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Iza
I o conselho da Liga (:las i'�J

ci�n(.io a italia corno Estado a

a 'Genebra, inelutavelrY1E3rfte,
sanções econômicas c.orrtre

ção peninsular.
----

t

cõ
_j

Adis-Abeba-, 7 - o posto
de Malnal ocupado pelos ité.h.flOS
em dezembro de 1934 cm con- P /\RIS, B .- O chef� da
sequencia do incidente qu,<: Vf'c:- ,,;\-::tion Ffé.lncaise»- D.wd'c:t, d,�- ADDIS ABABA}-A avia-

. . . .

r ' b ' l' Gpitou os atuaIs acontecimentos; e,-! darou, aberlam�nte, que a Frô.n- ção llf.Uél.na iY)m arCieou nOJE .cr-

tá sendo cercado p:"los etíopes I ça, no momento de aswmir obri-I kgubi, em OJild;;n.
�u� investem contra as posições gações de sanções, tonar-se-à te,,- As !:o\icia;; dizem que Em cco-

ItalIanas. tro de uma guerra civl s'�(juenCla do alaque foram mortos

cerca de 40 soldados eliores.

A GRANDE BATALHA

---------_ .. _-------_. ..-�_._-_.. _-_.

�/r� .�
�v ���M' quaisquer ligações politicas.

----GG Proprletario e Dir>(�t.c)r�
RIO, 6 (0)-0 Chefe Integralista de Santa Catari

na, telegrafou ao Presidente do Tribunal de Justiça Elei-
toral, afirmando que o Chefe de Policia do Estado preteri- ANO �Il Florianopolis, Terça-feira 8 de Outubro de 1935
de pertuibar a ordem cm detrimento dos integralistas. ------�- ----------- --_._- - �-------------

O feito está sendo comentado jocosamente. 03 integralistas
anunciam aue nessa concentracão irão possivelmente ar-

1 >

mados.
O Governo de Santa Catarina está tomando me

didas de precaução para impedir que os integralistas per
turbem a ordem. O Chefe de Policia é considerado perso- RIO, 8 (O)-Os srs. de-I nedito Valadares, irão a

nalidade de jurista e pessôa de integridade moral conhe- putado Levi Cal:nei.ro e o Porto Alegre, dentro de
cida. governador minetro Be- i pdUCOS dias.

��������9�Ei=iii:it�ii��Fi.. ��i��ii����·�-A-�,�-'-.�-�..u-��
:=""""'_,=_-=_�_.a:-��<:I��
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a do.s

o r�t3ajt.).str�
rne!

..�-to dos
r" • •

-ri...). í"'""i CIO i'") a rios
RIO, 8 (C) - O deputado

Hen::que Dodsworth, fnhn:-lo so-
l •

1 f
.

ore o reajustamento (,()S uncrone-

rios civis, disse ao GLOBO: «O
sovemo não contava que nós

apresentássemos dentro do praso o

proj éto de reajustamento. Agora,
eu desejo :oa1:er quem é mais as

tucioso, si o governo que está

esperando criticas ao projéto pa
ra sua desmoralização, ou o Iun
cionalismo, que deve ter o maior
interesse em íicar Iirme.»

o

RiO FI (G\-N,,'·ic;,,--oe ("-."toA ,\J '-J! J .I, ....01.... 'u _'
'j

o sr. Raul Fernandes não r� as

�urnirá a LdfT2nça da maioria na

(_�âmélr n, apontando-se como se:_;

sub.tiruto o sr. }}2.0 Carlc: Mn
ch;,dc-

GENEBRA, 7-0 Conselho
da Liga das Nações aproVJU o

relatorio da comissão dos trez�

advertindo á Italia e á Etíope a

fazerem cessar imt'diatamente as

hoôtilidades.

Tentando

«A03 QUE, CAIRAM EM
/\DUA ... »

._-

C'f""to:; - �5r"v-r'.�··-..n.I-��'Y'�;,��'f9��, Ct J CtU �<..,.,." u i e � e s �-..:; j "'_� t "?t. �

Conselheiro rifafia, 9 (Ed� lVier�::' do

8arcbeiro e Cabelle leiro
Atende hJnl�l{{ús a d01ni·ciHGs pelo
Phon e n.:L284.

-

Lauro Mendes

------------------.�

A anlPHi1ciada imposição !�ãs sanções �g�HC��'íH�m���a$
,contra • Italia levanta yP��i1!les ©��m@�'�®$ de

;/ -protesto e indig�laç��
A tomada de Adua são interpretadas como indicio do 'II zona cenu a] do pais, impedindo

despertar da atividade da Ale- desse modo que 03 invasores p�
manha na Europa Oriental, netrem além das planicies (I.:: O·

gadem,

pes etiopes d'::3de ôntern p..la
manhã [orçam Lr:- zrnente Adua, "Fio

La-

CULPl\BILlDADE

05 italianos se acham

mi·nanonot rs-
•

guria"l1OMA, 7 (G)-A tomada
dó! ,(\dua verificou-se ás 10,30

/ .

horãs de domingo, depois dt� tres

dias e tres noites de combates.
O clero e parte da população

r 'd
_ apresentaram-se par3 raze r ato .:

submissão.
Uma tentativa inimiga a Du

brasinna foi repelida.
Na nova linha já foi rest?bele·

c;da a ligação e:!tr:ô 03 dlff:rentes
corpos d:> Exrré<").

O PRO'XIMO OBJETIVO
ITA!.JANO COMO AS FE'RAS, CAI

RAM NOS l\I1UNDE'US

E3ta manhã, noticiou-ze tamb em

que 05 a viões italianos bombardea
ram De�sie.

REINICIADA A LUTA

I-\DIS-ABEBA, 7 _.- Nuti
cias da frente etíope próxima de
Adua, contam que quatro fanfes
italianos numa arremetid.l dos

ptnisulares, haviam caído em

quatro mundéus profundissim03:
adrede prepélraJos pelos n;;tivos

para a caça ele animais fC'.roze3.
Os tanb ficar:lm inutilizado" mOf

rendo a ma equipagem.

-0-

Pede-nos a Diretoria de
Estradas de Rodagem torne-

x mos público que, a contarMIL.<-\O, 7 - O ceneral
Aro �A"'0.r>?''T'''''' n., r t -. A ' i I' f' t

.I:l -') �. •

,iI' :J- j DA 3..,1(..>1-\ nesta c ata, uca crmínante-Bano cerne n.lante 'ern chele do�,
�, t..} , '-":t t......

v'r
"

• ;I.,!- cor- , 1M.;- �

mente proibido O transito de
exercuos ",,,18_h�·� nu ,'_'0«\'-:1., a Gr:'Nr:pn t. 7 (í') p.. veículos de qualquer espécie• l' 1

d
'_�"""_'L �!... A.../i\Á. ..... s "-.J -

..J :.S\_- �... '-.J �_ U.

urn dos sobreviventes G3. 25aS- 1 l' 1 ._

I
-

j- 1\ I' anco-se no ré·atono cu. cot.tssno 11a estrada de rodagem "Flo-
trosa C1mparl1a ita!.Ii1Ha na rf D!'3- �i"':: ,'.� o rv .} •.• f .•

/-,
...... � ILI d' 1" T "t h. .

1 ('9/. 1 1

I-''-'�
Sd., <A.,II·.lHJél, o Lo,._,.!\,o J. nanopous-Laguna , no rec o

Sl;JEl elTI 10'" o) orc...enou a (01.0- r. �

d "I I' 1 • '_Jf dI ",a r ·'S l·.. "rÕes (DVCT" ('�qr-nll em construcão "ivwrro os
,",,':),..;:- • A,..i .r].;), 1r'("t . '1 .... ('�\

.I......·'b t.I... .....::; v. (.� ",:;v •. �. :5

c;.�yd.O e!D f J.\.!un u·... t!�':'.1a p d....,,� J!' -, C ' D 1 L V'l1 �/'m. 'o.�. � ;N .: � o.' "

() agressor e (W,enmi13r, IHi) 50-· aV3iOS--l au O opes-� 1 a
oe <1,,,,,,)01 • com '" ,d,C"Ç�'�. «p,o_.

N ,.
men.te o pr;�:;��rl0 mas a no..trr: za � ova I.

que ceÍratn em AdJa e qJ.� es·· (la� c;"'r�ccõ···:,
tão ôgora vin{!ados.» f\lulna colina

� \J VW1 � 3· '-� o

"'''rto· d� J\\J": o co-�'n,L .t."
i

p ..... _. .'..... ti ..... , hl� • .lI.:.L ...

dos ccslncan-F:ntos n�ti vt0S levan-'

quik.metros de Adigrat qUe, por
cEvcr,:as vezes, já foi tomada e

retomada, com grandes perdas de
parte a parte.

