
-.. ｾＭＧ＠

JORNAL CRITICO E HUMORISTICO PUBLICA-SE AOS DOMINGOS 
-- ----- -- -- ---....... -.. -... -- ---. ,..... -. --- ... -.. --. --- ---... --.. -. -. ---
Anna I -Florianopolis, 2Z de Agosto d: 1915- ｎｾＬｭＮ＠ 1 

VENCIDOS I NO CAFE' 

Passa-sr o dom;agó e vem aovo domin- - Eatllo, dizem que os homens da Im-
1:''', e jamais se vê pendurado no g.lncho prensa, estil' 'Inidos -um por todos e tO'. 
dos jorn2ts expostos a veada no Ama· dos por UlDe ? 
deu, eA Semana.: - E' verdade. foi o çue maia te tr3toll 

ｐ｡ｳＮ｡ﾷｾ･＠ o domingo e vem novo domin- aa hllada reunili.). 
go, e jamais se vê como outro'ra, aquelle - E o que pensas tu sobre ｲｳｴｾ＠ "entente 
b16co de rapues cheios de futluo, rodca- ｣ｯｲｵｾｾＩＮ＿＠

trn as meu. do Café Modelo. O Altiao, _ O que eu pento c ' marada, é que o 
o Barbosa, o Ary, o Zé, que. cel··l mestre do velho orl(o, embrulbou a ｣ｾｩＮ＠
brisou-se pela sua cborosa chrolllca .Os la tão bem. que no {m da ｨｩｾｴｯｲｩ｡Ｌ＠ etle 
novou, que alli. dcscutiam e>loroumente ia II3hiodo eo brulh ódo ... 
lobre o proseguimento da jornadaj tu· - C<>mo aSiim? 
çavam mappn dI: ｮｯｾ｡ｳ＠ opera'ilicsj e da- -En:\o tu alo .abes ｰｯｾ＠ vratura, que 
vIm 1 "Semanu .um ｉｭｰｾｬｳｯ＠ forte e ven- o 1I0vato qu'z derrubar o v lho. e preteril-o 
dor, qual o exercito de ｈｬ､･｡｢ｵｲｾＡ＠ na publicação do expediente do COI1-

E aa ultima dessas jon:adaa a borrasca, grusol 
tornou-se, )lm obstaculo invencível. . _ Ora rst .1 

.A Semanu flUava muito. e, eu COI1l- -Ah! meu caro, a ｵ｡［ｬｾ＠ b "je em tlia. 
ullte leitor atmpre prenuaciei, c ·-mo é deve UI': 'cada u pot' n.o c Deus 
praxe diaer-.e em Florianopolis, 'tue ell : . pcr todosa . 
• comerlam a bola.. ' 

Oito e acoatecido Ainda la. quzm irao
re isto, bueado na circular I 

Fonm nacidos I Comeram a bolaI 
Vencidos. hoje rtduzidos a mudeI, im

moveis e frio., quau ntatuas de mu· 
aorel 

Perfeita demnn,traçiio de ｦｲ｡ｱＮ ｾ ｬ｡＠ .. 
O ｱｵｾ＠ diremos dos calorosos e veh-mente8 

arti&,os sobre .Gente de }o'ora., a campaaha 
c::olltra J. Fernandes? Silo atteatad03 que 
mais comprovarllo a derrota do .A!tino, 
hoje elevado aOs paràmol jafi.ites, com 
os canticos e hymllos d'cO Estado •. 

Muitas vezes os vencidos sllo f luresl 
neixemos rUe vivrr em pu. Talvez, 

I I I 

NO JARDIM 

-Oh! redro, como vai.; comoUa ,Ia-
udo? 

J oaqui \!l, vcu :n 10 2qui meio ar· -Eu . 
ruiaado. 

