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Contra apenas o voto da Italia lEWi:Te:i;:ebsten-
ção da Austria e da Hungria, o instituf6"de Ge
nebra, por 51 votos, decretou, em última instan
cia, O bloqueio econômico da gloriosa pátria do
Duce

e argumento Do

I
o presidente, sr. Benes deu

ime�i�tamente a palavra �o barão

I
Aloisi que fez uma exposição com
pleta do ponto de vista do go-

I vemo italiano no que respeita ao

I
método a seguir na «politica his
torica da contenda com s Abis
sinia, »

Cincoenta e um Estados vota

ram a proposta de instituição d
comité de coordenação. A Hun
gria e Áustria declararam que se

Florianopolis, �Sexta-feira 11 de Outubro de 1935 I NUMERO 339 abstinham. A ltalia votou conue:
-------------------------------- --------------------------------

Os trabalhos terminaram ás 18
i60 AVIÕES INGLESES I AS NAÇÕES QUE APOIAM I Australia, Indias, Albania, horas e �O minutos. Foi marcad

AS SANÇuES CONTRA Nova Zelandia, Persia, Ca- nova reunião da assembléia par.
LONDRES. 10 - Durante A ITALIA nadá Australia União Sul- ás 12 horas de amanhã.

, ,

as últimas tres semanas foram en-
GENEBRA, 10 (G)- São Africana e Ruman]a.

_

ATITUDE DO JAPÃO
LONDRES, 10- Informa- PARIS, 10-A Liga dos viados ao Proximo Oriente 160

os seguintes os países que
PARA A CONCILlMÇAO

ções recebidas dizem que o Voluntarios da Alsacia-Lore- aviões procedentes das esquadri- apoiaram as sanções: Me- . RO�A, 10 - A declaração TOKIO. lO -A Agencio;
Estado Livre de Orange, no na e a Confederação dos Ex- lhas metropolitanas existentes. e

xico, Cuba, Haiti, Guaterna- feita hv!� em Ge�êbra, perante �
Rengo registra os boatos que es:

caso de aplicação de sanções, Combatentes da Grande lambem da produção das usinas
Ia, São Domingo, Honduras, a�semblela da SO�ledade das Nai tão correndo de que o Japãê

rescindirá o contrato cele- Guerra, telegrafaram, em ter- que trabalham noite e dia.
Panamá, Venezuela, Colom çoes pelo sr. Plerr.e LavaI, f.o-

convidado a fazer-se representa!
brado com a Italia para for- mos incisivos, ao ministro bia, Perú, Equador, Bolivia, favorave�n;tente �pr�clada nos CI:-

no comité encarregado de coar

necimento de 5.000 tonela- Laval, protestando contra a PL IN 10 Chile, Uruguay, Argentina, cuI?s ofiCIOSOS italianos, os quais
denar as sanções que devam se;

das de carne. resolução do gabinete fran- PR' F' I d' assinalaram que as palavras do apl�cadas á Italia e que vae se

çês, referente á aplicação das SALGADO arag.uay,. uss!a, ln an !a, h f d d F d ._ designada em Genebra. Esse,
Letónia Lituania Estonia c e e o. gove�no e rança

. �I b os e
1\'

.

'COMUNICADO DE ROMA sanções contra a ltalia, !. .. .

1 1
.

'
xam caminho livre para a concilia- 'II

Q�L, L,t6� vl�amente a aten

J Via Panair seguiu, esta Suecia, Noruega, Dinamarca, _

.

vção dos meI0S dlplomaticos ia-o
ROMA, lO-Foi publicado UMA OFENSIVA ETIOPE

I man��, �comp�nhado de s.ua Holand�, Belglca,. T�h�cü- çao.
. inezes e personalidades bem ��

o seguinte comunicado: gent�hssIma. filha sen�onta Slovaquía, Turquia, Sulssa, O QUE DECIDI� A LIGA formadas observam que o Japã
«Comunicado n: 18-As- ADIS ABABA 10-0 _

Mana Ameha e do aviador Espanha, França, Portugal, DAS NAÇOES não é de maneira nenh b
sinalam-se ligeiros encontros vêrno abexim espera denf�o �ibeiro de Barros, caiu des- C.hina, Yugo-Slavia, Abi?si- G�!-JEBRA,. 10 -- A As- gado' a cokborar na' �:l��iao �l,
entre patrulhas na direção' de dois dias atingir ao coefí- tm.o. a Paranagua, o sr. dr. ma, In�laterr�, Costa Rica, semblela. da S?cledade das Na- Liga das Naçõe se salientam qUI
da linha ocupada pelo corpo ciente necessario da concen- �hmo Salgado, <;hefe Na- BUlgana,. Egito, �uxembur- ções reuniu-se as 10 horas e 45/ a a�itude das nações vizinhas d

. -d0 px-rrcih irdígena À, �Vi1- tl'�\?íl'\ ri� tropas nas diver-
clOnaI do IntegralIsmo. go, Grecta, Alba11la, Irlanda minutos. Italia, como sejam a Suiça. "

.�à() :lvam,;á até a \" I"ati '; � ';..). :; • .:11.1 ;.Jc �
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bassebat, os abissínios 80- siva, uma vez que os pontos
'-' tecimento das tropas italianas

freram perdas muito eleva- culminantes da região se en- no rumoroso e dl-seull-do caso da
- I Em Adigral, o gado é levad

das mesmo entre os seus contram em poder das tropas paa pelos proprios indigenas, que
chefes. negras.

