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S. PAULO, 8 - ° ministro da Justiça, abordado

pelos jornalistas, ao deixar hoje o palácio do governo on

de teve demorada conferencia com J sr. Armando d: Sales.
Oliveira, sobre a existencia de uma articulação elas forças
políticas de Sã0 Paulo, Minas e Baía, para a formação I
de um grande partido nacional, declarou que ignorsva I k� '\çí' «,:�,#;:�
qualquer negociação nesse sentido. I. Proprietario

__ .. ,..-- �� _ ........ •. """"-.y......"..-__."'__... ......-._-.. •• o:: ""

Aj�O

RIO, 9-0 «Jornal do Brl\'
>ib chama a atenção das autw

ridades para os indesejaveis ex

pulsos do paí�. dizendo qUê eles
estão entrando pel'l fronteira do
sul. ROYIA, 9- O Marechal Eh-

S�g;re ,qu� a pohcia organi:Le I doglio telegrafa q,ue as nossas lr,:
um fTcnano dos expulsos, ::npê- pas estão comol:dun,lo as 13051-
dindo, desta fôrma que eles ve- çõ<!s ocupadas recentern.'!nte e que
nham a entrar pela fronteira do estão fazendo pressão sobre 03

Rio Grande c que se entreguem nucleos advasarios em retirada no

á venda de toxicos, explara�ões vaie UEHI GESTRO.
de mulheres e a exercer a pro' 1\10 «fwnt» eritrêu nada d,õ
fissão de,' jogador. notavel ha a aSfiinalar.

MONTIVIDE'O, 9-0 jornal "EI Deba�tl' publ.ca hoje
um artigo e.crito pelo deputado Angel Mmia Cmilllo, delegiido á

Conferencia Internacional do Tf�bit!ho de Sanlíago do Chile, arti

go êsse que está assim concebido: «A nova politica soviética foi

posta em pratica, no Chile, durante a Conferencia do Trrbalho,
Em Santiago realizou-se um congre s :0, cujo move] foi a união dos a

gentes de Moscou com as forças politicas dos diversos paiz es reprc
sentadas pela oposição dos seus res. ectivos govemcs.: Conhecicio é que
várias nações americanas enviaram observadores sem representação
oficial, que careceram, em êlbwbto, de função dentro da aludida
cc n'erencia, mas, em troca, grande maioria atuou com toda a atividade,
no congresso secreto». IÁcrescenta o deputado emano que estiveram l', prc3';llldt!OS
no Uruguai, por José Lszarrega: o Brasil, pelo capitão Luíz Car- !
los Prc'stes, a Argentina por numerosos elementos c o Ci.\,!� por :'co-!
mnnistas adeptos da MarmaJuke Gre ve> , Diz mais, o rele. id0 d P'"'

I

tacto: O tema central do congresso foi ,a ação revolucionaria provocada
com base sobre greves violentas e suspensões ger.2�s de trabalho, des
tinadas á alteração continúa da crd.rn''. Por último, o deputado
Cusano diz que essas informações foram obtidas �e pesso�s

'

pt'i:sf.'ni<.s
ao mencionado congres·o.

--------'--------

fuzil e tn:>3quete M1U'ler.
03 cartuxo3 fora"u forn�cido3

)da Fabrica Nac(l)n:l! de Ar" �s

le Gut'rra H :srtal (h R�lgica,
D-!ste achado foi dado ('on�:!- !jIj lf,I r}""'. K , �":

imenb ao iVLniôtro da SuccJa,

'I, '.' � f.'�1�� Cjj iilll e l3

"A Maldição das sanções" I
re�lc,�,a

AMSTERDAM, 8 - «/\

E \1aldif/ã,o das sanções» é o �ituJ J
.

, leI umD lHDt.igo bPublicado lP�I,o jOl'-!
,ln «; cr da». no (, ua GIZ que

Belgica fornece munlçoes 1esde a infeliz decisão do governo
á Abisninia em adot",r a5 sanções, este jornal WASHINTON-9-0 sr.

RO:v\A, 9 - O comando linha afirmado que esta medida Franklin Roosevelt, presidente dos
'�S tropas da Soma!ia i Jforr�lF\·- ,ia fatalmente provoc.ar um au-! Est'ldo5' Unidos está preparando
LO,,, Tl:� Ç.d:l uma das vinte � lJClltO '10 número de dcsempre- se para cO'1vidar, brevemente, por
sde cúx�s d,:; C1.l'tu).O�, acbada" :� ,d s, !'M<; o governo holandês inteimedio das embaixadas e de·
I'DS i','JtOCé'.1l0S da Ari�bulallcia ),'1) (2'Y1',;J lO ,I e.,\;l' n;F q:.l3'1", Irgações dos Estados Unidos, to·
S'.J8ca contêm CinC0cnta íaC(,te; c'as e viu 5Ó l1'�:'tL'! U"!U o::; ii:..o d.is (li' fi"publ;c0.s am�rictlp.as afim
de quinw (éirtuxos pJf ��ll'tuxe:," f",voraicl p:'.f'l. mar,;Lsl"f se;.] d� rale�'c:n-S2 Ií'presõ'ntar na Co \
ra ou �rêja sde;:�ntos e cincoen!a l.sdio d_;",f).:r:.tiC) contra o fasc. '" I f,;:.:;:\cia COl1tJncntü\ dos E:'lnc1,)3.- , 'I' O' 1 d

' 1(\ • ,

::::' rtuX'JS por e:1l:{:1, ist,() f", éliem

l'�lo, '1":;1-}
e non �ra Cf):1� r::.J I 1,\1\':, n�(\n03, ,C,-,[l'CCD.JO p:"r,'l

()

'e U,TI tot')l de' n t;-:ml. 05 (ar- r:.1:ro' a S;'\1!'\�ã0 �ur.g!(h ap.)J ii-, filn de oig::nl'or o m�canism�l
lUxos são de ::alibre 7,9 paré}, �al1�õe, pata 05 lfalnih:adores, cu·! da paz o') h",:misfçrio ocid !nt�·

o .r. Adolfo Kondi r deve ter ficado deseu
catado com a mánilestação recebida á sua chegada.

Quer no Governo, quer na oposição, estava
o ilustre politico acostumado a ver encher .. se o

cães .de (L scrnbarque, t, das as vezes que pisa
va em terras dessa abençoada Ilha.

