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para

Mate,
defen-

e José Grosskoppe, que já tomaram posse de seus car

gos.
Seguindo tão elevado exemplo, ante-ôntem se ins

talou idêntico consorcio em Mafra e ôntem, em S. Bento,
estando em vias de organização mais quarenta consorcios
nos Estados de Sta. Catarina e Paraná.

Como se vê, trata-se de um movimento rapida
mente vítorioco e que em breve terá realizado essa coisa
espantosamente brasileira: os produtores unidos, para se

defenderem da influencia nefasta e dissolvente de uma or

ganização que o Governo estimula, para o amparo daque
les mesmos produtores.

) Contra a má influencia do Instituto
paradoxalmente, foi creado
amparar esses produtores.

Muito se tem dito, e com razão, contra as ativi- daquele municipio, na localidade de Três Barras, no Sa
dades oficiosas dos Institutos, organizados para a defesa Ião Operário, fundaram, com grande sucesso, o primeiro
e incremento dos grandes produtos nacionais: o café, o consorcio Profissional Cooperativo, sob os auspicios do

mate, o assucar. Delegado Técnico da Diretoria de Organização e Defesa
Todos êles. sem exceção têm se recomendado á desta produção do Ministerio da Agricultura, sr. Antonio

crítica da imprensá pela sua rematada ineficácia, quando Bacilla, e patrocinado pela �omissão Interestadual dos
não pelas negociatas escandalosas em que menos se aten- Produtores. de �at� do Bra.sIl. .. . _

dem os interêsses do produtor. I A diretoria fICOU assim constituída. Presidente Joao
Esse nosso comentário vêm á balha a propósito Allage, secretario Placido Conrado Pereira, tesoureiro

de um grande e insopitavel movimento re!vindicador �os Franci�co de Paula � Silva;. Cons,elho' Fiscal: me�b�os,
hervateiros de nosso Estado, procurando libertar-se da 1l1- Frederico Kceler, LUIS Doerlitz, LUIS Damas da Silveira,
+luencia ineficaz do famigerado Instituto do Mate, que Alberto Tokarsky e suplentes Roberto Elke, José Pavão
têm a sua séde em [oinville.

Realmente, a própria A Noticia daquela cidade,
pretendendo defender a mesma orgaI:i�ação oficiosa, .teve
a sinceridade de confessar que as atividades do Instituto
se resumiram na publicação e divu.gação de «grandes
quantidades de folhetos, bombas, cuias, e fotografias»,
gastando-se nesse meio de propaganda centenas de con

tos d : réis.
Enquanto isso, o preço do nosso mate nos merca-
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dos consumidores, de quéda em quéda, provocava verda-
-

rop ri e
.

a r io e

deiros colapsos nos negocias.
Necessario era que os interessados se defendessem

contra esse lastimável estado de decadencia, ao mesmo ANO II Florianopolis,
--------------------------------------------------------------

tempo que o Instituto continuava displicentemente a «con-

quistar mercados», distribuindo «cuias, bombas e folhe-

J III ritos».
de' h Oi�na�IS ,aE o sinal de rebate partiu e anom as, a zona

a que o mate outrora emprestára largo desenvolvirnento l zzzz; • xw__.......___

e progresso rápido e que �oje jaz dejin�al:te, COl11f• o. seu

J a; rocomercio do mate verdadeírarnente deprimido e asfixiado. I

Assim. reunidos a 22 do corrente, os produtores
Salão "CommercialH
Conselheiro I'!afra. 9 (Ed. Mercado

Barbeiro e Cabelleleiro
Attende chamados a domicilies pelo
Phone n. 1.284.

Lauro Mendes ._-

Novas 'lua
'd-rilhâs

Callado
Regressou, ôntem, á tarde,

de sua viagem ao Norte do
Estado, onde permaneceu
alguns dias, o diretor deste
diario, jornalista Jairo - Cal
lado.

BELO HORIZONTE. 26

(G)-O diretor da Estiada de:
Ferro Oéste de Minas ordenou a

abertura de inquen!« para apurar
a origem dos constantes incendi
os que se verificam nos carros

dessa via-lerrea, incendios que

parecem suspeitos.
Só no decorrer cio mês Fas- em
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•
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Tüucas
----oC.---

pejados de mcrcadcri..s. sem que TIjUCAS, 28 (G)-Na madrugada de hoje a popu-
se pudesse conhecer a erigem do Ilação desta cidad � foi despertada com a noticia de um

fogo. I grande incendio na marcenaria do sr. Miguel Reis, que
Suspeita-se; assim, na adrni- estava segurada em cincoenta contos, na Companhia Brasil

nistração da E. F. O. M, que: de Seguros Gerais.
exista uma quadrilha interressada I Estão sendo esperados hoje aqui o sr. João Gon
em incendiar os carros de carga. I çalves, representante neste Estado da referida Companhia,
para fins ilícitos. e Vicente Paladino, técnico.

sado queimaram-sê sete carros,

A visita do deputado No
gueira Penido, lider da
bancada autoriornista na

Cemara Fed'3ral

Prefiram sempre o ine- Na Assembléa L�gislativaguaiavel SABÃO INDIO de
Curitiba.

Um .tlecord
encrencado

Na sessão de hoje, a Assembléia Legislativa Estadual fo:
BUENOS AIRES, 26 (G) honrada com a visita do sr. deputado Nogueira Penido, lider da I-o piloto Aroza, qUI! bateu o bancada autonomista na Camata Federal, que regressa de Porto

record mundial do vôo invertido, Alegre, onde representou o Palamento Nacional nas comemorações
declarou que quando voava sobre do centenario farroupilha.
a localidade de San Nicola sen- Acompanharam o ilustre visitante o sr. governador Nerêu
tiu-se desfalecer. Nessa ocasião Ramos, o sr. secretario do Interior e Justiça, o sr. Prefeito da Caf;i
começou a deitar pelo nariz g(an- tal, o sr. Chefe de Polio::ia, o major comandante .la Força Pública
de quantidade de sangue, per- e outras altas autoridades.
dendo completamente a visão. Na hora do expediente o sr. Ivens de Araujo, lider da

Acrescentou que depois desse maioria, pronunciou vibrante oração saudando o sr. Nogueira Penid).
acidente fez o vôo com o rosto Secundando o discurso do sr. Ivens, falou o sr. Marcos Konder,
coberto de compressas para evi- lider da minoria, que se associou às homenagens requeridas.
tar a alluencia de sangue até ° sr. Presidente da Assembléia deu por aprovado o voto

chegar ao aerodromo. onde lhe de congratulação pela honrosa visita, independente de votação, em

foram ministrados refrescos e lhe vista do pronunciamento unanime de casa.

r.uzerarn blócos de gelo na cabe- O sr. Nogueira Penido, discursando em agradecimento, te
ça por estar completamente ani- ve palavras emocionantes de entusiasmo, e salientou as qualidades
quilado. impares do eminente governador catarinense, dr' Nerêu Ramos,
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"'","'Que será étical
Assim pergunto porque

de quando em vez 05 nossos

jornais trazem: «A nossa

conlreira está fóra da ética

jornalística, etc».

E no dia seguinte lá vem

o seu jornal com mil diatri
bes, criticando asperamente,
até a vida privada do indi
viduo. E o outro jornal res
ponde: «O nosso confrade
não conhece ética jornalisti
ca», etc .

Afinal o que será ética?
-Os jornalistas precisam

realmente possuir um com

plexo de qualidades várias
e muito importante para os

intrinsecos fatores que devem
constituir a harmonia do seu

todo. Fórrna-se a ética jor
nalística de preceitos e nor

mas que devem dirigir as

relações profissionais.
Escravos da ética, o jor

nalista trata os seus adver
sarios sob a mais restrita ob
servancia de honra c sociabi
lidade.

Aos meus colegas tojos
profissionais da pena, Írm:10S
de ideais. companheiros nas

conquistas, nas lutas, nas

tristezas, porque a vida do
jornalista é ingrata, cheias
de espinhos:

Tratemo-nos com carater

fraternal, com amizade, con
sideração, aléto e dos mais
elevados.