A convite do sr. major Olivio

I principio iie monstIavam muÍtr

O trabalho de organiza- Amorim, op�roso p�efeito muni�i- Leandro �a Silv�, .Franci.sco �ei- gens ao revendedor prejudica-se o desconfiados, com receio de qu

ção dos serviços de abaste- FUZILADOSl13 ESPIÕES paI de Flonailopohs e secretana- ra e Manano Vleua, CUjas ahtu- consumidor. Daí parte o maior as provisões fossem sequestrada�
cimento prosseguem ativa- do pelo jornalista Batista Pereira, des nobilitantes muito co ntrastam impecilho, Como porém, as autoridades m
mente na retaguarda» . ADIS ABABA, 10- En- reuniram-se na sala �do Conselho, com a de seus companheiros. Devemos tambem resaltar o litares pagam tudo á vista, mag�i

quanto a concentração das os proprietarios de padarias desta O sr. José Francisco d.i Silva, procedimento corréto e honesto do ficos boIs etiopes estão chegand
tropas se opera, o trabalho capital. desde de inicio, pronunciou-se pela sr. Leandro da Silva, sujeitando-s e de toda a parte.

de eliminação da espionagem Estiveram presentes os srs: José aceitação do alvitre da Prefeitura ao pêso de 65 gramas, desde que A agua é muito abundante.
está sendo feito com a mais Francisco da Silva, Domingos Sil- que bxou em 60 gramas o pêr,o o pão seja fornecido aos revende- Entre os habitantes e os cor.

rigorosa energia. va, Mariano Vieira, Francisco do pão. dores a 90 réis é no balcão a quistadores estabeleceu·se inlenõ

Foram fuzilados, nestes Meira, Carlos Moritz, Francisco Aplaudimos o gesto nobre desse 100 réis, sem outra qualquer van- comercio. Os preços, porém, C(

ultimas dias, treze espiões Treska, Rodolfo Zimer, Fernando proprí�tario de padaria, demons- tagem. meçam a aumentar. Por exempl
italianos. Zimer, Vidal Cruz, Leandro da trando não ser um ganancioso e Persistem, injustificavelmente, os ovos, que custavam um cê

Silva, Secundino Lemos. João quere servir ao povo, não dese- alguns proprietarios de padarias timo, são pagos agora á razãl

Meira, André Aterinos, Antonio jando sacrificar os seus freguezes. na estipulação do pêso de 50 a de quatro liras por duzia. U,
Carlos Wemer, Adolfo Oli- Merece I:ambem encomios a pro- 55 gramas. frango, que valia 60 cenlímo
veira e os representantes dos jor- posta do sr. Francisco Meira, que Si êles entregam ao revende� custa agora 6 liras.
nais O Estado, A <Republica e alvitrou a limitação da venda de dor o pão de 55 gramas a 70 A MULHER MAIS RICA
A Gazela. pães sómente nas padarias, o que réis, podem perfeitamente entregá� DA ETIOPIA PARTIU PJ

Explicado pelo sr. prefeito o lhes desobrigava de vultoso dis� lo a 80 réis com o pêso de 60 RA A FRENTE
fim da reunião, q'Je era o de um pendio com a entrega á domicilio, gramas e a 90 réis com o pêso LONDRES, 10, - De aco

entendimento entre o poder muni- passando o pão a pesar 80 gramas. de 65 gramas. do com mensagens aqui rec

cipal e os proprietarios de pada- O caso das pessôas emprega- A�sirtl, evidencia-se que para
f bidas, Walzero Gabí, filha (

rias, para fixar em 60 gramas o das nesse mi�tér sería resolvido, dar maior lucro ao revendedor, um chefe abissinio, e, talvez,
pêso de cada pão, falaram diver- em parte, com a creação de pos- numa concorrencia desleal, o po- �ulher mais rica da Etiopia. pajsos interessados. tos de vendas) isentando-os a Pre- vo está sendo sacrificado. tm para a frente norte, encab
O digno e operoso prefeito da feitura dos impostos pelo prazo de Diminúa-se o fabuloso lucro çando um exercito de 1.s.OC;

capital revidou expressivamente a dois anos. do revendedor e o caso estará soldados.
resistencia àe alg�ns, envidando Essa excelente e benéfica aéia resolvido em favor do consumi- AS COLUNAS ITALIA
esforços para re�olver amistosa- do sr. Francisco Meira, deve ser dor. NAS CERCARAM A C:
mente o assunto. cuidadosamente apreciada. Segunda-feira próxima, ás 10 DADE DE AXUM

'

