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!ASMARA, 13 - o quartel general do exercito de in- f!!ffffiii!!!!f � �9�
vasão do norte da Etíopia, anunciou que oRas Degiac Gusga ade- ---

liriu ás tropas italianas, com 12.000 seguidores.
.,. _A__V_-_O_Z D

__

O P
__O_V__O_ -- Sem quaisquer ligações politicas. :

o «ras- Ousga chegou ao quartel general itahano, acom-

panhado de quatro cheles etíopes, sendo recebido pelo general Bono, Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO ,-
que se rodeá;a de todos os generais que servem sob seu comando.

Redator-chefe: Martinho Callado ..Jor.o chefe etíope se apresentou envergando um uniforme de

gala de general etíope, com todas as suas
, insig�ias. . ANO II Florianopolis, Segunda-feira 12 de Outubro de 1935 , NUMERO 331

Gusga renovou sua formal submissão a ltalia, explicando --------------_ _

_

que a sua decisão tomada foi inspirada no ódio que sente contr a

osscioa:��:�0IP3el�0�e:r. Mussolini, alirmam os meios oficiais, II CONTR� O� QUE .J O pêso do pãO.. '

vai fundar um novo imperio elevando ao trôno o <ras» Gusga, nao sao membos da Liga Foi hOJ"e enviado á "A Ga- �
antigo favorito do Nêgus, que se bandeou para os italianos.

�-0-' GENEBRA, 13-Na reuruao da Comissão dos zela" um pão de 30 liASMARA, - o <ras> Hailé Selassié Gusga, cunhado 17, O representante da União Sovietica, embaixador !do Négus e governador de Tigré, I:! que passou para os italianos, Potemkime, sugeriu a redução de empréstimos e cré- gramas apenas "declarou á imprensa que se encontrava pronto para lutar ao. ,lado ditos ií Austria, Hungria e Albania, á necessidade mi- Reuniram-se hoje, ás 10' Schroeder e Domingos Sil- r,�da ltalia, país sempre foi seu amigo, e espera com o auxilio da
1 nima de cada um daqueles países, que dessarte fi- horas, numa das salas da va, uma proposta que real-·

ltalia civilizar o territorio que está sob o seu governo. carão impossibilitados de assistir indirétamente á Ita- Prefeitura Municipal os pani- mente partiu do sr. Fran-'

E' opinão geral que, em consequencia desse acontecimento, lia. Lembrou ainda a possibilidade de aplicação de ficadores de Florianopolis, cisco Meira.
toda a provincia �e.Makale pode-se considerar como virtualmente

providencias de órdem fiI1�ncei�a, contra Estados que, que ::solveram . pl�itear A

na Outra testemunha da ati _

conquistada pelos italianos. não sendo membros da LIga, tirem vantagens da de- reurnao de amanha o peso ÍLIde do sr. Treska na reu-

I'
cretação de sanções por parte da Liga. Essa medida de 50 á 55 gramas para cada nião é o noticiarista de 1?_e-MOBILIZAÇÃO DE ESPECIA- PRENUNCIOS DE TEMPES-j I atingirá, entre outros países, o Brasil. _jl pão. publica, .que a�s!m a definiu: �1LIZADOS TADE

. . . I - -Ha industriais, como o'

�
RONIA, 12 - O governo ADUA 12-0 exercito italia-]

Amanhã, ás 10 horas, na srs. JOSé Silva e Francisc.decretou a mobilização dos inle- no consolida as suas forças pa:a
centro muito importante da pro- grande quantidade de material bé- sala de sessões do Conselho Meira, que não negam po Iriores das classes de 1909. 1910 a próxima investida �ue se de-
vincia de Ogaden. lico. Municipal, realizar-se-á mais derem fabricar pão com 6\J'

e 1912, especializados em loto- tuará dentr� de uma quinzena. �o-
uma reunião dos panificado- gramas. Outros, como o si- .11eletricidade e ataques anti-aéreos. dos os caminhos que levam ao m-

A GRANDE DOMINADORA O IRREDUTIVEL -SR. res, convocada pelo sr. ma- Francisco Treska, acham. dterior da Etíopia, .na zona ocupa-
ROMA, 13 -Os meios oficiais EDEN

