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I Número atrazado $300$20°1Número avulso Propriedade e direcção de ..JA\IRO CALLADO

NATAL DOS POBRESNotas politicas e o Os vendilhões
pleito de domingo

-----<o--

Dr. Nerêu Ramos

rinhas da 'nossa alta sociedade:
que sob a presidencia da encan

tadora Rainha da Primavera se

nhorinha Nair Wendhausen, per
correu o nosso commercio solici-

C(\ilSoante cleterminou o Tri- por vezes o caracter. para as d '1' ri. T I dtan o aUXIlO para o «1 'laia os
bunal Region.l, proceder-se-à, novas re'réga cí\ÍCGS, - 03 eternos Esco Ia de Pobres», patrocinado pela A G«
depois-de-a.nar.hã, á renovação exploradores da con.ciencia po- zela, com a solidariedade da im-
das secções eleitoraes de João pular em proveito pro,»io, nesta

A t-f. prensa local.
Pessôa, Capivary, Gaspar e Por- hora negra d.': nosa historia poli- r I Ices Interventoria Federal 2:000$000
to-União, annulladas por motivos tira, esquecidos de que estão Carlos Hoepcke S. A. 200$000
varies, julgull3 pejos meretissimos inelutavelmente e.cr evendo essa Concu rso Sociedade Anonyma
juizes eleito-aes como infracções historia, que será juI5ada pelas Casa Moellmann 50$000
ao Código que a Revolução de gerações [utur rs, absorvem-se no Dr. Benedl'cto Pericles
30 h b I J 1 d Terminaram, ôntem, na Esco-

ouve por em, ou por ma, mais torpe tornei') ne insulto-, e Fleury 30$000
ff

.

I' id d
..

d d
.

f la de Aprendizes Artilices o con-
o erecer ao SImp ono CI a ão mtngas, e enscer açõss, e ln a- Costa & CI'a 30$000
d d 1 I

.

d curso aberto para a vaga de pro-estas oces!.J agas, co omza as mias. Espiridião Amim 20$000
I I d

.

Ate' os lares Iôram devassados. fessor da cadeira de desenho te-
pero uso a 1 a', mas emmentemen- - - Joa-o NI'colau Jorge 20$000.

L d d bi I'
. chnico-prolissional.te pacóvio. á

.

e entr�, a am lçã? po inca
A banca examinadora Romanos & Irmãos 20$000

O que nesta heroica Floriano- e a intolerancia adversana soube- .

com-

C P b 20$000
I Ih

..

d punha-se dos srs drs CId Ro- asas ernam ucanas

Po is e a ures se vem passando, ram arranc r as misenas quan o'
..

d I
,a, cha Amaral. director daquelIa Es- José El.as 20$000

ês a annul ação até estas nz- não a calumnia, para vir queimà- M I L P 0$
d I I cola e Oscar Ramos. lente do igue aorta 3 000

-0- voenl:as vésperas o novo peito, a cá lóra, no fôrno crematorio J d O C 0$ O
d Instituto Polytchnico e architedo osé .e . .amp,os, 2 O O

H abeas-corpus exce -u, d� muito, máu grado em que se transmudou a imprensa O d SI F Ih 50$000
d I· h I d Frederico Ofeil, desenhista da Di- ctavio a 1 veira

�

I o
nosso e as ga enas í ares, o parti aria, �

D J d C M I 501' 00Segundo telegrammas recebidos pela Colligação Republicana ..•

D d rectoria de Obras Publicas, secre- r.. a osta o e mann ",O
:r que uma imaginação quente, im- ahi, em meio esse mar re- A d F (foi concedido hOJ' e, pelo Superior Tribunal Eleitoral, o habeas- .

'd I I tariada pelo sr. Pedro Bosco. rman o erraz pelo
pr �SSiO:1av�·, p:J éra porventura vo to em paixões sem freios, ar- B I 50$000

corpus impetrado pela referida ag jremiação politica, no qual ainda era arch.tcct ir. rernessando á praia toda a salsa- Apenas apresentou-se candida- Danc��o a.
C

'

solici.tada a Força Federal para garantir a ordem no pleito eleitoral de Lt3 i.itrrcjno, que deveria gem, toda a immundicie, procu-
to o sr. Luiz Marques, que já r.

ardmoAsmo.
amar-

$d m n o b d d exercia, ha annos a cadeira de go e rauJo 20 000
o .1 g : ..'

ser em e tréguas e e repou- rámos nós abrigar-nos num retra- ,

L'
.

C 20$000F r lator O ministro Colares Morena t ndo o ad rogado dr 'd h d I artes decorativas da Escola, sen- ivrana entra I

OI e .,J , ,

,. so para as esta.a as ostes os himento, profundamente deso ados,
Arth�r. C03ta defendido oralmente, sendo a ordem concedida per

I camelcts eL.to . aes, quando lhes redondar.;ente desilludidos da sin- do submettido a provas de! por-
Dr. Adolpho Konder 50$000

d d 'd d d
.'

d tuguez, gé!ographia e corographia, I
Casa Miscellanea 20$000

unamml a e, cumpria retemperar o espirito, e cen a e os ideaes, que mu am
h'

.

d B'I
. . s· Atheri & I - 70$0001<'T;r7'

.

f d' istona o IaSI arithmetica ynaco "TIno rmao -

Mortos de I rn POS�L�""O'-�'S sern ,:o�forme
os ve�tos, :uedr. Iz�r, educação civica, p:ovas pratica� H. Beck 20$000

CO.l orme as ap zrturas a, c

r-I d d h d
.. Carteira Previsora do L·u 10$000

t
. e esen o e ornato, projectivo,

cunps ancI.alls·d. , perspectiva e sombra e prolissio- Cindo de S -nna Santos 20$000

rnu Ita ara 1 U Ir o povo, invocam-
I D. B. ValIadares 20$)00

S eAde'. se fallazes ideologias, promettern-
na

O candidato apresentou Ubirajara do Carmo 20$000
se quantos paraísos a fértil ima _

as

anno ainda não se lembrou ginação humana concebeu, ace-
mais brilhantes demonstrações da

d sua capacidade, merecendo da
motivos varios, se atrazaram narn-se com irnpossiveis reivin i

commissão examinadora notas dis
cações,

Após o pleito, tudo é esquecido,
tudo é relegado para o bahú das
coisas velhas e imprestaveis. Isso,
porque do povo, esses vendilhões
do civismo 'brasileiro, esses phari
seus da nacionalidade, essa gente
que acabará vendendo o proprio
Brasil, não quer outra coisa senão

o voto. E, para tanto alcançar,
tripudia a alheia honra, intruja,
trapaceía, mente, calumnía.

do raslí
Damos abaixo a relação dc s 10-

nativos angariados pela Commissão
de graciosas e gentilissimas senho-

Partirá amanhã �para Gaspar onde vae presenciar a eleição
o sr. dr. Nerêu Ramos, chefe do Partido Liberal e leader da
bancada catharinense na Camara Federal.