S. s., de instante a i'lstante, Não menos razoavd e justa é horas. no mesmo local haverá uma

anulava com argumentos concisos a pretenção do sr. Mariano Ago;. reunião uOlcamente, para os pro
as alegações de inconveniencias tinho Vieira, aceitando a obriga- prietarios de padarias e, na terça
apresentadas. I toriedade do.pêso de 60 gramas, feira, á mesma hora oulta reunião
O sr. Francisco eTreska foi O uma vez que seja exercida severa l presidida pelo infatigaveI e digno

mais irrequieto, refutando sem fiscalização
-

e se termine com a prefeito sr. major Olivio Januario
base alguma, as pondaradas razões concorrencia desleal, em que os de Amorim. Que os outros proprie
do sr. prefeito. revendedores sã:; fartamente bene- tarios de padaria aceitem a delibe-

Justo, entretanto, é- salientar o ficiados e o povo por demais sangra-' ração dos seus quatro colegas,
procedimento digno e louvavel do. a que nos referimos. éo que o po-
dos srs.. José Francisco da Silva, Para serem concedidas vanta� vo deseja.

o êxodo dos italianos

ADIS-ABABA, 10-A par
tida do ministro italiano de Adis
Ababa veio terminar o êxodo dos
italianos residentes na Abíssinia.

Tem-se dito que as forças pe
ninsulares aguardam apenas que
os últimos residentes italianos atra

vessem a fronteira da Abíssinia
com a Somalia Francesa para a

investida decisiva e por todo! os

meios no territorio abissínio.

Sem quaisquer ligações politicas.
Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
Redator-chefe: Martinho Callado Jor.

A voz DO POVO

eProprietario

ANO II

RESCINDIRA' O CONTRA
-TO-

OS FRANCESES PROTES
TAMCONTRA AS

SANÇÕES

MAIS SUBMARINOS

GlBRALTAR, lO-Chega
ram 4 submarinos, vindo da
Inglaterra e o navio'oficina
«Titua» .

o ENC�RREGADO DOS
�EGOCIOS DA ETIOPIA VIVERES A' POPULAÇÃO

DEIXA ROMA
HOMA, 10- O general

Marvila, comandante da pra
ça de Adua, mandou distri
buir víveres bem como pres
tar assistencia hospital á po
pulação dali.

ROMA, 10-0 encarrega
do dos negocias da Etiopia,
Gabre Jesus, recebeu á noite
ordem de deixar o territorio
italiano. Partirá pelo primei
ro vapor que seguir para
Diibuti. BOMBARDEARAM HAR�
'O consul e os secretarios RAR

da legação já deixaram a PARIS, 10- Comunicações
Italia ha muito tempo'. de Adis-Ababa dizem que esqua-

O encarregado de l1ego- drilhas da aviação italiana estão

cios levava em sua compa- bombardeando Harrar.
nhia a esposa, que é de na-

_ _

cionalidade itàliana e seus 4 NAO EMIGRARAO MAIS
- filhos. Uma filha, casada PARA A AMERICA DO
com um italiano não deixa- SUL

rá Roma. ROMA, 10-0 general Rug-
giero, que foi o conquistador de
Adua e Adigtat, declarou aos

correspondentes estrangeiros, segun
do informam os jornais daqui, que
depois da Italia tomar a Etiopia,
não haverá mais necesl>idade dos
italianos emigrarem para a Amé
rica do Sul.

LONDRES. 10 - Segum
mensagens recebidas pelo Dai
Telegraph. as colunas italian
praticamente cercaram toda a

dadc de Axum, a .12 milhas (

Adua, garantidas pelos tanqu
de guerra, enquanto que os me

jes da cidade transportam pa
as montanhas as reliquias sa€.
das.

DEMITIU-SE COLETIVA-
MENTE O GABINETE

GREGO
ATENAS, 10- Demitiu-se,
coletivamente, o gabinete
grego, encabeçado pelo pre-
,mier Tsaldaris.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A GAZETA

Commercio, Industria A Gazeta
I

Agricultura Médicos
2$800 -------------------- --------------------

1$800
3$000

E

1 eçela correntes na praça de Limpos leves �Io
Florlanopolls Limpos refugos kilo

"-FARINHA DE TRIGCf Cedanho kilo
Cruzeiro 44 kilos 44$500

.

PELES
Surpreza 44 kilos 42$500
:,'::ruzeiro 5 e 2 kilos 5$500 Gatos do ��tto uma 4$000

_I' 34$000
Lontras média uma 30$000

»mana Graxaim do matto uma 3$000ASSUCAR
70$000 Graxairn do campo uma 5$000

69$000 Catetos médios uma 6$000

58$000 Porco do matto uma 5$000

65$000 Largatos grandes uma 3$000

49$000 Veados mateiros kilo 1 0$000

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

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

Fôrro de pinho 16�OOO
SAL DE MOSSORO' Taboas de qualidade 2x23 dz.

Sacco de 60 kilos 15$000 J 8$000
3acco de 45 kilos 13$500 Sarrafos � .. 1 x5 a dz. 6$000
Moido de 45 kilos J 4$500

SABAO jOINVILLE
Mercado do Rio

'... . 4$400 FEIJAOCaixas pequenas (D J 60 l.. 'l )... .

de 51ft400 ror sacco ue 'tr osCaixas gran s ii' Preto novo 1 8$000
DIVEHSOS Branco especial 18$200

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

Vélas de cebo caixa 22$000
joda Pyramide caixa 65$000 FARINHA DE MANDIOCA
Cebolas caixa 35$000 (Por sacco de 50 lei/os)
Vélas stearina caixas 45$000 Fina com pó 12$000 '

l.éa 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 Marialina cai",". (Por Sacco de 60 lei/os)

.