ROMA, 7 -Os italianos con

tinuam avançando, sendo o pró
ximo objetivo a ocupação de AI
sumo, onde as tropas italianas
farão alto durante uma quinzena.
afim de consolidarem as posições.

c,�ntenas de milhas quadradas
do territorio etíope já e�tão em

poder dos itaianos.

GENEBRA, 7 -- O relatorio da
comissão dos seis reconhet:ell a cul
pabilidade da !talia.

300 BO;vlBA5

Bebida.s r",!acionais E Extran�
geiras No

CAfÉ ..._JAVA
Praç'l 1 5 de Novembro 26

BERLIM, 7 Nas esferas ofi
ciais de Berlim tem-se como certa

a aproximação com Roma.
As visitas de Ribbentropp á

Polonia, Bulgaria e Yugoslavia,

GENEBRA, 7 - Durante
a sessão da Liga das Nações o

A TOMADA DE ALSUMO representante i�aliano fez critica se

vera contra a resolução das seís
ROMA, 7-Após a rendição que não tomaram em considera

de Adua os italianos continuaram ção as queixas da Italia.
avançando, sendo esperada ainda
hoje a ocupação de Alsumo. I BLOQUEADOS OS DESFI-

f LADEIROS I UMA VITORIA ETí'OPC 3 I) MIL EM CA�/IlNHO
A ALEMANHl<\ DO LADO \

ROMA, 8 - Calcula-se em
DA ITALIA ADISABEBA, 7 - Fo- ADIS ABEBA. 7 -- No- 35 mil o numero de soldados ita-

ram expedidas para Harrar ór- tici:!s não contirmadas dizem que lianos, agora em caminho da Eri.
dens para que todas as tropas se- Da)' amatch Ayalen, comaudf\n- d V!r�a, nayegan '0 no ffiilI erme-

guissem pabra JijucLI, oude �egun- te das forças etiopes, que com- 11:0.
do se 5a e sería realizada uma batem ao norte de Gond<lf, aI·
tentativa no .senti?o de se bl,)guea� I �ançQu ur�a vitoria de grande LUTA ENCARNIÇADA
rem os deshladeiros que levam a Ilmportancla contra os italianos. ADIS ABESA, 8 - As tio-

ADDE� ABABA, 7 -U'na
- r r. .

1 ,. d ') 'I'l!1fOBTJüção or�CHl GIZ que ç _)0v
bCnl)8" la�r,·l.s sob'e L. ,1 .. j

..

,
i ,l 0

1
I'::,. .�"." ."0)' "''''',' tomadas pelos italianos varias ci�

Jerusalem 7 - Uma das con O"
-,.

DTC 1-" r ......

J
... � - ,-., ofltem '!leia éc;;ac:io ital!íJ.:1D, 50- dades b,-)-,;;Jo.c·,·c!.:-.-,·· da:.' !

.

.) J'U;' J 1 /"..) r b.. \ I" LI::::, t:.:::' j -:: c: •• ;:" ,.

sequencias imediata� Jo rompirnen- mente C('LQ cxplcdi:-am, matar;do O
.

l' .

Co,-,.ITRA A Q r.:: ,\ ',.• l
..•n[);:,;: , ila,lano3 prossegUIam na

to das hostilidades entre a Italia ,'I 1-\ •.) ,), '", -y0!.:" -' cinco p,;:tW:iS e L::rinclo 15. marcha apoi �dos em Ualual. com

e Abissinia e a atitude ameaça- PARIS, 8-/,-� Gigil'liz:IÇ,j-õ o obietivo de se apoderap:m de
d d· 'b J" J f", '{ V�'''''''''''í'I''''''''''''''''\-,n"r""""lLi·\r)I··''""'

J

ora a Imprensa ara e para com ra ICillS ca J.t:"'lC:" rCU"'il,<1S nêl vP.i<.t\Nl �'U!)i·\.t., ;' ',i".. C,f\::; I-IarrilL
a Ioglakrn, fazeado novamente chamada «LI':1�e [\aciona!,» rea-

II· "
-. I

o pedido de qUê a Palestina seja lzaram (_':;��':�1 H pmnClra a·�m()ilS- LO;'�DRES, 7 -Ai1uacia;:; de MULHEf<ES E CREANCAS
•• T ,. b

. . (o-:'J.·C;;("\ �:/l�"�;�.\ ....,·"!,·t·,··· � a-.l;,.... ·:.\,...,50 rv D'·
. ...... I

.;,

restltl!!Gcl aos ílf3 C'S e que G llDl- -.",_:-,-, I
. v",_ �'-'t.."a.. I:' .�L'.,.� ,)IrC- aua que trInta ô.",'lO:-:S !ta- I i\.o"(\QTASI .1. ............1.1.'- ��

glação judaica cesse imedi,üam'ên- d,: q!l.,j:'F:í sar'ç,s,os no a_tual lianos voara:!) �0bre l--lanâ.s que I ADDIS ABABA, 7 --Ncti-
te. codli[;) ilillo·âGexim. Doze orato- fica perto da estrada de ferro de 1 cia-se qu:õ em consequencia do

Y'�'" (1. ,;,.,
. ·q·,,··.+a c:�..... '1

�"'p.!;"- D"l 'I _..l' A b b_,-" ,é\,d["r" P .. ·Cd" ... ��l� mlll:-'�� '- j1,):lt í1 AcL; I S-["'c a 3. bombardeio de Adua pelas forçasS632. Todos os aparelhos se rdira- italianas morreram 40 rnuiheres e

('·rf)-· O'� 1'(-"ro DA GUrR
ra:n sem lançar nenhuma bomb". 32 crianças..) 1':'1 f\. LL\ \ J i\d \._... �.J .... .-

RA CiVIL
• I BOMBARDEl\DA

OS A'RASES PRECIPITA
RAtv\

tou um glgante�co r ,
..:irat'J d ...

MU3SoEn!, vis: \�el de rnni! as mi
Ih33,

An[üi11J 'Paschoal

ADVERTINDO

LONDRES, 7--Segundo infor
mações de Addis-Abeba a luta
pela retomada de Adua foi reinicia
da ônte'll com bastante. violencia.

ASSUARA, 7 (G)-A co

luna da direita, sob o comando
do general Maravigna procura atra

vessar a garganta de Casciarchi,
a última resistencii\ da avar,çada
etiópe.

GENEBRA,7--A semana de-I
cisiva. na qual a Liga das Na- O PROTESTO DO REPRE-
ções deverá tomar importantes de- SENTANTE ITALIANO
cisões, comtçou hoje numa atmos

fera de febril atividade.

SEMANA DECISIVA

A REAÇAO ETIOPE

ADDIS ABABA, 7 -Com o

inicio desta seman3, esperÔ.-se aqui
il primtira grande ba!alha gl,e se

rá travada possivelmente nas PiO-
.. , , I d J' I::mmdades c ao lOngo a In la

ferrea Cjl1C comunica a Somalia
rran.::eza com

-

a capital da Eliã·
AVANÇANDO SEMPRE pla.

O movimento geral das forças
ADDIS ABABA, 7 -Os ita-I italianas indica que o fito essen·

ii3nos �on\i:Jl'om a avanç:::, wbr -'I cial dos exe:Ti(cs de norte e wi
i·\xt�m. não é íh�tam�nte a cap;tal d,>

{\nulicin-�e por outro lado que pCl" mas a FO::Ee dessa linha fer
a wdoeste as CEcaramuças canti· rea, que é a cstratcgía de toda a

j)IJUITl, e a sueste de Dolo foram: região.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

2$800
1$800
3$000

reç@s correntes na praça de
Flilrianopolls

•. =

FARINHA
-

DE�'TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
ndiana 34$000

PELES

ASSUCAR

Gatos do matto uma 4$000
Lontras média uma 30$000
Graxaim do matto uma 3$000

70$000 Graxaim do campo uma 5$000

69$000
Catetos médios uma 6$000

58 �OOO Porco do matto uma 5$000

65;000 Largatos grandes uma 3$000

49$ÓOO Veados mateiros kilo 10$000

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

Sacco de oÜ kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Enclpados 2 kilos

.

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

Mercado do Rio

FEIJAO
(Por sacco de 60 kilos)

Preto novo 18$000
DIVEHSOS Branco especial 18$200

Arroz sacco 44$000 Vermelho 23$000
Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23$000
Cazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000
Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA I
Cebolas caixa 35$000 ('Por saeco de 50 kilos)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000
Zéa Mays Fischer caixa 30$000 Grossa' sem pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO �ROUXO
Farello sacco 6$500
Euellinho sacco 8$500 ARROZ
Fariuha de milho Marialina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24$�vO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo 7$500 A lh B 39$000..

