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I Numero atrazado $300$20°1 Propriedade e direcção de JAIRO CALL-ADOavulso

A HOSTIL.IZA
ASIL.

o

na�vio da Mariflha
alvejado por aviões

providencias do o cartaz,

Mercante Brasileira
bolivianos

foiUm
, i

Novo jornal fessor Francisco Stobbia, Ezi
Zanello, Orlando Busnardo.

1?_eportagem: Chefe de Repor
ters: Wandyck Freitas; Darcy
Gondim, Lucio Ribeiro, Lauro
Rego Barros, Pedro Guimarães.

Chefe das officinas: João Eu
genio Zimmermann.

O jornalista conterraneo sr. Pe
trarcha Callado é director em Cu
rityba do vibrante jornal Diario
da Tarde, que circula diariamen·
te, com duas edições.

Dentro de poucos dias sob a

direcção do mesmo jornalista ca

tharinen ,'7 será publicad>, na ca

pital paranaense, o Viariú da
Manhã. O quadro de redactores
e lunccionarios do [,OVO matutino Na Suecia as noivas da
está assir_n. organizado: classe popuiar, e tambem
fidmlnistrador Geral: A. Na- muitas das classes altas en

car Correia: Secretario: Geminia- chern as algibeiras ou' um
no Guimarães; Redactores com sacco expressamente desti
c.o�laboraçãJ e[fectiva: dr. Mau- nado a esse fim, de pedaços
neto de Mdelros (U. B. 1.), dr. de pão, e distribuem-no pe
Laertes Munho�, dr. Homero de las p�ssoas que encontram
Rmos, dr. J ..F. Mansur Gueri- no caminho para a igreja.
os, dr. Scr�phEn França.. .

Cada pedaço distribuído
.

Redacçao: dr. FrancIsco AI- tem o cordãó de afastar dei.
bIZÚ, Elbe Lauro P03pissil, pro- Ias mu infortunio.

Mil
I!'l

t·uns ro da arlnha assalto ao Tribunal
Eleiio��al

Superstição
sueca

Hoje pela manhã quando esti-I envolvido na tentativa do assalto
vemos, na Poli::ia Civil, á pro-! ao Tribunal Regional de Justiça
cura d� no'ns policiaes, tivemos Eleitoral, conforma apurou o in

oppcrtunid ide de falIar ao sr. querito policial, em poder da au

capitão João Cancio d� Souza 3i- toridade que preside aquelle col

qu-ira, no o l�.ll amigo de longo len:l.issimo Tribunal.

tempo, sôbre varies assumptos
qu ô, presen emmte vem orendendo
a ::.t:'�;lção p ib'ica. En1,:aminhan-, P rov i de n_c iasd J·-se a C')!,V�L1Ção para a decla-

P f' t ,
ração feil<l á ri Gazeta, sabbado sr. re el OR
úl i110, p�l·.} suino Arnoldo Toq-

, �

gtw.:i!er, p::rg intamos-Íhe si eram Ontem uma pessôa, tendo ad-
verdadeira as affirmativas do rnes- quirido um kilo de carne verde,
mo, S. S. assim :nos respondeu: num dos açougues do Mercado

,-- E' uma inverdade o que. Publico, deixou de verificar, co

disse á Gazela, esse individuo." mo o desejava, a exatidão do pe
o que houve, não tenho a menor so, na balança da administração,
dúvida em lhe informar: na occa- por estar a mesma sem a respe

Rio, 27 (via aérea) - O commandante do navio Paraguay, sião de ser Arnoldo Toggweiler, ctiva concha.
capitão Raul Guimarães, logo que chegou à Assumpção telegraphou interrogado, mostrou-se rnu.to ner- Hoje por lá passando nos cer-

. ás autoridades brasileiras narrando o incidente e lavrando seu protes- voso, respondendo á custo o que tificamos da veracidade da que.-
1'0 contra semelhante attentado. Attribui-se a um lamentavel equivoco lhe era perguntado, intercalando xa do nosso informante, sendo

a pelo facto do navio trazer á sua pôpa o nome Paraguai) muito em-
.

d f dsempre as suas respostas com a ain a nos scienti ica o que essa

bora arvor�s�e a,bandeira n�cional. .'

. ameaça de que iria procurar o injustificavel negligencia do referi-
O Mimsteno do ExterIor teve sciencia do facto ao mesmo tem- :l«anoel 'Pedro da Silvei a a' do [unccionario municipal perrna

po que o, sr. A[m:lar�t� Protogenes �ruimarães �ra conhecedor dessa fim de se queixar contra a

'

au- nece desde 'quarta-feira última.
occorrencia. O sr. �mEtro da �annha determinou logo que se te- loridade policial (note v. a lami- O desleixo do sr. administra
legraphasse ao Capitão do Porto ao Estado do Matto Grosso, em Íiaridade com que esse individuo dor do Mercado, pOI nós diver
Ladario, autorizando abrir syndicancia rigorosa sobre o facto, ordenan- trata o dr. Mano I Pedro Sil- sas v .z es denunciado, está á me

do mais que fossem dadas as garantias necessárias á navegação mer- veira) e tantas vezes repetiu a recer a devida attenção do sr. al-
cante brasileira no trauscuróo do .'rio Paraguay. «ameaça» que fui obrigado a lhe mirante prefeito da Capital.

" II
11 falar com a maxima energia, ha-/ Não é justo nem razoavel que

SEGUE PARA LADARIO UMA ESQUADRILHA vendo então Arnoldo, o suisso, o povo seja preJ'udicado pela falta
--AE'REA.-- murmurado algumas phrases que de zelo do sr. administrador, an-

não comprehendi. Por esse moti- tes' tão solicito. e energico em at

vo, prometti mandai-o para o xa- tender a mais insignificante recla
drez caso çontinuasse a se desviar mação e presentemente tão dis
do assumpto para o qual havia plicente e descuidado no cumpri
sido chamado a depôr. m�nto dos seus deVeres.

Consiótiu no que acabo de lhe Torna-se, portanto, n€cessar;a
dizer "os maus tratos" dados a uma providencia immediata que
esse individuo que tem o nome finalize com essas anormalias.

Rio, 2 7 [via 'aérea) -- Circulou ôntern, ás primeiras horas
da tarde, a noticia de haver occorrido em águas do Rio Paraguay um

lamentavel incidente e de certa '151<1vidade, Tal noticia assevera va

que o navio brasileiro da Marinha Mercante Paraguay, Iôra alvejado
por aviões das forças militares aéreas bolivianas, quando se dirigia pa
ra a capital do Paraguay.

Segundo essa informação, o facto occorreu nas proximidades
do. porto de Mihanovich, em plena zona do Chaco, sendo o navio

quasi attingido por balas que lhe cahiram perto numa distancia apre
ximada de 1 O metros.

Embora não houvesse nenhum projectil alcançado o navio do

Lloyd Brasileiro, deu-se em seu bordo panico e grande alarme entre

os passageiros, que eram em numero de 1 7 entre os quaes se CO!1-

lavam senhoras e crianças. Terrnimdo o ataque os aviões elevaram
mais o vôo e rumaram em direcção do Chaco.

_:'_o-

RIGOROSA SYNDICANCIA SOBRE O FACTO Roupas para homens e

crianças só na CASA A
CAPITAL.

Gravatas em lindos pa
drões. Variadlssirno sorti
mento CASA PARAIZO

-
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C? sr. Getulio Vargas chefe da revolução de 1930 t
>� chefe do Governo PíOvísorio, Presid:!nte da Republica dos
.� �stados Uni.do� do Brasil, por mercê da Assembléa Na
� cional C003tItumte e vontade, por tabela, do povo. brasilei
� ro, a? rever �s «pagos» queridos, antes mesmo de chegar� ao. «rmc�o». �dolatrado de S. Borja, lá na região mis�io

� neIra, fOI vltIm]. dum formidavel banquete na formosa
J Porto Alegre.

'Iro.� A d��
.

óra ecendo a ho nenagem S. Excia. proferiu um

� dls�urso que empolgou os comensaes e hoje, atravez do
�� radIO, ec�a por todo o Bras'!, fazendo vibrar todos

aque-I•� l�s coraço,es que pulsa?t e�perançados por um Brasil 'me- �
� Ih?r e �alOr! um BrasIl altlvo, cumpridor galhardo da sua II

� mIssão hlstonca, não só no continente ingrato que em vez de
.� tr.a�er o nome �e seu descobridor: o piloto de Paios, a

�

� vItIma de Bobadllla, traz a do aventureiro, mas tambem H
� no mundo todo.

