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Depositária pelo seu brilho e sua pujança,
das melhores e mais fundadas esperanças po
pulares, partiu hoje para Santos a· embaixada
catharinense do Remo.

Agita a

Europa
A questão do

Sarre
Londres, 3 - Informa-se que

a França pediu á Inglaterra que
suas tropas participem da acção
militar que, porventura, seria le
vada a effeito no territorio do
Sarre, em caso de emergencia.

Berlim, 3 - Nos circules go
vernamentaes, declara-se que
qualquer remessa de tropas Iran
cêsas á região do Sarre, ou qual
quer pedido nesse sentido do dr.
Knox, presidente da commissão
do governo na bacia mineira, ou

mesmo na Sociedade das Nações.se
ria seguido de umi mmediato appelIo
da Allemanha á Côrte lnternacio
nal da Justiç.a de Haya. Segundo
opinião corrente nesses circules, a

Allemanha considéra o Sarre ter

ritorio alIemão e submettido ás ga-
.

garantias estipuladas pelo Pacto
de Locamo. e, portanto, sena

considerada uma violação desse
tratado, a entrada de tropas
Irancezas.

Rico!
lembrou-se
das pobres
Rio, 3-0 correspondente de

A Noite em Manáos informa que
· o sr. Ambrosio Ezague, advo
gado, ali residente, o felizardo
,premiado com um dos primeiros
prêmios da «Sweepstakes» irlan
deza, correspondente a 3 O mil li
bras esterlinas, dois mil contos ap-

o proximadamente, declarou que em"

pregará parte dessa importancia
em ajudar as obras de caridade
região amazônica.
-«Não alterarei - ajuntou-

,minha nórma de vidas e continua
rei sendo um homem de negocios

· Como sempre.
· Alem de advogado, Ambrosio
�zagui é vice-presidente da Asso
CIação Commercial do Amazonas
e sacio de importantes firmas
commerciaes.

�Morreu
Rothschild

·

Paris, 3 - Em seu c'lstello de
·Broulogne-surSe-ine, suburbio des
ia Capital, falleceu ôntem, com a

b"ançada idade de 89 annos, o

arão Edmundo de Rothschild
tíltirno membzo da terceiro gera�
�o da conhecida familia de ban
�ueiros.

S. Delegacia
FiscalRepresentação

classe
Petroleo em

Catharina
A thesouraria da Delegacia

Fiscal pagará, hoje, a folha dos
srs. MeMbros do Tribunal Re
gional da Justiça Eleitoral, apo
sentados e Ministerio da Educa
ção e Saudê Publica, e amanhã
as pensionistas do Montepio Mili
tar, do Exercito e Marinha.

uma
-0-

carta do sr. Francisco
Treska

para as pesqmzas de ta

manha riqueza, ficarei gratissimo
ao vosso jornal, que, mais uma

vez, presterá um dos mais ines
timaveis serviços á causa do pro
gresso economico do nosso gran
dioso Brasil.

Sem mais, sou de V. S. Otto.
Crdo. Obdà. Francisco Treska.
Caixa postal 82, Florianopolis.«

Rio, 2 via aérea - O Globo subsidies
A Caixa B:ônificiente dos Funccionarios d0S Telegraphos em de de 29 de outubro, publica o

reunião realizada sabbado ás I 2 horas, elegeu seu delegado eleitor o seguinte:
sr. João Alcantara da Cunha com 60 votos. Respondendo aos commenta-

Foram votados ainda 03 srs, D::.rcy Lir.:, Ires da Silva, rio feitos em uma de nossas edi-
voto, Eleutherio Moraes, 1 voto e um volo em branco. ções passadas, escreveu-nos o sr.

II
"

II Francisco Treska, residente em Flo-
A Associação Catharinense dos Pharmaceulicos reuniu-se sab- rianopoliis, nformando o seguinte:

bado ás 20 horas, no salão nobre do lnstiti.t.i l'olytechnico, esco- «Ilimo. sr. redactor do jornal
lhendo seu delegado eleitor, o pharmaceutico l-Lúor Luz. I

O G�OBO - Rio de Janeiro.
Cordiaes saudações. - Lendo o

A União d03 Em.'r.:'�do:; em H)t�i;, P.cstaurants e Con- vosso conceituado jornal de 23
generes de (lorianopolis elegeu com 20 votos o sr. João C. Rodri- do corrente mez, edição das 16
gues, obtendo os srs. A Cisne 6 votos e Alfredo Vieira j votos, horas, n. 2.819, tenho o prazer
apparecendo 1 voto em b 'anco. de responder a pergunta: - «Ha-

I I
1 1

I I
. •

verá petroleo na Brasil»? pela
A Associação Catharinense de t:ngenheiros elegeu o sr. dr. affirmativa, segundo meu testemu-

Haroldo Pederneiras, seu delegado eleitor. nho, quanto ao planalto deste Es-
Proclamado o resultado do pleito, os presentes manifestaram tado de Santa Catharina, em

o seu agrado com uma salva de palmas, tendo o dr. Pederneiras municipio percorrido pela Estra-
agradecido a distincção dos seus colle.gas. da de Ferro São Paulo-Rio Gran-

II
11
II de. Sou testemunha ocular da ri-

Em reunião realizada sabbado o Club dos Funccionarios queza que, talvez em futuro pro
Públicos de Santa Catharina escolheu o sr. Thomaz Meyer, delega- ximo, venha impulsionar o grandio-
do eleitor. so porvir desse immenso paiz, onde

-0- tudo se espera e aguarda sómen-
O Syndicato dos Trabalhadores em Armazenso e Trapiches te da bôa vontade de seus dedi

r.ealizou sabbado, em sua séde, a eleição do seu delegado-eleitor, cados filhos, para implantar a ver

recahindo a escolha no sr. Pedro Eulalio da Silva, que conseguiu dadeira independencia economica.
34 votos. Os srs. Demosthenes Tzelikis, Dario Luz, José Miguel I Ha mais de vinte annos que o

Yieira, obtiveram um voto cada um, tendo o sr. Zeferino Abreu signatario da presente carta se di-
conseguido 7 votos. Appareceu uma cedula em branco. dica ao estudo e pesquizas do pe- Em português 646, Em lran-

II
11

II troleo, e nesse sentido já enviou I
cês 8, Em inglês 8, Em espa-

Reune-se amanhã, com o mesmo fim, o Syndicato dos O· ao Laboratorio Chimico do Mi- nhol5, Em latim 4, Total- 669.
perarios e Operarias em Fabricas de Rendas e Bordados desta ca- nisterio da Marinha 2 «amostras»,
pital, havendo no proximo dia 8 a reunião da Associação dos Em- que foram colhidas em terrenos

pregados no Commercio de Florianopolis. (Assemercio.) do municipio de Campos Novos
������������������o�������� (630 metros, mais ou menos, aci

O benzimento das I Entre os novos oHiciaes da ma do nivel do mar), cujos re-

espadas dos novos Armad� Nacional, encontra-se o sultados dos analysadores foram

guardas-marinha noss.o.dlstmct� conterraneo Ca�los excellentes, isto em 1929. os
Natividade, hlho do nosso amigo serva-se nas amostras, extrahidas
sr. João Baptista Natividade chefe da profundidade de I metro, que
de machinas do Carl Hoepcke, e jà passou fogo, proveniente de
que conquistou brilhantissimas gazes que se desprendem do Íen
notas durante todo o curso. çol petrolifero. Ha logares em que

se nota o desprendimento dos
gazes do lençol de petroleo e quei
mam naturalmente, á5 vezes du
rante um anno inteiro, ficando o

chão em bras� e na visita que fi
zemos ao local foram accesos ci
garros como se fossem do brasi-
leiro de uma forja.
A pressão é tanta, que parece

existir no sub-sólo ar comprimido,
e que a maior chuva não fará apa
gar o calor do braseiro. Parece
me pois, que são esses, a priori,
os verdadeiros indicios da exis
tencia de um vasto lençol petro
lífero, e que não pode se achar
em grande profundidade, devido
os gazes que continuadamente se

desprendem do sub-sólo, e do as

phalto que se localisa entre as

fendas das pedras que se acham
na superficie do local. Esperando
que V. S. dará publicidade ás
linhas aCIma, que visam sómente

Delegados Eleitores
calharinenses
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Ia ampulheta do tempo do �

Billb I-10th e' It século vinte, foi _erguida no �
- :1 morro do Antao. Uma �

� Cruz. (It

P
,

b I" r! �elo menos foi essa a �
Ca U Ica � tradição que chegou ao It

llt meu conhecimento. Agora,
� esse monumento, que lá do
� alto do monte contempla de
� braços abertos o torvelinho
� da vida, cá em baixo, esse