Sábado, da escada do Hotel L? "'II ta, ai ÓS
ter sido b: .mbardeado c. m o arreste (,LSCUi' so' do
sr. Rupp Junior, correndo os Ülh,s sobre as fi-
e: '!( n ')!'J1 � r> nos �u" at'l'C :,\i·) de s r-Ó» '[1

t .• -·n _'_0;1 '"1 n" êle�, h l , I�,.) u Li ,
• 1" C1 L . ,I., ,_ .1..;:,' (Í d (I � 1 Ucl

dcstarnpatórío, O sr, Adol'o Ko i,_i r, que é ho
mem de urna apurada clegancia mental e a(:I)8-
tu.nado ;iO trato da ge itc catarlnense, í.cou se.n

'dúvida, co.n o espinto amargurado, c i nle dos
a.guru.utos usados por aquêle deputado, p ira
chamar às urnas o eleitorado de sua ter.a, tão
rOl) 'e,11C'íitc representado naquela rala e escur
ru li"'ll'1(l" mauiíestacão.1 s. .l- u.td li,,,! I 1 l:( •

O � r, Adolfo Ko-idcr, na dreção eh P.
F_p !'):icci.1J, esccca' n.inte quando esteve 110},

)(;(1.:1', p.aticou gravC'3 �,TOS poluicos. Mal aco.i-
s lh.ulo c displicente demais, para avaliar os

�!.ulp;;3 que durame ite 11 esferiu, contra os mais
LkdicJdos c expressivos correllgloni.Íríos do seu
;"a. UJo, viu s: de r, P2i1t� na oposição, oacL;
1:ão t. ve a energia pn:.: 'ísa, para libertar-se da::.
ínr:u :11 'ias funestas, C:U.� semp�'e Ih; p;:;rturba
ra.'n a visão, p1ra d:stL�g'lir os homens peio
seu valor e capacidade.

N:lo obstanb� i��s J 1103 pleitos DJ.ssaJos o,
"

sr. Adolfo K)nder ei1'�o'ltrou a postos, nas 1'lJ-
ras mais difíceis, m'�s;no aquêles que hlVlam si
do profundamente ferido'3, pela SU 1 orientação.

E' que o Partido He,JJblicanJ era composto,
naquela época, de homen') ed .!Cactos llum l' seve
ra e alta compieensà} r_l..::s d.;sti1os de Santa
Catarina e que jama's d.:ix1ram extravassar,
para fóra do ambíenk dOinestico, os desgostos
e as desllusães peSS0<1j'3,

Fiat 'o nisso, o sr. Adcllfo KOiluer abusou
desse espítito de dist:ipiína e sacriflcio de �\E!l1S

correligionlrios e, Ü jnt�ira revelil d:les, q.liz
forçar um candidato, qUe o s:=u Partido não po'
día aceítar e que a opinião quási unáníme de
seus antigos companh 'iras repelia.

O sr. Adolfo KO�ldel S ),Jf:..l!iJiJ disciplina ::om

subserViência, aon,-'gaçüo e re!lúncia c\)rn aUSé'n·

ela de raciocinio.
Daí a sItuação lam:dtavel, em qUe s� vê

agora, aba:1Jo.lado pelos �;eus antig)3 correIigio,·
nàrlos, e tendo de prestar conhs, p2ra'!t'2 a opi
nião pública, pela fal'�!Ji..:il de um Partido, que
r::cebeu íntegro e fórk) para chJiar, e que ago
ra vive dos restos de U 111 li.luidação, em que
foram aleiloadas 3.3 SLU3 mais honrosas tradi�
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A in�0ustria
da "grilo"

EXCURSÃO GO
VEnNA�AENTAL

ç5es.

DENUNCIADO UM SEU

PLORADOR

S:':t;uiu hoje para a região se!"

EX- rana o sr. dr. Nctêu Ramo5, GO"
vernador do Estado,

Comunicado 1), 118 do R'1::'\.I; t-\
Ministerio da Imprensa

ItalIana

lcesl::i\dl
t:Jor'�tjvo
onJcerrJ

des
de

RIO, 9-?<:'b primeiro pro
mo',or público dJ prirr.eira vara

cri,ninal, foi apresen l,h denun
cia contra Diomario Re�i5 Pai

xlo, o qual, á frente de u:na qua
dr lIa. explorava a indutitril d\)

«gdo», conseguindo vend<:!f inu

meros 'terrenos em prestaçõe3 nesta

capital.
O referido in&viduo est;tya

inscrito nl Ordem dos Advoga"
do', como wlicitador.

Em sua companhia viajaram I

os srs. Altamíro Guimarães, pre
ôidentc da Assembléia Legislativa;
Jrs. Ivo d'Aguino, secrctalio da
ViaçE,1) e Obras PúLFcas; Cebo IFausto de Souza, s�cr da rio da
Fazerlda; Dmiz Jor" iid:r da
bancaJa libcri,tl na Câmara d)s

Dcputadus; Ivens dJ Araujo, lider
iituacioni�ta n:! As�embléja Le- 'I'gislativa; dr. Alvaro de Alhu
:l:Jerqúe, inspetor regional do Mi
�isterio do Trabalho; cap. Ernesto
Nunes, ajud ..nte de ôrdens; G".
ribaldino Velho, chefe politico
liberal em São Joaquím e. o aca

('emico Nilo Ramos.

Realízou-s'3 cnlerr , á. tiude, no Campo da: F. C. D., a

rua Bocdúva, o fêstlval d�Sl o .iv -, promovido por este jornal, em

be'1<:hc\0 d.i s.iciedad.; car m vul i-c i Pilhos de A1inerv,l,
A preiiminar entre o AV,lÍ e Tamandu.e, deixou de se

eietu ir e.n vírtu l.! ih faLa (L! educação esporti va do 'Gam:m
d:lré, q j� nu [la demonstração de descaso p:Fa co.n a gente fim ia

llO;,olitan3 c pa "I com 05 espo.tistas barj'ig',- :erd�s, deixou d�
comparecer ih) lJ'3!\1ilCh. Essa atitud) foi reprovadissi.na:

E,úe;pe o premio para diêp:lli:J. n essa
\ pa!�i i, que constava

lc u'na boh, C'b,cirh, por gentil(,L<!, pela conc�itu3d3 C::\Sa A Ca
!J i!a I, cfdu:m'3e il seg!ir a enifêg.1 d�s premios fonquistados no

grandíoso conCUíSO esportivo orga'lizado por este jOrílll. Assim, o

Fi�:u�ir-::.�,e rec"b:::u artista LiÇ1, p'jr s�r o campeão da simp:ltia
,�m FiOfi,mopulis.

o 20 losar c.l:lbc ao AVúÍ, a quem bi ofertada urna boja.
Ao melhor joga10r florianopolitanJ, vitorioso no concur�(),

':ir. CHlD3 M látz (Calico) d') I';'igueiren�e, foi o�ertado uma me

chlha jGurada. O s :gundo colocado Galego, do AVllÍ, obteve med3�
iha de pràta.

