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satisfeito
o embaixador Oswaldo Aranha

Hoje, pela manhã, á praça 15
de Novembro, em frente ao pré-

--0--
..

dia da Prefeitura, foi atropella-
Nas florestas Insalubres I da pela motocycleta, conduzida
-Il
a � �

...

' ��. � IM!I !Maa, a I.·ber_Iade pelo 20. sargento Antonio Salles,
II Vl M.» tSU iol iii ali. UI do Corpo de Bombeiros, a sra.

V'a�e I'P)O�':l uma fortuna d. Maria das Dores Varella, re-
I!' sidente á rua Trajano n. 43.
de· [iIababo A victima, com o choque, foÍ

--0-- jogada violentamente ao solo,
Rio, 22 via aérea Na tativa de fuga. grande distancia, recebendo graves

Guyanna Irauc :Sf1 ex.ste urna caça Nos arredores do presidio, in- ferimentos. e soffrendo a fractura

singular, desconhecida em qualquer ternados nos bosques, ha homens de uma das pernas.

outra parte Ju mundo: a caça do que se dedicam á caça d ss [u- Levada ao Hospital de Cari

homem. gitivos: quando vêem um presidia- dade, foi ali submettida a melin

Cayena é um presidio despro- rio fugindo, matam-no. O caça-
drosa operação.

vido de altos muros, que tornem dor carrega o cadaver do homem O seu estado inspira cuidados.
difficil a evasão, ou qualquer ten- «caçado» e o leva para a adrni-

C .

..

nistração, onde recebe una quan-I arreios e
Delegac�a tidade de dinheiro pela «?eça Telegraphosr; SS'FJb.8

li cobrada.»
,- Il! ... il Ha mu.ta gente nas Guyannas Acham-se bastante adiantados,

que se dedica a este desporto. os trabalhos de demolição do pre-
Ha dias noticiamos um caso da e attestando aos, quatro '{cntos,1 E" até que a tem�estade amai- A posse do no- Eis como conta um fugitivo de dia á Praça 15 de Novembro,
variola n) aprazive] arrabalde que Santa Cathanna, pela cor �

I
ne, so nos re-ta abrir o guarda- vo Delegado Cayena a primeira etapa de sua para a br-ve con trucção do ma-

Plainha. Dias depois, divulga- provada ineíficacia de sua repar i-I chuva de nos; a paciencia e deixar
evasão: «Os mosquitos cravam- gestoso edifício em que se instai-

que se haviam verificado in- ção de hygiene, é camp'o propic o que os dos sobre. nós despejem R l' t t '14 ., Iara' a Dj'rectorj'a Regl'onal dos'
ea izou-se an e-on em, as se nos nossos corpos semi-nus, e

d typho na Com- a todo e qualquer surto epidê.ni- as sete pragas do Egypto. h bi d d h C r' T I r h d t Eetos casos e
� oras, no ga mete e espac. os as íor.nigas nos mordem a pelIe. o retos e e eg ap os es e s-

a blumenauense e circumvizi- co. d Dl' F' I d Th N
'

d P I h tado
1_)' 21 ft" dio] C'" a e egacIa Isca o esouro ia sentimos na 1. e a man ã .

A nos cheza a no- \.1'), l --.'VIO --101 mau-
N' I' d J' d I �����'!"'!!�������ças. gora <>. C d Na d h'

�
C d D acionai, a posse o sr. ose .� :eguinte, a guem nos desperta, sa- -

.' d ruza a - gura a °F na a-a a eten-
O'·

.

C 1
. Os elh res bri: S de 11''gravlsslma e que, no m-.

_ I" d C"'" I .iveira ampm, u timamente no- cudindonos violentamente. m O 1 -

'or do município de Timb6, • g d çao uma esco a pnmana a ru-
d b

' , nho s para ternos elegantesC IO '1"\ a � ·,8 d d Ed "
mea o, em su stituição ao sr. --Ouçam, ouçam. Vossos com'

locall'dade de Encruzilhada, es- • I za a a ucac a).
C d d M Casa PA R A I Z O

Ed
- O acto foi m;ito concorrido. ar oso e enezes, para o car- panheiros foram capturados ontem

gr-assando, com terrivel int�nsi· UCaça0 go de Delegado Fiscal.. á tarde p elos caçadores, qua idod
. d J :t

��������������de, a epi erma a vano a,

I'
Com a sala repleta de cheles d� se aproximavam de um riacho p.i �

"" �'anta o 110SSO informante que Encontra-se, ha dias, nesta ca- Na tocá;a repartições e Iunccionarios da AI- ra beber. � A C Idada �bem estão infestadas de vario- pital o capitão de corvêta Oscar fande�a e da Dc:legacia, o sr, Jo- Hoje vão dar outra batida. E � . U--�'s as localidades de Rodeio, Barbosa Lima, que faz parte de O «Mocotó» sempre nos oi- sé Lupercio Lopes, contador no nos deu um pedaço de pão e uma íf!) �yrolêses e Pomestrasse.
uma missão de Estado Maior da ferece coisas interessantes, mas

exercicio das [uncções de Delega� laranj i. Devoramos a comi.ia, co' �

�I!Em Encruzilhada, a falta de Armada, sod a ohefia do capitão que só aborrecem a Policia. do, mandou Íêr, pelo secretario mo animaes, e fugimos para asel- � Hoje pela manhã come- �didas preventivas e da mais de mar e guerra Guilherme Ontem, á noite, Lealtino José da Repartição, escripturario A!- va, o:de os caçadores de homens, � çaram a desembarcar as féras �:vial hygi�ne com o isolamento Ricken, e que chegou pelo navio di Silva, preto, com 21 annos de cibiades Vieira Avila, o termo com seus fuzis, não conseguem � do circo Sete irmãos Rivero. �
5 contagiados e immunisação hydrographico José Bonifacio, idade, resolveu fazer um estrago de promessa que foi assignado internar-se. � Ho te n foi-se o Nerinp, o �grande escala, a .epidemi.a O illustre hospede é um dos vingando-se, não sabemos porque, por ambos os delegados. Findo Um dm, nossos,--continúa narran- � Tribunal fechou o politico, �

em ceifando diversas vidas, Cl- grandes cooperadores na obra da de um morador do «MocotÓ}}. este ado o sr. José Lupercio Lo- do o fugitivo--gue era fraco, enfer- � já ha alguns dias que o povo "- do a pessoa que nos informa Cruzada Nacional de Educação, Q lem cOJhece a Favella ca- pes, cong,ratulando-se com os pre- mou durante a travessia, e, á � não têm espetaculo. O povo �
morte recente de dois filhos da sendo seu representante no Estado tharinense, de certo já observou a sentes, dIsse do cont�n�amento. do noite, tiritava de febre, A seguir, Jtj reclama, o povo é exigente. �'lia Maser, um de 12 e ou- do Rio de Jamiro, e está pro- fór�a porqu� são con�truidas as

I Pdessoai
de

:ua r�pa�lçao, motlh:: mOUrreu·d. d"
� Num paiz de carnaval e �

ó de 15 annos. fundamente interessado na funda- habItações alI. Alguns p.J;ues de o pe a
,

no, ..e�çao 0 �,)VO c v mIa, lVIsamos u.:na ponta � circo, ha que ser as�im, é �
Destarte, aberta, ao transito ção de escolas de alphabetizsção. metro ou mais, amparam a casi- fe, refenu-se as necessldaJes da que se esboçava no hOrIzonte: era � preciso contentar a todos ��
alio de viajantes das zonas at- Exerce tambem o magisti. rio de nha de madeira... repartição no tocante á falta de o cabo Orange, no Brasil. O '� dando-lhe pão e espetaculo. �
n�das, que aqui e acolá entra� linguas vivas no Rio de Janeiro e Mas o Lealtino, que r,ão tem funccionarios e no augmento do Brasil! O Brasil! Gritamos todos �� 03 irmãos são sete, os�)
saem' sem se stibmetter a mais é, em todo o sentido, um eximia tino leal, escondeu-se embaixo do predio, sem os indispcnsaveis com- loucos de alegria: A terra da li- �. ministerios tambem foram �1
les exigencia de hygiene, es- paladino da causa ta educação soalho da casa do seu desaffecto, partimentos ás secções da Caixa berdad,. }} � sete. mas depois que nos �
a Capital do Estado e as lo- popular, á qual consagra o melh( r disposto a matar, morrer ou ser Economica, Imposto Sobre a Ren-

� tornamos mal educados e �
hdades no percurso das estradas, dos seus esforços, preso. Das tres hypotheses venceu da, Dominio da União e Sub- di'D ia da � nos enchemos de sem traba- �h

'

S
.

d I A P I f d Contadoria Seccional; fallou ainda Ih f d i'ça todo o povo cat annense . s., aproveüan J a ma pas- a ú tima. o icia in orma a,
sobre os seus subalternos, dizendo Palria" � �

o, oram crea os mais dois: �
mercê de tamanha c.alamidade. sagem pela bahia dos Ganchos, agarrou o gajo meUendo-o no � rrabalho e Educação. Os �
E chega-nos a al�rmante noti- acaba de fundar três escolas d:: xadrez, fazendo-lhe ver qne, á serem cumpridores dos seus deve-

. � sete irmãos ficaram em ho- rt';
de outros casos de variola alphabetização para aduitos em trahição, tudo é comndenavel. ref; .lamentou que a repartição fos- Ri.o, 21 (via aére�) -- FOI � menagem ao passado.