�

jor Prefeito da Capital, que que isso é impossível. Queí- cO POVO SE SUBMETERÀ da pelas forças Invasoras olere-
apreciam com calma a atitude da GENEBRA, 12 _ Na reu- muito se vem esforçando pa- xam-se dos calotes, das des .. hADUA, 12 - Muitos sacer- cem espetáculos de intensa ativi-
Liga; a imprensa, porém, lança-lhe nião da Comissão dos Dezesete, ra 1 esolver O problema da pesas e dos impostos. Ma$ r;

dotes nativos estão chegando a dade, Milhares de auto-caminhões
veementes ataques e, sobretudo: á o delegado inglês, maior An- fixação do pêso do pão. trr nsparece: ao cabo do pri- ,testa cidade. prometendo 6� auto-: e (ic mulas transportam precipita- d

.

h Ed
. .

d Esperamos que n" reI' melro ir stante o verdadeiroj,".
]

1'- Inglaterra, que consi era orienta- t O!1y en, rejeitou to as as _., J" u-..
.

L • ,
, ! .'ndad" f asurares que o povo daMe�t� dezenas. de milhares de

dora dos demais palljeS, exerceu- propostas implicando em retar- nião de amanhã, os panifi- motivo: a concorrencia entre i.se eubme: ...."1', ao n'1".o estado
...

de matenai ne.cessano para a

manu-1 .

d
., ,!.

fi" I' - d did cadores, correspondendo. á un
..

s e o.utros-. .

."
----,�

, . � . -� . -.

I I -1 ' ._ I do mesmo certo omlm� sonrc I u(' ... ap lcaçao e rue I as
:n b'

_

,coisas, desde ,'ue L'.li:"''15t:,� '1;,; .,'

.-.n'�i��
�-, -_. -

L f"C"_. ele:.. ,:- -.
.

'a daS inuniclpal, encontrem um.:l ror- '�\epú iica nao SlmpaLíZa \.:\,;1;' J \.d se veem ap.enas pequenas toucei
1:.H;..i "�-"', � .

T ka? Ita o.
.

d T n' 'n- I

b mula que de mais perto cor- o sr. res a. _:Atribue-se 6.<tl1\1•• importancia .as e mi no, com as espIgas ai
A BATALHA DECiSIVA ... , r. .,1(0 r [_"e oy-

responda ao interesse publico.' '
a essas adesões, de vez que. os da verdes. HARRAR, 12- Estão sendo cot universal contra as mercado-

.

Acompanhado de uma car- ,

párocos gozam de grande m-

DO NO feitos os preparativos unais para a rias de procedencia Italiana. O
Não IIOS anima qualque in- ta que, ao invés de assina- II'flu:cncl'a no se'lO das massas. ENTRINCHEIRA

- realizacão da grande batalha entre ponto de vista de sr. Eden foi
t t trazi indicaçãoe

PORAO :r

d t d tuito de mantermos con ro- ura, razia a ,- IIetiopes e italianos, que prova.- apora o, con ra o parecer o

b
A

d
-

D llaZem � recebe 'j' lBABA 12 O C J d versia.s sô re O peso o pao, « e um ar., ,.'
'
,

_ :.
-

,
.

'ADIS-A ,- on-
velmente decidira da sorte dos pn- represen.tante francês Cou on res,

I O p'_
. Id I I· . e muito menos com o sr. mos um rnmuscu o pa .... -.
Ide Vinci, ministro a ta la na

meiros. Calcula-se que tomarão par- que OpInOU para um novo exame
I d 30 a enash

'

Francisco Treska que, pe as san o gramas p
.

'Etíopia, que' se enl:rinc �ICOU .no� t f 150 de assunto. '. ..

t di t
'te nessa sangren a re rega colunas de O Gstado de ante- que o mlSSIVIS a IZ er Sl-:

porões do edifício da Legaçãod Ita- mil homens. '

GENEBRA, 13 - Soube-se ôntem demonstrou-se ma- do fabricado na Padaria S.!liana declarando que é seu ever
As tropas fascI'stas sa-s estima- .

d" .