-0-

Caravana colligada
Para Capivary, partiu ôntem uma caravana da Colligação Re

publicana, composta dos srs. general Valgas Neves, dr. Oswaldo
Bulcão Vianna e capitão Antonio Carlos Bittencourt, que ali vae

assistir a renovação das eleições.
-0-

Dr. Victor Konder
Procedente da Capital da Republica, chegou ante-ôntem á Blu

menau o sr. dr. Victor Konder, politico colligado e ex-ministro da

Viação.

2:830$000
(Conlinúa)

O Governo do Estado este

dos contribuintes do Fisco que, por
em seus pagamentos de impostos.

Sabemos que, antes das eleições, ordens foram dadas aos

senhores promotores das comarcas para fazerem parada na execu

ção da divida passiva do Estado, o que foi feito e ainda permane
ce a apparente tranquillidade.

Por outro lado, a actual Constituição não permitte cobrar
senão a multa de 1 O 0[0 sobre o montante da divida, de sorte

que o estimulo das cobranças em juizo desappareceu, porquanto,
os advogados da Fazenda do Estado não poderão se pagar como

antigamente no dorso dos contribuintes.
Devido á formidavel crise commercial e geral, é· muito

grande o numero de deveàores relapsos, forçados pelas circumstan
cias do momento, a propria Fazenda não daria vencimentos nas

execuções que se accumulariam em exercicios successivos sem alcan
çar fim.

Ora; tudo está indicando que a solução justa e de interes
se geral, é a despensa das multas e mais accrescimos com que se

costuma sobrecarregar o contribuinte que, de ,qualquer modo, não

poude pagar em tempo o seu imposto.
O Governo precisa cuidar quanto antes do assumpto já que

estamos em Natal e a praxe já admittiu a tolerancia que recla
mamos em nome do commercio e do publico.

Quinhentas vidas
que se perdem

tragicamente
tinctas.

o sr. Luiz Marquez fez um

excellente curso na Escola de En
genharia de Porto Alegre, onde
sempre se revelou um dos mais

distinctos alumnos.

Não comprem carteiras, luvas,
meies, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA ROMA�
NOS, á rua C. Mafra 26.

Assumpção. (via aérea) - O
Ministerio da Guerra distribuiu o

seguinte communicado:
"Annuncia-se que quinhentos

bolivianos morreram de sêde du
rante os ultimos combates no

Chaco. Desde o inicio da actual
,offellsiva os paraguayos, fizeram
dezenas de milhares de prisionei
ro� e tomaram material de guerra
no valor de dois milhões de dol
lars. 03 exercitos. paraguayos

avançaram 11 5 kiIvmetros no

sector do Pilcomayo e 82 no

sector de Picuiba.
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�tll'!. Hontem vieram á redação da A GAZETA reclamar "

Ass III gnadO contra as imundicies do cais Badaró.

� Nos estamos de pleno acordo com aquela reclamação, �
, � mesmo porque já pedimos providencias a' Exma. Sra. D. �

O d e�re.to das � �:::=!tu��isa:�atrona mui asseada e respeitavel, que cuida �
m ed I as � Cremos que a D. Prefeitura não gostou do nosso lem- ij

� brete, sobre as sujeiras do çais Badaró, pela maneira brin- ij
S. Paulo, 14 - Os estudan- � calhona com que abordamos o assunto. Ora, D. Prefeitu- �

tes, formando extensa fila, em � r�, não se agaste, nós de maneira alguma queremos só cri- �
perfeita órdem, pe\correram as ruas � tIcar. �
da cidade, em manifestação de � Não temos a pretenção de ser desrespeitosos com ma- 11regosijo, peja assignatura do De- � trona tão si�uda e prestativa. Si trazemos á baila isso ou �

roda9em creto estabelecendo o accesso de � aquilo, é porque n05 aníma o desejo de honestamente mos- �
•

anno, pel., m.di.,. � trar, a quem de direito, ., coisas feias da cidade que me-

I�iB assassina Vaccaria- � r�ctm �er corrigidas. Foi essa a nossa intenção quandope- �
d d t d � dlmos a Exma. Sra. D. Prefeitura uma providenciasinha �O' epu a a Lages "Saldanha da � qualquer, cont�a a sordi�ez que e.xiste ali _fJ.IIar6. Â :tr

Pennaforle I
Encontra-se ha dias acantona- Gama" � matrona respeItavel a�ofmou-se, virou-nos as:' costas, sai pi- J

dos na cidade de Lages o 2' Ba- � sando duro e fez oUVIdos de mercador ás1'�ossas pondera� �
talhão de Engenharia, que vae Santos 13 - (G) Prose- �I�

ções.
A _

, '.. ,
mlcIar o serviço de construcção guirá 'viagem. domingo para � dgora sao. os �oradores desse recanto da' ,�dade ij�d d d d

J. � que pe em proVIdencIas. Que faremos n' 'r � ..e estra a e ro agem de Vac- O sul, desÍlI'ando-se a Flo- � I ) M dI' E
os em pro ��t

caria (Rio G. do Sul) á cidade I rianopolis O navio escola ��
rec amantes. an a- os a. xma. Sra. D. Prefeitura?

Pare�'l-h· d S' � ce que pouco adeante pOIS ela se z
-

t d .......,
cat ann�nse G Lages. « aldanha da Gama.» � P f

. 'd h
anga e nao a en e. "

Reajustamento dos � Sã:�a
usamos a noIte to a e c ega1ll0S á seguinte conclu�

�I:I''!j Vamos apelar para o Badaró, a vitima de Japiassú. ti
Correios e Telegraphos � Ba�aró era médico, Badaló sabia higiene, Badaró tinha ..

, ri obngação de ser asseado. Bé\daró; o italiano martir da li- �
Porto Alegre, 14 {aéreo)-Foi remettido hoje, para ser r berdade no Brasil, não gostará de vêr um logradouro que �

submettido a approvação da Camara Federal o decreto sobre o rea- � t�az se� nome -que rememora a sua figura esbelta, comba-

I�.

t t d C
.

T I h � hva e hmpa, coberto de sujeiras e talvez atenda os recla- ..�Jun amAen
o os orreIOS e e

egrhap
os.

f d d f ��
mantes. Experimentem .

mensagem que acompan ou o re eri o ecreto oi assigna -

� ti
da pelo .srs. �rs: Getulio ya�gas, presidente da Republica e Marques : BIS B I L H O T A �
d J3 Re:s, mInIstro da Vlaçao. �r:&"'"*'''''*,''&'"''&'''"''�f ?}"t;r.="""_' ����� ����:z �.a.. :&��[���� ���.](�

Conselho
Consultivo Absolvida Estrada de

Reuniu�se hoje, pela manhã, no

edificio da Prefeitura Municipal
o Conselho Consultivo do Estado.

Aberta a sessão com a presen
ça dos conselheiros: Altamiro
Lobo Guimarães, Armando Fer

raz, João Alcantara da Cunha e

Clementino Britto, procedeu-se a

leitura na acta dos trabalhos da

sessão anterior, que foi approvada.
Em seguida passou-se a tratar

do expediente do dia.
Foi apresentado um officio da

Sociedade O�eraria de Canoinhas
e lido o parecer do conselheiro
JOão Alcantara da Cunha, tratan

do da equiparação dos vencimen
tos dos Juizes e Dezembargadores
em disponibilidades. Posto em

•otaçãos foi approvado, com res

triÇão quanto ao inicio do pa�a
Illento, opinião do conselheIro
Clementino Britto.