24$�\J0 Agulha Especial 42$000
Vélas de cêra kilo !$5O,O Agulha Bom 39$000
," êra kilo 1$60,0
.wampos p. cera 1

I [aponez Especial 38$000
Cimento Mauá sacco . 16$500 japonez Bom 30$0,00,
\->hosphoros Pinheiro lata 220$00,0 Bica Corrida 26$000
Arame larpado n. 12 r�lo 32$500 MERCADO FROUXO
,I\.__A�AU\,.JO n; 13 rolo 36$500

Extra
iJÍamanle

"1

Christal
•

'Moido
Terceira

L
1
R
S
L
L
S
A
C
1
S
D

:.iacco de 00 kilos
::)acco de 4.5 kilos
!doido de 45 kilos
t:.nc�pados 2 kilos

VH
ESI
val

pele
ard

Um
om

l.ine BANHA

A\..

VINHO DO RIO GRANDE (Por caixas de 60 ki/os)
Em qunitos 145$000 Em latas de 20 kilos 191.$000
Em decimos 75$000, Em latas de 5 kilos 20,0$00,0,
Café em grão arroba 20$000 Em latas de 2 kilos 207$000 I'Vassouras 5 fios dz.' 22$00,0 MERCADO CALMOVassouras 3 fios dz. .t:v$vvv __

){arque corxões arroba 27$00,0, XARQUE
><atque sortidos arroba 25$00,0

05 II Mercado_de FlorlanopoUs Mantas Gordas 1$800
ur.s: Feijão preto sacco 17$000 Patos e Manta 1$500
ln) Feijão branco sacco 15$000 Sortida regular 1$400

FeijãO vermelho sacco 15$000, MERCADO FIRME

\1ilho sacco 16$000.
latata sacco 20,$000 DIVEROSS
�ndoim sacco 8$000 (p� �i/o)
'\noz em casca sacco 12$000 Cêra
;arinha Berreiros sacco 17$000 Cebo 2$000

�ce ;"arinha commum sacco 11$000 Carne de porco
'

)j"r�ÍJ!'�
'Jil, ;.Dnha de milho sacco 16$(}00 Toucinho�

� C Afé em coco sacca 25$000",$)� CAMBIO
� �lha kilo $200 Praças 90, d(v á vista
f� lanha kilo 3$00,0�;.�
- 51 Londres 9,I�OO 93$500

G \Uucar grosso arroba 16$000 « Paris 1$260
e >oIvilho .sacco 18$0,0,0 « Hamburgo 7$650
�� ::arne de porco kilo 2$0,0,0 ' , ,

« ltalia 1$565
@.�� �oucinho kilo 2$800 « Portugal $853<t1:�)

� :sr. kilo '6$2.00 « Nova York 19$010
• I n léI de abelhaslata 17$000 « Hespanha 2$605

lózês kilo 200
« Suissa 6$225

,COUROS
« Belgica 3$215
« B. Ayres 5$020

�gos pesados kilo 3$000 ,« Uluguay 7$741

I impos pesados kilo 3$500 c HoUaoda 12$930
;

""MOVIMENTO DE CEREAES ,INO�R(O�DE JANEIRO
STOCK ern 3-8 Sntl'o.OaSR 50hiOas

6 a 1"4-5do
ij., (saccos)-
,ROZ ( » )
trinha (. » )
lOha (caixas)
[ilho (saccos)

RI '

(fardoJ

66.257
75.515
45.113
10,.487
6.120
12.000

I,
1

I r '''a·, .

Advogados
Aérolloyd Iguassu I

1S.A. I
'l

Dr. Cesar Avila§ Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Ex-assistente do
Rua João Pinto, 18ri"

Dr. Casar Sartori
(StOOfat.o)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
Clínica cirurgica-operações 17 horas

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

Phone 1.618 Dr. Pedro de Moura Ferro;

Fechamento de malas]
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

Na Agência
No Correio
Registrados

ás 20 horas
ás 20,30 horas
ás 20 horas

Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

ITelephone rr 1548

PARA:-ITAJAHY,IBl.UMENAU" JOINVILLE,I:CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência no

It:::dificio La Porta HotelResidencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone. 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Accacio Mo.!

Caixa Postal, 110.

Linha Porto A.legre - FlorianopoJis a
vice-versa

Clínica Geral -- Vias firinarias
Hemonhoidas: - Tratamento

sem operação e sem dôr

Resid. :-PraçaPereira e Oli
veira, 14-Teleph, 1353

ConsUlt.•-R. João Pinto. 13
Teleph. 1595

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

•

rei ra tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Visconúe de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.-

Expresas Nordeste "

S éap Porto Algre
�MPREZA DE TRANSPORT"'" EM Al.rt OMOVEIS,OMNI

BUS E j) M!NI-IOE "'"