� Nesse tumulto de anarquia mental, nessa balburdia

� ne�se vasto cenario onde á uma grande crise de caracte;
�� vaI favorecendo a eclosão desse ambiente de desordem a ..

� palavra d� órde� do presidente da Republica sôbre a órdem
.I....�

que o PaIs precls.a deve ter explodido como um petardo r.

� ou com a força VIOlenta dum ciclone.

�����
O Chefe da Nação diz que o Brasil precisa de Or-

Rio, 27 (via aérea) -- A opposição venceu o pleito se-
ft.,

dem! Ordem para trabalhar! Ordem para se organizar' I

gl.(ndo eFtá apuradr- I em tres Estados: no Ceára, no Rio Grande
li'

Ordem para. se administrar! Ordem para crescer! Orde�
do Norte e Sergipe. �� para progredIr! Ordem por todos os lados'

,Em Alagôas venceu o governo, com uma chapa apoiada � Pois bem, trabalhemos em órdem, �ela órdem, con.

pela intérventoria, pdos reacionarios, isto é, pelo ll"rupo do sr. Cos-'� forme a vontade do Presidente Getulio.
rH1 Mta Rego e pó:lo Partido Socialista. .� as a�ora um apêlo: Sr. Ge'ulio, V. Excia. que já

O governo sahiu victorioso no Territorio do Acre, no Dis- � g.al�ou a maIS alta culminancia que póde aspirar um bra-
tri.cto Federal e em 1 3 Estados: Pará, Maranhão, Piauhy, Par:l- �� slleuo, e que poucos, raros mesmo chegam at' I' V

I.'�' E '.
. e a, .

hyba, Pernambuco, Alagôas, Bahia, Espirito Santo, S. Paulo, Pa- ��
xCla. que �al governar oito anos; V. Excia. que tem

raná, Rio Grande do Sul, Minas e Goyaz. '1
forças, energIas e po�er para o fazer, imponha órdem nes-

Ha a notar que no Muanhão, póde haver inversã;. A op- t sa d�s.ordfem, porque .Sl em 1930 o povo levou V. Excia.
posição ou, antes, o grupo chefiado pelo sr. Marcellino Machado, em tnun o ao PalaclO do Catete, em 1938 de lá sairá ..
se os remltados das nova, eleições lh�s forem favoraveis, póde ficar fi nos braços do povo e coberto de flôres si tiver deixado a ..
em malOna. reconstrução do país em órdem.

No Amazonas e no E'itado do Rio, não tendo os respec-
fi Vamos, não faltam a V. Excia. coragem, força e

tivos interventores se intere;sado pelo pleito, não se póde dizer que � energIa.

vence�. o governo. .

� Nesta desordem
E b 'd 1

- (ii sr. Getulio, que te"'mm am os, os parti os revá ucionarios e que apOIam a Sl- .�

tuação federal, estão victorioso>T �I'
em órdem.

Ha, finalmente, um caso inte.es3a:lte o de Müto Gross'O. r Ainda bem.
O sr. Leonidas M1.ttos foi derrotado, mais neste mOT-e"lto � BlSlfLHOTA'

não se póde saber se elb é governo ou se é opposição. ���
�"�������'''t.��ft���51JÇ]���=--

Rio, 27 (aéreo)--Em seu Ministêl io o almirante Protogenes
após conferenciar ,com o almirante Dario de Castro, director da
Aeronautic;} da Armada, deliberou que de hoje para amanhã uma

esquadrilha constituida de 11 aviões parta do respectivo «hangar»,
na ilha do Governador com rumo de Ladarío onde fará sua base.

Essa esquadrilha irá sobre o commando do capitão de fra

gata, Fernando Victor do Amaral Savaget, commandante da defe
sa aérea' do litoral. Em Ladario já se encontram cinco app3.fclhos
da Aviação Naval e que deverão agir em conjundo com os que

·daqJi vão partir.
A bordo de um dos aviões que dévem seguir para Ladario

irá o capitão de mar e gU'ma, Alvaro Nogueira da Gama, já no

meado commandante naval de Matto Grosso cujas funcções deverá
exercer cumulativamente com as de Inspector do Arsenal de Ma
rinha de Ladario, commandante da Ilotilha do mesmo Estado.

Esse official apresentou-se ôntem ás altas autoridades da Ar-

�ada por esse metivo.
.

Balanço geral'
do pleito

--0-

COMMUNICADO OFFICIAL

Rio, 27 (aéreo)--E' a seguinte a informação do Ministerio
do Exterior:

«O Ministerio do Exterior recebeu do Commandante do va

, 'por nacional «Páraguay», do Lloyd Brasileiro, 'communicação de

:, 'que o barco sob seu commando, ás 9 horas e 30 minutos de 24,
,qUando navegava no Rio Paraguay, foi alvejad:ó, felizmente sem

'ter sido attingido, por aviões bolivianos. Como era natural estabe

:leceu-se a bordo panico entre os seus 1 7 passageiros, ainda que não

tenha havido consequencias materiaes. a lamentar.
, O Ministerio do Exterior tomou as providencias que o caso

requer» .

Rio;.24 (aéreo)- Esteve, ôntem, no lí��araty, em ,I�nga
conferencia com o sr. dr. José Carlos de Macedo Soares, mInistro

Co F'vte";or () (>",-�.I r:
'

.. :; Monteiro minictro da Glltrr::l..
_.'\. ... .: , ..... __ .,_� ...... --s '- 1

de órdem, pela órdêm, á órdem do
a palavra de ordem, vai ficar tudo

'-0-

CONFERENCIAS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A v sI o
acceitamos encommendas até o dia 27
de Novembro.

CONFECÇÕES "RENNER"
Rua L\lvaro de Carvalho N. 7

mercio, Indus
Agricultura

PARA o NATAL

A GAZETA,

Com
tria e

-

AOÇAO INTEGRALIS-
TA BRASILEIRADIARIO INDEPENDENTE

Provincia de Sta. Catharina
(Departamento Provrnclal de Propaganda)

Respondendo a infamias
Os agitadores communistas, a soldo da Sanlorg. de Monte.

vidéo, ensinam que os integralistas são financiados, para a sua pro.
paganda, pelos capitalistas e pelo clero.

FARINHA DE MANDIOCA Vejamos porém, o que se consigna no Capitulo VII dos
Estatutos da A. I. B.

Mercado de Florlal1opolls ('Por sacco de 50 kilos) Art. 33) E' expressamente vedado ,á Acção Integralista
15$ 00 Fina com pó II $000 B IbMFeijão preto sacco O rasi eira, quer no am ito unicipal, quer no Provincial. e. prinei.

F "_ b 20$000 Grossa sem pó 10$500 palmente no Nacional:eijao ranco sacco

$ MERCADO CALMO
Feijão vermelho sacco 15 000 a) - receber donativos cujo volume, por excessivo. venha
Milho sacco 14$000 ARROZ

criar compromissos moraes e diminuição da autoridade do Chefe
Batata sacco 13$000 Nacional, ou dos Chefes Provinciaes, ou Chefes Municipaes;
Amendoim sacco 10$000 (Por Sacco de 60 kilos) b) - receber donativos de pessôas que pretendam infenit
Arroz em casca sacco 12$000 Agulha Especial 55$000 directa ou indirectamente, na modihcação das atitudes integralistas:
Farinha Baueiros sacco 14$000 Agulha Bom 51$000 Art. 34) - .f} .11. I. B. manter-se-á pela contribuicão de
Farinha commum sacco 10$000 japonez Especial 42$000 todos os integralistas.

•

Farinha de milho s�cco 14$000 japonez Bom 38$000 Art. 35) - A contribuição de cada integralista serà de
Café em côco sacca 30$000 Bica Corrida 34$000 accôido com as suas possibilidades economicas e sua capacidade de
Ervilha kilo $200 MERCADO FROUxO sacriíicios,' não devendo nunca ser inferior a 2$000 mensaes, salvo
Banha kilo I $800 casos especiaes, a juizo da respectiva Chefia a que estiver immedia.
Assucar grosso arroba 5$000 BANHA tamente subordinado o integralista.
Polvilho sacco 15$000 (Por caixas de 60 kilos) I

R
II

Carne de porco kilo 1$500 Em latas de 20 kilos 115$000 16) Quaee são os elementos
Toucinho kilo 1$300 Em latas de 5 kilos 118$000 moraes da Nação?Cêra kilo 5$000 Em latas de 2 kilos 124$000
Mél de abelhas lata 18$000 MERCADO ESTAVEi.
Nozes kilo $1 00

.

