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Ierrana

Os italianos
Um presente Vôos de reconheci-
aos etíopes mentos

ROMA, 9 - Divulga-se que
ADIS ABABA, 9 - Um diversos esquadrilha. de aviões

cidadão americano presenteou ao penisulares tem voado nos últimos
governo abissínio com dois aviões -:lias sobre Harrar, em vôos de
modernos, reconhecimento.
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na 'ofenprosseguem
Tomarão Aksun ceNSUR'\ QUEDA DE UM AVIÃO do norte se retiraram de acordo

ROMA, 9 - Anuncia-se oli- ADIS ABABA, 9 (G)-Fo- ITALIANO

cialmente que as forças italianas, ram estabelecidas rigorosas I ROMA, 9 (G)-Foi oííci-
segundo os cálculos do Estado medidas de censura militar, alrnente confirmada a queda
Maior, ainda esta semana ataca- sobre todos os comunicados de um avião de bombardeio

rão Aksun, pretendendo tomada dos correspondentes de guer- italiano, perecendo o piloto
antes de domingo, ra. Ferrari.

com as instruções e os italianos
.orneçarn a avançar gradualmente,
alcançando agora um ponto cerc a

Íe 3 qu.lornetros ao sul de Adi
�rat, na direção de Tlkele, As
forças italianas no sul diri2em-,e
la base em Dolo, em duas dir.>
'iões: para o rio Ganale Doria e

via Ualual para Sassabaneh, jà
tendo alcançado e ocupado Ade,
situado cei ca de 30 milhas ao nc

roeste de Ualual.

_._-_., -_._-------

o último golpe

�GENEBR·�\, JO-Hoj<>, a
'

Seciedade das Nações [, ur.ir-se-a

.:»:
.'

para a votação dehnitiva da reso-
.�

luçào do conselho dos seis, que
mandou aplicar as sanções econô-

micas contra a Italia, reconheci- A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas.
da como agressora por aquêle
Conselho, Proprietario e Diretor Responsavel .JAIRO CALLADO

Nos meios diplomaticos asseve-: Redator-chefe: Martinho Callado .Jor.
ra-se que tanto a Austria como a! _

Hungria não comparecerão á reu-II ANO II Florianopolis, Quinta-feira 10 de Outubro de 1935

nião, por discordarem dessa ml!-

----------.-------

dida violenta, IPor outro lado, comenta-se'

que a Grecia votará a favor do I
ponto de vista anglo-franco,
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Acaminhoda
v;toria,

D]IBOUTI, 9-Informaç(e'
dignas de todo o credito dizem
lue as forças italianas que tome

ra-n Adua estão marchando ra

pidamente rumo a Makale, lorta ..

'eza de Ra5 Cougsa, enquanto
ue as tropas italianas da regiro
le Danakil avançaram sobre o de-

o quadrado da que atravessa aquela região, Feira TROPAS E ARMAMENTOS a situação, seriam feitas rcstri

destruição a junção das forças dos tres exér- ROMA, 9 - - NJtic:ds recebi- ções no consumo de d.terrnina

ADIS ABEBA 9 - Nestas citas, será imediatamente iniciada .las de Massua comunicam que dos artigos, exigindo sacrilicio:

últimas horas, a luta entre etiópes a macha definitiva sobre a capi- numero-os trens de tropas, muni- de ordem individual, para o gu
,

I·
,

d d tal etíope, cões e armamentos de todas as está aoarelhado cada cidadão it;·
Dente por dente e rta ianos tem se encarmça o e

-

r
í

d I espécies chegam incessantemente dano,

ROMA, 9 -- Em entrevista mo o notave, na zona norte,
d'd d d d A MARCHA EM DIREÇÃO a A,m,H!, em direção ao "íront",

concedida á imprensa, o Duce compreen I a entro o qua ra- O G Estes porém jà haviam posto

d I b Afri do cujos ângulos são Aksun, A HARRAR OVERNO ITALIANO
ec arou que os com ates na n- RO:\1A, 9 _ O general Gra- A ITALIA PODERA. DU- �iiêFARA' GRANDES CO\1 'al nos poços e nascentes sub terra-

O
.

I· d
. I Amhara, Asmara e rio rakasse, .. -e

.

f d
'

I'
ca nenta ain a não atingiram ziani acaba de receber ordem de RANTE UM TRIMES- PRAS NO BRASIL neas, azen o com que cs ita ianos

• • 1 d
.

d � estando empenhada a SOl te de ç f· d d
a mtensida e e o vIgor que e-

300 mil combatentes. acelerar a marcha do exercito em TRE, ATENDER A'S NE- GENOVA, 9-Scguiu par;
orressem os e eitos a se e.

les se pódem esperar, O primeiro direção a Harrar, onde tem en- CESSIDADES DA NA- o Brasil uma missão comercial Ao mesmo tempo os italianos

ministro, acrescentou que a viru-
Ad

..

f.
'

centrado Iraquissimos obstáculos, çÃO iIaliena, chefiada pelo deputad.
da Somalilandia, avançando com

Loncia desses combates depende-: ua nao OI ROMA, 9-A I' de l Ascui
. a máxima rapidez através da prc-

t d aj reação e squmr,
rá do rigol� co� ,que � Socieda-

.

re, ?'l1a a A CIVILIZAÇAO SE�UIl',j- sanções contra a ltalia encontra- Essa delegação terá a incum- vincia de Ogadem, diminu'ram

de das r�1Ç?CS lia aplicar as s�n- ROMA, 9-NotJclas de A· DO A' CONQUISTA rá o pais haLilitado para satis- bencia de negociar com o gover-
cem quilómetros de distancia en-

ções econormcas contra a ltalia. dUd dedme�ted o btato �a reto- RO\lA, 9 _ Imediatamente fazer as necessidades vitais da no brasileiro grandes compras d( tre a colónia e a cidade de Har-

ma a a cida e pe �s. etiop-s. O atrás das tropas italianas, o corpo nação, durante um trimestre, sem géneros alimenticios destinados á raro

O DuC� i rá á que r�almente se venflc�u foram d� engenharia está construindo cô- recorrer á importação, tropas em operações na Alrics

Africa tres, violentas e consecuh,vas ln- modas estradas de rodagem, en- Posteriormente, para prolongar Oriental. O MOTIVO DAS NOTI-

ROMA, 9--Fala-se com in- vestidas das tropas a?exms, para quanto ainda ressoa o éco dos SI�.S ALARMf�NTE:3.
�iotenci� qu�" dentr� e� .bre;e, o,

se apodera�em da ,cI�,ade. ma� fuzi- e dos canhócs,.segumdo assim j

Salão "Cofnmerclal' DONATr�:o PARA A CRUZ
s h��;V:i\, �-?S circul.�s 1:-

sr.._Bemto '. :t>s'l'lm:, v.]aJ�lw.') d.e I t�das elas roram re�eil.das ener
o exen:plo das legiões �e RO�:1, I Conselheiro Mafr:l. :, CEdo Mercad�! VERl'1:�.U-IA ETIOPE. I..,ad�:::. �v g - .:rei n) explt:-�m,

nVJaO pa·'· f)'r� � /\II'IC" Orl I g.camente com senSlVe!S peidas q0Je f"llam acomr "nhar a f")nnUt.
i

Barb ....
·
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..Ig0L a, d I azao das notiCias
Q , .·.t '" '" .. "
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- cIro e a e e e!ro 4� - '.Y, -. Dom- I .

(ntal, para �l1a\]pf�ar en.! .A�Uill os lldllan�s.e·gran�é. n��c:r0-(Je ta a _c;vilização.._. ..- _ ,,- __ �_:_._·_-�:_LtJ[!!!LMen_c!��lcesa JulÍf:na, presidc�t..! dt C.\" 11��riTI;-lnt�s, que :Ircu�ara�
um morumento aos soldados Ita- mortos, feridos e pns)oneuos da hULU ,..."..-- =. __.'�"� I Vern1f:Jha H()la!'r:le�a, f,.z a der .qill e no estrangeiro, mfor

"lianos que' t.ombaram em Adua parte dos a�,saltantes. OUAS CR I '" 1, '(\O'�' 11' d' t d ;i�ndo a retomada de Adua
.
.' '.

-I
la Ue I,U U oflns es loa O a

Ad' t
na camiJant.a de 189ó, criação de um hospital holandê�

e Igra .