Devidarnen i Registrada
Director Proprietar' '" SANTIAGO BORBA

Sahlndo de
PORTO ALEGRE
e passando por

OSORIO
TORRES

ARARANGUA'
CRESCIUMA

URUSSANG.lORLEANS
TUBARÃO

BRAÇO DO NORTE
ANNITAPOLIS

THEREZOPOLIS
FLORIANOPOLISaté

Viagens semanaes em 36 horas
Parte de Porto 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: �éde,RUA A. NEVES, 159--227

em Florianopolis: Portaria do Hotel La Porta
ou Pemão Machado, Rua João Pinto N· 29

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

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

Refinação de assucar
--------------------------------------1----

=de=

João Selva==
Telephone:1441 Caixa Postal 105

A, Saude!!!
Ler com attenção

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

dultos IJU crianças de ambos os sexos, offerecemos
ao respeitavel publico, sem exagerar os seus beneíi

cOSj effeito�, e sendo já �ida por distinctos clien
tes da Capital, a formula' slrnples ou compostas cem

forme o estado do paciente o

Xarope íodo-tannico
especialmente preparado no laboratorio da Pharrna
cia INTERNACIONAL. Indicado com grande proveito
pelas summidades medicas n0S casos de fraqueza
pulmonar e poderoso reconstituinte nas convales
cencias de molestias graves,' etc. etc.

g �nOse5: Uma colher aos ae sop.a antes aos refeições. �;

Pharmacia Internacional

Phco. Luiz d'Acampora
ESTREITO

'

STA� CATHARINA

Fabrica Rua Bocayuva, 154

Deposlto:-Mercado, 36
----00:-----

FLORIANOPOLIS Est. de Sta. Catharina
70MPRA-SE BAGAS DE NOZES

Attentae" bem'
•

A Agencia Moderna
'.'

de Publicações, com séde
em São Paulo, é autoizada e fis
calizada pelo Governo Fedeal e

possue a cata patente n. 112

FORMIDAVEIS sorteios proprios, tres vezes por
semana, todas as segundas, terças e sextas-feiras �
EXTRACÇÃO com globos de crystal. r'fJ,:"
A MAXI�A lisura e ho�estidélde, pois, os sor- i.. _

Itelos são presencIados pelo povo �.
�I

'�-'
.

\ .�\

.'

Caldas da
Imperatr'iz

Todas as domingos:
UOl passeio ideal--Optima estrada de rodagem

Excellente refeição no Hotel das Caldas
Salutares Banhos Therrnaes na temperraut
de 24 ou 40 gráos

Parte desta Capital, in ja"�o da Alfandega, as 9 e

regressando ás 1 b '1'- horas, um confortável
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
Para informações e reserva: de .passagens No

escriptorio da Empreza, ,Rua Conse.lheiro Mafra, 82
-Moura Hotel ou pelo TELEPHQNE 1.521

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Blumenau - Joinville - São Francisco Laguna Lages
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

ea

Secção de Secç;:jQ deSecção de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras lPara ternos FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneficiar .rnadeíra
Lonas e Impermeáveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iatoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a "lavoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Linha para coser e sergir Fogões e Camas, Locomoveis, Motores de
s, esplosão, lv1otores

Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe- electricos

Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: eixos,
Alcolchoados e Colchas 'Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes OIeos e graxas lubrificantes

Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico .

� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Ernpreza Nacional de Nave�açao "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max' �
� Fabrica de Pontas "Rita Maria' -- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" -- Estaleir "Arataca" ,

�
. .

�
.�VAVAVAVDA�__���Ni��.6.���.ÂVâVÂ�.

Centro de Diversões JAVA I

....e.oooo • .._.....���..... • o•••.

i Companhia "Aliança da Baí'a" i I At
.

t . b ,
: FUNDADA EM 1870

. I� en oe em.
• 0: •

I Seguros Terrestres e Maritimos :.
A Agencia Moderna de pu.I··:':.• Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil." '

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 I"RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000 .,. blicaçães, com séde em São Paulo,
RECEITA EM 1934 18.170:403$540 I '

tori d f· I- d I GPROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949 1 e au onza a e Isca rza a pe o overno
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 � .. Federal e possue a carta patente n. 112 ..

SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606" - ..

Agentes, Sub-Agente.· • Regulador" d. Avaria. em todo. o. Eatado. I,'do BrasllJ no Uruguai. nas principais praças estrangeirai.

Agentes em Ftortanopolts :
"

II •
.0

i: Campos Lobo & Cía. I.:. I.:.. Rua Conselheiro Mafra,. 35 (sobrado) Caixa Postal, 19

0,
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALLIANÇA I•..

·

�.Escrítórios em Laguna e ttajai �
"

• SUb-Agentes em Blumenau e Lages •
• •
..........'�--�-.----��..........

Forrnidaveis

Filiaes em:

SIPPEL E ARI MACHADO

Fabrica de Moveis Catharinense
Sociedade lmmobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hojo mesmo o nosso

Escriptorio e adquira UM. ou MAIS lótes. Amanhã
valem mais.

Planta de urbanismo moderno devidamente approvada
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-se
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.
Linela Vista l?anoramica.