�iFlorianopolis, precisamente os Ganchos, Praia de Calheiros e se amda �e 4a. classe,. demons- sancclO�ada pelo �resldente da � Hoje os sete irmãos che- �
os � uma cunhada do marce- Canto dos Ganchos, tendo, para trando quv o, s�u m,ovlmento a RepublIca a resoluçao da Camara, � garam. �
'ro Edmundo Prodoce, primei- tal fim obtido os edificios das contar de abnl, Isto e, antes. �oll que institue o Dia da Patria na � Aqui em casa foi uma M
caso da molestia que denuncia- escolas locaes e o concurso

gra-jAs e Ie i çõeS I encerramento do corrente exerClClO na data de 7 de set - mbro. � desordem, uma bagunça com� J
s à Directoria de Hygiene. cioso das respectiva!: professoras. financ::iro, f o r a arrecadada eu

r� pleta, corriam tipographos, J
Chama-se a senhorita contagia- Mais uma vez se confirma aquillo em São moeda pap::! a importanc.ia de.... � redactores" reporters, Tout J
Cecílía e tambem reside na que observamos no Rio de Janeiro: Pa II I.,

3.999: 170$400, tendo a despe-
p

- � le monde et san pere, ia á �.

h o vivo interesse das classes arma- za attingido á somma de. romoçoes no [ij rua para ver a passagem dos �Ô ;�r de tudo isso, por.êm. das na obra da Cruzada, e em 3.948:862$600 havendo um sal-
Thes � bichos. O brasileiro é mesmo i

descaso de nossas autonda- parúular da nossa Marinha de O res:lltado das eleições do do de 50:307$800. ouro � um animal que gosta do'
d S d E d d S- P I t" 1 8 O seu discur�o foi fartamente .�

Isanitárias pela saúde do povo. Guerra, que urante a
.

emana a sta o e" ao au o a e a� r.� bicho! "
E, ernquanto ellas descançam Alphabetização, realIzada em horas de ontem, era o se�ulll�e: applaudido. No quadro do Thesouro do

� Sentimos que faltasse o

cidamente-sem allusão ao sr. Agosto no Districto - Fe.dera.l, ai-I «C.hapa Federa!».: --�ons�IluC1�- Com a palavra o sr. José de Estado, foram promovidos os se-

� Sarapião, para apreciar e

retario do Interior-os oppor- cançou a palma da Vlctorn. k- nahsta, 183.49,4, _R::publIcan�,-, Oliveira Campos, COMeçou agra- guintes funccionarios: por mereci- � depois, estilhaçar a bichara- �
I d vantando quasI' metade das con- 135.640; Col!t�aç10 P.oletana, decendo as bondades do seu cal, menta, primeiros escripturarios, 03

ti
d

�
istas de sempre va em-se a � a

'it�ral aHlição das populações tribuições totaes. 8.788; IntegralIstas, 7. 79�. --o lega Lupercio L_opes, e �epois de segundos Manoel Miranda da
1it1 'Quando passou o ultimo

I"elladas e armam a sua barra- Mas não é s6 no terreno finan- «Chapa Estadual» :--ConstItuclO- ablgumas cdo
n ,s I d e r a

Çd�
essa- CAruz Junior e Dadvino da C�:,ta � caminhão levando um leão �de mercador. ceiro que os distinctos officiaes de nalista 183;68?; Republican�s" re a. sua êSlgnação, :sse q�e rantes; a segun os, os terceuos � e uma hiena, e passaram os !ti,

d Marl'nha esta-o cooperando: sua 136.09.8; CollIga,ção Proletana, assumia as novas funcçoes, nao Thomaz de Carvalho Meyer, }u- ��' 'd 1ssim, informa�nos am a o _

-" artistas, OUViu-se o grupo

ItIsivista de Encruzilhada, o phar- actividade se faz sentir, tambem, 7.775;--Integrahstas, 7066. tr�z�ndo outro programma de a�- lia Pereira Vieira, Olmiro Faraco,
� uma voz perguntar: "qual será J

d como no caso em apreço, na fun- Estavam, portanto, eleitos ôntem: ministração, senão o ,do cumpn- Gentil Melim e Hildebrando Bar-
��1 o domador). "ceutico d.aquen� localida e ven.- d d

.

M ,l;,I
á razão de mil réis a vaccI- dação de escolas em logues onde Constit�ciJ?alista--«Federal» 17 mento o ever e ass_m e'lperava reto; a tercelTOS, os quartos a·

� A resposta não se fez �de�Jenner. ,

se lhes deparam opportunidade3. pelo pr�melro e 4 pelo 20. turno; de. seus c1ojllegas. e �ubaLerno�, noel de Sigueira Belo, Adolpho � esperar: "o domador passa �
d d E ' assim que os nossos bravos RepublIcanos 13. pOiS que e e, sena mais um am}- Cechinel, Ricardo Schwanke,..., amanhã voando e... sorrl'n- �isso, em quanti a e tão. I,n- e

r. d' C I' d d d di'· d N' I S' II' R B .� fi.

h
. quando em terra vão «.c..�ta ua.}):-- onstituciona IS- go e to os, entro a el e a ICO au Ignore 1 e

. uy ran-.� do."'.

t molestia contmua mann elfOS,
'

,
, , , 1it �MClen e que a

l' d o grande obJ'ectivo da ta: 31 pelo 10. turno e 5 pelo 20. )Ustlça, do que um chefe. dão; a dactylographas de ) a.elas �

'Ir�!iln se líosem.ente zom� rea Izan o
1" O C f" b d 1

AI' B b � "-t""6ar· •
.

C d N cional de Educação: Repubilcano, 22; Proletano, 1. sr. llrupos 01 mUlto a ra- s�, as e segu 1da clOa ar asa e
r� Bisbilhota

;1do dos pendores nego�lstas ruza a a
.

I' I d f l' 't d t d Eulina Fernand�s M�r!l·ls. � �1
pharmaceutico de Encnlzllha- abrir csr:olt.ls 10r toda a parle, lrte�ra Bta • :ia o e e,lel a o por :) os. À ������������

,
-

�

�."(�

ariola, sr. director de Hygiene!

oq
�

'0,21 (via aérea) - O sr.

áldo Aranha palestrou pelo
Souza

a,

meio da palestra, o em-

ador em Washington desmen

categoricamente que estivesse

ntente com o seu novo car

Pelo contrario, sentia- se muito

eito com o desempenho da

o de representar o Brasil no

de centro economico que é a

rica do Norte.

Grave acci
dente

Embaixador
brasileiro no

Vaticano'
de

Rio, 21 (via aérea) -- Foi
assignado decreto, na pasta do Ex
terior, conced endo a exoneração
pedida pelo sr. José Americo de
Almeida da, hmcções de embai
xador do Brasil junto a Santa Sé,
e nomeando pra substituil-o, em

cornmissão, o embaixador do Brasil
em Madrid, sr. Luit Guimarães
Filho.

Macabra caçada
homens

O melhor sortimento de
artigos para homens só na

casa A CAPITAL.

W·-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

BUTLER MACIEL.

II

Os integralistas de
Rezende

Por intermedio do major Ernesto de Oliveira, medico do
Exercito e chefe Municipal, os integralistas de Rezende enviaram

uma saudação aos camisas-verd -s de Joinville.
" II

II

Concentraçoes inte
gralistas

No dia I 5 ultimo houve varias concentrações e desfilIes de
camisas-verdes em Santa Catharina, sobresahindo as de FlOlianopo
lis e Joinville.

Os eHectivos reunidos nesta Capital e na belIa cidade do
norte ultrapassaram de 1.500 homens.

" "
II

C;or.gresso integralista
provincial

A chefía Provincial -stá elaborando um plano de acção que
será devidamente discutido no Congresso integralista Provincial, que
se reunirá nesta Capital opportunamente.

II II
II

O integralismo na Bahia
Revidando o gesto impatriotico do secretario interino da

Policia de Bahia, tenente Hanneguim, todas a- classes sociaes de
.São Salvador estão ingressando no integralismo, contando-se por cen

tenas as ultimas imcnpções.
Pelos jornaes bahianos vê-se que, ao invés do que propalou a

Agencid Brasileira, houve uma forte corrente de reprovação ao acto

do tenente Hannequim, que para isso nem consultou o :nterventor.
" II

II

Agitadores ,?ommu.nis�as?
05 agitadores commumstas que em Flonanopohs trabalham

com uma audacia in(rivel, envenenando o espirito dos nossos operarias,
ainda não podera,n expEcar porque a Lituania, a Curlandia, a Le
tania e a Finlandia, que foram antigas provincias russas, não adop
taram o regime sovietico e porque os communistas não atacam, como

nos, o guinde capitalismo, limitando-se a combater apenas o pequeno

capitalismo patronal?
E' que ha um grande interesse escondido nesse proposito.