600 gu-ria om

Grampos p. cêra kilo 1$_ JaDonez Especíal 38$000
,�. M' 16<R_)OO 1

30$000\""nl1cnto aua sacco 'I' [aponez Bom
Phosphoros Pinheiro lata 220$000 'Bica Corrida 26$ 000
!\rame .arpado n. 12 rôlo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rôlo 36$500

BANHA

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 19l$000
Em decimos 75$000 Em latas de 5 kilos 200!OOOCafé em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207 'iP000

IVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMO
Vassouras 3 fios dz. ,""v$vvv
Xarque c orxões arroba 27$000
XaJ que sortidos arroba 25$000

XARQUE
(por ktlo)

t\�!i}rtl;ldo d� Florial1opolls Mantas Gordas 1 $800
Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500

1 5$000

I
Sortida regular 1 $400Feijão branco sacco

Feijão vermelho saeco 15$000 MERCADO FIRME

Milho saccc 1 6$000 .
.

sacco 20$000 DIVEROSS
sacco 8$000 (por kilo)

12$000 CêraArroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco 1 7 $000 Cebo

Farinha cornmum sacco 11 $000 Carne de porco

16$000 ToucinhoFarinha de milho sacco

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$000 51 Londres
Assucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000 « Italia
Toucinho kilo !2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa

COUROS « Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
3$500 « Hollanda

Batata
Amendoim

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

CAMBIO
90 d(v á vista

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

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

12$930

MOVIMENTO DE CEREAES lNO�RIO;DE JA�EIRO
5TorK em 3-8 Entraàase 5ahlàas

(:] a 14·5

66.257
75.515
45.113
iOA87
6.120

12.000

Fljiío (saccos)
Arroz ( » )
l''lrinha ( » )

.'" (,,�1VFlS)

Gazela

Médicos

Clinica cirurgica-operações

Indica:

Dr. Cesar Avila� Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
l7 horas

Ex-assistente do

o r. Casar Sartori

I
diDas 3 horas em diante la-

riamemente á R. Trajano,51
Phone 1.618

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

Dr. Pedro dl Moura Farra'

Aérolloyd iguassut��m·. mercte lndustria JlV� I ti· t1, � U� I ��,
---------------------

Agricultura

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

16$500 Taboas de lei est. (3x23) duzia
15$000 38$000116$000 Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000
27$000 Pernas de serra lei dz, 28�000

.:__---------------

Fôrro de pinho 16$000
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 18$000
8âCCO de 45 kilos 13$500 Sarrafos l � 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 ki!os 14$500

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias urinadas
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid.:-Praça Pereira e Oli
veira, 14-Teleph. 1353

Consult .. --R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

�:;Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone n' 1548

-

Accacio M�J
,

re i ra tem seu escríp-]
tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Pho.np• 1277,-1
l Caixa Postal, 110.

. I
�

A SaudeI I!

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

dultos LJU crianças de ambos os sexos, o[erecemo,s
ao respeitavel publico, sen: cx.agerar o� ?ell�s be�efI
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 íede-tannlcc
especialmente preparado no laboratorio da Phar�a
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.

lül �Doses: Uma colher àas àe sopa antes àas refeições,

Pharrnacia Internacional

Phco, Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção

Caldas da
Imperai:��'iz

Todos às domingos:
Um passeio idcal+-Optíma estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel uas Caldas
salutares Banhos Thermaes na temperraut
de 24 ou 40 gráGs

��-��." �� :C;;·,"Ç7""�.;:;�TI

Parte desta Capita., '<', -"'�!lo da Alfandega, ás 9 e

regressando ás 1 b '1- horas, um confortavel
Omnibus da Empreza Santo Amaro

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

RS. 15$000

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY, lBLUN1ENAU" IOlhVILl.E,;CllRYTlBJ
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.I

Agência no

C::dificio La Porta Hote,

Para informações e reserva de passagens No
cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

Expresos Nordeste "

séap Porto Algre
t.MPREZA DE TRANSPORT - EM AL 'Oiv1OVEIS,OMNI

BUS E II MíNHÕE o;"

Devidamer
I Registrada

Director Proprietar Iv SANTIAGO BORBA

Linha Porto :A'egre - Flortanopolls �
vice-versa

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

ORLEANS URUSSAN(
TUBARAO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
até FLORIANOPO

Viagens semanaes em 36 horas .

Parte de Porto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia h
Parte de FlorÍanopolis ás terças leiras ás mesmas h

PASSAGEIROS, CARGh.s, ENCOMENDAS E VAU)

Informações em Porto Alegre: séde RUA A. NEVES, 159-
em Florianopolis: Portaria do Hotel La F
ou Pemão Machado, Rua J03.0 Pinto r\' 2

Agente em Araranguá-PEDRO AGUIAR
c « Capital: IRMÃOS SIMõES-Hotel! a Pi:

Mais informações: Pensão Machado, Rua João Pinto n

Refinação de assuc
=cio=

_--------- ---------

João Selva==
Telephone�.1441 Caixa Postal ) 05 I

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposito: jMercado,
--_Y:l!:�---

FLORIANOPOLlS tst. de Sta. Catharina
COMPRA-SE BAGAS DE NOZES

-PT m

�������������
�

I Attent!.�_É�m!
�
I
� FORMIDA VEIS sorteios proprios, tres vezes
�\� semana, todas as segundas, ter\ as e sextas-fé

� EXTRÁCÇÃO com �obos de crystal,
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois, os

� [reios são presenciados pelo povo

�����������

A Agencia Moderr
de Publicaçoes, com sé
em São Paulo, é autoizada e f
calizada pelo Governo Fedeal
possue a cata patente n, 112

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�S:..W���2���������;�r�h!)��·����t(<.;�����d������������E�J�����l���.
. �

I'�� ��.., �
'.� . �
.' �!jj

Matr z: FI..... I LI
"-_...

í
Blurr.e�au - mJõTnville S.ão ��rancisco l�agl.Jna l_ages g�

Mostruario per�ar�le!4" ,:e enr) CrlJzei�-o.do Sul ��
Secção de Secçéio de�" �j

FERRAGENS: MAClliNAS : �
Machinas de beneficiar [madeira ��Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas �1Cin.ento-íerro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros f'l.J

e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura: 'arados, g�Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc. �J
Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de

� esplosão, 1Vloton s �\�
Louça esmaltada - apparelhos de iantar - talhe- electricos �

t-\\:,�",�res Material em geral para transmlssces: elxcs, ,

Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Tintas a oleo e esmaltes Óleos e graxas lubrificantes

�CI�C�- ��:.�,......:,�....'�jArame de ferro - télas para todos os fins Automóveis c. Caminhões FORD Peças, � '"' � ::�Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Conservas nacional e extrangeiras Pncumaticos c camaras de ar GOODYE� ��Bebidas nacionaes e extrangeiras Material eléctrico cm gera! .�

�'-lr lê... ..

�:;'::�
.' '�'.se v ;''''1

t�ita� �.�����@���������;����@1�:;_� ���H�� X:f:l�21:5�F:'����������;::1
J:01h�:e� p. �!!hFAU i �!I_ça�_ B a h i a V,!Ull '" � .. � ��I�a��s�� ��6ruh�on�e��e�r�• c: C� f

• JI. l1li � t! iJl &'! � � � � � �� v �. ','r!!! ". .

• •• Funôuôu em 1870··· 'UII ellltiUl'fala ��f��WUliilHm@
. - .

rua Felíppe Schnudt 41, ruava at� �
Se 5E6UR05 TERRE5TRE5 E mARITlm05 Pedro Ivo n. 3, e um terreno na rua Felippe Schrnidt com
"a Incontestavelmente A Primeira no Brasil Especialidades em cararnellos, bonbons, empadas, duas casinhas, e a fabrica de moveis na rua Conselheiroe �oníal renllacõo 9.000;000$000 conservas, vinhos finos etc. Mafra, para informações com o proprietario Paulo Schlem-áCla, szruoe mais 1)e 36.000;000$000 Fornece doces de todas as qualidades para ca-
ara :é���e��l 1933

11Jii'i:icfiI33:4 sarnentos, baptisados e bailes. �,� .. ��""=...........���.��..."..,.

mUJt�ponsabiliõaàes casurntõns 12m 1933 2.369.938;432$816 R�STAUR \NT A T

A' CARTR � PASCHOAl Sl�H.m� s. A.o se fslas re5ponscbiliàa(ks refl2rem-se eórncnte aos ramos 1)e ,_:. f L ,L no primeiro andar �
a facé��p�nTh��"l:;;�;a�rTE5, que são os DO!5 unicos em que T H E O D O R O F E R R A R i �. LIVRARIA MODERNA
mergl!ntee. 5ub-Agentes 12 R,z9ulaàores oe Avarias em tO�09 05 RUA FELlPP SCI-IrvllDT n' 10 (ESQUINA DA �aIg\.lns:lo05 ào Brasil. no U'''igUO'' (5uê:ursol) 12 nas pr-ínrtpces l Ri r 1\ TRAJ t':. NO\ T' I I 1 04 �

f'unôcõn em 1886
praccrs <"xtrangelrCl5 Vr . � cr- d )! elep tone . , .