XARQUE
(por kilo)

Preços correntes na praça dll Vassouras 3 fios dz.
FlorlanopoUs Xarque coxões arroba

Xarque sojtidos arroba

20$000 Mulatinho 20$000
26$000 MERCADO FROUXO

24$000

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Cazolina caixa 55$000

literarias Vélas de cebo caixa 16000 Gatos do matto uma 4$000
Cêra

--------- Soda Pyramid� caixa 60$000 Lontras média uma 30$000
Cebo

A Educação na Russia Sovié- Cebolas caixa 44$300 G
.

d 3$000
Carne de porco

ti PSF id -I raxaim o matto uma Toucl'nhorca - or . n mann Vélas steanna caixas 38$000 G
.

d 4$500raxaim o campo uma
-

Zéa Mays Fischer cala 30$000 Catetos médios uma 4$000
Furumdungo - Por Souza Ca- Côco sacco 55$000 Porco do matto uma 4$000
margo Farello sacco 6$500 Largatos grandes uma 3$000

-

Farellinho sacco 6$500 Veados mateiros kilo 8$000
Psyco .f}nalyse-Por Gastão Pe- Farinha de milho Marialina caixa
reira e Silva 24$000

-

Vélas de cêra kilo 7$100
MADEIRA DE LEI - PRI·

Cassacos - Por Cordeiro de Grampos p. cêra kilo i $400
MEIRA QUALIDADE

A d d Taboas de lei est, (3x23) duzia
n ra e Cimento Mauá sacco 11 $500

---- 38$000
Edições de Adersen - Editores Phosphoros Pinheiro lata 21 0$000 Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Edificio d'A NOITE - 14' Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 Pernas de serra lei dz. 28�000

andar RIO Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 Fôrro de pinho 14�000
GRANDE

Taboas de qualidade 2x23 dz.
16�000100$000 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6dfOOO

55$000 1P

20$000
23$000

Usem o infali vel preparado de effeitos surpreendentes
Orvalho do Oriente
Sardas, pannos, manchas. do rosto, espinhas, cravos,

rugas, tudo desapparecerá ao contacto deste mirilico 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 Feijão (saccos)
I_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� Arroz ( » )

Farinha ( » )

�O��OMN1�V�E�N�9A{�-SE��� Banha (caixas)
� � Milho [saccos]
S , Xarque (fardos)
, que nos receptores PHILIPS são aproveita-
das todas as importantes conquistas da sciencia �

,

do radio, razão porque recommendamo-Ios.
r�

J AGENTES:- COSTA & Ca. 2

�A ,�4 .- FlorianO��I�sJ

fi"Não será devolvido o original, FARINHA DE TRIGO

publicado ou não. ICruzeiro 44 kilos 37$500
O conceito expresso etr arti �urpreza 44 kilos 35$000

go de collaboração, mesmr soli- Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
cilada, não implica e.n respon Indiana 28$000
sabilidade ou endôssr oor parte
"a Redacção,

Assignaturas
ANNO 44$000
SEMESTRE 24$000
TRIMESTRE 12$000 Terceira
MEZ 4$000

A correspondencia, bem como SAL DE CABO FRIO

os valores relativos aos an

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

ASSUCAR
Extra 68$000

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

. ,-Os elementos moraes da nacionalidade são a Religião e

a Familia, envolvendo estas as tradições do povo e o genio da
Raça.

n

26)
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O Integralismo é con.
traria á liberdade?

Redactor-chefe
Martinho Callado Junior
REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado.

Collaboração

Diamante
Christal
Moido

Caixa Postal 37

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc spados 2 kilos

9$000
7$500
8pOOO

20$000

-Ma�; o Integralismo é um movimento das classes traba

l�adoras contra. a Liberal-�emocracia, que os abandonou á oppres'
sao do eco�oml�amente. mars forte e contra o communismo, que 05

quer escravizar a machina do Estado, isto é. do governo.
90 dlv á vista II

R
u

58$563 58$963 Porque, então, ha operarios
4:��� que repu�iam o Integra-
1$020 Ilsmo?
$530 -Po,que ou são Íiberaes-dsmocraticos ou communistas.

11 $870 O operario consciente, que ama a sua família, e respeita o

1 $620 seu Deus, e honra a terra do seu berço. esse não se deixa levar
3$880 pelas cantilenas das sereias do liberalismo e do communismo. ElIe
2$780 sabe qu� o Integralismo defende-lhe as reinvindicações legitimas e

3$450 o quer integrar no Estado atravez do seu syndicato e da SJa cor-
6$200 poração,
8$065 R

II II

Mas o Cornmunlsrno não attende as as-
Mercado do Rio pirações proletarias?

FEIJAO � -Não. porque escraviza o proletario ao Estado, isto é. ao

(Por sccce de 60 kilos) _"IANO Vende- Governo e 'não lhe permitte realizar os seus objectivos economicos.

Preto novo 13$000
se um piano Winckelmann, novo. Nega-lhe o direito a um lar seu. impéde-Ihe o trabalho livre; que-

Branco especial 25$000
Informar-se nesta redacção. bra-lhe os laços de .famil�a, prohibindo-lhe qualquer religião; da-lhe

Vermelho 20$000
uma quóta de subsistencia de accordo apenas com o seu offieio,

����������� indifferente as boccas que elle tem a, sustentar e o submette tão
rudemente ao Governo que o proletario se torna um automato sell1
Deus, sem Familia e sem Patria!

o:.--�--..,
SIGMAS'

PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA�
DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

PREÇO: - PUZIA 6$000

V
ENQE-SE uma confortavel casa, sita na rua prin- PEDIDOS A Oswy Souza
cipaI do districto «João Pessõa-, com fundos O RUA ESTEVES JUNIOR N. 28 ,

, para o mar. e t
TRATAR NESTA REDACÇÃO G••-----·OC�.'-----...

COUROS

1 $800 Mantas Gordas 1 $700
1 $200 Patos e Manta 1$500
I $000 Sortida regular 1 $400
I $000 MERCADO FIRME

2$000

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo
Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

DIVERSOS

-Não; o Integralismo é contrario ao liberalismo. que anar

chiza a liberdade, matando-a. O Integralismo salva a liberdade.
pela imposição da disciplina.

R
II II

O Integralismo combate o

operaria?

n "

SAL DE MOSSORO'
Prefeito de Sacco de 60 kilos 9$500

Timbó 3acco de 45 kilos 7$500
- Moido de 45 kilos 9$000

Por acto de cntern, do sr. ce]
Interventor Federal, foi nomeado SABAo JOINVIll..E
prefeito municipal de Tim�ó o sr. Caixas pequenas 4$000
tenente Alber;o Meyer ajudante Caixas grandes 5$DOO
de ordens do administrador catha- -

nnense. DIVERSOS

- - -

PELES (por kilo)
. [5$000
1$000
1$700
1$500

II

Catharinense:
O Brasil acima de tudo.
Vem vestir uma camisa verde e trabalhar pela grandeza da

tua Patria.

Novidades

-------- VINHO DO RIO
Em quintos
Em decimos
Café em grão arroba
Vassouras 5 fios dz.

Perfumarias extrangeiras
e nacionaes, por preços ba
ratissimos

CASA PARAIZO

Senhoras e Senhorinhas!

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

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

STOCK ÔI! 31-10 a 3-11 Entraôas I! Sahiôas

aI! 29-10 a 3-1(

2.812
27.220
5·914
6.644

2.997
12.096
6.586
3.854

105.878
108.280
27.39';
22.511
25.496
13.5�0

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. A. Bulcão Vianna (
Director Médico do Hospital i

de Caridade

CLINICA GERAL

Tratamento medico e cirur

gico das rnolestias dos
olhos

Consultorio Rua [oãe
Pinto /8

Dr. Cesar Avila
Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori
Clínica cirúrgica-operações'
Das 3 horas em diante diaJ
riamemente á R. Arcypreste;
Paiva n: 1 -- Phone 1.618�

.

Residencra:-R. Esteves luJ
nior, 179-Phone, 1.285'

==================�

Dr. Icar do GoUsmann IMédico - Operador. Es
pecialista em alta cirur-I.gia e Ginecologia

Res. Rua Esteves Jumor.26

TELEPHONE 1131 IConsultorio: Rua CCrajano /8.
TELEPHONE 1284 I

Dr. Arthur Pereira]
e Oliveira

.

CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Systhema Nervoso

Anályses clinicas

Bacteriologia, sorologia, �
chlmlcu

RESERVA ALCALINA

Hemoseditnentação

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

. ,�...:=::;:.:-, ::=:J

'R.esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57- Phone, /524

Dr. Tarciso Ribeiro
Ex-chefe àe clinico ào H. 5.
� 'João Baptista, Assistenria
Publica e H, Prompto 50ccor
ro, Assistente ào 5erviço àe

crianças ào Prof. Luz I
Clinica geral-Doenças inter- :
nas e nervosas-Nutricção-« I

Diabetes, Gota, Obesidade---
I

Regimes para engordar e

emmagrecer.

Especialista das doenças
de crianças e latentes

Diarhéa, vomitas, emmagre
cimento, tuberculose e syphi-]'

lis infantis

Consulto 1? João 'Pinto, /8
(1" anàar)

Consultas de 3 ás 7,diariamente :

Residencia: Conselheiro Ma.'
[ra, 82-1' andar !

- Phone 1.392 - ,
-

CLlNICA DE VIAS URINA-

RI1\S, PARTOS E MOLES-
I

TIAS DE SENHORAS

Dr. Raymundo Santos
méàico ào Hospital e

materniàaôe

ESPECIALISTA

Resid. Rua Irmão Joaquim sIn
CCelephone / /05

Cons, - Rua Trajano n. 1

CCelephone /32/
Das 1 O ás 1 2 e das 1 4 ás 1 8

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

Clinica Medica

TIJUCAS

Advogados
Drs. Nerêu Ramos

e

Aderbal R. da Silva

Advogados
Rua Trajano, rr 33. Tele
fone 1631.

Dr. Henrique Rupp Jor.
E

Dr. Oswaldo Bulcão Vianna

Escriptorio R. Felippe
Schmidt n: 9 Phone 1483

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, n' 18

(sobrado)
Das 10 ás 12 e das 14 ás

17 horas

ADVOGADOS

Dr. Gil Costa
E

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

A GAZETA

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone rr 1548

Dr. Salgado de Oliveira

Advogado

RUA FELIPPE SCHMIDT N' 9

XAROPE CONTRA CO
QUELUCHE FONTOURA

- EFFEITO SEGURO -

Tabeliães

R ,.
'

d A
A' venda em te-

e Inação e ssucar �s Pharmacias

_
de

..JOAO SELVA VENDE-Tenho o prazer de communicar aos meus dlstinctos ' SE uma ma-

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a ruà china de '«PONT-AjOUR» a

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- tratar na rua Deodoro. 3

phone n. 1144l ou nos depositarios CASA SAVAS e �'!'!"'!'��.������
FERNANDES NEVES & Cia. á rua Conselheiro Mafra. Delambert

Joao Selva e nada mais
. Compra-se qnalquer quantidade de nozes. RUA BOCAIUVA. 161

PHONE 1.100

Olivio Januario
de Amorim

SEGUNDO TABELLIÃO

Official privativo de pro
testos e mais annexos

RUA DEODORO. 5

Caixa Postal, 98 Phone 1323

Pharmacias

Fabrica de Massas
Conv�nça-se

Experiment.ando
MACARRÕES E MASSAS PARA SOPA
D IV I NA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA. 68 PHONE. 1180

Pharmacia e Dro
garia Moderna Letreiros

Pintura em geral a pre
ços modicos

Chrystalino de Barros

Rua Araujo Figueiredo, 23
f' LORIRHOPOLIS

Praça 15 deNovlmbro, n' 27

Telephone n: 1375

cm

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampora

Praça I 5 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

fUHDRDO Em 1844

Annuari� �o�mercial, Industrial, Profissional, Admi
nístrativo, de Estatistica e Informações

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Guia Geral do Brasil
( Guia Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS qe de publicação ininterrupta -Tiragem
32.000 COLLECÇOES

J' uolume -- Dlstrldo feàeral
z: " -- 5ão Paulo. minas e Paraná

.

3 " -- Demais Estaôos õo Brasil
e mais 2.000 exemplares do volume especial do Estado de

Santa Catharina
CIRCULY\ÇÃO: Nacional-Em todos os Municipios. Capi

taes e Estados do Brasil
'Volume especial do Estado de Santa Catharina

,
�ela primeira vez Santa Catharina terá uma completa

fonte de mf.ormações sobr� o Estado e todas as suas activida-.
des lndustriaes, Commerciaes e Profissionaes.
Redactor neste Estado:-A ..Montenegro de Oliveira

Director-proprietario da «Informação Commercial»
Rua Esteues 1unlor 16

___�� O R I A N O p'O L I S

DELAMBERT-Phone 1.100

���������
.
Almanak Laemmert

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Chocolate Isó BHERING
Usem o Corante
Guarany )

que é o melhor ,
Agente José F. Olavan IRua João Pinto 6

to. Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUA JERONYMO
COELHO. N. 3R

Artigo Dentario Artigo Dentario
Só na Joalharia MUller
Unico estabelecimento capaz àe satlstazer o mais exigente

profissional, mcutenõo sempre cornpléto stock ôe proôuctos õen

tarios nacionaes e extrangeiros. -- Executa-se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta 10alharia avisa aos seus freguezes cirurgiões àentistas que

resolueu ôesta ôata em õícnte fazer granôe reôurção ôe preço
nestes artigos.

Não compre antes de visitar este estabelecimento
JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Trajano, 4 C

c O M P R E - os rrlelhores calçados O NATAL APPROXIIVIA-SE! I� ,
:

-das melhores marcas NO M· I
·

"
SAPATO C H I C"

Brinquedos e artigos para presente [Ia Isce a-

o

nea Isóe s�mpre NAMlscelanea!
PELUSO F. Schmldt, 2 onde a varaedade e os preços são admlraveís!

......
'
... ,_r

• I
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DIRECC;14.0:--Do médico veterinario
...

Dr. J. J. de Souza

·1,
. ,

zm=...nj"..n?!j?o/,)3;.·�tm;-üi.D.oT
.

"

·ii$1i5'.."rn;":ZY�;_','-;'t±H ritMe!.P'HP�Pittffi'!53f'D:1 "ti!' F7 .tO :Y' rrrm =,t I Isr.....

ij�[���OO�� :::$:�::'*.1r.:';1�����:::��;C��]r:�:=_�J;;�\S1::�r::�-:r.�l�� CO ri Se I h os aos
I

A n I)SSa ex ..

� As boas senrU':!lnrles e a �� agricultores pOll"'tação de
�J sua conse���açã@. � I

. bnaha em
� ri,�.. Ga linhas
�. Pelo Agronorno ��. ;,per"n·tra'tadas 1933
� Dr. Ariosto R. Peix:oto � ',!",� ,

d F B I 'I��r$J�-::��::���*�::�::: ���,,� ?"]'z��,,�:-J-:-";J,:>,���l� rar�C�lÇO", C�I!'
•. ,

�s�eCla I Gxp�rt:st���a��e :I:l��a �:t���n;
Um bo n s:cl?, de galináceos 7,923.414 LIos de banha no

constitue i:n;)off inte cabedal gran- valor oHicial ,L 8.226.466$ :fQO,
jei,o, nt i S�) e.n se tratando de sendo: bruta 311.702 kilos, be
proJuc:ç o J� r ratérias alimenti- nehcrada 6,3J9.3-f8 bios; rdina
cias d� p.irn 'ira necessidade, se-

na 1.242.3G..J. b�0:;.
n.;o 11:11"�m I, um meio de au-

Inverno.

Os lucros a serem auferidos da
I criação de gallinhas na granja, de-
pendem do exito obtido na pro·

VOO pagacão" ôl!m�ntaçã� e trato d;s
I aves, pOIS e so medIante uma boa

combinação desses factores que se

ebenvolve efficiencia, e da effici
kms a hora

encia é qu� vem o éxito. O factor
»

basico cb exito é necessariamente
»

d b"
'

a propagação e oas raças, pOIS
» ,

h b" I' -

pDlS níio a oa á lmentaçao nem

bêlffi trato que transforme em boas

poedeiras gallinhasde má extracção.
Não resta duvida, porém, que a

bôa alimentação é de grande im

portancia, pois só quand) bem ali-
mentadas é que as aves de bôa

raça alcançarão um d�senvol vi
menta desf'javel. Em ultimo logar
vêm o bom trato, que ôbrange a

incClbação, criação, abrigo e hy-
gi �ne, cuidados esses que dcsem

�enham um importante papel se

_____ cs?era obter resultados malimos
de aves bem propagadase bem
alimentadas. (Do sr. .Jt[orley fi.
Jull- ins. no Boietim da Un; o I , _

Pan Americar.a) I

CAUSAS DA Df.GENERES- las, as que têm 6 ou mais espi
CENCIA DAS PLANTAS gas grandes, de uma mesma alho

ra e maduras ao mesmo t empo.
03 principaes meios de evitar Tornem-se as espigas grandes, bem

que as plantas degenêrem, são: cheias daquellas hastes de com-

a) -plantar sem-ates escolhidas, prirnento médio 1 I
.