I 1\0 nll\s s;mp»li�o dus c.lUb3, não filiados á F. C. D.,

I·) FbrianJpolis F. C, foi e]�íesU� rica t3:;1, bem como ao segundo
col')cado, TJjucas F. C.

-

•

AI) jog lCiJr L,mro Gonzaga, do «Florianopolis», o melhor
plà.!::r dos clu')s nã:> Hia::lo::, foi ol,'Ortada m::dalha de prata Ao
JU� CD:1:pi.3t JU s�,pndo logar o j'Js dor Joõé Rosa, do «Tijucas F.
\:,)}, Li e:,\regue uma meJúlha de bronze.

/\. lide princip3.1 eúe o sel�ciorndo d,�sta Capilai e o

lll')i�ub\ F, c.) termmOLl com o e"a;Ht: de 3d, apSs brililante
,):]J,n, ch::i'\ cb lanc�s '::iI10CiOJ'Fltc;3.

A"b'tr,)u a pa;�ida o d!,c<l':ad) de5;)Orti3ta capilão Antonio
':::ado5 HitefiwUl t.

Ess= j )60 foi ddiclJo ai) ,r. Oliv;o A:nürim, operoso pre�

I h;to dI Ca;.>ital, (pe ofere::';;;) Jin! u mz:dalhls dourarlas, entregue"
p()r �orte, a03 di;ti ,tos pla:eis locai,

I A Sociedade Cunavalcsca Filhos de "'«inerva ofereceu m�'

,-1 \lh3.:i d� prat" q'lc fo TU e )t, �,stl�, a" i ','gad m�s visitante}.

jo nú nero de desempregados atin
ge 'a 742,000, isto é, a 5010 d,:!
tod � a popIJbç5.).

o capitãu
li.

Felinla Cuide��iO.
Mu·ller

, .. nos dos nolol!afirma que (,- Açao • u

Integralista Br·,�s;iei .. deseja. iifeil.S
ra é leg;�l

SAEM POR UM LADO E EN·

RIO, 9 - O Chtfe de Poli
cia ',do Distrito Federal, Capitão
Filinto Müllel declarou á impren
.a O seguinte:

«A Ação Integralista Brasi·
leira é perfeilpmente legal, quer
(o.'no sociede.de civil, quer como

partido politico, por isso que ela

deseja conquistar o poder por
meio da evolução da � dlJcacç:io
�as massas, pela creaçl'io de uma

consciencia nacional integralista.
Deante de his d,�cl�rações a

credita-se que o registro eleitoral
da A. I. B. não será cassado pe

Jo Superior Ttibunal EieitoraL

TRAM POR OUTRO ('�n·r-"".� todo'_.._" ii.., 1 "
.....,. . .o

O�3 EstadOS
Am�f-icanos

� '\. "

��� ;,':�""'.-'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N r�����:.e��.l�����r;s;:�����1 Côrte de Ape ... J unta Comer-

.=�""'�=� __!,�� � inha terra I sumulal::��gamentos cia��3oES-
DO,) CONGELADOS INGLE'3ES SERA' DEBATIDA �

.

A' GILBEftTO LUZ

I
da sessão de 3' de janeiro <Resumo da áta da 202a.

NO PARL \MENTO DE LONDRES � i Recurso crime n. 2.325, da �SSZ�ta�� J��;1iZ;3:e;�i��
I OND r;'C' 7 R,l d I 'ij Quando contemplo o berço majestoso � comarca de Biguassú, recorrente de Ianeiro de '936.•• t I, �I� -,J, ,...,-

- .C? H., J. R , .�mer, �eputa o conser-j � Desta flárea, viçosa, [ertil ilha, ftj J'',·"der p.do. dEtr!LJ de Lhc:.;!:u,", interpelará, no dia IOdo corren-, � Parece que o meu ser num plaustro trilha � Jo�é Marti�s. e recorrido o dr. Presidencia do Sr. major- . , I E' ., Ed f J � " [uiz de Direito. Relator o sr. des. Eduardo ato Horn Presiden-
i. o mtn.slro da, [F;Ié'';ÕeS xterrcies, sr. Anthony en, a irn oe i 'W Por um caminho verde e primorosa. ,
.'. lH:r 50 o secretario d� Foreign Office tem conhecimento d,! que

I � I Tavares Sobrin�o. te, João Otavio 'da Costa
( �()if, r ;') 1: rblsi.l te;ç�U;ll_ levanar D,m, emp[est�lno e� Llll lfe::, � Tantos adornos vejo no ubertoso

I!
Nega�o provimento M recurso

Avila, José F. Gravam, Ro-
I .u a {mr f"",," " o''''g'ço" comerciais assrmidas de,d" o me,

I 'li Sólo que ostenta verde m iravilha:

'I
para confirmar o despacho ,do dr, berto Oliveira, AIvaro SoaresIJ� j,;ljl) d; i 933 e con.titu.r UI":l reserva ele 1,200,00:) c;'�"r- �� No flrmal72onto azul intenso brilha' ti Juiz: a quó, que bem apreciou as de Oliveira, deputados e João1 nos eb c:.\r:1bi;_\.i, '

..botin:vh á li�..::;.,b�10 aa"al, d_os e�Prt:stií:l?S, � Com mois "fulgor� �m sol mais s�ntuoso. M ,legações do recorrente. Tolentino Junior SecretarioO sr, Re�:r pe:�lontara ,tanlDem a� t_m
..ntstr� Ou exter;.�r �

,

H Recurso crime n, 2.319, da é aberta a sessão e aprova:
s", � 0, .g.0Vt,'. r�..

o

.. bíl.,t_a_n.l�� .tIrJ:1a pedido ao �raslle1fu que ..f.aç,a freI,,,e, � O olouco ma,r se prende as verdes matas

�.
comarca de Lages, recorrente. o da a áta da sessão anterior.