,

O MOVIMENTO DE TRO- Ab·
. .

d
Nenhuma dessas Iocahda-

PAS PARA A MARCHA ANçAS
na :SSlma, para tratam-:nto o'

j f
I •

t
f 'd

I

I
' 'es OI, propnamen e, reto-

DEFINITIVA SOBRE A CA
en os Ita o-ehopes. d I f b"

,

. na a pe as orças a lSSInlas.

PITAL ETI'OPE ,

t '! EXPULSÃO DE ITALIA Estas, apenas, não podendo
ROMA, 9 - O exercit�it;- mar as por um camlonão NOS 0.\ ILHA DE Jferecer resistencia, durante

liano que ocupa a frente Axum- em Laguna MALTA
o dia, á penetração italiana,

Adua-Adigrat avança rapidamente .� ILHA DE MALTA, 9 que prossegued impIacaveJ,
em direção ao forte de Macallé, No dl'a

;, .

A administração inglesa ordenoi: porque seriam izimados pe-
de onde iniciarÁ a ofensiva con-

2 do corrente ocorreu, em Laguna, um fáto Impres- a aviação e pel(Js tanques
sionante. a expulsão de italianos, inclusive d

tra a localidade de Magdala, afim o gerente do Banco de Ron13,
C guerra, resolveram ado-

d do caminhão da firml Pinho & Cia , transitando com excesso t t
.

r d 'Ih
e reunir-se aos corpo. o ex�rci-

d I 'd
' por desenvolverem «atividôdes

ar a a lca as guern as,
to procedentes 'do lado da Soma- e, ve OCI ade, pelas ruas da capital, atropelou duas crianças, que que real zam á noite, nús ás

b d d Plejudiciais aos interesses de for�
lia Francesa, para apertar o cêrco

nncavam espreoc��a amente, . . .

.

tale3a de Mdla»,
mais das vezes e com suas

�, juntamente c.om a. forças do, ,Uma das ,Vltlm,as a memna Dmomy, hlhmhl do sr. Anto- armas pintadas inteiramente

general Graziani, vindas da 50- mo Ptra�h te�e morte mstantanea, teld_o a outra infeliz criança de
A ABISSINIA C00JFESSA O

je preto, afim de passarem

malia Italiana, avançarem sobre nome DI�o, fllh� do s�. EsteVã? Jerommo, falecido, hAa'i depois, AVANÇO DAS TROPA5
Jissimulados na escuridão

Harrar, cidade nlltal do Negus,
no Hospital, ap�s cruels pa,declIlIer.�os, . ITAL!ANAS

da noite tropical.
A finalidad, desse movimento A

O motonsta do refendo camm�ão �Ol prê,;o, mas em scgulcLl ADDIS A.gl7 BA 9-A ,,,_
Fizeram, assim, os etiopes

d ' d _. d d foi posto em lIberdade, por ter prestada flanra, . . .

.._. ,

..

S Del
Varl'aS sortl·da' a' tacando s

e tropas e apo erar se e estra a O f' d
-:t, tlclas sobre a situação militar con- �, O

de ferro Djibouti--Adi -Ab ba ato causou gran e consternação naquda Cidade, onde
fi

.

.

d
.

postos avançados das tropas5 a,
os pais de Dionomy e Divo, são estim� .lIrmam que os exercltos o s�� italia!1Js em Adua e Adigrat,

-- conseguinclo alguma vanta

gem, pela surpresa da aco

metida,
A luta, então, se desen

vaI veu corpo-a-corpo, não
podendo ser empregados os

tanques, nem os aviões. Nes
sas sortidas, no entarto, os
abissinios foram sempre re

pelidos, com pesadas pn
das, continuando em poder
das tropas italianas todas as

posições ocupadas.

A Saciedade ,Ie Productos
Firmopifo Lida., com séde
em São Paulo, tem a prazer
de trazer ao conhecink\enio
do lJommércio em geral do
Estado de Santa Catharina,
que a firma Fetl & Cia. Ltda.
são seus representantesex ..

,

1L__C_IU_S�iv_a_s_p_a_r_a_e_s_t_e_E_s_t_a_d_o_. I

Prepara-se
Alexandriq

ALEXANDHIA, 9 - Têm
1 d l'
cLega o, nestes L,ns, a este par-
lo diversos trun'j>ortes inglêses,
carregados d� armas c munições,
As autoridades militar.·s inglêsas
já iniciaram imp0rtantez "Dras de
defesa.

réto,

o 'Negus' no
comando

ADIS ABABA, 9 - Hailé
Sr>lassié I, negus da Etiopia, já
assumiu o comando supremo dt>
: eu exercito, estando dirigindo a5

operações, Parte do exercito etio·
pico, num total de cem mil ho
rner,s, atúa sob seu comando dí-

FI R M IA f�rrovid
etiope

ADIS ABABA, 9 - Nos
meios oficiais, comenta-se a ne

cessidflde de destruição da via
férrea Adis Ababa-Debouti, afim
de evitar, caso ela seja ocupada
pelos italianos, maior fa�ilidade
nos movimentos das tropas iuva-
soraÓ.

Contra o gabinete
inglês

LONDRES, 9 - Em reu

nião ôntem realizada. o Partido
Trabalhista resolveu manife<tar-se
contrário á deliberação do gabi·
n( te brilânico, quanto á aplicação
das sancões econômicas contra a

i 1·
�

tatla,

Essa atitude causou profunda
mpresfão nesta Capital.

erto em cerca de 40 quilornetror,
lirigindo- se para Aussa, onde er.

entraram os guerreiros das tribus
em retirada.

o

QUEREM ENVOLVER O
-BRASIL -

RIO, 9-E', sábido que a

II confeiencia do embaixador
I,' italiano COITI o �r. Getulio

Vargas versou sôbre a pre
tenção da Liga das Nações,
de envolver o Brasil nas

sanções contra a Italia.
Aliás, a opinião geral é

Conlinúa na 6a' pagIQl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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enfermo

Franckfort S. M., Setembro de
1935., Para fi Gazela, (por via
aérea.j-s-Nc aérodromo de R",bs
tock, nos arredores de Franck
fort s. Meno, realizaram se nos

Continúa causando sucesso adias 29 a 31 de Agosto os pri-
I meiros ensaios de vôo á força hu-concurso deste jorna que preten-

J
.

mana. Foram executados co:n ple-de responder uas importantes
d 2 d D no exito pelo aviador Duennbeil,perguntas no ia 6 e ezern-

bro do corrente ano. Surprezas com um aparelho propulsor, cons-
- h- d d

. truido pelos engenheiros NaessLr
aparecerao na man a e omm-

go próximo, quando será feita a
e Villinger de Dessau. No pri-

T d I· meiro dia, corno experiencia, exe-primeira apuração. o os os c Ire- .

tores de clubs estão trabalhando cutou-se alguns saltos, ,os qu ns

f I atingiram uma distancia maior dopela colocação.ie ina mente não
, que 20 metros. Depois seguiu U'Dpodemos dizer já com quem esta
vôo em linha réta de 198 metros

a vitoria.
em uma altura de 1 metro. N J

vôo, o aparelho foi, depois de ter

partido, só movido pelo propulsor,
acionado por fortes movimentos
dos pedais, Desta fórma provou
se a possibilidade do: se efetuar o

vôo sómente por força humana.
Em seguida se obteve ainda 2
outros VÔJS, um de 235 metros

na mesma altura e S"111 ser tocado
o chão, enquanto no segundo, de
vido a uma manobra mal feita,
se deu uma aterrisagem brusca.
Finalmente, voou -se ainda 204
metros em 20 segundo COJl cêr
ca de 40 kilomentros por hora
em uma altura de 4-5 metros,
e outra vez 221 metros em 21
segundos. O premio, exposto pela
Sociedade Polítecnica de Fran
ckfort, fixava para o vôo à força
humana uma distancia de 500
metros. Por isso o aviador á vela
e os construtores do aparelho
receberam a importancia de 3.000
Reichsmark como premio de es

tímulo, em vez do premio total de
5.000 !<eichsmark.