Agm�n!ilr 05 l.l ','OS C a granja. -

perfeitamente maduras, sãs, não As espi;as das bastes muito
rn uor p irte c].). agricultores jà se

bichadas e .nern quebradas: b)- compridas estão prejudicadas pe- acha-ri plena 11 -lte convencidos de
fazer 5 l.c;ão todos os annos, lovento ou pela chuvav Os grãos que um avia rio bem tratado r-n-

mesmo que as sementes p:uc'r�am devem ser roliços e brancos, Por d t l 1, t� an 0, rei.i 1 vamen .e, como ou-

óptimas; c)-preparar da melhor meio desta escolha, no fim dê al- tro ramo C] nt ll' er de agricultura,
fórma possível o trreno para re- gum anDOS, acaba-se com a pra- e, em resultado disso a galinicul
ceber as melhores sem .ntes, de ga do arroz vermelho. tura va e se generalizando cada
prelerencia, da última colheita; d) Armrrem-se as espigas em lei-

vez m i s.

-fazer as plantações com semen- XeS, d.?pendurem-se em logar li- ['ú "L;'l'), ':urante os ultimes
tes aclimada, da sua lavoura ou vre de ratos. Tome-se cuida-lo

a:1I1o.', a c e ção de g 1 linhas vi.
dos Íooares de clima f! terra se- contra o caruncho ou bicho das ! 1 '

"
san- o exclusivamente a mnor p;'o-mdhan�es ao deIla; e)-não cul- sementes. Escolinm-se todo . o." J t lt d,IJe.;:J .; »v : , em rem. a o en

tivar uma planta seguiddmente na annos mais ou menos cem esp.« .r: té tsacnucar, ao menos a e cer o

mesma roça, e sim mudar para a I gas e d:::llas se terão, no anno se-
p:)'1:O, '1 i 1 1.1" ,ia dl crcação àe

roça vizinha; póde, entretanto, [a- guinte, mas de 10 SJCCOi. E .ta cl' a'/�j P l' i J consumo. Por
zê-la voltar no fim de dois ou plantação deve ser cuidad ; '2l

Ir U, qu , ,. � iJ,ocure restringir a

mais annos; f)- não· descuidar melhor [órma possi vel e {';ita b.;;n in.Íuscria á crc..t:(ão de raças de
das capinas e do combate ás mo- rala. Todos 05 di1103 repita-se a .dtl. :)"� )"; ·:n de postura,
lestias e aos insectos que atacam selecção ernbo.a a colh,;itJ s�j 1

c "11,)1'; i''l L 'laver uma grandé
as plantações; g), -não se �sque- esplendida. proporção d= aves que não podem
C,Of de estrumar o terreno assim A sdecrão d) tei:!;), do C'T) 'I· d f' d t� :t � '�;,:1' ':; Iza as para ws e pos ma

que notar a diminuição da colhei- teio é feiia lTI3i; ou menos dJ I ("I [>ropagação, com o que se

ta; h)-fôzer as semeaduras na mesmo modo. I tórna necessario desenvolver meios
épocha apropriada e a distancias efficient�s para preparar taes aves

convenientes; i)-só comprar se-
para o mercado, No intuito de

.

mentes que tenham fixadas as sUas
Conhecimentos conseguir este proposito, é preciso.

qualidades hereditarias e em casa�

ute i 5 que os pintos e frangos accusem

acreditadas e sérias. bom crescimento durante 03 mezes

da primavera e do verão. Convem
tambem aproveitar a situação do
mercado, pois os preços tanto de

ESCOLHA DAS
SEMENTES

PERIODO DE ALEITA
MENTO

12-16
8-20
6-12
6-12
4-8
6-8

a ve�' vivas como mortas são usu
semanas

almnnte mais elevados durante o
»

doutomno e os primeiros mezes o

Escolhendo-se as sementes, au Potro

gmenta-se a colheIta, a matura· Bezerr_o
ção é mais por igual, gastam-se I Cord�Ho
menos sementes, porque todas ger- Ca?fIto
minam e, além de outras vanta- LeItão

gens, a venda da producção é Cão

mais facil e o preço melhor.
O lavrador precisa ter várias

peneiras de grossuras differ�ntes
para separar as sement�s m,alOres

para a sua plantação, o que lhe Andorinha

d 'f' I d
1\ guiaá magm lCOS resu ta os. t-\�

As despesas que se tem el'1 Pombo correio

semear sementes ruins é a mesma Codorníz

que se f, ssem escolhida:, mas ,as
colheitas destas são mUIto malO

res. A escolha deve ser feita to

dos os annos e os resultados são

Na-o se deve deixar deseguros.
escolher embora a safra seja óp-

»

»

»

»

VELOCIDADE DO
NAS AVES

241
112
100
60

» »

» »

» »

Leuckart contou 1.200 kystos
em uma gramma de mU3clllo de

porco atacado de ti"ichinose, ou

seja trinta milhões de kystos no

animal inteiro.

tima.
O maracuj6. (Passiflora mali

formes) é err pregado em medici
na como sedativo nervino e dimi
nue a pressão arterial.

SELECÇÃO DO ARROZ,
TRIGO, CENTEIO, CEVA

DA E AVEIA

Pcrco�ra-se o arrozal antes da

colheita. Escolha-se a parte da

roça, onde o arroz tenha mai.s ou

wenos a mesma altura e vIgor.

Ah� o sólo deve s;r unifcrme na

sua r�qLe�a e livre de organismos

IparasJti'ls. .

Escólham-se as melhores, plan- I --

..

«Queimar a terra é

empobrecei-a, é pôr fó
ra o estrume indispen
savel ás plantas» --Arios
b Peixoto.

'** •

" allinha

Emulsão de
·kerozene

C. POSTAL, 112

A emulsão de kerozene é
um dos chamados «insecti
cidas de contacto», de facil
obtenção, de applicação cor

rente e recommendavel no

combate aos insectos suga
dores, especialmente contra
cochonilhas (coccideos), pul
gões (aphideos), etc.

FORMULA
Compraram banha bruta:

Sabão
Agua
Kerozene

500 gr.
4 It.
8 It.

S. Paulo
Rio
P "r.H};:Í
R;o G. Norte
Pernanrnbuco

277.123 kilos
14,600 »

9.835 »

1.200 »

600 » MODO DE PREPARAR

Compraram banha beneficiada: Corta ,se o sabão em fatias
pequenas; colloca-se numa

lata juntamente CO,TI 4 litros
de agua e leva-se ao fogo.
ahi permanecendo até que o

sabão se dissolva completa
m ente. Isto conseguido, reti
ra-se do fogo a lata com a

solução de sabão e junta-se
8 litros de kerozene, mexen
do-se durante bastante tem

po, até que a mistura do ke
roze:1e com a solução de sa

bão se faça perfeitamente.
Com uma bomba obter-se-á
uma mistura mais homoge
nea. Feita a emulsão que,
com o esfriar, tomarà a con

sistencia pastosa, guard�r
se-á na mesma lata para ser

utilizada no dia seguinte.
Obtem-se assim a Emul

são de kerozene concentrada.
I

Rio
S. Paulo
Bahia

5.034.192 kilos
969.133 »

85.985 »

83.580 »

54.202 »

33.180 »

24.000 »

13'122 »

7 .200 »

7.200 »

6.330 »

600 »

570 »

54 »

Pernambuco
Paraná
Rio G. Norte

S�rgip
C�aráe
Muanhão
Alagôas
Árnazonas

Parahyba
Espirit,) Santo
Rio G. do Sul

C::nnpraram banha refinada
S. Paulo 830.564 kilos
Rio 350.880 »

Alagôas 21.420 »

Rio G. Norte 18.900 »

Sergipe 6.909 »

Ceará 4.680 »

Bahia 3.000 »

Matto Grosso 3'000 »

Amazonas 1'200 »

Parana 1.020 »

Pernambuco 900 »

Rio G. Sul 60 »

APPLICAÇÃO
Quando se tiver de fazer

uso da emulsão de kerozene,
toma-se / parte de emulsão
concentrada e dissolve-se em

