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o vice-presidente do Partido __.--=_._'�J"�_1.-:'1:;
__

--===-_-Republicano Catharinense
distingue o senador Arthur Costa, escolhendo-o
seu represenatante na reunião doConselho Fe
deral da Ordem dos iA.dvogados do Brasil.

Na última reunião da Ordem dos Advogados de
Santa Catharina, o seu presidente dr. Fulvio Aducci, es-

colheu o dr. Arthur Costa, para seu represe�ltante na reu-I. .�:",,,,, --�;:":i;f,.,.,-
nião do Cons�lho Federal da .Orden: dos l:vjvoga.�os do

i ���""�
Brasil, a realizar-se, no proximo dia 11, na Capital da

Republica.
Assim foi procedido, porque do referido Conselho

tazem parte todos os presidentes das secções estaduaes.
O dr. Wanderley Junior, presente á reunião, im

pugnou aqueIla escolha, affirmando que o dr. Arthur Cos
ta havia procedido incorrectamente com um seu cliente,
trahindo ao cumprimento do dever de advogado.

Replicou o dr. Aducci, vice-presidente do Partido

Republicano Catharinense e director do DIARIO DA
TARDE, declarando que desconhecia aquella asserção.

Revidando ainda o dr. Wanderley [or., prometteu G C ",." Alevar o caso ao conhecimento da Ordem dos Advogados .

.

W
(1,0 Brasil. ---l�.1A�

---"-':.'��':lI.:"---Esse facto tem sido commentadi�.simo no seio' da, ATENAS, 5 (G)-OS jor- choque cn'r;:e os'" grevistas e
classe dos advogados, havendo quem anance que o chefe naes annunciarn que se de- a força armada, haviam fica
do P. R. C. está indignadissimo com o seu successor ... na mm sérias agitações em do feridas 25 pessôas, en-

politica. Candia na ilha de Creta. tre as quaes se contavam
Temos a accresccntar que essa distincção se tor- Con;ta que a zréve ope- cinco gendarmes.

na mais evidente, visto que o dr. Arthur Costa não é raria declarada al\ assumiu ° commandante militar da
inscripto na secção da Ordem dos A dvogados deste Es-I caracter insurreccional. Creta deixou Canéa com
tado. Os grevistas tinham inva- destino a Candia, onde já

dído a Prefeitura, saquean- se encontra á frente de re

d0-1he as dependencias Num forças militares. Dois con
"' ......

'''''''''!� .

11 [tra-torpcdeíros acabam de
Salao Cornmercrat receber ordem de partir para

Barbeiro e Cabel!eleiro Candia.
O ministro do Interior an

nuncia que o prefeito de
Candia telegraphou assegu
rando que a ordem naquella

A região seria restabelecida

�. ainda hoje.
° ministro da Guerra com-

municou-se por largo temp-o
com as autoridades civis e

militares de Creta.
O general Condylis decla

rou aos representantes da im
prensa que uma esquadrilha
de av.ões de bombardeio ti
vera ordem de partir ímrne
diatarnente para Candia.

A GRAVIDADE DA SI
TUAÇÃO

ATHENAS,6 (G)� As
últimas informações recebi
das de Candia mostram que a

situação é mais grave de que
se suppunha. O número dos
grevistas amotinados jà era

de quatro mil e muitos dis-
punham de armas de fogo. Rua Trajano n. 1 (sobrado)As forças militares locaes
não eram sufficientes para
assegurar a ordem e recla- A .-

maram reforços com urgencia. S prlsoes
Annuncia-se que houve

novo choque ;sangrento entre
os amotinados e a tropa, ao
meio dia.

Em varias aldeias da profez o elogio de Si I .. vinda de Candia tinham es-
vei ra Mart: ns talado desordens.

�t ���' As autoridades locaes ha-
RIO, 6 (G)-- Na sessão

DEL" BERT & CIAde ontem do Senado, o re-
1'\'

'.

presentante catharinense sr.
A melhor lenha por Igual

dr. Arthur Costa fez o elo- preço.

gio de Silveira Martins, pro-I. PHON�.__�.�.?O
nunciando amp]o estudo s�- Partido Repu-IIbre a pensonahdade dI) VI- .,gor?so t�ibuno e estadist:l bl icano dedo ImperIo. I

·

.

Traçou o perfilda egrezia taJa hy
fIgura dos Pampas, sendo ° Partido Republicano de
muito feliz em varias das Itajahy em uma grande reu
suas affirmações pessoaes. nião realizada em meiados í '

Pediu finalmente que a da semana finda, deliberou ICasa se associasse ás ho- sobre varias assumptos par
menagens excepcionaes pres- tidarios, ficando assentada �
tadas á memoria do grande que o mesmo comparecerá 11 Phone n. 1.618.
vulto. ás urnas no pleito municipal. �I .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..:.l

o ministro

da Viação
VaF�A.' A' SANTA
CATHARINA
---(�--

RI0;6 (G)-Att.:!ndenclo ao convite que lhe foi feito pe-
los governos de S. Paulo, Santo Catharina c Par.1uá, o ministro Mar

ques dos Reis viajará ainda esta semana com destino áquelles Esta
dos. Antes, porém, o titular da Viação irá a Minas, em companhia I

do presidente Gelulio Vargas, afim de assistir á solernnidade da I

inauguração do ramal dê Santa Bai bara, da Central do Brasil. No
dia 11, então, o sr. Marques dos Reis, em companhia do seu colle

ga das Relações Exteriores, sr, Macedo Soares, seguirá para S.
Paulo, onde assistirá á inauguração dos cursos jurídicos, naquella ca

p.tal, Em seguida, o titular da pasta da Viação proseguirá viagem
para Paraná e S.1 lia Catharina.

o dr. Victor Konder

representante das OPPO
sições que apoiarão

o governo
==0==

rorria. hoje com insistencia, nos meios pollrlcoa, que o ar.
Victor Konaer fOra escclhlõo interprete õos sEHTlmEHT05 aos op'
pos!ç'3es que marcham parallelas com soffrego anseio para apoiarem
o 6overno õc Rl.?publica.

Aaeantava-5E clnôu que s, 5. segUirá, em breves aias, para a

rapltal Oa Rl.?publica, 5�cretariaào pelo õzputcõo Tr ln ôriô a rruz.
5. 5. levaró a severa recommenàação àe não se avistar

com 05 seus colleqcs àe ministerlo, no governo Wanshigton, bem
como recusar entenàimentos com os organlzaàores õo Partiào Ha
clonai õe Opposição.

Sl.?ró um sacriticio para 5. 5. abanàonar 05 veihas e soliàas

.

amlzaàl.?s pelas lncertl?zas ào futuro.

A A.�N_._L..
DISFARCE DO PARTI
DO COMMUNISTA
RIO 6 (G) - Chegára ôntem à Côrte Suprema as in

forinações solicitadas ao presidente da Republica, pelo ministro
-

Arthur Ribeiro, relator d0 pedido de mandado de segurança impe
trado em favor da Alliança Nacional Libertadora.

Em nome do chefe do governo, se dirigiu áquelle tribun3.i
o ministro da Justiça, em offieio endereçado ao relator que orde
nou ímmediatamente a juntada do mesmo aos respectivos autos.

° dr. Vicente Rào declarou qt;ê a A. N. L, não passava
de um disfarce do Partido Communista.

ligações politicas.
�

00 POVO Sem quaesquer

F�í(..')prietario e Director Resr�onsavel ...JAIRO
N NO I I Florianópolis, Terça-feira 6 de I\gosto de 1935
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CALLADO
I NUMERO 286

Ad

REVOLaUÇAO NA'
Politica &

Politicas
FALTA DE GENTE

Constava hoje na cidade que a
viam sido depostas. Associação Catharínense Engenheiros.
Chegarão à noite á Candi.. i em, virtude de ser o seu número �e

reforços militares e dois C011- SOCiOS, me��r que, os cargos de di-

tra torpedeiros rectoria, Ira convidar um engenheiro
.

paranaense para. desempenhar as func
ções de secretario.

LEI MARCIAL
ATHENAS, 6 (G)-Foi PREFEREM OS OUTROS

proclamada a lei marcial na I L t h
'

C f·t '

'j- d C
.,

(Ilh ,lo amen .ava ore, na 011 Cl ana
reg ao e anata J a UI.> I Chiquinho, destacado procer repablí-Creta). cano a infelicídade do artigo Her-

P b I
ror a lima attitude digna, pú-

OSs i i i dadeS blicado ôntem pelo =Díarto da Tarde".
Dizia, então, o referido político:
---Não acredito mais na harmonia

entre repeblícanoc e artstílíanístas, El
les avançam paralellos, Illas cada um
desconfiado do outro e com vontade
de se adeantar na marcha para o
Infinito.