� monumento que ;iu impascivel
� passar, uns apos outros, os

, nossos grandes fátos histori

� cos deste século, esse mo

fo!J numento que viu passar
� pela rua da vida os nossos

� grandes homens. públicos,
� esse monumento que viu a

I,
cidade se dilatar, crescer e

ft se embelezar, está amea

M cando ruínas.

r
'

Talvez o autor da lem- �

IM
brança daquele marco já �

.. tenha escrito a última pá- �
� gina do livro de sua �ida; ?��� mas como quer que seja, e I!t

Ir.ttl
um dever de carinho e de i"M amôr ás nossas tradições, é "

.. um sinal de patriotismo con- ,
Pela resolução n' I 16, de I' 1 servar e zelar pelos nossos n

do corrente o sr. ceI. Interventor , monumentos. �
Federal, designou para servir na tt Eu sou tradicionalista sem �
collectoria de Araranguá, com as tt ser rotineiro, por isso agra-Itlhmcções de collector, o 4' escriptu- deço a gentileza da pessôa "

rario do Thesouso do Estado que se lembrou de apelar M

João Tabalipa e recolheu a séde para A Cidade, no sentido �
ddquelIe Thesouro o 2' escriptu- de patrocinar a restauração �
rario Constantino Tzelikis, que fi- do monumento do Morro do �
ca. assim, dispensado das funcções Antão. �
de collector da referida exactoria. . Estamos certo de que o �

Almirante vai amparar e �
atender o lembrete da A ���Cidade. �

Não póde ser de outra �
fórma, pois zeloso, esforça- �

� do e trabalhador como é, �

�I
o nosso Prefeito, amante �

� como é das tradições desta �)
� ilha encantada, certamente �
r não deixará de prestar mais �
� este beneficio á terra a que, �
ri com desprendimento, amôr �
l!t e carinho, vem consagrando �
r a sua fecunda operosidade. �

I
Muito bem! Apoiado! �
Tem a palavra o Almi- �

de M rante Prefeito. �
na l,,:,*,oo�,*],.,=:::J

t

o Petrol�ilho
tentou "cei ...
lar" aMua

cyr

Durante o mês de outubro p.
p. foram feitas na Bibliothéca Pú
blica 669 consultas, obedecendo
a seguinte classificação:

Obras geraes 456, Literatura
67) Scencias applicadas I 2, Scien
cias sociaes 16, Sciencias puras
7, História e Geographia 56,
Filosophia 16, Filologia 29, Re
ligião 5, Bellas artes 5, total-
669.

Moacyr de Castro Almeida,
preto, residente á rua Lages quei
xou-se á Policia Civil de que

I f�ra aggred�do á foice, pelo indi
viduo Gentil Petronilho do Nas-
cimento, que tentou «ceifar» a

cabeça «apimentada» do queixo
so, por motivos que Moacyr de
clara fúteis.
A Policia tomou o caminho

indicado para taes casos: recolheu
o (cceifador» ao xadrez, atra�éz
de cujas grades elle a estas horas
estará decifrando um diHicil pro
blema de "palavras cruzadas.»

Por idiomas

Sabbado teve lugar na Igreja
da Candelaria, na Capital Fede
ral, o benzimento das espadas dos
novos guardas-marinha.

O acto foi proced:do por sua

eminencia o cardeal Sebastião
Leme,

'

chefe da Ig'reJa Catholica
Brasileira, e teve grande significa-
ção.

--_. - ----.� - -----

O collector de
Araranguá

Pelos clubes
Clwbe XII

Sabbado ultímo o elegante e

querido Clube Doze abriu seus

salões para um magnifico baile,
offerecido a seus associados.

As dansas prolongaram-se até
alta madrugada numa grande
ammação.

o melhor sortimento'
artigos para homens só
casa A CAPITAL,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA ACÇÃO INTEGRALIS-
DIARIO INDEPENDENTE TA BRASILEIRA
Redactor-chefe

Martinho Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em I

quasi todas as localidades!
do Estado.

Collaboração
Não será devolvido o original,

publicado ou não.
O conceito expresso etr arti

go de collaboração, tnesmr soli
cilada, não implica em respon
sabilidade ou erulõssc por parle
ria Redacção.

Assignaturas
ANNO 46$000
SEMESTRE 25$000
TRIMESTRE 15$000
MEZ 5$000

A correspondencia, bem como

os valores relativos aos an

núncios e assignaturas devem
ser enviados ao Director-Ge
rente Jairo Callado.

raixa Postal 37

A distincta professora conter

ranea, senhorinha Gilda Ligocki,
apresentará amanhã ás 20 horas no
«Clube Doze)}, em audição de
piano, suas alumnas.

Gilda é sem favor algum, uma
das mais brilhantes instrumentis
tas do teclado em nosso meio.

No magisterio revelou uma

grande proliciencia, razão do me

recido conceito em que é tida.
Aguardamos com interesse a

audição de amanhã e della emit
tiremos, com sinceridade, o resul
tado das nossas observações.

Agradecemos penhoradissimo o

convite que nos enviou.

Reajusta
mentonos

Correios e

Telegraphos
Rio - 4 Foi entregue ao

Director dos Correios e Tele
graphos o trabalho da com

missão especial incumbida de
estudar o reaj ustamento dos
vencimentos dos funccionarios
dos Correios e Telegraphos.
As tabe!las estabelecem um

augmento de 50010 sobre os

vencimentos dos funcciona
rios, que percebem actual
mente 300$000 ou menos;
e de 35010 para os que re

cebern mensalmente mais
dessa quantia.

Sabe-se que o actual dire
ctor geral mandou que se

attendesse a pretenção dos
mestres de linha quanto ao

restabelecimento do titulo de
inspectores de 4a. classe, o

que foi feito.
Os actuaes escreventes

tambem mudarão de titulo
para escripturarios.

DELAMBERT vende-lhe °

melhor gêlo por igual preço
PHONE 1.100

FAZER uma refeição
é causa vulgar. Mas fazer
uma bôa refeição s'Ó no res

tauraut Chiqliin�o.

Provincia deSta. Catharina

(Departamento Provincial da Propaganda)

" n

Commercio, lndus
tria e Agricultura

Preços correntes na praça da Porco do matto uma

FlorlanopoUI Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

Taboas de lei est. (3x23) duzia (Por caixas de 60 kilos)
38$000 E latas de 20 kilos 122$0Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000 Em latas de 5 kilos 124$Pernas de serra lei dz. 28$000 Em latas de 2 kilos 1 24$Fôrro de pinho 14$000

m

MERCADO FIRME
68$000 Taboas de qualidade 2x23 dz.

68$000 16$000
58$000 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000
62$000
50$000 Mantas Gordas 1 $7

Patos e Manta 1 $5
Sortida regular 1 $4

(Por sccce de 60 kilos) I
MERCADO FIRME

Preto novo 1 5$000 I'Branco especial 26$000 I DIVERSOS
Vermelho 20$000
Mulatinho 25$000

SAL DE MOSSORO' MERCADO FROUXO

Sacco de 60 kilos 9$500 -

Sacco de 45 kilos 7$500 FARINHA DE MANDIOCA

Moido de 45 kilos 9$000

37$500
35$000
4$500
28$000

ASSUCAR

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

8$500
6$500
7$500
1$900

4$000 Bica Corrida 34$0
3$000 MERCADO FIRME
8$000

- � �

BANHA

Depois da abolição das corporações baseadas no monopo·
lia e no privilegio quando era preciso conservar as corporações e

abolir o monopolio e o privilegio - o partido teve uma Iuncção his
torica notavel, preenchendo, de certo modo, o vasio deixado entre o

individuo e o Governo. FARINHA IDE TRIGO
Hoje, porém, que a realidade fez reapparecer a vida gru

palista atravez do phenomeno syndicalista, devemos abandonar 05 Cruzeiro 44 kilos

quadros partidarios, méros succedaneos das corporações, para que a Surpreza 44 kilos
vontade popular se manifeste atravez de seus orgãos naturaes. Cruzeiro 5 e 2 kilos

Miguel Reale Indiana

II

Ditectivas integralistas
XVII) - O Integralismo visando promover o aperfeiçoa

menta moral e espiritual da Nação, se declara pelo espiritualismo con

tra todas as correntes materialistas de pensamento e de acção, que
acobertadas pelo liberalismo vêm exercendo a sua obra nefasta de
desintegração de todas as forças vivas da Patria.

XVIII) - Dentro deste criterio, o Integralismo se propõe
respeitar integralmente, a liberdade de consciencia e garantir a li
berdade de cultos, desde que não constituam ameaça á paz e á
harmonia social.