� I<ua Felippe Schmidt r.' 8ertos ( Agentes em Flui Icncpotts cnmeos LOBO & LIA. �est� R Rua r. mafra n' 35 (acbruõo) raixn postcl 19 � ('aixo postai 1:::9 1\eL auto 1004

]unti
T�legr. ALLIANÇA T'eleph, 1.083 --....",....""""'....._,.._...""._.

.

_ � Codigo Ribeiro End. Tcig.
EicarcnE5criptOl'io5 ern Laguna e ltaiafly 5ub-Agentes zrn

� II � SIMONE
o de

31umenau e Lages
__ � i lomene

!'li
I li

,
rI '_'4�A�-= M""'" ii !! � U ..

' � I .�, I a II I II T,'pogra.J'lía, Ester20;1j;"ÍSe na-- i[ Encaol2Tnação, Pouio�ãü. Tro
lEatol-0 'edad E d T I F&LOAJI!ENO I, J balhosl."mAitoReletiovtr••
""'. .s vOCie aGe lmmobiiiaria Caiharinense Limitada

Q n .. e. I IYS I
. �'-'e""""","�==<-===��===�

;�; á�d \/illa Balt"'1earia F L O R I A N O P O L I S I
t".���'i1;!,é���(j"'-l!,�tesde

- SAO JOSE'

I ��j�,S'1l(l_;,��G)@--------oet)••e.ite-se' Se ainda não tem um LO'TE de terreno na Santa Catharina � 'l� f..�

&��b2��I\�0��J/�����I:�\J��loc���e�1i� Tó����o �\����� Agentes autorizados da

III�= Ti:���I·.• ���.·ff ��lE!:������,._9E,_�ar Ltd. �:'lell1 mal'" elA. BRAS. PNEUMATICOS P I R E L L I S;A. "'"

f.'\:i!l.ando ,� 0.

O
- 'iP"l'i

i � rganizaçao nacional de crédito ;;�e a pr Plantô de urbu,lismo moderno devidamente approvada Commercio por gmsso de Sal, Trigo, Farello, I'; para a construção da casa propr;a ;àos bnla Prekilui1 Municipal de São José, cuja cópia acha-SE Xarque, Assucar, Cereaes, etc. Ir i: �
::mr

tro.� enthivada nn n;{'sma Prtfcitura.
AUTORiZADA. E FlSC\UZADA PELO COVÊRNO FE- �1ais da I I' ••

, !;

en'o m co�;rr.c(o de umpra' doe terreno da Vllla Balncana e DERAL, CO:--IForUvíE O DL::CI.'ETO DE 23-5--1917,l P -A�__-.-�.�.V.•.. -�e•••��
� o 't 'melhor prc:;cnle L Natal que V. S. oode brindorseus {ilhos. ��W6����JiQ,���1IOO';��\.J�ji'i?,_iJH�)q}���@t""�t� �ljl;i,�,� se '�. N. 12.475

�ng;,�ioa .i'��:��\f����l��:s���"o"gua polao,'. 1°. Fa br ica de ove is i.·,:.:.�.l E' fer���caa 'j�:i�ar:�,:�a::ms��� a�!��:l��;o�n� 01-

tomar TerrHlo8 rcmpletamenle planos.
� pj beneficio do Lar

as criaVILLA BALNEARIA DI5TA a: A

p ..JI
DE

V
!:r! CARTA !'ATENTE N. 1i5

o, porg
1000 melros õa Ponte Herdlio LllZ, ._ eUro itali �800 00 6�a"õe Quartel FC!õ�ral, em construcçê!o. • "it<� �$ Inscreva.-sc bje mesmo na COr!$irufJ�ora do Lar Ude" �i;�veneno. r<'- � '5:G��� 5���li�f01f��oB;�����.1 0., ACEITA ENCOMMENDAS EM QUALQ,UER I."i!. 'W� que obterás uma caderneta pela guanlia (Je 10$000 com �i;

I -q � ..ESTYLO-Rua .João Pinto, fi B-Tekll!iOllC, �.d••.:,.d� 'f.':<; ulrelto a um sorteio pago, �:'�pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João '1'i� �l$ Si a sorte lhe pi oteger no de'correr do sorteio adguirirá [';!l-lPessôa e Florianopolis -Biaouassú. .!l:·�h.���)����p��,.�!ft�;����:%I\!;[��;::�e::9-'�I�ffi,'l'l; .{!:'����, 1 . • .,.

d 'O....
�

����������r!{����B����\tí�} ;�'}' C(�·�·���,�1��1 um3 ca�a pela lnS!grailcante quantia e v�C(;O.porque Prestações mensaes desde 30$000
o (. :CI A 50rieaaàe se encarrega aa construcção Oe PriZalos

lótes oiJquirjõos, meõiante o pagar.lento Oe uma entraõa ó

d
sta e o résla te 12m pagam�ntos mensoe9.

U �t,:iformações completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
s tolhê PHONE, 1521

OU com o corrector EDUARDO NICOLICH

Filiaes em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras
Morins e Algodões
Lonas e Impermeaveis
Tapetes e trilhos
Roupas feitas

, Sêdas
i Linha para coser e sergir
ti Lã em novellos e meadas

t? Sabonetes e Perfumarias
c( Alcolchoados e Colchas
qjl Cortinas e Cortinados
�n Toalhas e guarda-napos
co Sapatos, chinel!os, meias

�'5 ("

Depositários dos afamados
k-s Charutos «DANNEMANN»

�para ternos

ao

de Ernpreza Naciof"'\al de Navegação "t-i·oepcke"�-\/apOre�3 "Carl Hoepcke", "Anna" e "�j12X'
de l Fabrica de Pontas "Rita Maria" - Fabrica de Geio ;'[=\:it-::] i\/'larie/' - Estalelr '�f3\r·�:)·taca" ,

abrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSl1 o E ESCRIPTORIO

Conselheiro Mafra, 126 - Esquina Pedro
entant6 Telephone n. 1632
ina Cf=-=======---
em: .F

��'":"'fe"""""r�i�'r�o==:S�a-::=-b=--ã=O----=-=::I::--:I===�I�I====)�I::::=---(-==::::'::')"'=d='e=--'-=(=u=r=j=ti=';:=_a-=)=.=��.b=�=�i=��a=d!_� (nei�!

Ivo

Nas grandes Íuctas que desde.
bram no campo da actividade se

cial ou commercial, o espirita mo

demo e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
di ve] das necessidades'

le
li-

r.

se

Professora norma
I i sta -� acceiia alumnos.
CURSO PRIMARIO

E SECUNDARIO
TRATAR á Rua Saldanha

Ivlarin ho NB 1 O

li.

le

a:

m

"
, .

PARA ACQUISIÇÃO DE UNl LOiVi RADIO
Realiza-se todos os n1('zes� um sorteio, cuja ex

tracção será realizada pela Loteria Federal do Brasil
São nccessJ.1 :os 3 qualidades

SELECTIVIDADE-SONl E i\iATER!A PRIMA lNFOnMp.çAo;- Dirijam· se ao Repre
sentante, neSta Capital, sr.
J��ão MrwtJei ��;;s�imcnt."
que se acha instaIlado, com

escriptorio, á PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO N. 15. I

'I

Essas semente são encontradas
novos typos de radio

PHILIPS
�.

nos

PEÇAM CATALOG:)S, PREÇOS, ETC.

COSTA & Cía.--f<UA CONS. MAFRA 54

é dar valor ao que é bom, é eCGnomi��o e rend6s�

EMENTE SUPERIORE VERÁ '"

EQUE

,

.,., !"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA Florianopolis {) -1 O-}�9.,3:5
.

ainda no corrente mês. E todos I em materia de futebol. .. não co

unidos irão. defender U3. Capital I chib Q�e lenham cuid�Jos os seus

da Republ:ca, bem alto, o nome I adV�iSé:nOS !

do esporte barriga verde.