I
II II

O integralismo incorpora o operario no Estado alravez do
3eu s];rndícato e da sua corporação.

" n
II

O communis'llo ilIude o proletario, como os partidos politi-
cas enganam o povo.

Um promelte o governo do proletario pelo proletario e

suffoca todas as justas aspirações dos nossos trabalhadores; os ou

tros falam em governo do povo pelo povo e exploram todas as clas
ses em beneficio de um grupo de previlegir.dos no Poder.

E ambos se alIiam no desejo commum de subir, para impôr
os seus progr.1mmas de oppressão e d� explorações inconfessaveis.

Florianopolis, Quinta-feira, 122 de Novembro de 1934
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Demonstrativo dos Delegado-a-Eleitores do Estado
de Sta. Calhariala, para as eleições d:.s dias

5-12-19·24-26 de Janeiro de 1935,
na Capital Federal

Cathegorias

Syndicatos organizados legalmente IN' DE DEPUTADOS I Associações e

3

ACÇÃO INTEGRALla-IO communismo e os

func-I'����������� A GAZETA
'TA .

cionarios publicosfederaes � D E A R T E �BRAS ILE IRA o Jornal, do Rio de Janeiro, noticía que o governo fede- � � OlARIO INDEPENDENTE
Provi

.

d St C h
.

ral resolveu sanear as repartições publicas, exonerando os íuncciona- � REDAfTOR
.

i� �edactor-chefenC Ia e a. at a r I na rios que professarem o com�unism.o � .se tornem, assim, um elemen- H JOÃO M BARBOSA � Martinho Callado Junior
(Departamento Provincial de Propaganda)

to de desordem e de rebeldia pre�udlclal ao Estado. i�,z::s=�' oo:z=:s_1�1 REDACTORES DIVERSOS
«Nós não provocamos, não aggredimos. Não nos convém Quem jóge ao serviço militar é um covarde. Agentes-correspondentes em

b I t f h -0- quasi todas as localidadesa 50 u amente arremetter contra antoc es, nem contra moinhos de A minha chroniqueta avento. como na comedia moral de d. Quixote. O que nos' Cathar.·nense '. do Estado.convem proposito do festival «Pró C II b -é consei var a nossa força moral e a nossa energia physica para os Vem vestir a camisa verde dos soldados da PLIlria! Co- Casa do F .mccionario», tem
O a o raçao

momentos opportunos e decisivos. mo a blusa oliva dos nossos companheiros do &xercilo C'}\ acionai, servido de pasto pa.ra umaO d
. . CI'l Não será deooloido o original,n e estaria, pOIS, o nosso merito se a cada passo desces- ella lambem dignifica e exalta! meta duzia de encobei tos publicado ou não.sernos à arena da desordem para tourear com os estultos e intoleran-] O Brasil espera que cada um saiba cumprir o seu dever! desaffectos, explorar o que O conceito expresso en arti-te5? Não fazem os outros a mesma coisa? ..c tu, caiharinense, nunca deixaste de cumprir teu dever! disse e o que quiz dizer so-E I d I

U
go de collaboração, meS'7U so]imquan'o o nosso natura esenvo vimento nos aconselhar .,�� .�:�

I
bre O desempenho do espe- cilada, não implica fi T resp-mprudencia e bom senso, a nossa attitude será unicam ente de d Jesa,

;&'1I,!l."'. ctaculo que toi tnédito.
.

_

II � - J I
• sabi idade ou endõssc »or parlee a nOS3a uta será principalmente no campo das idéas e do tra-

S I G MAS Assim me referi eu:balho.> Ia Redacc&o.
n I «Com a noitada de ôntem Assignaturas

P I
II II

PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA-
a arte do canto em Floria-

a avras aos trabalhadores nopolis, demonstrou o seu ANNO 44$000DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES SEMESTRE $grau de aperfeiçoamento sen- 24 000
PREÇO: DUZIA 6.$000 sivel, etc. TRIMESTRE 12$000

PEDIDOS A Oswy Souza Organizado a capricho, o MEZ 4$000Do ponto de vista social, governo e opposição se equivalem (�,� prograrnma teve uma inter A correspondencia bem como� �& RUA ESTEVES JUNIOR N 28 -,
-são aggremiações personalistas. � .

pretação perfeita, pondo o os valores relativos aos an-
De um lado, os homens que dctêem o poder, e atlraem i �. . gosto artístico da exma. sra. nuncios e assignaturas devem

pela falça e pela seducção do mando; de outro lado os que symboli- � ������������.� � d. Ondina Simone Gheur a ser enviados ao Director-Ge-
zam não a e perança de uma adn.inistracção melhor, mas o des- f�)1

.

� coberto de qualquer critica rente Jairo Callado,
contentamento nacional. � CON ·VENQA-SE � menos elogíosa.s faixa Postal 37

E não é difficil explicar a reunião desses «liberaes» em [t.� t PHILIPS
-

it Exponho depois desta� que nos recep ores sao aprove: a-
'

,,- Luvas as maiores novida-torno dos syrnbolos nacionaes do reaccionarismo. �i das todas as importantes conquistas da sciencia cando de todas as interpre- des recebeu aE' que as massas custam a comprehender as razões profundas �� do radio, razão porque recommendamo-Ios. tes, a impressão que recebi CASA PARAIZOdo mal estar social. E, por isso, attribuern-nas á politica, que é a �j e perrnitti-rne a um ligeiro
razão superficial da agitação brasileira. � AGENTES:- COSTA & Ca. reparo. bra-me tempo e espaço e en-

Politicas de vista estreita e mentalidade acanhada, se dei- � FOI' O quanto bastou para ta-o conversarei a mau gos.�,:�.\l RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis .

'- -

xarn arrastar na mesma illusão das massas populares e vêem no caso (ti] I que os meus admiradores to com esses espíritos peque-brasileiro tão sómente uma questão politico-econornico-Iinanceira. �����������l��l�. � explorassem. Amanhã, so- ninas
Mas, estudem a realidade ambiente. Saiam do reductos par-

lidarias. Abandonem as molduras politicas. Venham sentir a vida
no meio dos que t;rabalham e soffrem. Dos que lutam pelo pão de
cada dia, sem os favores do governo, sem as ilIusões ou o gozo
effectivo dos cargos publícos, e verão que o problema maximo do
Brasil é o problema éthico, o problema moral, o problema da justiça
social que precisa ser resolvido, sem o que o desespero arrastará o

paíz aos dias negros do communismo barbaro.
Justiça Social--eis a formula que deve substituir o velho

lemrr a de Representação e Justiça-prohibição da exploração do ho
mem pelo homem; assistencia effectiva do Estado para garantiro tra

balho e a remuneração justa do trabalho, dentro de um plano cor

porativo, éthico, politico e economico.
n "

Empregadores I Empregados I AS50ciaçõ�s a�

Dep.1 Sup.1 Dep.1 Sup. Empr�gaôorlZs
--------------------------------------------------------

Florianopolis

I Florianopolis
Idem

Joinville
Itajahy
S. Francisco
Itajahy
Joinville
Brusque
Joinville
Florianopolis
Itajahy
Joinville
Joinville
Florianopolis
Blumenau

4

NomES DO DELE
BAOO ELEITORAS5aria"õ�s IZ 5ynôirato5

ô� Ernpreqcôoe

1 a'
Lavoura e

Pecuaria 7 7 7 7
2a'

Industria 7 7 7 7

Colonia Cooperativa de Pescadores Mario CoutoNão existe

Não existe 1 Synd. Op, em Rendas Bordados Euclydes Pedro Dias

12» .»
,"
em Construcção Civil I José Rodrigues Fonseca

3 » .);;, em Construcção Civi I Fernando Tiedler
4» » em Construcção Civil Hermes C. de Mendonça

3a'
Commercio e

Transportes

4a'
I Profissões

Liberaes

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

10 »

II »

12 »

13 »

14 »

IS »

» em Construcção Civil
» Metallurgicos
» Metallurgicos
» em Fiação e Tecelagem
» em Fiação e Tecelagem
» em Padarias
» em Fabrica de Papel
» em Moinhos
» Hervateiros
» Graphicos
» Charuteiros

Não elegeu
Claudio Müller
Não elegeu
Walter Wiese
Não elegeu
Manoel Ribeiro Nascimento
Bruno Paulo Reiser
Ewaldo Scheib
Não elegeu
lrineu Pavan
Não elegeu

II Funcciona
rios Publicos

Edson Amorim Florianopolis
Dyonisio Veiga Itajahy
Egydio Cidade Laguna
Floriano Lins Caldas S. Francisco
Pedro Eulalio da Silva Florianopolis
Thiago José da Silva Itajahy
Não,:.elegeu S. Fraucisco
Virg11io Manoel Feroandes Laguna
Eàuardo A. Mendes Joinville
Sebastião José C. Costa Florianopolis
Alfredo Furiatti Mafra
Arthur Zimmermann Itajahy
Não elegeu Mafra
Não elegeu Idem
» » Idem

Patricio Alves Braga Joinville
João· C. Rodrigues FlorianopoIis

7 Não existe I Synd. Op. Estivadores
2» »Estivadores
3)} » Estivadores
4» »Estivadores
5 » Trab. em Trapiches e Arm.
6» »Armazens e Trapiches
7» » Armazens e Trapiches
8» » em Paióes e Trapiche
9« Empregados no Commer.
10 « Empregados no Gommer.
II Synd. dos Ferroviarios Cathas.
12 « dos trab. Maritimos p.cabot.
13» Oper. Hervateiros
14 « dos Conductores de Vehic.
15 « dos Ops. Encaixotadores
16 « dos Classificadores de mad.
17 « dos Emps. em Hoteis, etc.