9 a /5 parte de agua.
Assim para um litro de e

mulsão são precisos 9 a 15
litros de agua. Para que o

concentrado se dissolva com

facilidade e completamente, 'Ideve-se dissolvei-o primeiro
em um pouco de agua quen-.
te e depois juntar-se o resto
de agua que deverá ser fria.
Para plantas delicadas,

como sejam roseiras, etc., I

deve-se fazer uso da solu
ção mais fraca, que é a que
se obtem dissolvendo 1 par
te do concentrado em 15 de
agua.
Para as plantas fortes,

como sejam mangueiras, la
ranjeiras, etc., emprega-se
uma solução mais forte, como
sejam a que se obtem dis
solvendo 1 parte da emulsão
em 9 partes de agua.
Obtida a solução, faz-se,

com o auxilio de um pulveri
zador, o tratamento das plan
tas atacadas. Os troncos e

galhos devem ser tratados

TRACHE'O - BRONCHITE
VERMINOSA DAS AVES

No ultimo numero de «A Ga
zeta Agricola», no artigo publica
do sob a epigraphe acima, um

pastel typographico mudou por

completo o sentido de certo trecho

que nos apressamos em rectificar.
Em vez de a assafét;da, a gen

ciana, misturados com o auxilio
da serin'1a Pravaz», leia-se: «a

<>

assafétida, a genciana, mistura,
dos com os alimentos.

Dão bons resultados as inJec

ções intra-tra::heaes feitas com o

auxilio da seringa de Pravaz.»

«Ã colheita depende
menos da semente do

que do adubo» -Jacques
Bujault.

Plymouth"

com auxi io de uma escova
O tratamento das plantas
deve ser repetido algumas ii

vezes, até que a praga seja
completamente axtincta.

O intervallo de uma e Ou.
tra applicação deverá ser de
15 a 20 dias.
Nota:-Para lavagem das

raizes de plantas citricas
dissolva-se uma parte da �
mulsão concentrada em 15
partes de agua.
(Communicado do Serviço

de defeza sanitaria vegetal
do Ministerio da Agricultu.
ra.)

I Correspon
dencia

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
natureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores
que a nossa. legisla
ção concede aos que,
de um modo geral,
trabalham nos campos
e nas fabricas.

Essas consultas, que
serão respondidas nes·
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação,
para o necessario es

tudo.
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procurare m os

contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao

adeantado fazendeiro,
I·

parecendo-nos que, as-
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
Santa Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.
A corres,londencia

deverá ser dirigida
A' secção "A Gazeta

Agrlcola"
CAIXA POSTAL 37.
Florianopolis- Sta Ca
tharina.

Terra adubada pro·

ducção dobrada»

O melhor sortimento de

artigos para homens só na

casa A CAPITAL.

Farinha de amendoim
Barradas

,. Representantes exclusivos para, o Estado de

Santa Catharina CARLOS �OEPChE S, A.
. .

Filiaes em: Florianopofts, Blumenau, joznvlfle, I ça à

�-=L_a_g_l_ln_a_'.aLaa=g_r_s.';_c_s_a_-O__F�ra_n_�_rl_S_Co__·� s_�__�s=-_'.um 1 I

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA

PHONE, 1.626

e brancas
.

Vende-se, frangos e franga3 dessa preciosa ra

Rua Esteves Junior 11" 57.
Para mais informaçôes-com Costa & Cia.
Rua Conselheiro Mafra n' 54.

'. ,
.......

"I -c
-
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ELEFUNKNEI
Typo "Super-Bayr.eutl."

O mais bello e mais aperfeiçoado receptor da actualidade
A ultima creação de TELEFUNKEN-ondas curtas e longas

.

A gentes'
� carlos Hoepcke, S ..A: Matr�z -Fl?rianopolis

flLIAES EM :-Blumenau-jomvIlle-Sao FrancIsco-Laguna-Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul II

ço
I

Quem ,afiança
o seu ReFrigerador 7

UM refrigerador 6 um grande conforto par. • I.r, • t.mbem ...

emprego de caplt.1 que precisa de estudo.

O. refrigeradores G. E., .Iém de possuirem tudo O que L. d.
II1ais moderno e perfeito em refrigeração .Iectrica, trlzem, n. marcI

General Electric1 uma supr'lma sarantia d. qualldad., dura�io • v,lor.

Ao comprar um refrigerador, lS.egur•••• d. que I ..Ichlnl • ba.
• O f.briclnte conh.tido t d. confllnSI - ..... • ,.frl,.r.dor G. L

MATAI ,
•

Com .-500 podereis comprar um

frasco de ROOAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
D .E

Paulo Schlemper
DEPOSIl o E ESCRIPTORIO

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

!ultimas edições da
vraria do Globo

Li-

• •

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

Campo Fóra-CyroMartins
Colecionadores de emcções-Dante de Laytano
O cr:hesouro do Arroio do Conde-Aurelio )'orto
O "14" -Hormino Lira
�eu Paulo Convalesce-Telmo Vergara
E agora �u moço} -Hans FalIada
�oque González-Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa
Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha
Introduccão á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes
./lventu;as do 'Rio da Praia-Carl May
Lincoln"-Emil Ludwig
Ginecolvgia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Pathologicas - Gonçalves Vianna

II UonfeilariaEspecialidades 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

Syriaco T.Atherino& Irmão
COMMISSÕES-REPRESENTAÇÕES E CONTA PROPRIA

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

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000

�IGordura Selecta (cõco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

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

PROCURE LER
O

"Calendario Blu
menauense para

1934"

Organizado por j. Fer
reira da Silva

U ,TI trabalho magnifico
Variada collaboração
Fartamente illustrado
Informações uteis
Indicador Commercial

PREÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

CO�REIO AEREO
.-. ...........-""_:' ".� 'r!t!'}'f.IiM....____.,.�-,."'.-#,';·I,

Fechamento de
malas

Para SUL--P. Alegre-Rio
Grande-U ruguay-Argentim

Chile-Perú-Bolivia
SABBADO 12,00 simples

10,00 regs.
NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória----Caravellas-
Bahia-Maceió-Recife--Natal-

Africa-Europa-Asia
SABBADO 20,00 simples

18,00 regs.

ICafé e Restaurant
"E S T R E L L A"

••• DE···

Paulo Posito
Elegantemente installado com confortaveis compar

timentos para exmas. familias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 14�

Bahia

;

Delalnb�rt
e nada mais

PhONE 1.100

Chiquinho

SEBUROS TERRESTRES E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital reullsoôo g.QOO:OOO�OOO
R�s�ruas mais à� 36.000:000�000
R�c:�ita em 1933 17.76Z:703�36t
'Jmmouela 13.47Z:Z99�349
R�iipon<;abiliàaà�s assumiàas ern 1933 Z.369.938:43Z�816
(Estas r-eapunscbtltõcõea r�f�r�m.s� sórnenre aos rnrnos (le

rOBO e TRAt-lSPORTES, quz são 09 DOIS Ut-llrOS em que
a rompanhia opéra)
Ag�nt�s, Sub'Ag�nt�9 e Regulaàor�9 õe Avarias em todos 05

Estaàos do Brasil, no Uruguao, (Succursal) e nas prlnclpaes
praças extrcnqetr-ce

Ag�nt�s em f'lor-lcnopoüe carneoe LOBO & CIA.
Rua r. mafra n' 35 (sobraào) raixa postal 19

Tel eqr. ALLIAt-lÇA Teleph. 1.083

5ub.Agentes em

JiiIl1'",...�.,

Escriptorios em Laguna e Itajahy
Blum�nau e Lages

---------------------------------------

refiram sabão
"
I N I:) I O" de (Curityba)
res domesticas --- Em caixas de

para lavagem de roupa e mistér
27 tabletes

Optima qualidade,as�a consistente , , ,
.. �conorpico , , I

..

�����e�".$1J�� �li'�.�o.R

I laminas Gillette legitima :

�I� PREÇOS AO PUBLICO AZUL, I
�

NOVA. •
� (10$000 PROBACK, •
i AZUL 5$500 VALET e GOAL •

-

• ( 1 $200
VENDE.SE NA •

, HOVA (8$500 •
� PROBArK 4$300 Pharmacla e Drogaria da FÉ G
ii VALET (1$000 •
ii ( 6$000

A' Rua Trajano H. 8

•
G BOAL 4$300 A REVEt-lDEDORE5 <O

I
�.. _._-

( 700 Preços excepclonaes :
�����������H����������--�����1'(��������8�i1��·�������U�

,I
't'

r GARANTIDD _...����. E CUSTA 6 $ �
a DISSOLVENTE NATAL (
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS.