J
-

d J
-

M' I
I

. - que na reumão secreta a comls- goado porque, ao noticIar- oao, o sr. oao eira. I'aguardar a chegada do consu Ita-
das em sessenta mil soldados. são dos 17, o sr. Anthony Eden

mos a reunião dos panifica- O mesmo reclamante. a.pe-�I'liano em Magallo, acabar de ace-

d
.

d texigiu que antes e malS na a, dores nos referiràmos á sua la para que A Gazela mSlS al'dder ás exigencias do governj, trans- E JGHN BULL QUER A PAZ sejam interrompidas todas as aqui- atitud� «irrequieta». na campanha confra o abu-�}ferl'ndo-se para uma casa próxi- 12 O· I "L'O . ,

dPARIS, - Jorna eu· sições dos países estrangeuos a Levou o referido indus- so do pêso o pão. réma do atual palacio do Négus. "d' I I I I d t' Ivre IZ que a ng aterra acumu ou lta ia.
. . trial a adjetivação em cau _ Agradecen o o es Imu o, i Ivastas reservas de ma�eri�l belico O sr. Eden fOI a ponto de {n-

sa, á conta de antipatia nos- dever.lOs declarar que nada I

G��EBRA, � 2
- .0 grande BO�BARDEI�2�1������ no SU.dãO . ��glo.EglpclO e na

sar que � boyc�t completo, da; sa. nos faz recuar, quando te-[ 'IComi te das Sançoes delIberou or- HA.RRA�,., 199 h Somalla bntamca. mercadonas italianas, paralisar a Entretanto a prova de mos a certeza de que de •

ganizar mais dois sub-comités- forma�ões ofdclals as
. oras

(i
Estematerial, agora que foi levan- s=tenta por cento das exportações seu irrequieÍismo está na fendemos os interêsses dó', I

um de peritos militares da lngla- 30bmIndtos e ôntí,m, .os dta IR?S tado o embargo às armas para a

I do país. própria confusão que faz, população.
I

terra, França, Russia e Espa- bom bar Seha�baD'll.
a �cla

d
o I� Abisiinia, servirà à Inglaterra pa-

JA I RO ati ibuindo aos srs. Emílionha, e que terá por fim compIe- Web e I e i, ocaslOnan o gran
ra abastecer o exército do Negus.

. _

lar a lista de materias primas apro- de número de mortes de mulhe

veitaveis na industria bélica, e o res e crianças e destruindo nume

outro para tratar das medidas rosas aldeias entre as quais se

econê m' (,0 finaceiras. conta a de Tafary Catama, um

entregam-se a febris preparati
uma grande batalha.
DOZE MIL ETI'OPES

passaram-se para a ltal ia

PARA APLICAR SANÇÕES

600 TONELADAS DE

MUNIÇÕES
LONDRES, -12 - O corres

pondente da «Exchí).n�e Telegra
ph« em Adis-Ababa mforma �ue
estão em viagem para a capital
abexim, por via férrea, seiscentas

toneladas de munições,

PARA PROIBIR MANIFES
TAÇÕES

PARIS, 12-Fortes contin

gentes de policia tomaram. posi
ção, hoje, no centro da c!dade
para evitar quasiquer mamfesta

ções hostis à aplicação de sanç.ões
contra a ltalia, cumprindo, aSSim,

ordens do go\'erno ne sentido de

proibir as atividades dos nacio

nalistas da extrema direita.

CALLADOJ
A data de hoje assinala o

i

Ianiversario natalicio de Jairo
.