Si assim fizermos, gozare
mos de uma fraternidade sã

e bôa e as suas consequen
cias serão de uma harmonia
bela e pura, incentivando as

PCVO Sem quaisquer ligações politicas.
--------------------------------------

Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO
Redator-chefe: Martinho Cal'ado ...Jor.

. .

nossas asprrações e conquis-
tas como uma compensação
dos nossos merecimentos in
dividuais ou coletivos,

Colegas, unamo-nos sob
a égide-da mesma bandei
ra!

A. D.

Usar o SABÃO INDIO quer
dizer, economia sobre todos
os pontos de vista.

s a a
a pósse da Almirante
Protogenes Guimarães

Medidas preventí .. +so progressista contra sua-

vas eleíção para governador do
Estado do Rio.

NITEROI, 28 (G)-- Em O fundamento do recurso

virtude dos h_oatos correntes'j foi ter sido violado o sigilo
de perturbação

: da ordem do voto.

I pública foram tomadas, pe- Em vista disso nem o sr.
Ias autoridades policiais, ri- Protógenes passarà a Pasta,
gorosas medidas preventivas, nem tomará posse hoje do
ficando á disposição do co- governo do Estado do Rio.
mandante Miguel Lotti o 2'
8.C. e um batalhão do 3'
R.1. e um batalhão de in
fantaria de 500 fuzileiros
navais.
A policia, como medida

preventiva, tem efetuado a

prisão de numerosos indi
viduos suspeitos, encontra
dos em varias pontos da ci
dade.

o govêrllD
francêse as

desportos
PARIS, 28 (0)-0 Esta

do francês vai assumir a or-

RIO, 28 (G)--Quando tu- ganização nacional do sport.
do já estava preparado para Como acontece frequente
que o sr. Protógenes trans- mente, uma iniciativa de tal
mitisse a Pasta ao sr. João natureza caberá não a um

Gomes, foi o ministro da técnico, mas a um verdadei
Marinha informado de que o ro profano, o ministro Ernest
Superior Eleitoral havia to- Lafont, chamado a chefiar a
mado conhecimento do recur- pasta da Saúde Publica,

Sustada a posse do
ai mirante Protege
nes Guimarães

RIO, 28 (G)-Hoje, porém,
o Superior Tribunal Eleito
ral, julgando o recurso in
terprsto pelo sr. Ramon
Alonso em nome da União
Progressista, mandou sustar
a posse do sr. Protogenes
no governo, até que se re

solva o recurso interposto
pela União contra a procla
mação do governador eleito.

U ltima fórma!

A gréve geral
RIO, 27 (G)-O sr. Ban

deira Vaugharn, falando ao

«JornaI do Brasil», declarou,
entre outras cousas, o se

guinte:
- «Nós estamos tão cer

tos da vitória do nosso Par
tido e do direito liquido da
eleição do gaI. Cristovam
Barcelos, que, no caso de
se efetivar a intervenção in
débita do governo federal,
forçando a posse do alm.
Protógenes, promoverei por
todos os meios a anarquia
administrativa em todos cs

municipios, com uma greve
generalizada do pagamento
de impostos federais, esta
duais e municipais».

/
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Pela historia De cinema Irradiação
da Alema,..

nha

nossa
-

-R'W. w ..

(Compilação de L. Nazareth) Coisas de "estre-
I "
os 0.0

fala sobre o seu
invento

DIA 28 DE SETEMBO-S. WENCESLAU
--I�e�--

1871-1885-A lei do ventre livre e a que regula .Ha tempos, Adolphe Men- A estação alemã OJA, onda

a extincção gradual do elemento servil-A princeza Izabel, jou- DANOY jubilado de 31,38ms., irradiará amanhã o

pela primeira vez na regencia do lrnperio, sancciona a lei declaran- Hollywood, fugindo ao rítmo programa abaixo, para a Ame

do livre o filho da mulher escrava, lei essa conhecida sob a deno- geral, em vez de eleger mu- rica do Sul.

minação de lei do ventre livre e devida aos esforços do Visconde lheres elegeu, com a sua au- A's 23,15 corresponde às

do Rio Branco, presidente do gabinete de 7 de Março de 1871. toridade de EXPERT, os dez 3,15 hs. no Rio de Janeiro e �, _

-São passados cincoenta annos que o Governo Imperial homens mais elegantes do 7,15 às 11,15 hs. RIO, 28 (G)-Discursando no quisa ciêntifica, mas, também, está
sanccionou e pôz em plena execução a Lei n. 3270 de 1 �85, regu- mundo. 23.05 -Anuncio DJA (ale- banquete gue lhe foi oferecido no conquistando uma nova força e

lamentando a extincção gradual do elemento servil e existente, con- Na sua opinião de técnico, mão, espanhol). Canção popular Itamaratí, o conde Marconi disse utilizando uma nova arma de 'éí-
forme publicamos alguns de seus artigos. Eil-os: esses homens possuiam todos alemã.

que «o genio do Duce é uma I vilição e de progresso que désco"
D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação os requisitos da autêntica ele- 23.10 Radio infantil: Uma concessão que Deus fez á ltalia» I nhece fronteiras e que poderá, até-;

dos Povos. Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil: gancia masculina. aventura �as montanhas: Uma pe é que «o fascismo, ao contrário estender-se aOS espaços infinitos,
Faremos saber a todos os 1'-.[ossos subditos qu- a Assembléa Geral Agora é Maurice Chevalier ça com cnanças. para crianças por do que se supõe em certos arn- onde nunca, talvez, tenha até en

Decretou e Nós Queremos a Lei seguinte: Art. I'-Proceder-se-ha quem elege as dez mulheres Lotte v. Rec�h?ghausen. I bientes estrangeiros, encoraja a tão penetrado o palpitar ou qual
em todo o Imperio a nova matricula dos escravos, com declaração mais belas do mundo. Na .23.35 NotICias sobre a econo- intelígencia e difunde a cultura». quer outra manifestação da ativi-
do nome, nacionalidade, sexo, filiação, se [ôr conhecida, occupação opinião de Chevalier, a BE- mia alemã.. Sobre o seu importante inven- dade e do pensamento do homem».
ou serviço em que Iôr empregado, idade e valor, calculado conforme LEZA FEMININA não é per- 23.40 EntremeIO. to disse o grande italiano:
a tabella a seguir. feição plastica: é CHARME, 23.45 Ultimas noticias(em ale-

'

«Estamos bem longe de saber
Paragrapho 3'-0 valor a que se refere o art. primeiro é fascinação pessoal, é em mão). como utilizar plenamente as por-

será declarado pelo senhor do escravo, não excedendo o rnaximo re- uma palavra-IT. 24.00 Para a tarde do Do- tentosas possibilidades que nos Em sua última sessão de
gulado pela idade do matriculando. Assim: De acordo com esse ponto mingo. oferecem as ondas elétricas. En- Assembleia Geral, a União
Escravos menores de 30 annos 900$000 de vista, Maurice Chevalier 00.15 Nosso concerto do Do- tretanto, os nossos conhecimentos Beneficente dos Chaufeurs de
Escravos de 30 a 40 .. 800$000 acha que as dez mulheres mingo sobre a utilização dessas ondas, Florianópolis designou os
Escravos de 40 a 50 » 600$000 mais lindas da face da terra 1.15 Ultimas noticias/em espa- bem como sobre o espaço que seus associados srs. Arão

» de 50 a 55 � 400$000 são: 10.) a condessa de Mai- nhol).. nos circunda, crescem cada dia, Bonifacio, Turibio Botelho e
» de 55 a 60 » 200.$000 gret; 20. Clara Brokaw, escrí -

1.30 MUSica popular. embora deixando em alguns d� Julio Cezarino da Rosa para
\

Paragrapho 4'-0 valor dos indivíduos do sexo feminino tora de Nova York; 30. Kay 1.45 So leg ich mich aufs nós a impressão de, que, em pro-I servirem corno ,fiscais no pon-
se regulará do mesmo modo, fazendo-se, porem, o abatimento de Francis; 40.) Marlene Dietri- Çanapee. Canções e versos da é-

porção pelo menos Igual, se esten- to dos autos, a Praça 15 de
25·1. sobre 05 preços acima estabelecidos. eh; 50.) Merle Oberon; 60.) poca de Biedermeíer. Compostos de tambem o campo dos conhe- Novembro.