Rio 13 - (G) O presiden
te do Tribunal do Jury, dr.

Ary de Azevedo Franco, a

caba de absolver, em longa
e bem argumentada senten

ça,D. Odette Lopes de Aze
vedo.

D. Odette como não está

ainda esquecido, foi a é'\uto

ra da morte do deputado
classista catharinense Anto

nio Pennaforte, facto occor

rido em 27 de agosto, na es

tação de Cordovi!.
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O, músicos velhos e aposenta
dos teem a mania de se referir ao

seu tempo, como se fôra a epocha
Não será devolvido o original, do apogêu. E então quando co-

publicado OH não. meçam a: relembrar os artistas de
O conceito expresso etr ar/i outras éras ...

go de collaboração, mesmr soli _ Você não imagina o que
citada, não implica em respon era a musica no meu tempo; nem

sabilidade ou endõssc por parte queira saber. Vocês hoje são cati-

ria Rcdacc&o. ja de pinto.
Assignaturas Eu só queria que vocês ouvis-

ANNO 4�$000 sem o Mané do Padre toca� a

SEMESTRE 24$000 ,�Chuva de ouro», e. por ah.I a

TRIMESTRE 12$000 fora. f:?entre essc,s anhg�s mU�Icos
MEZ 4$000 um existe q.ue e o primus inter

A . - dcnci b
' I pares: o hoje abastado comm er-

cal I espon cncta, cm como.
M I F d C IhI

. ciante anoe ernan es oe o.
os valores re aÜJ'OS aos an-

l-I di b b
.

a las eu como om rasinúncios e assignaturas devem
c;er enviados ao Director-Ge- leiro fui fazer uma [ésinha no

veado e encontrei o Coelho numarente Jairo Calladn.
Cctxu P051al 37 animada palestra com o mestre

Pompeu e o Quito. A conversa

versava sobre música. A' minha
chegada o Coelho começou a re

lembrar os seus feitos brilhantes
na banda de musica da «Liga
Operaria» .

-- «Naquelle tempo havia mu

sico. Eu e o João Penêdo eramos

respeitados. Não nos igualavamos
com esses trompas de hoje; tanto

faziamos harmonia como solava
mos. Lembro-me bem, accrescen

tou emphatico: certa vez o Alva
ro, Souza escreveu uma marcha a

sólo de trompa. Fui feliz; foi um

successo. E garganfeou tanto que
eu me convenci ser v �rdade.»

Dando por finda a palestra sa

hi e segu.o me o Quito. Ent ca

minho encontramos o Praxedes a

qu m relatei a conversa do Coe
iho e e'l � nos disse o que houve
de verdade. E sorrindo o Praxe
de; nos contou: «E' mentira do
Coelho. Eu me lembro bem. O
tal sólo é da marcha «Mariola»
e foi o enterro do Coelho como

Com pratica dJS hospitaes
de Berlim, Pari � Vienna)

Serviço da F. B. 1., espi
cial para A GAZETA.

A questão da hyperthri
cose, tão comrnu:n nos tem

pos de hoje, constitue Ulll

dos ma.s uelicados problc
mos da esthetica pelo íacto
de que o-.::s fios de cabello

augrnentarn e engrossam a-

pós o matrimonio.
Os pelos do rosto consti

tuiam,
-

até bem P')UCOS an

nos atrás, uma molestia in

curável; eis a razão pela
qual as senhoras usavam

dep.latoros, navalhas, pedras
pomes e outros processos
para combater essa humilhan
te mo'estia medico-social. O
resultado era o peor possi
vel e os pellos iam augrnen
tando e engrossalldo, pouco
a pouco, com esses pseudos
tratamentos. Um facto inte
ressante ele ser citado é o

seguinte: muitas moças pos
suidcras de alguns fios de
cabelIo notam que, após o

casamento, ficam c 0010 ros

to repleto de pellos. De fa
cto, é isso, infelizmente, o

que se observa e cis a razão

pela qual a n:oça que pas
suir uma hypcrthricc·se, pe
q�lena ou grande que seja.
deve tratai-a o mais depres
sa possivel, pois, sendo as- ,-Menino ou menina d� nos

sim, poderà constituir sem sas escolas, que agora entras em

J11�do um lar, livre do peri- ferias, não queres aproveitai-as
go de vêr os pellos augmen- em um explendido e u�il s�rviço
tarem pela falta de um trata- social, ensinando a ler, escrever e

mento especializad,). contar a alguma pes�ôa analpha-
NOTA:-- Os clistinctos lei- beta que mora em tua (.asa ou

tores deste jornal podem diri- em tua visinhança, seja adulta,
gir qualquer pergunta sobre ou seja creança como tu? Se qu:'
O tratamento da pede, cou- zeres, escrevo a alguns dos mem

ro cabelludo, cirurgia esthe- bras da Commissão Executiva da
tica e dentais questões de Cruzada, communicando o teu

embeIlezamento ao medico proposico. Já ha uma menina de
especialista DR. PIRES, á uma das nossas efco�as, que está
Praça Floriano, 55 (6' afldar) inseripta nesse voluntariado sob
--Rio, Cli viando endereço pa- o n' 10. Não queres ser o nume- Entre as 375 promoções feitas
ra a resposta. ro 2. ? no Telegrapho Nacional, foram O director geral da Fazenda
��j ��:��1����l������ contemplados os seguintes funccio- Nacional em portaria Ide 4 do

�,-' CO NVEN �A_SE I
narios que servem na estação desta corrente designou, para servir em

�] "Y" �f Capital. commissão, no quadro moveI do

� que nos receptores PHILlPS são aproveita- � Estellita Neves a 3a. classe, Thesouro Nacional, o 2' escriptu-
�] das todas as importantes conquistas da sciencia

� por pontos de concurso; Nilor cario da De1esacia Fiscal, neste

�1 do rad,o, razão porque recommendamo-los. � Rolin a 4a. cla�se, por mereci- Estado, Honorio Ribeiro Dantas
�] � mento; Henrique Loureiro Filho a que se achava ljcenciado, no Rio.

�
AGENTES:- COSTA & Ca.

�
5a. classe, por merecimento.

�l,] RUA CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis � Aos promovidos que são func- Luvas as maiores novida-
�\� � oionalios zelosos e dedicados, Ades rçcebeu a

��il�'>��4��I����������'Gaze!ofelicita. CASA PARAIZO

A GAZETA
'II,
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DIARIO INDEPENDENTE
Redactor-chefe

MartintHJ Callada Junior

REDACTORES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em

quasi todas as localidades
do Estado .>

Collaboração

Consultoria
de belleza

O CASAMENTO AUOME]\;
TA OS PELLOS?