Ora. agora. o Diário públicando
um artigo e lnsertn.lo oplníões sôbre
os deputados eleitos que abandonan
do o seu Partido. devem renuncrar,
avolumou a desconfiança.

Os deputados aristilianistas estão
fulos de raiva, e crentes de
que aquelle artígo é inicio de uma
manobra politica.

Porque si a campanha surtir eí
feito elles e os outros terião que
renunciar ou voltar ao seio do seu

partido.
Assim, provam, muito cêdo, os re

publicanos que preferem o Agrippa e
o Renato aos quatros aristilíanistas.

Dr. Pedro de Moura Ferro

Advogado

A maior montagem em

do nosso lntercarn
bio commerclaí

Atten'k chann-os ;1,. dcmicílios pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes
RIO, 5 (G)-O sr. Aymoré

Drummond, que veio ao Rio para
acompanhar junto ao general Flô
rcs da Cunha as providencias Te

[ativas á organização da Frota
Rio-grand 'me, tem conferenciado
com os representantes de diversos
estaleiros estrangeiros, aos quaes
forneceu detalhados dados sobre as

condições da navegabilidade nos

canaes interiores do Rio Grande
e as possibilidades do intereambio
cornmercial do Rio Grande com

os outros E�tados da Federação e

com o Exterior.
Parece assentado que a organi

zação da frota seja iniciada logo
que cheguem ao Rio novos dados
mandados pedir no sul. serraria.

DELAMBERT & elA
PHONE 1.100

Não é verdade
RIO, 6 (G) - Tendo os ves

pertinos de sabbado noticiado
que o governo cogitava da suspen
são dos pagamentos da divida ex

terna, ouvimos o ministro da F a
zenda, o qual nos affirmou não
terem fundamento as elludidas
noticias, adiantando que o paga
mento c.!as dividas externas ná,.)
foi tratado na ultima reunião mi·
nisterial.

GUE
Uma adverten ...

ela ao Duce

Orçamento
da União

RIO, 6 (G) - No estudo li

que vem procedendo, do Orçtl
mento da União para o anno de
1936, á Commissão dE Finanças
da Camara chega0 á . condu5áo
de que haverá um deficit do!
250.000 contos.
A' commi�são com o intuitu rh

dIminui-lo, marcou reunião extra
ordínaria, devendo., nesta, estu
dar novos córtes.

Par terem insistido na realiza
ção de comício de propaganda
d05 ideaes Integralistas, em Tim
bó, foram prês'Js ontem, em Blu
menau Carlos Brandes e Aristi
des Largura.

Ontem, me5mo, os referidos srs.

foram postos em liberdade.

/'

LONDRES, 5 (G)- As
palavras com que o repre
sentante da Gran Bretanha,
sr. Eden, accentuou em Ge
nebra que «a 4 de setembro
proximo, Oll as negociações
dariam resultado, ali, então,
o Conselho da Sociedade
das Nações cumpriria ás
obrigações do Covenant- ,

são muito commentadas pelos
jornaes alguns dos quaes as

signalam que o representan
te da França, sr. LavaI, se

associou a essa declaração.
A imprensa é unanime em

ver nas palavras em ques
tão uma advertencia ao Du-
ce.

o senador
Arthur Costa

de adeptos
do sigma

- -

Mudança de
consultorios

Os Drs. Arthur Pereira e
Oliveira e Cesar Avila muda
ram seus consultorios pa.ra á
Rua Trajano. Sl. onde conti
nuarão a attender diariamente
das J 5 horas em diante.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

'''. ·

h
.

,"�'f �"·�n(;.<\�QI, .. UII,t:Vi

,
..

I "'('f " c: tf",. I'
" f'"

�e
Semente ele Flores e Hortaliças-Enxertas-Passaras Hamburguezes e Typo Francez, Gaio as, Ninhos e Bebedouros+ .vlpiste.,
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«(Gr;)p�laçl0 de L. Nazareth)

DIA 6 DE AGOSTO--S. THíAGO
---�,,/f')' -------��·��.;h----

I LO(� l-TrafJcio de n') 7_nU" ,·J·'c�S�n·3'J·�r,� cl,.e Por'lu�al'-"" jJ'-''''',J .. \..1 .... '-· ....... 1._ .... ,_�.... .' t;c
I TT" d

.. '" ' 1
e (Ad noiianr,.'I, por fi. ':ilação da ln[51aL:Ud, assrgnarn, em Haya, o

tratado de paz, prometteudo o soberano po: tuguez p:lgar ao governo
dos Paizes Baixos, pela perda do Rasil, trcs milhõc: de florins, e.n
tabaco, sal e outras mercadorias. Ao) hoHand,::zes foi reconhecido o

direito de negociar no Bra,il, em qualquer artigo, excepto pz:.U Brasil.
�

Ol O' �rlO b 1 d I h 1 1867-Fazcndo reconhecimentos-O c.iurccado 'PGr-
'�,' L, lViD atravcssou o oceano para um caminho mais encarar sua carreii a sob a luz ruta o c.omp eto conr ecimento ao � .s»

r' 1 '1'"
"

teso, tendo como co.nmandante S;lvé,ira da l\lLua, reconhece o Cu-
{'a, I � Ll'.has e ceu Hum continente ue cUJa existencra mn- propno eu, ,

p.

A 1916 1 d-scuid d 1""'1 d d rupaity, em , araguay.�1"",:1 �us;leli:ava. té carnin ramos escui a os pe a arga estra a é.

Q O h d· 1892 - Annistia aos revoltosos --No C,;;lgrcssv b asi-
uatrccentos e vinte e c: ;)...;'''S armas depois a America pagou prosperidade sem pensar no dia seguinte. s omf'.ns e íerro qUt I" 1 ' ,

I '. 1 , .,

.. I' i.a c·" . 1 'd d t trabalhavam para' nós curnpriam sua tarefa mansa e satisíactoriarnente. ena e votaaa a-nmstia amp,a aos decterrad IS e pre os pOUICOS de
'- ; o.c e 10: a G'-�:-Op2, para sal ii:1.:· o que era conSl era o vagamen e ..:." v _

•

,

'd d b I d f S I 10 e 12 de abril e aos revoltosos das fortalezas de Santa Cruz e
• , ' ;; n' ',;r e fc,xítavel ló.ma e civilizacão e esco riu em ugar To os nos sentiarnos con ortaveis, ' e nos preoccupavamos com a gu-
, ;, u.na c ..)up!t:xa estructura social qUe �ad:l tinha a ver com os ma cousa, era com novos regulamentos para a suppressão da, tarifas Lage.

.

d T' l 1
, •

). 1 1 h d ) d 1897 --A ilha a rttu. aCl2-A· I.'gl;-.LrlJ, por media-
•

l' • J., 1 cacs pregados tão eloquentemente fleios prop. etas re guer·· ruraes ou com a mania dos habitantes de Haiti (ou de Chicago f

d P
, .

B" "h
'

l�' d ' ,
,.

d b t e- •• • •

deri ção e ortugal, restitue ao )"asll a ,i.ii ca nn uCe. �
, (.0S c , h�' )'; grupos G c.lllg:::ri'ntes. se matarem um a0S outros - rmnucras sem rmportancia que po enam

('2" 1 rio cu d:go isso, peço que se recordem de uma coisa. ser resolvidas num momento se quizcssemos pensar nellas. r
19,06-Fuliece 10 r=: 0ifPo D. José�ViBct.ima �e � J/�

O I 'J d h'
,

E
. 1 D" d

.

I destrui Ih um nauuagio nos mares (e C1�Spann<l, Ialleccu ° pr:lll2lro 13pr) <..le
" r, ns s c,n g;:;'a não :)Oi�Uc;m o SC!1tlflO " lstona. specla!' epols surglU a gran e revua-vo ta que estrUlu as ve a�

I d Curityba D. José de CamarRo Barre", (JU� :':f3.DoíJeCU em nCSSJ Est2:.-
.; , l'ré fn);, o;de d dJ 'l;n:o t:L.5 cousas mJita contra ao d�s�n- fôrmas da civilização européa e desbaratou as riquezas accumu a as �, �

1 1 I lo grandes a:ll,.isaJe guando de SUel viútJ. Pd3toral d� 1895. D, J'osé,·,11e:.;o riV1C e norma dos id_;aês, a consciencia da fatalidade de todo um continente.
. '1 ,.

h ' 'd d d f I S b'
.

d 1, !'d d d
. .lasceu na cidad_; de Itú, S. Paulo, n� ar.:lO de 1 B5S. Odci1d).

:1tlca oas C{�) ";'J(�:nCli1S • U D:!n:lS e comi era a es :lVorave mente, u Itamente surgIU eante:Jê nos a rea I a e a situação. d f' I
. d" 1 •. .

'S E
' ,

1 d f d
.