Não elegeuInstituto dos Advogados de Sta. Catharina

Associação Catharinense de Imprensa
»» Joinvillense de Medicina
»» Joinvillense de Pharmacia
»» )� » de Imprensa
»» Catharinense de Pharma�euticos
»» » de Engenheiros

.

Syndicato Medico de Santa Catharina
Synd. dos Cirurgiões Dentistas de Sta. Catharina
Centro Catharinense de Engenheiros

Florianopolis
Idem

JoinvilIe
Idem
Idem

Florianopolis
Idem
Idem
Idem
Idem

» »

» »

» »

» »

Heitor Luz
Haroldo P. PedaneÍras
Antonio Bottini
Luiz Freyslebem
José Nicolau Boro

Club dos Funccionarios Publicos de S. Catharina Thomaz de Carvalho Meyer
Caixa Telegraphica Beneficente de S. Catharina João Alcantara da Cunha
Caixa Beneficente Postal Catharinense Joél Vieira de Souza

Florianopolis
Idem
Idem
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Exportação
em g934

Rio, 22.-(aérea)-0 consul

tor technico Léo d'AHonseca,
leu perante o Conselho Federal

de Commercio Exterior, os aus

picio$\1s numeras da nossa expor

tação, relativa aos primeiros no

ve rr ezes de 1934, dados á pu

blicidade pela Estatistica Commer

eia], que s. s. dirige. Por esses

dados, a nossa exportação já oHe

receu um saldo superior a s t :

milhões de libras esterlinas, e o

algodão brasileiro exportado neste

anno já sóbe a 75 milhões de:

lilos, «record» dos ultimos sessen

ta annos, só igualado no lrnperio,
nos annos dê grande producção,
sem industria nacional consumi

dora.
Outro assumpto importante,

actualmente em debate no Conse

lho, o da [ructicultura, e especial
Mente na parte referente á laran

ja, teve a sua discussão final. Já
foram ouvidos os productores de
São Paulo, mas o Conselho Fe

deral ainda deseja ouvir a opi
nião dos productores do Estado
do Rio.

I s
o

o

Assucar grosso arroba
T") I 'I'

Prcçns esrrentss na ili'�ÇE\ ti� I ���. 1 no sacco

F'liOrimwjlolls
x.arne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo

COUROS
Limpos pesados kilo
Refug03 pesados kilo

Limpos 'leves kilo

Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES
Gatos do matto uma

Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

Catetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

MADEIRA DE LEI - PRI
MEIRA QUALIDADE

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

Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000

4$000
Fôrro de pinho 14$000 Cêra

5$000
Taboas de qualidade 2x23 dz. Cebo

.

1 6$000 Carne de porco
Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 Toucinho

Mercado do Rio CAMBIO
44$000 FEIJAO Praças 90 dlv á vista
35$000 (Por saccu de 60 '(ilos) 51 Londres 58$563 58$963
55$000 Preto novo 13$000 « Paris $785
16000

60$000
Branco especial 25$000 «Hamburgo 4$790
Vermelho 20$000 « Italia 1$020

44$300 Mulatinho 20$000 » Portugal $530
38$000 MERCADO FROUXO « Nova York 11 $870
30$000 « Hespanha 1 $620
55$000 FARINHA DE MANDIOCA « Suissa 3$880

����� (Por sacco de 50 kiZos) «Belgica 2$780
Fina com pó 11 $000 « B. Ayres 3$450
Grossa sem pó 10$500 « Uruguay 6$200 ������������������������I.

MERCADO CALMO ({ Hollanda 8$065
MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

Pad.·Oilizaos
ção da ex�

por'iaçáo
Rio, 21 - (Via aérea) O

Conselho Federal de Com
mercio Exterior approvou, o

parecer do conselheiro An
thur Torres Filho, que re

solve o problema da padro
nização da nossa exporta
ção, com uma lei especial,
consultando ao mesmo tempo
a necessidade de exp .irtar
mos um producto que se r e

cornrnende e recornmcnde o

paiz exportador, e a co:rv� ..

níenc.a de não perturbar o

desenvolvimento das nossas

exportações incipientes, com

medidas demasiadamente Sê-

verás.

FARINHA DE TRIGO

Cruzeiro 44 kilos 37$500
Surpreza 44 kilos 35$000
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

ASSUCAR
Extra 68$000

68$000
58$000
62$000
50$000

Ao sr. delegado fiscal em Santa
Catharina foram enviados 05 se-

guintes officios: Rio, 21 (via aérea) - O De-
N. 1 53 - Re�ettendo para partamento de Turismo da Preíei-

o fim indicato ,no parecer o. pro- tura está organi.sando um program
cesso referente a aposentadoria do ma para attrahu o maior numero
20 escript�rario da Alfandega de de visitantes do estrangeiros e in
São Francisco, João Manoel Soa- crementando, tambem, a vinda de
res. brasileiros ao Rio.

Cuida elle de organisar, em

.193�, um magnifico programma,
mclumdo uma corrida hypica in
ternacional, uma corrida de auto

moveis e outras provas desportivas.

Ao sr. Ministro do Trabalho
foi enviado o seguinte officio:

«Em solução ao aviso n. 335,
de 26 de janeiro de 1934, trans

mittindo o memorial, em que a

Empreza JoinviJIense de N .rvega
ção Limitada e outros armadores
solicitam � revogação da ordem,
em virtude da qual a Capitania do
Porto de Florianopolis està obri
gando as emprezas que exploram
o serviço de navegação entre o

porto fluvial de Joinville e o de
São Francisco do Sul a empregar
estivadores nos trabalhos de carga
e descarga, com excepção das

embarcação de menos de 1 5 to

neladas, informa que, em face do
decreto n. 24.743, de 14 de .ulho
ultimo, o assumpto de que trata o

referido memorial é hoje da com

petencia das Delegacias de Tra
tralho Maritimo.»

MINISTERIO DE FAZEN
DA

N. 73 - Para o fim indicado
no despaeho de folhas desta Di
rectoria, devolve o processo ficha
do sob. n. 67.804, do anno em

curso, relativo á creação de collec
toria federaes em Timbó e Luiz
Alves, nesse Estado.

N. II - Em solução ao as

sumpto constante do telegramma
n. 21 5, de 20 de setembro ulti
mo, dtclara que continua em vi

gor o art. 20, paragrapho unico,
do decreto n. 21.041, de 13 de
fevereiro de 1934.

N. 120 - Concedendo o cre

dito de reis 600$, á conta da

3

Jacob Medeiros, para .() lugar
de remador da Alíandesa de Flo-

o

rianopolis, nó Estado de Santa
Catharina.

acceitamos encommendas até o dia 27
de Novembro.

CÇÓ "R NNER "

R.ua �Ivaro de Carvalho N. 7
----------�------�----------------

Commercio, tndus- ca����i�t�sde PERL.AS. -

til A· tt
epartlçoes

r I e r Icu·
'

ra ren�o:dr�s'd;ldez;�b:a4p�00x�;r� MINISTER'O DA JUSTIÇA dotacão IV - Dividas empenha-
realizar-se-ão diver 3a3 cerem onia 1 d
ff

as.

o iciaes e fe;t.13 rel ic.onada: com Nos termos do n. 4 do art.

o casamento do principe .JorlSe 170 da Constituição loran apo
Foram nomeados: Nos termos

com a princez i M irim di GJre- sentados: do art. 46 do decreto n. 22.104,

cia, que está merc ido para quinta- Com os vencimentos que lhes de 17 de novembro de 1932, o
feira 29 do corrente. competirem, Cypriano Cesar de despachante especial da firma

Já no próximo sabbado comé Carva'ho Lemos e Oct rvio Mar- Paul & Comp, junto á Alfande

çarão a chegar a esta cidade os ques Botelho, director e servente ga de FIorianopolis, no Estado

membros da nob.ez a e os repre- das Secretarias dos Tribunaes Re- de Santa Catharina, Olympio Mi

senta.iles d03 p uzes estrangeiros gionaes Eleitoraes nos E<tados do randa Junior, para o lugar de des

que assistirão ao casamento. Espiriio Santo e Santa Catharina, pachante aduaneiro junto á Me�a

No dia do casamento, desfila- visto contarem mais de dez annos
de Rendas Alfandegada de Ita-

rão tres grandes cortejos. O rei de serviços publicos. jahy, no mesmo Estado, à vista

Preto sacco 1 5$0"0 J h M d d I bv orge e a rain a ary se trans-
o e i erado no

branco sacco 20$000 59
processo n.

vermelho sacco
portarão acompanhados dos altos MINISTERIO DA MARINHA

.039-34.