Desr:)ot.....tiv Callco ofertado DIA 7 DE OUTUBRO-S. AUGUSTO
r BRILHANTE EXITO --�f.i--

Redator CYPRl.A�-O JOSE' Lformou-nos ontem um paredro 1645-Nâo cumprindo as ordens de Portugal-Os
�-- '"'-""'��

Alcançou bribant� êxito o nos"

1
do Figlleiren:;e de alta <ignihca- moradores de Pernambuco: publicam um manifesto em que declaram

- . r ('1 , I"'· de so concurso que já ôntern ri tarde ção qllt� Calico havia recebido
as razões que os levaram a 'sub!e'iar-se contra 03 h()l!ande�es, violan-

ra rli e n d a f� e e :;..\"C I e t;_l?o
era muitissirno disputado. Rec -, proposta d,� 800$000 para seguir d) as ordens da certe de Pnrlu',?:"l.I !; +- h a j" o fV � r" ,.� �"'" C: ..-�� ,,-. .-� ,,-,� " d

I � p·t AI r l' �

b Ih drn O i � \,j 'J.J'� • t""> � I � 1,_-, ._':.'Oi -�.. '-4 -, -' bemos uma centena e coupo: s para, 0, o regre, anm de Jogar 1831-Um batalhão que se rcvo!tu-O ata. ão e

p 1""'0 X' r�'1 O de desportistas do Es�r.;ito e crc-I pe�o r�orça e Luz. Nada pojemos artilh�Hia de marinha, aquartellado na Ilha das Cobras, unico d l

Na tarde de sabado, 12 de I ciações com 03 clubes do Sul 1 mos que os nossos da Car�ítal es-

'I
adiantai qu�nto ao excele�te pon- tropa de linha que Feijó conservava no Rio de Janeiro, declara-se

outubro, a rapaziada do clube rara a sua breve e urgente filia- tejam preparando 03 seus "segre- t:t do combinado da Cap:t21J, D.O em rebdli�o. Foram jnstigadoi'Cs à,'J. sedição o capitão Josué Custo
de Scdi entrará em campo bem! ç?ío. Ainda neste mês haveià ] d;s". O Tamandaré lançou um I momento. Mas .d:ver.lOs :�r cui- ,lio, o Alferes Ca"i:. 110, Jü:'é Ribniro, e Dola.h:l'ênte o dr. Cyprillno
di,"posta, �omo aind� a vimos do" \ uma. rei1niã�, em Laguna, co.nfor-j esforç1do cabo eleitoral para eSli'l ��d� com os "VlgWSll qu� p acer- ! rH� Barato: de: Almeida, detido In ii!; 1 em consequcncia da violen-
mmgo ultimo, para Jogar contra nu acordo [írmado pelo preslden-I mula!' os votos dos seus torcedo- LiU a,TI com o !1::>S50 canlmho... I cia d03 seus artigos na S'nlin:lla da Li(JcrJ::d",. D')iTIinada mais essa

os seus leais adversarios de Im te da F. C. D., afim de se filin- res. Mais u.na vez daqui pêrgll:1- revolta, o govern� da reg ncia (lis:;o!v�u c corpo d� Artilharia de
b:t�Jba. Os nOSS05 visitantes, es- rern, d'! inicio, o Barriga Vcrdcltamo�: Qual o melhor desportista? Tambern Galego marinha.
quecidos de in.ust.licados resen- F.C, H::rcilio Luz e Adetico de I � qU3.! o Clob mais simoatico ? 1844-- Traindo de alliança com.ncrcial=C plenipo-

1 1 b· I E '1 . . .•

d
'

I
Caleco S"f21'W10 nos inlorrnam p ntimentos (e nossa entidade máx.- .m ituba, " assim talvez poss,," D,hc;! mesmo c uma respostd,. ,

.....�' .. / u

'''1 "� ',' l,;nciario do Brn:;d em Asmmi,ç1io, J(. J0sé Antcn.o • imenta nuenr-,
.

- 'C
"

'I' , < abnr outras perspectivas a03 1, ual se crnncnharão uma d·,- rarncern rec-b-u preposta co . .tb· ,. 1 S V'.' 1 r: 1 A "0111'0 Lopezma, .Vil'élO. a l�H�, a::Jf?.ç'i.r os 1:,0, eh H .. ' "u_,', � De a q\. ,. " 'I ... ' (, -

1 ",�p0l5 marquez c.c . rccnre, asslgail com G. v::lT,)S _ ih . <,

seus Irmãos de r,!onas desportivas, ü()3105 clubes da' C�Dilal, pois ��.na de club3' de futebol. E o
tico de São Francisco, cujo V!\.Ol'

clictador do Po.ragmy, em tralado d<:: allianç:J, c('Di.:.,�rci') e limite;,
A v:�it?l dos rapazes do Sul em poderemo� tN malchs: ainda est.e Atlético? Uma teldonada a cer-

d�5conh�cem, s ,S:�;� que .:f�ere;n� :lO gu:d, entre ((uiras coi�as, o primeiro [Diz proffi:::tte, smtentar com

s"f,(uida 6. do Herc.ilio, Luz de no, entre êles, e:1 disputa do tas horas rll n,:;ite deu-nos a en- mesm�, a gl1íiZJaa cf!d,a.br:c!a� todas �o SUél3 cOfm�quencias D. ind:pendencia d,) 5cgullda, cujo reco�

Tc ba ã'), n�llito nos honra e no' campeOI13.to estadual, conforme in-I tender de CJU� 8. coisa ontem foi P�ra me, jl,ocuramo� OUVIr Iv1e-
nheciment:) [x:ld chancelJaria rlo Rio dé: ]c:n..;;ro, mGtivd�� u']) pro

alegra. Assim o nosso povo apre- formação que obtivemos. ítajaí já I fc;ia ... A!guem s� utilizara de unJa (:(:Iro", ,exc�Lnte n'lel�, _\:::quc:rJê. testo do ::;onrno aigentino. O tra�a -10 em qu;:stii,'), no entanto, não

C;.. é'",a' m�,l'� r-mDolgant[:� Jio:zoscom se d:ríg;u tambem á entidade m)' C�l)tena d,- CO:l�I-'r.Ug para uma al-
ao Av"l e mn50 de \.úl.h;;o, que f.,' !:r, �.! • 1 �'). e;j _ .. , .'.v 1:., -" <::>i.:_f... '()';a"_. , , �, _

� -

I
-

_. �

d I d .1 luI ra"liC,.• '..l'::> pc,a LJI3.,., Se,}, Lh().,C"ço._s "�".o •. "_" " �.

equipes de fóra d1 Capiíal, [vLi, xima recbmando a presença do fàc:mda inferna!. Qual será o ia- nos cc arou �n ver 3l..C:;r::l D. oe-
--0--

-1' l f t' no-s' ,Ço-�e 0'0 Dreel·a'e�·Q n�q'-� I 1 AtI 'tO )" D;"J'am n"· ticia, mas que :;u�: progl'nitora nEi.o, Dl' f'\ P "Dr.,-._. OTJT�l·,un.. DV{"'\ "_'�" D,.. Dr-, -i(� 'lD'Aa'\Jian�c a r e ln o S COJ'1en anos .1 ) ',l � ...'l }l�a.1 J.
" 1.�lv lO. ,..Iv" gfioor GO r-\.. t: lCD . .L'" .-'':''

I v � � '- !� \. �.r ... \-> L

d talhadcs so�)re o imporhnte LI cid:lde para o mesmo fim; e café-BuIDa? L::aI e Gato se-
daria pew:i,si!o p.:-..ra tal; e como

I1'1.1 ! d d' . I .. ,

"I' d S d J 11 G".lel!.• o é bom )"Jla.Jor,D,or cert-.: 1624--FnUecc. D. ;',/!:)/_'IS Tcix.,.:,c.?-I··Jo aU\;:l.1p3mcnl0embate. 1'.a taroe 'e o;'i;lngo llal:; 31llCÍD. o h! �tICO, e ão riam 03 estaca' O�; em VtfOaOé:· �
-

10 I
. r' "d' 1 b f" D s"'rá b'�!1) !;lhc -nD"I'i,"rtf" '-o rno' .J. Rio Vermelho .. I,)êY[O eh 2.,h a, fali ce d. Marco, Teixeira 5'

), j::)garão o m::smo quac ru Vl- [' ranelSCO, na pessoa 19na (. o nin:2:uem sa I� 'lrialmente. aUA
� v. _.: ..... " .\ d_.... . '" -

'

..

t 1 1.: ,ri, B- ,:1 a
. ;-� fi I:: <, ,l: i:,) lj;ya [i" or:pnisacü'J e direcr'iíJJsi'ante c o combinado loc'il. Si. N obrcga, pertei1cenk nesta ca- ric;:'\_1, apreciando as ndicias para

men o ao �O;)( ur:.o.

r�.srüf
.�c. ,:l: .., c;. �j..< .. , .UI,O! ":',

,"

,'" g. ,,'
� j :t

pil ai. se b:::omo'hr n�� tarde de hoje. C.<.IS '�rças que �lt12ram os u:l:" 1 'zes.