T b E d d f I I )a re, OI ogo ap03, no:nei\ ,) Vlg'\fi') ,-,ii P':HO:I-llU (.1.; . ,!1Y;',Ui,('o 'I'.) ULld p2fCla ._'! tempo e mna mal1i estê.ção esse õcepticlsmo a rim em a uropa se prosternára eante e a sos li! tares.
,nele muito se distinguiu, nfio só ?Of m�jo J ..� sua penela lllustfe e

q .: ,)� �.! ,rdas d'O! » EHis Ioland» v<;dam a enttada 1105 limites da Tambem a E'Jropa fiZera da conquista das Cousas Inanima-
)alavra elo.quente, como tambem pelos eXempbs edJicante, de sua,

1 � pubLcc!. das a mais alta das virtudes civicas.
,ltas e acrysoltidas virtude.,. Por esse lTutÍ"O leceb:,u da S .·jtô. SeO ;onhe:imento prorun lo c bem orientado de alguns assum- E o resultado foi o que vimos.

, I'" 1 'd 1
'

I L' 'Ch as elevadas honras de Monsenhcr.
, i, ,,) ..1\ a il p�rc ,Der todos os 1 \ os C os prol) ema3. 1:. 1,50, por aos.

N C
. ' , I "9 1 r' .•.. ri' I

O \)iE!stono (le U .. 'r, 101 prCCO:1is::lJo pn:nC:ll'O D1S;O Cl
s .\ vez, d,.;t�rmin3. uma certa h'�s\t tção no momento de azir e pro- Chaos completo e absolu:.o. 1 P 'd

' '') F 1'.lova Diocese <10 ar<ln�, tenJo si o sag:ado em h.ütDil. .

J 'lO do
� H.TI � �ra:l lc mode$�ia cL� esp\(i(o. Amb33 essas qualidade,. c,)mo Ass:m acabou a primeira e unica partICipação da Americ8 .

povo e amilnte do povo, cile tornou-se accesslvd a CJuaLJuer ciJa,:Jj,)I ',': r a; .!:,:nto-instmctor o pod"á d;zer, são nocivas a mora! elo em guerras europfas, e o que comer:;ára como uma grande e glorioso I 1 O'� � �

mesmo das mais oaiXilS camaGas soci::v:s. j {!l�i:nus mJ:ne lt\·� J:
<3' i'l ,'U� o prO;)O�ilO cO/C;t�i\d,) dJ5 qu� d.J;nin:lill a vJda crusada d.::u numa dolorosa e desobd'Jfa via�em de descoberta.

I "

"I .

'1 E
' '1 d r:- 'o J

' 1 • J P :). Jo�é de Camargo, foram aproveitaJo; pa01 impcLr.;( as Dtn(._ê\o3
r '(11'1 n' ";J. P );)'! aI,") lU '. hEiGO ':crel!o c.vc.·; GVI e:1t::.·mê>lt��, ,}aViâ ;:ugl.;·na COlFa eirada no muna::>. OI
'1 '

l' l' '.

I lOS d.:!rnais sace;·dotes e ccm',anh_i,os da Liot� v:ag�<ií, gua'1do, len-
.'� e Cl .�.�f'l>,), ;_l,;Gd o que,');):' a �re!Uc.icar é�J'

u �Cí[;:Ina meu- ;_;,na, �aidj;a mudar.;a da sorte o povo americano foi chamado p'lra
�:Jmente, se' aprofuiF:lava r.;aB S�\11pr�, o tril-1;j_'L!n�;co q.L déVF\

'I 11 .:.1) C :1')3 c, Sei1é ) ?,);J6!Yc:l, FDLlV! ,) O)S program- (�C:T;Zlr o erro. ), d"
"

R1 1 'd 1 'J 1 l' d 1 d ,:Ont,UZir tão istmcta cO:-Dmlssão a ,0'1;a.
r. h l ..·• : c .<1:' .:: umVdôl aCtê.�, í or u:lJa m�:'j la n:u ança (lo:! sorte ou por uma g�aça e

_ _ _

• - I J t" t
'

A' O,··.,... '.�' �.-l' [J d � . ..._'" , ""'11',- � . .' -..1- d· ,_.:.o)�

J � §""'I.o'. açúo ,raz [t .�llr \ \� van a:6ens l!1COr.L?S a·v'Cls. )0- ..::us ,;llS':flCO,uIOSO. t OL t::Ir;u� (S,.__.,,\·:r a vO,Ha ;. ,.;
",,� U li.... -<1'a II

.

{�nr� L'lil
•

1 , . 1 1 h' d d I d ( �. � i l, �"J n li
\) '.' ·.f0l _; ',' � l, \ I t m 1;.\" 1'0 P �3;,QO (lê con. CCI l\1hs da n03S:C respost:l ::!p �n e m'.lita cousa a ém I) lUturo

Il ." I ," � 1 nl,,::--:.·.t<.i..... m;;�R.j'"
! ... lJíJ,t .\) !�. c,\> \.\} J:) (q n .') nCét pll'�p"rac,(a pa ... ue nosso povo. _=; � li �.... I

J

�

jU'� \. j 1C'"' 81fl1,- IE' t_iO.��i] S\..i' cll;;:nad�� a desem-

LOON

UVRAI1IA DO GLOBO Porto

(Exclusividade ele A Gazela para o Estado de Sta, Catharina)

do

pelo menos d·)is mil e quillhêntos

rv1G5 d'3 Julho

CO:�TRACTOS

N 'D J<47.'?0, ao 1I,egs. �

Data 13-7935

No. do R.e[!:s. 1·174
Data 13-7-935

i 1 '

J '-. " ••

------_._------------- Estado

D I,vr-,o A. �)', R·r "-'t.,·,_e j
.• 6' • . . J " • ,-,.1 i I. • <

has Dl) e \Vko.e:b D b, I", 'J' -

ros, solteiros, mai<Ji'i,S, 1'l""Íc'Ci1tes
em loinvilL�t co 1"tr,lctam u!na 30'"

cit.dade cO,r! n.:rc\al para a exph
raç3.0 do C'J<'l1'l1i!rc,o de tJffefaçào
d� café, p3dlria c u q"J::! r111lS
COWj"f, co-n o capiral de rs .......

5:000$000, sob a raz:}o wc;ai
d rI 'D'" '1e '. 0rg� l"\. .0·S{ 1[;1]40,;, fii1

praça de Joinviile.

No. do Q,;>P'S 1475..t ' .....
0. j

Data 9-7-933

u. ,in�,': r ,)y,J-0 c r >Jb':r-lh;' " s�u di-h'Ci:inho, elle nã0 pà
r. para CiSC tir O,) ;:'trü�cf,J��nte5 d) C.,:lS0. E>ltra na briga e abate
') Luto. ESLl i .. i :;êITI fo: {fio ill3;'tenk'li!nt� evocada deal1te d-i
j.:,/.c;n Amo'rica que mil!'5�s d_; hJ:nsns atravessaram o mar para
c ,.n�)ri,· o 'ju. "'.c} _.tél.V"". '1 U n d�vt r :;2 ;rado.

Nó rnOríic;'1to e,n qu� pi"F.im c;n terra as disiliU3õe� co

l' � r l.li, c l.::;gu <l.�scob;ird'U q:1ê il Eiro;)" era uma brra extra-
•

1'"
r '1, C!., tY)[ g�i1te extran'1a -,rn U!llverso em SI e para Sl-

,

'd' l'd d
'

q ,li. c, h: 1 ê",)t);'él' o com eXlto por u'na menta:! a·, e a:n�:'lc:a!1a,

2
J
!'i'ldo a gu õrra aCDDo:l, meia duzia de imi)'�rios de

s � ,,, .: r'] iI noit; .J:1�a o dia da suoerficie dl ter,'l, Cluando
, . ,

. f Xtpr:Jr.5 J 1 civiL::.J.ç:lo europeil, com as qu �::5 o; ame-

(' ,1 S S a Vdm na:5 '. 11 .n:�no" famiharÍzados foram subitilm:!nte des
p'�,a:; m '3sa, dos e/c'\,H13.dos e doo desh,'!Jdados, o bnlhante

c _ (;.,ia .no ,j_, 19 i 7 cecL., n lugar ao d\Õsalento de 1918.
!)Ui'a;;tc a admini,tiação de James Monroe uma mensagem

p ; ÍéC'lc.i,j avisára a todos os extrangeiros que não se deviam in
t ' l� ei ,),55 negocios do Novo Mundo.

D lfdnte a última metade da presidencia d.:! Woodrow
. y I ./)' l gran.jt malOna do povo americano, mais que saturada
d . d!,f;:ul:hdcõ (;(11 que se vÍra envolviJa, e 3ccrescentou uma

(' �,L 'I Jou�rjna de Monroe e decidiu que' dó:a em d::nntt' ne'
Ih i,) (1'. '�'>�".n() se immiscuiria nos negocias da Europa.