'. -

- .. < • é t po tadoies d"�!j b'
" dr. Juiz de Direito c recorrido EXDEDIENTE·. Oílclo do Dr.:'. �.Ü\)lr.Jro'n��" .ao"uffilUl.S, ern. p:>CG\ an eno� c�m os I, .�� � Pelos caudais que, em baques e fragores, ��

r,);ul05 �o Dlasd, que d'�!x_ara;D de se� p�go,; pela qua�t� ve:, antes
ij Deslizam de cascatas em cascatas. � Firmino Moreira, Bran�o., Relator Juiz de Direito da Comar-

,1,:! ,de3V!ar va}ores camb�a!s P!id a liquidação das oongaçoes bra- � ij o sr, des. �arneHo RibeIrO.
ca de Chapecõ, Passo dossileiras contraídas a partir de lulho de 1933,

., � Só rutilos encantos ela encerra � Fo� confirmado o despacho de
Indios, remetendo á esta [un-O sr. Stuart Russdl, deputado conservador pelo distrito d::: .� E eu me envaideço pelos esplendores r�

prescnção da ação penal, que a
ta os Estatutos da Socieda-Lanca,hire, perguntará ao sr, Ánthony Eden se tinha pedido ao I � Vesta terra [erroz, que é minha terra. 1 iusti�a publica move contra o re- 1 � Cooperativa de Palmitos;go,;erno do Brasil para arranjar este quanto antes a liquidação I ij � corndo., ARQUIVE-SE. Dito do r-.das remessas congeladas muito antes de fevereiro de 1935, visto �.� FLORIANOPOLI3.

I
Recurso crime n. 2,327, da

Juiz de Direito da Comarca
corno a prolongada demora prejudica as firmas britânicas. � M coma�ca de In�a�aJ, recorrent�,o .le Chapecó, Passo dos In-

� Carmelo Mario � kJUlZ de: Direito e re�orndo fios, remetendo á esta JuntaI �r II Alfredo \has � outros,
,

Relator r
os Estatutos da Sociedade

l�����.it;I��,:�:���:_$J��:������� sr, des., Carneuo Rll,elfo. Cooperativa São C3.rlos; AR
Conftrma�o o d.�spacho qUf QUIVE-SE, Dito do Oíicial

Capitais norte ..americanos cc-ncedeu o mdulto POt e.tar con- Interino do Reg, de Hipoté- -

forme com o decreton, 24,351, ,::as da CO!1mrca de Rio docolocados no Brasil Je 6 de junh� de 1934. 3ul, remetendo á esta jur.ta
I do ílOVO Se-i Recurso crime n. 2.320, d, Jiversos documentos referen-Compendrr.dos dos devere5 p4 I C�-Ç?ta ri (.Sido! O QUE DISSE O EMBAIXADOI� OSVALDO ARANHA comarca de Urussanga, recorrentf tes ao consorcio Profissional?Lcos e pa�ii'_:u!al\;:" Vili Knab-I gaÚChO II NA CAMARA DE COMERCIO DE ) �r. Jui� de Direito e recorrid: Cooperativo dos Lavradorest. _D, no ilmt:i de �üb-dele8a{1·1 NOVA YORK !uho FreItas. Relator o sr. des

e Criadores de Lauterbach'h<lfa <1$ d?i1:uís :wtor,idéldts e ao PORTO I�LEGRE, 6 -No- III ,
Silveira Nunes., ARQUIVE-SE. REQUERI:i--,03pefO dltnto de Santo Afila- I,. ,

"nl'a-o (lU'" NOVA YORK, 7 _- O Em-

'I
tono Negado provimento ao recurso ,.lENTOS: Da Sociedade Co.' r

-

L'
,. ,1Cll\-Se qtl<! na pnmelfa reu. "1 '" i

, r:> 'I O� f' d h d d,,> (ii) ....ubatdo. :\bOn030 proh- _�' � F·f�d. >,- cocr '.t--J"d ,II balxador do uraSl sr. �-
)a,ra con Ir,ma,r o espac o o r op·erativa de Resp, Limitada,'

1 r' I
. ,yra T"a,L,t< a p_. v"" i. a1 Â ...,

"I f' I' , --

J d O Il'i"'fI:;" areito pura LI tunçãc, que t' ,. d, � � R, ,I P'l "_ \ valdo ."\ran la O!, laje, rcce-I UlZ e l.re,lt.o, que allu 'Jll o pro- Banco de Credito Popular e! ' • , "lOg,nn_n,eo.r. au 1 • .1 u
'-, 1 C d N bfi_;);,! �e l:llPOT, agIr com Imp"rcla- I.

.... ··d .
.. "', '." "t " dr> (,r�"m I buo p�.3 annra � laVa

Irra II ,'"aça-a
cesso a -1D1b,O. � Agrícola de Santa Catarina,1 I d d l'd J \)v, ara \ia.lOs '105U .. o� - �--'" 1 r:. 2 '13 di .:a, '\ tOffian o mcú! as acertauas l't' I '\ orK, 1'\eCurso cnme ll, ,:1 , �

com séde nesta Capital, pe�e p;:;ud'.:radas natl ddigencias poli po �IC�, t :lo d t� b<> na olP"-1 No discurso que então pro- da Ala""'.- comarca, de Blu,m,enau, recone,!"��i dindo á esta Junta um certi-'

·f'·.I·d vera es U ii a afi �:n, �, ,. ,

11 IJ. ' :l1J1l!. d J d O dCl,',; pa.C! leiloor mtrepl o para a
,__ I ' '-� 'lb"l:dade de I tenu O sr. Osva co ..... ranna o r. UIZ I!

.

irelto e recorri o ficado onde consta quais fo-"'d d
"Ua reULlla,_" a p05S 1 1

I h' h J Alf d R b 1 R IpCnH:illenie trallqulií a ,� e União ',.:- J.. a c ·n;sd'o q'le,
declarou que 03 omens ae n a oão re. o, e e.o, ':! ator o

r:lm os documentos deposi-' 1 I orgaOlla:r10 � um 01 ... '4 ",

'd d S I Nd1 povo ioca ,

'''I . .)� I d fU'"'Cl'ona-lnegoClo norte'am�ril:a!1úS _;- sr. es. I.veua. unes. tados nrsta mesma Reparti-'·r· , ç� u",a.c,a 03 casos os u
, ,

d IPara )us!,ncar as mmhaõ asser- ,

d '''d dto pprl' ",do VIam assumir uma lJarte n-t
A estarão alemã DJrA, onda "Conv,ertl o o JU gamento em cão, para o inicio das suas'

d CIOS emiti os ma!) e � v

'I .