-Porque? 
- -Ora. porque... Eotlo tIot pcasa. que 

me mallttllbo no espaç? ch [o ｾ･＠ ar CCoIIJ

primido, como os ｢｡ｬｾｾＮＱ＠
Ab! meu c ' ro, a miab 1 deafclI I: ell'l

missimaj e a rectita al. dá aem para o 
bife .. fHfiu ｾｦｦｩ｣ｩ｡ｆＮｾｲ ﾷ ｳ Ｈ＠ I 

J PaulÍlo. -Eu pouco mais ou men 5 juig .. ci i ..... 
• • e 50 mesmo Quem te conheceu pequ -nino. 

lO F . Ih se na ｡ｬｬｮｵﾷ｡ｾｬｉＮｯ＠ do c r ncurso Qu- m te viu nascer cbeio de glori!s. 
pa;a"lente de Portuguez e Lítteratun da Estás ｣ｯｭｾｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ mutLdo. 
Escola N< rmal; e qile um calldidato de I ntes c<>stulllans a uhir de m,n1l1 ､ｾ＠
bom padrin o t Sfntad triumphalmente cua, a fazer tanb baru'ho aa cidade, e 
ua cadeira. 'Al:'uudamos a conf.rmaç:o bnje sabes a bora em qUI o ｣ｾ･ｰｵｳ｣ｵＡｯＬ＠
Iles!ts b oates. Commentaremos. ' eavolve a terra no seu manto, .. 
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IMPOSTO DE FOGIO 
A URUCUBACA 

Começando hoje, ca issimos leitoru. a 
prender alguns mõnu.t s de ｶ｣ｳｳｾ＠ prrele
ainima attensi!.o, adIantamos a dizer-vos, 
qtl:, surgimos sem maus intuitils. sem pre-
tentA? alguma. . ' .. 

Temas er mo UUlCO hto: a cntt:a hu-
lIIoristica, sensata , 

Queremos que to:los nos leiam satisfei
tos e risonhos. 

Para esce fim, bastante trabalharelllos. 
H!io de rir Ｂｴｾ＠ os ｦｲｾ､ｴｳ＠ de pedra ; os 

velhos casmurros; as sogras endiabradas. 
lniciarem- s C01cursos e daremo8 muito 

bre"e, premios ao s uossOs ldtores. 

• 
ADVJNHAÇÕE3 

I 

Ella é de b · ixa estatura, cabell05 ne
g'ros e luzidio S; olhos grandes e brilhan
tes. Possnidofd de um coraç!lo bondoso. 
e todos os bonS predicados que formam 
uma menina exem plar. 

E' muito crian,ola ainda; dizem que 
anda pelo despont .r de 1 11 primaveus ri
sonhas e f. lizes 

Á.ma, e ama ｶｾｲ､｡､･ｩｲ｡ｭｾｮｴ･＠ a quem, 
para dizermos com franqueza, não mere· 
ce um olhar demorado e seductor des\> 
casta menina. 

No entanto o bobo e pachola, é o idolo 
do coração da j'Jven. 

Impost"s e mais impoltos 
imocstos em profusão, 
Pai. ha impostoJ em todo 
impostos até no fogão. 

Anda agora enerencada. 
a coiia no TubarAo. 
por quererem até cobrar 
o t al imposto de fogio. 

Ora a gente ir ao Aiercado, 
comprar a carne e o feijão, 
e pau cosinhar a causa 
pagar impostO de foglol!! 

Ora essa, é bem ｡ｲｲ｡ｮｪｾ､｡＠
por cabra espertalhlo. 
ragar-se imposto da casa. 
inda imposto de foglo!!1 

E n6s então muito breu 
teremos o imposto nas cOitas, 
paga o que come cosido, 
o que gosta e o que nl0 gosta. 

Pois eu nlio pago leitor, 
do fogão, imposto .lgull1; 
comerei a carlle crua 
ou ficari!i em jejum. 

DA CARTEIRA DO TE'TE' 

11 Bons dias Mané. Comê> teu pass:lIlo 
de hontem pará h.:>je? 

Elle é alto e moreno, r'uito novo ain- -Regularmente, graças ao n0150 Deus. 
da. Contam que, vae avançando na casa ｅ ｳ･ ｵｴｾ＠ uma COIsa Mané. 
￡ｾ＠ 19 annos . C'abellos russos e gross "s; -Até duas T 'e té. 
olhos pardos e sem brilho. Muito esperto. Não viste! no d omingo passado o qu'e 
de uma e5perteza sem igual. suecedcu com um policia da 00858 ca .. al-

NlI.o pode-se di:r?r que n!o ha ｰｯ ｾ ｳｩ｢ ｩ Ｍ laria? 
\idade d'elle sustentar a futura esposa e - -NAol •.• 
cs filhos. P ois, é rapaz-que muito pouco I Pois, eu vi uma coisa, que te cOlltando. 
trabalha, c no entanto, fuma, bebe a cer- ha5 de dizer que é mentira; mas podes 
veja, passeia de automovel, e vi ve a foI- erêr que e a expressão da verdade. Do-
ｧ｡ｾ ｯｄａ Ｎ＠ mingo passado estando eU encostado na 

