi;

pan am os autos o inquerito. '"
. , I b

r- L
r..: II J

" la se VIS u.m ra,m, não muito longe, os raios [utoidos (,1,· fiJ.1.I'�aque e uizo, encontrava-se -
� �

�
uma providencia esmagadora contra o procedimento de Uno momento o advogado dos in-.. pona Prefeitura.

digidos criminosos, dr. Ivens

�'" S·' d d
�1

B d A

1
I e ver a e o que Bisbilhota soube, estarão de [)a-

r I

astos e raujo, que nos de- II b d d
� i

I h
" ra ens to os os mora ores do Largo 13, mClito embo;Cl 8,,-

1,1
C arou que, no caso não se c e- .

d
�,'

telam e pesames as moscas c ... os urubús dlcuela Z"m1, 'l' ;

gara a perpretação do acto crimi- ii N d
.

d
J

I,· d d
"

. .

ão posso. elxar e publicar a cartinha �Jue iCC!. i I,
noso, Imltan o-se as peças os II h "b h

1..1

{
. I} ale, so re a mm a modesta penada dê ôr..tem. Ci-;_;,: r, 1

Um Aelegramma do gal.
autos a provarem umcamente a 8l «lImo. Snr. Bisbilhota II. t;l,." simples intenção de dolo. Em vis- L

II

NA-O VIOLAMOS O TRA- FI
A

A
li!! d h f I· i, com grande prazer, a sua A Cüiade' de é�;l- (!

- oreSmllll rIgorosa promll13
ta isso, ac a aci prevêr-se�uma n

TADO DE VERSAILHES rapida e satisfatoria :soluçã.J para
tem.

° G
�J

Ptidão da tropa.-O lO. R. I. seus constituinte. ,

ra raças a Deus que a.guem se co;,üpa.de.::e de H
RIO, 21 (G)-Em entrevista

d B II H
III

t
Entre os documentos apprehen-

nos. H
que concedeu á A Nação, o sr. e e o arlzon e em- didos, encontram-se varias cartas .0 suplici� ?as moscas que nos foi impingido pela �\)
S h 'dt El k I' t

"

b
PrefeItura MUnICipal é um mal que par'�ce na-o te','

' I
C mi ,s op, p empo enClano

arg IIupara o' Rio. trocadas entre Abraham Schnei- 11m.
� );,., s

.. )

do Reich, disse:
00�

der e os seus mandantes estabele- �\ J
Alguns orgãos da imprensa- r. ,. r.=t 'd d'ff d

° sr. está bem intencionado e oxaLi que arranje al- 'w'

RIO, 21 (G) -- Ad?p�r""oposl-to de se acharem va' _
CIOS em 1 erentes pontos o pa- I

t 1

continuou S. Ex.-- veem afhrman- iz, tratando dos conjecturadas e
guma cousa, para que as suas pa avras não sejam escritas t·;

do insistentemente ter o meu go- rios corpos do Exército em rigorosa promptidão, o gene- rendosas actividades no Estado, para as môscas. f,;
vemo, com o restabelecimento do ral Góes Monteiro, ministro da Guerra, declara nada ha- de que Joinville seria a cellula

Entretanto, tenho dúvidas sôbre esse ponto, pois como I,

serviço militar obrigatorio, violado ver de anormal. Entretanto, o general Silva Junior diz ter central dum plano monstro jà ha ? .

sr. sabe, as providencias para tais casos são sempre um � ;
o tratado de Versalhes. Essa af· conhecimento de pretendidas perturbações de órdem não lmgma. ;']
firmacão envolve má vontade ou só na Capital como em varias Estados. Declarou mais que Roupas para homens e �onsiguirá o sr. �Iguma cousa? O tempo dirá. [I�J
desc(!�nhecimento dos acontecimen- O sr. Getulio Vargas, presidente da República, na confe- criança só na CASA A S� o sr. consegUi-lo, nós, 05 moradores do L,,;'go j 3 :')]
tos desenrolados no scenario poli- rencia realizada com o titular da Guerra, expediu auto- CAPITAL

de MaIO, fdremos, á sua pessôa uma baita, manifestD.�ão �',

tiro europeu de ha 15 annos a rização para a referida e rigorosa vigilancia pelos corpos
de apreço! . ::

esta parte. Se o tratado de Ver- do Exército. Commenta-se tambem aqui o telegramma do Tre rneu a te r':' Agradecido, subscrevo-me etc... 1
salhes foi violado, à Alleman�a, general Flôres da C�nha aos demais interventores, recom-I ra n � I ta I ia Uma vitima das môscas». tj
em bôa justiça, não cabe a pno- mendando-Ihes que fIquem alerta. f ROMA, 21 (G)- Verifica- . .

,

ridade dessa violação. O dêsar- -0- 'ram-se fortes tremores de Nada mais tenho a dizer, mas, �ua�to � �anifest�çJ� H
mamento impoEto pela força, ao

, BEL�O HORI�ONTE, ,2! (G) - Embarcou com terra em Roma e Spezia e peço que a mesma seja feita ao Exmo. Snr. Dr. Diretor H
meu paiz, em seguida ao de�fe-!

destmo ao RIO de )anelro, de ordem do sr. Ministro da outras regiões vizinhas, com
da Hygiene do Estado. ' 'i

cho da guerra mundial, deveria G�erra, O 10. Re&lmento de I_nfantaria, aqui aquartelado, l' grandes damnos materiaes, � e I S B I LH ai A li .�
ter tido, como corollario de largo nao se sabendo aInda o m otIvode tal elnbarque. ainda não avaliados. r.� ..,,,....

J1
.a:.�����:i!I,a.:_:e��.:Jil':OO���.............. .......,..,.... ........,. _l�--=-����-��� -� ....

rNf.

I Faz
I

proposta RECIFE, 21 (G)-Diz(·m d)
rnunicipio de SOU7.a ouc, com (�
rompimento de parte da barra
gem do açude São Gonçalo, aind'l.
em construcção cerca de 30 ca

sas de um bairro operar'o lôram
arrastadas p;las azuas, que cau

saram, ainda, outros estragos. Fe
lizmente não houve victirnas pc.-

CoUigação ==_
RIO, 21 (G)-Consta que o deputado Nerêu Ra

mos propoz á Colligação Republicana-Por Santa Catharina
em troca do apoio desta á sua candidatura a Presidencia
do Estado: o seguinte:

1') As duas secretarias.
2') As duas cadeiras de senadores.

3') Pleito livre nos municipios, sendo estes
ás correntes victoriosas.

O caso de
Alagõas,

-

ENSAIANDO O VOO
LONDRES, 2 I (G) - Ao

contrario do que se esperava, ca

da vez mais Sê' agitam os meios

euroj.êus com a situação creada

pela obrigatoriedade do serviço
militar na AlIemanha.

Agora, é assumpto de cogita
ção obrigatoria as manobras reali
zadas por órdem do ministro da

Aviação Allemã, com uma pos
sante e númerosa esquadrilha de
aviões de caça, em fórma de pla
r.o de guerra. Essas manobras
foram feitas sobre Berlim, duran
te tres horas consecutivas, no

dia I 9 do corrente.

alcance politico e humanitario, o

Jesarmamento das demais poten
cias. De outra fôrma não se te

lia tido em vista a consolidação
da paz no mundo, mas, simples
mente, o esmagamento da nação
allemã. No entanto, como sabe,
de ha I 5 annos a esta parte, to

dos os esforços em prol do desar
mamento teem sido infructiferos. E
a potencia �enica das nações, em

vez de diminuir, vem sendo cons

tantemente augmentada". RIO 20 (G)-Procedente de
postos extranjeiros, chegou a es

te posto o vapor do Lloyd Bra
sileiro «Raul Soares», trazendo
a seu bordo mais de cincoenta
enfermos de uma terrivel molesti-

A LIGA INOCUA
PARIS, 21 CC) - O go-

verno francês não se conformando
com o acto do governo allemão,
sobre estágio militar, dirigIU um

appelIo á Liga das Naçães, pe

dindo que ao menos �esse gra-

a, gue está sendo verificada e

est-idada pela Saúde Pública,
A sua tripulação também sol

freu baixos, em virtude desse mal,
estando o navio fundeado ao

largo.

teria trazido
nova peste?