'd d d" I b' "3' J I •r,oc�, am a ha pouco tempo, na
d

"

'E 1'5 ão ao respom,abIlI a e a mStG [-
31 38 'd" h .lllgencla.. )perações e em que data fo,

.

d I" f'
�scnClOnarll). 'SS3 com:;,

"d' t"
,

b 'I' ,lOS., ura Iara aman. ã (
R 2 305 dCO:11em,/rac.ão o seu nata tC!O, UI

t' presl'dl' 'a íl ar...e mancelra raSl 'lIra, b
.

A' e:urso t.:ume n.
"

,11 t'am ,"'presentados os d'ltos
�

, ... que se acresccn a, sem d
• programa a alXO, para a men' '0_kstemunha p.':s30al de quanto ele I D.�· b dt - C·.' CavaI- subscrevendo os emprestlmos d Q I �omarca, de Araran,gua, re,corren- dccumentos,' CERTIFiQUE-I' 1 .1 II \pe,o

_S'_in arga 01 aio

'bl' d B 'I ca o ,lU.

J d L 8tó re dCIOI1<1C o quanuo 1 lê prefita'�, �' pU lCOS O rasl. A's 23,15 corr!'!sponde a' �
te a ustlça e rec im o UIZ en- SE. Dito da firma Carlos'f

"an.!.
O' t b" -

d S R I dJé:,m as mam e"taç:ics expontanf;�S eVlam am em ap Icar
3,1.1 hs. no Rio de Janeiro e t� o.s antts. é ator o sr. es. Hoepcke S(A, desta praça, .

>('3 ;í1u,nt::ros am:gos e condigiona-

, ----I cdaPBitais" n JAS tr!qtl�zas natl!.ra�s 7,15 às 1,15 hs. SllvCeuar, Nudnes. d I d pedindo á esta Junta para-c ., L'" 1,'),GO 13 Dr.' oras! . e agdra, os nor-
22 55 A 'OJA (I ã on uma o o espac)I) o dr, '�ertificar se a requerente én�.� ".

N
.J .... .....

'h
' ,nunclO a em o,

J'
-

O'"
"

Lrttrda1llo, e ]U5tO qu·� S;! a-I ,,"AIO N, 69, forlle- te-amencar:os aVIam ap�llas, t A.) C ã I I .. Ull oe lrelto, ViSto a prova sucessora de Hoepcke &- Ciad ,
.1

I d 'd por ugue:; anç o popu ar a ema.
d 'A" ,bte a r.oticÍ.!. bl3il publica a em

CelTI-Se COlTII.'das pa- transp an ta· u as suas 1ll us-
73 00 R d' f

"

• M Ih I
constante os autos Impor a Im- Hoepcke Irmão & (�ia Car-l

'

d' 'r' 1 'B 'I
.'

d -. a lO emmmo. u eres .

d 'd ,.... ,L..:_: aos pe!lü !,C03 ,da .... aplta ra fóra, ótima casinha, tr:�s para o 'frasl 'danm. e
como inventoróls. Fala �argfet proAnunclla

o �ecorn °5' 314 d
los Hoepcke & Cia" citando,.!i<tía eçt,� fU!"CIOU3ild que, am-

preçus IWJdicos. Alu·

I
eVitar as tan as a uanelras

I Illing. 23.15 Legado da Pairia, ,P� açdãoJc,m�el n.

I' 'j
a

O numero e data do registro; _U,
; ,f.': 'I ) fa <lJli'iiH:�dade, da POPU- gam-se quartos para ca-· e obter concessões para ven- F I . E 'I B' , ff 23 30 PI- :omarca e mnvI e, ape ante oão CERTIFIQUE-SE. Dito do�fltI,çãt), n'io de:ammara a prestar I sal ou rapaz solteiro, II der prOdllftos ndurte-ameIB'ica-11 to�i:' do�ljog�:C.lOÚmpi�os deer:_ �eves e apdeladCa a J�stiçaR' b �e- Srs. Pereira, Arruda & Cia,:'�f ·\V;.�';" in::AÍma.veÍs ao nosso Es-! nos manu atura os no ra-

23 55 E t .,' 2400 latol' o sr. es. ametro I euo. de São Joaquim tendo ,di:;-'I I
vemo, . fi rem .. lO.,

C c' d d 6 'I _eL pro\'ardü, a qu::.m 'lu::r que O t d SI " A sentinela durante 4 anos. Se- onílrm� a a sentença ,� solvida a mesma sociedade1.:jJ, a profj�;êilcia no de�eDlpe- pUo O- elll O: Embalx�d?r acentu(�u quencia de Franz Schubert. 1.0\) mos de pmão celular, que fOI Im- p:cte a esta Junta o arquiva.n!y) d3 se\! arduú encargo, ",--,,;�Aa que ISSO constltUla grave erro N ..t'
.

b t I'd d I II) posta ao apelante. mento do respetivo distrato'U y""" fi,
d f

"\J IClas so re a ua! a es. . -

A I
'

5 3 1 5 d '\/ili i( uSo');:1 é, ;).)is, vitima e era um os atores pnnCi- R J t
'

d J OI" d pe ação cnme n., , a REGISTRE-SE E ARQUI-'

d'f' Id d
e,a_ono os ogo� lmplCOS r.:

d L I dd ... c'c,a .. ':lte:s pcrniçiosos que ien- pais das I ICU a es econo- I J 45 T' t 't I _
comarca e ages, ape ante o c, VE-SE, Oito do Sr. Oto . Sch.) l' b no d 'o sen?do r ml'cas mU'ldl'al's C r I' t I' C o U

nvem').. nn a mIOu 05 a e

Ju'z de DI're'lto e ap�lildo Leopol I 'd F' S I
ta'!) Lc-mcrcc::r�;ll'� o om rei - '..:;.I

_ '.'
_ gres. 2.15 Ultimas noticias (em I

'". _- ma z, SOClO a Irma . Cll ..

me � qH� jaoni3 visarão o fim Ar�tu r Costa Igualmente o sistema norte-
t ,,) 230 M d

-

-

_

do SeU, Relator o sr. �cS. Ca,- 11lalz & Irmão de joinvile!
.

d
.