EsphznOiOa praia Oe banhos.
Optima nascente Oe agua potauel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA DISTA a:

1000 metros Oa Ponte HerL.ilio Luz,
800 00 eranOe Quartel feCleral, em construcção•

.. - - "'00 � .... 6' upa Escolar 'José 60iteux.j
a séOe 00 Districto 'loão Peasõn,

Servida pelas Linhas de Omnibus de Florianopolis á João
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000
A 5ocleClaOe se encarrega Cla construcçüo Cle l?rriOi05

os 16te5 aOquirlClos, rncõtcnte o pagamento Cle uma entrcüo á
unsta e o resta te em pagamentos rnenecee,

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

I__o_u_co_m_o_co_r_re_ct_o_r_E_D_U_A_R_D_O_N_I_C_O_L_IC_H _

DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Moura Ferro

Prefiram sempre ° ine- Advogado
gualavel SABÃO Ir- DIO de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado)

DRS.

.�
�'b-\�lYIOD�STUS ��� l'�:

DÔC.& "� � eSpeCIaIS e

o�'J
horas marcadas

.,-�� Raios X

,,'\.V Diatermia

���� Raios Violeta

� Rua. Felipe Schmidt, 38

•

Autorizado a funcionar pelo Governo
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otima serviço de Bar
Ambiente seléto

Ao· som do repertorio do
"J ava-Jornai"

Flscat « JOSE' MARTINS

Praça 15 de Novembro

Adolar Schwarz
Agente"�de Vapores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as espécies de madeiras serradas, beneficiadas, em tó

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para qualquer
porto do NORTE e SUL •

Serviço garantido e rapido
Preços modicos

SÃO FRANCISCO SANTA CATARINA

sortelol proprlol, Ir" vez:l
por s.mana, todal aI ..aun·
dai, terças e sexta...f.lralr

•

I
EXtração com globos d. cristaL

A maxima

:�

Usura , hone.tldade, POil, OI ser

telos são pr..encladol, pelo po�j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tamandaré X Atlética
Imbituba
�lt,.�.�:�

Na tarde de amanhã se en-
do por 3 x O.

contrarão Tamandaré e Atlético Agora o Tamandaré enfrenta
de Imbituba, n'um prelio renhido, rá o Imbituba na tarde de ama

Como todos sabem foi desejo do nhã. E no e domingo o Com'
Presidente da Federação Cata- binado local o que fará? Con
rinense de Desportos-o sr. Tet. fia-se bastante na vitoria dos vi
Jorge de Arruda Proença, oi- sitantes, dado o preparo em que
ferecer nesejo a cada club desta se encontram, e pela vontade de

Mas quando a vejo a�sim, zombada e escarnecida Capital de uma partida intermu- quebrar a invencibilidade dos
Pelo povo que, rindo, a própria dôr engana,. nicipal, sempre na xespera de um nossos; coisa muito natural, pois

Baixinho diz minha alma, em que prantos, comovida: encontro com o Combinado já é tempo para tal. O Taman-

. .
da Capit aI. daré, perdendo ou vencendo,

-Não t� queixes da sorte. a gual te foi mesquinha, O Atlético local, o Íris e ago- representará a Federação digna-
-Quanto mais te esc�lfne�e a Impiedade hum.ana, gora o Tamandaré já estão livres mente, restando ao Avaí e Fi-

-Mais eu gosto de ti, f?rmosa Corcundtnha. desses encontros, restando o ülti- gueirense tardes em idênticas con-

Trajano MARGARIDA
mo a jogar t d d h- dições, o que se dará ainda na

(Do livro =Remíníscencia"). ,

na ar e e aman a.
. O Iris em sua estréa foi derro- corrente temporada.

exma. viuva Francisca de Assis tado de maneira injustifica vel por Crentes tO-lOS poderão ficar que
7 x O, pele Atlético de São Fran- o digno e esforçado presidente

A
' .

h' a gentil Costa , d' d .

mversana-se oje h CISCO, que no dia seguinte Iôra ara a ca a um o seu ensejO para
, . , S 1 Servirão di! testemun as no '

senhonnha Jacma ouza, e emen-
"I d vencido pelo Combinado luta. Descancará. agora, o com-

o

d d f CIVI, por parte o noivo, o sr.
6

por b' d I ( ,

-

o

to da nossa socie a e e pro esso-

J _ M
.

F
o

d SOl x 2. ma o oca apos o Jogo contra o

I' oao ana erreira a I va e a
O A I Imbituba, afim de que os doisra norma ista.

D CM' d OI' e outra, o t ético local en-srta. . arrnen

d
ala e 1-

írentou galhardamente o Hercilio clubs, possam se preparar para oveira e por parte a noiva o sr.
Luz de Tubarão com quem' em- seu futuro encontro, bem como odr. J isé da Costa Moellmann e a

d Atlético desta capital. Pelo menos
exma. sra. d. Ana Eliza Ribeiro patou, ten o mesmo merecido ti

Moellmann. vitoria, ao passo que os visitan- são sugestões nossas. 05 ingressos
N I d tes fôram vecnidos pejo Combina- custarão- 2$000 para arquibanca-o re igioso por parte ,o noi- da e J $000 para geral. Não ha-

vo, o sr. Heitor da Silveira Ou- O DIA verá preliminar na tarde da ama-
tra e exma. sra. d. Maria José hn ã, cujo e.ncontro te. ra.' inicio ás ICaldeira Costa e por parte da DA CRIANÇ 6A I horas em ponto, Entretanto, énoiva, o sr. Alvaro Tolentino de .----