XXIII) - O Integralismo quer a direcção da economia
nacional pelo governo, evitando que o agiotarismo depaupere as for
ças da producção, que o trabalho seja reduzido a uma simples mer

��:t:::::=:s::s::S!:s:�:s�"'s:� cadoria sujeita á lei da offerta e da procura, que ° intermediario as

� D E A R T E � fixie o productor e esmague ° consumidor; que o capitalismo inter-

� lü
nacional os escravise, cada vez mais aos gruqos financeiros de Lon-

�� " dres e Nova York, não traasíerindo como faz o Estado Liberal

� RE_oArToR : Democratico a soberania Economica da Nação ao capitalismo bur-

�����M. BA���.:.1it guês que permittem a orgia dos lrusis, carieis, monopolios espoliações
��::;;;;;�� �.;_.:_� de toda a sorte através dos juros onerosos do jogo da praça, das

manobras com as quaes o capitalismo attenta contra o principio da
propriedade. Essa attitude do Estado Integralista não se deve con

fundir com o absurdo do communismo em que o governo se torna o

unico capitalista, o unico patrão. DIVERSOS ARROZ
"

II
•

Arroz sacco 44$000 (Por SDCCO de 60 kilos)
«Nós collocamos o nosso sentimento de brasilidade muito 47$000Kerozene caixa 35$000 Agulha Especialacima de qualquer regionalismo estreito, e condemnamos o separatis- Gazolina caixa 55$000 Agulha Bom 42$000

mo como um crime abominavel de lesa-pátria. Devemos sempre re- Vélas de cebo caixa 16000 Japonez Especial 44$000
cardar, com grande satisfação, que um brasileiro do Amazonas é Soda Pyramide caixa 55$000 Japonez Bom 40$000
igual a um brasileiro do Rio Grande do Sul e que um sertanejo do Cebolas caixa 4$300 Carne de porco kilo 1 $200
Ceará é Igual a um sertanejo denMa�to Grosso.» Vélas stearina caixas 38$000 Toucinho kilo 1 $200

II Zs« Mays Fischer caixa 30$000 Cêra kilo 4$800
«Desappaaeceram as actas falsrs, os mandados de seglorança Côco sacco 55$000 Mél de abelhas lata 18$000

garantiram a liberdade dos comicios, deu-se toda segurança aos F II 5$500 Nozes kilo $100
I

.

id d d d d I'
are o sacco

proccessos e eitoraes garanti ores a ver a e a representação po 1- F II' h 7$500••
A d d h d dare in o sacco

tica, mas nmguem sente nem cre que, na ver a e, se ten a mu a o F
.

h d ilh M
.

I'
.

.. . . ann a e mI o ana ma caIxa
em alguma COIsa e vindo dessas eleições, .tão angelI�aes, tenham�s 24$000homens no governo capazes de grandes realisações e libertos das CIr� Vélas de cêra kilo 7$100 5TorK IZm 5-10-34 Entraôas IZ 5ahlôas
cumstancias politicas para a obra governamental que a Nação exige Grampos p. cêra kilo i $400 Õ_IZ__1_0_a_15_a_:J_c_o_rr_lZn_t_lZ....

��������� delles.» C· M' 11$500imento aua sacco

Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado n. 13 rôlo 30$500

Instalação de novos
Nucleos

Sob grande enthusiasmo e vibração civica, instalaram-se hon
tem os Nucleos de São Francisco e Tubarão, sendo que neste ul
timo inscreveram-se trinta integralistas.

Na direcção do Nucleo de São Francisco ficou o compa
nheiro Benev.ll de Oliveira; o Nucleo de Tubarão está sob um

Triumvirato composto dos companheiros João Maria Castro, Luiz
Magalhães Medeiros e Walter Zumblick.

A posse do chefe municipal
de Palhoça

Conforme estava annunciado, teve lagar hontem, com toda
a solenidade, a posse do Chefe Municipal da Palhoça, companhei
ro Euwaldo Baasck.

Antes da Sessão, que se realisou ás [3 horas, houve um

desfile dos Terços da Milicia de Florianopolis e Palhoça.
Ao passarem os milicianos em frente á séde do Nucleo, fo

ram elles recebidos sob palmas enthusiasticas.
Antes da hora marcada para a solemnidade, já o amplo sa

Ião da séde municipal estava repléto de pessôas gradas. Em fren
te, á rua, estacionava tambem um publico numeroso.

Deferido o compromisso aos novos integralistas, bem como

ao Chefe Municipal, Iniciou o Chefe Provincial a sua conferencia,
fallando sôbre o Integralismo em face do Estado liberal democra
tico; o Integralismo em face do proletariado brasileiro e o Integra
lismo em face de Deus.

Sob uma vibração de pura brasilidade, após a palavra do
Chefe Provincial, foi cantado, por todos os presentes, o hymno
nacional e prestado, pelos integralistas, o juramento de fidelidade
ao Brasil e ao Chefe Nacional.

Antes de regressar a esta capital. o Terço de Floriauopo
lis e o Terço de Palhoça fizeram um novo desfile, que deixou
em todos vivo enthusiasmo.

SABÃO JOINVILLE

XARQUE

(por kilo)
Marcado do Rio

FEIJÃO

(Por sacco de 50 kilos)

5$�
1$
1$7
1$5

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

Caixas pequenas
Caixas grandes

Fina com pó 11 $000

4$000 Grossa sem pó 10$500
5$000 MERCADO CALMO

CAMBIO

Agradecimen- Vigaristas
to e missa em acção••

..L Approximadamente, ha um

em plena rua Jeronymo Coe

I pelas 1 4 horas d e f r o n

Mercado da Florlal1opolls as officinas mechanicas da Fo

Feijão preto sacco 16$000 Alexandre Pagani e fami-
um cidadão dIo commd

ercio
,

Feijão branco sacco 20$000 li ( tes) F
.

N Augusto Bepp er, quan o se

$000
la ausen es, rancisco ap- .

P F '1'Feijão vermelho sacco 1 S .

f '1' R b t M gIa para a ensão armnar ,
o

M $000 pi e arm la e o er o 0- 'd f'
..

d I biilha sacco 14 ít f '1'
.

d
resi e, 01 victima as a las

8$000
n z e ami la, ain a compun- daci

..

Batata sacco 1 id
-

f II' t d
um au acioso vigansta, que

Amendoim sacco 10$000 gl os 50m °ó a eClmenMo e furtou a quantia não pequena
Arroz em casca sacco 12$000 sua. mae, av � sogra ar- 815$000.
F

.

h B' 14$000
varida Pagani, agradecem S t f' d aann a arreiros sacco

10$000
d'e coração

ti>

as pessoas que id t�X a-feIra, h
a fs�manatPdassFarinha commum sacco t

I en ica açan a OI rep 1 a,

Farinha de milho sacco 14$000 compareceram ao en. erro, mesmo local com o sr. Ern
bem como ás que enviaram F d' ...

Café em côco sacca 30$000 .

ld fi
A

t ranz, mora or no mumcrpio
Ervilha kilo $200 gnna asI, ores, cardas, �ar- Herval le que aqui se acha
Banha kilo 1 $300 �:: e te egrammas e peza- negocioso

.

Assucar grosso arroba 7$000 O· trosi .

da a s
O sr . Franz nos relatou, m

Polvilho sacco 15$000
U {OSlm, convi

d
m ° ciosamente o acontecido, d �dal

p�re� es e pessoas. / sua� do-nos: que attribue ao facto
re. aç es, �a�a �SSl: Irem la não ter dinheiro algum naqu

I $800
missa em 111 enáçaol b suda a -

momento a felicidade de não
ma e que ser ce e ra a na d'l1$200 Cathedral Metropolitana, no

no

Har .1 •

I
.

1 $000 lt d S- J é di 7 o)e, pe a manhã, OUVImOS
a ar e ao os no Ia I d1 $000 do corrente ás 7 'horas. tentamentedos assa taff. os que

2$000 O d 'á' d aos
ram accor es em a umar seI

es e ] agra ecem

esse
victimas do mesmo sCTock q

qute dcomparecerel� ._oa traja roupa azul�marinhQ e
ac I) e nossa re Igla •

t d'pas a e couro marron.
----------------------4$000

30$000Delambert3$000
4$500 e nada
4$000 PHONE, 1.100

VINHO DO RIO GRANDE

Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.
Vassouras 3 fios dz.
Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

100$000
55$000
20$000
23$000
20$000
26$000
24$000

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« Italia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres
« Uruguay
« Hollanda

90 dIv á
58$563 58$9

$7
4$7
1$0
$5

11$8
1 $6
3$8
2$7
3$4
6$2
8$0

COUROS

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

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

123.035
115.72S
42.026
17.459
25.496
13.500

8.670
27.626
6.423
15.525

3.4
25.9
12.7
16.1

Limpos pesados kilo
CATHARINENSES Refugos pesados kilo

Tu que nos trouxeste a arma do teu voto para com elle L�mpos leves kilo.
verrumar a Democracia Liberal, que faUio desde que a guerra euro� LImpos ref�gos kIlo

péia criou exigencias novas para as Nações, vem vestir a camisa� Cedanho kllo
verde dos integralistas e vem lutar pela Patria Nova, pelo novo

_______________ Brasil que nós estamos construindo. PELES
O regime actual envelheceu e não póde satisfazer as aspira- Gatos do matto uma

ções do povo brasileiro, que não é o grupo político que sóbe ao Lontras média uma

Poder e sim a grande massa de trabalhadores manuaes e intelIectuaes, Graxaim do matto uma

que.. preciza ter direitos e garantias e se livrar da oppressão do capita- Graxaim do campo uma

lismo se� Patria e da grande burguezia cosmopolita e sem civismo.
.