D' por ugues,. a ngaes e can ,

R'b' N d
. ,l:1!meiadt. enqu8'\to fornecerem es- amerIcanu e negoclOs. Isse -

A- I d I 17 18 neuo I euo ega o prOVimento tendo dissol vido a mesma
J

b
_.

t 'd" d' fo>'.. ço_s popu ares o secu o e,
I f'

- _

,

'[.,\3 infoHl13ções de cujo cere f(' I<IO -7 Lendo o «DiU os que, to �s a� compras d
C B I' S I' t "!l ape ação para con ITmar a senten- pede a esta Junta o arqulva-

'

I B 'I E t d oopera: er mer o IS enverelm-
b I

' ,anJWldl, natll1ulmel1t'.:: necessitam sen'dores», ontem, no Senado, o tas pelO rasl nos s a os
O' D ã • W ld F ça a so utona. mento do respectivo distrato'('k lliílente ínlernação I)'um ('st1i- sr. Altm Costa aplaudiu o non(o Unidos eram contra a von- g3uongO'U:tr:ç O.

t,l, o( avlre·ã) Apelação crime n.5.308, da IDEM IDEtVl Dito ao Sr'.,
•.

A

'

j. d t .., - . ,Imas no lClas em a em o .

d S J I di" .b,:L'cÍmento san;tario para que, de v,sta do Sr. Vilas boas, a

�?A
la � �l_or e-am�rlc�n�., d

3.15 Leitura do programa (alem., 'J;o,ma:r D� .' osé, ardantrvt r, Eugenio Fleischer, socio da
no caso de ficarem r,;::;L'ibelecidos posito do ac�rdi)�(!ntado no 10

O l�scu�sO 10 :nca' xa ar
port.). Despedida DjA, (alemão, ;nZA

e
, hel� eS1pe

a

R I
aoo- firma ato Schmalz & Cia"

pG3Sam r;;ingr<>�<:r ao ccnvÍvio da Grande dSo ul.C ara, o repres;'l- s,vf,a o, ra,!1l�_ causotu ma-
português). <! dgostS'�1 o, a

INva. e ator o de joinvite, tendo sido disso!-,:icJade Santo A:n3rcn5�, tante d� anta atann,a, e:n te�e, gm Ica lmplessao en re os sr. es. I velra une�.

I
vida a mesma, pede a estaA l1tonio Peixoto nos regmeõ d�mocratIco-l:beraJs, n,umerosos hO,:r.ens de nego-

.

Dado, em parte, ��ovlmento a Junta o arquivamento o ar-Santo Amaro. 5--2-·936, como o nosso, deve haver sempre c.. � nova-yorkmos, que o fe- UII de Comer Ilpelação para modificar a pena quivamçnto do respectivoilfllé\ maioria g0vcrnante e uma mi- liCItaram pela franqueza e imposta ao apelante para o grau distrato' IDEM IDEM Dito�--,-------,---,.. _- .. '--------.-

noria fiscalizante. pelo acerto das suas pala-I elo, Indus .. medio dvart._3,56 da C. L. P. do Sr. Eugenio' FIeisch�r, so�
í' Tr)

- - ·vras. Ir-. L a Apelarão,Clv,11 n. 1767, dlco- CI'O dafl'rmaS('.hma1.,z & CI'a.,CAFE' BOrvi S,) Í'''ll._ D P d d M F I e av u 3'r. a ro e oura erro O sr, Osvaldo Aranha, re-
_ 1Ii.larca de Jomvlle, apelantes Al- de Joinvile, tendo sido dissol-liAVA . Advogado á h W h d FI R h P ,

"""
.

1
J

b ) grcssar a!11an ã a as mg· ra e orla berto· avac e russe e outros e vida a mesma, pede a estaPraça 15 de Novem,)!'o I Rua Trdjano n. I (SJ rado

I_ apelado� d. Maria da Graça Gro-- Junta o arquivamento do .res- .) ...

Antonio Paschoal
nopa IS R 1 t d-'. 'I ;�....c',,*,§.%'4K.���:gMWMliM*9fíHWwaR!# resen e outros. e a or o sr. es. pectivo distrato; IDEM, IDEM,iA v,a�,]e r da t1

C h· B -I· C
Alfredo Tro?Ipowky. D:to do Sr. Eugenio Fleisch'''r," , li - �rd !I

. � om pan Ia rasl el ra ary' Realiza-se, hoje, ás 19,30 Negado proVImento a apelação pa- socio da firma Ot0 SCilmalz

�
.. ,':' _, ,geneifital �.,,�.,... bonifera de Araranguá horas, na �éde,socill, da União ia confirmara sentença apelada: & Cia., de Joinvile, pedindo
f ':':- I

".. �� de Comer�lO, An�ustna e LavrJu-

"1lf;.l:«:������i
a esta Junta o arquivamentod mores �� Estrada de Feno O Tereza Cistína ra �e Flona�opobs. a ',8. convo-1ft1 Theodoro Ligocki , de seu contrato social; IDE1\1,� caça0 para a Assembleia Gert.l e � IDEM. Nada mais havendo aPOR ro ALEGRE, 8 -- � AVE:NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331 que irà tratar, d� assuntos relevan- � Hilda Ortiga Ligocki I tratar, o Sr. Presidente encer-S;.;bé-SP. uqi1i e tem üdo divulga- �� TELEfONE. 3-1900 teso Caso nãoo.aJa numero a essa

"'I
' , tirou a sessão Sef'retar!a da' "

g�neral ��< ,

h -
' f '. 2' � partIcIpam aos paren es .

,

� Ico nos. prnalS, que o c�' End. Teltg. «BARB (ANCO» ora, s,::ra elta a convocação � A ,

_

� junta Comercial do Estado,F'1ôres da Cunha segud de � RíO de Jane i,-o para ás 20 horas. '8 e pessoas amIgas o nas

I�
11 I J' 't' d 1736..: vião, antes do dia 20 do cor- � H cimento de em l e (mel. o e .

rente, para o RIO de Janeiro, �� fVI ina$ em CRESCI UMA JUIZ 5UBSTITUTO � DICKSON João TO::�:���rfo0r."de P)UCO s,� demorarà, prose- m ESTADO DE STA. CATARINA

Iruindo viagem para Po�os de Cal- � Pdr� Juiz Substituto da p2e�,o' ocorrido em 30 de janeiro

I: Pa Iac iO Hate Ifi:", afi�l eh ter um en':OlitlO �� CARVAo BENEFICIADO PARA VAPOR E CircunscTÍção foi nomeado,
dr. Fpoll's., 3- '..-36. O �J1ELHOR DA PRAÇ/'\com o sr. Benedito Valadares al�� PARA GAZ 8 [Governo do .estado, o sr. /.o .'

cv'Wlte do sovemador mmeIro. 1'W Leonardo AntvnÍ0' Lobato. ���������:;:DI!:IGI DE JOINVILE

.",

.�. I

j.
'"'f'"

j� pedido A primeir$J
,. -

reUlli:alO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, A GAZETA--FlorianopoHs, 10-2-1Q36 .5
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(Compllação de L. Nazareth)

ICR�TRfC·ADo.
I

.

nosg:�)�
1"P:!F'?V"'7RtWo�-Z�b���i.�=_�·�.�f:'J��'_"'-1

DIA 3 DE FEVEREIRO DE 1936-5. BRAZ

pro 8 _. Um matutino v, m
�. -

d atuacão da Dire-c ticr n 0 a c,

�o ..). do !Gsúuto
-

r::':)s Comer-

o

f!JfIJ

,:.,NAO ! "I ....