TORPEDOS «INVISIVEIS»

LONDRES, 21 (G)-O cri
tico naval do Daily '0elegraph,
commandante Hector Bywater,
revela que a frota de combate al
lemã €stà equipada com torpedos
inotsioeis, movidos electricamente,
e que são a arma mais terrivel

que jà se inventou no genero.

ve instante para o umverso, pre

valeça a força moral da Socie
dade pelante o mundo inteiro,
attônÍto pelos acontecimentos.

ALERTA SENTINELA!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I IMonarchista
Santaem

Catharina

'"

A marcha do lntegrallsrno
nos rnunicipios
SÃO FRANCISCO DO SUL

-0-

Toma vulto em nosso Esta.. o Tama��aré F. C., ap�iado, por todos

h favor d
clubs filiados, proporcionara ao povo

do a cam pan a em avor o catharinense, um brilhante festival
III- Im pe r io. .. D" Ped ro H en r i.. spo rt i vo

II II

rique de Orleans e Bra-
gança seriá o futuro
imperador do Brasil

Realizou-se no dia 17, em São Francisco, uma concen

tra. ão de integralistas que contou al�m do concurso dos núcleos pró
ximos, com 60 m.licianos de Joinville.

Foi um espectacu]o sensacional para a população local que,
á vista do garbo dos camisas verdes, não lhes regateou os applausos
merecidos. .

Houve, logo após o desfile, um concorrido comicio em o

qual os nossos oradores eram constantemente applaudidos pelos in
numeros sympathisantes do lntegralismo,

" II

II

S. CHRISTOVÃOxSANTOSFoot-ball
No jogo realizado em S. Pau

lo, 3a. feira ultima, entre 03 qua
dros supra citados, foi vencedor o

Santos pelo score de 2x 1. O
score não diz bem o que foi o

jogo, em virtude de ter o Santos
tomado a supremacia dos ata

ques; entretanto, Francisco no

goal do c1ub carioca, assombrou
com defesas maravilhosas. Zé
Luiz e Affonsinho foram tambem
dois grandes esteios de defesa.

Domingo proximo, será reali
zado um brilhante festival sportivo
no campo .Jldolpho Konder, pro
movido pelo Tamandaré F. c.,
deIle tomando parte os c1ubs A
vahy, Figueirense, Íris e Athleti
co. Este ultimo, sobre quem re

cahiam dúvidas, attendeu ao pe
dido do Tamandaré, devendo Ia
zer apresentar, no domingo pró
ximo, um quadro embora fraco,
porém digno de representar as

côres do club do cap. Bittencourt.
AS5im o Tamandaré não ha du- TREINARAM OS PAULIS-
vida proporcionará, após um lon-\ TAS

.

go descanso, um brilhante festival
'.

na tarde de domingo próximo. \.Os paul�stas realizaram um pro-
veitoso tremo na tarde de ôntem,
[rente o quadro do Corinthians.
O quadro que treinou c!everá re

presentar o Estado de S. Paulo
no campeonato brasileiro de loot
baIl, devendo jogar a 3 I contra
os gaúchos.

Prático, excellente e baratíssimo.

-0-

O CORINTHIANS EXCUR
SIONA

Já tivemos opportunidade, Santa Catharina já conta
sob a epigraphe acima, de com vários nucleos e até
noticiar algo sõbre o movi- cavalIaria de guarda ímpe-

Not:c.ias re��bida.s pc�a �hefía Pr�vincial accu,sam o regis- mento monarchista no terri- rial, conforme já tivemos op
tro da quadnngentésima inscnpçao no nucico de Tayo. Onte.m, era torio catharinense que vem portunidade de noticiar. Além
Bigmssú que, com a fundação de um nucleo, em Três Rla.c�o�, I obdecendo á chefia do sr. disso marntêrn os rnonarchis
fazia com que o número de elementos integralistas nesse mUnlClplO Elias [unqueira Dornit. tas um órgão defensor de
attingisse a casa dos 300.

Hoje, voltamos ao assurn- suas idéias, que circula em
Assim, máu grado ° gra:lde interesse que muitos teem em pto, de accordo com iníor- Porto União.

lançar mão de uma tocha c metler fogo nas sédes dos núcleos inte- mações que recebemos da Segundo noticias que re-
gralidas, vamos nós, 3.0 inv 2S de 'diminuir, augrnentando, de uma cidade de Mafra. cebemos, está sendo inten-
maneira espantosa, o número de sédes. Além da campanha acti- sa a propaganda em Mafra,

Qucllldo será qu:c os nossos cabeçudos inimigos quererão va que vem o chefe provin- obedecendo á direcção pro
se convencer de que o b[f'fl:relimo é a victcr.a da vida contra todas cial de Sta. Catharina Ia- pagandista do cidadão Al-
fórmas de desaggregação e vde mortc P !

�

zendo na linha do sul, vá- varo da Silva Bahia, moço

U1
. . -,.O-A t.: .

d
rios são os adeptos qUE', por estimado naquella região,

Itnnarner-te os mtegre.istes km rerto gymnasticas tremen as
sua livre e expontânea von- que, em companhia do sr.

para, em tempo, poder tir;;.'· pora lóra do circulo de intrigas mes- tade, se incumbem de propa- Theodoro Saade Filho e oa
guinhas em que se procura envolver seus tão visados corpos. lndivi-

gar a .instauração de um 11I tros tantos, pretendem em
duos ha (,ue, ha muito, abandonados do caracter, das carnes e quasi Imperio que obedece o actual breves dias organizar o cen-
que da �idl� lambem, cobe1rtos seus ossos ror pálliJa pedliicula, de ambiente. I tro, cuja chefia provincial se-
laras cabe tos 1il1C am em t-',e�la I·JJ, num ["'ilOSO arrastar e osso" rá confiada ao sr. Alvaro
a arrotar uma valentia, que 1111,);_a 'Jo,,,uiram, crentes que si preCl- � Silva Bahia.
suem de auxilio, para a pratica ce lima cov ...rdia collectiva, terão Banco de Vemos, pois, que os adrni-
leg.ões sem conta, de parti.Íarios que lhes salvarão os ossos, a pálli- radores da obra de Pedro
da pellicula e os raros e negros cab llos, C red ito P0- II não esmorecem e traba-

pU lar e Aeri-
lham com enthusiasrno, para

_ restaurar o Imperio do Bra-

cola de San- sil, que, em idos tempos, foi
forte e respeitado.

ta Catharína As mesmas informações
de Mafra, nos adiantam, que
varias reuniões já se tem
realizado na residencia do
sr. Bahia. Na occasião da
fundação do centro, o sr.

Elias Domit será convidado
a visitar aquelle nuc1eo.

Si o movimento em apre
ço alastrar-se pelos demais
Estados do Brasil, dentro de
pouco tempo voltaremos ao

regimen do vintêrn e outras
tradições.

I O certo é que a maioria
do povo brasileiro com sau-

II

TAYO'

Não ponha [óia a sua lamina
usada!

Adquira já o afamado afiador
"SIRAMAII para laminas typo
Gillette.

Deverá embarcar para o Rio
G. do Sul, dentro de poucos
dias, o quadro de foot-ball do
Corinthians, afim de disputar, ali,
diver: ai partidas com os melho
res clubs do Estado. Esse ernbar
que está dependendo da Liga
Gaucha qne terá o seu campeona
to interrompido, no caso de ser

Continua na 6a. pagina

IIIN3TALLADORA DE
FLúRIANOPOLlSII

R1_!a Trajano n' II

dades se recorda «daquelles
bons tempos da monarchia».
Haja vísta, a construcção

do Pantheon dos Imperado
res, iniciativa que vem en

contrando em toda a parte
franca acolhida.

(Do Correspondente)
Agradecimento e missa (Soe. Coop. r"!esp. Ltda.)

Rua Trajano n, 16

(Edificio proprio)
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PABAt-li:JO 05

SEGUINTES JUROS:
CJC Limitada S·r· ara.
CJCAviso Previa 6·r· ara.
Prazo Fixo g·r. ara.

"Paraná Mercantil"

Edição Especial "SAN'TA
CA.TMARINA", aeha-sa no prelo 8
circulará em ABRIL PROXIMO.