15$000 dignatarios da côrte do palacio
sacco 14$000 de Buckingham á abbadia de
sacco 13$000 "Westminster. 03 deus outros cor-

Amendoim sacco 1 0$000 .

tejos seguir-se-ão com curtos inter-
Arroz em casca sacco 1 2$000 IIva os acompanhando o principe
Farinha B.mci· �s sacco 14$000 Jorge e a princeza Marina
F;1Tinln conmu.n sacco 10$000

.

Fa.inha de m.lho sacco 14$000
Cafe em CÓC0 sacca 30$000 Gravatas em lindos pa-
Erv;!h.l Llo $200 drões, Variadissimo sorti-

1 $800 mento CASA PARArZO
5$000
15$000 DELAMBERT vende-lhe o

1 $500 melhor gêlo por igual preço
1$300 PHONE 1.100
5$000
18$000
$100

Câmaras com- Diamante
• Christal

merclaes Moido

RIO 21 - (via aérea) - SAL DE CABO FRIO
O presidente da Republica, co-I

mo presidente do Conselho Fed ... ,Sacco de 60 kilos

ral de Commercio Exterior, com Sacco de 45 kilos

o fim de dar maior e mais rapi- Moido de 45 kilos

da eHiciencia á acção coordena- Enc rpados 2 kilos

dora e ás iniciativas do Conselho,
resolveu telegraphar aos srs. in

terventores lederaes, urgindo a cri

ação, em cada Estado, de uma

Camara de Propaganda e Expan
são Commercial, que se corres

ponderá directamente com o Con
selho Federal, sendo representante Caixas pequenas
deste perante o governo e as elas-

d d E
Caixas grandes

ses pro uctoras o re3pectivo s-

tado, para, na região respectiva,
auxiliar o Conselho a cumprir a

mi%ão que lhe incumbe, de inte- Arroz sacco

resse maximo e urgente para todo
o paiz.
O presidente Getulio Vargas,

pediu a criação immediata dessas

Camaras, compostas de di n c o

membros cada uma, tendo como

presidente effectivo o Chefe do
Executivo Estadual, como vice

presidente o secretario do Estado

encarregado dos assumptos de ex

portação commercial, e mais trez

membros, presidentes das associa
Ções commerciaJ, industrial e agri
cola Ja Capital do Estado, e na

�alta destas, um commerciante, um

�ndustrial e um lavrador, que se

lam representantes idoneos das
classes productoras do E$tado.

Terceira

9$000
7$500
8$000

20$000

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 !cilos 9$500
Sacco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE

DIVERSOS

Kerozene caixa
Gazolina caixa
Vélas de cebo caixa

Soda Pyramide caixa

Cebolas caixa

VINHO DJ RIO GRANDE
100$000
55$000
20$000
23$000
20�000

Xarque coxões arroba 26$UOO
XaqLle sortidos arroba 24$000

Em quintos
Em décimos
Café em grã,) arroba
Vassom'às 5 fio; dz.
Vassouras 3 hoc; dz.

Feijão
r "_

r eijao
Feijão
Milho
B:üata

ARROZ

1 $800
(por Sacco de 60 kilos)

1 $200 Agulha Especial 55$000

1 $000 Agulha Bom 5 1 $000

1 $000 Japonez Especial 42$000

2$000 Japonez Bom 38$000
Bica Corrida 34$000

4$000 MERCADO FROUxO

30$000 BANHA

3$000 (Por caixas de 60 kilos)
4$500 Em latas de 20 kilos 115$000

4$000 Em latas de 5 kilos 11 8$000

4$000 Em latas de 2 kilos 124$000

3$000 MERCADO ESTAVEL

8$000

Asperdasda
Bolivia

Assumpção,21 (via aérea) -
Annuncia-se que desde o inicio
da guerra no Chaco a Bolivia
perdeu 50.000 mortos e 22.500
prisioneiros.

Entre os prisioneiros se conta

vam 3 coroneis, 1 6 tenentes-coro

neis, 26 commandantes e 70 oí
ficiaes de outras patentes.
As informações acrescentam

que os paraguayos capturaram
250 metralhadoras, 30.0GO fuzis,
39 canhões, 66 morteiros, 350
caminhões e 1 5 milhões de car

tuchos, occuparam 80.000 kilo
metros quadrados de territorio e

tomaram 130 Iortins.

Turismo

Vélas stearina caixas

Zéa Mays Fischer caixa
Côco sacco

Farello sacco

Farellinho sacco

Farinha de milho Marialina caixa
24$000

Vélas de âra kilo 7 $1 00

Grampos p. cêra kilo i $400
Cimento Mauá sacco II $500
Phosohoros Pinheiro lata 2 1 0$000
Ara�e farpado n. 12 rôlo 25$500
Arame farpado h. 13 rôlo 30$500

XARQUE
(tor kilo)

Mantas Gordas 1 $700
Patos e Manta 1 $500
Sortida regular 1 $400

MERCADO FIRME
DIVERSOS
(por kilo)

[5$000
1$000
1$700
1$500

550 kilos de
ouro

Rio, 21 (via aérea) - Em
prosseguimento da campanha do
ouro, a Casa da Moeda entregou
ao Banco do Brasil550 kls e 994
gs. de ouro chimicamente puro, nQ

valor, calculado ao cambio do dia
de 8.650: 134$000.

'

Senhoras e Senhorinhas!
Usem o infalível preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas, do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirifico Orva·
lho, que communicará á vossa pele a frescura e o encan

to das manhãs rociadas da primavera.
VENDE: -. PHARMACIA E DROGARIA DA fE'

Rua Trajano n. 8 Florianopolis
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Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )

'U
ENDE-SE uma confortavel casa, síta na rua prin- Baí1ha (caixas)

cipal do districto «João Pessôa», com fundos Milho (sac.cos)

para o mar. _

Xarque (fardos)

TRAT�R NeSTA REDACÇAO

Entraàas IZ 5ahià'�a�5��
___________________

àe 29-10 a 3-11

2.812
27.220
5.914
6.644

2.9971
12.09616.586
3.8541

105.878
108.280
27.39í
22.511
25.496
13.5GO

Faltam as sahidas dos depositos particulares.
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TELEPI-!ONE 1131
Consultoria: Rua 'Crajano /8. I I

TELEPI IONE 1284 '

Dr. Arthur Pereira:
é Oliveira I

CUNICA MEDICA

Doenças de Crianças
Sy$themà f�orvi1so

Anályses clinicas

Bacteriologia, 50rolor,i],
chlrnicc

RESERVA ALCALINA

Hemoscdimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, 1. Consultas: - Das 1 5
ás 1 8 horas. Plione. /6/8
---����

1?esidencia:-Visconde de Ou- I

ro Preto, 57- P1JOne, /524
-========= I
Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe õ

e clínlcc 00 H. 5.
� 'Io ão Baptista, Assistentia
C?ublica e H, C?rompto 50ccor-
ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào C?rof. Luz

Clinica geral-Doenças inter
nas e nervosas -Nutricção--- I

Diab�tes, Gota, Obesidade-s- IRegImes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

D· h" I
-iar ea, vormtos,

cmmagre-ICImento, tuberculose e syphi- Ilis infantis
IIConsulto 'f? João 'Pinto, /8

(1' anàar)
Consultas de 3 ás 7,diariamente
Residencia: Conselheiro Ma

fra, 82-1' andar
- Phone 1.392 -

,
;

I

I[ ,

:1

CUNICA DE VIAS URINA

RIAS, PARTOS E MOLES
TIAS DE S.ENHORAS
Dr. Raymundo Santos
méàico 00 Hospital e

materniàaoe

ESPECIALlSTA

Resid. Rua irmão Joaquim sln I
'Celephone / /05

I

',Cons. - Rua Trajano n. 1
�elephone /32/

Das 10 ás 12 e das 14 ás 18

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados

Dr. Henriqw3 Rupp Jor.
E

I
Dr. Oswaldo Bu!cão -Vianna

Escriptorio R. Felippe iSchmidt n' 9 Phone 1483 I

Dr. Fulvio Aducci I
Advogado I

Rua João Pinto, n: 18
(sobrado)

, Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa
E

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

Tabeliães
Olivlo Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

AGAZETA

AV isa a distincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMII<A na mais alta

novidade, espera, sem compromisso, a visita de
seus amigos e freguezes.