Umü vez basLlra, (( nunca mais!
I 'Vi'le a Europa até então de.;conhccida-a Europ3. d'J5

l'
, ,-"

• j.ni7é,i fU"['lJCnhs e d03 RD:'1;1'le, aruDOS de naçõ�s dC3DQ-;- ...... ...:> i ..

ti" - .I..) ..::ra ab�Jluta,D�lÍ':ê do giJsh do.; que, in:::onsciente:nente,
h o " -..: b a só p_ 1 .:11' em termos de con,in.::n�é!.

.t\ W). -. co 11;,' h(�'] "io d ;,3" facto-:J despertar graduai de
ai ,I' .1' ui:;" t � I :.'5 > d '3 dias e n .lue a AmeriCl significava
u . I

� (1 � c,pi. 'to \TI. 1:; d -. que ll'lB, fórn1'l prvveito'ia d:; c:xplo·
• "" I" 1(,. ) ',:' , I' ;"- , ) lU I) ,adtEm um C'l)'lU� Flen:::., e c'p1n'ua.
) ,)�' l.1 (á' i. rl J, 1{)3 L-�·IJJ a revêf tOJ)d o; crê'"

(), -1" ·'c,';..-ia·L "",., u í1' .: -

• ..._� ..... � 1 .L� ....., .......... v.u C�jndIC:O cn�!",� l-i��3S n�ço-es po ..

, I }.
.

I t dL ",Y:i�3 P)" C�.ii_�3f.1 ('.� nl}.�er!a-; pn:ll �S pnrc:C'2U Ui11J. L:'[1 (i� -calc)-

0',.'5 r:' ':., il ,jG'. De U:Il lad}:1 Magna Ci1rla, J01nrn d'Are e La Estamos quasi ás portas de mais
r 1 'rl ,., I 'k1"" f' j' 1 ., 1 • • T
r. '7" k e a (ç,noc:ac,a, '-'o o .lt:·O;l «J�nr(;c ,1Cil!{,�:t» c "Iletzscne uma exposlção aVIGo.il d"vlL1a ao

(" 1 (,\ 1'1) , ' .

f "d d .,

,e TI iO, 1 n1n:,��lem 60:lOesse ao ce,'!';) l;'l,,:.n JlJra e .. e_. e o despotismo de .::s orço tltamco e um r.1.'; UZldO

U.I tyr.lmno d,:m"nte. . nú,nero de enthmiastas pela A'iÍ-
'T

1 • d, ';', ", Ci' jO;;!, F CC:3ii1 t�o 5:,1;;>1..':5 e tão clara- cultura, ou por outra, da g::>lEnéJ-
h ,',e': 1; J�"3 ln:; ni''?;�l�r-;. j 11�:,a n�r.:�s�;ari� p"�::!;r ex:)1ic�1çõe� �uLura, pois que com r.l�a3 ex'"

",'" ,. �'1 .� C" ":r '1[' 'A' • ., •

...,""'')
.. ",., re",l",,� as C;·t·u·ra· "_epço- 1"0 00 e]pm"n'lO-' quP empoo' ,,<--� "'�"- ...

'
... \...·l� "'''"!'::\ .. t 1 t) !.. .......... l.l .. J. ... I.� p�A. l...<. iJJ:''I .... i. ( ltA • J
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v ..J '-" � _...... _ ...

".:11 � .�o. Q ,�n]) n n hXl ;·to cid;dão v� 1J:TI malfeitor i3.tacar tam sua coit.1bol'ação á SClciedade
Catbrinensc de Avicultura não

cr;a TI outras aves que n'io as

gallinhas,
Estes Rabiscos vem como uma

modesta coHaboraçã0, com o fito
de estimular a criação raciona! de
aves d� �bo.l linhagem, sendo
pelos mesmos respondidos em se'

Darado as consultas sobre o as·

�'lmpto uma vez que venham di

rigidos a "Rabiscos Avicuias, Re
dacção da Gazeta"

Em dias vindouro), nestas co1-
lumnas, serão tratados aS5ump
tos aviculas de interesses g�raes;
por hoje no, linúarõ:mi a diva
gações de fundo historico, procu
rando mostrar a longevidade de
uma industria muito descurada
em nosso paiz, e que em outros

chega a pesar na balança orça
mentaria com uma p0rcentagem
bem alta, como acontece nos

Estados Unidos da America do
Nórte.

Procurando as prim�iras refe·
rçn-:ia, ás ave, nas fontes historÍ
cas da Bíblia vemos que a sua

apparição na face da terra ante

cipou-se á d� outras :especies ani
m(l·�s; estes informes são plena
:l1cnte 'confirm"jo3 p;)r estudos
sc'entificos ba3ead,n iFÁ3 eSCé\va·

:;5:::, ar ...h:::o!o3icJ.5. E· a'i escava

:;:.:)-'s v;';ram tambem u.l3t·ar q;l.!
a criaçao racional de aves dita de

, , .

a ...O.Ü�<':!Elel1LO ê;�.crIGr 05 oDnga a

annos.

U.IJa commissão da S'Y:ledade De O�to Eduardo Le,)p,�r, bra-
de Ar::heologia de Inglaterra de,,- ·deiro, cas(\d.), com:n�rcian,:! c

cobriu em 1927 no Egypto um3 Aba Nehrmrm Lepo�', br!J:,ilci
antiga in3tallação destiGada n D, viuva, capitalista, Jo,niciEa.::lo3
chocar ovos, muito

�

sem :lhante às e resid ;ntes e:n Joinville, contr.,

modernas salas de incubação, com ctam, entre si, a COB itituiçio de

grande capacidade; tal installação uma so:::iedade commercial e in·

segundo a opiniã!1 da commissão, dustrial em commandita sim?les,
publ�c�da na "Rev!em of Bir,d' -, para � exploração de U'll1 _fabrica
Affatr , deve ter sdo comtrUlda d� teCido e s�u comin� ..clO, po
no tem?o de Nechau II que reis d.!ndo ser explorado outro qual,
nou de 611 a 595 antes de qu�r ramo de n"gocio, co'11 o C'i-

Christo. pital de rs. 100:OaO$0)0, contri-
No quinto seculo antes da éra buindo o so::io Olto Eduardo

de Christo, durante as guerras L�pper com a '�u3.ntia de rs .......

Medicas levad.'ls a eHelto e,tre 60:000$OOJ e a socia comman

a Grec;a e a M::do·Persia. os r:litaria Alma N.:hrmann Lei)per
pombos eram empregarlos no trans- com a quantia de n. 40:000$,
porte de correspondencia, o que
vem demonstrar qu� a Avicultu
ra por um de seus ramos,

em épo:a tão distante, jà trazia
á humanidade sua collaboração
efficiente. da Avicultura é toda favvravd a

No primeiro seculo da éra vi-

gente os faizões eram criados em

larga. escala em Roma, onde a

phantasia de celebres "mestres

cucas", preparava para os tyran
nos da epoca pratos feitos unica
mento 'com os miolos desta aves

c de pavõe�. Imaginem guant05
an:maes não seriam nece5sarios

para o preparo de taes manjares
e como não seriam r.riad03 e n

larga escala e.,tes bellos represen
tantrs do genero abdo.

Mais recentemente temos noti nho e OUtro3 que con::'Clrie para a

cia3 d,� que volta de .1.800 ,os feitura d_; agrupam�ntos com ba
Rotclwds foram os mll0re�

cna-'l se:; raClOl1aes.
dores de pombos corteio.

- - - Modernamente a tendencia Rabiscador

Dê JOâ.) Baye, OlA, e.,tabde
cido na pra!ja de T,jUCilS; paia a

exploração do com,ueício de com

pra e vend3, a varejo e por gros
so, de mercadorias d-.! t:Jdas as

especies, nacionaes e extra'1geiras;
importaçao e expor' aç'lo de .�uae�

quer prüductos' � efLitoj C'Jmmer'
ciaes; exploraçãü d� indu�trias;

, .

commlSSÕeS, CO:1 ;i\n:.;�õ.:;s, repre-
sentações, conta propria, depachos
e outros qUe a admi:listração en·

teader C0!1Vê;1Íente3. por 10 armos,
com o capital de 530:000$000,
dividido e:n 530 acçõ'O!5 no nina
tivas, no valor de 1:000$080,
sob a denominação de"João B:lyer
S,A) na praça de Tijucas.
O capital nCGa a.:;,;jm distribuído:
Joã.o Bayer 266 acçõ:;s 266:000$
Héfcilio M.i: <ins 24 2 j :000$
João B.1yer Fdho 24 24:000$
AugU6tO Bqer 24 24:000$
D. Lucre.;i.l Bay.�r 24 24 :000$
João C. Amorim 24 24:000$
José Bélyer 24 24:000:t
Gaspar L Netto 24 24:008%
F�ud'i Blyer 24 24:0:30$
A,1ton:j }} 24 24:000$
Rml» 24 24:000$
EIDy» 2:+ 24:000j)

Prefiram sempre o ínegua·
-

laveI SABAO
INC gO de Curityba,

gallinocultura com;) sendo o ramo

mé\is util; o que em absoluto nilo

desmerece os outro3, tambem de
utilidad�s plenamemt<.: reconheci
das.