JOSE'

Os prid1eiro�
VÔOS á força

humana
� Ga�(JfJ}_'ª
Desportiva

Redator CYPRIANO

Pela
± .-

Pagameiltos
de impostos

nossa historia

A coletoria da capital está pu-
DIA 10 DE OUTUBRO-S. FRANCISCO DE BORJA blicando editai em que convida

---.� os interessados ao pagamento, sem
1554-Aforre Campos Tourinho-Fallece o portuguez multa, durante o corrente mês de

Pedro de Campos Tourinho, navegador experimentado, fundador e outubro, do imposto de capital
donatario da cacitania de Porto Seguro, emprestado, sob garantia hipoteca-

I 71 1-'Ainda o [atningerado Duguay Trouin-Ver- na.

gonhosa capitulação, assignada pelo governador do Rir) de Janeiro, A mesma coletoria está arreca

Francisco de Castro Moraes obrigando-se a pagar a Duguay Trouin, . dando, durante o corrente mês, a

seiscentos e dez mil cruzados, quinhentas caixas de assucar e todo o taxa de Viação Terrestre corres

gado preciso para o seu regresso. Só o saque, na cidade, rendeu aos pondente ao segundo semestre de
francezes cerca de doze milhões de cruzados. 1935.

1763- Transferencia de séde do Governo-EfIectlla-
se a transierencia d" séde do Governo colonial do Brasil, da Bahia
para o Rio de Janeir'�, iniciando-se assim, a administração de D.
Antonio Alvares da Cunha.

1777-Volfa a pertencer ao territorio brasileiro
Neste dia com a ractihcação do Tratado de limites entre Portugal
e Hespanha, a ilha de Santa Catharina volta a incorporar-se ao ter

ritorio brasileiro, «desde então é a verde Erim brasileira, imagem de
um Estado prospero nas suas iniciativas e nos seus propositos, inte

grada á cornrnunhão nacional, e, como ponto estratégico, a chave do
Brasil, como disse o historiador Abreu e Lima». Ha 158 annos,

que, tomada a ilha de Santa Catharina pelas forças de terra e mar

commandadas por D. Pedro de Cevallos, a chancellaria da metropo
le poude ajustar, algum tempo de'pois, a restituição desta praça de
guerra que a covardia manifesta do marechal Furtado de Mendonça
entregára, sem disparar um tiro, ao general castelhh�o. E fic�ra�,
como pontos luminosos de valor e heroismo, a pontilhar a historia
militar brasileira, no periodo colonial, as attitudes sobranceiras e n�bres
do coronel Fernando da Gama d'Eça e do alferes José Antonio da
Silva'> .

1866-Nomeado general em chefe-O marquez de
Caxias é nomeado pelo governo do lmperio, general em chefe do
Exercito brasileiro em operações de guerra contra o Paraguay, sendo
então promovido a marechal.

(Compilação de L. Nazareth)

Aprox:mam-se
l'des

as

UMA CARTA ...

O FORMIDAVEL CONCUR
SO DE «A GAZETA»

CINE IMPERIAL

Aproximam-se as duas tardes
em que o Tamandaré e o Com
binado da Capital pelejarão con

lra o 1mbituba Atletico Club. °
Tamandaré ainda na tarde de on
tem treinou a contento contra o

combinado local, dura:te duas
horas consecutivas e hoje, a estas

horas, deverá estar preliando con

tra o Figueirense. Notou-se ani

mação na moçada de Sodí, en

tretanto a falta da presença em

campo do seu diretor esportivo,
foi comentada. O treino que efe
tuou o combinado, diga-se dt'
verdade, foi um dos mais provei
tosas que já se fez. O campo em

estado lamentavel prejudicou um

pouco á técnica, entretanto, o en

tusiasmo foi o mesmo. Após o

treino. já noite fechada, os defen
sores da F. C. O., atiraram-se a

um reforçado churrasco.
Na sexta-feira isto se dará na

residencia do uiretor Técnico da
F. C. O., após o treino.

Recebemos uma carta em que
um desportista nos pede lançar
mais um concurso com a seguinte
pergunta: "Qual o club mais "ali
nhado" da Capital"? Reservamos
a resposta ao ilustre missivista para
amanhã, a quem ficamos gratos
pelo interesse tomado pelo nos

so concurso.

Renuncias

s. M. "Amôr á
· Arte"
o-o

Na sua séde, á rua Tiradentes,
a S.M. "Arnôr á Arte" realizará,
sábado próximo, uma sessão de
assembléia geral, na qual se-rá em

possada a sua nova diretoria.
Domingo, no Jardim Oliveira

Belo, e em comemoração á pas!a
gem do aniversario da fundação
da sociedade, a sua banda fará
retreta, das 18 ás 20 horas, exe
cutando um bem escolhido pro

grama.

II LIRA TENIS CLUB
FLORIANDPOLIS

Baile de aniversario

Montepio do
Estada
0-·0

o Montepio dos Funcionarios
Públicos do Estado fez ante-ontem

empréstimos a 95 contribuintes,
no valor de 17:729$000.

VENCERA' GALEGO?

Calico Nas rodas esportivas, ontem,
dizia-se que Galego vinha se im

pondo já nos primeiros dias do
concurso, o que não acreditamos
com tanta facilidade; entretanto,
aguardemos a primeira aríUncad::.

Quer se apo
sentar

Cartazes

Calico treinou, resentindo-se de
gripe; entretanto o excelente dian
teiro foi hoje submetido a trata

tamento médico afim de poder
ainda na tarde de amanhã treinar.

De ordem do Sr. Presidente tenho o prazer de
convidar os Srs. Associados deste Club e suas Ex
mas. Famílias para assistirem ao grandioso

BAILE DE ANIVERSARIO
que se realizará em a noite de sábado, 12 do cor

rente, ás 21 horas.

TRAJE BRANCO ou RIGOR.

ORLANDO FERNANDES
10. secretarío

Treino
A Viuoa Alegre, a famosa par-I

titura de Franz Lehar plasmada
no celulóide pela METRO, com
Maurice Chevalier e Jeanette Mac
Donald, em sessões ás 3, 5, 7 e

8,30 horas.

CINE ROYAL

O diretor técnico da F. C. D.
solicita o comparecimento dos jo
gadores: BiJ(;\s, Carioca e Ante
nor; Borba, Chocolate e Gato;
Galego, Freed, Tiào, D.imata e

Calico; Nizeja, Cruz e Secura,
para o treino que se realizará con

tra o Aval F.C. Hoje treinarão o

Tamandaré e o Figueirense.

Por ter sido julgado inva
lido para o serviço público,
em Inspeção médica a que
se submeteu, requereu apo
sentadoria o sr. Alcebiad .s

Vieira d'Avila, primeiro es

criturario da Delegacia Fiscal
neste Estado.

.

Movimento nos

cartorlos

Novas deter-
minações do o «lider dos cinemas» terá Os meios sportivos mexicanosPORTO ALEGRE, 8-A- continuam vivamente interessadosd J U -,ZO de M e hoje, ás � ,30 horas, O caso dopresentaram hoje, na sessão a -

em receber no fim da temporadaE d I cão uivador, filme de enredo po-Assembléa Legislativa sta ua,
no res vizente, a visita de um team bra-licia!. o

os s -us pedidos de renuncia os
eileiro de foot-bal!. Nesse sentido

dtT,utados Argemiro Dornelas, da CI N E REX já haviam sido tentadas negocia-I·
. . ..

I) tasi Recebemos do Gabl·nete do
V d Gpo inca situaciomsta, e ro asio i

ções com o asco a ama, queVargas, classista. Juiz de Menores, a seguinte nota: A' s 7 e 8,30 horas, Carole afinal não chegaram a nenhum re-

n.l, «�m data de 9, do co�rente, o Lombard e Gene Raymond, em sultado prático.uUan ..o cus- JUIZ de Menores alíxou edital, cha- As mulheres ganham se11fpre. Surge agora outra novidade 50-

t revo- mand� a atenção para o art. 50.
bre o mesmo assunto: o club As-OU _" da LeI nO. 4.294" de 6 de Julho Concarren- turias interessa-se pela ida doluçao pau· de 1921, que proíbe a venda de

• ,

bI- America que já foi consultado.

I- t
bebidas alcoolicas aos menores de C Ia pU Ica '

IS a vinte e um anos, e baixou porta- -0- Turno neutroria, proíbindo o acesso do� mes- A Prefeitura devidamente
S. PAULO, 8-Responden- mos ao <<]?go do bicho», sob as autorizada pejo Conselho Será domingo, 13 do corrente,

do a uma interpelação que lhe penas comm�das no art. 128, § Consultivo, abriu concorren- o inicio do campeonato da Liia
fôra feita pela Assembléa Legis- 70

.. �o CodIgo de Menores, sem cia pública para a venda de Carioca em disputa da Taça t7/j
!ativa do Estado, o presidente Ar- rre)U1ZO do processo pela contra- um terreno de 205 metros ciencia, com a realização dos �e

mando de Sales Oliveira infor- venção prevista no art. 15, do quadrados, situad0 á rua Pa- guintei encontros: Fluminense x

t' esta data foi paga
Decreto na. 21.143, de IOde dre Roma esquina da Con- Flamengo, America x Bonsuccessomou que, a e , ,

M d 1932 '

a importancia de .
arço e ». selheiro Mafra. e Portuguêiil x Modesto.