.....

I d 1 I 1799-0 ;:omolista : eneim da Vez;;a--No Rio de
.t.. aSSl:-íl pensam ague es ire· Ddux, c(!m') tod0s,Silbem, 6 a luele

,tf)U�" d"'re',n cOf_,ta alI" LvI_)
.

t '1 .

d J�ne::o 'r;a3Ce ° jo'r.ebta Ev:uÍ'.to Ferreira {.]J \.lC'ig<\ fundador da
I

.... I,A, - u 15,.0
I
Sl1enCl050 a:TI!go -::: �e::I1pr,:! lTI:lS
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term;narama-'fi'g;)' ,
,_ ;:- .' ..H_ flUi'ora I'ium·nense. l'loJest,') IlVf'llO, J:.vans[o da \ C:lga o:çrceu

��;,�, t!j� Qu�- � ÇW�:te1�. Ti�,� fu,.t�,�ol r.�ra,nd2 influencia. no:) acontec:rn::ntns que pr�'::'e _Lrt1�n á revoiuç5o de
@: � ma\fs �1fI�;'à:.'t_tco' ; 7 d,� Abrd de 1831. Na ceLb:c "oiie das g;:mafadas, foi elle quem

II �": .: .gl Bl' j',(11 ,'.' f;"' '1 ,: L:di!�óu a rCDre�Ci-,tacão l,,;coil')do [.O Imcera2ur c"lle de::afrcn[usSe o
>.... ,j .

I '
'" ,,, � ,� ,�

�:, \ I ai. i'. '._.' ' ,

Brasíl vilipzndfedo e fJün:;!dD, dCFOis d" L\boFção d,:: d. Pt'dro L

i<,' '(nome U'{Q l(1h.;} i
Y'" l' 1!' d'I it

.

. n I () � 't I, t, t.:,'znsto Encerrou em suas !1!z.os o ces! I \O ao HUr;eno, c, como IS, e

I :;:>.! ,in U,"
.

I
�. ,"'

!J ,'I.,i\ '. Francisco Octaviano; «foi o PÚe", o mestr::, o guia de nO,S03 estu�

IIII l:�011t11,-4.o, .,yptan.te) distas e o homem él quem dépois da constite.ir,:io (b'eu d. Pedro II,
I

�,"'1· [j- r !.' A

• , ��,h_ -

'. "

a sua COlca.

111��fk'��>
<.J. , ,,�' �'t�����- B�T�·ibl�;;��Jo��ô�c�.�o �;E:;g�;;o-E�l Campo",

- �-""";;J "='"t! """""'" ff�" '.']"1 1 1.1 I' - J
' I p ..

�;l? r� f-4� ti �_ p:;;.� nasce o r01T&:iC!é·:', ]'Jfi1iLl::,ta e trdJUi'lO, aa Ato 'ÇilO, ase ao alfO-

���"'�� c:Gio, faik::id:J no Ro de ]<.ml':iro a 29 de! Janeí,Q Jé' 1905. Per-

QualiL'
..�. "1\���nn J�Hf r tel1l.eu á Acdea';,"\ Brasileira de L"Eras e ctuxou dcis_)cnJ3.nceE:

i�'tl© l�fáb�j fL; lvfotla Coqueiro e 'Retirante.
, f'11A_ r·l,r�!�"',·:-'s t, 8 1

.

C' f� �'") f li.' . l\_. ;'
i,

: :; 'lÍ! ".',i\ J 18 2-J uv(!nclO osta ,- 'iii .J:'l am:io=" que I.Ull:::C' li nesta

ciJ'Ide, o distincto cathé'"i:Kme c;ne foi ]UVsilC;O Matt;ns da Co�ta, o

autor ddS Flórfs s('m perfume.

ATE QUE EM FIM I

Finalmêutc
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1935:

30:000$000
30:000,1000

Dr. 'lt,ad .iI/ansa "'(([elado-Rua do Catd;�, 278---Rio (S. !iAl!)
David Levi-RuJ. eh Quili\ndil, 6�,-Rio (5, nA")
Dona .;;naifa Côries t1C Jlrc<uje-F.ua Barão de Amazün1\s, 59!-Nite�

roí, (5. r:Aí:). l\tlib�;;d(,!3 de acê;'do com o n' 3 do art. 4' do dc�
creta 24,50.3 20:000$000

Bento Chooes l_,-1;(:s -Rua dr. T:b::\\j, 9--Nova fguassú'--E. do Rio.
(5. llA!'). J\l[,lJuidoJ d: élcêrdo com o n, 3 do art. 4 decfl to 24.503

T • n" ,< i' R 'Q' d '.0 ':i, R' (5 IA!) S ldLUIZ l(útêlO iV1CCI10do --_ U;;, da J,-üt3n a 1'-rJ, J' 10. � a o

D ,·v,.. 1 �, f' ",

d',f
. o' AI;' C

. n'
ona u'&Lúnae.:t U:os \r{jnes-,l�ua . lV1ana 10, dCla ârnplsta. 1'(10.

(3. P.A'iJ. Pai'te
Manoel ,/lquino Vieira-Eua Lauo Mü!le:' 18S, Itajd. S:/;1. Catarina.

(Ç' 1'''' 1\ "'d 1 A 1 3 d 'd 2 1 503.J. U i. i�,1rd)mr 05 dr; acorGO com o n' o art. Ii :::ct. "+.
-

C l' r ,-'. Q r' f fi f 2. r 1:'1' T'

S r'
amf.·c,' u·' ;. C{ t.1a,--, ,ua '- OIlS. iVllli'f!i :"],-1' lonanopo!l5-- ta. \....ata-

1:1i�.• (3. ::811). S[\fc:o
Edmü.r.d0 �Íin:!';c-RuaMar,�chal Guilherm: 37,--florianop.:lis- Santa

C"{�-:"'a (::, llBIi) p'-.v'n(..� ... .j. .!. \.).... /0 Cll'C

D/ T
• ., , Ao" 1 • 2 A 5(\') f' 'r .

de <,(crCio com o n J uo art. ; do Gecrdo n li, jJ, IC&m CI Cl�pO"JÇ�O os

SIS. prestôm:,:las eh, 5:',:"5 'AI e 1[3:, cLm/icados na cOilfor;n:daJ" do �",::mo decreto, as

reservas técnicas d-tt.Lll·nadas pela Li.

11:000$000
1:329$400

8:527$800

8:000$000

1:138$500

1 :50 I $000

----_._-_._._.

(Compilação dz L. N azareth)

-_.---------_._--

F'ort:i )'

5) :000.$0000

,I

< �J o:ooO'il,ooo

---�:---
5:000$000

CONSULTAS:
Nas farmacias e droga

rius, em v;dws grandes e pe
auenos.- Cuidado com 51-

II �r e n me parccidll.

Chama-se a atenção dos �rs. prestamista, tenham ou não realiza.do o capital
m:nimo de Stl.!S conln,tos, para àS determmD.fÕeS do Rcgubm�nto dos Sorteios de
conkmpbção imediata, que exigem, qualquer que seja o capital acumulado, o pa�
garr,ento de, pdo menos, uma quota mensal, para a concorrencia aos sorteios.