No proximo mím::w serão es

tudadas, ainda que superficialm�n-
t�, as classificações a q� � s.:; po
J::n subordinar a3 gallinhas-as
aves de mais utiliddades ao gen_;
ro humano-segundo os .seus ca

r:lcteristicos d� p03tura, rendimen
to de carne, conform'\ção, t�ma-

q. " ,

L
rl'l� ,L J! ,j I( c.,�{,):-;u) __::i éó., ! .•.1 \ ll1...::4,.;,t1al.

I a �:.� i,-.,! 1
... 0S ;rc::nd�s h,._;:l1 ':5 hn u'::.a cri3e ...

c.

530:000$

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

ommercte""� ... 'li! .'�u,

ASSUCAR
Extra 69$000

69$000
58$000
65$000
49$080

Diamante
Christal
Moido
Terceira

, ';H)O
1 �3ro
3$OUO

PELES
4$000

30$000
3$000

Gíaxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma M,OCO
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes urr.a
Vedas mateiros kilo

3$000
10$000

SAL DE CABO FRIO MADElRA DE LEI - PRl-
fllEIRA QUALIDADE

! 3$500 Tabo!l5 de lei est, (3x23) duzia
12$000 I· 38$000
13$000 Taboas lei tll'g. 3x31 dz. 54$000
zzsooo

I
q d

-

i.: 1 28G�O(lO'+' '< r emas e sena rei azo tp 'u

IFôrro de pinho 16�!JOO
SAL DE �v'ÍOSSORO. '" n 11.�c.boas

de qualidade 2x23 (h.
\CCO de 60 kilos 1 5$vOu 18$,G:}O

d 4 c kil 1
� <t � (\0::�o e J :1 os ��'J ) )

I Sarrafos �
1 xS a dz. 61;�OOO

1V�,,:do de 45 blos 1 'f:-t5CO

Sacco de bU kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos

I 2 k'lEnClpaaos nos

�hrcz[íc r!� RIO
.

FEijf\O
(Por sccc\) de 60 l(iIos)

Pre�o novo 18$000
DIVEf:SOS I Branco especial 23$000

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kero:t.ene caixa 48$000 I\�uialinho 23$000
Gazolina caixa 5C�OOO :.,tERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 1 8:);.)00
Soda Pyramide caixa 60$OCu

? ""$()(:OCebola" caixa J J v'.}

Vélas stearina caixas 45$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000
Côco sacco 55$000
Fardia sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 AJ'<.ROZ
Farinha de milho lVaria]i:-ta caixa (PGr ,Ça�co à 60 1eilos)

24$000 'lr' .,lh., ""Ylr. r: '

40c!:(\()0
"'1 d ,,1'1 7<tSGO f·",l. ..�l:.·"l····131 ,+,V\J
V élas e c fi'; xuo ,,"'.'-) A ."il., r) j� 7t.O(\','Oo

.j
•

'ICO
Q�,,!a t;(>m -,

Grampos F ..
cC'�a ];1 o 1$4; 1

�

r 1 ?,('h:,', l;·,r\}u···
r. " 'O apOD,ez _'"'T'CCla, .J Jy

::Jimento Mm ri :Z'CC'O 16::r;5U, 'L. ,._ p'�
P,· I 2

- (\. 'lon ,c'f;Ü!,\·,. ,-,v",

Phosphoros j'lll_ifo,a'a lu�,'v J \�,., c .. ;";,,
d

�

I 28·500
U\LC, •.. O",.J

Arame .arpa o n. I L ró o $
OJ N\E[(Ci\DO

Arame farpado n. I 3 rolo 3 I $5 (

SABf-\O ]OINViLLE
Caixas pequenas 4$400

• .c�4n,.)("Caixas gralleie:;; I.)'.,

;f., '

',j�lNHO DO RIO GRANDE
-

't'm qunitos 145$OOU
Em decimos 7 S��,OOO
Caté em grão arroba 20.'$000
Vassouras 5 fios dz. 22$000
Vassouras 3 fir, dz. .l.v..f'vvv

)(úr:pc corxt:es ç'h ba :n�,l\OO
XaJoue sortidos ar c'; 1 25�OOO

1

COUROS

Refugos pesados kilo
I

Limpos pesados kilo

i
tfilII

..,.",...c�_.. .
==-

;
ii Dr. Pedro de t/h.mr� Ferro

i

11
� Advozado �i, 5 �II �
� Rua Trajano, rr 1 sobrado. • -�:=.,�iii-iiiiiilõõíiiiiiiiiiiii--�__i:.iiõiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;íiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõõi"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii_

li Telephone n: 1548 I
� �

I ti '"""""...;==�-�
'-

•. ·-=CO··_·
•

=�==-....:=---====

II Accacio Mo;.!
II �i., rei r-a- tem Se'I.I L�·sc:riP-1Hemotrhoidas: - Tratamento· � ,.

,.,

r
•

_ l'
sem opcrnçao e sem cor

Jó' d d
.

á I
!i t no e a vocacra rua
�
�

I'
Visconde de Ouro Preto

n. 70. -- phonp' 1277.-
f
� Caixa Postal, 110.

l

I ..... f·""", "'�<''''�-!'.�'''''' ""� "t"- "'" ."",' i •

1 1 '1
Ji(�J''f"lJ; ",,·..11. i.d.lt� " .. s .'o u'i ,;1 �Ú'I i_1Tnf-0S eves xuo

Ir.'i"".'"�,.,..,,,,",,, ' .

f 1 '1'r r·", �,J,!", 1.<"11", Limpos rerugos K! O

FARINHA DE TR.IGO Cednilho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500 Gatos do matto umaCruzeiro 5 e 2 blu:õ 5$500 Lontras média uma
ndiana 34$000 Graxaim do matto uma

Dr.

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

Advogado
Ex-assistente do

l'(ua I -

p' fjoao 1I1eO,
(sobrado)Dr. Cesar Sartori

Clínica cirurgica-opcrações

Das 3 horas em diante dia
riamerncnte a R. Trajanoõl

Phone 1.6181
Dee:d"nc"" P Esteve» ;"u-(l.., .. ':�1""1,._.i, .. ,;v, ..

-

.. \. J__, .,t. {.- ..
�

nior, 17g -'Phone, 1.285

Consult,:--R. João Pinto, 13
Teleph. 1 595

Consultas:
das 1 5 ás hOTdS 18

Clínica Geral -- Vias [l!Ínarias

Resid.i- Praça Pereira o Oli
veira, 14--Teleph. 1353

FAI":INHA DE MANDIOCA I(' 'Por sacco de 50 kilos)
,

Fina CCOl pó 12$500
-----------

Cra:,,/:!. sem 1'0 1 1$000
Mi::::!:.:CI'.DO fr:·JUXO

6$500
1$500

�����������1$700
,. ""._. .....J,..�""�������

1$600 ICAMBIO
90 dlv á vista �

91$000 93$500'
1$260
7$650
1$565
$853

19$010

e����J��l�.

K�Att t b , I� en ae em. �� A Agencia Moderna ��
� de Publicações, corn séde ��
f� em São Paulo, é autorizada e fis-

�iiJil1 calizada pelo Governo Federal e �

I'fJ possue a carta patente n. 112 '"

�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras

�;�_ EXTRACÇÃO com globos de crystal.
f��

� l� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os sor- �
!.

'

� teios são presenciados pelo povo t�
....�...._������������� .. ��������������O

28$GOO
2)*,000

FROUXO

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em latas d,� 20 kilos 155$000
Cm laIas de 5 kilos 1 '18$OGO
Em latas de 2 kilos 160�,OOO

I
MERCADO CALMO

XARQUE
(por lfJlo)

Mercado de fiOti�, (0)0111 Mantas GorJas 1 $800

Feijão preto sacco 17$000 P .. los e Manta 1$500

Feijão branco sacco 1 5$000 I
Sortida regular 1$400

Feijão vermelho sacco 15$000 N'ERCADO P1RME

Milho sacco 12$000 '

Batata sacco t 4 $000
Amendoim �;;1.';0 10$000
Arroz em casca sacco 9$000 O�ra

Farinha Barreiros sacco 10$000 Cebo

Farinha commum sacco 8$000 Car.ne de porco

Farinha de milho sacco 14$000 TÓllcinbo

Café em côco saeca 26$000
I �L�OVnErvilha ki o ii'

Banha kilo 1 $9ClO
I Assucar grosso arroba 7$000
�y;.lho :óacco I 5$000

� [q tle de porco kilo 1 $500
Toucinho kilo 1 $500
Cêra kilo 6$500
Mél de abelhaslata 17$000
Nozes kilo 8$000

« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

[3$000 « Uruguay
2$000 1« Hollanda

DIVEROSS
(t'or kilo)

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« halia

2�605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRO
5TOCK em 14�S Entra�a51Z 5ahiôas
.'