E' tal q::a l um Pedro Malazart. esquiua da rua UruglAay como e' meu cos-
Para. que revive r-se o pas •• do .•• O pas· tume, presenciei um facto mais rijo qlle o 

sado e como a aguas: nãu volt<lm a mover facto de boi. 
os ｭｯｾｨｯｳＮＮＮ＠ -Como assim? 

Que importa '(ue diga alguem.-o s a Bem! •. . Você não conheçe aqueUe qU'e 
pato não foi pago ; do terno elle não ｫｾ＠ tem negocio na anti·esquina da Rua t:1ru
conta com o alfaiate; o chapéo elle não guay? Pois este vende aos domingos com 
ubt 'luant' custoul a porta ･ｳ｣｡ｮ｣｡ｲ｡､ＳｾＬ＠ e só nlo vê os qoe 

Ze' tem os olhai ndado •• 

( 
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A URUCUBACA ._- ----------
- E 011 fi,c:<Iu municipar, o qae f ztm 

que 1110 vê tal abulo? 
- O. fiacan dia você. O. fiBcaul6 lIII

dam puseando, e dilc.lindo sobre a eon· 
flae-uçlo europca e outru COU"I scmi· 
Ihaatu. 

• • • 
-H(\jc, meu caro, queDl nlo pcga na cba

leira ... cIo ganha petisqueiral 
-Lá i-so ｾ＠ nrdade coUcga, mil no 

mllU bico nlo gosto que peguem, mormcn
te qnando e:;ti quentc; e se atrC\'ucm-se 
a perr 56 ttm que aborrecer-se ... 

-Como assim? 
-Ora como afsiml Pensa (ntlio ｶｯ｣ｾ＠ qac 

eu vc;u me deixar levu ror cantile.as c 
sorrisoB de alguem?!. .. Commigo é no du
ro, trumpbo é pau. 

-Apoiado! Commigo e a mesmissima 
«lisa . Até que afinal o teu e-enio rival i
Bou-se com o mt u. Amigo Teté, nlo ata
lhando a tua honrada conversa e nem tão 
pouco te roubando o tempo, quero que 
prosigas o CllSO que succedeu com o po
Ijcia? 

-Pois nlo camarada, eshrei a teu dis
por. Escuta lá. Domingo passado ao escu
recer, ehrgou 11m poliCIa na porta da ven
da, com uma garrafa na mIo. 

- Qlli lo quer? pcrguato'lo vendeiro. 
-Eu quero que o sr. tenha a bondade 

de nnder-me uma garrafa de kerozene, 
(respondeu o militar). 

- -Non to pesso vieDderl(retcrquio o Vtn

deiro) 
O policia para nlio se tornar imprudcn

te, retirou ｾ･＠ e ficou de alcatei., aguar · 
di ndo a chegada de cutres frtguut8 que 
viesse com o mesmo intuito. 

Passalldo uns 10 minutos chrga uma 
meDina 01 compr-tr ples, e como esta fc. i 
despachada sem objec ilio de cspecie aI. 
guma, elle cllegou-se novamente e per
Il'unt r u: 

- Então, o s r . rotle ventler ou 050 pode? 
-Noc, (rcipondeu o \'Cndeiro). Eu 50 

10 viendo aos mios fregueses . 
O policij depois de passar uma tremea

da tltscompcstura no vendeiro, sabiu des
｣ ｯｯｳ ｾ ｬ｡､ｯ＠ da sorte, c, foi para casa, Bem 
ktr02ene, dormir as ･ｳ｣ｵｲ｡ｾＮ＠

Emquanto o vendeiro, ncgreiava com 
Stus fregueles e preyilegiado', os que 
compete providcnci. r sobre esses factos, 
'pTreinam ro jardim Oliveira Bcllo, o p"
ｾ ･｡ｲ＠ do b- lIo Sf llO. 

Tit6. 

• 

QUESTAo DE LIMITES 

(Ouatio ao 1(' 81 da Yioh) 

Compadre Zi MorlraC:o. 
tu qu'él bomp. d'oppiaiiJ, 
ea quero labf dOll limitei 
dOIl Iimitca, a toa! quel tAe ... 