DR. PIRES

}

-E ° direito de gréve e de associação no Communismo?
--Não existe. Os Communistas, de facto, nos seus bole-

tins, entre outras «exigencias» até consignadas na propria Constitui

ção de Julho, (que é incompleta e ineficaz sob o ponto de vista so

ciol) falam em direito de gréve e de associações. Ora, no re

gime communista, ou marxiste (a Russia de hoje) não ha nem pó-
de haver «direito de gréve e de assaciação- por serem taes cousas Redactor Esportivo Cyprlano JosÉ Cr
incompativeis com o proprio regime. A estas horas está de pa- Catharina e Fuzileiros Na. cSConsagrar-se, aliás, a gréve e o direito de associação no

d 'd d rabens O sr. Tenente Avia- vaes. Serviram como J'uizes lnregime communista serÍa o mesmo que a eleição e preSI ente e

dr r Naval, Jorge de Aruda os srs. capitão Marinho erepublica num regime monarchico!
TC"Quanto ás brochuras de divulgação matxista espalhadas pe-

I 'roença, presentemente ser- te. amara.
vindo no Centro àeste Esta-la 3a' Internacional, ellas permittem tanto se conhecer a estructura-
d di

. . .

hcão real do marxismo (ou communismo) em face do Direito Publi- o, q�eh trIgt I�, com capn� o ARREMESSO DO DISCO
co e da Economia Poh.'tica, etc. com� da immensa amplitude do ed c�r�n. °t� °doS fOSt' pOln dOSr'v- •

C' -I I d F I' J inth t t d e 1I11Cla rva o es rva e A's 14,35, ainda sob applau.uaelto IVI qua quer esses ormu anos acint o que ra am e

I t d dP - d T on em. sos ao vence or a prova Que-rocuraçoes ou e estamentoxx Sahindo da Capitania dos bra-do-Pote, é dado inicio a éssa
-Porque, então, o Communismo consegue adeptos Portos á frente de um grupo prova de Disco que, após tenaz

entre as massas? de athletas, puxados pela resistencia de Buarque QuinteL
=Porque estão illudidas. A, massas proletárias, como

banda de musica do 14 B. C., da Aviação Naval, José Nun�
os populares, acreditam que, no Communismo, o rico fica pobre e cujos applausos não lhe Io- de Oliveira, já vencedor do Ar.
o pobre fica rico; que o dinheiro dos Bancos, dos Capitalistas, as

ram dispensados, ás 14,00, remesso do Peso, se consagra cam.

terras, as propriedades, etc., serão divididos equitativamente pelo esse bravo official, de espirita peão mais uma vez. Esse athlela
vcrd tdeiramente sportman, é bem cumprimentado pelos selUpovo!

Suppõe que o pequeno é que vae governar! deu entrada no campo «A dol- admiradores e Buarque Quintel�,
Como a Democracia-liberal permitte a luta de classes, a op- pho CO!1de:», sob uma salva num gesto sportman, o abraça pe.

d d P de palmas, la victoria conquistada.pressão do Capital sobre o Trabalho, o pre ominio o atrão so-

bre os Operarios, estes, por um instincto de reação e de revolta, A segui r é içada a Ban- Tomaram parte nessa prova I

muito naturaes, acceitam a doutrina que tudo lhes promette, inclu- deira Brasileira com o entôo Aviação Naval, 7 a. Bateria, H
do Hyrnno Nacional e o sr. B. C. e Escola de Aprendize!sive o direito de vinganças! Cammandante Mario da Cu- a quem pertence o vencedor.

'

O proletariado das cidades e dos campos ignora, porem,
J nha Godinho, após essa so-

que, no regime communista, é impossivel a realização essas pro- lemniclade faz brilhante dis-
messas feitas com a desfaçatez, com o cynismo com que os Partidos

I curso, cujas palavras profe-acenam, nos momentos de competições eleitoraes, com esco as, es- L t d d d
. .

ridas, fôram encerradas nes- uc a e ver a eIrOS gIgantes,tradas e auxilios á lavoura, ao c�mmercio e ao povo!
sa enthusiastica oracão: BRA- Ha muito não se presenciava um

I II SILEIROS, TUDO PELO disput� dessa �lasse de sport, COiD"O Brasil Novo vae nascer da Iucta social entre Commu-
BRASIL.--S. S. foi bem ova- tanta impetuosidade,nistas e Integralistas. Aquelles possuem uma ideologia: querem des-
cionado e os seus collegas] Disputando a La, eliminatoria

ti uir o culto de Deus, querem acabar com a Patria, querem dissol-
de armas lhe cumprimentrarn, os rapaz�s d� .14 B. C. venceram

ver a Familia, querem fechar igrejas de todos os :crédos, querem im-
com mu: facilidade os da Ca�.plantar o amor livre, querem transformar o Brasil numa provincia da

INICIO DAS PROVAS tania dos Portos,
Russia. Estes, querem garantir o culto de Deus, da Patria e da A seguir entram em luctaFamilia, querem implantar um governo finalista e disciplinador, que- CORIDA marinheiros e navaes da Avi'lçrem combater o capitalismo internacional que escravisa o Brasil e re-

e Fortaleza de Anhatomirim, Vsolver a questão social e interna pela organização corporativa, ex-
A'5 00 t- é dado cendo a Aviação após seria Id id I' d

..

I SI· ,en ao,tincção os parti os, pe a onentação a economia naciona num sen- sistencia dos bravos homensI inicio aos sports, com a pro-tido de bem collectivo e base matéria] para as Iami ias".
va de 1.500 metros cuja vi- Forte. Venderam bem caril a derII

u
"

ctoria coube ao soldado do rotei e o seu Chefe-o lo. T
Pelos municipios 14 B. c., Haroldo Bom, ob- nente Mathias Leite Torres, se'

tendo 2. lugar o seu collega mente enthusiasmado, lança pr
Irineu Cabral. De inicio I) testo por julgar illegal a derr
marinheiro Adão Müller a- dos seu.s commandados, Sem c

vançou bastante, vindo a ce- sequencias maiores, mesmo

der esse posto, após a 2. roo se tratar de sport, entre abraç
dada. Concorreram a essa e hurras, o distincto oflicial
prova a Aviação Naval, Se- venceu�se da derrota.
tima Bateria e 14 B. C. Ser- Então, se pegaram desta v

viram como juizes da mes- os marujos do C. C. "Santa Ca
mo os srs. tenente Figueira tharina" com o 14 B. C., ven

e Proença. do os do 14, tambem com f'
lidade; e, a seguir, os gigaol

ARREMESSO DO PESO da Aviação Naval com os gig
tes do I 4 B. C. se empe

A's 15.10, foram os athle- resolutos.
tas do Arremesso do Peso, Vence a primeira puxada
tomando parte nessa prova 14 B. C., a 2a. a AviaçãO e

a Aviação Naval, 7a. Bate- lucta é empatada. O povo de'
ria, 14 B. C. e Escola de A- nas archibancadas. Discussões
prendizes Marinheiros. De- sportmen, hurras, finalmente
pois de uma serie de arre· �omento verdadeir�mente �e
messos sagrou-se campeão ClOnaI. O sr. FranCISco Mala
da pro�a o athleta JOSé Nu- Souza Port.o, monit.or ?a Esc
nes de Oliveira" com 10m07 de AprendIzes Mannhelros, el

e em segundo lugar coIlo� quisita�o pela �viação para
cou-se O soldado Severino respectivos tremos, entra

Giasse, do 14 B. C., com '" ligeiro� ensinamentos aos seusc

perfomance de 1 Orno 1. Ser- panheuos..
viram de juizes os srs. te- Vem, fmalmente, o mome

nentes Menezes e Moacyr. da negra. O juiz o sr. tene�
- Sylvio Pinto da Luz dá a sahi�

QUEBRA DO POTE os rapazes permanecem sem puch
() povo aclama os seus affeiç
dos. Os nossos officiaes visitan
approveitam o momento e bat
photographias. Prosegue o leY
leva e o I 4 vence essa bella I
cta e é bem ovacionado.