Paragrapho S'-Não serão dados á matricula os escravos Greta Garbo; 70.) Anna Sten; por Lotte Theile, cimentos que ainda nos falta ad-
d 60 d d d d I 8) CI B 9) L 2 I 5 E' d t ����#1�������
e annos e i a e em iante; serão, porem, inscriptos em arro a- o. ara ow; o. oretta . co o spor. qumr. l!l '�mento especial para os fins do art. 3' paragraphos 10 a 12. Young; 100.) Annabella, ES- 2.30 Con,certo re�r�ativo. As grandes conquista já feitas �� m « II - ��Poragrapho 7'-Serão considerados Íibeitos os escravos que THELA do cinema francês. 3 00 Ultimas noticias (em ale-

nos permitem, contudo, asseverar � � II g Ia o :
no praso marcado não tiverem sido dados á matricula e esta clausu- Coisa curiosa: o SPERT mão). com convicção, que, por meio das � �la será expressa e integralmente declarada nos editaes e nos annun- parisiense só tirou ao BOU- 3.15 Leitura do programa ondas elétricas, a humanidade OO���� �����
cios pela imprensa. Serão isentos de prestação de serviços os escra- LEVARD dois típos de be- (alemão, esp.). O mais �mportan- tem ao seu dispôr não sórnente Festa de Santa
vos de 60 a 65 annos que não tiverem sido arrollados", leza feminina: a condessa t� da semana. Despedida DJA um novo e potente meio de pes-

Assim, pois, a data de hoje 'é duplamente memorável, ella é de Maigret, que êle considéra

J
(alemão, espanhol). Terezl n ha

da execução das duas orincipaes leis que desfecharam decisivo gol- a mulher mais irnpressionan- OELAMBERT & CIA.
pe na maldita instituição do captiveiro; a de 1871 e a de 1885, a te da face da terra, e Anna-I Attende rapidamente lenha Uni�O nhRa-,enaoJizavml.s-I,snehohOjde!'sterl'taOiTIdae-primeira estatuindo que ninguem mais seria escravo no Brasil e bella, a STAR que, na, equl-

-

em toros. .,Q
a segunda, decretando a munirnissão dos captivos que attingissem ses- pe de Paris, possue mais I PHONE 1.100 III "João Pessõa' as íestivída-
senta annos de idade. Relembrando ainda a lei de 1831 que vedou distinção, charme e magne- vaI exp Iorar des em louvor de Santa Te-;
o trafego de escravos e a de 1888 que declarou extincta a escravi- tismo pessoal. Cartazes rezinha, que prometem de-
dão, significam columnas triu-nph ies de uma jornada gloriosa que, Clara Brokaw, a estranha RIO, 27 (O) - ACamara c.orrer com grande brilhan-
sobremodo muito enaltece e eleva o Povo Brasileiro. e espiritual beleza novayor- HOJ E dos Deputados acaba de solicitar hsmo.. ,

1922-0 fallecimento do Conde d'Eu-Passa, hoje o kina, é, segundo Chevalier, ao Mini&terio da Viação dados I HOJe havera noven.a co�n
decirno terceiro anniversario da morte do sr. Conde d'Eu, [allecido além de perfeita de plástica, CI N E IMPERIAL referentes aos serviços públicos no

solene entr�ga_ de fitas as

na Europa., quando se pn�parava para vir ao Brasil, pela primeira uma inteligencia agudissima. Distrito Federal, tendo enviado novas aSSI)ClaçOes e zelado-
b d Iamii I f d Pri A's 7 e 8,3() horas Que rasvez, após o animento a amiiia imperial, assistir ás estas o n- áquela secretaria o projéto na. .

_ r

-neiro Centenario da nossa lndependencia, O principe Gastão Luiz DESOPILE O sorte. 146, de 1934, que estabelece a .Amanha sera celebrada
i-elippe Maria FeTn.lndo. depois conde d'Eu, de origem real Irance- CI N E ROYAL exploração dos mesmos pelo Es- missa solene, c.om. sel:m_ão ao \
za, ligou-se á Iarnilia imperial brasileira, pelo seu casamento com a FICADO SEM TOMAR tado, além de determinar exame Evangelho e distribuição de �

princeza D. Izabel de Bragança,-a Redemptora.Official do antigo CALOMELANOS A's 7,30 horasa_:_Viva oba. na escrita dos atuais contratantes. rosas.

exercito imperial, tomou parte saliente na guerra contrá o Paraguay, rão
�-------

tornando-se marechal, após a celebre batalha de Campo (.�rande.
E Saltará da Cama Sentindo-se CI N E REX R ftU � BillenEra elle um espirito m�gnanimo, amante extremoso de nossa terra e

Bem e Cheio de Vida
U I

nossa gc:1te, sendo justo, portanto. registar a ephemeride lutuosa de A's 6,30 e 8,30 hOlas-O Caixa dos Em- ,

h.oJ·e, a,ue assignala a sua morte.
Se está triste e sem animo para viver, não h d· pregados do actla/IIJ"'ad.!191.recorra aos saes laxantes. etc., na esp.- onleln que eu per l rJ l1li11. lIitD

----------------. rança de um allivio milagroso. Nada con-

J U n ta COm. e
...

·

....·
e�ta RerDartição, IOEív1. i seguirá. Taes remedios estimulam os intes-

M· d
? - I tinos sem tocar a causa-o seu FIGADO.

J

t' MAORID 28 (GREQUERIMENTOS: - De Elle deve destiJIar diariamente quasi um CI N E ODEON I n IS e r10 a ,) - Pas-

e I"a I do Estado A. Remor & CI·a., da rraça d....
litro de biles nos intestinos. Se a biles não

F d
saram ontem por esta capital o

r- '- flue normalmente, os alimentos não são A' s 7 30 horas- Fatalida- aze n aLaguna, pedindo para cerU/."ícar si digeridos, apodrecendo nos intestinos e for· , astro brasileiro Raul Roulien e
IJ j nlando gazes que farão crescer o seu esto- de. C h' Ma sua firma é ou não registrada mago, e o seu paladar ficará desagradavel; sua espo�a, onc Ita ontenegro.

surgirão manchas pela pelle e uma dôr de 3a e
,.

I t I' C N" II
nesta Junta; Cerle/ique-se. Dito cabeça impertinente o atormentará. Todo • U ,TI a o nvo- a gare e3perava-os o prefeito

o seu organismo ficará envenenado. Amanhã· N d
.

ddI· ddo sr. Pedro Arlant, desta praça, As pílulas de CARTER são infalliveis
o Caça0 él. CI a e e uma mu ti ão com-

Pedindo para certi.f.t·car si a sua para activar o funccionamento do flgado. -0- pacta aclamou os dois �lrtís!as do
'J' Gontêm propriedades vegetaes notaveis. I M PER IA L I I dfirma se at:ha ou não registrada J"xperimenta Um vidro. Custa pouco. Peça De ordem do sr. Presiden- ce u Ji e.