RUA JOÃO PINTO N. 21

•
�
,

,_

JOAO

Artigo Dentario =ArtlgoDentario-
Só na ..Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz i}e satistazer o mais exigente

profissional, rncutenõo sempre cornp léto stock õe pr-oõuctoa ôzn

tarios nacionaes 12 extrangeiros. -_ Executa-se qualquer traba

lho 12m ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta 'Iculhur+c avisa aos seus freguezes cirurgiões õentistas que
resolveu oesta õutc 12m àiante fazer granàe reoucção 012 preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA,-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

Pharmacia e Dro
garia Moderna

Praça 15 deNovembro, n· 27

Telephone no 1375 I
Pharmacia

POPULAR
DE

Antonio d'Acampara II
Praça 1 5 de Novembro 27 III

TELEPHONE 1170 �II-==��

Chocolate
só 8HERING
Usem o Corante

Guarany
que é o melhor'

Agente José F. Glavan
Rua João Pinto 6

- EFFEITO SEGURO -

Refinação de Assucar

I�OqU�uchel
XAROPE CONTRA co
QUELUCHE FONTOURA

A' venda em to.
das Pharmacias

Letreiros

I Pintura em geral a pre
ços modicas

Cnrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23

1 fLORIAHorOLlS

DELAMBERT-Phone 1.100

I
�;
I

I

de
SELVA VENDESE uma ma

china de «PONT-AJOUR»
tratar na rua Deodoro. 3

Delambert
e nada mail

RUA BOCAlUVA, 161
PHONE 1.100

INO ICA: ���VàVâ���V�VâV!�.��V�V2�âV�VAV4

�éd��;u�DLrI:.';AP�u�lrEegl�I'COO-CRi�oUt;==oGIIo�'-:cac-: MO� I EI�}�I�I�M �A !��T�O l!0!�L
Dr. A. BL!lcão Viam13 �

Dnector Médico do Hospital Com pratica nos hospitais.· �
de Caridade da Europa re I ra tem seu escrip- ��U

MOLESTIAS DE SENHORAS �CLINICA GERAL -PAnTOS I .

tório de advocacia á rua �
Tratamento medico e cirur-

Diagnostico 005 mDI�5tias

�Internas pelos RAI05 X Visconde de Ouro Pretogico das ol��l:'$tias dos Tratamentos com as Radio _ �
Consultoria Rua [oão

Ondas Curtas e Ultra Certas

'I II n. 70. - Phone: 1277. - �I Radias U. Violeta e In�ra-V<';
-

II �Pinto /8 I melhos-Compieto Gab!llete de' �'caixa Postal, I 1 O. �=

- Electricidade Medica I �
Dr. César Avila Applica o C?neumo-Thorax Ar- �'

tificial contra a Tuberculose C?ul-! De nfstas �Ex-assistente do
I
manar, com controle raàiologico I

I �
Dr. Cesar Sartori 'I cClon�dLlltori08: R. Felippe ��I ;)C 11111 t n: 1 ,das 9 ás 121I Clinica cirúrgica-operações,- I e das 14 ás 17 hS.--Telef. Arnoldo Suarez �

'I I?as 3 horas em diante dia- I 1475
- Res. Visconde de I Cuneo � O MAIS MODERNO DO ESTADO-- l'v1.AGNIFIC1\ SITUAÇAO-80 QUARTOS-18

I ríamemente á R. Arcypreste Omo Preto, 75-Telef. 1450 I � BANHEIROS-12 CONFORTAVEIS APARTAMENTOS-rIALL-BAR-AMPLO SALÃO
Paiva tr 1 __ Phone 1.618 ! ' CIRURGIAO DENTISTA � DE REFEIÇOES-SALAS DE AMOSTRAS - LAVANDERIA PROPRIA A VAPOR-

Residencra:-R.,Estfv('s]u- I Dr. Antonio Botinl I � RÊDE TELEPHONICA NOS QUATRO PAVIMENTOS

=nior,j79-Phon�, 1.285 I M;;)dicinalnterfla-Syphilis
PrOC2$1l0l moderri!zados � Diarias inclusive refeiçoes e banhos

II Vias Urinarias Consultoria a' Rua Arcypreste k.. quentes --12$000
Dr. icardo Gottsmanli �

I
Consultoria e Residencia Paiva-Telephone 1427 ���� Proprieta. rios M·lguel La Por'ta & C·Médico - Operador. Es- I� Ia'

fil T 1
•

peciai: t l' C· na rai�l1n, 2 �w LAPORTA Ph P I 320 Gs a em a la trur- ii

� Telegramma: one ortari.a. ,erencia 1.578 Praça 15 de Novembro
gia e Ginecologia II

Consultas ás 17 horas - �
Res. Rua Esteves [unior. 26 Te!�iJhl3rm 1.653 Orlando Filomeno �1������V&i'&.'�'D�1&.���������

CIRURGIÃO DENTISTA
-, Com curso de aperfei- Florisbelo, Silva

Dr S· d I çoamento no Rio de
.. izenan O

ITeixeira Netto I

- Janeiro -

rOH5ULTORIO; Rua Fzr
nanào machaào n

'

3

Das 8 ás 1 2 e das 1 4 ás 1 7

Official privativo de pro-
!II D N

A

R II testas e mais anncxos

'i rrs, ereu I amos li RUA DEODORO, 5

Ade rbal R. da Silva II i Caixa Po,tal, 98 Phone 132 3

Advogados t Phas-maclasRua Trajano, n: 33. Tele- Ifone 1631.
'

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

Rua Trajano, n: 1 sobrado

Telephone n: 1548

I Dr. Salgada de Oliveira
-,

Advogado
RUA FELIPPE SCHMIDT ;'\j" 9

I

Tenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele

phone n. � 1441 ou nos depositarias CASA SAVAS e

FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra.

..Joao Selva
Compra-se qnalquer quantidade de nozes.

Pelles

Fabrica de Massas

Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 38

Conv�nça-se
Experimentando

MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
O IVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

]. volume -- Districto feõeral
2' -- 5ão C?aula. minas 12 C?araná
3' -- Demais Estcôoa 00 Brasil

e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de
Santa Catharina

CIRCULAÇÃO: Nacional-Em todos os Muuicipios, Capi
taes e Estados do Brasil

Volume especial do Estado de Santa Catharina

�ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa
fonte de inlormações sobre o Estado e todas as suas activida
des [ndustriaes, Commerciaes e Profissionaes.

Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveira
Director-proprietario da «Informação Commercial»

Rua Esteves Junior, ]6
FLORIANOPOLIS

Almanak Laemmert
fUHDADO Em ]844

Annuario Commerclal, Industrial, Profissional,
nistrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( G!JIa Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS de de publicação ininterrupta -Tiragem
- 32.000 COLLECÇOES

Adrni-

c O M P R E os rraelhores calçados
das melhores marcas NO

"SAPATO
PELUSO

o NATAL APPROXIMA-SE I II !

Brinquedos e artigos para presente na M isCe Ia
nea Isóe sempre NAMiscelanea.

onde a variedade e os preços são admiraveis!
CHIO
F. Schmidt, 2

.... --.-
-.- -�� ..... - ...-� - � - ... -�--- --

"
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c o m p a n h i

.. a.funAoaol 01 ieam n1ç87aO' •••
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N r1Af?" r:-,J'- � PROCURE LER
V� �',*]im o

Typo "Supeí�Bá'\1reutrj".I, I 5E6UR05 TERRESTRES E mARITlm05
J I "CaJendario Blu- Incontestavelmente A Primeira no Brasil

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade !; menauense para rrpital realisaào 9.000:000$000
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas 19 -< 4" Reservas mais De 36.000:000$000

....._, Receita em 1933 17.762:703$361

A=gente, s I lmmoveis 13.472:299$349

H k S A Organizado por J. Fer- Responc;abiliàaàes assumiDas em 1933 '2.31:;9.938:432$816
rioS oepe e, • . 'v'.aLiT!. -florlanOl10',; tcira da Silva (Estas responsabiliàaàeSi referem-se sómente aos ramos De

,leS' EM :-Blumenau-joinville -Sao Francisco 1 auuna '_G gcs
f060 e TRANSPORTES, que são os DOIS ui-ncos em que

1'1-- u a rompanhia opere)
Mostruario permanente ?!7Z Cruzeiro do ,�"j J, U.11 trabalho magnifico Agentes, 5ub-Agentes e Regulaàores àe Avarias em toõos os

! Variada collaboração EstaDOS ào I3rasil, no Urugua" (5uccursal) e nas prinripaes
""�, Fart<::me tte illustrado praças extrangeiras

.

I f' Agentes em florionopolis camroe L0130 & riA.
n orrnações uteis Rua r. m:::lfra n

'

35 (aobrcroo) Caixa postal 19
lrdicador Commercial Telegr. ALLIANÇA Teleph. 1.083

Escriptorios em Laguna e ItaiahY Sub-Agentes em

Blumenau e Lages

�-�-.�-.�-�-�-".iiiiiiii�i�·'
Legitima

z .

�ZE. FA--Florianopolis,
- 11- �?��

_
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Quem

Pi<EÇO 2$000
na LIVI�AR[A .

�ENTRAL I
I
�--- tO

: I � \:'
"-

FRANCE!
:,. ;I'

'

...... _.�

�

\

Fechamento
r"';, i'" :3

P.:-"
'

�,-P.

de

� , \1"\ r�f'!::;�rcd�r é um gr,!rd� cC'l1forlo para .., lar, " talll�,�f!' �;;;!;
-.."