O team campeão: Frederi
Dagostim, S.:v�rino Gi lssi, CI
men�ino Zacaron, Atilio Fa
no," Franci;co Guessi, Sera'
de Oliveira, João HQchsprugn
Virgílio Bussolo.

ACÇÃO INTEGRALIS
TA BRASILEIRA

Provincia de Sta. Catharina
(Departamento Provincial de Propaganda)

Desportos
ALCANÇOU COMPLETO EXITO A TARDE

SPORTIVA DE ONTEM, NO CAMPO "ADOLPHO
KONDER", EM COMEN\ORAÇÃO AO DIA DO MA

RINHEIRO.

Uma prova sensacional de Volley, Uma prova de pr.
1.500 bem disputada e uma partida de foot-baü em que o
campeão local foi vencido.

XIX

CABO DE GUERRA

trompa.
Lo;;o aos primeiros compassos

da pa te obrigada, o solista cahiu
fragorosamente e si o Estevão
Gonçalves não entra com o con

trabaixo, a banda ia n'agua na

certa. Nodia seguinte o celebre
solista pediu demissãG da «Liga
Operaria» .

Quem fala a verdade?
O Coelho ou o Praxedes?

Palhoça
o companheiro Ewaldo Blach não têm poupado energias

na actividade doutrinadora no Municipio sob sua cheíía. Domingo
penultimo, lotou um auto-omnibu5 com seus milicianos e acompanha
do do Secretario do D. P. P. aguem fizéra especial convite, rumou

para Sto. Amaro onde se realizou uma sessão de vulto na séde
•

provisoria daquellt: nucleo di�trictal. Salão repleto; mais 1 O inscri

pções e, muito em breve, dadas as sympathias da população local o

numero de ca�isas-verdes attingirá a meia centena.
II "

II

Florianopolis
Na sessão do Nucleo Municipal, realisada ôntem, foi pres-

t<.da significativa homenagem á Maruja Nacional, pela passagem do
«Dia no Marinheiro». Usaram da palavra o Chefe Municipal e os

companhe:ros dr. Joe Collaço, Secretario do D. P. M., e Antonio
Nune� Varella, da Chefía Municipal de Laguna. A' gloriosa Ma-
rinha de Guerra Nacional foram erguidos três vibra: t!S Anauês I

Emquanto os admiradores
do "arremesso do peso» a

preciavam essa prova, os

rapazes do «pote» se diver
tiam pela imbecilidade do
«cabra-céga.» Foi muito co

mica essa prova, que foi
vencida pelo soldado da 7a'
Bateria, Esperidião Thomaz
Machado. Concorreram a es�

sa prova a Aviação Nava],
7a. Bateria, 14 B. C., Cap��
ta'lia dos Portos, C. T. Sta.

p

N
P

Ccnlin:.:a na pa.
e

Os melhores brins de li
nhos para ternos elegantes

Casa PA R A I Z O .

Cruzada Na
cional de

Educação

SIGMAS
PARA CAMISA INTEGRALISTA CONFECCIONA

DOS NAS MEDIDAS REGULAMENTARES

PREÇO: DUZIA 6$000
PEDIDOS A Oswy Souza

RUA ESTEVES JUNIOR N. 28 !
O ••--------0••

romoções nos Vai servir no

Telegraphos Thesouro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Commercio, lndus-.
tria e Agricultura

Arroz sacco 44$000
Kerozene caixa 35$000
Gazolina caixa 55$000
Vélas de cebo caixa 1 6000
Soda Pyramide caixa 58$000
Cebolas caixa 44$300
Vélas stearina caixas 35$000 Mercado do Rio
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 FEIJAO

68$000 Côco sacco 50$000 ( d 60 k l )
Farello sacco 6$500 I

Por sccce e .i os

��:��� Farellinho sacco 6$500 Preto novo 13$000

Farinha de milho Marialina caixa Branco especial 25$000
62$000

24$000 Vermelho 20$000
48$000

Vélas de cêra kiló 7$100 Mulatinho 23$000

FRIO G A kil '1 $400 MERCADO FROUXO
rampos p. cera I o

9$000
Cimento Mau.á s�cco 11 $500

FARINHA DE MANDIOCA
7$500 Phosphoros Pmherrola!a 21 0$000

(Por sacco de 50 kilos)Arame farpado n. 12 rolo 25$500
F' , 11 $0008$000 Arame farpado n. 13 rôlo 30$500 Gma

com po
r 10$50020$000 rossa sem pu

MERCADO CALMO

�a de preços correntes na praça de

�ue o Florlanopolls

FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos H$500
Indiana 28$000

ASSUCAR
Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO

Sacco de 60 kilos

Sacco de 45 kilos

Moido de 45 kilos
Enc apados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'

Sacco de 60 kilos 9$500
5acco de 45 kilos 7$500
Moido de 45 kilos 9$000

SABÃO JOINVILLE
4$000
5$000

Caixas pequenas
Caixas grandes

o' IM

AVISO
A proprietaria da Cha

pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No
vembro n. 11, avisa á
sua amavel e distincta
freguezia .e ao publico
em geral, que acaba de

regressar de sua viagem
ao Rio de Janeiro, onde

adquiriu os ultimas mo

delos em chapéus para
senhoras, senhoritas e

meninas, de accordo com

a presente estação, e as

ultimas novidades em flo

res, fitas e quaesquer en

feites para o mesmos,
proprios para a estação,
esperando de sua ama

vel freguezia a mesma

preferencia de sempre.

Fpolis., 26-11 -934.

PROF. MILTON E. SUL
LlVAN communica á culta
sociedade de Florianopolis
que já iniciou � seu cu:so
de inglês pratico; socl�l,
eommercial e preparatono,
em aulas particulares e clas

ses pequenas. Matriculas a

bertas para ambos os sexos.

RESIDENCIA Hotel La

Porta. - Phone 1320.

Escriptorio Praça 15 de

Novembro - (Sul America

Predial.)