Das 9 ás II
Dus 16 ás 18

PLANO PROLETARIO

TELEFONE 23.077 ��)
•

.-----------------�\
Rua Trajano, 21

Fone 1384

Deve ser prestada especial atenção ao novo plano de cooperação e ca.

pitaiizélção com antecipações por sorteios mensais pela Loteria Federal, pIa·
no em cuja organização e capital não prefere a antiguidade.-Esse plano ofe
rece uma interessante oportunidade para os pais garantirem o futuro de seus

filhos, garantil1do-lhes a posse de uma casa na maioridade mediaqfe uma

pequena economia mensal

Banco de Credito Cornercial e Construtor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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precIso sangrar
funcionalisrno!
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RIO, 8 (G)-Comenta-se que será apresentado em breves dias á Câ.nara um
projeto que, alegando medida de salvação 11:1CiOna1i creará, além do sê lo fixo sobre os
títulos de nomeações e promoções dos funcionarios públicos, um sêlo proporciona! sô
bre a renumeração de quaisquer serviços prestados á União, ao Estado e ao Muni-

é o

n

I arrancou o nariz ao marido
A cotação alemã DJA, onJá I _

-0-

3 J ,38ms" irradiará amanhã o SAO PAULO, 8 CC) - Julja Matuti�, dd 27 anos e

programa abaixo, para a Ame-I �aulo ,Matutis �e 38 anos, d:pois, �.� terem ':ivido s�b � '_Desmorica do Sul. teto, ligados pelOS laços matnrnomais, em meio d,� muitas brigas e

A's 23 15 corresponde às desavenças, separaram-se por iniciativa de Paüb, isso desde al-
3,15 hs. no Rio de Janeiro e gum tempo. Julia, que: é urna mulherzinha má, nunca perdoou ao

7,15 às 1 J ,1 5 hs. marido aquela resolução, que a privava de despo:jar os S"US I1U:1"1O'
23.05 Anuncio DJA (ale res, nos momentos de ira, sobre o infeliz bóde expiatorio.

mão, espanhol). Canção popular Ontem, á tarde, encontrando-se Julia com Paulo na rua
I . do Carmo, travaram-se novamente de razões, discutindo ásperame.r-a ..em.:l.

lo

23.10 Radio da Juventude ie até que a mulher, perturbada pela cólera, S� atirou ao infeliz ma

Hítleriana: Um ano atrás do ara- rido, atacando-o a dentadas, tendo, com u na Jehs, art'an�ildo a

do. Uma hora de recreio, por parle carnal do nariz do desditoso consorte, que, em estado la',!i-
H B mavel e com grande perda d� sa11gue, foi socorrido pela '�S"I' stencia.CAPE' BOM SO':NO ans aumann, �.� � .-1. ,,_ "

J A V A ,23;35_ Noticias sobre a econo-

0-:, ,P I 5 de Novembro mia aiema. "� � ftraca
2" 4(' E'

i 'YA�U./1ntonio Paschoat J. � T ��remelO., ,

I

"'''''''�_ ....."" "".., r.-_-.,,.. _,..........
23.4) UÜltnas noticiasfern ale-I pctttíco���..���&i:�����

Ill1'ãO)� � '24' 00 Dr" U RIO 8 (O) Ad it
Noticia-se que o sr, rn ijo. os.Certos de que V.S. saberá � , I" .'

11 - ij . on �,e&,ar. ma ope- ,_
- mi e-�� a vio Amorim, p:At:ito da Capital,considerar devidamente nI dizeres, �.:�, �

,

I 0_, ��.:._
n

b.�lreta por jose,f Dolhn,ge,r./ apresentaçao de um tertius, b'l' � II !í3 g U IV, vai reunir, cm rêVCS (li/F, ('3
.

dit d dimos a ��, . �,_� 1.15 Ultimas noticias] em e�pa- p ara a governança do Esta-caso sejam me i a OS, pe Imo,
'li �'" proprietarios d,; paderias de Fk-si melhor atenção para o seguinte: �b"!���"!� ��,��� nhol). .'

do do Rio, ficando, assim"" I' J
� --�����

M d d I 'd flumí nanopo IS, para cone urr oe vezV S d
'

1.30 mica _ e ansa. I reso VI O O caso urnmense... ecerto não Ignora, que os

I 05 enkndim::nlos que ha temoosfarmacêuticos, peritos conhecedo- Dia do Congregado 2,15 Atualidades. O sr. almirante Protóge- se vinham real d I t
'1

res de formulas, não se iludem 2,30 Sexteto op. 71 em mi- nes Guimarães apresentará'
1, al,

.cd,!zan o, r, . .varnen-

h te ao p2S0 o pão.com os reclames sugestionaveis de As Congregações Marianas de maior dê Ludwig van Beet oven, a seu pedido de renuncia, en-
O ges�o dé) operoso prc:f::itod" f b

'

1 " d' FI' I' -

!,-):}:a clarinetas, tromDas e fagotes. tregando a solução do im-Iversas a rlCdS, re.atlVOs a I- onanopo IS comemorarao, no ,-

major Oiiv;o Amorim é tantod I· d' , d Toeado pela Associação de So- passe ao presidente Getulioversos pro utos para mo popu ar. proXlffiO omll1go, que e ° segun o
mais louvavel ql'anto é exáto o,ueS 'b V S r f' I d 1\ d t b D' d -f}radores da O.-'cra do Estado, de Vargas.dos Santos: ai a ,',., que os farmace�,lcos I

') mes e ou li, ro, o « ia o r
03 padeiros se valendo d'i altaIh

'

L d B J f d R�rlím.a senhorinha Gui , �rmma

0-[
o r.asI, ',azem uso propr:o, a

RIO, 8 (G)-O sr. Getu- do preço da falinha de'! trjl!.o, abu-G dI C d 3.00 Ultimas noticias (em ale- -pes; uarama, �espresan o o� SUTIl a- ongrega o».
.lio Vargas endereçou olítem saram p.xce'ssivamei.1te na diminui.o sr. João Rodrigues. escritura- res, p::rque apresp.ntam mCOllve- Trata-se de uma comemorê,ção mão),

do ao sr. Flôres da Cunha uma ção do pê50 do pão.rio do Banco Nacional do Co- nientes. V.S. póde comtatar a ve· muito significa ti Vil para os sclda- 3.15 LEitura programa
carta longa e amistosa, his- A a�itudê do chefe do gover-'d d d' fi t' d'" 1 (alemão, eSD.). Despedida OJA

I f
mércio. raCl a e éSla arma lva, mgm- "os mananos. , ,.

toriando todas as etapas dos !:lO 10ria'lopoEt:mo m�rece 03 nos-d'J ao seu farmaceutico a seguinte Para serem admitidos como (alemão, espanhol).
últimos acontecimentos flu- sos aplauso;, p:)rq:l� V-"!"i1 em favorPergunta: Qual e a sua opinião rneinbws ativos de li,na Congr�'- 1.Jre,fl'l·arn S,_'!11,Ore O inc- .

dAI 1 ' I d 1 '

, mmenses, para e es eXClLl!r I .1 po'..'o, m1i a,�ve ser cxlemlvaacêrca da GUárajr.::? E ele res- gaciio, devem os cundid'ltO$ alra- 0'Ll,c'i.'.'.l.'/e'.' SABf-\O INDIO l�e I t"
- l' 'f I �r.- o"�ro- :1]" t

'� -

D
- - ,

I qua. qu.er, par IClpaçao, (,llre,a (LJ

"h",' ,:m.::u,or3,' P,');S o pJVOponderá: Guaraina? E' o meu re- veS"éH um periodo de prova, após Curitiba. IOU indIreta, do sr. VIcente lu,ta com �t::nas ,d!nculd, .,d::.:i em'J d' d
.

l'
,

d �'1Ch"g\'u hoje a e"ta capIta, me 10, porque não eprime o co- o qua) pcrslstm o no (.i:seJO oe
Rau OU de outro qualauer \'1 ta do enc'.\reClmento mcar.scien.v:a aerea, o sr. dr. HEnrique ração, não hiperacidifica o estô· illgr�s5�r no, SOdílL\cio Mariano e

�,.:.� ,�. A.'. ��1 ft membro destacado de seu 'go-, cioso de todos os generos d� J?r,'Rupp Jor.. deputado federal por mago nem ataca os rins, sendo o sendo JUlgadOS aptos, devem con- � f!i � �U I !ii U verno. Nesse importante do- m�;!a n�cêssidade.Santa C'llarina, e, presidtnte da analgesico ideal para a dór de ca- sagrar-se e<;pecialrnente a Maria
.. cumento, O sr. p'residente daLegião I\epublicana. ',beça. Santíssima e fazer.a promessa 50-1 iie l� �n a SI e. Republica declara que cum-Ao que V.S. poderá redarguir: Iene de observar ngorosamente as I

_ II prirá O seu dever, fazendoIV/anoel Felipe Porque então ° senhor vende os Regras da Congregação e tr�ba-I iua©a@ "OlilR 't 1 11 d G
' .

b "

1 d'f' d ,. .!D ir'" respe! ar, qua quer que e asimi.ares a uarallla, s! sa e que ll,ar l')c,a e 1 ICélção o proxmlO, ""... .

d'
-

d '[ 'I II'

�Ica �eJa� a eCisao o nounaeles têm esses inconvenientes? principalmente por meio do bom
. . Superior de Justiça Eleitora!,-Ora, eu vendo os similares, eXl"mplo.