NA FRENTE SU L
CalIado. -

•
Plumitivo brilhante, deste- Terror e destrUiçãomeroso e devotado; ingres-

sando desde cedo no jorna
lismo barriga-verde, Jairo
Callado tem, sempre, segui
do inflexivel, o curso da sua
ca;reira e sabido cumprir
com os deveres proprios á

ADUA-OBSESSAO DOS sua árdua e incompreendida
BELIGERANTES profissão. Para os que, como

ADDIS ABEBA, 13-Ur- nós, com ele c�nvlvemos e

gente-A despeito dos circulos tr�b�lhar;lOs, L
Jairo. Callado

oficiais insistirem em afirmar que. nao e somenle o diretor so°

ignoram o fato, soube-se. de fono lici�o e prestimoso, ,mas o

tes fidedignas que os ehopes re- amigo de todas as horas.

capturaram realmente a cidad� ?e �o,tivo P?r 9ue a data de

Adua. matando, ferindo e apnslO-: hOje e gratIsslma e de alta

nando 2.500 homens e tomando I significação para A Gazeta.

II
IJ

III NA FRENTE NORTE

I Sangrenta batalha
I ADIS ABABA, 13-A vigorosa contra-?fensivaI abíssinia sobre Adua parece ter se desenvolVIdo. :m
uma violenta batalha para a posse de o�ltr�s posIçoes
ao longo da frente norte, ocupada pelos Italianos, bata
lha acompanhada de pesadas perdas em ambos os lados.

Rumores correntes inf?rmam que �� tropas do Ras

Seyoum fizeram g�ande numero �e pnslOnelros e captu
raram íarga quantIdade de matenal de guerra ..

Outras noticias falam d� �orte bombardeIO de. a!U
lharía e aéreo feitos pelo� ttahanos contra as pO�lçoes
abíssinias, preparando assim um novo assalto da II1fan-

taría.

,; r ,

;:c:
11.:

HARRAR. 12 - Toda a f.rente de C?gaden apres�nta!�;.
um aspéto de intensa atividade e os mvassores Investem raplda- :�J
mente. O flanco esquerdo das tropas italianas pro.ssegue rumo a r}
Webbe Bhibeli, isolando os defensores dos precIOsos poços de i�
ágúa e separando as forç�s dI!

. O.gaden" do plana�to.
03 gazes e as matenas chlmlcas tem um efeito devastador.
Não combatentes e mutilados fogem, presas de pílnico. bus- t,

cando abrigo entre as colinas. Refugiados que chegam precipitaI
damente a Harrar, afirmam que os aviões de bombardeio des-:"
tróem sem mercê todas. as. habitações que encontra,m,. empenhan-\

I
.

do-se os pilotos em amquIlar o moral das forças et�opicas.. .

�Acredita-se que Jijica e Harrar serão os próximos obJetIvoS

I dos aviões de bombardeio.
r

---------------'1,
"

•
I
•
J
!.
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� ." �m�_fjfj é o orgulho do povo � �-f). �. �f e �_a
de F L O R I la II O P O L Ise-

.

I é
• G
8 �
5 correspondendo prazenteíramente a grande confiança e indíscutlvel .

@
::. � preferencia que lhe dispensam os catarinenses,tornando-a o único em- �
J � pório da elegancia e dá moda nesta linda Florianopolis, está vendendo �
e os ma;s variados, vistosos e belissimos padroes de sedas. e

nl I
I Farmidavel e inegualavel stack de tecidos fillisslmos ::

�. .
eO •

. :: As senhoras e senhorinhas florianopolitanas sempre procuram a famosa I
! ii Vasa Tres Irlftãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilídade I:
i I dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

o
I
Z
III
s
-

LINHO BELGA de 2.20 ms. de largura 16$000 J-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000
Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 NCretone de cores 10 114 de :��� 6$000

I LI.
Luvas eCarteiras

Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade O�O cetl!l�' ge com�rimento de 35$ por 25$000
Carteiras FInISSlmaS ultima palavra de 15$) 30$, 35$, 40$, fi)54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
---------------��----.-----------

Capas de borracha
� 120$ fi)� Capa de borracha para senhoras de Por 100$.)00
H Idem» » » »» 1 60$ » 120$000
� Idem» » » � finissima de 200$ » 180$000

II
Idem» » impermeave! de hornensde 220$ » 180$000 #I

i Meia�sselin I-�Morim de côres e opala � Meias Mousseíin ultimo tipo modernissimo 9$, 10$ e 11$000
! Chi/fone/e, as melhores meias do Brasil por 14$000MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1 $200