'ttr��#z-il�
t7� ��
��";:� c?=�;��

._-(�€�

.1

. Para anunciar

FIO, 7, -- I'..Ji! c,�,�ção La�-
11Cá.Oa de Bvd S teL l-h;Yd, situ: ..

da entre BS 'r.C,iLfinL�s do 1 Lll,

só na A GBZ ,s·ta
QUE TEM LARGf\ CIRCU.

LAÇÃO EM TODO ES
orADO

Ps rece h��ç.n.li
teve! a E":Xf:;:U

ção d�� �li�U�
ptrn .] n ;:-)

.Pa.

00
- __ ..._-_"--- ....----_._._----
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campeãõ dá
., simpatia

"A Gazeta" fez entrega, ontern, dos ricos pre
mias conquistados no concurso desportivo,
organizado por este jornal.A líde de futeból en
tí�1 o selecionado da capital e o Irnbituba Fi C;
empolgou a todos os que a asslstíram

.=-_;" --J
-----------------------

� PrÓàrOm05
......A Chegado de Porto Alegre
....., encontra-se, nesta cidade, o

FO L. IA
artista mais excêntrico do
Brasil, Manoel Nazareth,-

r CLUB DOS Para com-
da P. R. G. 5, Radio Atlan-

F'UNCIONA- bater a cré .. Mus.•·cas carnavalescas
tica,-fjue retoma á Capital

F�_-IOS PU'..
da Republica após bril'iante

d Ih
atuação na Radio Farroupilha,

Tte . .flsfrogifdo Teixeira da BLICOS D verme a Acompaohando três composições de musicistns conterraneos a poderosa estação radio-

Costa '

recebemos a seguinte carta: «Florian'-'polir., 7 de fevereiro de 1936. transmissora gaú .ha .

.R�gista'se, hoje, a data ani- "Sendo obrigatorio o voto RIO, 9 - Por iniciativa dO' Snr.Redator: sendo A Gazeta, o porta-voz ce tudo que se Nazareth descende de uma

v?i,saria natalicia do festejado mu- i nas eleições de Março proxi- departament? civico da �<:dera: I
relaciona co.m musica, nesta �erra em que t�do é olh�do com desca- gloriosa. estirP7 de artistas

flcista, c�nt�rraneo, ��nent� Astro-\ mo, a secretaría do Club dos ção Repubh�ana do Brasil �sta 150, tomo a liberdade de enviar-lhe e�sas tre.s composições, t�d.15 de �a musica nac�onal, pois é

�_ldo ren..eH3 da Costa, Instrutor Funcionarios Públicos Civis sendo org�mzada n�sl� capital, co�ponentes do B�ndo do SeTen?Sao elas: (��lheT, de minha au-I ülho do conhecido maestro e

da excelente banda musical da nos- de S. Catarina previne aos
uma agremiação patnonca, cons- tona, (letra e musica); Ando tmle, de Osní Silva e '(;U tens, de

I compositor
Ernesto Nazareth

sa Forç.a Pu!::lica. srs. Funcionarias Púolícos I tituida por brasileiros e russos con- Raul Souza, DAda a pouca experiencia dos autores, talvês não sejam J O autor dos celebres tan(1o�
Muito relacionado e estimado. que na sua séde situada á ru� trários ao r.egimen ;oviético. A ��a.s fadadas á grand� sucesso, �as, �ósso l\firmar-lhe que. as duas brasileiros.

b

r esta cidade. o distinto amversa- Conselheiro Mafra rr 2 es- novel agremiação tera em seu

vaso,
úttunas, não ficam muito aquem as muitas que nos são enviadas do Verdadeiro artista execu

riante será grandemente hornena- quina da Praça 15 de
I

No- {O programa, en�re. outros f�ns, Rio e 5, Paulo. Qu�n�a�-feira �ró.xima, o Ban10, ocuparé o,�icrofo- tado com pe.r�eição, �eguran-
g�ildo. A Gazela felicita-o.

I
vembro (1' e 2' andar) encon- congreglir �s brasileiros repu.bhca-j ne do Java e transmitira ao público as suas ultlm,�l comroslçoe5.�e- ça e sensibilidade as peças

_
., trarão uma relação das listas nos e SU�dllos russos ccntranos 110

I'
rá um programa bem nosso. Agradecendo a publicação, seu, leitor do seu comple:o repertorio,

Sebastião Yteira ,ce convocações do eleitora, crédo vermel�o,. prestigiando o assiduo. Manoel Nazaré h é nome con-

Assinalou 'se, ontem, a dat� I d.o., afim de que possam ve- governo. co-istituido da n�ção e I sagrad� peta critica �as gran-

nll�dic:� do .��teli���te co�terra riíicar a sessão onde devem colaborando com as, �ut. ri Íades
(a) OS�AR SILVA» des capitais do Brasil,

neo .sr ....?L'<:lsuaQ Vieira, dltl�e�te votar, nas !epressões a,os IDlmlg�5 do Assombroso no manejo do

Iuncionario do Banco de Credite O expediente do Club é Brasil e d,o reglmen, constituído. CIu be 12 de Agosto � tando vivo interesse nos nossoi seu instrumento, um simples
Popular (': Agrico]a, nosso talen- E -

t db.
foliões e habituais daquela magni 'f' I d'd

d
das 8 ás nove e das 12 ás 18

< ssa ?rg:lOlZaçao �s a sen o em O baile de sabado, do 12 de fl'c'! e atraente praia. pi aro, o ap au I o patricia
toso colaborador '! aplaudi o Ldi' t t t lid d d

h:-Jras." rece 1 a na co orna russa, Agosto, promovido pelo blóco conqUls ou a o a I a e os

rr�j:;ici;,la (� compositor.
A d

1/'-" 11zul, conseguiu retu ....ban-·
ouvintes das estações ban-

A Gazeta associa-se ás inu- pr.ôflllcura e
... fl ,,·u SOlrée das dei t d d

IV te: sucesso.
elran es e Ta o.