\)i1ulas CARTER em qualquer pha]."macia N d
.

nesta Junta; /demo Dito do sr. _.,.___ A's 5,6,30 e 8'30 horas, A te, convido os srs. associa o auge o entusiasmo, opa"
Presidencia do sr. Major Edu' João de Oliveira Carvalho, desta Conquista de um Imperio dos para romparece;'em á vo rompeu os cordões de isola-

ardo 010 Horn. Presentes os srs. praça, pendindo para certificar si Ch reunião de Assembleia Ge- iT!::nto, obrigando a polIcia a em-

Eduardo Oto Horn, Presidente, consta ser o mesmo es(abelecido egou ROYAL ral Ordinaria, a realizar-se pregar meios violentos. Foram, as·
João Otavio da Costa Avila.J9sé nesta praça e se tem a carta de O "Alm. Saldanha" A'8 6,30 e 8,30 horas, Meu no dia 5 de Outubro, ás 17 sim, acompanhados até o aero-

F. Glavam, Roberto Oliveira, Negociante Matriculado e regis- maIOr desejo horas, em uma das salas da dramo, onde tomaram o avião

Alvaro Soare� de Oliveira, depu- trado nesta Repartição; /demo Di· RIO, 28 (-:-;) - Após 145 Guarda-moría da Alfandega, para Gi�3"ltar �f,�m de embarca-
tados e João Tolelltino Junior, lto d.J sr. Pedco Coelho, de :Ca- dias de viagem regressou ôntem REX nesta Capital, para os fins r�m no Ceama rumo ao Bra- ",,'

Secretario, é aberta a sessão e nelinha, municipio de Tijllcas, pe- ,á Guanabara, o naviO-escola Alm A's ás 6,30 e 8,30 horas An. já declarados nos editais de I 511.
aprovada a àta da sessão ante- dindo para rt':gistrar a sua firma; Saldanha da Gama. jo de New York. primeira e 2a. convocações.!------------
rior. lnscleva-se. Dito do sr. Cardo�o Secretaría da Caixa Bene- Era um
EXPEDIENTE: Da socieda- Jor., & Cia., desta praça, pedindo ficente, em 28 de Setembro

de Cooperativa Agraria de Con- para registrar a sua firma; 1?,egis- . .

( Usar o SABAO INDIO quer de 1935. ii ru lm Úc-' r� i
sumo Limitada, digo, Liberdade e Ire-se, arquive-se e Inscreva-se. Di-- Popular e A�ncola de Bela .AII- dizer, economia sobre todos Narbal Silva BELO HORIZONTE, 28
ConsorciolProfissionallCooperativo to dos srs. Angelo M. La Porta ança, e� RIO do �ul, pedmdo os pontos de vista. lo. Secretario CG) -... Ha dias, um caçador,
dos agricultores de Benedito AI- & Cia., desta praça, pedindo para

para �egls�ar. o seu htl�lo �e no-

L' T C I L abatendo uma ave na Lagoa Se·
to, munieipio rI... Tirnb,;, """'s�e certificar 'lual o inteiro t 'or do m�açao; I �egtstre-se. Ul,to os srs. I ra en iS liQe ca, e achando-a estranha �rouxe-a
Estado, Iemelelldo.l estCAjUnta os distráto da firma «Angelo La Joa�Cdpan(!\ljÚ <'Y... Ca, rj, UlgJ la,

Florial10nolfis á ES201a Superior de Agronomia
Estatutos, listas nominativas dos Porta & Cia;» Certifique-se. pedmdo para registrar o seu. con- ir' e Vekrinaria.
socios e membros da adminis- Dito dos srs. F. Vilem & Cia, trato: 'Regls�re-se e firqutve-se. Formularam-se varias hípotéses,
tração e copias das átas da ins- de5ta �raça, pedindo para regístrar Nad�dIn�IS �avíndo a tratar

'do Assemb Iéa Ge ra I haveado quem noticiasse que se

b1,ç"ír); arquive-se. a sua fIrma; 'Registre-se, .}1rquive- sr. presl en.e ec arou encena a '

tratava de um condor, extraviada
D)s S'�. j. \VoiH hUldO, :L. �c e "Inscreva se. Dito dos m.

a sl.ssão, De ordem do sr. P�l.sid�iJ�C, convido os srs. socios deste dos Ande�. Agora, o chefe dI)
praça de Joinvll)e, comunicando F. Vilem & Cia, desta praça,

Secretdria da jUlna Come. ela] Clube para asslstirem á Assembléa Geral Ordinaria a realizar-se museu zoologico daquele estabe!e=
que tran�feriram o seu escritorio pedindo para dar baixa no seu

do Estado, em 14 Je Setembro domingo, 29 do corrente, ás 10 horas da manhã, na séde do cimento, após minuci0sos estudo�,
ii demais inst?lações para o Caes contrato social; dê-se baixa de de 1935.

mesmo, em que se procederá a eleição da sua nova Diretoria. classificou a ave. Não se trata
ç Conde O'Eu, 0" ilf'Sm&. p aJa, awrdo com o Codigo Comf:rcJal. João Tol'ntino jUllior de condor, mas sim de um urubú-
IDE!\t D,Ll dJ r. E Pdhzet- D'o do sr. Helmuth BaumgartelJl.fj Orlando Fernandes rei que vai ser exposto numa vi",
ti, remetendo uns documentos a Contador do Banco de Credito Secretario Secretario trine da avenida Afonso Pena.

FISCAIS

Resumo das atc!s das 181
e 182. Sessão da junta Co
mercial do Estado, Realiza
das em 9 e 14 de Setembro
de 1935.
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,-

. )

r�

A GAZETA

.,

Commercio, IndustrialA
---------------------

Agricultura'
Gazeta'

Médcos

Indica:

Advogados

''"\.
..

lraços correntes na praça de

Florlanepolis
FARINHA--DE TRIG-Ü

Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Crureiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

1 $800 ------------------ ---�- ,�----

1$300
3$000

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !..El - PRI-
MEIRA QUALIDADE

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 _ 38$0001,16$088 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz, 28$000

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

Fôrro de pinho 16$000
Taboas de qualidade 2x23 dz.

18$000
•

1 x5 a dz. 6$000

Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sccco de 60 kilos)

Prdo novo 18$000
DIVEnSOS Branco especial 18$200

Arroz sac:o 44$000 Vermelho 23$000

Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000 -

ISoda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE ,�ANDIOCA ICebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000

----

Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa sem pt, 10$000
caco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO

Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho Marialina cair (Por Sacco de 60 kilos)

o

24$L.00 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra blo 7$500 Agulha Bom 39$000
Grampos p. cêra kilo i $600 I' jaDonez Especíal 38$000
Cimento Mauoá s�cco � �$�?� I jéC;)CnCZ Bom 30$000
F)hcsphoro5Pl'11'elrolata?I!�-,\,UV ,<' C 01 7(J"é,OOO

-
L 1L ......... ,�

:nr DiC;" ornaô. ... tU'

Arame .arpado n. 12 rôlo 32$JvO MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 ralo 36$5(\0

PELES
Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000
Graxaim do campo uma 5$000
Catetos médios uma 6$000
Porco do matto uma 5$000
Largatos grandes uma 3$000
Veados mateiros kilo 1 0$000

Dr. Cesar Avilal Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João PInto,
(sobrado)

rr 18

A SaudeI!!

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

dultos ou crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi
cos effeitos, e sendo já conhecida por distinctos clien
tes da Capital, a formula simples ou compostas con
forme o estado do paciente o

Xarope iodo ..tannlee
especialmente preparado no laboratorio da Pharma
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas nos casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves, etc. etc.

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori ')

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horasClinica círurgica-operações

;;. Pedro de M:a Ferro'

ASSUCAR
,.", . Extra 70$000

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

Das 3 horas em diante dia
riamemente á R. Trajano,51

Phone 1.618

ResidencIa:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

[Advogado

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarfas
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem .operação e
-

sem dôr

Resid.:-PraçaPereira e Oli

veira, 14--Teleph, 1353

ConsUlt..--R. João Pinto, 13

Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

í ,
_

Aérolloyd iguassu
S.A.

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas

Registrados ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY,(BLUMENAU" IOINVILLE,§CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.!

Agência no

':::dificio La Porta Hotel

Diamante
Christal
Moido
'T' •

1 erceira

Sacco de 00 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enc ipados 2 kilos

SAL DE MOSSORO'
Sacco de 60 blos 15$000
Sacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos I..

Mti,lo de 45 kilos 14$500

SABAO jOINVILLE
Caixas pequenas 4$400
Caixas grandes 5$400

Accacio Mo ..

•

re I ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phorv: 1277.-

Caixa Postal, 110.

�----------------=--

VINHO DO RIO

XARQUE

(por ktlo)

Ler com attenção

- ! Doses: Uma colher õcs õe sapo antes [las refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

passeio ldcal+Opfima estrada de rodagem
Excellente refeicão no I-{Mc! .ías Caldas

Salutares Banhes Thcrmaes na temperraut
de �J i:" ":,(\ ",,'/;n"

.. '-..-''_' J..� t)' 1,.: '.:<lo'

Um

Expresos Nordeste "

S fé P Porto Algre

BANHA

(Por caixas de 60 kilos)
Em lat?is de 20 kilos 191.$000
Em latas de 5 kilos '200$000
Em la tas de 2 kilos 207$0001

MERCADO CALMO

GRANDE
14 c',*,OOO
75;j,OOO
10$000
22$000
k..u$vvv
n,!;L100
25$000

Em qunitos
Em decimos
Café em grão anela
Vassouras 5 fios dz.