Perfumarias ' extrangeiras
e nacionaes, por preços ba-

ratíssimos.
CASA P.'\R" !ZO

DIVERSOS TaboMI�IMg.3x31 dz. 54$000
Pernas de serra lei dz. 28$000
Fôrro de pinho 1 4$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

16$000
Sarrafos de lei I x5 a dz. 6$000

CURSO PREPARATORIO Não maltrate
Exame de admissão ao Gymnasio os

•

anlmaes

VINHO DO o RIO GRANDE

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

Xarque coxões arroba
Xarque sortidos arroba

ARROZ
1 10$000 (Por Sacco de 60 kilos)
55$000 1 •

I 52$00020$000 Agulha EspecIa
22$000 Agulha Bom

.

49$000 i
20$000 Japonez E�pecl.ll 42$000 I30$000 Japonez Bom 38$000

27$000 Bica Corrida 34$000
IvlERCA80 FROUxO

Mercado de Floriaoopolls

Feijão preto sacco

Feijão branco sacco

Feijão vermelho sacco

Milho sacco

Batata
Amendoim

sacco

sacco

i���-----------'�---���
.

5$500 I CREDITO MUTUO PREDIAL
1$500 I1$)00

O1$500

sacca

15$000
20$000
15$000
13$000
10$000
10$000
12$000
13$000
9$000

14$000
25$000

$200
1$700
6$000

15$000
1$500
1$300
5$000

18$000
$100

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas da 20 kilos 1 15$000
Em h t 1S de 5 kilos I I 8$000
Em latas de 2 kilos 124$000

A1ERCADO ESTAVEL

Coelhos Gigantes
Branco de
Flandres

Com idade de 3 mezes

vende o casal a 20$000
CRIADOR

EWALDO BI\ASCH
PALHOÇA

Em Florianopolis pode diri

gir-se a Rapliael 'Digiacomo
R. Conselheiro Mafra, 76

Gatos do matto uma
Lontras média uma

Graxaim do matto uma

Graxaim do campo uma

1)omingas 1(. {j3rüggmann Catetos médios uma

Porco do matto' uma

Largatos grandes uma

. Veados mateiros kilo
Sedas, e outras novidades para _

verão, apresenta por preços nunca
.

vistos a CASA ROMANOS. MADEIRA DE LEI - PRI-

a rua' C. Mafra, 26.
, __ I MEIRA QUALIDADE

Curso Milton Taboas de Íei est. (3x23) duzia
38$000

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco
°

Farinha de milho sacco

Café em côco
Ervilha kilo
Banha kilo
Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

Carne de porco kilo
Toucinho kilo
Cêra kilo
Mél de abelhas lata
Nozes kilo

COUROS

Limpos pesados kilo
Refugos pesados kilo

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

PELES

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gordas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

1$900
1$700
1$600

As aulas terão inicio aiS do
corrente. Informações à rua Felip- A Prefeitura da Capital
pe Schmidt n. 119 com o Prof. está publicando edital avi
Xavier. sando que todo aquelle que,
_D_ez_e_m_b_ro_d_e_1_9_3_4_. em lagar público ou privado,

applicar ou fizer applicar
maus tratos aos animaes, in
correrà em multa de 20$000
á 500$000.

OFFICINA
XAVIER

FIRME

DIVERSOS

(por kilo)
Cêra
Cebo
Carne de porco
Toucinho

CAMBIO
Praças 90 dlv á vista

1 $800 5{ Londres 58$563 58$963
1$200

« Paris $785
1 $000 «Hamburgo 4$790
1$000 « Italia 1 $020
2$000 » Portugal $530 I« Nova York 11$870

I« Hespanha 1$620
4$000 « Suissa 3$880

30$000 « Belgica 2$780
3$000 « B. Ayres 3$450
4$500 « Uruguay 6$200
4$000 « Hollanda 8$065
4$000

-

SE QUERES ANDAR DE
3$000
8$000

AUTO commodamente e com

segurança chama o

Ford V8-200
Phone. 1212

E NADA MAIS

Concerta, limpa, lava
e reforma chapéos, de
qualquer qualidade, para
homens.

Trabalho esmerado
Preços baratissimos.
R. Conselheiro Mafra, 100

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO

������������������---���5TorK em IS-Il Énti'aàas e 5ahiàos

àe 19·]1 a 24·11

Feijão (saccos)
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banh'a (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos)

1.917
22.812
2.293
1.406

4.618
24.380
13.475
6.321

105.818
108.280
27.395
22.511
25.496
13.5�0

Faltam as sahidas dos depositos particulares.

Não comprem carteiras, luvas,

I
meias, sombrinhas, sem pri.meira
mente exarnmar o novo sortimento

I
r .cebido pela CASA ROMA

___________ NOS, á rua C. Mafra 26.

ou
ENDE-SE u�a �onfortav_el casa, _:;ita na rua prin

cipal do districto -joão Pessoa», com fundos

para o mar.

TRATAR NESTA REDACÇÃO

PIANO Vende-
se um piano Winckelmann, novo.

Informar-se nesta redacção.

Sorteios men

saes de amor

tisação, com

reembolso
mensal, ao I o

numero

sorteado, do
DUPLO

do capital
nominal

Combinações ! °

inteirame nte
)

novas e muito il
interessantes '

de titules de
capitalização,
quer saldados
quer de paga
mento fraccio-

nado.

-,

illli�III�;. .1;. 11:.lli:l
t:UI.if:lliznçii•• s. ,,�i

'"
't

Companhia Brosüeieo poro incentivaI o des-
• envolvimento do Economia

cai'\t� flub!lCl'lpto: c.ooo.ooosooo - Capital reaJ.laa.4o; 800;OOQiOOO
8e<1e Social; a.lUa l\

«O Melhor Titulo dentro do Melhor Plano pela
Melhor Sociedade de Capitalização»

---------�!--------
CONSTANTE participação de 50 010 nos lucros da Sociedade,

do final do 10' anno em deante, TODOS OS ANNOS.

SÃO OS SEGUINTES OS RESULTADOS DOS SORTEIOS REALIZADOS EM
29 DE NOVEMBRO DE 1934: I

/

TITU LO N·
12:000$000
6:000$000

6:000$000

17.418 Darcy Fausto Lopes da Silva-S. Paulo-contemplada com o Capital DUPLO
3.522 Jean Duvernoy-Rio de Janeiro-contemplado com Rs
3.522 Olegario Ribeiro de Barros-Cachoeira do ltapemerim, Estado Espirita

Santo-contemplado com Rs.
6.809 Menor Almira Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro-Madre Deus, Bahia

contemplada com Rs.
8. O 17 Rosa Amelia Borges-São Sal vador, Bahia-contemplada com um titulo

liberado de
3.106 Dr. Luiz Bastos de Oliveira-Rio de Janeiro-contemplado com um ti

tulo liberado de
3. I 06 Sr. Armando Oznibene-Botucatú, S. Paulo-contemplado com um tit a

lo liberado de

Informações com CAMPOS LOBO & CIA
Florianopolis, Laguna e Itajahy

6:000$000

6:000$000

6:000$000

6:000$000

maior e mais acreditado club de
sorteios do Brasil

MAIS UM ATTESTADO!