168.870:444$905 de despesas O prazo para a apresen- No terceiro turno os encontros
com a revolução constitucionalista Comprae para vos conven- tação de proposta terminará serão em campo neutro. O classi-
de 1 932 falta�d\} ainda pagar cer O fo�midavel e ecol1omi-, ás 15 horas de 28 do cor� co Fla-Flu' dará a? último fumc,

cerca de 20 mIl contos. co SABAO INDIO. rente. do campeonato um Invulgar realçe.

CINE ODEON

Depois do Vasco, o

America

Foi o seguinte o movimento
do registro civil da comarca de

----------- � São Jos� durante o 3· trimestre

Escritorio de do corrente ano: casamentos 6;
nascimentos 18 e óbitos 23.

advocacia

Continúa no cartaz:

O abade Constantino, ás 7,30
horas.

O cartono do registro civil da
O dr. Ribeiro Fontes, pro- séde do municipio de Tijucas, a

vecto advogado-resjdentc em
cargo do escrivão Domíngos Cor

Joinvil�e,. teve a bo�dade de reia de Amorim Junior, teve o se

comunícar�no� t,er instalado guinte movimento durante os me
O s�u escntono a r_ua Con.se- ses de julho a setembro do cor
lheiro Mafra (Pensão Klein), I rente ano: nascimentos 51; óbi-
naquela cidade. I tos 36 e casamentos lo.

;'. '

, Durante o mesmo periodo des-

S
.

B··· d te ano o da comarca de Blume-
• '. ·OS· nau teve o seguinte movimento:

Gua�rd·a,s d. casamentos 17; nascimentos 96 e

Alf
.

d
obitos 29.

.

·an ega .-

_

..

�-� ;':_
..

" ,Gréve., .. . 1
Da secretaria da Sociedade dos'

"JGuardas da Alfa�dega de Fio- nO R iO •

rianopolis comunicam-nos a eleição
da sua nova diretoria", que· ficou RIO, 9 - A policia tomou
assim constituida: Presidente" Hu- severas precauções contra as ten

go Meíer; Vice-dito, Jo�é Lici· tat;vas dos organizadores de uma

nio Lopes; lo Secret'uio, Odan- gréve, ·reforçando o policiament()
do Guedes da Fonceca; 20 dito, nas gares

. da Central. Praç.l
Euclides Vieira Mafn; lo Te- Mauá e Theatro João Caeta
soureiro, Herminio Bertho Sil vei- no. Muit:>s sindicatos n"'.o quc
(a (reeleito);: 20 dito, Italo P;:-j r,:m atender os apêlos dos orga-
ladino. n zadores da perturbação.

DÓR?
-u-

RESFRIADOS?

-R A I N
N o o PRIME o

-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

Commercio, lndustria A
---------------------

Agricultura

Gazeta

Médicos

Limpos leves kilo
Limpos refugos kilo
Cedanho kilo

2$800 ----------;-
1$800
3$000 Dr. Cesar Avi la�

ra; ii!! correntes na praça de
Florianopolis

�"=/ÃRINHA�I5E'-T-R=I=G=O-
Cruzeiro 44 kilos 44$500
Surpreza 44 kilos 42$500
Cruzeiro 5 e 2 kilos 5$500
fi .liaua 34$000

PELES

Extra
�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 65$$0000°0Porco do matto uma
58$000

Largatos grandes uma 3$000
65$000 Veados mateiros kilo 10$000
49$000

Diamante
Christal
Moido
Terceira

•

SAL DE CABO FRIO MADEIRA DE !..EI - PRI-
'MEIRA QUALIDADE

Sacco de bO kilos 16$500 T�boas de lei est. (3x23) duzia
Sacco de 45 kilos 15$000 38$000
Moido de 45 kilos i 6$OQQ Taboas lei larg. 3x31 dz. 54$000
Enclpados 2 kilos 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
Eacco de 45 kilos 13$500 Sarrafos \. •

1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos 14$500 _

Mercado do Rio
SABAO JOINVILLE FElJAO

Caixas pequenas 4$400
(Por sacco de 60 kilos)

Caixas grandes 5$400 Preto novo 18$000
DIVEHSOS Branco especial 18$ZOO

44$000 Vermelho 23$000Arroz sacco

$Kerozene caixa 48$000 Mulatinho 23 000

Gazolina caixa 58$000 MERCADO FROUXO

Vélas de cebo caixa 22$000 -

Soda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas 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 pó 10$000
Côco sacco 55$000 MERCADO, �ROUXO
Farello sacco 6$500
Farellinho sacco 8$500 ARROZ
Farinha de milho MariaJina caix- (Por Sacco de 60 kilos)

24�00JOO Agulha Especial 42$000
Vélas de cêr� kil? ?$5, Agulha Bom 39$000
Grampos p. cera kilo 1$600 [aponez EspecíaJ 38$000
Cimento Mau.á s�cc� 16�500 Ja�onez Bom 30$000
Phosphoros Pmhelrolata 220$000 Bica Corrida 26$000
Ara-ne .arpado n. 12 r�lo 32$500 MERCADO FROUXO
Arame farpado n. 13 rolo 36$500

BANHA -

vINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 kilos) ,

145$000 Em latas de 20 kilos 19/.$000
75(;:000 Em latas de 5 ki!os 200$000
10.JOOO Em latas de 2 kilos 207$000

I22$000 MERCADO CALMO
""v$vvv __

27$000 XARQUE
25$000

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

Xarque corxões arroba
Xarque sortidos arroba

(por krlo)
M Jrcado"'de F'lorianopolls Manta'S Gordas 1 $800

Feijão preto· sacco 17$000 Patos e Manta 1 $500
Feijão branco sacco 15$000

I
Sortida regular 1$400

FeijãO vermelho sacco 15$000 MERCADO FIRME

Milho sacco 16$000·
Batata sacco 20$000 DIVEROSS
Amendoim sacco 8$000 (por kilo)
Arroz em casca sacco 12$000 Cêra

Farinha Barreiros sacco 17$000 Cebo
Farinha commum sacco 11 $000 Carn: de porco
Farinha de milho sacco 16$000 Toucinho

Café em côco sacca 25$000
Ervilha kilo $200 Praças
Banha kilo 3$0.90 51 Londres
Assucar grosso arroba 16$000« Paris
Polvilho sacco 18$000 «Hamburgo
Carne de porco kilo 2$000« ltalia
Toucinho kilo !2$800 « Portugal
Cêra kilo 6$200 « Nova York
Mél de abelhaslata 17$000 « Hespanha
Nozes kilo 200

« Suissa
« Belgica
« B. Ayres

3$000 « Uruguay
3$500 « Hollanda

COUROS

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

Refugos pesados kilo

Limpos pesados kilo

MOVIMENTO DE CEREAES 1NOlRIOIDE JAN_EIRO
5TOCK em 3-8 Entro�ase 5ahlOas

6 a 14·5

66.257
75.515
45.113
10.487
6.120
12.000

L" ( \
rlJ;"iO saccos,
Arroz ( » )
Farinha ( » )
Banha (caixas)
Milho (saccos)
Xarque (fardos

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Es.feves Ju
nior, 82 --Phone, 1.285

Indica:

-

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rI' 18

(sobrado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
l7 horas

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarfa.s
Hemorrhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

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

Consutt .. ··R. João Pinto, 13
Teleph. 1595

Consultas:
das I 5 ás horas 18

��"""""""""""""",��......

;
Dr. Pedro d J Moura Ferra

�Advogado

Rua Trajano, n: ��obrado ITelephone rr 1548

-

Accacio MoJ
reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Caixa Postal, 110.

A SaudeI I I

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

dultos LJU crianças de ambos os sexos,' offerecemo.s
ao respeitavel publico, sem ex.agerar o� �euR be�eft·
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 Iede-tannlco
especialmente preparado no laboratorio da Phar�i:i->
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.

8.:Z �Doses: Uma colher ôas Oe sopa antes ôas refeIções.