meras dêmuLstrações de ami'la-
Ji.;tullfts bra- -=. :::ozer uin, bom Compareceram a noitad4 car-

Marinhei�as Quarta-feira, Nazarethrealiza·
d(� que lhe serão prestada�, ieli- lJoJl � -

... I á á 20 h T J

f anuncl'o e com' am- navaleEca do 12 de Agost,), os V d
t ,s oras, no eatro

ci'vnio.o e usivamente. 1111
•

em espertando entusiastica AI d C Ih
S,IO; I eiras blócos A Marinha vem aí, Xa-

varo e arva o o seu

ola d ivu Igaçãd só na animação a soirée dlDsante pro- f st' I
rinheiras, Vamos com á Alarinha,

e Iva.

ft G t
movida p:!los b!ócos Marinheiras

n aze: a Garolas da Folia, .Jlrreda lov.ra, e Toureiras, para o próximo do-
Preto e branco, todos com?ostos mingo, no Clube G-ennania.
de excelentes foliõt's, �ue não me

diram esforços para o exito da
reunião.

•

Ir nse
,

TIRO ALEMÃO

Amanhã, ás 2/) horas, no Tea�

lro Alvaro de Carvalho, o Ban
do da Noite realiza o seu festi
val de a.rte.

Contando com a valiosa coo!; e

ração do conhecido Orupo P. R.
Oraraatico � de vários amadores
de teatro, a noitada de art� do
aplaudido cordão carnavalesco
serà um sucesso.

Fror-lanopol'e hos
peda um grande

artista

-----_._---,---,----

DO POVO

Nessa Vida

IRes;
o sr. })sé Luís Percíra;
o sr. Carlos Hl!fir:que J.\rlec'e;

leso

LoNDRES,9 - A nota de
dtlstaque na jornada de hoje, n"

Bolsa, foi constituida pela forte
procura d03 titulos brasil�iros. Os
titulos d� 5 010 de 1914,· subiram
com as compras 1 112 pontos, co
tando a 73, os do) «funding»
de 40 anos foram cotados a 63. Os exames vestibulares na Fa

Os demais titulos br�sileiros su- culdade de Direito de Santa Ca-
.

b d Amanhã, ás 12 horas, na (asa
biram tracional11'.ente, tarima o e ecerão o horario S>,!-

g'linte: Latim, a 12; Geografia, a
das Meias, convocados p :10 Ca�i·

P I
·

H 13; Logica e Psícoloooia, a 14; fa Feris,devcr-se-ão reunir-se todos
!:J E!--l T E HmIA a ac Io ote I os diretores de b!ócos, cordões e

E"tá em festas o lar do sr, Hígicn�, a I 5 e Literatura a I 7,
O � ,. ELHOR DA PRAÇ Ao N d' I 8 ranchos carnavalescos desta Ca-

Paulo Justino da Silveira e de ."1 ti 0S las e 19 realizar-se-ão
,

DE jOINVILE as prov, S o;alS.
pital.

SUcl exma espc�a, com o naSCllllen- Ness<= grande conclave de fo-
to de uma menina que tomou

r.�,�����������-����������� liões serão tratados assuntos de
o nome de Dalva. r-;;:

-

I Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
sita importanclil e referentes ao

OllTR05 PAI·HEm Pasta 5 U L B I O L
pr6ximo reinado da Folia.

Regressou, ontem, ao Rio C.
do Sul, após alguns dias de esta- (Formula do DR. BACHMANN)
dia nesta ca?ital, a senhora d. A' venda em todas as farmacias e casas

Promete grande auimação a

IVbria Amor�m, competente dire- de perfumarias.
4

I
1I0iree dansant� que a sociedade

tora da Escola Normll Primaria !__j germanica, Tiro Alemão, levarà

dt! Alegrete. ����������������������� a efeito sabado próximo.

f fl L E rtmEHTO

Tornarão parte nesta noitada
Prisão de ventre? carnavalesca os blócos.fi �ari�

Sra, fiugusto Bressola

p
nha "em ai e Xarinheiras.

Faleceu em Barra do Leão, mu- Urgo Ie I·te
nicipio d� Campos Novos; aexma.

Banho á fantasia

F.sposa do sr. Augusto Bressola,
Ganulado e comprimidos

candidato a vereador daquele Laboratol' os Rau J' Lel'te RI'o
Será no próximo domingo o

grandioso banho á fantasia na

muntClplO pelo P. L. C. P li L I d'
i.��_..�.11iI1iI__IIiI iii ii__iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..��o;nt;a.- o ea, e que vem lsper-
,

,}.I

fedeja, hoje, o seu aniverr,a
lio natalício a 7ene,anda S�&, d,
í\lIaria lzabd da Cunha Carneiro,
,iuva do sãl1do50 ceI. Costa Car-

o sr. Lidio Marques Guima-

Exames vestibulares
na Faculdade de

Direito
GRANDE CONCLAVE DE

FOLIÕES

Festival do Bando da
Noite

CAFE' BOM 50' NO .

.JAVA .l.q
Praça 15 de Novembrc{"'�

Antonio Paschoal
...

nCIW,

rnZEm At-1OS t-iCJ1E:

MULRER
(Samba-ca"ção)

LETRA E MUSICA DE OSMAR
SILVA
I

?tlulher•••mulher
Teu amôr
E' como um balão de papel
Que sóhi no espaço e se desfáz
Mulher
Disse tudo e muito mais.

n
Relembro

a tristes coisas do passado,
Romance
um lindo sonho encantado,
Nós dois,

Florentino ESpindola, praça da mil venturas e desejos,
F P bl

A vida se resumindo
orça ú ica, apresentou 9ntem, Na linguagem dos teus beijos

ás 21 horas, Valdir Gonçalves, Agora
com 18 anos de idade, resi&mte que o passado vai distante,
no Estreito, que apresentava feri- A saudade

mentos na mão esquerda produ- me acompanha a cada instante,

'd
'

I d
Mulher

li os por uma pl!.tO a e seu uso Juras
'

t d fá
.

d h P 15
•••que o ven o es Z

que calO o no c Ao, á raça ,E's meu mal, és meu tormento
detonou. E's mulher e nada mais.
.......� -

Feriu-se com

apropria
arma

o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel "Cla. •• Jolnvile c.��ÃO y/RCrJ:; -t "'1.1
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