Catetos médios uma

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

• Roupas para homens
mais crianças só na CASA

CAPITA ... •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A'S SEGU N DAS-FEIRAS
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Direcção de L. Romanovvski

o Sonho
DO

.

Pobre

�
"'_"r:=wr=.��...., �"S.....�

����oooo��.._������� ����
� PATRIOTISMO �
�

�l �t �i Para A GAZETA
Irll

� No dia feriado �
���� a menininada I�""!: toda vestida de branco

"

e com sapatos pretoslij1�� abriu o boccão �
� ll!I

'W e começou a cantar:

�!�� «Os nossos peitos e o nossos braços l
� São as muralhas do Brasil» �

I��
Cahiu uma pancada de chuva

I�..I"

e as «muralhas do Brasil»
"

debandaram em disparada.�
�

I ��p;r;t� �e' c��s�rv·aç�;.
....

�
, Humberto P, Nappl �t���x���oooo���oo�����..o..:::: •

.

{(� /'\ .,

(Para A BAZETA)

N'um ranchinho onde só miséria havia,
E que estava bem velho e esburacado,
-Muito magrinho e todo esfarra�a?o
Um menino no chão, calmo dormia.

Dormindo socegado, elle sorria.

E assim, sonhou que íôra transportado
A um castello qu� estava rodea�o"
Pelas riquezas muitas que possuia :

Nunca :-:.oubera o que era �êr tristonho!
E o seu futuro despertou ns?nh_9,
No tão sonhado Oriente da Illusão...

De súbito, accordou-se... e desolado,
No meio da miséria, o desgra5a,do,
Soluçando, apertou seu coraçao.

FpOLlS, 19-10-34.

Milton de Oliveira Condessa

Peregrinação

Na vicejante idade em que a alma abrimos
Ao sonho que alvorece, ainda imperfeito,
E nella recolhemos e reunimos
Tudo que é belIo, ao destemor afeito,

Deixamos o lar calmo em que a luz vimos,
Julgando-o por demais pequeno e estreito
Para conter o anhelo que sentimos
Inquieto se agitar dentro do peito.

E em marcha varonil, os céos fitando
E as primicias da Révora deixando
Na larga estrada da illusão terrena,

Vamos, cantando maviosas toadas,
Por florestas, montanhas e esplanadas,
Para o Ideal que ao longe nos acena.

OCTAVIANO RAMOS

Talvez
..m<>�w.. q,..

_ .... lre na veracidade desta I O ri IS, H O M E M
A praga então passa pr'aquelle que o machucó ...

historia. Não admira, porêrn, se ISSO succe�er.... _. Como? ...
Na vida ha verdades que parecem lendas. Como muitas -Sim; Lobis-home só deixa de pená adespoís
vezes as lendas não são nada mais d.o q�e ,deturpaçã.o que desgraçá um outro. Se não, elle vai carregár a sua
das verdades, Seja como fôr, esta �Istona e vei dadei-

praga até morré ...
ra. Os 'seus principios, no emtanto, Vieram das. len�a�. A dúvida perdurou commigo por uns dias. Nisso Nisso encontramos o meu pae que ia ao nosso en-

N eus verdes annos eu a photographei, tmu- deu-se a mudança de alguns hervateiros. Vieram outros. contro. Lógo que nos avistou perguntou onde andava-damente�S para o collecção phantastica das minhas primei- E entre elles um tal Malachias. Cabôclo forte. Mulato. mos. Depois a conversa passou sobre a safra. O preço.
- Foi me contada na fazenda do coronel Cabellos Iizos. Mentiroso, porém insinuante, quando da herva estava subindo. Seria um anno gordo. Osras irnpressoes.

-

h f . .

bô I
'

Nhôca, nas Queimadas. Todos no Paraná con ecem o narrava actos que nunca existiram. ca oc os apostanam contos de reis na corrida dos caval-
I d Fica ao lado de São Matheus. O hervaI, Eu logo me tornei amigo de Malachias. Sempre ia los e não poupariam dinheiro no jogo da «Cachóla».ogar e nome.

d d h' II' dI' N IIali, é umlençolq ue se estende pormuitas Ieguas qua, ra as. tomar c imarrão com e e a sapeca e uns po acos mui- aque a zona era assim: Quando o preço da her-
A ôr de esmeralda, perfurada pelos gigantes- to trabalhadores e que me chamavam de patrício. va estava alto, todos andavam ricos. Os caipiras traba-,

h
�ua c

impressiona singularmente a vista curiosa Elles tambem gostavam de Malachias porque em- lhavam trez mezes e passavam o resto do anno fazendocos pm erros,1,
f d

"

id d IId
.

it t A exhubernate vaidade da natureza semeou quanto o ogo a caieira queimava os sapes e gravêtos, com a e cava os e jogando <cachóla»; Quando lheso VISI an e.

b d
.

H' II d I'
.

d d f I d h dd por aquellas bandas, em a un ancia. a e e os e iciava com anec otas engraça as... a tava in eiro pe iam ao fornecedor, por .conta da sa-
ouro-ver e

d d ' E f
'

d 'd d I f' d Nt
" hos de mattas perdidas ao la o as vargeas 01 epois e uma essas excursões que eu vo - ra vm oura. inguem se preoccupava com a lavoura.apenas rec

,

p . I t
' ,

ionadi B b ' M I h'
.

h N I' I O ht dem nas baixadas do no ulinga, que ro a ei impressiona issrmo, ao ar aqua. 1 ac Ias tin a
,

ão va Ia a pena p antar. s ervaes nasciam porque se es en

desaguar além no Iguassú. O resto, me affirmado que o coronél Nhôca era Lobis-homem, SI e davam rios de dinheiro. A prodigalidade daquellaserpeante para 'E II' A
. "

Ih dei 'do P 'EII f
'

d hd 11 Zona são hervaes. entre e es o mais pnnclplO não e er cre ItO. rotestei. e, terra azia com que o povo a i, se tornasse malandro.em to a aquea, ,

I Nl" , .

ff' E· , d fazenda do fallecldo corone roca. porem, encarou-me seriamente e a irrnou:
.

u prestava attenção na diserção de meu pae queImportante e o a

d II d M " d id d I d h M I h' I d' IE f, li barbaquá encrava o naque e ver e - ece nunca UVI e as pa avra e um orne a ac las app au Ia por genti eza, No entanto, no meu
01 a 1, num ,

d f
.

"S di 'b b Ih
· fr nte da bocca vermelha e um orno mais veio. e estou izeno avancêmecê que coroné é cere ro se ara ava a revelação que elle me fizera:immenso, em e

, S "A B' L bi h' h C I Nh L
.

h' t rias ph:llltastIcas de acy-pereres, 01- o 15- orne, e porsue ten o certeza .. ,
-

orone ôca é obis-homem... Mas como?que eu OUVI IS o
" d bôIM" t t S M I h' ) A II h 'd d d

' L bi h s A narrarão rústica os ca oc os - as, como voce em cer eza, eu a ac tasz.,; que e ornem fICO, ono e to as aquellas terras era
tatas o is- omen . :;

.,

d
'

h V Ih 'F
.

f' E' f r" ddi h horas na trama da curiosida e a mm a - ou e conta. OI uma sexta- eira. u la pas- um antasma... c. ver ade que me haviam contado,Pren Ia oras e
.. ,

d d t d d '

J" t t 'I 'h d
·

tt
- E o respeito supersticioso os caipIras san o per o a casa o corone. a era, mais ou meno, empos a raz, que corone tin a compra o a esposa pormgenua a ençao. . ,

'

d dei h d it p' bi d
"

te
é

N h
'

I11 thos nacionaes loi impressronan o, pouco eiz OLa a nOI e, arei ressa la o para espia a casa se e eguas. o momento eu ac ei razoave O negocio,áque es my
u espirito de' adolescente. O meio exerce do coroné que me pareceu silenciosa como uma tapéra A mulher do coronél era bastante bonita. Valia as setea pouco, o me

d h E abandonada. A noite era de lua'. Nisso OUVI' um baruio e' M t d
'

.

d hd f te sobre a lorrnacão o ornem. m pouca guas.i. as agora u o ISSO me aJU ava crêr na istoriaum po er or
. -:, - h

.