Herminio Firmo de Oliveira e sua senhora Guilhermina Nu
nes Pires de Oliveira, bastante penhorados agradecem a todos que
acompanharam até a sua ultima morada o cadaver de sua inesqueci
vel filha adoptiva SDlm�Jo C::mfn:!1a, bem como a todos aquelles
que lhes apresentaram pezames. Aproveitam a opportunidade para
convidar a todos 03 seus pai·entes e pessôas amigas para assistirem á
missa que fazem celeb.ar em intenção á alma da saudosa finada,
na igreja de S. Francisco, sexta-feira, 23 do corrente, ás 7 horas
da manhã. Antecipadamente a2radccem.

(Impressa em excellente papel, illustrada, reporta
gens, dados estatisticos, etc.

Redacção e Administraçaol
RUAjULIA DA COSTA, 356 - CURI_VEJA .'

FAMIL.IAR politico, do coordenador da vida'
social, é, em certos casos, não só
a melhor, mas a unica satisfacto-

A sociedade deve garantir à

famllia, gu; lhe é a cellula vital,
uma base economica solida, dê
modo a que ella possa cumprir,
integralmente, suas altas e precio
sas funcções,

E como o trabalho é c meio
natural de acquisição dos bens eco- Ora estes. encargos são, para
nomicos necessarios á vida, deve o pae d� familia, bem superiores
mesmo ser garantido e v·ot::gido aos dos que não o são, e isto
na familia, e is�o sob li 11 triplice na pwporção dos filhos que tem.

aspecto: ---. quanto á acccsdhili- Dahi, pois, dever o trabalha
dade, para qu�, aguelles a quem dor casado obter melhor remune

cabe trabalhar para a L.lmLa, se ração para o proprio trabalho, de
não vejam forçados a uma invo- modo a ser cs!a proporcionada aos

luntaria e ruinosa inact: vidade; C·1Ci'rgo5 daquellc
quanto á f01l",!a, para. q.;:; o tra-I Duas cspeci�s de ??jecções se

balho, de melO de Vldi!, se nf.o

I
fazem ao sa!ano familIar: umas,

transforme, para a familia, em negam a justiça do mesmo; ou·,

meio de desaggregação e mOlte; e, [ras, n;::gam que seja possível in
finallnente, quanto ao fim, }.:ara troduzi-Io e, sob;etudo mantê-lo.
g Je o trabaLD logre pli:.;namente O raciocinio dos que fazem as

seus objectivos e nã'J os tfnha píÍfn::iras é, e,·u geral, simplista.
fwstrados, em prejuizo da famIÍi'1.. [rn qUc-dizem--díffere o tra-

Um dos aspectos mais impor·· ba!b de u:n pae da Lmi!iél do
tante, deste uItnIlo p,)nto é, sem de um solteiro, entre os qu�s não

duvida, o salmio familiar, assum- ha outra differença alem dessa?
pto do presente artigo. E porque se ha de remunerar um

O principio em que se bas- melhor do que o outro?
seia o salario familIar poderia E' o P' nto d� vis:a do indi
n::sumir-se no scguÍntê: - Quem viduaEsElO que se rec Jsa a vemo,
lraba lha normalmente deve canse- homem ouin causa alem do indi
guir, com isso, os meio� ,óara viduo.

preencher seus encargos normaes Or:1- pêrguntem03 nós-seria

á:' existencia. possiv�l, falando de um modo ge-

R_I_O__
na.

O salario familiar pode ser

perfeitamente instituido e mantido,
por meio de um systema muito

para com a sociedade e isto sem ferencia, operarios solteiros, com em voga em nos�os dias-o de
sahir do ponto de vista do "do graves prejuizos para os outros. baixas.
ui des" em que se co11oca o m- O salario familiar se tornaria, O funccionamento das baixas
dividualismo. as.;Ím, contraproducente, pois, de de salario fa'lliliar é bastante sim#

Dentro de uma concep;ão or- um lado, difficultaria a obtenção pies.
ganica da sociedade, então, o sa- de emprego por parte do opé:rario Nellas, os fundos se constituem
lar ia familiar e, na economia de casado, tornando-lhe, e aos seus, ror meio de uma contribui;ão das
ba.se sa�ari�1 em que vivemos, uma I mais .aspera a vi.da, e, por outro, I empresas, proporcional ao numero

eXlgenCla meluctavel e, ao mesmo havena de deSViar 03 hornens do I de empregados, sem distincção de
tempo, uma fonte do progresso casam�nto e dos filhos, tudo em estado civil e numero de filhos.
social. prejuizo da familia que se quer Esses fundos são, depois, ap-

prote>ger. plicados no pagamento, aos tra-
Como se -vê, a difficuldade é balhadores casados, de um sobre

séria e torna impo:.sivel, não o salario que varia com o numero

salario familiar, mas a sua insti- e idade dos filhos.
tuição pela fórma proposta. Como é claro, sendo indifferen-
O methodo suggerido (obrigar, te às empresas admittir emprega�

por meio de uma lei, o emprega- dos casados ou solteiros, pois, em

dor a pagar os empregados, de qualquer caso, deverão pagar a

accôrdo com o numero de filhos) mesma contribuição, não corre, o

é inadequado para solucionar o pae de familia, o risco de ser

problema. preterido unicamente por ter fi-
E' necessario que nos de5acos- lhos, embora perceba um salario

tumemos um pouco do hábito de proporcional ao número destes.
só esperllr soluções, para os pro- A instituição do salario fami
blemas sociaes, da acção directa liar é uma das mais solutares me"

do Estado. didas de caracter social que pO"
A acção indirecta do grupo dem ser tomadas por um paiz.

A GAZETA M. GABRIELPara por

ral, remunerar o traba1ho moder
no sem a existeucia da socieda
de?
E' claro que não.

Exemplifiquemos. Um pedreiro
passa o dia todo levantando mu

ros e recebe, afinal, uma certa

somm 1 qUe lhe permitte adquirir
o necessario:-alim::!nto, roupa,
tecto.

Sem que outros trabalhassem
na producção destas cousas, en

quanto elle estava construindo Acceitando-lhe, embora, a jus
mUDS, sem, portanto, a divisão liça, negam, os que fazem as

do trabalho, unicamente possivel, objecções da segunda especie a

de fórma tão ampla, na vida em que nos referimos, a possibilidade
sociedade, ficaria o seu trabalho de se introduzir e manter o sala
sem remuneração adequadd e ell� rio familiar.
deveria pa5sar a produzir directa- Supponhamos- argumentam
mente tudo quanto necessita, isto que, por meio de uma lei, se

é, a viver a miseravel vida de obrigasse os patrões a pagar os

um Robinson real. operarios de accôrdo com o nú-
A remuneração do trabalho mero de pessôas cargo dos

de fórma a permittir que a celIu- mesmos.

la fundamental da sociedade não Qual seria o resultado?
pereça, antes se

-

tórne cada vez O operario casado se tornaria
mais forte, nada mais é, pois, do mais caro e os patrões haveriam
que um dever de estricta justiça de admittir somente, ou de 'pre-
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...
-
....

A GAZETA
_------ - -- -- ------

3

REDACTORES DIVERSOS
equivaleria á recl- \gentes-corrcspondentes em

proca destruição quasi todas as localidades
dos povos do Estado.

Berlim, 20 (G)-O ministro Collaboração
da defesa, General Von Blom- Não será devolvido o originalberg, discursando na Opera da publicado ou não.
Prussia em presença do [uehrer O conceito expresso etr arti
e membros do govp.rno disse, en- rIO de coll b -

I'. � a oracao, mesmr so 1-
tre outras coisas: citada na-o

. p'uf· d f'di'
rm tca em tespotr«Fazemos pro issão e. e e sabilidade ou endôssr tsor parte

uma Alemanha forte, altiva e da Redaccão,
capaz de combater, que não ca-I

'

.

pitule nunca mais e que não as- Assignaturas
signará nunca mais tratados e con- ANNO 44$000
venções nefastas para a sua hon- SEMESTRE 24$000
ra, para a ma segurança e para TRIMESTRE 12$000
os seus direitos vitaes. MEZ 4$000
UMA NOVA GUERRA A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an-

Consideramos, po�em, tam?em nuncios e assignaturas devem
que a guerra mundial constitue ser enviados ao Director-Ge
uma catastrophe cuja repetição de- rente Jairo Callado.
vemos evitar às gerações futuras.
Como campo de batalha para
uma segunda guerra, a Europa Comprae para vos conven

tornou-se por demais pequena. A cer O formidavel e econorni
sua cultura é demasiado preciosa

co SABÃO INDIO
para que seja exposta de novo

aos effeitos destruidores das armas O seu appareIho de rádio
modernas. funcciona mal?