Souza e exrna. sra. d. Maria desejo de alguns paredro sportivo
Inez Caldeira. A doze de outubro, Colem- fazer realizar as provas de atlétis-

bo, audaz e confiante abri a mo, que, por falta de tempo, não
[.'aZo .... ,.,,, !.ojc, lÃ �nh<Jl·inka á cunqUÍ5t'::t. U:a Civiiizaça O

fôram re;J!Z_adas no brilha.nte festi-
CarolinaManara. as ter_ras virgens da jóven

vaI sportivo promovido pelo Atlé-

Amenca, onde residiria, ma is tico.

tarde, o futuro da Humani
dade. Agora, doze de outu-l
bro, no Brasil, é o Dia da Cri
ança, que é o futuro da N a

I ção.Por isso mesmo, conforme
noticía a imprensa, na Capi
tal da Republica e em vários
Estados ativam-se, no mo

mento, os preparativos para
as comemorações enaltece
doras das gerações porvin- jA' E' CAMPEÃO PELA
doiras. 4a' VEZ
E' que, si é indeclinavel O Flamengo, vencendo o Ti-

dever nosso cultuar o Passa- juca, levantou brilhantemente o

do, através de nossas tradi- campeonato de basquete ball, no
A maior montagem em

R· d J' icand
. serraria.ções, nossa historia e nossos

10 e aneiro, pratican o assim

heróes, duplicado motivo te- uma proesa ainda não verificada DELAMBERT & CIA
EHLArE RECIFE, II-Partindo do. riamos de homenagear na

nos anais sportivos cariocas; ven- PHONE 1.100

I· I h
.

d h' N
-

d cendor por 4 anos consecutivos. d I dCivil e religiosamente, rea izar- mingo para A eman a o gover- cnança e 0.1e, a açao e o concurso, cUJo resu ta o será
se-á amanhã á rua Anita Garibal- nador Carlos Cavalcanti, assumi- amanhã. ainda afixado no mesrro dia em

di, o enlace matrimonial do sr. rà hoje o governo pernambuconos Mas, parece que o atual A PRIMEIRA APURAÇÃO placard. Surpresas se preparam

Jorge Souza com '\ snha. Maria olsr. Andrade Bezerra, presiden- govêrno de Santa Catarina Dar-se·á na manhã de domingo e de modo bem impressionante.
da Conceição Costa, filha da te da Assembléia Legislativa. não pensa assim.' Pelo me- a primeira apuração do nosso con- Eslamos informados de que um

I �P"'......oo��pa"S'ra�aOO""b�e*I"'I�e*z"""'as�ess�auua:die�dise
..

ss"""e�u""'s�d�esn"t�es�."rc���� I
nos, cremos nos que o De- curso que terá por base duas club do qual se diz não poder

i� � partamento de Educação dei- perguntas que não oferecem facili· levantar o ). lugar na pergunta

� use sempre .� xará passar o dia doze, sem dade de re�posta: Qual o melhor «Qual o club mais simpatico» ,

� Pasta SUL B I O L � qutllquer iniciativa otidal.a jogador de futebol e qual o club por motivos que desconhecemos,
..

� respeito. mais simpatico. Convidamos, assim está pronto a assumir a leade- E assim veremos todos,� (Formula do DR. BACHMANN) � E' pena, porque, não ha os interessados, a comparecerem rança na primeira arrancada, O
.

d dlíl1 � epOlS a gran e sessão.
� A venda em todas as pharmac.ias e casas @I' negar, será mais um máu esta redação no próximo domin- causando, assim, surpresa a to- Mais um milagre divino:

lL� de perfumarias. �I exemplo que daremos aos go, ás 9 horas do dia, afim de dos quantos pensam ao contra- -Crescer o peso do pão.L����oo�{;Ig:"_s;����:sa."tC���� brasileiros do futuro. assistirem á pnmeua apuração no. Qual, será o club? T M���� _ -- '.'.'-

lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel" Cia.·· Jaínville (MARCA REGISTRADA

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.

Comissão Fiscal:
Antonio Felisbino da Silva.

Clementino Fausto Barcelos Brito
I Hei\or Veiga de Faria.

f"'tt.J

BAL..AO
DE OXIGI!:NIO

Inteiramente embebido no sensacionalísmo
das noticias da guerra ítalo-etíope, com as san

ções da Liga e a quéda de Adua, o povo catari
nense nem se apercebeu, ha dias, da ínjustificavel
sangria feita aos cofres públicos de Sta. Catarina,
não pelas tropas mercenarías cfe Négus açuladas
pela órdern do saque, mas pelos mui abnegados
representantes da grei barriga-verde, na Assem
bléia Legislatíva do Estado, todos cheios de re

nuncias e civismo, a par de um aguçado zêlo pe
lo emprego dos dinheiros públicos, por meio de
requerimentos de informação.

E não se apercebeu o povo, porque a im

prensa oposicionista, tão ciosa sempre em soprar
aos quatro ventos, pelas trompas, cornetas, trom
betas e cornetins do espalhafato impresso, todos
os desmandos dos poderes públicos, desta vez.
- coitada! - ficou muda de surpresa e espanto.