A h' b d
.

bui " d M I h' S' h
' '

speito relIgIOSO as narraçoes p antasti- no portão. gac ei-me na som ra e uma im uia vela e a ac, las, o mesmo um ornem com praga nas cos-tempo cnei um re

M d'A d f' I d d t d f t
'

t d N Id bôclos O Sacy-perêrê, a ãe gua, o e troncu a que ica ao a o a es ra a, em ren e a mo- as po ena comprar a esposa. ão me embrava de ou-cas os ca o .

,

id d L b' h d d '

t E t d '

I 'd dA h
' B itatá e com especiali a e o o is- ornem, ra a o corone. roo o as essas partIcu an a es exquisitas da vida don anga, o o

.

N f
.

O t- b
'

, - f'
.

h 'I h t' "d I'd dmim sêres de respeIto. as sextas- enas por ao se a nu, e qua nao 01 a mm a surpre- corone, me pana lsaram acre u I a e infantil. A reve-se tornaram para
d" h "d I d' h' d I - d M I h' f' dd t soprava altas horas a nOite, eu tm a za--cre o, cruz.---quan o o corone appareceu e ca lU e ,açao e a ac las ICOU sen o para mim a verdadequan o o veno,

d h 'h b I IN' d. - d 'r os gemidos lúgubres o cão- umano. quatro Vlrano em cac orro. m� a ave. u,nca mais pou e encarar a figura. magra elmpressao e OUVI
h 'd OIh d D 'd' 't f d I Q d II 'hI

.

t da porta me pun a tranSI o, ater- ou em re oro eu uns grum o exqulSl o e se ela o corone. uan o e e vm a em visita ao Barba-Qua quer movlmen o

b t T' ha sumiu na encruziada. Dês desse di'a na-o tenho duvl'da·. quá me parecI'a e t d 'f' d I..
�,

d C b' a cabeça com as co tr as. lU
, S ar v�n o a persom Icação e um fJll.lan-ronza O. o na

d O coroné é Lobis�home... t d d S b '

hd " de uma hora para outra, a porta ce er
�sma an an o... ... entIa so re a mm a epidenne alue-horror e ver,

f
.

dt) d t S f
. 'h frente com olhos alscantes, en es ---....

PI?S e error. empre procurava ugir aos seus olhos.e surgu na mma,
-Adepois disso, múitos trabal'ado' se queixó que Tmha m d d .

d IIh d faminto o cão mystenoso.
,

e o, u� me o causticante e que e e fO's�,e terarregaMe:�:� que no;ava o meu medo pr0curava dissua- alguem lhes tinha revirado as panellas nos rancho. Ou- comigo nas nOites de sexta-feira,
d· � O Lobis-homem para elle não passava de uma tros, contava que ouviro uns uivo atrapaiado pros lado

II
n

II��m�. , L mbro-me quando uma vez elle me contou do cimitéro, onde ninguem mora, a não sê as cruz de Agor,a, d,epois de l�uitos annos passados, soubep antpas1a. ,eArbitror em seu livro SatÍncon, conta a braço estendido. E hoje quasi toda esta redondeza já que coronel tmha morndo, em consequencia de umque etromo,
N' d b 't f' d 't

'

t L b
.

d I b de seu pers:magem, Icerota, e um sa e que o corone, nas sex a- eIras e nOI e, vua em ca- cancro no ros O. em rei-me, então, das lendas que anti-I a pe a occa
d'

"

h t d h 'd d 'd h
'en

.' O nos da éra neroniana- IZla-me c orro e percorre o o erva an o gram o ornve, �amente eu as encarava com maior religiosidade que ho-Lobls-homem, s roma
,

d h I b d d d d O L b
-

. h' historia phantastIca o omem- o O. esespera o...
Je t�mo, a� ver a e,s. o is-homem que tanto têmorIIe-Já con eClam a

- E f' II h I fi 'b
e

1 '. A lenda é antiga meu rapaz... nao - com que 1m e e percorre o erva, per- me m mglra ,contmua assom rando aquelhs regiões.E conc Ula.-, , ,

P II d dguntel mgenuamente. orque e e e o pro ucto a supertirão dos homens semd't em bobagens. . .

.

T " ",.

d O L I H d
:racre 1 e

-

me conformava com as suas - o veno que mece ta muIto atraza o. 0- cu tura. a e viver assombrando-os emguantn a ignora.n-Eu no entanto, nao
. - b'h' ld' d E d' II d II'F' o um ponto de mterrogaçao entre 15- orne e gente ama lçoa a. o la em que e e ça per urar com e es. .m'O. dissertações.

d lcaVatCo� s e os conselhos amigos de meu . consegui morder arguem, ou se arguem o machucá fi- Inédito. ��
as narrações os ser anel o

d h d II f' b �rí..,
can o manc a o com o seu sangue, e e Ica om. L Romano skr ..,II A�·�p_a_e.__--::===========-
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Accacio Mo-
relra � - - ��- T rro')

, �I tem seu escríp- � �_

" _c-.,-::;,.;. :�- -

'"",,='J \ii "��
tório de advocacia á rua � 4 �;. ��1Ü-"�,,. ::w:� , �SI�'" __ 'f:;

� , "Irt _

- wm!1I! �
�"i'.� \j "

Visconde de Ouro Preto �=lt

� � 111111'1 nllJUlllllll1é M��I
=============== • ,.

n_ "'�"" I ' 11l®!m_

Dentistas � I "�
" �� .

._ "'" "1,=" '�

���
_

;:. :� =- -= ::::1=. -

'" : i=:'
- �

� ,� --�
Arnoldo Suarez �Cuneo �

CIRURClAo DENTISTA �ProcessaI modernlzadol � Diarias inclusive refeições e banhos
Consultoria á Rua Arcypreste � quentes -- 12$000

Paiva-Telephone 1427 � Prop,rietarios Miguel La Porta & Cia.
::;=========== � Telegramma: LAPORTA Phone Portaria 1.320, Gerencia 1.578 Praça15 de Novembro �

Orlando Filomeno �� �
CIRURGIÃO DENTISTA

ICom curso de aperfei- Florisbelo Silva

I Coq
uel uche ?çoamento no Rio de '

- Janeiro - Av isa a dístincta freguezia que acaba de re-

rOH5ULTORIO: Rua Fer- ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta XARo'-'E CONTRA CO-nonõo mar:haao n' 3 d
c

Das 8 ás 12 e das 14 ás 17 novida e, espera, sem compromisso, a visita de QUELUCHE FONTOURA
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

A GAZETA

11\ MOLESTIAS DE SENHO-
I"""'====="'""""""""""""",=:: RAS - PARTOS

I
Dr. Aurelio Rotolo
Com pratica nos hospitais

da Europa
RAIOS X

Diatermia- Raios U. Vio
leta e Infravermelhos. Ele
ctricidade médica -Endos
copia - Pneumotorax ar

tificial
Consultoria: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12

e das 14 ás 17 hs.
Telef. 1475 - Res. telef.
1450.

fUHDADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil

Chocolate I
( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

só B H ER I NG to, Graxaim, Raposas 90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
Usem o Corante

32.000 COLLECÇõES

Guarany I e Zorrilhas. r volume -- Distrir:to feaeral
2' " -- 5ão Paulo. minas IZ Paranó

que é o melhor 3' " -- Dzrncla Eatnõoa ao Brasil

Agente JOlé F. Glavan I
RUA JERONYMO e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de

Rua João Pinto 6
COELHO, N. 38 Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios, Capi-
.

O t
. taes e Estados do Brasil

Artigo Dentario Artigo en ano
'Volume especial do Estado de Santa Catharina

Só na .Joa Iha r ia M U IIe r Pela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
Unico estabelecimento capaz õe satistazer o mais exigente b E d d d

profissional, rncntenõo sempre compláto stor:k ae proõuctos õzn- fonte de informações so re o sta o e to as as suas activi a-

tarias nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba- des Industriaes, Commerciaes e Profissionaes.
lho em ouro, (RefinaglZm, laminações, etc.)

Esta Joalharia avisa aos seus freguezlZs cirurgiões a_entistas que Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
resolveu õestn õcto em õlcnte fazer granae reõucçüo õe preço Director-proprietario da «Informação Cornmercial>

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento I

Rua Esteves 1unior, 16

;.,,�-::=_�������-::-==��==-,�::::::::::::::-::-:::-::-::::::::��:::::::�J�O�A�L�H�ER�I�A;-�R�O�B�E�R�T�O�M:::U�L=L::E�R;-::R::u::a::T::r=aj::an=o::,4::::::C::::::� F_L_O_R_I_A_N_O_P_O_L_I_S _

� SAPATO CHIC:
"Os melhores calçadas pelos menores preços"

OLOSSAL sortimento de calçados finos para homens, senhoras e creanças

Especialidades em c:alçadossob medida RUA FELIPPE SCHIMIDT 2 '

Médicos
Dr. A. Bulcão Vianna

Director Médico do Hospital
de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur
gico das molestias dos

olhos
Consultorio Rua [oãe

Pinto /8

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Médico operador e parteiro
Consultoria R. Arcypreste
Paiva n: l--

das 15 ás 18 hrs,
Tratamento da Tuberculo
se pelos processos actuaes

Dr. Ricardo Gottsmann

Médico - Operador. Es
pecialista em alta Cirur
gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPHONE I 131
Consultorio: Rua CCrajano /8.