Como todos os Estados dis-

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 16000 DESNECESSARIA A DE':-

f" ·{:-C
..�Z',;���_�,.",·� �: ; ;-�'r;;::��-:�:,��'���,�� Soda Pyramide caixa 58$000 FARINHA DE MANDIOCA FORRA

__=-.J __ • - , - -

.' _dé:;'��_�
•

�1 Cebolas caixa 40$000 (Por sacco de 50 kilos)��" 1i�"� �G
•

., �"' �"�[;"lJdo � Vélas stearina cai... 35$000 Fina com pó 13$000 Nó,"ulros all.mães, nã. lemos

�1�� &� Zéci Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pó 11 $500 necessidad! de uma desforra, por-
r.��1 FI""!"':" ....C'....

- ri....
_ I

Pom ReÜro � Côco sacco 50$000 MERCADO FIRME que durante quatro annos de guer-
6�� UI};.' • l" .,) ik.J

t:1-J FareIlo sacco 6$500 ra colhemos louros bastantes para

��j ACEiTA;' :-:::;': :'A'T,' GtIF0S, CARGAS E LNCOMENDAS � Farellinho sacco 8$500 ARROZ os seculos futuros.

t'.:\\1 F..I1.. t·9
• !. .

t d rXl Farinha de milho Marialina caixa (Por Sacco de 60 l..ilos) _�J En"' C'..: .1':';. �- �n!
-

a a �� 24$000
'1;

[\d
AGENCIA-Fundos �o Hot� l'vLtropol r� V'l do "k'l 7$100 Agulha Especial 50$000 BRAZAO PURO E A HON-

l�w� (\ el ê <lT-=::� a, J M"\�� CUS I'fiOURA �24 e as � cera t o

Agulha Bom 46$000 RA IN I ACTA

������r; ...-'7" �'?' ?-
- "" � �. �.,����!� Grampos p. cêra kilo i$400

J E' 1 44$000 O d ff'"" .�( __.;���u :.:.....,:...r., _- _"_u. .p...E-,,"�".'J..��'';''�:.��1J} Cimento Mauá sacco 11 $500 aponez
B
speCla ora or a irmou que nem o

Phosphoros PI'nhel'ro lata 210$000 JBa.poneCz .odm
40$000 povo aIlemão nem o exercito e-

li'=�� ;""---:)"-;��'""""':'.l'-
�.-:;= ""'''''':?:J���'�r:��� J�r.�(t-�:�����..,���d-2�i5���i>;,_���(;:"'�ciS'�í�.."�J'72 Arame farpado n. 12 rô!o 26$500 Ica orn a 34$000 r.m responsaveis pela guerra, nem

� CO ��VE b�C.A"".sE � Arame farpado n. 13 rô!o 35$000 MERCADO FROUXO tinham faltas a censurar-se no

�� .:J rj'� d e c u r s o da g u e r r a. Ambos
� que nos receptores PHILlPS são aproveita- �j BANHA tinham entrado na luta com o

V1 elas todas as importantes conqi.listas d8. sciencia � VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) brazão puro, e della sahido com

t�\, do radIO, razão, porque rccom,m,endamo-los. �1 Em quintos 125$000 Em latas de 20 kilos 155$000 a honra intacta. Do mesmo modo
(",'I �j E d

.

65$000 Em latas de 5 kilos 158$000
.

d ld dfw AGENTE,S:- COSTA & Ca. r"'l Cmf' eClmos_ b 20$000 160$000
que urante o guerra o

SOda
o

l}'� �j a e em grao arro a Em latas de 2 kilos allemão cumprira o seu ever

l��l RUA CONSELHEíRO lv1i\FRA 54 - Florianopolis r;�, Vassouras 5 fios dz. 22$000
MERCADO CALMO

sem conhecer o odio, do mesmo

I;Y� f1.J Vassouras 3 fios dz. 20$000 modo extendia a mão ao ex-ini- RIO, 20 (G)-A proposl'['O
;... ·�����K.;(,'fl���rJ�(�í������� Xarque coxões arroba 28$000 XARQUE migo em signal de reconciliação_. do surto grippal verificado agui,
f ·'���d�l����� *,'�;?���$� Xargtle sortidos arroba 26$000

(por kilo) Adquira uma bomba para pu-
os jornaes cariocas informaram ha

� \. " xar agua de poço!
.

dias a existencia de 50 mil en-

ri;,.� � Mercado de Florial1opolls Mantas Gordas 1 $900 fermos, cifra essa que parecia e-

�� �� Feijão preto sacco 15$000 Patos e Manta 1 $700 Ideal para conSUMO domiciliar. xaggerada.
f;� @ Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular I $600 Eleva a agua a uma altura até Entretanto, a Saúde Pública.
(o·' ,;, " Feijão vermelho sacco 15$OQO I MERCADO FIRME 15 metros. funccionando conjuga· que dispõe de elemento de con-

f,�� � Milho sacco 10$500 da com um motorzinho de 114 trole, e�tima em 6 por cento a-

i,?� * Batata sacco 10$000' DIVEROSS HP., que póde ser ligado até queIle numero, ou seJ'am 120 mil
{?i� � Amendoim sacco 10$000 (por kilo) num simples pen:Jente de luz. enfermos lJara uma população de

� Arroz em casca sacco 12$000 Cêra 6$000 dois milhões de habitantes.
Farinha Barreiros sacco 12$000 Cebo 1 $500 Preço baratíssimo-Grande al-

Farinha commum sacco 9$000 Carne de porco 1 $700 c�nce pratico.
Farinha de milho sacco 1 4$000 Toucinho 1 $600
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
Cêra kilo 5$000
Mél de abelhaslata 1 7$000
Nozes kilo 8$000

fi- gií-jrJ'�cit��ento'Commercio, IndustrialUma nova
t.

,

(;; �1�(s�_2Ja • guerraEunpe�es Gonçalves Ferro. e Agracultura
Vlma, fll,�os, mãe, geraoF, nora e 1!·,t03 do saudoso Eun

pedes Gonçalves Ferro, vêm, por meio d.ste tornar publico os seus

agradecimcntlJs ao' huma-iitorios mcclicos D[s. Bulcão Vianna, Alire- Preços correntes na praça de
do Araujo c Djalm'l Modlmann, pela sr licitude e esforços com que Florianopolis
procuraram salvar o ines.ju -civel 111VTlo, bem assim ao Dr. Evaristo FARINHA DE TRIGO
David Pcrnetta director regiGnal dos Cerreios e Tekgraphos, pelas Cruzeiro 44 kilos 36$500
h"lIDcnagens prestadas á me.nona do SICU antigo collega, e a todas a, Surpreza 44 kilos 34$500
pessôas amigas que manifestaram seu p�s�r por cartas, cartões, e te- Cruzeiro 5 e 2 kilos 4$600
legrarrmas, enviando corôas. flores e comparecendo ao funeraes. lndiana§ 28$000

Reaffirmando sua gratidão, convidam aos seus amigos e peso , ASSUCAR
s�as de suas relaçõr s para a mis.a de 70. dia. que em intenção á Extra
al.na do inesquecivel e querido c:poso, pac, irmão, filho, genro e avô, Diamante
andam celebrar, dia 22, sexta-feira, ás 8 horas, na Cathedral Me- Christal

t-'Jpolitana, pelo que desde já manifestam seus agradecimentos aos Moido
r ,e comparecerem ;) este acto de piedade christã. Terceira
(r}�i���·���1��F�·����r�����

� a.".� ... �. -- "II ��� ,�en ��J® �];�r�l � �� �=-=:::>".�_ _

-

="""'-="........"':.'ffi-��� (��
I�� L\ Ar� - ��Li,� �����erna ��lll!.:. .......,. V'

e,
I

�1�� de �;'_-'. 1:': ,.. . : - ,,: � .�-. � co.n séde ��
r�� em S50 ;;: é au.cr.zada e fis- �calízad •.'. pc'< .:� �;\'8rnO Federal e rÀ�� possuo a i, �.:;'�\jnt.-3 n, 112 r��

� �
��.��

FORMIDAVEIS �;(J teíos proprIos, tres vezes por f�,'�� semana, todas a. r, s_gL1J1chs, terças e sextas-feiras �

� EXTRACCAO « 11 l!7.,'')f)') de crvstal. �
� A l\lAXI:"�A ;,,!, <1

� 'h F ,,�'d(ld�, pois, os

sor-����I �J tei- � � ',o ,(_:, s p i'o povo �
�.1\"'1
''''[�-'''''....-:=o�

.