RUGAS E POROS ABERTOS

RUA
_

CIOAD1; t�TAOO__

Fabrica de Bordadas
DE

Emilio Dinslaken
t-l�st� bem opporclhnôo esrcbeteclrnento execute-se com a

maxi!1la promptiàão o 5�guint�: mosquet�iros, Cortinados,
Cor-tince. Boràaàos ern ueatlõos. Toalhas, Ponto de jour,
Ponto à� Luva, Ponto reston�: Ponto Caà�ia, Ponto Bar·

àão, Ponto Botõ�s, Plissé. Boràaàos em machinas
5íng�r IZ Enxoual complete para casamento

Os . srs. comnzerciantes terão abatimento
RUA CONSELHEIRO MAFRA N.84

FLORIANOPOLIS SANTA CATHARINA

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
fundada em 1886 CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.3&0

Rua Felippe Schmidt n: 8
Caixa postal1Z9 Tel, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, E5ter�otypla,
Enccõerncção, Pautação, Tru
balhos em Alto R�llZvo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S A O J O S 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.

•
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Florianopolis, Terca-felra, 27 de Novembr,o de 193
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8 314
I�ep��!!rio etI® triHtividades, ttfje']iti�e

reo Tcehrnlaina rcáaan çfo�Uenscçã o- 8ai�a3
Senhoras e senhoritas na gerai

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

DES PO_R T_'O_"�_S_'.

__

-

�'�Qi:�Bg'IT�1 rN·�"';'4;�;l��v"id�1
Turf Ri ri hede i ro � REDAl'TOR � �'$'.,..._ '$"=-....,.,..-:2:.......-.1l:'�;J!;...."ã.,,":' � ,..�r�"=""'â:"�.z ��":Jj���,- ......._-"""""--......., •...,..,--_.... � JOÃo M. BARBOSA

..

�
..,'-""'�- �""''''''"...-=--'''-'.'''''�-'''�'''"� "" """"�"..""""""''"".,"'''=''"'' ''='•.='

Realizam·se no dia 9 de de- A Sociedade Catharinense d :llr:.::.c� �J:1t;��� OO��[�:::':"3:1� lilian WJndarley Outros partem ...

zembro, no prado do Roçado, Avicultura pretender dentre d
. ..

d S J
' d J I di II

. 1 Isso [OI' e a 'I' 9 '1 9. A graciosa s-nhorinha Lilian
mumcipro e ão ose, o oc cey pOUCOE ias, insta ar um W111C-

Clube Catharinense, diversos pa- deiro, para divertimento de SEU. Era eu a e ,se tempo sorteado Bdlo Wand�r1ey, filha do nosso

.

b vindo na cu
.. - d R' presa Ío confrade dr. \Vand..:r1eyreos, entre arnmaes 50 ejamente associados. ser m: "b alfIlçao o 10, no I r· ( .

P 1hecid
.

.

d ........""'?''RIl_ ....
•

nvicto C bravo 30 R.,' o t jumor, la? annos hoj-. (; a pas-con eCI os nos nossos meIOS ,� h I • .' glmGl1 (

Ía ausoi
, .

f· I 1 d d d I c tari ntã , 'I J sagem c a auspiciosa deita, a anrn
tur ismo, pe as esp en i as corn-!i\1 e nran ana, e tao aquartet a' o .

das realizadas,
A""-

�OS· t' A I d G versanantc distin?'Jido elementoN .... ti no an 1:2:0 rsena e uerra, na t)

N d
. Ü ��." ,

f) t -d r l-h, do nos o se! receberá, por certo
ota-se gran e interesse e aü- I 0n 1. o ,�a.a1Jouço. .

(I'" _ .

siedade pelas corridas do dia 9, ... "" ., - C' t l' mu.tas r c icuaco '5 as qüa�s fi {da- hias Leite Terres.
_ r' .. ,'I'" a .. orno eu, ou ros comp::Hi.L'lTO: -

d 00'Jl � ft �a
� .� h zela-se as ocia, I} Ca.Zda faz os melhores vo-haven o já crescido numero de iã f.t ;� g l, .�� � lUe'! vin .rn cu.nirir com o seu J�

d d I
lii1 � !liU '" �� 1 d b I' tos (lê bôa viarem.

apostas e gran e va oro cever c rasi e;ros,-il:)rovc'Ll- �

, Fazem cruzas hoic:Os contendores estão em opti- vamos as horas de folga para TC- :;

mas condicções e com «tempos»

I
O sr. ccl. Interventor F� cordar.nos a nossa terra distante. Para o Norte do Estado, segui Para os Íórtes remadores

quasi egualados, tornando, por isso, deral assignou os seguintes U.IS lembr ivam se da c,posa
--a exrm. sra. d. M \fil E·ui- fam no ornnibus d::l Emi::>reza! Um bouquel de rosas faço,

a peleja empolgante e cheia d � actos: e do'; fiPlO;;; outros a njiva; mui !ia Bruno Plerri, espo�a do sr. Ddriil": Ench�ndl), assiill, só de flôres
'd I l' (\ capitão Eloy Pierfi; DL Ribeiro JOHluim A. Cx- O meu mod<csto Estilh3.co ...

'

«torci a». eXO:leranc J: a P2l1GO, . q- t03, n j'ne,o e:n gu� c3taV.1 cu, a '1 J

Devemos louvar o esfo;ço di;· tonio Rosa Filh�), do car 2;0 ili� fj'rr:d 1, irm'i03, am;g03 e
--a exm3.. sra. d. Addaidc reia, F. We::�e, J hé Luiz Jun-

d'd I d' t
'

d J 1 d t:;'SCI" -() DI"� ·i('11! el"
roo -

) I
" 1 1 d Souza, e�posa do sr. �vhv;aJ Ale- ges, João P ...:rcira, Tt,�. Antonio

pen I o pea lrecona o. oc
..{ey

e L .�va' .)Ll'��'T' ,,,«..).1 .i,e � mmo�Ld, e!1i.e,'10 ,). nnss.!
xandre de S::>uza, Cmccionario do Tad-e, Bmdeira Ribas, G,�rsonClub, que num trabalho tItamco, Sebask10 da BJa v ISLa", do m, I h le !ao long� p. CidJ. qua�

C.., The30uro do E,lado; r
ome' L'J t::>'aconseguiu que se defrontassem em municipio e omarca cL: Cu-· . �•. r ',swa o �eU sen'ir da f )WÜ <J'. o , .•

I d 1 • r lh IJ d d --3. senhorinh'\ Iso!ina Pdi va,lide, no dia 9 ce ezemow, 03 ritybanos; O 2. ten�nte cta q�l' U.:us mel or :1:! éca ::>'l1.

I I P A 11 T E fI [unccionaria estadual;
me hores pare heiros. Força ub1ica·, ,nrh IYl -:yer TI mim, a auta era a int>r-
O ecplendido programma é o do car�o lk DJ 'c:;aJ) EJ- .)r"l,� fiól do qUe! me ia n'aba e

--a senhorinln JuEeta Co�lho

seguite: pecia! eÜ) M11l1icipio d: La- n .. lIa cu despejw3 as Jagrinas e

/. pareo --700 meis. -- gcs; O capi tã ) ela Forp Pu- d:zla as amarguras dcl minha sau-

2:000$000 blica �rnesto João Nl1i1CS do dade im'neWt. O lar do sr. Ttc. João Eloy
Pa!.nares, filho de Kitchener e cargo li2 D�lcgado E.3pc�:a· N.lm sJ.bbJdo á tard:! entra-;ne MendeS foi enri(lUecido co!y/ o

Itapiram -- 5 annos, de proprie- do mU:licip:o de Timb6, com pelo aloja'TIento a d..:ntro da 1 a. U'lscimento de U.11a interessanlissi
dade do Serviço dt Expansão jurisd cção no d2 Imlayal e com?aTlhia do 9J., uma turm,1 de m) memna.

Agricola e Pastoril; pernambuca- nomear, em substituição o 2. camaraJ.ls qUt: vinln cO;1Vidar
no, 58 kilos, jockey Armando tenente d1 !112Sma cQt'pora- me para fazer pa"te de um chôro
Rosa. ção Alberto Meyer; fazendo e tocar no dia seguinte num bai-
L d f'II d V

.