€: ,?�"fj,J d" cep;t.�1 qU€ pr. ;�a de estudo,

,
'

, � r j
,

,

Oi re�r:3<:i";;Lres G, E.I além de p'Jssuirem tudo o Q:J� �'" &11
m;;:� modemo e perleitc em refriguação �12ctrical �4!lz�ml ,,,! ma"�$

G2;1I3,iii [!eciric. uma suprema garentia de qualídõc!el durlção • vmlor.

o·

s

.-

I \ .... 1 o:,,, , , .•
_.... • ,,, ••

Ao comprar um refrigeradorl assegur.·•• d.. que • mGchina • b&
• Q fabricJnte tOiíh�cido • de confilmço - ulja o rllltrí(ltr&c.L:)r G, t1

B-:'li'� - i\('.o'l(�r") r-�r __ atal-
A.!.',

r

..1�rr.iI··t-,t .. i':\
5J,::,,6.\ . �0,,,J

P�Çll Informações ou uma dcmollstr<l!�.l!ol ti qll'l"'qU,",f do,
Ii'IOUOI Ii!Il1lili"CS MI tcl«!pbo". pu. • 'Il!1Itf� i!hI

M �-n:;&
V(

Com •��OO podereis comprar um
asco de RO�AX extinguindo com
letamente moscas e Zormigas,'

Oestribuidores para o
rasiI: a lndustr!a Ch.m'ca Cura S. A., Blumenau.

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlenlper
orr-osn o E ESCRIPTORIO

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

Ultimas ediçoes da Li
vraria do Globo

.:- á venda na Livraria Cen
trai de Alberto Entres -:-

Campo Fóra-Cyro Martins

601ecionadores de. Gmcções-pante' de Laytano,
O :;:he��uro do'1:rrpio. do ,(onde-Aurelio I 'orto

�
14 '--"-Hormfno LIra

t Paulo Convalesce-'Telmo Vergara
agora seu moco ? -Hans Fallada

�oque Gonzále�_:_Affonso Rodriguf!s Hansen

fi,
Divorcio no Brasil-Othdo Rosa

I
esta de Luz e de CÔI'-Darr.aso Rocha
ntroducÇão á Sciencia do 'Direiio-Djacir Menezes

f,venturas do, 'Rio. da, Prata-Carl May
; I1lcoln-'-Emll LudwIg

�inecologia Pratica- Ernst Runge "natomia e Physiologia Palhologicas - Gonçalves VIanna

---------------------------------------.

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

I

rs;iac;T--:-J���t�h�e�r�i�n�"o�&�I�r�..m�ã��o�IL ��;;;;;;F;;;;;;L::;;:;;;?R;:;;;;;IA;;;;;;N;:;;;;;O;;;;;;PO;;;;;;L;;;;;;IS��-SA-N-T-A-C-AT-H-A-RI-NA---
g COlvllVUSSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA I PASCHOAL SiMONE S. A.

� Agentes das Indústrias Reunidas F. Matarazzo--S. Paulo LIVRARIA MODERNA
,

Standard Oil Cornpany Of Brasil (Keroz�ne marca I
funàaàa zm 1886

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

5[$$000 até 1:000$000
Gord[.!ra Selecta (cõco)

II
RUA CONSELHEIRO M.AFRA N. 29

�:::eL ",�therino"���ca:':::':: 1 02��� Teleph. 1026

• .J , �' t.._. .... � -'li'!.

c-

.

J

I:,-f.. -ciaridades 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 FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

refiram
"
I o I O" de (Curityba)

dOll1esticos --- Em caixas de
para lavagem
27 tabletes

Optirna qualidade.

sabão
res

aSse consistente ' , .

Ia

NOVA,

Café e lRtestallrant
"E S Y R tE L L A"

•• 0 DE ...

Paulo Posito
EleO'antemente installado com confortaveis compar-b.

• timelltos para exmas. famílias

Restau rant á la' carte
Almciço, COlTI 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 J5 de Novembro, 4 - Telephone, 1420II

Economico , .

PREÇOS AO PUBLICO AZUL,

(10$000 PROBACK,
f1ZUL 5$500 VALET e GOAL

( 1$200

(8$500
VENDE-SE NA

E' GARANTIDO IM.: E CUSTA 6$ �
a DISSOLVENTE NATAL

-:

ACABA COM AS MANCHAS, CR.AVOS)
RUGAS E POROS ABERTOS

�,......

I • II

RUA

CIDADE E:;TAOO.",..__
�,

I -Fabl"Dica

I

de Bordados
DE

Ernilio Dinslaken
Hcste bem apparelhaào estabelecimento executa-se com a
maxima promptiDão o scqutnte: mosqueteiros, rortinaelos,
rortinas, 130ràoàos em vestiàos, Toalhas, Ponto ele [ouf,
Ponto ô

e Luva, Ponto festone: Ponto raeleia, Ponto Bar·
õ

ão, Ponto l3otões, Plissé. BoràaDos em machinas
Sínger e Enxoval completo para ccsornentc

Rua Felippe Schmidt rr 8
raixa postal129 Tz l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

CAFE' JAVA
Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

I Tvpographia, Estereotypia,

'I Encaàernação, Pautação, Trn-
.. bolhas em Alto Relevo etc.

we
-

iiffi5ls' •

Filomeno & Cia.
End. Tel. FILOMENO

F L O R I A N O P O L I S - SÃO J O 5 E'
Santa Catharina

Agentes autorizados da

CIA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S/A.

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

II���������;,;;;;;;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;,=
de roupa e mistér

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tua Filhinha
Rio. 22-0 ministro da O sr. presidente Getulio Varo

Marinha subrnetteu -ã apre- gas, contrariamente ao que se no

ciação do seu collega da ticiára, não mais viajará amanha
pasta da Fazenda uma pro- para o sul da República, n�
posta da firma Reynold & finhangá. Possivelmente, S. eic.cia.
Gibson, correctores de Líver- realizará essa viajem no próximo
pool, lançando .as bases para domingo, conforme informações
as negociações que pretende oíliciaes, que colhemos.

'

entabolar com o governo, no
sentido de promover a cons

trucção dos navios consig
nados no prograrnma naval
brasileiro, mediante o paga
mento a ser effectuado-umà
parte em dinheiro e a outra

parte em algodão.

o caso, da Luz Oprogram-
������������� - ma Naval

Brasileiro

SabailUo Vidlra

Estamos seguramente informados de que" firmas allemãs, ita
lianas e norte-americanas estão interessadas em 'contractar o forneci
meuto de força e luz á Capital do Estado e municipios visinhos, ten
do, para isso, entabolado conversações com o governo catharinense.

Contudo, a Interventoria Federal, ao que nos informam, até
hoje nada resolveu de definitivo.

Ao distincto colIega e amigo Cypríano josé, pelo
nascimento de sua filhinha Edna.

Minúscula, pequena e delicada,
Mimósa [lõr, tão linda, a se formar;
Nasceu tua filhinha,-a filha amada
Que rir nem sabe ainda ... só chorar ...

Flôr em botão, eu sei, nem está formada;
Só muito tarde irá desabrochar;
Teu coração, porem, à idolatrada
Filha quer ida já bem sabe amar!

Grande ou pequeno, um [ilh : é o nosso encanto,
E nos faz rir.: amai.: chorar ... soifrer;
Si o riso sen é o nosso, assim, tambem, o pranto.

Porto Alegre, 22 (via aérea)
-Por occasião da chegada do
presidente Ge!ulio Vargas a es a

capital, haverá uma revista esco
lar. Os alumnos- formarão "desd.
o Caes do Porto até o Grand;
Hotel, onde o chefe da Nação e UH
a sua comitiva ficarão hospedados. �n

V ff
O chefe da Nação será rece· 011oronO na bido pelas altas autoridades fede- D

Arle raes, estaduaes e municipaes. além
de numerosas delegações. Forma.

Rio, 22-Com a' idade de rão tropas do Exercito e da Bri.
83 ánnos consorciou-sé 'hoje gada Militar. O governo do Es.
O critico theatral Oscar Gua- tado offerecerá ao presidente granonabarino. de banquete. Haverá ainda um

baile de gala na sociedade Ger.
mania e um garden-parfy promo
vido pela sociedade porto-ale.

Acção Integralista
Brasileira

n
II

n

Haverá hoje, ás 20 horas, na séde de Nucleo de Floria
nopolis, a' rua General Blttencourt 30, sessão publica de doutrina.

Gustavo Nevesda

Circo 7 Ir
mãos Rivero

A semana

Imprensa
tholica

Rio 22, via aérea - Está
correndo com toda a animação
e solennidade a «Semana da Ím
prensa Catholic :1» iniciada domi�-
50 com a missa presidida pelo nun
cio apotolico.

Diariamente realizam-se coníe
rencias sobre o papel da imprensa
.::atholica em todas as manifestações
culturaes.

ca- Por acto do sr. cel, Interventor
foi nomeado para o cargo

'

de
director do Interior e Justiça, o

nosso talentoso colle�a de im
prensa.rsr. Gustavo Neves.