.' Tend? ,um Jornal d� ll1:�- e assegurando que os cons-
porque o povo sugestionado pelos Embora não obrigue sob. pe- t lar, notlc!ado que .0 Gov�,·1 tituintes fluminenses deferireclames, faz questão de os com- cada, nem mo�-tal, nem vemal,. a no do. Estado haVIa en;l.a- rão ao povo de sua terra oprar, porém, si em vez de vir pror�essa constItue um comprOlnIs·1 do pala Blumena�, em vlr-

governador que preferirem,buscar tais preparados, pedisse um 50 de honra para com ii Vlfgem t��e do Cong�e�::;o '"
Inte&ra- mesmo que para isso sejaconselho, indicaria o meu analge- Senhora e é esse compromisso que Ilvl� que ora �;I s� reah�a, necessario aquartelar, no viSlCO. os soldado5 marianos relembram, �l�.u. COI11�annta da F?J_ça zinho Estado, todas as forV.S., si não oLlvir estas pala-

I

festejam e renovam no «DIA DO . uohca, fal tamente ��!1ICla� ças do Exército Nacional.
vras, ouvirà outras, cujo sentido CONGRE�Â.DO». da e armada de fusls metra

Por fim s. ex. declara enha de ser ccmpreendido. De acôrdo com o progrilma lhadoras e metra_Ihadoras pe- cerrado' com os citados esaprovado, o «DIA DO CON, sadas e bem assim, que o claíeci�cntos as conversa-

I GREGADO» será �recedido de �1'. dr. Ot�on, Gama d'Eça, ções sÔbre o' rumoroso dis-
um tríduo preparatono, na Cate- �hefe provIn�lal ?� ��tegra- sídio fluminense.Por decreto de I? de Se- dral Metropolibna, nos dias 10, I IIsmo, se haVia dmglGo ao

t�mbro p. passa.do fOI prom?- 11 e 12 do correnllÕ (próximas, mesmo Governo, rcsponsa
vld,o por 1?erec�mento a pn- quinta-feira, sexta-feira e sábado), b,ilizando-o pelas conse9uen
mel,ro escnt_:trano da Recebe- durante o qual se farão ouvir tres CíaS porv�ntura advl�dasdona em Sao �aulo, o. n08SO I ilustres sacerdotes, sôbre têmas de?sa medida, p:ocuramosc?nterraneo LllIz PereIra da apropriados hOJe o sr. dr. Clan�a�te G.alSilva. No domingo, haveiácomunhão vão, Chefe de PolICia, In

geral de todas as congregações, formando·nos a _respeito.
sendo a santa comunhão distribuida Aquela autondade, aten,

pelo Exmo. Arcebispo Metropo- dendo-nos, negou tanto uma

litano, como a outra das noticias
A' tarde do mesmo dia, os divulgadas.

----------------'-----------------------

Congreg.::dos levarão a efeito uma

I �,���x�:-��pa�ra�a�b
...

e=I':I�esz
...

as·�esS:au!'Z"d'e:s1d:ze:''*s''''e'�U�'''S�d-"'"""e=n
.....

tSes�.���.-ii�� IReqúercu aposentadoría, solene manifestação de fé, diri- h ��

por ter sido julgado invalido gindo-se para esse fim, ao Pala- I ��j use sem�e :'ml5SA
para o serviço público em cio Arquiepiscopal, tomando o � Pasta SUL B I O L �Será rezada quinta-feira, ás 7 inspeção médica a que foi Adro da Catedral como ponto de � (" 1 d DR BACHMANN) ��

�� rormu a o •.

�f.hor ,na Catedral Metropolitana, I submetido, o primciro escri-- partida. � A venda em todas as pharmacias e casas �uma 111;;;3[:

..

.::rú in.lí:;.'D';�.o á. a'ma de turario da De:e,gaci.a fiSC�ll, Pafa ,todos e�Res Mos e,51�á se?- I �,(,.� de perfumarias. �.� Isex'to m"ê!s' 'de 'Js'e,lu,::, f'a·)ale"c-'la·"mg(e�mnto.
do I neiêrsated,EAsvtic"lda.J j\iceblades V

l-jF'-�'I)orCiaOnnovpldodlid8.() 0 pOVO cal )llCO de 14i �.- �

,��._.;:,.�&.:�������...Bitl!�"{ID"

:-

I

T INHOR

o Inverno era cruel. A noite escura e fria.
Mamãe que do bom Deus tem hoje a eterna unção,

lVle agazalhando bem, baixinho me dizia:
-Em casa falta tudo. O assucar ... lenha ... o pão ...

Tem paciencial. .. Vai! ... O vento parecia
, Querer tudo arrazar. Naquela escuridão,
Creança, vacilante e apavorado, eu �a,

Sózinho e sem que alguem me guiasse pela mão.

Trist�za não ter Pai! Deserto era o caminho.
E, para suavisar do medo os mil tormentos,

,

Sem ver ninguém gritava.c-O' Moço!... Torradinho?' ...

Debalde! Tudo em vãol-A' luz de uma candeia,
Naquela noite triste e cheia de �amentos, ,

--1\1amãe e todos nós fomos dormir sem cela.

Trajano MARGARI DA
(Do livro -Remtníscencía").

fH-'llVER5�R!05

I

U

ta

Faz anos hoje o interessante
menino Silvio, filho do sr. José
Arcanjo de Souza,. Iuncionario
da Prefeitura.

A quem possa
interessar

fC1ZEm AHOS HOJE:

Faz anos hoie o sr. José Ce
r .ldo Vieira, soÍdado do 14 B. C.

a sen!1orinha Mari i do Carmo,
filha do sr. Herculano Freitas;

a exma. sra. d. Maria Leite

fHE6f'1m UH5, ..

n Dep. Rapp Iwztor

J
f
"

I

f
E:;!à nesta capital o sr. Monoel

Felipe, prefeito do município de
Porto Belo.

Promoção

OUTR05 PARTEm:

a Seguiu ôntem, em gôw de fé
rias, para Porto Alegre, o sr.

Silvio Fernandes, funcionario Id.:>
Dominio da União, ne$ta capital.

Heitor Luz

Para o Rio de Janeiro, 5eguiu
ôntem o sr. farmaceutico Heitor
L',IZ, conceituado químico alí re

§idente.

Celso Ramos

Após curta estadia entre nós,
rcgit��SOU ôntem para Lages, o sr.

Celso Ramos, fazendeiro e politi
co, naquele municipio.

posenta ..

doria
EHE'ERmQ

CeI. José Honorto da Costa

Acha-se gravemente enfermo o

sr..:ei José Honorio da Costa.

Stingaree, {1 bandoleiro do
amor, interpretado com alma
pelo másculo galã Richard

_ Dix, estará hoje, ás 7,30 110-
'.

ras, na tela do Rex.

Mascarada, o inegualavel
íilm que toda a cidade viu e

vai tornar a vêr em reprise
hoje, ás 7,30 horas, no Ode-

cipio.
Calcula-se que essa medida trará formidavel aumento ás rendas públicas.

Irradiaçã@
dal i4\��lma.,.

r::r� �<'1�;tf�i!l:tliifã:Íi1�
on.

Madaleine Carrol, na his
toria natética de uma eníer
meiraespiã, que foi uma das
mais estranhas e corajosas fi
guras da grande guerra.

Eu fui lima espiã será fo
calizado pelo Imperial, hoje,
ás 7,30 horas.

J .an Harlow, a "platinurn
blonde" do céu de Hollywo
od estará hoje, ás 7,30 ao la
do de Clark Gable em Amar
e ser amada.

I GESTO LOUVAVEL
,
I DO SR. PREFEiTO

flurnlnense

Terrenos de
rViarinha

o Diretor do Dominlo da
União, em oficio n. 39, de
volvell ao sr. Delegado Fis'
cal neste Estado, o processo
relativo ao aforamentu de
um ten'eno de Marinha, situa-

_

do á rua Antonio Carlos, em
Praia- Comprida, Municipio
de S. José, pretendido por
Mario Vieira da Rosa, rCCQ-

{

mendando s:jarn satisfeitas
as exigencias fOíi1wladas
pela Sub'diretoria do l1le31110
Patrimonio.

Licença I
Obteve seis mêses de li- Três por dia

cença com todos os venci-
mentos, na fórma do Decseto 5 b a vl'sta de d

.

2 d 5 I Ab "I -,

o OIS negrosn,4, e I le II p. pa::-- Conlwcidos por g
,

dA' t f I d
' uerre!ros,sa

.

o, O

d gettl e
J:;' Istcadl °f'" ln-I Ficam 81guns italianostenor es e ._s a o, "au QUe> estavam I'fisi : �

Osorio, tendo oito dias de
� ,one,ro,.

prazo para entrar no gozo
da mesma licença. Algumas horas depois,

Quando o fôgo serenou,
Com vóz Geme, o comanclank
Aos tais g'l:EChs perguntou:

-Onde estão os prisioneiro3
Que eu deixei quawio �Jd?
Rindo respoude o snr�en:o:
-Dois eu s' "_ do:s eu corrI.

T. M.
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