...,�-
,': =''','

���

J-:<-,·�"s,''''':-'':.l''�,l��'t?·'·L\�}��'·�'�l� �
... �

_ �__ �M � ",.:�.���'k�""i.lS

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

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

A GAZETA.
DIARIO INDEPENDENTE

1$000
1$000
2$500

PELES
4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

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

to reciproco,

Redactor-chefe
Martinho Callada Junior

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE LEI - PRI-

Sacco dé 60 kilos 9$500 T bMEI�A I QUA(�I�:)D� .

Saeco de 45 kilos 7$ t: 00
a oas e ei est. x uzta

Moido de 45 kilos 8$�00 38$000

Enclpados 2 kilos 20$000
Taboas lei largo 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

raixa Postal 37
SAL DE MOSSORO'

Sacco de 60 kilos 10$500
3acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

Sarrafos I..

Incertezas da corrente electrica,
por certo.

Adquirindo o Estabilizador
de Corrente terá o seu rádio
sempre com o volume proprio e

regulado perfeitamente.
Resultado, e:n algumas zonas

da cidade: 200 '1.
Funccionamento garantido

Preço módico

"INSTALLADORA DE
FLORIANOPOLIS"

Rua Trajano n' 11

Prefiram sempre o inegua-
--

vavel SABAO
IND IOde Curityba.

No Rio
120 mil
grippados

EMPRE-
Go: Para trabalho ex

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

EMPRE
GADA! Precisa
se de uma á praça General O.
sorio n. 38,

CoelhosGigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes
vende o casal a 20$000

rRIAOOR
EWALDO BAASCH

PALHOÇA
Em Florianopolis )iode di:i
gir-se a RaphaelVigiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

SABfl..O JOINVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

Mercado do Rio
FEIJAO

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

MERCADO FROUXO

(. Só O pi8fis')'onal compCLente e criterioso

:.. �, póde exec: .tar CI '1 esmero todos os trabalhos
,(�

ph0:,'.:_1é..p: ('f'\�, _' ·Li. ; -vu::; r�v'e'ação, cópias �� (), 1 t t � Feijão saccos
C 9'llfJ,i;_l�\J" J .I (pree:. Jd'�.S e aJSOlll amen e

��,.J durave;s. � Arroz ( » )
,�'[:�) G Farinha ( » )
,:"r.�} REVELAÇÃO GHATLITA �)OS FILMS COMPRADOS rO Banha (caixas)
(i>'f.:, NA ('ASA � Milho (saccos),?;f.�
:,'� � Xarq'-le (fardos
"t�r,.J � ('
f.9(.l ������""��t� ��m�m.� �fQ)'i ·�J�W@'W'Q�h�- ���� depositos particulares.

ROYAL-Homens na minha
IIl)ida, ás 7,30 horas.

,--------------------�

l

:
ir, i

DIVEr�SoS
põem deslas novas armas, a guer
ra equivaleria a um dilaceramen-

"INSTALLt.,DORA. DE
FLORIANOPOLIStICAMBIO

90 dIv á vista
58$563 58$963/$785

4$790!
1 $023/' Querendo reparar, engraxar e la
$500 var seu automovel procure a «GA-

11$870 RAGE AMERICANA» rua

'I $620 Francisco Tolentino n' 1.
3$880
2$780
3$450
6$200
8$065

Artig JS

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« 8elgica
« B. Ayres
« Uruguay
« HoIlanda

Rua Trd;a:1o n. 11

Reve.;z'.."- (" �

"

.00'''5 a_ Arnpliações
F')HOTO

COUROS

Cartazesdo
. Dia

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

2$000
1$300RUA COi',,_�.:LHEI�:O MAFRA N. J 24

CENTRAL-O rei dos men

digos, ás 7,30 horas.MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TorK 12m 20-2 Entraôasl2 5ahiàas

13 a 20-2
10.367 ODEON--O Paraiso das Sur·
13.434 presas, ás 7 e 8,30 horas.
7.906 .

9740
IMPERIAL-O Grande In-

• duslrial, ás 5, 7 e 8,30 horas.

89.963
105.759
34.414
10.601
25.496
13.5GO

(Faltam as sahidas dos

24.302
17.945
20.824
5.725
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'I'

A GAZETA

Dr.
I"

Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-operações

Dr. Ricardo GotRsmann

Dr. Antonio Botini

Medicina Interna- Syphili!

Vias Urinarias

Consultorio e Residencia

Rala Trajaria, 21 ;

Consultas ás 17 horas
'

Telephone 1.658

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Glinica Medica

TIJUCAS

Dr. A. Wanderley Junior

Cathedratico de Direito Com
mercial da FacuIdade de

Direito

ArAOEmlro
João José Cabral, provi
sionado.

Nas grandes ludas 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
clivei das necessidades!

Preferir o Sabão I,

,
,

Das 3 horas em diante dia-
ríamemente á R. Arcypreste , ..

==�...
--_-

Paiva n: 1 �- Phone 1.618 '

L... --- ---------.=

Residencla:-R. Esteves fu- 'Dr. Fulvio Aducci
nior, 179-Phone, 1.285 1

i Advogadoj

I

Dr. P�dri!} lie MO!lr� re;n'� I
I i
, I
! i

Advogado r

IRua Trajano, n" 1 sobrado II
! Telephone n: 1543 i

eeeeeee""".".__=-

•

- eeeee- ;:[ L -
'-. - -�, i

----=--====� i I _ ..,���.",.-.===

CUNICA MEDICO-ClRURGIA� f..scriq!;;,rj!!J!.;,!.,droc�
DO !

Dr. Au relio Rotolo]
it

. I
Com pratica nos hospí ais

da Europa I
MOLESTIAS

P��Tg�NI--IORASIII 1(. Felippe Schmidf, 9�sala 3

Diagnosti co õcs molestias
Telephonzs:

Internas pelos RAI05 X

T R d' Escriptorio 1.620
ratamentos com as a !O -;
Ondas Curtas c Ultra Certas f Residencia 1.274

,

Radios U. Violeta e Infra-VerJ
-

-

l

melhos--Completo Gabinete der I� IEI(c'ricidade Medica f i� Accacio MO-,I AApplica O Pneumo-Thorax Ar-� 'I � efln'��a-6' �.e s�ucartificial centro a Tuberculose Pul-� I •

,1 � 111 a,* lU ti �
manar, com controle raàiOI09iC:O� I re I ra tem seu escrip-]

.:.
_

Consultoria: R. Feli?pe?.� I � - d--1
Schmidt n: 18, das 9 as 12� [ tório de advocacia á rua li

- "-,

ç das 14 ás l17 hs.--Telef,� I. I J
-

Sel"'Ba
1475 - Res. Visconde de{ ! Visconde de Ouro Preto I

== oao .. ==

Ouro Preto, 75-Telef.

14501' I I Telephone 1441 Caixa Postal 105

,

' �

.

11. 70. - Phone: 1277'-1 Fabrica: Rua Bocayuva, 1 54

Caixa Postal, ) 10. Deposíto: Mercado, 36

I de (Curitiba) fabr�do com m�_ii.��
é bOlO, é economico e rendôso

E v E R A QUE É S U P E R I OR
i

Alrnanak Laemmert
fut-mADO Em 1844

Annuario Commercial, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatística e Informações

geraes sobre todo o Brasil

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

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇÕES

Admi-

•

volume -- Distrido E'eàeral
Z· -- São Paulo. minas e Paraná
3' -- Demais Estaàos ào 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

"(J)lume Ds,óecial doEstado de Santa Calliarina
Pela primeira vez Santa Catharina terá uma comPleta

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

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

Ruo Esteves 1unior, 16
FLORIANOPOLIS

---�'---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina

� 2ItZ i'*'1'i ue:'lleM .'Li

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

para o mar.
�

TRATAR NESTA REDACÇAO

va!G�'a ao que

T_
II

.e dar

I

Chegou
A VO'Z DE OUR(8

o Radio de Qualidade

Atwater ent
o mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

COM
Jovita Gandra e Casa Miscellanea

�)---------------------------------------------------------------------__�

Florisbelo Silva
Av i s� a dístincta freguezia que acaba de re
ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMmA na mais alta
novidade, espera, sem compromisso, a visita ele
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

Pelleleria
Argenti��a

No"idadles

I-- ��ier�it��aG:)
I A Educação TIa Russia Sooii
tica - Por S. Fridmann !