TELEPHONE 1284

Dr. Arthur Pereira
e Oliveira

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Bar:teriologia, sorologia,
chlrnlcc

RESERVA ALCALINA

I
Hemosedimeniação

Consultorio:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 1 5
ás I 8 horas. Phone. /6/8

'R_esidencia:-Visconde de Ou-
ro Preto, 57- Phone, /524

1�================

.?r. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe ae clinlcc ao H. 5.
� João Baptista, Assistenr:ia
r>ublim IZ H. Prompto 50r:r:or
ro, AssistlZntlZ õo 5erviço ae

crianças ao Prof. Luz

Clinica geral-Doenças inter
'las e nervosas-Nutricção=
)iabetes, Gota, Obesidade--
Regimes para engordar e

emmagrecer.

íspeciallsta das doenças
de crianças e latentes

")iarhéa, vomitas, emmagre
menta, tuberculose e syphi

lis infantis

onsult. 'R. João 'Pinto, /8
(1' onõor)

onsultas de 3 ás 7,diariamente
esidencia: Conselheiro Ma
fra, 82-1' andar

- Phone 1.392 _'

�\I,LI
'I

CA DE VIAS URINA-
" PARTOS E MOLES

TIAS DE SENHORAS

'lr. Raymundo Santos
'méair:o ao Hospital e
I materniaaae

ESPECIALISTA
.

d. Rua Irmão Joaquim sln
�elephone / /05

IS.
_" Rua Trajano n. 1
CCelephone /32/

1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Dr. Antonio Botini
Medicina Interna- Syphllls

'Vias Urinarias

Consultoria e Residencia
, Rua Trajano, 21

Consultas ás 17 horas

Telephone 1.658

Dr. Sizenan
do Teixeira

Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados

1lDrs. Nerêu Ramos

jAderbal �. da Silva
I Advogados

:1�Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

I Dr. Henrique Rupp Jor.

Dr. Oswaldo �UICãO Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt rr 9 Phone 1483

Fulvio Aducci
Advogado

João Pinto, n: 18

(sobrado)
10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

Dr.

iRua
Das

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

Dr. Cid Campos
�Escritorio: Rua Trajano,
.rr 11.
1==================

Dr. Pedro de Moura Ferro
I----------_�------_

I Advogado I
Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548

1 Dr. Salgado de Oliveira

Advogado
RUA FELIPPE,SCHMIDT N' 9

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, 110.

Tabeliães
Ollvlo Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO, 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n· 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

O MAIS MODERNO DO ESTADO- MAGNIFICA SITUAÇAO-80 QUARTOS-18
BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-HALL-BAR-AMPLO SALÃO
DE REFEIÇÕES-SALAS DE AMOSTRA S - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

R�DE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

- EFFEITO SEGURO -

A' venda em to
das PharmaciasRefinação de Assucar

- de
..JOÃO SELVA vc.. .....I Tenno o prazer de communicar aos meus dístinctos r

j
SE

freguezes que mudei meu estabelecimento para a rua china de «PONT

Bocayuv� n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na rua Deo

phone n. 11441 ou nos depositarias CASA SAVAS e O I bFERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. e am e

.João Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

e,

RUA BOCAIUV
PHONE 1.100

Letreiros
Pintura em geral a pre

ços modicas

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
et,ORlA HO POLIS

Fabrica de Massas

Conv'9nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA D 1-
VINA - OS MELHORES

RUA CO.NS. MAFRA, 68 PHONE, 1180
DELAMBERT-Phone 1.100

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Almanak Laemmert
Pelles

__ • _.�. _.' ".�"" � 0'0 .::..... -. __ -_. --- _.- _-.'-' _ ...

II
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A G '\ZETA -Florianopolis, -11-1934
3

TEL.EFUNKNE
,

Typo "Super-Bayreuth"
O m�is bello :, mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creaçao de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

Agentes:
Carlos Hoepcke, S. A. - Matriz Florianopolis
flLIAES EM :-Blumenau-joinville-São Francisco-Laguna-Lages

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Quem aFiança

��V�V.&�V,&{"J:P"ffâVâVâVâVâVl
� Na construção dos afamados recptores radio ��iiiõiiiiiõiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiõliiiiiiõiiiiiiõ iiiâiiiiiiii� � «Philips» são aproveitadas todas as importantes �

A I R \'" � conquistas da sciencia de radio. �.)
"' � Desta fórma recommendamos, antes de fazerdes a §

F i'\ANCE� � aquisição de um receptor, procurai ouvir os afa- �
K

,

'

.

l, � mad�s apparelhos <�Philips» de construcção moderna ��" '

.

-.;o, .......
� e primorosa materia pnma.

.
�

.

�'. ,'" ,;.�...
" � Receptores a todos os preços e em condições �

, '�'I ,� I � vantajosas. �

COR���"�EREÕi m C�:� ':for:çõ� I A. �
�1 RUA CONSELHEIRO MAFRA - 54 ��Vl�A��Â�ectl.�ÂVA��V".&�

seu Refrigerador '1

UM r!�rlserador 'um grande conforto plr. • 'u, , Ilmbem ••
emprego d. capital que precisa de estudo.

?s refriger.dores G. E" .Iém de possuirem tudo O que '.. cI.
maIs moderno e perfeito em refrigeração .Iectric. '·llem n
G I EI .

I III ,. m.rc.
enera edrlc, um. suprema sarlnti. d. qu.lld.d., durlção • v.lor.

Ao c�mprar um refrigtmdor, .ssesure�•• fi. qu.
�

.' mict.ln;-. &af
• o filb"c.nte conhecido • d. confl.ni'-"'� .af" • ""',.rador (i. "

o

Peça Informaç6es oa uma dcmonstr.�iol • 4."." .
DOUO. 'lIxili.,.... tc'.phoa. ,.,. � .

I������������������
PhvNE 1.100

I I.�������������
,

I �onfeitaria
Especialidades em caramellos, bonbons, empadas,
conservas, vinhos finos etc.

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELlPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

MATAI ,
•

f
Com .-SOO podereis comprar um

rasco de AODAX extinguindo com
pletamente moscas e formigas.'

"

Destribuidores para o

Brasil::a Industria Chitnica Cura S. A., Blumenau.

I

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

CASA PERRONE
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 17

rALçAD05 ELE6AHTE5 E E'1H1551m05
••• Ultimo mcôelo v ••

Ultimas ediçõ�s da Cia.
Editora Nacional

.. : - á venda na Livraria Cen
tra I de Alberto Entres -:-

Josué de Caslro-o Problema da Alimentação no Brasil
:J{' Tahajára de Oliveira - Japão
t'lrronleiro Lobalo-Contos Pesados
Julia Loptil; de Almeida-Passaro Tonto
Enéas Ferraz--Uma Familia Carioca
Mayne Reide-Os Nafragos do Yapá
MOnleiro Lobalo-Emitia no Paiz da Grammatica

Callecção Negra·CollecCão· Po-
licial e de Myslerio-8 volumes publicados.

>

PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por J. Fer
reira da Silva

U.a trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

Fechamento
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentina

Chite-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio= Victória-v-Carax e'las__

Bahia-Maceiá-Recife-Natal-
Africa-Europa-Asia

SABBADO 20,00 simples
18,00 regs.

de

Oelamberl
e nada mais

Chiquinho

l!Syriaco T.Athe�ino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo
Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

"JACARÉ", Gazolina "MOTANo")-Panair do Brasil
S. A. (Serviço aéreo)-Marcas de farinha de trigo

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000
Gordura Selecta (cõco)

II
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

End. Tel.: "Atherino"---Caixa Postal, 102--- Teleph. 1026

Café e Restaurant
"E ST R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

Almoço, com cinco pratos variados, todos os dias,
das 11 ás 14 horas por 2$500 sómente

Bebidas nacionaes e extrangeiras-Conforto-Hygiene
e Moralidade-Casa de primeira ordem

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Companhia Alliança ,da Bahia
••• Funôuôn em 1870 .-.