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO STA. CATHARINA

Ler com attenção

.�------------------�---------- ,=� _--I

Caldas da
Imperatr'íz

Todas os domingoslI .��������;�r�������

I Attentae Eem! II A Agencia Moderna �
� de Publicacoes, com séde �:
� em São Paulo, é auto izada e fis- �.�\1 calizada pelo Governo Fedeal e ,,��l possue a cata patente n. 112 �

� �[JJ FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes-por �:�� semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �.
� EXTRACÇÃO com globos de crystal. M
� A MAXIMA lisura e honestidade, pois. os sor- �

I �� [reios são presenc�a�o� p��� �o:o_ �. �
________________________________....

, i�������?���t�f��� �

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

Salutares Banhos Thermaes na temperraut
de 2,�· ou 40 gráos
- 2 .. , ?F:�

Parte desta Capita., '�'! ::"-'50 da Alfandega, ás 9 e

regressando ás lb f L, 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. I

RS. 15$000
Para informações e reserva de passagens No

cscriptorio da Empreza, Rua Conselheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHONE 1.521

IguassuAéroUoyd
s. II!

Nordeste "

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência
No Correio
Registrados

ás 20 horas
ás 20,30 horas
ás 20 horas

PARA:-ITAJAHY.IBl,U.\I\ENAU,. JOI�VILLE,�CURYTlBA,
SÃo PAULO E RIO DE JANEIRO.l

Agência no

!C::dificio La Porta Hotel

até

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de PQrto Alegre aos Sabbados ás 4 e meia horas
Parte de Floríanopolis 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 Perta
ou Pensão Machado, Rua João Pinto N' 29

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

Mais informações: Pensão Máchado, Ru� João Pinto n. 29

Expresas
séap POltO Algre

EMPREZA DE TRANSPORT"'_' EM AV' OMOVEIS,OMNI
BUS E Jl MINHÕE �

Devidarner
I Registrada

Director Proprietar 1<) SANTIAGO BORBA

Linha Perto [Alegre - Florianopolis e

vice-versa
Sahlndo' de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANGtORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLlS

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

Refinação de aSSUC8f
_------------------ ---------------..,-

=de=

João Selva=---=
TelephoneI-tat Caixa Postal 105

Fabrloa Rua Bocayuva, 154

Deposito: Mercado, 3ô
----�=::----

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

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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An,biente seléto

Vi
E�

som do renertorio do
�

"Java ...Jornal"

Fis�al -- ..JOSE' MARTINS

pt
al

ou co:n o COi rcctor EDUARDO NiCOLlCH

1934

9.000:000$000
38.000:000$000
18.170:403$540
i 3.496:912$949

2.435.044:063$157
4.183:406$606

CAPITAL REALIZADO
RESERVAS· :viAIS DE
RECEiTA EM 1934
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABlLIDADES ASSUMIDAS EM
SINISTROS PAGOS EM 1934I

I Iodos 65 Estadc�

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

1

I

11 a. DISTRiBUIÇÃO no Estado de Santa Catarina, aprovada pelo Fiscal
Feder,ll Pr. Ayrton Martins Lemos, Porto Alegre

1') Antiguidade
CONTRÁTO NO.

«A»

PONTOS

Blumenau,

2') SEM JUROS

Joinvile,
Blumenau,
H!t.:menau,
Blurllenau,
F�io do Sul,
Ítajaí,
Joinvile,

»

Joinvile,
Joínvile,
Blumen<lu,
Blumenall,

Blumenau,

a)- «si por serem industriais
estão isentos do pagamento da, De João Capanerna e Ma
quota de providencia, OL! unica r.o Brasiliense, brasileiros,
mente seus direiotes;» residentes em Laguna, CO:1- (nome do jogador)
b)-« i devem continuar pa"1 tratam uma sociedade comcr-, . '_".'

.

,,_.

g;;ndo a quota sobre o v
...l >1': cial pira a exploração do II ( d'

'
.

d"
.

Iias laturas e ven as a vrsto;> COll1erClíJ te 'armannnos, ar-

c�-«sÍ seus auxliares dev.c- tcíatos, brinquedos, perfuma
rão concorrer com a porcentagem (as, etc, com I) capital de

I legal sobre sem crdenados.> I r.;,-3:000jiOOO, divididos em

_
_

I

partes iguais, por tempo inde-

I ACOHDAO N,21935 terminado, sob a razão so-

V'o'''o P' ",',', �
1 �rl o,

cal de João Capanema &
I r: U" ,XUl .. iranuo se ,�,3.,,,'-'o.) e13., na praça de Laguna.
e.tes autos em i..j'lc é CO:1SU! -n+e a

CIA MEI-{C/\NTiL I;\.:DUS·· No. do Reg». 1493
TR1AL EXYO��TADORA., Data 21-9-935!
de joinville, St3.. Catarion, e/ De> R d'lf O·'t·j 1 r

I
�" . 1 I 1 ç I o O. o lt! lC 1 e .�u-
�!, I.�onsluer_une o que a consulta ,,' Díttr: [ br: 'I _.

� fI. 1 ,'. I·ICO 1 .IC1 rasi e.ros ca-
�-? con unue quota ce

1óreV,([enCl�
. ; 'I�,�� l'b . - d

.

. 1 saci os, residentes em Trom-
íqj>5 i c con 1'1 tucao e as,iOCWCOS'

�� C ,;' d
,'- budo Central, contratam CI1-

�t;ff onsroer an o ljU(.; mesmo as- i - '. 'J d'

C n d d
LI e SI, urna SOC!eU3 c comer-

SIm o onse lho eve r�spon cr .

I 1 _

-

� ,<o
"
., rl '.

ela para a exp oraçao do --- ._____

� COLUl-i" prccuranco interpretar ,o·; ri J:
.:> 1 1 •• II.

I
- d 1 com .. ! cro ce razenuas, ar ma- te!!, E"" � II!E �a inr nçao o CO:JSll e.ite; .

I f �� fI'� III l5Wt

I C 'd d d nnnos, erragens, secos e �wzr:rm._ .1< • ....a
cnsi cran o aue il quota � 'h d f"

-

d
-

'

, '� ,

' .

'd
'

d
mOI a os 210rlCaçao e na- Q I 'hpreviuencra incrue nas VCO as rner- 'h '1 t

ua o mel or jogador
" - b d d 1

II a e uuarcuer aLI ro em que de futebol?canns e nao 50 re OI e na ()S ' a:; .

' ,

IOCI' d' 1 I ,'t t
t A

os SOCIOS concordarem, com
ass a' s 00 nSil li o G;; po- .

t 1 I 20
sentadoria e pensões düs Comer-lo caPti aI

( e r�. -d t :OO�WOdr0,, por emp') ln e erml11é1 o,
Cl.:lnOS; sob a razão social de "DietConsiderando que as vendas
(lpcradas pelos industriais, de

trich Irmãos ,) na praça do Rio

produtos de sua fabricação, ao
do Su1. O capital é dividido

1 I
' ,

-

l'b
em partes iguais.

puo lco·con:'urmGor, estão ! era-

das d 1 quota cle prevideDcia;
Considerando gue os Imduslriêls

pegam a mesma quota nas

vendas de seus produtos quanào
efetuada:: a comercianks vare-

14:900$000

5:000$000
5:0003000

10:000$000
7:500$000
5:000$000
35:000$000
31 :OOO�OOO

3.741
3.491
3.450
3.448
3.416
3.401
3.39298:500$,000

5:000$000
25:000�)O(;0
30:000$000
7:500$000
5:000$000

resto

3.392
3.389
3,378
3.353
3.345

2') EMPí�ETIMOS A JUROS DE 6010 P. A.