'Furumdungo - Por Souza Ca'
margo
Psyco ./lnalyse-Por Gastão Pe
reira e Silva
Cossacos - Por Cordeiro de
dPl?JPUV
Edições de Adersen - EditorE � ,

Edificio d'A NOITE - /4.
andar RIO

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

Curte-se, lava-se e

reforma- se pelIes para
agasalho.

RUA JERONYMO
COELHO, N. 38

-{

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Sociedade lmmobilicria Catharinense Lir:1ifeda

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e ádquira U!/;. ou MAIS lótcs. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
IPf' M"ldo J'

. ,. L
pe a re otura umclpal ê .:Jão ose, cUJa cOpIa aCDa�se

archivada na mesma Prefeitura.

Um contrado de compra de terreno da Vil!a Balnearia é
o melhor presente de Natal qr:e V. S. {Jode brindar seus /ilhos.
Linàa Vista Panoramica.

Esplenoiàa praia àe banhos.
Optima nascrznte àe agua potavel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA !3ALHEARIA DI5TA a:

1000 n:dros àa Ponte Herrilio Luz.
800 ào C5ranàe Quartel feàerol, em canstrucção.

600 àcl C5rupo Esrolar "José 1:30itelix.
!'-la séàe ào Districto 10ôo Pe5sôa.

.��rvida pelas Linhas de Ornnibus dI'.! Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis Biguas"ú.

Presiações mcnsaes desde 3t1$GOO
A 50cieàaàe 512 enrarr('\!a oa constrliccão à<:: Préàio5

Cd lóte5 aàquir.à05, m eôionte -o pagamento bé uma entraàa á
vl.sta e o restalte em pagamentos mensaes.

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

ou com o corrector EDUARDO NICOLlCH
=====.=-

._-'._----_., ._--,. --_ .. _----- , .. __ .

A
C

I
t
f \ '

I·.

Especialidades em carameilos, bonbons,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades
sarnentos, naptisados e bailes.

empadas,

para ca-

fl����".tV2���l't;_?������������������WJ�E�����t���t��I������s.92tt� r'l.'.'f .

�.�.,�
� __ "_ ._-=�� _ ___l__� I� Matriz: FLO I POLJ �
�� Filllae� e��

E':jlurr,ené�U _JoinviiBe São Francisco Laguna Lages �
�� ;1 � � = L i'.J10Gtr�.Jario pe;-rnanente em Cruzeiro do Sul �
.� Secçao de Secçao de Secçao de �
�\� FAZENDAS: �6,t��.i{Á Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: MACHINAS : �\if�

� Morins e Algodões Machinas de beneficiar�madeira ��
��j Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas r�.�ll� Tapeies e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latociros �.l.J

� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a
'

lavoura:' :arados, !(�

� ���ha: para coser e serzir ��,�g�:g:IZ�%z:sdOS e pertences LOÇO���:ii, c�{�����:esdem�i�phl�S��,' Motores �
� Lã em novellos e meJdas Louça esmaltada-apparelhos de jantar-talhe- eléctricos

-

��
�

..

�� Sabonetes e Perfumarias rGS Material em geral para transmissões: eixos, �.�
ll� AlcoIchoados e Colchas Louça sanitária - banheiras mancaes, correias de couro e lona �11J

� Cortinas e Cortinados Tinias a olco e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes �j
�"$J Toalhas e guarda-l1ap(ls Arame de ferro - télas para todos os fins Automóveis e. Caminhões FORD Peças, acces- �.�.Ir� Sapatos, chinellos, I1lCiáS Productos chirnicos e p'iarrnaceuücos sorios, serviço mechanico t\...4

� Depositarias dos afamados C0I1;:,en'3s nacional e extrangciras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �
� Charutos «DAN:\:El'.fi.ANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico em geral �
� �
� Err� r,:)l(:;'ZC;) f"·,� ac�ic!na! de r',.L�?'vE:�f.':eç:ão" !�k) e;,::;cke9'-�vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

� Fabrica de Pontas "��ita rv1aria�' - Fabrica de Gelo '!F�ita Maria" .. - Estaleiro "
..�rataca" ���§:++/s;��L�m:�����'���;tC;;���:;l�J [�::;;§J2lti._�f�<L���2::��f������T����������t���:�;�LS.v2���.'?t;1

Iail� .. ...Wil'.....����Jo.iGtItiI�,.._,.,m'..�1V"_k.�,�Jm..-�� ..rl'l'.�.ô!i\1 �,!'� •

--C o m o ia n h j à. o. -, ; ; '":'> n "... � -(� a -r� -:, 14l i ,:,I� �"'-'�,�.roo>..�����._ ................ '

r i. "O. ,\_ te.. . , _��..-_:-:_:.:_..:...� � �
-�- -- '..,._",..,..- .

'!l � �,� � I)') JF. ,., í?�� El II! .. '-
••• Funõoõo em 1870 -.. � � �rG.$�'ci'�H� ���';'!�a tb��UtI!U�mhJ1D

5E6UR05 TERRESTRE5 E mARITlm05 I �
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

. �I..

'

I �
I'rpltcil realisaào 9,OOO:000$0'J0 , ,e
Reservas mais ce 36.000:000$0001 1 I �� Receita �m 1933 17.762:70.3'1.3.(1.1. \! I �

I�.
Tmrnouele 13.472:2:'J'Y:;:::J1-';' � ;j

R25pon'3abiliàaàzs oS5umiàas em 1933 2.369.93S:t:t3Z·�[]"j(:::� �
(Estas resp_9llsa.bilià?àes. r('f"rrz_::n-se s6m,2_:-te o�s ramos àe.'''�i .�

f060 e TRrlN51?'0R i E5, que SJ:] 05 00,5 UN!�05 zrn que', �
r 1

•

')
,

'�.:a ompcmuc opera 1:1 !!
Agentes, 5ub·Agentes e R12gulaàor'l2s oe Avarias em tOàC5 o"' � �

li Estaào5 co Brasil, no UrugucJ" (5uccu;sal) 2 nos pr[nci;:w('" I 'l�

I
praças o::rungc:irCl5 p �

Agentes em Elor lcnopo lla rf1rn[705 LOBO f� fiA. t :.""�""""",.",."""�,.."",.��.,=""",,,=�..,..-,,,,.,,,,>=r":;".,,,,,,,...:;:;m.,.,,�,,,,,,,,,,,,,,,,.l'''''''''�
Rua r. m,,1ra n

'

35 (t.ob rcõo) Ccí xo p05�al lCJ r.

� Tcl zqr , flLLIFlt'lÇA Telepll.1.083 ,i tl """"'=;"."".=:�.• _,."-7�"\\7:''''-�'- '"-''P",,,"''_''''''''''' "'='-".'7':'.'O7.·_"'''�''''''''"'"'\=''��_

�'
Esrriptori05 em La�;uno {! ltc;a!Jy 5ub·f Gln'c.5 I rn �

131umllno J e L[l�[,5
I-----------� -- ---

�_;:".-:: -.�;-,....,:::..,-..

--

:... ,'- l_.�
..

·

..-t,':!1�-��J��f7""'��
..Y.Z =.�.r!:;..�\. w -� ......_._........,,""'"'"I; � _ ,...!II

�
I F L O R If:�·O:e�. L��LOM�:� J O 5 E'
ri
a

�,

II

E' o melhor medicamento das enfermidades do esto
mago, intestinos, rins e fígado. Cura e é o preservativo
das enfermidades gastro intestinais: colite, diabetes, apeno
dicites gastralgias, ulceras, constipações, intestinais, dis
pepsias e demais enfermidades do apparel110 digestivo,
por sua 2cç·ão sedante, a Yaurt alivia as enfermidades dos
rins e figado, por isso o melhor e e embeleza a cutis.

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

segÜ(�-se uma grande qllantidade de acido Iactlco e ba-

Fabrica de l\�ov6is Catharinense li
xíbs bulgaros que a faz agradavel ao paladar mais exi-

D E

1"
gente.