5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

Cepital realisaào 9.000:000$000
Reservas mais àe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
1mmoveis 13.472:299$349
Respon'JabiliàaOes assumiOas em 1933 2.369.938:432$816
(Estas responsabiliàaàes referem-se aómentz aos ramos õe

fOesO e TRAH5PORTE5. que são as DOIS UHIC05 em que
a Companhia opér-c)
Agentes, Sub-Agentes e Regulaàores Õl? Avarias em toõos os

Estaõos ao Brasil, no Llruquu- (Bucrursul) e nas prindpoes
praças extrangeiras

Agentes em E'lorianopolis CAmp05 LOBO & riA.
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) Caixa postal 19

Telegr. ALLIAHÇA Teleph. 1.083

5ub-Agentes em5) Escriptorios em Laguna e Itajohy
Blumenau e Lages

E' GARANTIDO,
.< �.

E CUSTA 6 $;
a DISSOLVENTE NATAL
ACABA COM AS MANCHAS; CRAVOS�

RUGAS E POROS ABERTOS
�......

• II • I" J.

CIDAD�_...... E�TP.DO _

Fabrica de Bordados
DE

Emilio Dinslaken li�41
Heste bem apparelhaào estabelecimento executa-se rem a

maxi;na promptiàão o seguinte: mosqueteiros, Cortinaàos.
Cortmas, Borc)aàos em vestiõos, Toalhas, Ponta ae jour,
Ponto ae Luva, Ponto festone: Ponto Caaeia Ponto Bor

ôfic, Ponto f3otões, Plleaé. Bor-õcõos em machinas
5ínger e Enxoval completo para casamento

Os srs. commerciantes terão abatimento
RUA CONSEL HEI RO M AF R A N. 84

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
E'unOaOa em 1886 CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. '.360

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal129 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia.
Encnõer-ncçdo, Pautação, Tra
balhos em Alto Relevo etc.

Filomeno & Cia •

End. Tel. FI LOM ENO

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

Agentes autorizados da

elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S]A.

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

refi ram sabão "I N C I O" de (Curityba) para lavagem de roupa e mistér
res domesticos --- Em caixas de 27 tabletes

assa co'-nsistente , I
.." E(�onomico , , I

•• Optirna qualidade,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA
A VOZ DO POVO

Florianopolis, Segunda-feira, 5 de Novembro de 19

Ultimas Noticià
::,���f!�:����;a��:t�/��: r;�:�*N�;;�vi�I:1la em boa combinação para

ti ti

1
.,

1 d Villa! ti ti

� °l�to� �oo a���t'o efoi IL:��: ���:s1�a::a:a:� :'a:a:���*1:a::':eJl

Para a victoria Nova sahida. Os tricolores,

����������������������
combinam admiravelmente,

�= levando o balão á rêde de

Villain, por intermédio de
Leal.
E' este o 7 e o ultimo gôal

dos tricolores.
{(---» O juiz sr. Aldo Fernandes,

A' hora em que circular A Gazeta, o «Cte. Alei- manteve-se imparcial, agra
dio», do L10yd Brasileiro, deve ir singrando as águas dando á assistencia.
profundamente verdes da bahia Norte, rumo a Santos, Nos quadross egundarios
conduzindo a luzida embaixada da nossa Liga Nautica aos triumphou tambem o Athle
campeona�os brasileiros do R.emo e.?o Remador.. tico, que facilmente, sobre-

CUidadosamente organizada, Ja pela sua bnlhante
pugou o seu adversario pe- Snra. Tte. Newton Machado

direcção, já pela representação propriamente desportiva, la elevada conatgem de 6
com a real selecção dos verdadeiros valores do nobre a O.
desporto, a embaixada. catharinense é nesta hora a legi- X X X
tima depositaria das melhores e mais fundadas esperan- O quadro vencedor esta-
ças populares, de que Santa Catharina, desta vez, pelo va assim orgonizado:
grande brio e incontestavel pujança de seus representan- Donelli; Arnaldo, Fiuza;
tes, arrancará, com galhardia muito barriga-verde, os co- Borba Santana Guarita;
biçados louros de uma victoria retumbante. Chocolate Nana'do Feza,

.

E que, no mom�nto an�ustiado e d�cisiv?, da pe- Leal, Pieper.
'

leja, 9ua�do ponderayels capacidades t�chl1lcas ja falha- E' digna de realce e elo

r.am � mmg�a de estímulo, retenham n alm� os �rayos gios a actuação brilhate e
I owel s barngas-.verdes o nosso reboante gnto de incita- efficiente dos backs tricolores.
mento e de confiança, atroando os ares desta terra he-

_

O dia de hoje regista o anni
versario natalicio do nosso esti

mado conterraneo sr. Alvaro T0-

lentino Junior, despachante adua

neiro, nesta Capital. Cavalheiro Pelo omnibus da Empreza Auto
muito estimado pela lhaneza do Viação Catharinense, partiram ho
trato, o anniversariante receberá je desta Capital: Catharina Pere
muitas felicitações, a que junta- nyz, Pastor Schliemann, Joaquim
mos, com prazer, as de A Gazeta. Pereira, Antonieta Barros, Colom

bo Sabino, Sirio Bastos, Elias
Farane, Martins Ramos e Snra.
Arnoldo Climaco e familia, N.
Ewald Frieles.

Desportos
!

exerceu aqui, em cornmissão, o

cargo de delegado fiscalldo The
souro Nacional e do qual foi dis

pensado a pedido. O illustre Iunc
cionario que durante a sua ges
tão soube agir com o mais elevado

------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------�--------�--------------------_.&,

Edmundo Simone

o
Fez annos ante-ôntem o nosso

prezado conterraneo sr. Edmundo
Simone, digno director-gerente da
firma Paschoal: Simone S. A.,
desta praça.
O anniversariante que desíruc

ta grande estima nos meIOS com

merciaes e sociaes recebeu muitas

felicitações ás quaes, embóra tar

diamente juntamos as de A Gazeta

embarque dos remado
res barrigas-verdes

A data de hoje assignala o

natalicio da exma. sra. d. Flora

Machado, virtuosa consorte do
sr. Tte. Newton Machado, dis
tincto official do Exercito Nacio
nal, servindo no 14 B. C ..

fi Gazela cumprimenta.

filvaro 't:olentino Junior

roica: A' distincta directoria do
-Santa. Catharina! �anta Cat�arina! Club Athletico Catharinese,

..

A embaixada
_

catharinense esta composta d?s se- «A Gazeta», felicita pela
gUlll!eS l�lembros: Joao Alcantara da

.

Cunha, presidente; justa conquista do glorioso
Mano. �llva repres�ntando .

o C,lube Rfaçhuelo, que deu a titulo de Campeão da Cidade
guarruçao de out-t igger, Liborio SOnCI11I, representando o de Florianopolis
Martinelli, que disputará a prova de skiff.

.

Foram tambem incluidos como membro da embai
xada os srs. José Pedro Gil e dr. Hamilton Loyola.

A equipe que disputará a prova de out-rigger, tri- Campeonato
pulando o barco [ussanatt., está assim organizada: Decio Brasilei (O
Couto, timoneiro; Walter Schlegger, voga; Joaquim Olivei- _

ra, seta-voga; Aurelio Sabino, sota-prôa; Orlando Cunha, Rio 5 - No jogo do Carn-
prôa, e reserva Octavío Aguiar. peonato Brasileiro ontem

A prova de skiff será disputada pelo grande re- aqui realizado entre os Ca-
mador martinellino, Saul Duque Ganzo. riocas e Paranaenses, vence-

-- ram os Paranaenses pelo
FALLANDO COM O SR. JOÃO CUNHA apertado score de 4 X 3.

Hoje, á hora do embarque da brava embaixada, _ - -

ouvimos o presidente da Liga Naútica, que tambem presí- Remo
de a representação catharinense, o sr. João Alcantara da

Cunha, alto funccionario te.legraphico.. Suspenso o Vasco
A falta de espaço obriga-nos a deixar para a pró- d Gxima edição, essa interessantissirna entrevista.

R' 3
a

A Famda -

d10 - e eraçao o

Remo suspendeu por 30 dias
o Clube de Regatas Vasco
da Gama, impossibilitando-o
de tomar parte nas regatas
nacionaes do dia 15.

foi As guarnições classificadas
ontem nas primeiras elirni
natorias do campeonato bra
sileiro, estão por isso, impos
sibilitadas de continuar na

disputa dessas provas de
selecção.
A mesma Federação pro

clamou o Flamengo campeão.
Carioca.

Ola
Fazem annos hoje:
A gentil senhorinha Maria de

Lourdes Schiller, filha do sr. Oc
tavio Schieíler, representante co

mercial, e elemento destacado do
nosso set;

a senhorinha I1ka-Izabel, filha
do sr. Epaminondas J. Santos:
O menino Valdemar, filho do

sr. Willy Busch;
a exma. sra. d. Isaura dos

Santos Machado genitora do sr.

João Machado, empregado nas

officinas da Imprensa Official.