78 F P bl'
.

I E I D CI
Na Cathe:dral M.:ti'opolitana

a y- I 10 e amplro, I, na orça l! ,Ica as scgJin- e IH
- slação Q(; ona aía, a

I
sérá rezada am:mhã, ás 7 horas,4 annos, de propriedade: dos srs. tes classif:caçô;:,s: major I celebre Dona Clara que até hoje uma missa em inlencção á alm:-

Nelson e Samuel H:.:usi, nascid) CantiidJ Regis, Fiscal Ad,l1i- não desmereceu das SU3.S Lradi- d'l exma. sra. d. Adelaide Penedo
em Lages, úesteEstado, 37 kilos, nistrativo e Chefe do S. L; ções. Fui. M

.

jockey A. Silva. Capitão João Alves Ivlarin\lo, B.ilh �mos; o chüro agrad'Ju
lOreIra.

2' pareo -- 500 m[s. -- C011111andantc da 2a. Com- plell1mente. Chegam uns.

6:000$000 panhia c Caoitão Antonio de Na hora da bóia e do beb.:ri-
Zraza -- (Brazal E. N. N.). Lara Rib:lS,' Aj d l;1Í:: e Se- co, já avantajadamente apperili·

4 annos, de propriedad� dJ sr. creíario. vado, o encarregado da orchestra
ceI. Aristi'iano Ramo" nascido no fel o pedido: 20 cervej'ls, 8 san-

Rio Grande do Sul 52 kilos Para amôr, dwiches e 8 p:lsteis. A conta da
jockey Armando Rosa, di comida foi a rigor, a bebida, po-

Vampiro: (Rebbas e Mandin- panca ah>'lB rém, foi duplicada. Alcool, é na

ga), 5 annos, nascido em Lages, opinião geral, complemento indis-
de propriedadad� do sr. Alberto E' um bro :a�'do popular p�nsavd do musico; comida não,
Werner, 52 kilos; jockey A-I qu�: <<Iu,anto maIS, pancada é coisa secundaria. Continuamos
Werner. maIS amor.» E aSSim, pensa a ser assim tratados pela Dire-
3' pareo -- 400mis. premio José Raymul1do da Fonseca, ctoria do «Clube Malmequer».

1 :000$000 soldado da Força Publica; Certa occasião, porém, vari03

Concurrentes:. Sapé, do capi- que, ontem. ás 21 horas" cGmponentes do chôro haviam a- ;;_;;_;;;;; ;;;;;;;;;;�'''''';';: '''
tão Lara Ribas; Herval e Manda- tentou aggredír sua ex-aman- doeciJo, inclusive cu, victima dê;
lim, da Força Pública do Esta- te Horacia Machado, branca, uma intoxicação alimentar, segun- das despezas do bufe!, Vêm indi,
do; Bambú e Polvora, do com- com 17 annos de idade e do atteôtou o de. Paul;no Barce!- gnado e protesta:
mandante ceI. Renato Tavares. residente á rua Conselheiro los, medico do Batalhão. «Isso é um gasto excessivo.

Haverá omnibus á disposição Mafra. M�smo assim convalescentes fo- Onde se viu comer a�3im? Ainda
dos que queiram ir assistir as SE QUERES ANDAR DE mos defender os nickeis no baile si fosse bebida, va Lí!

grandes provas do dia 9. AUTO commodamente e com
do Clube de «Dona Clara». Olha, maestro, éJ orch �stra es-

segurança chama o
A' hora da comedoria e da lá dispensada.

For_' V GlIlIftRO
bebed;il o chefe da orchestra Vinte samlwiches e 10 pas-

Os melhores brins de li- U" &:.U fez o pe:lido: 20 sandwiches, lOteis!? Era o qu� fa'tava!»

nhos para ternos elegantes Phone 1.212 pasteis, 4 cervejas e duas agua,. E nó, fomos dispé!nsados. O melhor sortimento de DELAMBER r vende-lhe o

Casa PA R A I Z O I O Presidente do 1Il\'L,dmelu..:rll Foi o caso da anedoc:ta: artigos para homens só na 11 AJ
•

I eço
E NADA l\1AIS! f· , P' , A CAPITAL

me 'lor ge o por 19ua pr
que nunca izera a menor qu�stão ra que tanto pão:, casa

. PHONE 1.100 ,

Ge��� ------------------�-:====-----=-:-==========================-------------:-:--=-:::-::-=-��.��.;fa��

i · *��!Sedas, Sed e mais Sedas

-

GRA
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t. t:;;.. r
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c
E e todos os dias ás gt��uuie

quaeso sensaciona N

Festa Gau
a Etc.

pagam

___OJE:.Um especiaculo

1rap'e
os

com a

1$00

Sra. ArhHnisia B.

Regressou a Gmb
xada Catharinense
Rerno�

Acompanhada d� seus filhinhos.

seguiu ôntcm p1ra Capital da Re

publica a exrna. sra. d. Artemi
sia Borg,_;s Torres, virtuosa espo
sa do nosso amigo C0'11mandante
da Fortaleza de Anhatornirim Ma-

Volta a pujante Embaixada
Do Remo brilhantemente
RegrcssanJo á terra amada,
A' rena linda da gente!. ..

E n:1S mares onde andara
Fendendo as aguas nortis
Conceito bcllo firmaram
Os valentes dcsportistas�

De cabeça quebrad
(Nota polícial de
Gazela, 27-11-34

Gente nova

Por ocr:asião da pas3aagem paI
.

esta C'lpitJl, do sr. Antonio M. fvhr
quel. SU,),_;rinkndente Geral da
grand'o'a o;·g1.nizJI;ão de S::g:JfOS
de Vida «.::lu I A llerica», reali
zou-se s1bbado úk:no, na �éJ,� do
Lyra T�r1!1is Club, gentilmente
cedid.l pdo seu digno presidente, Em Pelotas ... (ora veja)
um almoço'l offerecido jJ�l�s -agen- Terra hibernal e bem fria,: i
tc:s d ,qUd 1 Companhl:1; nesta Se faz gostosJ cerveja

'.,

cldad�.. I Daguclla mesmo... macÍa ...
Nesta reU'11ão o sr.' Marquez

'

�ez eluc.dallva prelecção sobre o Em P,::lotas ,eu queria
J:!guro de VIda, ante o aspecto Sob aiuelle céo de anii
da vld:l moderna, dJCumentando-a Ví ver do no'I·-te;. Q d d'a..... I.,;. L... e 1
co:n gral)hicm, sendo bastante N f b' S I' B '1� a a fica u ' raSI!
apreciada. pelos pres�ntes.

Em seguida foi servido o al-

P'r'as ba ld,13 de «João Pessôa
1\ cousa jâ anda avêssa ...
C' _r. - _ A
01 a ajmaçao nao eoto:!
O pau come �iil ... cabeçf\ ...

,Com referencia á c

veja da Com�a'
Sul 3rc.s.1, de Pel

Missa:

O,ltem, chegaram do Norte dó)
EsLldo, pelo omnib.ls da Empre
za Darius: moço com um «.llenÚ» capricho

samente escolhido. Ao champanhe
fallaramro3 5rs. Aridlo Pierri, pela
sucurssal Pdranà Santa Cath3.rina;
Gerôon Gustosa, pela org1nização
de S:mta Catharina; Samuel Leite,
pelos agentes do Paraná e Alta
miro Lobo Gjimarães'

Por fim o homenageado, em

expressivas palavras, ae;ra -:leceu
comm')vidJ,mente a3 homenagens
que lhe foram prestadas.

Após o almoço, o sr. Marquez
seguiu viJgem para Curityba, em

companhia do sr. Ariello Pierri,
gerente da sucursal Paraná-S::mta
Catharina.

Capivary está em pai

.I' ,

V:Jrosa:

Addi:1o Assis Franca, UrbanC'
Camargo, Bolvino S.llb, P. L'lcds,
Zuiderstin, Domingos Ka;ti, P.
!Lidorio, Irên� Baier, Roberto
Baier, Irmã S:1?eriora, Arthur
Pçreira, Cla:Jdio M'Irlins, OT.ilia
Souza, Adelaide de Lima, j03.quiln
Pinto, Leonides H >akin R:lln03,

Eu ia a Capivary
Mas sabendo 'desse estouro
Resolvi fiCaI: _ªiui
P'ra não arriscar o couro ...

Eu prefiro passar mal
E até me3mo passar fôme
Do que andar de agua e sal
Nessa hora do ... pau come

Vão acabar com a

Saude de 'Poria.

Luvas as n1.1iores novida
des recebeu a

CASA PARAIZO

Sí a Saude se ácabar
Eu não sei C1)mo vae ser

Pois sem saude gozar
Ninguem nals terá prazer!. ..

"

! II
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