617 - Dr. Ricardo Gottsmann, Florianopolis, 15:000$000 (part� de Rs,
70:000$OJO

14 - Luiz Schwarz
,

845 - Erwino SteHen,
470,-- Francisco \X!ueger
910- Walt-"r Voss,
947 - Guilherme Pawlow.ky,
346 - Max M?yr Subro.,
120 - Nelson Scára Heusi,
673 - Urbano Cem,

87 :500$000
---,--_

«13»

4a.) DISTRI8UIÇÁO NO ESTADO DE SANTA CATARIN \

I') Antiguidade

4.199-Affonso Ribeiro Sobr"
4091,-FrederÍcl) B1I ckl-lo17,
4203-Julio Lopes (em tranJ )

8:000$000 parte

636- Alei �es Cnldeira Taujais,
138-Carlos SdlneiJer & Cia.
1 14- Erich Mu'chcllcck.
1.176- JOàchim v, Critzbuer ,

1 .089 - Ernésline Kos,e,

2. SORTEIO

Lag,:s 15 :000$000
,J.;invij", 4:500$000
BI'lmenau, 3:5-00$000

3,) POR PO:-.JTOS

re,to

parte
23:COJ$0000

I, itlv;le. 4:0JOtOOJ
Sií ) Fi anci,co. 15:000$000
Jo:nvilê 5:000$000
B!u llêíl3u,(pa:te) 5:000$000

Blurnenau,
Blumenau,
Blurntn3.u,
Rio do Sul,
Gh,m:::nau,

Blumetl&u,

Conesponder.tes

re'to

1,735
1.496
1. ·:7329:000$000

4:000$000
10:0001000
5:00ú$000
5:000$000
3:500$000

(resto) 568
536
528
522
512

g;sta5 ;

Considerando que os indu�triai5 � rr�d ,iação I Ac inematoJrafir. nacional, não

hão "ão associ"d03 obrigatorio, � Co ,(;l

I
resta duvida, marcha a pas�os

do Instituto,
LI

{t� am t.,$Ja � �ma... agigantados para 0 caminho da
Considerando que as emoreza< �-""I � �_-_ I

pClfeição. Em cada novo filme o

I· d
,.

1
• It;lJ�o;,f� rl

In c_s'nalS clu � p( éS leffi .ojas ou espedauor f!ncontra índices segu·
secções para vendas de produtos A estaçâo alemã DJA, onda. ros que autcrizam a dizer que a

seus cu de outra procedencia, es- 31 ,38ms., irr&clwrá amanhã o industria do cinema-no Brasil não
su" «lojas» ou «seccoes» �ào con- programa abaixo. para a Ame- é mais um mito.

sideradas secções c;merciars. rica do Sul. A perfeição não se atinge assim
C:msiderando que os ';illp1<>gado3 I-\'s 23,15 corresponde às de pé p'ra mão, por isso, não

da secção comercial, viajé'rJes { 3,15 hs. no Rio de Janeiro e
e para admirar que se encontnm

-;:endedores pracistas, são a�'socia- 7,15 às I 1,15 hs. em nosso filmes pequenos dela'
r

��ê��---
dos obrigatorios do Imtituto, de- 23.05 Anuncio DJA (-t1e- lhes que não �ati!3fazem integraI-

� ---------- o_l_�' 4· (jj---�'----------- � vendo concor;er com 3 °10 sobre m5.o, espanhol). Canção popular ment�, o que é admissivel em se

I Dr SYLVIO B. 110;. Ivo d'Aquino IIVENDESE a qUl'11ta ca�aiscus o:,�ena�os cmensai�'l"sedndo ale1"2·1�·10 r d'
r " '1 tr.ala1ndo?e �ma industria inei·

• . -. ,� que 1\ .::>ecçao OmerGlil C\'c:' .J. [\." 10 temmmo: lJOla plen e enlre nos que, apenas ago·
FER R A.RO I

Advogado da VlIla Affonso Mi- cor:tríbuir, lambem cem importan- noite de cbá no lar, em Weimar, I ra. se apre�enta aparelhada com

BLUMENAU cholet, no districto João cia igual á soma cL cOllt;ibuíção ano 1820. Manuscrito: Ch<:dote os modwlOs meios técnicos d<!
Clinica de Cianras--Mo- pes

A

T t d d:.
. soa.. ra ar com o pro- os empregado;; 13rctsch, que se servem as gran es fabricas

lestias de senhoras _- Vias t P dEscriptorio :-Rua 15 de pne ano c; TO Cardoso. RE'sOLVE�'/í: G'� :ELfi,t ''JS CU 23.35 Noticias �obre a econo- produtoras de outros paises.
Urinarias-Doença� do Co- C I L d' S'lNovembro n. 50 onsc ho da j Oa. Rtg'ão (P�ra- mia alemã. o Ia l.va e, principalmente,
ração e Pulmões-Siblis

1
( S M

. '

hEàificio Caixa Agricola)

I
nà e anta Clfarina); 23,40 Entremeio. esqUltm a tornam o filme inte-

Electroterapia - Ralljs TELEPHOHE, 58 a) que as vendas feitas pelos 23.45 Ultimas noticias(em ale- ressantis::imo, o mesmo acontc-

Ultra-Violetas
-- --- Banco de I, industnuis ao publico consumidor, mão). cendo com Vivan, um es;)lencL-

CONSUL'fAS : Den tistas C r-e'd
.

t Po I
estão isentas eh quda de pTev:den- 24.00 Concerto sinfônico; e, o.

do 'il�antor de tangos.

I I O !II cio; 11&0 assim as vendas ftitas Siofonia No. II em dó-maior por vX"oiles cariocas é, em reSUIIO,

Das 9 ás 11 Luiz Freysleben I A· �
pelos mt:smU5 :!. ccmerciantes var::- S,!.umann. :eitsta: Terese Petz- uma película movimentadissirra

Dus 16 ás 18 pU ar e gr; .. � giotas, ca'iO emqueosindustriúpa- ko-Schub;;rt. Maeslro� Fritz Wi- e apresenta lindas paisagens do

1
Cirurgião Dentista cola de S""'n � aam a ('Llota, na fo:-mado S 2', cke, Rio de J:meiro, a nossa cidade

Rua Trajano, 2 a .... �!'" , ...,

-,

,Fone 1384
- RUA D ODORO, 30 --

� do a't' 23, do Reguiamento apíO-1 1.15 Ultimas noticias!em espa-
maravilhosa.

ta Cathari na � vado pelo Dec. n. 183, de 26 ahol).
\

I� d.ó Dezembro de 1934, modifi- 1.30 Concerto recreativo 1------------
(Soe. Coop. Resp. Lida,) � cado pelo Dec. 55, de 20 de 2.15 Atualidades.

.

L1_, pARA chamar uma i-
Rua Trajanü n. 16 <,:ve,eiro do c,'rrente ano; 2.30 Dêutscher Wlkingergeist

b) d I b h mousine é só discar o
(Edificio propri�) . que evem pagar a quota I -(1 I remisc, Segelschiffahrt.Uma

de previdencia nos casos referi- palestra sobre a antiga naulica á n. 1.2:22. O unico
-! I I I H M II telephone das Limousines.(�os na etra a supra; Vt a, [l emã, entre orst i auer

c) que os eml'ré'G'l�"_;S na llSec- e Heinrich Kau!.
ção Comercial", seus viajantes c t45 fim Brunncn Vor dem
vendedores pracista�, são associa- �ore. Uma sequencia de canções
dos obrigatorios do Instituto. populares alemães, por Gisela

iYleyer.
3.00 U\t;mas ncticias (",m ale

mão).
3.15

Neste' E-!ad(, foram conteniJlaclos até esta data 194 socÍos n') total de Rs.
3. 1 1 3: C O�: � O � O

4021--Ri<ul Detcke,

SÉRIE «1»
4 .155 --Eugenio l!\rna Ido Buchm
4.209-Leornarci) Bit,'ch,
,4.157-Erwill(' Slrnb:::1,
4.035-Leor.:oldo Buenrr

_
u

St:.RIE "lI»

5018-FreJ�rico Sanchez,
5009-Carlos TiJ"wes
5'022-Moacvr & Dorrit,
5.037--Ewa'do Ko:dwi,
5.007-Cmt Schimm lLus 1"

SERIE «íI;»

5 5 16-Waldemar Sauder,

27:500$000

1 :000$000 parte 168

Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob,)
Fones 1631 e 1290

Dr

PnCisa.sa aluo'ar LIma ca
C>

sa com relativo conforto,
para casal de tratamento.

Tratar no Largo General

I Osorio 38.

===========- !
Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498
RECEBE DEPOSl TOS

:....= Dr. Renato=
-Barbosa-
---

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Atende cha

mados para o interior.

VENDE�SE uma pequena ca

Sil. lia Rua Gen:ral Bitten
court n. 67; mais duas pe

quenas e um chdet grande á lUa

Duarte Sehutel, 25.
A tratar no CAFE' ES-'

TRELLA.

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'[. ala.
e[c. Aviso Previ06·!. ala.
Prazo Fixo 9'[. ala.