6 a 14-5

Feij�o (saccos) 50.556 12.298 12.759
Arroz. ( ») 73,111 16.876 20.199
Farinha ( ») 25.324 11.179 11.356
Banh_\}. (caixas) 12.577 8.645 6.218
Miiho (saccos) 6.120
Xaroue (fardos 14.000

(FaltiUll as sahidas dos depositas paIticulares.

A Saude!!!
Ler com attenção

Para conduzir physicos fracos para a Saude,
e também os convalescentes de molestias graves, a

dultos l,L1 crianças de ambos os sexos, oíterecemos
ao respeitável publico, sem exagerar os seus benefi
cos effeitos, e sendo ja conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con

forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannico
especialmente prepando no laboratorio da Pharma
cia INTErmACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc. I Refinação de assucar

1- _

--I�

ii João dS�lva==
J Telephone 1441

li
Fabrica Rua aocayuva, 154

� D3PO�j1o: Merca'i�c, 36 j.

__ .1. FLORIANOPOLIS �t. de Sta. Catharina I'COMPRA-SE BAGAS DE NOZES
I

__��'__iiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíO;__� 'i'
-

mm... •

rI' 1 �

009:25: Uma colber àos àe sopa antes àa5 refeições.

Pharrnacia Internacional
Phco. Luiz d'A.campora

ESTREITO STA. CATHARINA

Fechar11entc> de rnalas
�TERÇAS e QUINTAS-FEIRAS

Na Agência ás 19 horas
No Correio ás 20 horas
Registrados ás p 9,30 horas

PARA:-ITAJAHY, BLUMENMJ, JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

�difi""do i�a Porta Hotel

ORLEANS
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLIS

Expres;so Nordeste "

Séde Porto Algre

Cc�ldas da
Imperatriz

Todos os dOlningosB

r:.MPREZA DE TRANSPORT - EM AI ; OM()VEIS,OMNI-
BUS E MINHÕE

Devídamen Registrada
SANTIAGO BORBA

Um passeio idcaI-Optima estrada de rodagem
Excellente refeição no Hotel das Caldas

Salutares Banhos Thermaes na temperatura
de 24 ou 40 grács

Parte desta Capitai, di) largo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 16 1[2 horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

Preço: In,,:!uindo passagem de ida e volta, almoço
no restaurant do Hotel e direito a um BA
NHO THERMAL, por pessôa.

RS. 15$000
Para informações e reserN esn:passagA ao de

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro N�afra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Director Proprieta:

linha Porto Alegra- Flortanopolls
vice-versa

Sahrnda de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGI-

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Florianopolis ás terças- feiras ás mesmas horas

PASSAGEIROS, CARGAS, ENCOMENDAS E VALORES

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159--227
em Florianopolis: Portaria do Hote] La Porta
ou Pén:ião iVIachacb. Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« <{ Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensào Máchado, Rua João Pinto n. 29

Caixa Postal 105

..' "I'

l.•
>�
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Blurrlenau - Joinville Sao Francisco Laguna Lages;

�j
II J � � "" I I H Mostruario permanente en-. Cruzeiro do Sul �)

�I� Secçao de Secçao de Secçao de �
�\\j FAZENDAS:

MACHINAS .. l�QJ Fazendas nacionaes e extrangeiras para ternos FERRAGENS: ��4

f:::� Morins e Algodões Machinas de beneficiar madeira g_:�;:'I�l Lonas e Imoermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas ��1r;�� Tapetes c t'ilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros �iJ
t;,� Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: :arados, g�
i;� Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. ��
�:� Linha para coser e sergir Fogões e Camas Locomoveis, Motores de

.. esplosão, Motores l�(j
.. ,,� Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar - talhe- electricos ��
�.). Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transrnlssõesr ; eixos, tÃ'\l
,j Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona �]

f�j Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Oleos e graxas lubrificantes � a

,7. yoalhtas ehgualrtda-nap(ls Apradme tde f��ro.- télas hPara todOt� os fins Automoyeis e. C�mjnhÕehs F.ORD�Peças, acces- v', r�7Ij capa os, c inellos, meias ro uc os cnmucos e p arrnaceu ICOS sonos, serviço mec aruco -

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
f ri'� � Charutos «DANNEMANN» Bebidas nr cionr es e extrangeiras Material electrico em geral Sine".,

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

i) t::rnr.)\""eza f'Jacional de
. Nav��açâo. "Hoepcke"--vapor".es "Carl Hoepcke", "Anna" e "MaxH ·.�1:?'l.

::-� Fabrica de Pontas "Rita Maria _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" -- Estaleiro "A�ataca" �
,��;����$..��V�����t�=--,·...."..,..y, �k�h!)1�](�������L����������.�JS���������

.._ �a5ii"!f7NoJ-'i"R'f"'"?'PT'tSE'PIE",... C"i'""11f"bMMlt·�-i.n�.......����·_��������

I ç-=,?_��pa�ia' Alliança da Bahia ������������������

� •.. funôcõc em 1870 •••

I Confeitari;- Chiquinho
� �E6UROS TERRESTRES E mARITlmOS

r� incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas;

� cpital r'ealisaào 9.000:000$00Q conservas, vinhos finos etc.
Reservas mais àe 35.000:000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
R'Zceita em 1933 17.762:703$351 t b ti d b ·1>

Trnmouels 13.472:299$349
samen OS, ap rsa OS e ai es,

�'\iZ:??Q!l'lGbiIiõaae5 assumiàas e 11 1933 2.369,938:432$816 R S C d_(t:..5ta5 re5ponsobiliàaúes r�fe!'l�m-se aórnente aos ramos c1e E TAURANT A LA' ARTE no primeiro an ar
(]L;) I? TRA1-i5C?ORTE5, que são 05 DOIS u-ucos em que 1· H E O D O R (1""\ F E R R A R I.1 rompanh,Q opárn) ....J

-jge.nles, 5.J:)"Ag�ni(:5 2 Regubàures cJ2 Avarias em toõos os RUA FELIPP SCHMID r n' 10 (ESQUINA DA
:r,;tGti"lS I:;] S-asil, no UrugUCT' (5UCCUfsal) e nas pr lncipo aa Ió RUA TRAJANO) T

r
elephone 1.194

praças v. rangeiras
.

I
fi 9 ''': l]f2S 'Z í1i f i o r ian Q p o I i 5 rAm [-' o 5 Lo So & r IA. �......;.;..__IIiiiIiõ__;..;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;a;;;;iiiiiiIi:;;;;;;;;õiiiiHiiiil.Dõiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiii

r">;UQ e. fTlafro n
'

35 (scoraõo) Caixa postal 19
Tr.'l;!gr. ALL!At--l�'fj Teleph. 1.083

GAZETA

'::'i:CiptCi '1,)5 CO:l Loq un o e !t.Jlatly Sub-Agentes em
51uil1:?nou e '

....ages

Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

\/dla Bé.:Jlnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLf.\ BALNt:ARIA procure haja mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U:\,� ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais.

Planta. de urbanismo moderno devidamente approvada
'. ") ':'. i\!í" I d ,-._

J'
. " hpeLi r rerem, JYWnJClp<L e oao ose, cUJa copIa ac a-se

archivada na ma Prde: Jra ..

Um contracto de l'Ipra d� terreno da ViIla Balnearia é
o mdn0" ores:?flleL lalalque V.S. tJodebrindarseusfilhos.
Linoa ViSTa !?anc.ramica.

Esplenoiila praia àe banhos.
Optima nascente ae agua potauel.

Tercenos completamentlZ planos.
A VILLA 6ALHEARIA D!STFl a:

1000 metros aa !?o!1te Her_ilio Luz
800 00 6�analZ Quarlel fedeml, em conslrucção.

-='00 '.' "'i upa Eswlar José Boiteux.
a séàe ao Districto João I?lZssOa.

.c:; õrvid:l pdas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Fiorianopolis -.Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A SocieàaM SIZ encarrlZga aa ronstrucção ae I?réõios

(:5 lótes ooqUirja05, meaiante o pagar,lento oe uma entraõa á
ur.sta e o resta te em pagamentos mensaes.

lnjormações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
PHONE, 1521

ou com o conector EDUARDO NICOLlCH

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPosn o E ESCRIPTORIO

IÚla Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro Ivo
Televlzone n. 1632

'.'=- .. -=--=�-=-=="�=-�-=-�-==========--====-

..