Meu Ciro Cbico do Zero, 
o que tenbo pr'a ti co nU 
ｾ＠ que a qUt.llo de Ii.itfl 
8Ota' perto de .',eabá ... 

ｉｾ､Ｇ｜＠ ｬｉ ｾ ｭ｡ｮ｡＠ passada 
eh ' gou n0880 pnsidcnte, 
que por c usa d(\s limi'es 
fôra chamado de repeute, 
p'ra vê se decidia se 
a questto, incoatinente ... 

Mas o doutô Cavalcante, 
pruidente do Parad, 
nnlendo as unhas e deatca 
diz que as tnrrs não di; 
e que o povo do CORtr l'ado 
pertence ao partido de li. 

lias o aossq advogado 
execu,.lo j' rer,uercu, 
s6 falta o go\'uno ､ｩｺｾ Ｚ＠

cada um 110 que é seul ... 

I I • 

DIZIA-SE ... 

MaCllrbin. 

que as Cuhs do Brigadeiro, foram ｰｲｾ＠
ｪ ｾ ＮＺｴ｡､＠ .. um IUltro antea; 

que mil rr(\jettcs fora. cliloC\Jticloa, e 
a c"isa redundou D'uma suslo ao Coa· 
gressoi 

Gue sempre dCDlon.tra que te ... ., pn
"ilegio de lIer • trrr. d, a projectoa; 

que a .cbscripçlo abula eat,.. li li". 
deiTaS, par. rrilrircm a estalaa de .. bIc. 
vaI! muito adianlld. ; 

que ｩｳｾｯ＠ btm d('lIIo alra qu o. .,.... 
du talento. alo iaftq\Jlcive'lõ 

que o 1I0bre depat do eat! u. .. pead1cto 
clbque diHC; 

que a ｰｯｰｵｬｾｬｯ＠ cinta Capital. ｮｴｩｾ Ｎ＠

dtmOlda • beber Ipa 4laeate. ai.ela .. 
ｬｾｲｬｯ［＠ . 

que j' era tlmpe dOI poc1vn CftIIlt
te!!tCl. 1 royldnciarc. 1011,. .te CQe; 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

re i ha ｭ ｾｩｳ＠ de doiS' ' anDos, cS callOs de eafeia a pio' ｾｯＧ｡Ｌ＠ e, aconselhamclt a joyca 
abastecimento d'agua, un vivem à flor da a não procfder ｭ｡ｩｾ＠ dI! ta forma. 
terra e outres dest;ob rtes completamente As ｳ｡ｵ､｡ｾ･ ｳ＠ devem ser retribuidas com 
recebeado o cal Jr do 101; seriedade. 

que o 'CLrão., c\areuã novamente por ｃ｣ｳｴｵｭｾｗｯｩ＠ a saudar as pessoa de 
c tes dias; nossas rel . çlle deixand:l demonstrar lelll-

que o .E t.d). e a "Tribuna.!ó po- prc um sorriso, que externa" alrg-ria 40 
､ｾｭ＠ ser lidos n) dia seguinte, em a nos- coraçá,,; ｡ｱｵ ･ｬｬｾｳ＠ que conhecemcs de vi -
Sol Biblioteca Publica; ta, cc.: ulh1l1c esta manif.stação,IRU •• u

que isto indl ｺｬｬＧｲ｡､･｣･ｮ､ｯＭｳｾ＠ a ｾｴｮｴｩＭ damos ou retribuimos ｾ＠ saudaçil.o c'm sin
leza do porteiril 'iue dei:u. a ｒ･ｰ｡ｲｬｩｾ￣･＠ I ceriJ.de. 
para ir busc _I-os nas ｲ ＼､｡ ･ｾ［＠ F.z . r cHetls Santo Deus t Que caiu 

que o n 5,) joraal pode s!r procurado cxquisita!. .• 
ｴ ｾ､Ｈ＠ s cs dominlo das lo hora3 em diante, 
Da Ageacia do Amadeu. 

Vigilao te. 

••• 

DE ｄｏｾｉｎｇｏ＠ A DOAIINGO 

Na hora do ｡ｬｭＨＧｾｯＬ＠ em um1 da nos 
sn f. briciS, um! meniaa faz sempre mil 
trageitos, para que ｳｵｾ＠ cC'\lt gi\ e ex·an;i
g deixe de manjar e appetitoio rancho. 