Pau loSc 1-, I f.'� rYl ;:')e r Peça Yaurt da Granja Zina, recomendada pelos srs.

DEPOSI10 E ESCRIPTORIO I medicas de Florianopolis. Evite falsificações. Procure no

Rua Conselheiro Mafra, 12ô - Esquina Pedro Ivo li involucro a marca: GRANJA ZINA.

Telephone n. 1632 II VENDE-SE: Café Gloria, Café Commercio, Café Na-I_FLORIANO.�IS-====================:.=============:=:===::'::== tal, Caté da Ilha e HateI Meíropo1.
, __".

Rr
�,,,,,,,,,,,,, � T í'-"', ,\ Ir'" :. I ,\, r"'t t "1�rr"" .

C�; 1 ,\Ul\, \.'i { .'\ ,\ (�. \. ' i r; nu t'rilnelrO

T H r � 0. n r' P ri F � [') R f'1\ 1::)
. 1110 �,,,,, ..._� ,;;_.,�k �,__�' i:l e ...._,-f' .....""'" W'""1 ,-,� \

RUA fE.l íPP SCHMíDT n' 10 (ESQUINA
f\ \_1.:\ TRAJANO) Telephone 1.194

andar

I
DA

•

�t�;� ::

Santa Catharina

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P J R E L L I S/A.

Commercio por grosso de Sal, Trigo, FarelIo,
Xârque, Assucar, Cereaes, etc.

o
Yaurt daGranja

Zina

r GARANTIDO
���:; E CUSTA 6 $

a DISSOLVENTE NATA!';\-

RUA
___

CTOAO��, IP'AlI...Q �

SE QUERES A1\'['A1:1 r .2'.
AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8�20D
'L2l2

E NAD,� MAIS!
.

Modista I
I RUA 28 DE SETEM� I
L BRON. 16 I Phone.

PASC�fOAL SIMONE S. A·

Virgilio José
Garcia ... RuaTira.
dentes n. 10-FlorlanopolIl

I
M

Rua CO&riiselheiro Mafra (esquina Trajano)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TA o gal. Góe�
Monteiro des-rr '1It{:aa:

Continuação da 2a. pagina
effectuada a visita do club pau- RIO, 21 (G) Ouvido BELLO HORIZONTE, 21 Houve principio de pânico a

li sobre os boatos que vinham cir- (G)-Correu, ôntem, na cidade, bordo.
**�'- E' [acil cariar vidro com

ista,
d d

.

d 10 R
. ------------culando a proposito a or em que contmg.e.ntes o '. egi- ° melhor sortimento deuma tesoura. Basta que essa d G R d ITUPAN E O VASCO publica, o ministro a uerra men�o seg�mam para o 10 e! artigos para hornens só naoperação seja feita debaixo d'a"

declarou: JaneIro, afim de reforçar as tropas: casa A CAPITAL.gua, Tupan, meia do scralch gau- «Esses boatos são sempre os aquarteladas na capital. A Agen-] �
_

cho está interessando ao ieam do mesmos. Não ha nada de anor- cia Havas conseg�i�, entretanto, AssociaçãoVasco da Gama do Rio, sendo mal nem aqui nem em São Pau- apurar que a noticia não tem

C L ..

certo o seu contracto naquelle club lo, tendo agora mesmo me en- nenhum fundamento. Os recrutas at IIar Inen
como

11profissional mascarado'l..' tendido com o commandante da daquelle regim;nto, cuja. partida Se iieQuando terminar o Campeonato, 2a. Região, onde está tudo em para S. João dEI Rey hcou re-

o tearn gau.:ho ficarà apenas com paz. solvida, irão prehee?cher os claros Imprensao director sportivo. Dou-lhe uma, Sobre as medidas de preven- existentes nos eltectivos do 11.
dou -lhe duas, quem dá mais?... ção tomadas por ordem do go- R. I.

Sabbado, dia 23, ás 19 horas,vemo, limitam-se, na minha pas-
------------

fALLE
...�lmEtiTo: OS GAU'CHOS NÃO QUE- ta, á ordem a alguns corpos de Garage Amarlcana na redacção do jornal «O Es-

Fallecen ante-ôntem, á tarde, REM se manterem de sobreaviso, pa-
Rua Francisco Tolentino n: 1 tado> , reune-se a Associação Ca-

em sua residencia, na praça Ge- ra que possam de prompto at- TELEPHONE 1.577 tharidnense de Imprensa, para tra-

I O
. ,,- J A C B D desi d 1 I

.

ditar e assumptos de alta rele-nera sono )), a exma. sra. o. ..., e,lgnou como ten er a qua quer eventua ida e,.» p
.

Ad'Sybilla Passos l\t1,.,ndonça, viuva séde do jogo Gaúchos e Paulis- r in ceza a vencia.

do nosso saudoso conterraneo sr.

I
sa, a capital do Estado de São lOQUE HA SOBRE OS MO- de Bagos Iowa I O -----_------Mathias Mendon:;a. Paulo, porém os pampas não ac- VIMENTOS DE TROPAS "Almirante

o seu enterramento realizou-se ceitararn e sim no Rio de Janeiro.
S

,.

festi S· I"'!. h "ôntem, no Cemiterio dê! ltaco- Naturalmente os gaúchos têm a RIO, 21 (G)-Ouvido sobre eu proxtrno estivai a ualn a
roby. sua razão; pois. assim como sa os boatos de embarque de tropas, no Theatro Alvaro de PARANAGUA', 20 (0)

hiram do seu Estado, os :paulis- com destino á capital paulista, o Carval ho Procedente dos portos gaú-
tas tambem poderão sahir, espe- general Silva Junior, cornrnandan- Desejoso de conhecer-lhe chos conforme estava sendo
cialmente quando se trata de carn- te da 2a. Brigada de Infantaria, as excelsas qualidades de esperado, deu entrada neste
po neutro. A C. B. D., está tra- declarou o seguinte: espírito, o exmo. snr. Intel- porto ante-ontem a bella na
tando d·; apaziguar a coisa. «Não têm o menor fu ld men- ventar Federal, recebeu ôn- ve da nossa marinha de

t�. essas noticias alarman'es por I
lte.n �m audiência especial, guerra, navio-escola Almiran-

ATHLETICO TREINA aru espalhadas. O que ha são I a Pnnceza Ada de Bogos- te Saldanha da Gama.
Realizarà amanhã o seu pri- deslocamentos ordinarios de tro- Iowa, exímia bailarina elas-

meiro treino o Athletico F. c., no
pa3 para as instrucções de estilo. sica, alumna e successora da OO��:Jt':��������r:it'1

campo Adolpho ICmder, afim de Amanhã, segue para Itajubá saudosa Anna Paw!owa. J'�
E tOI h

�
escolher o quadro que deverá eu- um trem conduzindo tropas. Po- A Princeza Ada, cujos bai- � S I aços ... tij
frentar, domingo proximo, em fes- rém, vão ali para exercicios. Na- lados tem provocado apothe- � �
tival, o TEAM d::> Figueirense da ha de anormal». ses de enthusiasmo nos gra:1- ����!:::.'1 ........ "'.,

�
d f d -���-�� ����F. C. Os directores o re eri o des theatros de todo mundo,

club solicitam comparecimento dos como o Wintergarten de lT
tario para o Conselho Téchnico.·« »

V ae começar ajogadores á3 16,30 horas. em Berlim, o «Picadilly de Lo;:- funcção!Após esses actos o presidente C
J I

ponto. mandou fosse públicado na im- dres, o « asir:o» de Paris, o I (De A Gazeta de ontem)
.

cI'dada-os «Colon» de Buenos Ayres,
F C D prp.nsa um convite aos"

. . .
'. etc., dará um único especta-I que qUlzerem serVIr como JUlZ�S culo na pràxima sexta-feira,Usar o «SABÃO INDlO» quer Reuniu-se ôntem a directoria da F. C. D., sem quaesquer h-

dia 22. no Theatro Alvaro ded:zer economia, sl)b todos da Federação, tendo se prolonga- gações a c1ub de
, fo?t-ball, -:l�- Carvalho, sob o patrocínioos poatos de vista. do a sessão até ás 22,30 hrs. ve�do comparecer a sede daque.lla do eXmo. snr. Interventor.