Vassouras 3 fi':s ciz.

Varquc CDrxc'CS ar; oba
.I�
<r -':d, s o rr r l-a
""a1 que so" ".' '''',' _ ...

M arcado de fi�r!ó;Jo !1eHa Mantas Gordas 1 $800
\ 7 $000 Patos e Manta 1 $500

Feijão preto sacc o n 1 1 $400I ssooo 15011
ida regular

Feijão branco saeco - �

Feijão vermelho sacco \ 5 $000 MERCADO FIRME

Milho sacco 14$000·
Batata sacco 12$000 DIVEROSS

Amendoim sacco 8$000 (por kilo)

Arroz em ea5ca sueco 9�OOO Cêra

Farinha Baneiros sacco 1 0$000 Cebo

8$000 Carne de po[eo
Farinha commum sacco

'

\ 4$000 Toucinho
Farinha de milho sacco

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilq- $200
Banha kilo' 3 $000
Assucar grosso arroba 6$500
Polvilho sacco 12$000
Carne de porco kilo 2'!;000
Toucinho kilo 2<{,800
Cêra kilo 6<;\;200

Mél de abelhaslata t7 ;$000
Nozes kilo 200

COUROS

CAMBIO
90 dlv á vista

91 $000 93$500 I1$260
7$650
1$565
$853

19$010
2$605
6$225
3$215
5$020
7$741
12$930

Parte desta Capíta., �o da Alfandega, ás 9 e
lt

regressando ás 1 b II horas, um confortável ��
Omnibus da Empreza Santo Amaro

IPraça: [ncluindo passagem de ida e volta, almoço'
.

no restaurant do Hotel e direito a um BA-
NHO THERMAL, por pessôa. 1 �

�. FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por

cscri::��fo�����:��l;C�S�������� ��. ;1 �;�������is::����::�:�::is�;::,m::fe�::: �

-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521 I.!.ta 'teios são presenciados pelo povo
�

�--.--�----�------�' � �

r:.MPREZA DE TRANSPORT'- '" EM ALO, OMOVEIS.OMNI
BUS E f\ MINHOE

�

Devidamer
I Registrada

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

Praças
51 Londres
« Paris
« Hamburgo
« ltalia
« Portugal
« Nova York
« Hespanha
« Suissa
({ Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
2$000 ({ Hollanda

Director Proprietar :
,.1 SANTIAGO BORBA

Linha Porto A.legre - Florianopolis e

vice-versa
Sah'ndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGtORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLlSaté

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 Hotel La Porta
ou Pensêo Machado, Rua João Pinto N' 29

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
« ti; Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel La Porta

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n. 29

Refinação de assuear
-------------------�-

=de=

João Selva==

MOViMENTO DE CEREAES NO:RIO DE JANEIRO
5TOCK em 3 8 Entra�a5e 5ah1àas

6 a 14-5

-/"

, Fijão (saccos)
) Arroz ( )} )
I Farinha ( )} )
f. Banha (caixas)
) Milho (saccos)
Xarque ({ardos

66.257
75,515
45.113
t0.487
6.120
12.000

Telephone 1441 Caixa Postal 105

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 36
---�---

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
-COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

A �\.gehcia Moder-na
de Publicações, com séde
em São Paulo,» é- autolzada e fis
calizada pelo Governo Fedeal e

possue a' cata patente 11. 112

•

�
i

----�----------------------------------------------------�--��-,-----------

..

,.,.
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_����,���� �iSf.!2%!1l> ��.ií>'f@,_(�������� �y�"'ffieJj"e.,��'rli'@
p �� ���'I:r

Constructora do Lar Ltd ��
�������������������'�. �

l!f<�Organização nacional de crédito i
para a construção da casa prop r í a ���

U
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO GOVÊRNO FE-

DERAL, CO�\jFORME O DEcr\r�TO DE 23 -5--1917,
SOB N. 12.475

Blumenau Joinvilie São Francisco LagL.Jna
Mostr-uario permaller\te e'1í'� Cr'uzeiro do Sul

Secção de Secção de

Filiaes em:

FERRAGENS:

Secção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras
Moríns e Algodões
Lonas e Imperrneaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas
Sêdâs
Linha para coser e sergir
Lã em novel los e meadas
Sabonetes e Perfumarias
Alcolchoados e Colchas
Cortinas e Cortinados
Toalhas e guarda-napos
Sapatos, chinellos, meias
Depositarios dos afamados

Charutos «DANNEMAr-':JN»

�.i:)ara tem os

F L O R I A N O P O L ISS A O J O 5 E'
Santa Cathari na

\/ilh;a Balr)e,aria
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U;�i\ ou MAIS lótes. Amanhã
vaiem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
a�'ch;, r:Ja na mesma Prefeitura.

.l�."-")_

Agentes autorizados da Ij :;elA. BRAS. PNEUMATICOS P/R E L L I s,A. l��

Commercio por grosso de Sal, Trigo, farello, iii íXarque, Assucar, Cereaes, etc. ·1)
I

LLL iBE:F &J�"'é1I!!I!!!j'f@i!K� fi

......OOO.·O�GOGG�lG.$�,�D(1)
•

.

IS
� OoveIs g
fi
o
�% ,�)<.
'1'l$' U

..
ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQUER � •

.

ESTYLO-Rua João Pinto, : I B-Te!ephone, t I:'tt� w

•••GO••O.DOO�O••,*o,e••••••

Fabrica de
DE

Pedro Vilali

Um contracto ele compra de terreno da Vil1a Balnearia é
e mclho» presente e Natal que V. S. (Jade brindar seus filhos.

PARA ACQUISIÇÃO DE UM BOM RADIO

São necessarios 3 qualidades
SELECTIVIDADE-SOM. E MATERIA PRIMA

Essas somente são encontradas
nos novos typos de radio

P H gg;L I P S
--

Línôn Vis!·" Panaramlca.
E5plenàlàa praia oe banhos.

Optima nascente àe agua potnue],
Terrenos completamente plnnoa,

A VILLA BALHEARlf1 Di5Tfl a:
1000 metros co Ponte Hel·Lilio Luz,

soá õo ?"a:-àe Qu�rtel f'�olZral. em conetrucção,
·-r.n .·c' ., upa Eacc lcr "Jo5é Bolteux.··

a 5i2àe i)o Di5tricto "João PessOa.

�"!rvida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 50rieàüõe se encarrega ao construcção (}:IZ Préôlos

Ud l?te5 aàquirjeo5, rne õlo n lz o pagamento i)e uma .entrcõc ó
Vr,SIC li! o reste te em pagamentos menaces.

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

.

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

PEÇAM CATALOGOS, [,PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.-RUA CONS. MAFRA 54

:e:XPERIME�TE

J,;.:.;-��,��=...:::;,,!'=�.:::=-=:-.::::=-�;:;;;_.;;:.�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;==.....
�Fabrica de Moveis Catharinense �D E �

Fjeu!<J Schlernper I
r> pE:po�n o E ESCRIPTO�IO rRua Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro- Ivo]

Teteohone n. 1632 ,
t-�:%'��--==�:;';)::.,�.=.====-,_-.....,,_,,,,,_,=,,,,_,,,,,,,,,,,o-=-====ao""':""'"

E VERÁ

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

beneficio do Lar
CARTA PATENTE N. 115

Inscreva-se hoje mesmo na COiistructora do Lar LIda" �)
que obterás uma caderneta pela quantia t)e 10$OllO com -fii!:iÃ,

direito a um sorteio pago, .ff4âl.
�ffii'

Si a sorte lhe proteger no decorrer do sorteio adquirirá �
, ' , 'c' .

d '!li.' 'I"'"urna Cisa pela ll1S!gnulcante qUélniJa e ':»'1]1000.