,

A Gazela cumprimenta-o.

Pequeno ou grande, um filho é o nosso Sêr,
Pedaço, elle é de nós, e o amamos tanto
Que só por elle a Dõr será Prazer! ...

Na Praça 15
Atacada' pelas

marlbondos

Em uma das árvores do jardimCONSELHO PENITENCIA- fronteiro á Ponte Municipal,ondo:;RIO
se erigiu o monumento ao coronel
Fernando Machado, bem próximo
ao ponto dos "circulares"osmaribon
dos armaram a sua cachopa. Até
ahi nada de mais.

Entretanto, descoberta a cacho
pa pela garotada, diverte-se ella
em sacudir a árvore para, inquie
tando os insectos, fugir em se

guida, á disparada. Como conse

qúencia dessa brincadeira .

de máu

gôsto em logradouuro público tão
Pavoas Cle 5iquezira

, , frequentado, uma crianca de dois
Para a Capital Federal, Xia annos de idade, filhinha do sr.

aérea, regressou ontem o Guilherme Buch, residente á rua

nosso prezado confrade Po- Alvaro de Carvalho, foi séria

voas Siqueira, do jornal do ment� ataca?a pelos insect?s en

Brasil e candidato da «Col- Iurecidos, ficando em lastimavel
ligaçã� Republicana» áo Con- 'estado: . . .

gresso Estadual. O distincto Nã� pO�':rla -a ,PolIcIa Civil

collega enviou-nos o seguin- prevenir marores males ê

te telegramma:
' ,

«Urgencia viajem não per
mittiu despedir-me pessoal

De sua viajem á Capital da mente ilIustres collegas. Fa
Republica regressou hoje, pe- zendo este 'meio, envio cor-

la avião da poderosa cornpa- diase e agradecidos abraços» A convite de nosso prezado
nhia Panair, O sr. dr. Nerêu companheiro de redacção sr. Cy-
Ramos, leader da bancada Pallecimento priano José Pinto, estivemos on-

catharinense na Camara Fe- "
II
" tem, á noite, em sua residencia,

deral e Chefe do Partido Li- Em sua residencia á Pra- afim de tornar parte numa com-

beral Catharinense, sendo re., ça 15 de Novembro falleceu memoração intima que aquelle nos

cebido na ponte de desernbar- ontem, a exma. sra. d. Ade- so distincto amigo. fez, pelo nas

que, por crescido numero de laide Penedo Moreira, viuva cimento de sua linda filhinha Ed-
amigos e correligionarios. do sr. Hildebrando Moreira, na.

A Gazeta cumprimenta-o. genitora dos srs. capitão Hil- Ficamos, devéras, sensibilisados
debrando Moreira e Nestor com o fidalgo tratamento que nos

Ontem, do norte 00 Esta, Moreira,commerciario e sogra foi dispensado pelo snr. Cypriano
do, chegaram: Alfredo Quar- do sr. Manoel Vieira de Mello, José que prodigalizou as maiores

Blumenau, 2 I (pr:lo corrêio)- tho, Laurinda Silva, Schoes- commerciante e Manfredo gentilezas aos representantes des-
Ontem, ás 5 horas da tarde, ve- ter, Frau Ehlke, Ervino Leite, contador da Directoria te diario. '

ril.c ')u-se em ltoupava-Sccca, um Klems, Francisco Rolf, Anto- de Obras Publicas. o. distincto sub-oílicia] dá nos-

.lamentavel desastre em que per- nio:RoIf, Antonio Sab illa, J )sé O seu entern me.to effe- sa brilhante marinha de guerra
deram a vida dois chefes de fa- Luiz de Castro. ctuou-se hoje, ás '10 hóras, no com a intimidade e lhaneza que
milia. Cemiterio da'5 Tres Pontes, lhe são tão peculíàres, disse-nos',

.

A essa hora os senhores Joa- Outros partem... com graude acompanhamen- da sua immensa satisfação em pos- Estão bem adiantados os tra�

quim Pedro Rodrigues e Arnoldo to. suir agora uma filha catharinense, 'balhos de pintura e, de nais repa-
Müller, estivadores, transportavam Hoje no omnibus da em- e pela sua felicidade offerecia aos ros, por que vem passando a Igre-
lenha de uma para outra margem presa Darius, para o norte Hoje, á rua Cruz e Souza presentes uma taça de champa- ja de Nossa Senhora da Concei-
do rio Itajahy. qu,ando, no meio da Estado, seguiram: Epi- faIleceu a sra. d. julia Este- gne. ção, a' praça Getulio Vargas.
do rio, por causa que se ignora, fanio Pedreira, Conrado Prox- ves, cujo enterramento se ef- Sahimos encantados com a fi- Prepara-se; assim, o ,templo pa·
a canôa virou, perecendo ambos Irmã Carola, Thereza Mar- fectuou às 16 horas, no Ce- dalguia do nOjSO amigo Cypriano ra as solennes festividades do ,dia OSI
af( gldos. ti 1S, Er;c0 Kriger, Leon�l, miterio Público. J�sé., 8 ,de dezembro proximo. Saraplão acl
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601. Acastro rampas

Faz annos hoje o sr. gal.
reformado Acastro Jorge de
Campos.

O
.

venerando conterraneo
receberà pela auspiciosa da
ta muitas felicitações, ás

quaes .
À Gazeta junta as

suas.

lcanomus Agaplto Iconomus

A data de hoje regis:a o

anniversario do sr. Iconornus

Agapito Iconomus, capitalis
td residente nesta Capital.

Fazem annos hoje:
a gentil senhorinha Maria da
Lourdes Fragoso, ornamento
da nossa sociedade e filha
do sr. major Elpidio Fragoso;

a exma. sra. d. Maria Ce
cilia da Luz, esposa do sr.

Aldo da Rosa Luz;
o menino Oduvaldo Ma

ganas Ramos, filho do sr. Os
waldo Ramos, conferente do
Diario Officia! do Estado;

a exrna. sra. d. Alcy Pier
ri, digna esposa do sr. João
Pierri, dedicado funccionario
das nossas officinas.

Afogados no

rio Itajahy

Estreará hoje, ás 20 horas, no grense.
Theatro Alvaro de Carvalho a '

.

Rainha do Tango Elisa Del Rio. t;�!'jg��e�retr3l:..;f
.

A apresentação da distin�ta ar-I"",Estilhaços ' li
tista e da sua troupe, esta des- .• .. :� � ,.
pertàndo grande interesse, o que ��":'*i OO"•.�,f·

.

nos leva li crer no successo de

hoje.

ELISADEL
RI'O

Chegam UIlS •.•

Reuniu-se hoje, ás 15 horas, o

Conselho Penitenciario, para re

solver assumptos de relevancia.

Thiesen, Paulo Knoll, Augus
to Maestre, Natal Dezaví,
Domingo Luiz e sra, Licinio
Rodrigues e família, joão
Cedri e sra.

j
,"

Pelo lia chegou hoje a grande
Cia. Equestre e Zoologica 7 Ir
mãos Rivero, que provavelmente es

treará amanhã. Podemos garantir
que se trata de uma explendida
companhia.
A collecção variadíssima de

animaes Ierózes e muitos domes
ticados e exoticos agradará bas

-----�------

tante. São dignos de nota os po·
neys amestrados e os cavallos.

Cremos que a Grande Cia.
argentina di s p e r t a r a' grande
interesse.

Reunião intima

Dr· Hezrêu Ramas

Religião
Novenas de
Sta. 'Catharina

Grandemente concorridos, vem

se realizando, todas as noites, na

Cathedral Metropolitana, as no

venas em louvor a Santa Catha
rina, padroeira de nosso Estado.

IGREJA N. S. DA
CONCEIÇAO

A viajem ao,sul
Do presidente

Vargas

Com referencia á Via·
gem do Dr. Getulio
Vargas. (Gazela .de
21-11-34).

O Dr. Getulio ahi vem

E virá de... avião.
Será p'ra nós grande bem
Ver o Chefe da Nação!

«A Gazeta» a bordo irá
Da Condor, (mas com prazer)
Para ver no Anhangá
O Presidente descer] ...

O General Nepomlt
ceno Cosia continúa
desligado. (Gazela Je
21-11-34.)

O General continúa
Em triste situação,
Chama a Central e... já súa
Sem conseguir... «ligação» ...

eir
O 'Presidenle da Re· on
publica ti i s i I a o

o
«stand» caharinenu- os

(Gazela 21-11-34.) igi
No «Staud> cathacinense' ,

Se encontra o que se deseja
Mórmenfe a joinvillense
A bôa, a bôa . cervej�! ,.

O
.

Presidente gostou. "

. E prestou,muita atteíição
No caso que o. animo,u .

•

Que é o caso, do c�rv.ão.

Oxalá 'qQe o" Presidente' .

Tenha dó da triste sina
.

Que traz a, miseria á gente
Da terrinha... «Caiharina» ...

or

on

ar

es

iz
Of

ru
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