Todos os assumptos foram bem entIdade na sessão de 3a. feIra No seu repertorio fígura-
d I f discutidos, ficando a?provadas as próxima, ás 8 horas, para tratar

ra�o os nu'mero" segul·ntes'.lnstallações e uz e orça, etc. �

V d d I b· tabellas de treinos, jogos e tor- a respeito. «Horte do Cysne», mu'sl'ca deC!1 a e miras, a at-Jours e to- (Vl

De Tubarão chegou o sr. Mm- dos os demais acessorios do ra- neio; cedido o campo ao T
amda?" JAHU' E JARBAS NO

Saint Saens, creação de An-
d� 1 "d da daré e ao Figueirense, no la

na Pawlowa; «Dansa doscolino Cabral, pre1eito daqueile moO
� e.;ecbtn clII a�.

.

d t' 24 e 3 I ,respectivamente,' acceito AMERICA
r Soldadinhos de Chumbo», dernUnlClplO, maIS e o e vana o so I"

I
.

d A hl' d 5-O II o convite o t etIco e ao L J 1 P" t (dmenta.
- s me lares preços F'

. .

11 O d J h
eon esse; « Izzlca o o

O I ranClSCO para Jogar aqUi a s joga ores especiaes a ú e Theatro Imperial de Perters-OU1 R05 pU'{TEm...

I
içamentos, consu tas, etc.

12 d' d J b - d' t b de e maIO; approva o a ar as estao ISpOS os a a an o-

burgo), de Fsckaikorsky, en-Segue hoj� para !vi. Y:lle, o H. Rua Trajano n. 11 mudança do calção do Iris F. C., nar a Capital bandeirante para tre outros de igualmente enor-
José Gil, funccionn:io do Banco creação de quadro de juizes de ingressar no America do Rio de

me successo.
do Brasil. INSTALLADORA DE FLO· foot-ball; designação de um secre- Janeiro.

RIANO?OLIS Os dois jogadores estão desde
ôntem desapparecidos, havendo
quem attest� o �eu embarque pa
ra o Rio. O momento-já dis
sémos-é de quem dér mais ...

arrumou-se
LISBOA, 21 (0)-"O gran

de actor brasileiro Procopio
Ferreira acaba de contractar
casamento nesta capital com
a senhorita Maria Clothilde,

"INSTALLADORA DE filha de um alto commerci-
FLORIANOPOLlS ante nesta capital.

B� '-:���i.�7ii,

...U:,';;.;rnliik'�li;L�f!lfi1��-��L�_m·}i\'.�\i·i'HI"!:i:�.iii·�,ti·I4UíB«i".,E.E!JgiQj\\ijij_nmm,li-ii__.i·itlla__=.ai,iumSullfl*R!lIDiI il_I_•• 4 '.i

If�;���:;-;�
I ?��r'/y .;.;

; ü""";:<m·ii

t.:::!�<,
".

J
s. t;!, i� alr "'if -. rh:'hHl-.;"i
A data de hoje assignala

a passagem do an-i-versario
nata'icio da ge l�i issma S -

nhorinha Nair 'liV� 'ha I se-i,
filha do sr. C3:-"0" \Jr -

c 'ia.t
seu e ek.n-. til ,L r(.'rl! de')

taque na fina sociedade Ilo
rianopolitana.

A. Gazeta fel.cta-a.

f:-ízcm ANH:J5 (IC"F:

a menina Oswaldina Souza,
Llha do sr , Joar:ui'Il Lrí') de
Souza, chde J;�5 oL.;in , J l In
prensa OILeial;

A J 1 I "'. f
.

o SJ. U .),'0 \. ·1. 3·''', mccio-

narro do Carias : I » ,'C,' S. A.;
a sC�lhJ��n\ 4 l\tl11 1(.1 :� ) -� "� rer ...

nandes:
o sr. João D'li '1 fl1h,,;
a graciosa ln, n'{l::t 1 J '! Clara

�hrcello ;

a eX�l1 S u.. d .vI - :. I :n111-
re-:; A'íachad"
l'VÍacLado.

t'HEBf'lm Ut-15 ...

Asha-sc Desta C:1o�tal, vir.do
d� Itajô'hy, o oro ceI.

1

José Eug�
nio Müller, deputado eleito 6.
Assem])léa Nacional

Està nesta Capital 0 sr. Au-
.

L I I' 1 ,. 'dJor ':.!z, aoa lsado cLmco resl ",n-

I;; em L1ges.

Regressou a Joinvillé, o�de re

side o sr. Julien Favre, engenhei
ro ci, iI.

NOIVADO

Contractoll ca::"i'" �,.,tü ['1 ci
dade de 'E bal�", cc' a _ nho
rinha \XIalkyria .!_Lrig0, f'r� Fc. sOl a,
o sr. Almiro CéIV2! r, (l. ccm-

rnercio daqudla praç '1.

A jUStOil casam�Il'n (O '1 a se-I
nb)finha Ot;liJia C�.l " f ;11'1 do
:;:, João Cypriano d:l Co, i " o sr.

Osriy Schmidt, fU!1I.c·or i:' io da

Imprensa Oftic.;al.

A «GAR,,\GE AMCRICA
l··JA» atLnd� a guak,u-::r ho ,1 do I
(lia (VI ria nmtp• F crw. 1.577

Desportos
Redactor-Cypriano Jué

No /wspital de Santa Clara,
da cidade de flsfi, na Íla lia ,

um pequeno crucifixo de bronze,
pertencente ao padre Giuseppinz
está vertendo sangue puro, atra
vés de uma chaga encontrada
num dos lados da imagem,

Em plena
Guanabara

RIO, 21 (G) - Crave desas
tre fez paralysar, por certo tempo,
sobre as ondas da Guanabara a

barca Paquetá, repleta de pas
sageiros, que teve o seu tubo de
caldeira furado.

Em sua residencia á rua Ge
neral BiUencourt n. 79, falleceu
ante-ôntem, a exma, sra. d. Ja
cintha Godinho.

mente boatos

rmsen

Em 5uffragio á aba de So
lange Caminha) será rezada, ama
nhã, na igreja de São Francisco,
ás 7 horas, a miS33 de 7' dia.

Amanhã, às 7 horas, na Ca
thedral Mdropolitana, a familia
do sr. dr. Euripedes Gonçalves
Ferro, manda celebrar umR missa
de 7' dia, de fallecimento em

intenção à sua alma.

o

SarapiãO'

Valiosas brindes

A funcção vae começar
E nó,; todos na bancada
Vamos já apreciar
Essa grande arlequinada!

o circo é bastante antigo
Os banco, não têm encôsto;
Riâmos, pois, meu amigo,
P' ra disfarçar o desgosto

Com «A Cidade».
do Bisbilhota II...

As mOSC1S todas unidas
Resolveram num Congresso
M,� mandar um trem expresso
Só de moscas ... Que atrevidas r

d�stribue

0··
...

··,·.···{ li-�"
Im OSA

-novo
E eu sabendo a triste nota

Disse a mim. quasi �m des.
(maio;

São taes moscas, Bisbilhota,
Do Largo 1 3 de Maio!

RUA DEODORO 33

FLORgANOPOLBS.

Ministerio
MONTEVIDE'O, 21 (O)

-Foi empossado ôntem o

novo ministerio mandado or

ganizar pelo presidente Ga
briel Terra.

Uma «surucucú»
monstruosa ....

a todas as pcssôas que, por seu intermedio, tomarem

assignaturas ou annunciarem na

A GAZETA
-o jornal mais moderno e lido da Capital.

Peçam informações.

V. Excia. gosta de bordar?
Não se preoccupe com os ris

cos. Almofadas, toalhas, pannos
de parede e todo e qualquer tra
balho dess� ramo, estão à venda
na CASA "A INSTALLA
DORA" á Rua Trajano n. 11,
on de V. Excia. poderá encom

mendar riscos especiaes para
quaes1uer fazendas ou trabalhos,
os quae� serão fornecidos a seu

Procopio o Zé Florencio gostou
De lêr aquella noticia
Dizenc!o: mais que delicia
Para quem tal cobra achou!

E depois muito contente

Numa risada que dóbra
Disse a mim: Eu felizmente,
Não tenho mêdo de cóbra ....

inteiro conten�o.

Rua Trajano n. I 1 .
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