�����������.
,

PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO �
São necessarios 3 qualidades �SELECTIVIDADE-SOM E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas �
Inos novos typos de radio

�P H I!!L I P S
�

.

peçAM CATALOGOS, PREÇOS, ETC.
•

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54 �
O��������������.

e.s.e.eG�•••HGD•••G••D.<.e

; Fabrica de MoveiS!. QUALQUER INFORMAÇÃO�ent��;t���faê�Pi��;��: I
I
.. - w João Ms"!oel Nascimento, �
tI!

P -d
DE

V.I I
! G que se acha installado, com cjO e ro • a •. 'iS • escriptorio, á PRAÇA 15 DE �

� �I'
-

� NOVEMBRO N. 15. �� ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER�' .

•
I ESTYLO--Rua João Pinto, : I B-Telephone, • G MATRIZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo •
G O"••O� : 10•••••----- ooe.o.1

I'i'������������

FIlomeno & Cia
End. Tf3·I. FI LOM ENO

Santa Catharina

Agentes autorizados da

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

V de S �s casas na rua Conselheiro

en .. elvlafra 11. 126, 130, e 71a e

rua Felippe Schmidt 41, rua

Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schmídt com

duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiro
Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem
per.

FLORIANOPOLIS - s A O J O S E'

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

Nas lrandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espírito mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
d.vel das necessidades!

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA

funõaõn em 1886

Rua Felippe Schmidt rr 8

Caixa postal 129 Tvl, auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

Professora norma-
I i sta -- acceita alurnnos.

� CURSO Pf�IMARIO
I E SECUNDAmO
� TRATAR á Rua Saldanha. .

Marinho Ni 10

Tvpo qrup hlu, Esiereotyp i
En co ô

ernuçdo , Pcutcçõo, Tra
bolhas em Alto Relevo ,"Ir..

.�·o�.�. -------�����"t1���
&�

� = ���� 0.W!
� A
• Constructora do Lar Ltd, �� �

N<%�<I···J·'.i'�� ����r�,..==�·- "":'VWI_ = *to ...... «0-\ '.

_..:. - 6,'.....- 1MOS'RY'ID'VMJT'm

= Organização nacional de crédito ii
• para a construção da casa propria ...."'!"J,
� �
� $

iAUTORIZADA E FISCALIZADA PELO G OVÊRNO FE
DERAL, CONFORME O DECRETO DE 23-5--1917,

SOB N. 12.475

E' a unica que garante os seus associados e of
ferece a maior vantagem com garantia em

beneficiQ do Lar

Inscreva-se hoje mesmo na Cílf1structora do lar ltda .@f�

b' d
" �

que o teras uma ca erneta pela quantia (..te 10$000 com �
,

direito a um sorteio pago, �SI a sorte lhe ploteger no decorrer do sorteio adquirirá �
uma casa pela insignificante quantia de�3$ooo.

Reali�a-se todo� os mezes, um sorteio, cuja ex

tracçao será realIzada pela Loteria Federal do Brasil

o Sabão INO lO de (Curitiba) fabricada com Olehu!
.>1

é dar valor ao que é bom, é economico e rendôsD

ENTE E VERA QUE

...
r,
.

,
..�

.,

�,

'*-
."..

i.

É SUPERIOR
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ITO
NA

�It TUa PREDIAL"
r

Premios ern mercadorias
v-r r-

w:n- �;;:,�
nGv�, �

\e[_$J
I

5:575 000
Por 1$000

l_jor Ci.e üCcüS1É..O.

Com esta insignificante quantia podeis habilitar-vos á felicidade na

CREDITO MUTUO PREDiAL!
.,

A C�REDITO MUTUO PRE-
[::2 iAL, destaca-se cas mais sérias e vantajosas sociedades porque:-
a joia de entrada é accersive l á todos-:2 f:."S0UO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ie. wCara"ara D-��� a esiudantina· e p rabens

A Assembléa Constituinte
Estadual, com o fim de a

pressar a discussão e vota- �������������I'Ição da nova Constituição, V IDA
está realizando sessões á
noite. PROLETARIA IIOS constituintes cathari- ,_----....--- ----

Dnenses pretendem ultima-Ia
--

e
com brevidade, afim de que Liga Operaria
seja promulgada antes do
fim do mez.

BELLO HORIZONTE. 6

(G)-A convite do govc!rno mi
neiro, chegará a esta capital, a

29 do corrente, o senhor Getulio
Vargas.
O presidente da R�publica, per

manecerá em Bello Horizonte dois

O acreditado e conceitua- dias, seguindo depois para a zona

do Crédito Mutuo Predial do alto do Rio Doce, onde lan

realizou ontem o seu 256' çará, a 31, a redra fundamental

attestado de que o povo flo� da grande mina siderurgica de

rianopolitano O considera o Monlevade, pertencente á U.;ina

melhor club de sorteios. Siderurgica Belgo-Mineira.
Foi contemplada com o

premio maior no valor de I ��r=....r�r*....�'S,,:..r�,*"'3;"·-�""�'#'��:::J:;*-:"'3'�"'t'�""3''''''''''''

I��A.!'!!_����
.��..__��. ���� �!".oII��::At.!!' ��.."

Offerecído a classe marítima, e ao público de Floria- 5:175$000 a caderneta n' � Para a belleza e saude de seus dentes, ���nopolis. 4.105, pertencente á presta- .� use sempre rit
- mista Rosa Bedusch de Sou- �_�, Pasta SUL B I O L � rEstréa do Bu."!bú japonez e o cavallo sabio CONDE za, residente em Itajahy. .� ,J
No palco subirá á scena o cummovente drama em Mais 30 premios de im- � - (Formula do DR. BACHMANN) �

3 longos actos. portancias menores foram � A venda em tod�s as pharmacias e casas

'k�d· t 'b 'd I � de perfumarias. liA FIRlh. do Mar.-nhell-ro prISesrtlamUll·sOtass. com
os seus ij............""íi:". ,.."_,.,, .....

- .."..=""=-�� """,,,..,.""""""' ........ r.... � �
����' -.�_.�.....�.��:lC...�J:_..�..�.......:;;.�����_.�L���-i!.

W iiiii..iiBiiiiiiiRi..iiiiiiiiiiiiii..ii���.�

Lavando-se com o SabãO

"Virgem Especialiàaàe"
de Weizel "Cia••• Joínville

Conforme noticiamos realizou
se, ás 19, horas de ontem, a re

cepção na Faculdade de Direito
de Santa Catharina, dos mem

bros da embaixada de estudan
tes bahianos, que ola nos visita.

Recebidos pela Directoria e

corpo discente, daquella Facul
dade, esteve tarnbem presente a

essa solernnidade o sr, Governa
dor do Estado, pelo seu official
de gabinete. dr. Raulino Tavorá.
No salão nobre da Faculdade,
após algumas palavras do D:rector,
saudou os caravaneiros o dr. Jo�é
Ferreira Bastos.

Faliou pelo corpo discente o

academico Nicolau de Oliveira,
Respondeu, em nome dos vi

sitantes, o academico Fernando
Carlos Koch.
A'

.

I 1
noite, nos amj-) os salõ es

do Lyra Tennis Club realizou-se
urna anirnadissima soirée dansante
ollerecida á embaixada bahiana,
a qual compareceu a melhor socie
dade ílorianopolitana.

Hoje pelas 10 horas, os VISI

tantes em companhia dos collegas
catharinenses visitarão as Caldas
da Imperatriz, onde almoçarão.

A POVODO

����,..,,.....,...,.....�r.; .....--:'tI"""'" ......,
..�r4��A����.A..._=....�.i..��"'-3;A

�' �

� :;U.tilidadeS I"I�,� � ..

� i "
������ ����

PARA PARTIR O GELO
+Para quebrar facilmente o

gelo toma-se um prego ou

espeto, segura-se no gelo e

bate-se com o martello. O
gelo quebra-se em pequenos
pedaços e num momento se

tem innumeros pedacinhos.

Sessões
nocturnas

_ fH'H-lIVER5AR.!05 naturaes deste Estado, domicilia
dos e residentes nesta Capital.
fALLEt'lmEHTO:

CC!. Thiago de Castro

Transcorre hoje o anniversaric
netalicio do sr. cel, Manoel Thia
g) de Castro, deputado á Assem
bléa Constituinte do Ltado.

No districto da Lagoa [alleceu
ontem a exma. sra. d. Seraphina
Véra da Conceição, esposa do
sr. Candido Véra da Conceição.