Isabel Luiza da

Canceiçaa, residente em ITA

COROBY, contemplada com o premio
maior de

Rs. 5:135$000

IS de Dezembro
•

Grandioso Sorteio
Premias em Mercadorias

I Premio na valor de Rs.
10 Premias" " "Rs.
10 " " " "Rs.

5:165$
30$
10$

E Muitas Isenções
Habilitae-vos!Inscrevei-vos!I

� Judo por 1$090 i
�Jç���� �----�--------------------_._�l��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1===================
I Dr. Arthur Pereira

e Oliveira
CLINICA MEDICA

Doenças de Crianças
Syatl1erna Nervoso

Aná/yses clinicas

l3.acteriologia, sorologia,
chtmlco

RESERVA ALCALINA

Hemosedimentação
Consultorio:-Arcypreste Pai
va, I. Consultas: - Das I 5
ás I 8 horas. Phone. /618

'R_esidencia:-Visconde de Ou
ro Preto, 57-Phonc, 1524

ADVOGADOS

Dr. Gi I Costa
E

Dr. Cid Campos,
Escritorio: Rua Trajano)
n' 11. 1

Dr. Pedro de Moura Ferro
I

t
I

Rua Trajano, n: 1 sobrado!
Telephone no 1548 ,

Advogado

=-================�i
Dr. Salgado da Oliveira

Advogado \
RUA FELIPPE SCHMIDT N; 9,1Dr. Antonio Botini

Medicina laterna-> Syphilis I
i Escriptorio de Advocacia
IVias Urinarias

Rua Traj,m�, 21

Consultas ás 17 horas

Telep!nme 1.658

Consultoria e Residencia I
I I

I Cathedratico de Direito Com
I mercial da Faculdade de
I

===

Consultoria: R. Felippe
Schmidt n: 18, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 hs.i.Telet.
1475 - Res. Visconde de
Ouro Preto, 75-Telef. 1450
=

Dr. Sizenando
Teixeira Netto

TIJUCAS

Dr. A. Wanderley Junior

Direito

ACADEmlro
João José Cabral, provi.
sionado.

1(. Felippe Schmidt, 9-sala 3

Pharmacias

AV i sa a dístincta freguezia que acaba de re

ceber, LINHO, FRESCOT e CASEMIRA na mais alta

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

RUA JOÃO PINTO N. 21

literarias
A Educação na Russia Sovié.
iica - Por S. Fridmann

I

1{ua Trajano, 7 (sobrado) \Consultas:-2as., 4as.,5as.
e sabbados-das 7 ás I 2

e das 14 ás 20 horas

Pharmacia e Dro
gana Moderna

Praça 15 daNovambro, n' 27

Telephone n: 1375

Pharmacia
POPULAR

DE
Antonio d'Acampara

Praça 15 de Novembro 27
TELEPHONE 1170

Pelles
Compra-se pelles

crúas de Gato do Mat-

Artigo Dentaria Artigo Dentaria
Só na ..Joalharia MUller

Unira estabelerimento rapaz de satistazer o mais exigente
profissional, mantendo sempre cornpléto atock àe proõuctoe àen

tarios narionaes e extrangeiros. -- Exeruta·se qualquer traba

lho em ouro, (Refinagem, laminações, etc.)
Esta Toulhur lc avisa aos seus freguezes rirurgiões àentistas que
resolveu àesta àata em àiante fazer grande reàucção àe preço

nestes artigos.
Não compre antes de visitar este estabelecimento

JOALHERIA-RoBERTO MULLER-Rua Traiano, 4 C
;;;;;;;;;;;;o__

Furumdungo -Por Souza Cao

Refinação de Assucar ::::fina/y,,=porGastãope-
de [eira e Silva

-

J OAO SELVA Cassacos - Por Cordeiro de
AndradeTenho o prazer de communicar aos meus distinctos

freguezes, que mudei meu estabelecimento para a rua Edições de Adersen - Editom

Bocayuva n. 154, podendo fazer seus pedidos pelo tele- Edificio d'A NOITE - /4'

phone n. 11441 ou nos depositarias CASA SAVAS e andar RIO
FERNANDES NEVES & Cia. á rua C o.iselheiro Mafra.

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

to, Graxaim, Raposas

e Zorrilhas.

RUAJERONYMO
COELHO, N. 3R

Gravatas em lindos pa
drões. Variadlssimo sorti
mento CASA PARAIZO

CLINICA MEDiCO-CIRURGIA
DO

Dr. Aurelio Rotolo Telephones :

Com pratica nos hospitais 1.620Escriptorioda Europa I

Residencia 1.274
MOLESTIAS DE SENHORAS I I

Nas grandes luctas que desde-

-PARTOS ������-�����. bram no campo da actividade so-

Diagnostico àas molestias cial ou commercial, o espirito mo·

Internas pelos RAI05 X Accacio Mo- demo e bem equilibrado utilisa o

Tratamentos com as Radio - telephone como a mais inprescin-
Ondas Curtas e Ultra C..:rtas· divel das necessidades!

Radias U. Violeta e Infra-Ver-I
re I ra tem seu escrip

melhos--Completo Gabinete de IElectricidade Medica tório de advocacia á rua

Applira o Pneumo-Thorax Ar
tiflc!ul centro a Tuberculose Pul
monar, com controle raàiologico

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.-

Caixa Postal, ) _ J.
"

Fabrica de Massas·'

Casa 'Beirão' ••�••"."�.Jj".O.".O,,O
ESPECIALIDADE, em = F brl d Me· li

â� s����r��S /c�:ae�,a��: II a rica e ov IS I
I vesseiros de prirneira qua- • Pedro

DE

Vitali e
Clinica Medica lidadc.pastas commerciaes ., O

e escolares. Arreios de to- à . �
da espécie e todos arteía- Õ ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUE� e.ctos de couros. � ESTYLO-ua João Pinto, : / B-TeIephone, 169

O
Rua "Círadenles, 3 -Fpolls. GG��.�G�tJG.�O".�GO"••

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

COMPRE--OS rllelhores calçados das O NATAL A PPROXIMA-SE I II !
melhores marcas No

.' M Ilsce·'a-, , .
.

. Brinquedos' e artigos para presente na

SAPATO CHlq "nea!sóesempre NA Miscelaneal
PELUSO F. Schmldt,. 2 onde a variedade e os preçooãss admiraveis!

Convl9nça-se
Experimentando

MACARROES E MASSAS PARA SOPA
DIVINA-OS MELHORES

RUA CONS. MAFRA, 68 PHONE, 1180

Almanak Laemmert
fUHOADO Em 1844

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

geraes sobre todo o Brasil

UNI C O (Gu�a Geral do Brasil
( GUla Geral do Estado de Santa Catharina

90 ANNOS 'de de publicação ininterrupta -Tiragem
32,000 COLLECÇOES .

-

l' volume __ Oistrlrto feôlZral
Z· " -_ 5ão Paulo. minas IZ Paraná
3' -- Demais Estaôo5 ào Brasil

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

CIRCULAÇÃO: 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 inío rrnações sobre o Estado e todas as suas activida
des lndustriae 5, Commerciaes e Profis5ionaes.
Redactor neste Estado:-A. Montenegro de Oliveita

Director-proprietario da «Informação Commercial>
Rua Esteves 1unior, 16

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quem afiança
o seu Refrigerador "1

'é·

u ,\.1 rerrig�rlldor é um 9rlll1de conforto pari o ,,,, • tlmbem ...

emprego de c.apital que precisa de estudo.