Os que chegam
Pelo omnibus da Empreza

Auto-Viação Catharinense, chega
ram ante-ôntem a esta Capital:
Maria Justina de Carvalho, An
tonio Gr acia, Pedro Defuer, Car
los Leite, Gustavo Krauser, Fran
cisco M. da Silva.

,

FUTEBOL
"

II U

"O Athletico conquistou, galhardamente, na tarde de

ôntem, o titulo definitivo de campeãD da cidade."
Foi seu últim� adversario o Cruzeiro F. C. que
abatido pela elevida contagem de 7 a 2

*
* *

Ontem, conforme estava Athletico 4: Cruzeiro 1.
sendo ansiosamente espera- Chamados a campo os jo-
do realízou-se no grammado gadores, o juiz dá inicio ao

da F. C. D. o jôgo de que 2 tempo, cabendo a sahida
mais tarde vinha resultar o aos tricolores, para a seguir
titulo maximo do foot-ball entregarem a bala aos cru

aos tricolores. ze.renses, que, de posse do
Com uma assistencia de- balão investem firmemente

masiadamente pequena, o contra a méta adversaria, Perdeu-se
juiz sr. Aldo Fernandes api- marcando, por intermédio de
tau a sahida. I Sapinho o 2 e último gôal

Nos primeiros 15 minutos do Cruzeiro.
de jôgo o Athletico, por in- Os da camisa azul anirnan
termedio de Leal, consegue se e atacam constantemente,
2 pontos. sendo sempre inpedidos pelo
Passados mais alguns mi- seu adversário, que a t rda

nutos cheios de Lnces que transe inutiliza os ataques
constantemente empolgavam adversarias.
a assistencia, Leal, mais uma O jôgo toma carater ele

vez, aproveitando um feliz vado, proporcionando á di

passe, assignala o 3 tento minuta assistencia instantes

para o bando tricolor. de delirio. E' marcado um O
Dada a sahida, os aivi- «penatty» contra o Athletico

azues carregavam fortcmen- que, batido por Secura, não

te a méta dos tricolores.ori- da resultado, pois este chu

ginando-se, logo após, um ta fracamente ás mãos de

«jécha», no arco do Altheti- Donelli. Devido ao insisten
co. resultando o 1 gôal para tes ataqu;:)s do quadro trico- Em sessão de hoje, ás 14 horas, o Tribunal Re
o Cruzeiro, que foi marca- 10r os cruzcireneses arrefe- gional Eleitoral, julgou o recurso protocollado sob o n' 15
do por Pacheco. cem o enthusiasmo emquan- do P. L., tendo negacro provimento ao mesmo, ficando
Decorrido mais alguns mi- to os do Afhletico se esfor- assim invalidadas as cédulas de Porto de União, bem co

nutos, Chocolate marca 4 savam para augmentar a mo as do Integralismo.
gôal para o Athletico. Ter- contagem. O dr. Nerêu Ramos defendeu o recurso, e foi re-

miando o 1. m2io tempo, o Pouco depois, Nanado futado pelo advogado Salgado Filho. A decisão do Tri-

'1J1acan/' accusava; conquista mais um tento pa- bunal foi por unanimidade.

Os que partem:
Dr. Frederico Cardoso de

Menezes

Pelo Lloyd segue hoje, com

destino á Capital Federal, acom

panhado de sua exma. esposa o

sr. dr. Frederico Cardoso de Me-
nezes, que durante varíos annosOntem, no trajecto entre ás

ruas Trajano e Felippe Schmidt,
uma carteira de homem, chapea
da a ouro com ás inniciaes J.L.

Pede-se a pessoa que achou a

entregar neste jornal que será gra
tificada.

As cedulas gryphadas
Tribunal Eleitoral

gou provimento ao re

curso do Partido Liberal

ne-

o sr. Altamiro Lobo Guima- Segunda-feira! Eis o dia
rães, presidente do Conselho Con- De paulificante! ida,
sultivo do Estado, recebeu do Em que nos falta alegria
Conselheiro dr. Frederico Cardo- Para tudo nesta vida ...
so de Menezes o seguinte tele-

criterio, deixa na nossa Delegacia
seri�ivel lacuna.

Cavalheiro de finiss.mo trat .

conquistou as mais fundas sympa
thias no seio da familia cathari-
nense.

Ao illustre casal a A Gazeta
faz votos de bôa viagem e de mui
tas felicidades.

Dr. Walmor Ribelro

Para Lages seguiu ôntem acom

panhado de sua exma. consorte o

sr. dr. Walmor Ribeiro, distincto
clinico e influente politico.
fi Gazeta faz votos Ide boa

viagem.

Carlos Recerbel

Para São Gabr�el, no Estado
do Rio Grande do Sul, seguio
ontem o nosso collega Carlos R(.
verbel, redactor secretario do nos

so confrade O Correio do Estado.
Os nossos votos de bôa via-

gemo

Baptizado:
Realizou-se hoje ás 1 5 horas,

na Cathedral Metropolitana oba
ptisado do menino Amaury, filho
do nosso redactor-chefe, sr. Mar
tinho Callado Junicr e de sua

exma. esposa d. Marina Dutra
Cal1ado. Serviram de padrinhos os

sr. Jairo Cal1ado, director deste
diario e a exma. sra. d. Leonor
Dutra Pereira.

Missas:

Quarta-feira proxima, dia 7
do corrente ás 7 horas, será re

zada. no altar de São José, na Ca
thedral Metropolitana, uma missa
em intenção á alma da sra. d.
Margarida Pagani. Em outro lo
cal publicamos o convite feito pe
la familia ela extincta,

Dr.
co

de

Frederi
Cardoso
Menezes

gramma:
Presidente Consêlho Consulti

vo Estado.- - - Florianpolis. - - -

Tendo solicitado e obtido dis
pensa do cargo de Dele-gado Fis
cal em cornmissão neste Estado,
aSSIm tambem pedido dispensa
Exmo. Sr. Presiden:e Republica
cargo membro desse Conselho;
seguindo segunda-feira 5 corrente

Rio de Janeiro afim trabalhar
Recebedoria Districto Federal a

cujo quadro pertenço como func
cionario fazenda, venho apresen
tar-lhe e demais senhores Conse
lheiros minhas despedidas, o tes

temunho meu apreço e admiração
VIr, aSSIm, tambem, declarar-lhe
que serão gratisssimas as recorda

ções que guardarei pela honrosa

companhia de tão dignissimos ci

dadão�. Abraços e cordiaes sau-

dações. Frederico
Menezes.-'-

Cardoso

Em resposta, o Presiden�
Conselho dirigiu o seguinte
gramma:

Conselheiro dr. Cardoso
Menezes.-Florianopolis. -...
accusar e agradecer vosso

gramma ontem em que apr
tastes a este Conselho despe
por terdes seguir, amanhã,
de Janeiro. virtude vossa db
sa solicitada cargo Delegado
cal este Estado, venho lam�
grandemente, em' meu nOIll
demais membros Conselho
sultivo, afastamento nosso q

tão nobre collega, cuja atul
brilhante e intelligente, mui
muito cooperou exito nossos

balhos, dignificando e enobl�
do, assim, Governo Santa
tharina. E'-me grato, pOIS,
melhores expressões admira�
sympathia, assegurar i Ilustre
tricio nosso reconhecimento e

gurar feliz desempenho novo c

irá exercer Recebedoria Dis�
Federal, a que foi levado hl
sa confiança Governo Repub
Cordiaes saudações. Altamiro
bo Guimarks. Presidente.

�"ib����OO!S1��

[:�Ihaç�!�
Telegramma de
Paulo informa qu
dr. Getulio prete
modificar o seu

nisterio,

«Seu» Getulio não descança
-E é mesmo um caso sério,
Como gosta de mudança,
Vae mudar o Ministerio...

Isso é cousa bem pensada,
Toda a gente assim o diz:
Desse modo o camarada
Não pôde criar raiz...

Com as eleicões
,

Eu passei no Tribunal,
Tudo triste, oh desventura,
As urnas, - em funeral
Esperando uma abertura.

E ninguem jámais reclama
Ninguem pula, ninguem ia
Melhor assim, - não'se infu
Quem nomundo sempre cála

E depois... as eleições
Foram feitas mesmo assim:
Com màguas e apprehensões
Que dão susto... até o fim I

Commigo mesmo.

(Na falta de OU

O gatilho deste obuz
Puxei té cançar o braço
Mas não sahiu ... (Crédo "tI
Nenhum ferino estilhaço! ..

Ou essa arma está falhando,
Ou então (sou verdadeiro)
A culpa vou arrumando
No coitado do artiiheiro...

Saraplão

o TEMPC
•.São as seguintes as preVI
da Estação Meteorologica (

capital, para o periodo das
horas de hoje:
TEMPO: -Bom, passsaIl

instavel, com chuvas e trovoa

TEMPERATURA: -
tavel.
VENTOS:-Variaveis,

dando plra o Sul frescos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