Mand� nome, edadc e a:
guns symptoma�, COI1'. enve�

loppe seHado para respostas
Leitura do programa ao sr. Guimarães, á CAIXA
esp.). Despedida DJA POS I Ai N.-23-Nictheroy
ellpanhol). I E. DO RIO.

no

Acórdão n. 21935 I (a)José8ettgt-Relator
(a) 'l(mato <"UJlenle-Procura

CON3ULENTE: Cia ]\;[crcan- dor.
-

til Industria l CApaI (adora

:;elator: conseheiro

C 4 #"'\

�Jun1:a �Ornerml
CK� � d-o E"stadot�a � vt� ""v

i'vl ês de Setern bro

I��I
Qual o clube de futebol

mais sirnpatico?

J�5Ó �e�teg@

OIjdo da consulta: No. do CfXegs. 1491
Dato 21-9-935

(nome do clube)

(nome do votante)

Qmd O melhor jogador
dr; hateb _I ?

clube a que pertence o jogador

1 (nome do volante) I
---- ----

Bebidas N8C:Oi"élis E Extran
gei"Js No

CAfÉ JAVA
Praça! 5 d� Novf''11bro 26

nio Pas< h JaZ

Sala Jas Sc.s.ões, Curitiba (m

6 de Setembro de 193).

jiE'RIE A I
Q�al e c:u�e de futeb,1

mais simpatlco?

(a) Paulo Cf?(Jcha Chuehi-l (alemão,Presidente (alemão,

(n.Jme do clube)

(nome do volante) I

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

(nome :do votante)

De cinema

"N oites cariocas"

(

,
"

l(

Ji
hEstá

, doente?
jU
le

>a
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GRE'VE

A voz DO POVO

G #. '

� 4fIl!!!T �:.::::a SANTOS, 9 - Continua a

�� � f!ff!i!fff!J g.éve dos empregados de Moi-
nho, que pedem 50010 de au

������������������������������"��������I+\�"""""'� I mento dos seus salários, tendo
o movimento um carater pacifico,
estando a policia de sobre-aviso.

SOOO
AtI

Ante- ontem, na Câmara PAOAniversaria-se hoje o sr. Teo- ��, _

doreto Avila, do comércio local. dos Deputados, teve o seu ��------
desfecho sensacional a inorni- Enquanto o prefeito Olivio Amorim quer o pão de 60

gramas, os panificadores concedem-no apenasnavel exploração politica que até 55 gramas
se vinha fazendo em tôrno -0-
da inculcada intromissão dos Amanhã, ás 10 horas, na o pêso a 60 gramas.
srs. Vicente Ráo e Flôres da Prefeitura Municipal, ° sr. E' necessario, porêm, flue
Cunha, no famigerado caso prefeito Olivio Amorim reu- o sr. Olivio Amorim não cs
fluminense. nirá em seu gabinete os pro- moreça em seu mui louva-

Foi, entre outros, o sr. João prietarios de panificação da vel intentojvencendo a re
Carlos Machado, -lider da Capital para renovar enten- sistencia dos panificadores;
bancada liberal gaúcha e,' em beneficio do povo barri-
portanto, éco das diretrizes ga-verde.
do govêrno visinho,- que
jogou a última pá-de-cal sôo
bre tão debatida e lamenta
vel questão.
Não iremos aqui reprodu

zir seu brilhante discurso,
nem tão pouco os esmagado
res argumentos invocados

para arrasar a igrejinha da

intriga politica. Isso, o leitor

já leu, em resumo, no servi
Cal-

ço telegráfico de nossa edi

ção de ontem.

Desejamos, apenas, desta
car a insofismavel declaração
do lider de que o sr. Flôres

do co- da Cunha, fiel á letra do es

tatuto básico rio-grandense, Iestava, e esteve sempre, na

inalteravel deliberação de res-
Com o nascimento de um ga- peitar a autonomia dos ou-

10'0 que receberá o nome de tros Estados.
Maurilio, acha-se de pa�abens o Essa informação perentoria
J�r do sr., Manfredo �eite: chefe respeito á patriotica atitude

c!,o exped�en,te da Duetona de do governador gaúcho, dada
Obras Publicas. a suma autoridade que lhe

m U 5 emprestou o lider João Car-rr-lEGA H ...

los Machado, veio esboroar
não sómente a intriguilha da
ingerencia do sr. Flôres no

caso fluminense, como tam
bem a jactância, na imprensa,
nos cafés, em to-ía a parte,
de alguns politlcos barrigas
verdes 2(íamos dizcr--"barri

gas-frias"), atribuindo ao ca

luniado general uma osten
siva intromissão na adminis
tração catarinense, com o fim
único de hostilizar o atual

governador e prestigiar o seu

primo e cx-corrcllgionario.
Aí está como se conta a

historia.

Nossa Vida
AH1VER5AR105

Passa hoje a data natalicia da
exrna. sra, d. Braulinda dos San
tos Ferrari, esposa do sr. Tt�o
dare Ferrari, proprietário da con

ceituada Confeitaria Chiquinho.

Transcorre hoje a aniversario
natalício da gentil senhorinha Le
loca Trompowsky, dileta filha do
sr. desembargador Alfredo Trom

powsky -.
FaZ anos hoje o jovem Edu

ardo Mira Gomes, aplicado aluno
do Ginasio Catarinense.

Fez anos ontem a sra. d. Ma
ria })sé Paranhos, esposa do sr.

Orlando Bitencourt.

fAZEm AH05 H01E:

o jovem estudante Jocio
deira;

a senhorinha Francisca Braga;
a exrna. sra. Francisca Ribas;
Q sr. Romeu Dias;
o sr. José Fiorenzano,

mércio,

BEHTE HOVA

Dr. Carlos Corrêa

Acompanhado de seus filhos
sr la. Ivete e dr. Ian Corrêa, che

gou ante ontem da Porto Alegre
o sr. dr. Carlos Corrêa, presiden
te do Conselho Penitenciario do
Estado e lente da Faculdade de
Direito.

Tte. Leonidas Herbster

E�tá nesta capital o nosso distinto

patricio sr. tte, Leonidas Cabral
HerbstC:f, brioso oficial da Força
Publica operoso e dedicado pre
feito munipal de Rio Caçador.

Vwdo de Taió encontra-se, entre

nós, o sr Luis Bertoli.

Acompanhado de sua exma.

familia chegou de Porto Alegre
o sr. cap. Frederico Drumond.

Procedente de Mafnr, chego!.!,
ôntem, o sr. Ue. Duarte Pedra
Pires, delegado especial daquele
mumClplO.

De: Mafra ..:hegou ôntem o sr.

Prudente Soter Corrêa, negocian
Le.

Chegou do norte do Estado, ôn

tem, o sr. Luiz La Porta.

De ltaj3Í chegou a srta. Vir
ginia Fontes.

:1'
OS GAZES OCASIONAM

MUITAS VITIMAS

HARRAR, 9 (G) - De
acôrdo com uma mensagem radio
telegrafica expedida pelo coman

dante da defesa de Grarahe ao

O prefeito Olívio Amorim. que de- comando em chefe que està loca
fende os ínterêsses dos barrigas-verdes lizado em Jigjlga, o emprego ce

dimento entre a edilidade e
bombas de gazes de enxofre e

EI
• -

aquêles comerciantes sôbre outros produtos quimicos lançados' elçoes
Pelos aeroplanos italianos causou'

anu Iadaso pêso do pão.
Como se sabe, ha tempos, grandes estragos nas linhas etíopes.

vigorava um compromisso P: mensagem diz que. as forças Foram anuladas as eleições dJS
I - d d delegados-eleitores dos Sindicatos

entre a Prefeitura e os pa- p�nlilsu ares, nao cons,egum o �sa-
II d f d G dos Tlabalhadores em Armazens

nificadores para o forneci- ojar os e ensores ,ehopes e
. r�- . .

t
»Ór

bli d
-

d rahe recorreram a guerra quirm-
e dos Encaixotadores e Emplo<

rnen O ao pu ICO e paes e "'. Ih d d M d
.

b d
70 f

.

h ca feita pelos ares. a ores e a euas, am os e

gramas, caso a anru a
A ' d Joinvile

de trigo não subisse a mais s tropas etíopes pouco pu e- .

_

de 40$000 a saca.
ra.n se proteger e a.s_bombas arre-: Agred ido na

Entretanto, como o preço
messadas �elos avioes causa�am •

atual da farinha subísse a pesada,s baixas entre os abexm�, casa da nOiva
quarenta e tantos mil réis, q�e �lspunham de um numero h-

João Senna, de côr branca,
os panificadores julgaram-se mJtadl�slmo de máscaras.

com 27 anos de idade, soldado do
desobrigados do comprornis-

MUItos soldados foram atacados
14 B. C. resido á Avenida Curiti-

..

d d
. de cegueira e outros apresentam-SO, ongman o-se a! uma

série de conversações entre se com a péle queimada.
O operoso prefeito da Ca- Os aviões italianos estão agora

atirando diariamente c �rca de
pital e (JS proprietarios de

padaria, para assentarem as
400 bombas de gazes nas frentes

bases de novo compromisso.
de Ogaden e do Sul.