?s refrigeradores G. E., .Iém de possuirem tudo O que ta. d.
maIs mederne e perfeito em refrigeração .Iectric" tr.zem, nl marcI
General flectric! um. suprema garantia de qualidade, dlllaçio • v.lor.

Ao comprar um refrigerador, ISseaur•••• 4. que
--

•.••cIaJ�•• �
• O filbrican�. conhecido • de COnl,."c1 �- llIla • refrl••r.dor G. ..

a·

e'
Peça Informaç6u CHI uma dcmonstratlo, I ..
•0110••uxili.r.... ta'."'" ,.,. II ' 1. ..

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

Fornece doces de todas as qualidades para ca

samentos, baptisados e bailes.

RESTAURANT A LA' CARTE no primeiro andar

THEODORO FERRARI
RUA FELIPP SCHMIDT n' 10 (ESQUINA DA

RUA TRAJANO) Telephone 1.194

MATAI- ,
•

Com l-SOO podereis comprar um
frasco de RODAX extinguindo com

pletamente moscas e formigas.'
Destribuidores para o

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

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
orrosn o E ESCRIPTORIO

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

PROCURE LER
o

"Calendario Blu
rnenauense 'para

1934"

Organizado por J. fer
reira da Silva

U.» trabalho magnifico
Variada collaboração

Fartamente illustrado
Informações uteis

Indicador Commercial

Pj�EÇO 2$000
na LIVRARIA

CENTRAL

CO�REIO AlREO
Fechamento de

malas

Para SUL-P. Alegre-Rio
Grande-Uruguay-Argentin.i

Chile-Perú-Bolivia

SABBADO 12,00 simples
10,00 regs.

NORTE---Santos-S. Paulo
Rio-- Victória-v-Caravelles
Bahia-Maceió-Reciíe-Natal-

Africa-Europa - Asia
SABBADO 20,00 simples

\8,00 regs.

Delamberl
e nada mais

PhJNE 1.10(1

Chiquinho

ri�S�y�r�ia�c�o�T.Atherino& Irmão
II COMMISSOES-REPRESENTAÇOES E CONTA PROPRIA

Agentes das Industrias Reunidas F, Matarazzo--S. Paulo
====================================

Standard Oil Company Of Brasil (Kerozene marca

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

LILY e CLAUDIA, premiadas com cheques de

50$000 até 1:000$000 •

Gordura Selecta (cõco)
RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 29

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

Café e Restaurant
"E S T R E L L A"

••• DE···

�aulo Posito
Elegantemente' installado COrrI confortaveis compar

timentos para exmas. famílias
Restaurant á la' carte

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

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

Praça 15 de Novembro, 4 - Telephone, 1420

Ultimas edições da
vraria do Globo

Li-

I

.
-

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

--------------------�----------============�����������

Campo Fóra-Cyro Martins
Colecionadores de Gmoções-Dante de Laytano
O �hesouro do Arroio do Conde-Aurelio 1 'orto
O .. /4" -Hormino Lira
Seu Paulo Convalesce-Telmo Vergara.
E agora seu moço! -.Hans Faliada
1?_oque González-..Affonso Rodrigues Hansen
O Divorcio no Brasil-Othdo Rosa

.

Festa de Luz e de Côr-Damaso Rocha

lniroducção á Sciencia do 'Direito-Djacir Menezes
.Jlventuras do 1?,.io da Prata-Carl May
Lincoln-Emil Ludwig
Ginecologia Pratica- Ernst Runge
Anatomia e Physiologia 'Pathologicas - Gonçalves Vianna

Prefiram sabão "I N I:) I O" de (Curityba)
res domesticos --- Em caixas de

I c o m p a n h �"�un�:� i.: n'�7� """

da B a h i a

I 5EBUR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05
Incontestavelmente A Primeira no Brasil

rrpital n�alisaao 9.000:000$000
Reservas mais ôe 36.000:000$000
Receita em 1933 17.762:703$361
Tmrnovals 13.472:299$349
Respon'3abiliôaaes casurnlôca em 1933 2.369.938:432$816

(Estas responsabiliàaàes referem-se sórnente aos ramos àe
fOSO e TRAH5PORTE5. que são os DOl5 UHlr05 em que
a rompanhia opé ro)
Agentes, 5ub-Agentes e Reguladores ae Avarias em toàos os

Estaàos ào Brasil, no Llruquc- (5uccursal) e nas principaes
praças extrangeiras

Agentes em florianopolis rAmp05 LOBO & rIA:"""-a
....""

Rua r. mafra n' 35 (sobrcõo) raixo postal 19
Telegr. ALLlAHÇA Teleph.1.083

Escriptorios em Laguna e Itajahy 5ub-Agentes em
. Blumenau e Lages

�2� ��_ iS'l2��,.��$� �'���fS'�j.1I@r,.��.[�,!il� @t!.,�;'- l�l.�� l'W!. <S.I6
({J� "'F � .Q)h!(!l�� �� � � �j)'J�.�M���� � ���)i �';J 'r;J;j�J

I laminas Gillette legitima \tI
; PREÇOS AO PUBLICO AZUL, t ��

i·�
NOVA, •

�
� (10$000 PROBACK, ;

I
AZUL 5$500 VALET GOAL �

( 1$200
e

�

�
(

VENDE·SE NA &
� HOVA 8$500 &
O PROBArK 4$300 Pharmacia e Drogaria da FÉ e

I
VALEr (1$000. gA Rua Trajano H. 8 (

.s ( 6$000
- •

! BDAL 4$300 A REVEHDEDORE5 &

; I 700 Preços excepcionaes í O

�i��.�O�••�••�..�����I.
-

:I PARA A BELLEZA DO ROSTO:
'; '�\;{�\:�:�}::,;�J.:��fr n.' �fl:NTE

'. '�'{�(;;' ..., �." ,�,' �r.:,v \.)'4 JJ

�" NAtAL
E' GARANTIDO

'� E CUSTA 6$
-,

a DISSOLVENTE NATAL i
ACABA COM AS MANCHAS, CRAVOS•

RUGAS E POROS ABERTOS
...........

• II

____ I�TI'DO__

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 ürva
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 Florianopolís

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
fun�aàa em 1885 CAFE'JAVA

Praça 15 de

Novembro
TELEPH. 1.360

Rua FeJippe Schmidt rr 8
raixa postal129 Te l, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Tvpographia, Estereotypia •

Enccõerncçõc, Pautação, Tra·
balhos em Alto Relevo etc,

Filomeno & Cia.
End. Tel. FI LOM ENO

F L O R I A N O P O L I S - S À 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.

para lavagem de roupa e mistér
27 tabletes

Optirna qua lidade
. Masas consistente ... Econornico .. ,

- '"
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