Faz annos hoje o nosso distin-
cto conterraneo sr, Anysic Dutra. Falleceu no Hospital de Cari-

dade, onde se achava em trata

mento, o sr. Dêrcdio de Souza
Oliveira, fazendeiro em Urubícy
e cunhado do sr. dr. Agrippa de
Castro Faria. illustre deputado á
Assembléa Constituinte E,tadual.
O corpo do extincto seguiu

para B<J:n Retiro. onde será se
o sr. Áuhur Antonio d e '\ 1el� pulto.

SOPA DE FEIJÃO-To
mam-se duas conchas de

feijão cosido, esmigalha-se
bem, e depois passa-se na

peneira, juntando-se ao caldo
de carne jà temperado. Dei,
xa-se ferver em fogo lento.
Esta sopa póde ser servida
com pão torrado ou com fa
tias de ovos cosidos.

Faz annos hoje o menino Ma
rio Altarniro, filho do sr. Alta
miro Guimarães, PreSIdente da
Assembléa Constituinte.

AGRIÃ0-0 !agrião em

prega-se como salada, sendo
então temperado com sal,

PHONE 1.100 vinagre, azeite e pimenta.

-1----------- Serve tambem para guar-
naugu ração necer bifes, costelletas e as

da rtO\/a pon- sados. Para esse fim, tiram

te de Gaspa r
se-lhe os t.alos; lava-se m�ito

_ bem, salpica-se com sal fino

Realiza-se hoje, na prospera
e rega-se com algumas got-

'II d G
' tas de vinagre. d A bl

'

VI a e aspar, a inauguração MOLHO DE �"MAYON-' assem ea. .da nova ponte, na estrada geral li Ctt t
Bl NAISE" BRANCA-Deitam- ons I UI n e

para iumcnau. .

Tarribem hoje serão levados a
se

.

numa tI�ela, ou numa

effeito ali orandiosos festejos re-
vasilha propna para bater

ligiosos em louvor de Senhor Bom I "mayonnaise" 1 duas gem

Jesus. m�s de ovos,. cruas, tendo -se
O dr. Nerêu Ramos Guverna- CUIdado de tirar a clara e o

Procedente de Cruzeiro, está dor do Estado, acompanhado de germe,:. Deita-se meio litro

nesta capital o sr. João Mattoso, sua exrna. esposa d. Beatriz Pe� de azeite nas gemmas, m�s
iu.iccronario estadual.

I
derneira Ramos, seguiu l�oje pela

uma ��Iher de cada vez, nao

_ manhã para aguella localidade, se deitando um� no.va cOlhe_r,
Está nesta capital o sr. capitão Depois de assistir a missa so-

sem ,que a p!lmelr a esteja

JH:ób Lameu Tavares, prefeito lenne, que será celebrada na ma- perfe�tamente ltgada. Quanc'o
iunicipa] de Tijucas e prestigio- triz, o chefe do executivo estadual se �eIta: a sexta colher de

50 ! ohtico naquella localidade. inaugurará a nova ponte. azeite, Junta-se uma colher de Actos officiaes
A' noite, será offerecido ao dr. vinagre de pickles, uma pi- ������������

Dcp. Rodo!pho Tietzmal1l1 N"rêu Ramos um grande banque- tada de sal fino e duas de

pimenta. Continua-se a deitar Pelo Govern.ador do Es-
te.

O azeite batendo-se sempre
tado foram asslgnados actos:

até que 'este se acabe.
.'

nOf!leando:-o di. Celso

Quando ficar muito grosso I
ValerIo para exercer o �ar

pÕtm-.se umas go«as de vi- go de I?e.le�ado de Hyglene
naare mas com milito cui- do mumclplO de Caçador e

dado' porque se cahir muito João Simas para o cargo de

de ul�a só vez amollece-se Delegado de Policia de In-

de mais o môlho. dayaI.

o sr. f-\g,apito Mafra, commit- DELAMBERT & ClA.
sarjo de policia; I Attende rapidamente lenha

a menina Dora Cecilia da em toros.
; JUZ, Iilha do sr. Aldo da Rosa
Luz, hmccionario da Hygiene.

o sr. Dorval Sabota;
a sc�horinha Juracy Vieira.

Usar o SABAO lNDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

De Bom Retiro, chogou o sr.

Alfredo Montenegro, prefeito da
quelle municipio.

CdE6Am UH5 ...

Encontra-se nesta capital o sr.

Dt.dro Salles dos Santos, alto
( II1-cionürio do Thcsouro do Es
tado.

TZegresf>ou de Brusque, o sr.

deputado Rodolpha Tietzmann,
? vice-presidente da Assembléa
ConstÍfuide Estadual. PnCisa-se alugar um ca

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento I

Tratar no Largo Genera.
Osorio 38.

OUT::\05 PARTEm:

Dr. jóe Collaço

Viajou, ontem, com destino á

Capital da Republica, o sr. dr.
J Je Collaço, advogado nesta ci-l
da��g,e"o" ontem a Lages a

IC i rcO Theatro
senhorinha Julinha Ramos.

Amer IIIcanoViajou ontem para Lages o

5r. Alvaro Ramos Vieira, fazen-
deiro nagueIle municipio.

Crédito Mutuo
PredialSul

HABILITAÇÃO

Estão se habilitando para ca'

: "ir: Tertu!iano Cardoso e srta.

Euterpe Sênatine, ambos solteiros,
�,f_ RiU

Hoje III Novo e

peciaculo ás
collasal es-
20,45 harasPara o Rio Grande seguiu acorn

� annado de sua exma. esposa o sr.

(lpitão Renato Tavares da Cu
ilha Mello, ex·commandante da
I' P'b!'J' orça u lca.

M

,

os telegralJhislas
RIO, 6 (6) .-- o sr. ministro ao fazenaa já 'autorizou o po- �.

gament::l àas gratificações aàicionaes aos telegraphistas nar.:ionaes.

oe DAo
LaUZ

--0--

na nOS90 eàição àe ornonh ã, refutaremos substanciosa
mente a auiso públicaào no DIARIO DA TARD::, pela Companhia
força e Luz l'atharinense, em face aa lnu arcctõoüe õe suas alle
gações.

o major Barata
tacon a com a maioria

BELEM, 6 CG) - O sr. Al
cides Gentil, advogado do major
,'v1agalhães Barata, e o sr. Acyli
no Leão, deputado [ed-ra] pelo
Parà, receberam ontem telegram
mas cornmunican-lo-Íhes que dois

.leputados dissidentes reintegra- r����.::����:�,ram no Partido Liberal, do qual �� R I" ..

-I :
-e ha viam af�stado, por, occasião G e I I g Ia o �
las eleições de 4 de abri], asylan- �� r�d.o-se no QJartd-General da H.e- ����� ::':iÇ"l���J,�
gião,
Tendo sido convocado o sr.

Antonio Faciola, em virtude de
renuncia do sr. Benedicto Frade,
segue-se que o Partido Liberal,
chefiado pelo major Magalhães
B:uata, voltou a ter a maioria na

Assemblêa Legislativa.
Deve ferir-se hoje a eleição

da mesa. Ameaçados pela poli
cia, aq uelles deputados, inclusi-
ve o commendador Antonio Fa- DELAMBERT & CIA.
ciola, pediram providencias ao go-
verno federal. Se for effectivamen- Faz entrega com caminhão
te respeitada alí a liberdade desses lenha serrada.

congressistas, não resta dúvida
que a mesa da Assernbléa será
constituida por elementos do Par
tido Liberal. O candidato á pre
sidencia é o sr. Faciola.

Festa de Bom'
Jesus

VIAJARA'

Realiza-se no flroximo domin
go, no visinho districto de "João
Pessôa", a íestividade em louvor
de Senhor Bom Jesus.

PHONE 1100

•
li>

cinema
Rr-unem-se hoje, ás 19 horas,

em assembléa geral extraordina
ria, para tratar de assumpto de
interesses sc:>ciaes, a Ligá. Operaria
Beneficente de Florianopolis.

o ODEON focalizará hoje,
ás 7 e 8,30 horas em pri
meira exhibição, a supere
producção da Warner «Dr ',- '�

gas infernaes», com os fo -

.'

mida veis artistas Bette Da
vis, Charles Farrel e Ricar
do Cortez, e mais um comple
mento nacion�1.o presidente

Vargas
«Os amores de D. Juan»,

lindo trabalho de Douglas
Fairbanks, personificando o

tradiccional e lenda rio con

quistador D. Juan, e que ob
dece a direcção de Alexan
dre Korda, será novamente,
filmado hoje, ás 7,30 horas
no IMPERIAL.

D n
u

Continúa nu cartaz do CI-
NE ROYAL a pellicula «Idi
lio Interrompido, que será
filmada hoje, ás 7,30 horas.

(MARCA REGISTRADA
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