Um di1 tlla fJZ c ｲ･ｨ ｾ［＠ outro dia f.\la 
obre ､･ｃｾｮ｣ｴｯｳ＠ e coius mal ch!irosas, e 

pObre'inha da ｾｵ｡＠ collegol zanga·se. e, 
com) uma ｶｩｮｩｩ＼ｬｄｾｬＬ＠ põe todo o macj . r 
f6ra. 
, Eu, já não ｰ ｾｮ＠ :l assim, Se iS53 fosse 
comm:g.), eu precederia da s ' guiat! for
ma: I\ão me importaria que eUa tocasse 
musica ou cantasse; cemia sempre á gor
do, eccl.'eJldo b.m a barriga como uma 
ｶ￭ｮｧｾｮ｡Ｎ＠

Se a c isa continuasse, ' no outro dia 
pãra moi r vingdcça aiada, após o aI mo: 
ço, beberia um bom cal ice de vioho, acom 
paohado de finos deccs 

)o hi eDUo, a ｣ ｾｩｳ｡＠ ia apazigaDdo·se dia 
a dia, até ｱｵｾ＠ a ioimiga se tornaria uma 
ｾｭ Ｇ ｧ｡＠ eumplarl 

. -l'orque? perguDtará decerto o leitor 
Porque a meniaas por dôctS, são como 

a ｦｯ ｲｭ ｩｬＺＧ｡ｾ＠ c a doçur4 .br.ndil 05 malAS 
coraçõ 

• •• 

No jardim, uma senhorinha de bella ap· 
pareocta, elegaate, foi cumprimentad1 por 
Ual joven mu to d.c.nt.!, e como retribui 
ção fez caretas. • 

__ 0r.l,. ella n;,o possue a belleu de Eleo 
ocri do T asc; é bem verdade que toda en· 
f:thda, com t U ves'ido éor de carmiD, 
<:lIa .t : rnl -se mU ito,sympathica, mas, o que 
(recI ·mos uc.t r, e que as caretas muito 

Fernaado. 

SECÇAO RECREATIVA 

Qu I é o nC1I1e de um tuberculo que se 
lhe t irarem a ultima syllaba, fica 
sendo um V( stuario de lenho
ra. 1-1-1 

Qual é o nome de um paiz que dividido 
em duas partes , uma das partes 
serve para lilVar roupa. 1-1-1.1 

Qual é o ncme de um crustacioque 
se lhe tírartm a ultima syl1aba fi
ca s endo um , uten. ilio inruspea
uni para dormitorio. 1 -1-1 

Qual c o nome de um passaro que é for· 
mado de um pronome pe!\sQal •. 
de um verbo lIubstantivo. 1-1. 

Ch aradas ' nov;ssimas. 

Aqui e homem ･ｾｴｾ＠ anim al. 1-2. 
Este instrumento t em 'ima fenda que 

f('ge este ｰ｡ｾＹ Ｎ ｡ｲｯＮ＠ I . I . 
Agora é ｾ､ｶ｣ｲ｢ｩｯ＠ e DOt<1 musical este 

amph ·bio.l-1 -1 
AlIi é iostrumellto este mut;icipio do 

Paraná 1-1. 
Na musica ･ｳｴｾ＠ aoiroll é um iostru· 

menta. l-I. 
K. C. T. 

• • • 
• •• Ante3 de iaiciarmo, nossa tare

fa, P<SSÔ1 a que não ｬｩｧ｡ｭｊｾ＠ imrortaacia, 
teve a Ｎ､･ｬｩ｣｡､･ｺｬｾ＠ de ｦＳｺｾ ｲﾷｮｯｳ＠ certas e 
t ngraçad:a ｣ｯｾｳｩｩ＠ ｲ｡Ｌｬｉｾｳ［＠ l u cgando ao 
ponto de adlantu', que s puIJlicassemos 
qualquer coi5ll re!ert Dte a el'a, tecia u
mas para repdt: rl 

A ' es ie .. arregiloho Dão tem emos; neU1 
ｴ｡ｭｰｯｵｾｯ＠ gashrem)3 DOh' cê[i!. com tlio 
ma u deCunto .. 

• 
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