Realiza-se todos os mezes, um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil

iNfOIiMACAo:- Dirijam-se ao Repre-
sentante, nesta Capital, sr.

� J@R@ !\lhmo9� Nascimento, ,,�
rG que se acha instai lado, com �
� escriptorio, á PRAÇA 15 DE �

I: NOVEMBRO N. 15. :
ti MATRiZ: RUA 11 DE AGOSTO 25 A (sob.) S. Paulo O

(&
�.O�.----------�."••$

QUALQUER

é dar valar ao que é bom, é ecunamiCD e rendiac

,j-'

E

_-':':",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA�PTA
,

,
'

'

Agente de \tapores
Encarrega-se de classificação. medição e EMBARQUE de
todas as espectes de madeiras serradas, beneficiadas, em t.Ó�

DEVEIS CONTRIBUIR PARA Mi \)ü:U�R OS SOFRI- ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
MENTOS DA COMPANHEIRA DE UM porto do NORTE e SUL

POBRE OPERARIO Serviço garantido e rapldo
����1 Preços n',odicos

Augusto Silvano, o r obre c infeliz operario que [alleceu em

d
' 1 h C d SÃO FRANCISCO S,\NTA CATARINA "

comequencia do horrível esastre occorrrco na c ata otnan ,a:7- I
•.te Souza deixou sua deso J a da com pô nhe:� � d. Fr ane eIma VIeua �__�"";;;;;;;ilillõlõliiiiiõaãiiilH__;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m,;; , ...

-

__;;;;;;;11
e 31gulls filhos em completa pobi eza ,

solr-ndo as agruras do desti-

no, que l�es reservou dias de triste;.a, de dôr e de tortura.
- d d

'

táBem compreen en o e-se transe angustioso, porque es a

passando a infeliz companheira do honesto. laborioso e zeloso ope�

rarjo Augusto Silvan�, A ?azeta ��re em suas colunas. u-na s'l-1
bscnção em favor daquela pauperrima mulher.

,

Com esse gesto. assim pensamos, poderemos lhe mmorar os

sofrimentos.
Agente e luncionarios do L10yd
Pai alma de Maria (enviado anonimamente)
Contribuição da Estação Telegrafica de Florianopolis.
Contribuição de Iuncionarios dos Correios d outros

XXX
Leonel Euzebio de Paula
Manoel Rosa
Antonio Conrado

,. Manoel Andrade
João de Oliveira
Bento Nascimento

JoãoF ranci sco Ramos
S. Carreirão

João Lobo Haberbeek
Castanna

Joao Ovidio
Leboj
Um amigo
NN

= Exige apenas a contribuiçan de •
Pfl6f'1r��O 05

�
Dr Aderbal R. � 1$000 para cada �orteio �

SEGUl1�TES JUROS: da Silva � @ Mande nome, edade e al

Advogado
� abilíta] \SOS' mscrevel-ves t t:t guns symptomae.vcm enve-

CIC Limitada 5·l· aja.

I'
� II � fi

Dl
11 II I II 11- p.�� loppe sclIado para respostas

CIC. Aviso Previofi]. a.a. Rua Cons. Mafra, 10 (sob.) � � é10 sr. Guimarães, á CAIXA
Prazo Fixo 9'I.aI3·1! Fones 1631 e 1290 I �

,,�, """""'_�'i',,,,,,,,.:®�._,r.,)-!� �OSIAL N.-23-Nictheroy
��__�__�.......,.;;;;-�au;;;;_.�;;;;,-;;;-� l.,._ "'''-_''':i''' __''''9Znj, �����O, Ofj.)--------:stll!Sli!�����..r.r.o; E DO RIO
.&17

__ ��,;:;o<=-:
?����� �� ,�í!J' I

• •

!O«U�tlHG�tl h II "A:' d�·BHO:tl,�·i I��···----·----·,····�J>!)l�
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•
CAPITAL REALIZADO 9.000,000$000 I �� ;
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 b!leações, corn séde em São Paulo
RECEITA EM 1934 18.170:403$540 é autorizada e f" I" d I G

'

PROPRIEDADES IMOVEIS í3.496;912$949 Isca rza a pe o overno

RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 �,� Federal e possue a carta patente n. 112 �:

SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 I I
��

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em todos os Estados

do Brasil, no Uruguai e nas prln clpais praças estrang�ira3.

Age:'ites em Florianopoli�:
• *�

fi Campos Lobo & Cía. � =
'J_ !,� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 ���'f..',:,:,.' �*��.� AEXi-ntraa)(9,",amOacom globos de crlst'-il.

.. �J TELEFOl"E J\. l.uS3 2.ND. TELEGPAfICO ALLJANÇA "., �\ lisura e t.ane$tidr:.d�, li�ilJ� os ser-

ii Escrltórios em Laguna e Itajaí : � 1_ leias são pi'escMiados pelo po�1
® Sub-Agentes €''''''_ Blumenau e Lages � �
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cõlnprae para vos corivcn

cer o tormidavel e economi
SABÃO JNDJO.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

BLUMENAU
Banco de

C f'e'dito POI:IY Escrlptorio :-Rua 15 de .. ]}i"

I

\
Novembro n. 50

II f.�Pu Ia r e Ag r i - ! \'
(Eàificio raixa flgrico!a) iii

TELEPHONE. 58

cola de San- ,)
� Dr� Renato

-Ita Catharina 1':,1 =�Barbosa==
R Lfd)

I P. ADVOGADO
(Soe. Coop. esp. a. �

I �
R•• Trai"" n, 16 I i Rua T"j,no. 2 (.ob.) �
(Edificio proj rio) I Fone i 325-A'tende cha- �

� rnados para o inteíior. �

br.�pedrode Moura Ferro

Advogado
R,ua Trajano n. 1 (sobrado)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSITOS

Prernlos em mercadorias

7S
Por 1$000

Com esta insignificante quantia podeis habili ',�li·-VOS á felicidade na

CREDITO MUTUO �REDIAL!
A OREIOIT�. MU-:rUQ PRE-

D IA 1-, destaca-se das mais senas e vantajosr s sociedades porque:-
a joia de entrada é accessivel á todos-2$000

Adular Sch arz

QUEREIS fazer do vosso terno velho ou cha
_ péu, um novo, mandai hoje mesmo a TINTURARIA E

CHAPELARIA CA THARINEN�E sita á rua TRAJANO, 12
-PHONE, 1.418.

Dentro de 24 horas o devolverá completamen
te reformado, com elegancia e perfeição.

Não esqueçais J TI. do Telephone i.4 i8

SIPP�:;�I MACHADO )f..�\'�
}JIOLESTIAS ��
DA �� �=

BOCA ,,�, sspeoiats e

o�"'"
horas marcadas

• A.� Raios X
�,'" Diatermia

�4��� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38

em

ITO

...........................== 1

5: o

VENDE-SE uma pequena ca-

preCisa-se alugar um ca-
sa na Rua General Biuen- sa com relativo conforto.
court n. 67; mais duas pe- para casal de tratamento,

quenas e um chalet grande á lua Tratar no Largo General
Duarte Schutel,25. Osorio 38.
A tratar no CAFE' ES�

TRELLA.

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

da
saode

Querendo receber este
precioso livrinho, sem qual-

Iquer despesa, mande ende
,
r;:co CCI 'u 20 sr. Oliveira

• J ,

�� para á CAIXA POSTAL 11.

�� I 23, NIC f'HEROY- E. DO
� RIO.
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Guia

A maior montagem
serraria.
DELAMBERT & CIA

PHONE 1.100

Está
doente?

sorteios prcprles, Ires vezes

por semana, todas as segun·
das, terças e sextas-feirar,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIOLAO

Ainda hoje, mesmo velho e quasi já vencido,
Se escuto o teu p/anger, de noite, em mortas horas,

Eu fico na incerteza... em âncias... iludido...
Si tu cantas cantando ou si cantando choras,

Eu sei que tambem tu, como eu, já tens sofrido
A dor que a alma destróe, a qual não ignoras,'

Que cantas num lamento e acórdas num gemido,
As santas ilusões que nalma tens, que adoras.