E' que, a despeito da precária situação eco

nômica do Estado, -pela aprovação da abertura
de crédito para o pagamento de mais uma des
propositada ajuda de custo aos srs, deputados.
num total superior a dezoito contos, - votaram
todos os representantes oposicionistas presentes.
excéto o seu líder o sr. Marcos Konder, politico,
na exata acepção do termo--coerente e sincero.

O sr. João de Oliveira, esse trêfego «ena

morado das galerias», nem si quer teve paciencia
para esperar que o projéto seguisse os trâmites
regimentais. E numa sessão apenas, a de 3 de
outubro, maios oradores terminavam a perora
ção sobre a famigerada «arrancada de 30». o sr.

João de Oliveira revolucionariamente se arrancou

da bancada nas azas de uma impaciencia bastan
te síntomática, apresentando nada menos de tres

requerimentos sobre o mesmo projéto no. 3:- °

primeiro, para dispensa de impressão; o segundo.
para discussão imediata; o terceiro, para redução
do intersticio.

Assim, a projéto no. 3 foi aprovado no dia

seguinte por dezenove votos, dos trinta deputa
dos presentes, sendo que nos dezenove estão in
cluidos doze oposicionístas, dos treze que for
mavam a bancada,

E -- coisa curiosa t=- o sr. Alvaro Catão,
que vinha primando pela ausencia, até mesmo no

ato da assinatura da Constituição, lá esteve fir
me nesse dia.avotando com a corrente vitoriosa.

E' preciso mais decisivo argumento para
comprovar o desacêrto da, hoje, lei no. 3 ?

Comprae para vos conven

cer o formidavel e economí
co SABÃO INDIO.

A voz: DO POVO

CdongreSSD IA. I.
�

B�if
os negros Na séde da Ação Integra-

S. PAULO, 10-0 Gremio lista Brasileira, edifício Al
Social Luiz Gama pela Frente do Luz, hoje á noite) ás S;
Negra Brasileira de São Paulo e horas, em sessão püblíca,
outras organizações de homens fará uma explanação doutrí
de côr, ultimam os preparativos naria sôbre O movimento in
para o proximo congresso da ra- tegralísta, O sr. dr. Gustavo
ça negra. a realizar-se em Santos,

I
Barroso, s:cret�r!o nacio.n�[

em janeiro próximo, visando uni- de Educaçao Física e CIV1-
ficar o movimento dos negros no I ca e gra.nde o

figura nas le
Brasil. eliminando as atuais di. tras nacionars.

vergencias dos lideres liberais. so- --D-E-L-A-M-B-E-R-T-&--C-IA-"cialistas e democratas em torno, Faz entregar com caminhão
de um programa comum. lenha serrada.

��������J:*l��� t _

I Nossa Vida i'� Qa��la
�""_'_-.-.c.,,,."... ...,_.*.,.._� Desportlva

Redator CYPRIANO JOSE'

AC CUNDI
de,

PHONE 1100

A

Três por dia
o Prefeito da Cidade,
Cuja linha jamais quebra,
p' ra decidir nossa sorte.
Como a do mundo em Genébrap

Em bréve presidirá
E com toda a autoridade.
O anunciado Concilio
Dos Padeiros da cidade.

Ante o riso da turba hostil e inconsciente,
Alheia ao pranto, á mágoa, ao sofrimento e á dôr,

Tristonha ela transita e finge que não sente

O desprezo e o desdem que a envolvem COl1-1 rancor,

E sob a crueldade atróz de toda gente,
Olhos fitos no chão, vencidos de pavor,

Isolada ela passa, a tudo indiferente,
Por ver em tudo o escárneo a lhe causar horror.

P!HIVE�5A�I05

Regista-se hoje a data aniver
saria da exma. sra. d. Hildegar
da Pedreira, viuvá do saudoso dr.

Felipe M. Pedreira.

Festeja hoje a data do aniver
sario natalicio a exma. sra. d.

Leovegilda Cabral, viúva do pro
fessor Flordoaldo Cabral.

fAZEm AHOS HOJE:

a exma. sra d. Neli Scctt
Uuimarães, esposa do sr. Alge
miro Guimarães, Inspetor de Fa
zendas:

o menino Osni, filho do sr.

Joaquim Lucio de Souza, chefe
das oficinas do Diario Oficial;

Acadedtia
Brasileira
de Letras

AVAl F. C.

o presidente do Avaí F. C.
em 3a. convocação, convida os

socios do c1ub para se reuni
rem em Assembléia Geral, hoje
ás 20 horas, na séde do club,
afim de proceder-se á aleição da
nova diretoria.

t
"�o

I
fHE6Am UH5... rEstá nesta capital o sr. João
Corrêa de Amorim, coletor em RIO,
[tajal. sidente

ra de
Freire.

10 - Foi eleito pre
da Academia Brasilei·
Letras, o sr. Laudelino

ml5SA

Pernan
buca

No proximo dia 14 do corren

te será celebrada, na Catedral Me
tropolitana. uma missa ás 7, 30
horas. no altar de S. José, pelo
5' aniversario do falecimento de
I� ltamiro Lopes.

o gDverno
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