Segundo ouvimos, os pa- O nOVO Iea ..

nfícadores concedem no má- ESPANCAM ENTO der
ximo a fixação do pêso do PORTO ALEGRE, 9 -O
pão em 55 gramas, enquan- Abel Ernesto Vieira, casado, general Flores dd Cunha telegra-
to O sr. major Olivio Amo- com 35 anos de idade, apresen- fou ao sr. Getulio Vargas, con'

rim, defendendo os interês- tau-se á Policia Civil, para se cordando com a indidnção do sr.

ses do povo, já profunda- queixar contra Francisco Jacinto João Carlos Machado para lea-

Hauptmann me�te ferid.os pela atual ca-1S.ilva, que.o espancár�, produ- der da maioria na Camara dos

se ráexec u tado! restla de Vida, quer elevar zmdo-Ihe: diversas esconaçõcs. Deputados.

T
I

QUEM O

ALHEIO VESTE, ..

CAPE' BOM SO' l'IO
JAVA

Praça I 5 de Novembro
.Antonio Paschoal

De cinema

Chegou ôntem de Blumenau a A caminho do
srta. Clotilde Veiga,

O dr. Nerêu Ramos, Governa
dor do Estado, por áto de. ante
ontem nomeou o sr. dr. Odilon
Gallotti para representar este Es
tado, durante os trabalhos da

primeira ConferêncÍa Inter-Ameri
cana de Higiene Mental, a reali
zar-se no Rio de Janeiro, a 12
do corrente.

Vendido
leilão

o Balneario de
Canasvieiras

De conformidade com o edital
que está sendo publicado pelo Jui
zo de Direito da I a. vara desta
Comarca, será feito, terça-feira
proxima, ás II horas, na Praça
Pereira Oliveira, público pregão
de venda e arrematação do Bal
neario de Canasvíeiras e seus mo

veis, penhorados é Empresa B11-
nearia Beira-Mar Ltda. Os refe
ridos bens estão avaliados para o

lance inicial em 89:509$000.

em

Concurso
para lente

da nossa Faculdade
O dr. Renato Barb03a, reque

reu ontem á Congregação a a

bertura de um concurso, afim de
se candidatar a lente de Direito
J"-\d:ninistrativo, da Faculdade de
Dileito deste Estado, na vaga
aberta com o falecimento do nos

so conterrâneo desembargador
Jose A. Boiteux.

Esse pedido foi deferido.

OUTROS PARTEm:

Rio

A Guerra
Continuação da Ia. pagina

que o Brasil deverá manter
se afastado da Liga e em

nenhuma circunstancia se

emparelhar contra a Itália,
que é um país amigo, para
contentar a Liga das Na
ções que foi tão pouco cor

tez com o Brasil, quando dê
le não precisou.

banes, queixou-se ôntem á Poli
cia Civil, que quando se achava
na casa da noiva lôra agredido
por seu irmão Alfredo Senna,
estando este armado de revolver.

�S PRO.JETOS
ORTANTES

Três- por dia
catarinense sr. Artur

de

RIO, 10 - Na sessão de ôntem do Senado, o senador
Costa apresentou e justificou os tres projétos seguintes:

BUENOS AIRES, 10 (G)- O primeiro autoriza o Poder Executivo a conceder, por intermedio do Ministe-
Seguiu hoje a bordo do MGssilia, rio daEducação e Saúde Públíca, ao Estado de Santa Catarina, o auxilio de 600:000$000,
com destino ao Rio de Janeiro, a para ser aplicado em construção e amplíações de predios já existentes e aparelhamen-

S",gue hoje para o "orte do encantadora atriz cinematográfica tos dídatícos nos gínásios de J,9invile, Laguna e Lages e no Colegio Santo Antonio de
país, a sra. d. Elza Nery. Lupe Vdez. Blumenau.

I�oo������-:�����������:x���t:�� O segundo diz assim:

tffi Para a belleza e saude de seus dentes. � «O Poder Legislativo decreta:

� use sempre I!t. Artigo 10. _- Fica autorizado o Poder Executivo .a auxiliar, por intermedio

� Pasta SUL B I O L � do Ministerio da Educação e Saúde Pública, o governo do Estano de Santa Catarina, na

� (Formula do DR. BAf.HMANN) �� construção do Leprosario da Serra.» E agora toda a justíça,
�� � O terceíro autoriza o Poder Executivo a conceder, por intermedio do Ministe- Anda de canto chorr,do�� A venda em todas as pharl11ac.ias e casas 'i<,. d E bl E t d d S t C

.

d d
- ,

I ;!i de perfumarias. � I no a 'ducação e Saúde PÚ ica, ao s a o e an a atanna,') auxilio e uzen- Um novo crime na historia'
. •• tos c.ont,os de réis para ser aplicado na construção de um edificio para a Faculdade -Um cacho�ro a�s"ssl'n�.d'o'.
i!íi�J�����="�;:��oo����rs1�:.&]��t������ j de DIreito de Santa Catarina. l

... ..,

T. M.

NEW YORK, 10 Foi �rejl"i
tada a apelação ínterposta em

favor de Bruno Hauptman, acu-

sado como matador do pequeno

\ E I d LLidenberg. seo as e aguna, Lages e Blumenau ...
Leprosario da Serra.•- Faculdade

Direito

�,
1

Regressando do Congresso
de Blumenau e de passagem
por esta Capital, realizou,
ontem, no Cine Odeon, pe
rante numeroso público que
se comprimia no salão pe
queno para os ouvintes, Lima
conferencia sobre assunto

doutrinario, o sr. dr. Plinio
Saigado, chefe nacional do

Integralismo. A assistencia
atenta ouviu, durante algu
mas horas, a palavra fluente
e erudita do chefe integralis
ta, aclamando-o, por vezes,
frenética e entusiasticamente.
Precederam ao orador, o sr.

dr. Othon Gama d'Eça, chefe

provincial de 3.1 .ta Catarir:a,
e o universitario paulista
Alfredo Bussaide represen
tante do dr. Miguel Reale ao

Congresso de Blumenau.
Hoje, ás 20,30 horas, no

vamente no Cine Odeon, o

dr. Gustavo Barroso, figura
de projeção no movimento do

Sigma, conferenciará sobre o

tema-O Integralismo e o [u
daisrno.

Castiganda a

maldade
A Policia Civill prendeu Fran

cisco Manoel d� SJUZd por ter

espmcado um menor.

Ação
,.

contra o

Estado
o H. dr. Ulisses Cesta, íntegro

Juiz de Direito da I a. VaD, da
comarca da capital, julgou impro
cedente a ação proposta pelo sr.

Ramiro Cabral Ulisséa, contra o

áto do então Interventor Federal,
sr, �enéral Ptolomeu de Assis Bra
sil, que ° demitiu do cargo Ce
escrivão distrital de Cresciuma.

Foi negada a reintegração e

indenização, de conformidade c xn

o artigo] 8, paragrafo úuico, das
Disposições Transitorias, da Con.«

tituição Federal, sendo ainda o

impetrante condenado nas custas.

A ação foi intentada pelo ad
vogado dr. Wanderley Jor.

COI\1f�ito
no Rio

RIO, 9-Foi medicado na As
sistencia Pública, o italiano 'salva
dor Srracusa, que apre Se itava o

nariz partido por um sô�o rece

bido de um preto de nom � Bene
dito. no morro de São Caries,
após violenta discussão sobre a

guerra da Africa.
A briga originou-se por ter'

Siracusa afirmado que dentro em

breve a Abissinia pertenceria á
Italia.

"Fuzar'ca" na

fuzarca
A's 4 horas da madrugada

de hcje foi prêso e recolhido ao

xadrez o conhecido fuzarqueiro
«Fuzarca» , que completamente
enbriagado praticára desorden '.

O Estreito está se tornando,
Verdadeira maravilha,
Suplantando a Capital
E a sua form,:;s3 Ilha,

-Não ha baile que amanheça,
Só é claro <mando ha lua .

Meia noite 'apega a luz:
Ninguem mais anda na rU1,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