No entanto, noto em ti que quanto mais antigo
Tu ficas nessa vida ideal de andar sonhando,

Mais doce é o teu cantar, meu divinal amigo.

Mas, que destino atróz!... Como eu triste o deploro! ...
-Em busca de ilusões tu vens sempre cantando,

-Por te-las já perdido, eu não mais canto ... choro.

Trajano MARGARIDA
(Do livro HRemíníscencía").

I"lHIVER5ARID5

Dep. Barreiros Filho

Festeja hoje a data aniversa
ria natalicia o nosso distinto con

terraneo professor Barreiros Filho

deputado á Assembléia do Esta
do e l ' secretario da Mesa Le

gíslativa.
O aniversarivnte, espirito ful

gurante e sólida cultura tem o seu

nome ligado à Instrução Pública
barriga-verde.

Dep. Abelardo Luz

Passa hoje a data anivers&rio
natalicio do estimado conterran�o

sr. dr. Abelardo Wenceslau da
Luz, representante deste Estado
na Camara Federal. residindo
atualmente na Capital da Repu
blica.

O ilustre anivérsariante é pres

tigioso politico catarinense e es·

timadlssimo pelos seus raros do
tes morais.

Faz anos hojl� o sr. Gladstone
Lirr a, habil protético do consulto
ria dentaria do prof. I�ri Ma
chado.

Passa hoje a data natalicia as

gentis senhorinhas Maria da Gra

ça e llia Cc.mpeIo, filhas do sr.

Ct Iso Ca "'pet�" funciorarío dos
CorreiOS e TeIegrafos:

Decorre hoje o aniversario na

i:ahc ' ,�" s engenheiro eIetricis
\a

� 1 Si'v{;ra c1� Souza,
,.

o griil j:f)�() apare-
lho BraSIl.

Aniversaria-se hoje a gentil
menina Maria Estela, filha do
sr. dr. José da Rocha Ferreira
Bastos, Sub-Procurador geral do
Estado.

fAZEm ANOS HO')E:

Religião
Comunhão das

crianças

a exma. si a, d. Enóe Silva
Schute], viuva do saudoso conter

rati-o sr. Edgar Schutel;
a senhorinha Isolina Medeiros;
o sr. Eduardo Horn Sobrinho:
o sr. Oscar Soares Pires;
o sr. Rui Silva, operaria das

oficinas da Imprensa Oficial do De regresso da Capital gaúcha
Estado; pas ou, hoje via aerea por esta

o meni no Benedito, filho do cidade com destino ao Rio de

I
sr. Orlando Brasil;

'. Janeiro, G sr. dr. Raul Leite, ci
a exma. sra. d. Cidolina Al- en�ista'patricio de reno�e e pro

ves d� Prado, esposa do sr. tenen- pnetano dos Laboratonos Raul
te LUIS Lemos do Prado; Leite.

a senhorinha Evangelina Silva.
filha da exma. viuva João Flo- DPERAÇ�O

UMA AÇÃO,

cura-se como as

pessôas
Um pinto vale pelo menos

300 reis; uma galinha, um

pato, um marreco, de 2 a 5
mil reis; nm peru, uma cabra,
um cão, de 5 a 20 mil reis; UMA EXCEÇÃO O. Lampeões se miJ1tip!icam
um carneiro e um porco; de BELO HORIZONTE, 28
1 O a 50', um cavalo, um ju-

I � I Q U A
Ir) N

"

d S S b
.

I �J - oneras e ão e astiãq",
menta, de I 00 a 500 e uma

I d do Paraiso informam que a fazen�
vaca, de 150 a 400 mil reis,

A ei, sempre, eve ser o re-
d d d d I

sultado das exigencias ambientes, a e proprie a e do sr. Camilo'
mais ou menos. M ti B b d CUma lei, que venha ferir os

ar ms orge�. mem ro o on-

Deixar morrer um animal é Ih Consulti M" 1 f'interesses coletivos ou, sem razão
se o onsu iVO umcipai, OI

deitar fóra a irnportancia do .s.alt d b d d I d -

plausível, tente esmagar os di- a a por um an o e a roes

seu vaIôr e sómente os in- d'
.

, I"rei tos de uma classe, é uma lei que iziam pertencer a po reia e

sensatos assim procedem. t r d d �

reacionaria que merece a repulsa es a encarrega os e capturar me-
As doenças dos animais

I liantes. Os assaltantes atacaram o
popu ar.

estão estudadas e conheci-
Pois o decreto 23.569, que

administrador e obrigaram-no a

das na sua maioria e para regula a profissão de engenhei- en.tregar-Ihe� as almas que pos
elas a Seção de Veterinaria

ros está nessae condições, for- sUla:. carabinas : rev?lvere.s. Em
dos "Labcratorlos RAUL mando, até, uma exceção c1amo_!segUlda os ladroes mvadlr�m a

Consorcia-se hoje na residen- LEI rE", dirigida por técni-
rosamente inJ'usta em meio das casa e depr,"daram os moveis.

c.:ia da noiva, à rua Conselheiro cos competentes, prepara pro- O d
outras leis idênticas, leoulando o .

grupo era em numero e

Mafra, a gentil senhorinha Diva dutos químicos e biológicos, o h f d d dexercicio de outras profissões
seis ornem ar a os e ma5cara o.

Abrahan, filha do sr. João Abra- cientificamente dosa dos, ca-
Assim, enquanto o dec;eto á imitação de nLampeão".

ham, conceituado negociante des- pazes de curaI-as aLI de pre-
'd d N 1 M '1 Cd'

23.569 restrinooe ao engenheiro Tre"5 pO r d I"ata CI a e com o sr. e san 0- vem -as. om a espesa ml-
dil)lomado em escola oficial o

reira Neto, alto funcionario do nima l'e 100 réis a 2$000,
N

exercicio da profissão, o decre-
Banco acionaI do Comercio em pode-se evitar o aparecimen-
Laguna. to das pestes no animal ou

to 20.90 I, sobre médicos, den-

N curaI-o.
tistas e veterinarios, permite o

o ato civil, serão padrinhos de di'.
d

exercicio aos portadores
a noiva o sr. João M.braham e O animal doente, mal cura- plomas ex?edidos por escolas

sua exma. esposa d. Amelia de do, vai conservando e trans-
t d' h 'd

L· Ab h d' 't' d d t
es a uals recoll eCI as.

Ima ra am e o nOIVO, o sr mi In o a oença aos ou ros O f A t'
Comandante João Rodrigues Mo- e aumentando os prejuiztJs.

s �rmac�u ICtS, por s�a �z,
reira e a exma. sra. d. Ana Fio- Os animais representam I constegUlram Iguah �oRce85ao: 0-

ravante. valor e sempre maior do
men e ,aos engen, elros-arqUitetos

A cerimonia religiosa se realt- que a importancia necessaria
e

armens�resl
e tnegada �esst

zará na Catedral Metropolitana, para a sua cura ou imuniza- rega I�, na ura men.e porque a-

d d h d
- gum mteressado assim o entendeu.

sen o pa rin os a noiva o sr. çao.
Antonio Antunes Neto e sua DeixáI-os morrer é esban- DELABERT & elA.
exma. esposa d. Enedina Morei- jar um verdadeiro patrimo- A melhor lenha por igua-
ra Neto e, por parte do noivo, nia. preço.
o sr. Artur Texeira e sua exma. Os produtos veterinarios
esposa d. Emilia Teixeira. Raul Leite são encontrados á

venda em todas as bôas far
macias, drogarias, casas do
gênero e nas filiais dos LABS.
RAUL LEITE. em todos os

Realiza-se amanhã, das 1 7 ás Estados do Brasil e em seus

dr. 21 horas, no veterano Club 12 escritorios á Praça 15 de No

em1de Agosto, uma animada domino vembro-no. 42-Rio de Ja-
gueira dedicaaa á petizada. neiro.

nano;
a senhorinha Julieta Mafra.

,'HEôAm UH5 .••

Dep. Braz Limongi
Encontra-se, nesta capital o sr.

dr. Braz Limongi, deputado á As
sembléia Legisltiva Estadual.

Dep. Alvaro Catão

Da Capital da Republica, che
gou ontem via Panair c sr. dr.
Alvaro Catão, deputado á As
sembléia Lesgislativa Estadual.

Dep. Henrique Voig!

Ontem, na Capela do Ginasio
Catarinense durante a missa d'l�
8 horas, realizou-se a solenidade
da I a Comunhão dos alunos do

Grupo Escolur Silveira de Sou
za.

A esse áto religioso compa
receu crescido número de crian

ças.

DELAMBER T & CIA.
Faz entrega com caminhão,
lenha serrada.

PHONE 1100

Dep. Rodolfo Tietzmann

Está nesta capital, de reglesso
de sua viagem a Brusque, o sr.

deputado Rodolfo Vítor Tietz
mann, 2' vice-presidente da As
sembléia Legislativa.

Dep. Nogueira Penido

Viajando, via Condor, chegou
hoje, a esta cidade procedente
da Capital da Republica o sr.

dr. Nogueira Penido, deputado
federal pelo Distrito Federal.

S. ex. foi recebido ao desem

barque pelo sr. dr. governador do
Estado, Prefeito da Cidade, Pre
sidente da Assembléia Legislati
va e outras autoridades civis e

militares.
O dr. Nogueira Penido esteve

em Palacio passeando em seguida
acompanhado pelo sr. dr. Nereu
Ramos pela cidade.

Festa da Primavera

Acha-se desde ontem nesta ca

pital o sr. Henrique Voigt, depu
tado á Assembléia Legislativa
Estadual.

Dep. Marcia Portela

Dr. Raul Leite

QUE DEVE ESTENDER-SE
-�iiiii

�-'

A encantadora Rainha
,\

Nair Wendhausen manie.
rã sua real e gracil

magestade
---00---

Hoje, ás 22 horas, nos salões Wanderley. IV -Sapateado yan-,
do Líra Tenis Club, realiza-se a kee.por Albinha P. da Luz.V-Sam
brilhante Festa da Primavera, ho- ba pelo Duo do Desacato. VI

menagem do Club Náutico Ria- Apresentação da valsa: smita.
chuelo a seléta sociedade de Flo- Loudres Fragoso e Anisio Outra.

rianopolis, e que assinalará, esta- Samba: snta Alba Gnjó e Náza
mos certos, o maior e mais vi- reno Simas. Tango: srita, 'Bila
brante acontecimento mundano Tolentino e Anisio Dutra. FV·A.)

nesta Capital, em 1935. Ampla- srita. EsteIil Amaral e Amary
mente noticiada pela imprensa e Cunha.
contando com os esforços incan- Em seguida baile, abrilhanta
saveis e iniciativas magnificas do do pelo Jazz·Orch�stra do maes

grupo das prestimosas e gentis se- tro Max Künzer. O serviço de
nhorinhas que, sob a direção de buHet estará a cargo de distintas
Nair Wendhausen, -a graça fe- senhoras e senhorinhas. A orna

minina a par de um coração de rnentação das m rsas e salão foi
ouro que hoje á noite será, outra objéto de atenção das orgamza-

vez, sufragada vitoriosamente doras da fesla.
Rainha da Primavera, os festejos Durante a festa proceder-se-á
riachuelinos conseguiram despert ir á eleição da Rainha da Prima-
na sociedade ilhôa o melhor dos véra para 1935-1936, bem como •
seus entusiasmos. a escolha da rainha do Club

Programa dos festejos: Náutico Riac.huelo.
I Quando a Saudade ch�gar- Após a eleição serão e 'tr.�gu ':'

canção-sta. Julieta Jorge, II sar-i- ás vencedoras valiosos premies
ba pelo Duo do Desacato. lH- oferecidos pela Casa 3 Irmãos e

Arlequim - canção
- sta. Fany «A Capital.»

Regressou de sua viagem ao sul
do Estado o sr. dr. Marcia Por
teIa, deputado á Assembléia Le
gislativa Estadual.

Vindo de Curitiba está entre

nós o sr. Aldo Macedo, represen
tante de importantes firmas comer

ciais de S. Paulo e da Capital
Federa!.

Sofreu delicada intervenção cirúr

gica, na Mater!lidade onde se

acha internada a exma, sra, d. An
gela Duarte Faria, eapo,& do sr.

juvenal fari., comissano da Po
licia Civil.

Iniciativa feliz e oportuna a

creação do Juiz Privativo de Me
nores trouxe a todos os bons ca

tarinenses uma radiosa esperança
em que se efetivaria, de verdade,
a assídua assistencia oficial á nossa

meninada, tão necessitada desse

amparo. ..,

E' possivel, mesmo, que essa

esperança venha, cêdo, concretizar
se em esplêndida realidade. Até

aqui, porém, fôrça é dizê-lo, o

Juizo de Menores, talvez porque
ainda em organização, restringiu
sua benéfica e humanitaria ação
á exigencia sobre o ingresso de
menores em nossos cmemas,

Ainda hoje, ás 1 O I 12 horas
mais ou menos, observávamos nas

vizinhanças do Mercado, com o

testemunho indiferente de um sol
dado da Fôrça Públíca, dois ga
rôtos, alheios � sossegados, a fa
zerem a fézinha no conhecido jôgo
da «chancheta>

Esse é um fàto, colhido en

tre as dezenas que poderiamos
citar.

Parece-nos, desta Iórrna, que
o Juízo de \tenores devêra, des·
de já, estender a sua ação salu
tar aos outros âmbitos nocivos á

educação dos menores.

Isso pura que, mais tarde, não

se venha a dizer queo Estado se

deu ao luxo de crear um Juizo O Atlético
de Menores, tão somente par:i, .

á g�i.sa de jardim da infan.cia"festeja, amanhã, o seu Dia
auxiliar a educação dos meninos O 0---
qdue pó�em c.omprar a

f'
vaidade Conforme estamos publicando, que não mede esforços nem sa-

e ser jans cinematogra ICOS, ao h di l' h- t cri' fieios pelo progre5�0 da edu-
, , de assi

,
a Ias, rea lza-se aman a, no s a- -

�ves
e �ssls�r-se .ads d

rmseros dia Adolfo Konder, as irnponen- cação fisica da mocidade catari-
esampara os a socle a e.

tes comemorações promovidas pelo nense.

Atlético Catarinense em hornena- A GAZETA saúda-o, efusiva-

gem ao seu Dia. mente.

Vibrantes competições atléticas Recebemos, da Secreta-Ia do
serão efetuadas entre as equipes Tamandaré F.c., a relação dos,
da nossa Marinha, de Guerra. jogadores de amanhã.
Exercito Nacional e Clubs des- Wd.:lim; Pinheiro e Alfeu; Pié-
partivos desta Capital. ga, Nezinho e Nurms: Ceará,
A diretoria do valoroso pala- Beleléu, Sales. Pacheco e Atílio.

dino do desporto terrestre barri- Re�ervas: João Guimarães:
ga-verde, Atlético Catarinense, VaImor , Parafuso e lrineu.

I

Está nesta capítal o sr. Mario
Ta"ares, tabelião em Jaraguá.

Encontra-s� entre nós o sr_

Max do Amaral. advogado
RiQ do Sul.

roH50RrlO

PELOS CLUBES

Club 12 de Agosto

Cat�rinense,

Todo antmat dome
tico vale alguma cor
sa. Ele adoece e

E tão franquinha ela anda
Anda tão debilitada,
Que nem siquer assistiu,
A farra da churrascada.

Comentando o aniversário
Da nossa Empresa de Luz,
Que apezar de bem mociróa,
Não t�m força e nem produz,

Disse um garçon ao gerente,
Que o comentário fazia:
-Já notou que a pobrezinha
Vai morrendo dia a d;a?

POHNE 1.100 T. M.

I ���=�=·=""�="ã:="'=�=a=�=ra=�-=-�=�=b=::-:;�=:=z-�-r:-""'-�-:-�-d-�-d�-:-�-�-e�-:'-s�-�-"'�-:-n�-:�7� I
ij use sempre � Ik Pasta SUL B I O La �!�
� (Formula do DR. BACHMANN) �
, i

I
�� A venda em todas as pharmac.ias e casas ijl!tI de perfumarias. �·I� �
����:-e���������:tC��.g l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