1ft
Melas de seda natural, reclame 7$000

c(Opala fina de todas as cores de 2$ » 1$500 " Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1$500Opala Superior 2$000 e 2$200 Meias de seda Tango 4$000

Gravatas, sorti�ento sem igual por preços fantasticos >o"o- 00 0=. 00 o._c( I�
�ASA TRES IRMÃOS'lé ;; ú"nica que vende as ssau

fi) 22
cadorias 20·,.maisbarataque

I 40I as praças do Rio e São Paulo, I C)• I visto s�rem as suas comprasfei-. !
• . tas diretamente. i

11000 mts. de retalhos para liquidar cl redução nos preços 50·1. i i.
... . ... 00 • � • •• o-.�. ••••• ••••• I

fi)
I

<('II
01

f
bJ

. ---------------------------
o •
•• ESTAMPARIA

fi)

c

--------- .. _.� .....�-�.-_'iiI

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30
cores de 8$ Por

Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ »

Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$ })

Toil ele Soie q todas as cores de 7$5 »

Seda .Pelica q todas as cores de 7$ »

Seda Pelica estampada de 1 0$ »

Toil de Soie estampado de 13$ »

Seda listada moderna q diversos desenhos de 10$ »

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ »

CREPE MONGÓL FRACÊS sortimento completo de
todas as cores de

Seda Laqué sortimento de 30 cores de
Seda Estampada para kimonos.jnais de 30�de.se-

ir-

Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$

Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000
Capa de pele de 150$ Por 110$000
Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000
---------------��------�-------

Colchas de Seda

5$500
6$500
8$800
5$500
5$000
6$000
9$000
7$000
7$0.00

Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Colchas de seda com franja 40$oQO

----------_.----����---------------

Linho lrlandez para homens
13$
8$

,. 10$000
� 6$000 Linho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo

de 10$, 11$, 13$, �t.._jij��.\ÍL :1.0$ ?7c!i, 7L1q.t,. ')h�D 29#

Linho e Cretone

13$000
12$000
12$000

14$, 16$, 18$ e 20$000

10$000»

Sedas ultra modernas!

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de GazeIle, sortimento de 18 cores de 35$
Crep Podange, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Mate, sortimento de 10 cores de 28$
Crep Amôr, sortimento de 10 cores de 24$
Crep Píqué, sortimento de 8 cores de 15$
Crep Piqué superior, sortimento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por 17$000
» 20$000
» 17$000
» 19$000
» 15$000
» 11 $000
» 1 4$000
» 16$000
)'> 40$000

Estamparia das mais ricas e mais modernas do RIO e Sio Paulo
encontrar-se-ão IÓ na Casa lRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo
Crep Mongol Estampado Idem
Crep lingeries Estampado Idem
Crep Estampado de

..
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Sociedade Immobiliaria Catharinense Limitada

Villa Balnearia
Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VILLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

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

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

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
(f) melhor presente e Natal que V. S. »ode brindar seus filhos,
Linôa Vista Panoramica.

Esplenôiôa praia ôe banhas.
Optima nascente õe agua potavel.

Terrenos completamente planos.

A VILLA BALHEARIA Dl5TA a:
-

1000 metros õc Ponte Heri.lllo Luz,
BOa õo ôranôe Quartel E'eàeral, em conatrucção.
600 "I" 6r upa Esrolar 10s� Boiteux.1

a séOe Co Distrir:to 10ão Pessâa.

•

A GAZETA "

.���g.ã��G����[�����l����I��f�l�������������������

SCarlos
m
� Matriz:

I� Filiaes em:
Secção de

FAZENDAS:
Fazendas nacionaes e extrangeiras '·'\ara ternos

I,' Morins e Algodões
tI-'

Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções:
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas

� Roupas feitas e janellas, tinta
, Sêdas Canos galvanizados e pertences

�_
Linha para coser e sergir Fogões e Camas,
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de" jantar - talhe-
Sabonetes e Perfumarias res

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos
� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras

� Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras

� Empreza Nacional de Navegaçao "Hoepcke"--vapores

� Fabrica de Pontas "Rita Maria" .. · Fabrica de Gelo ;'Rita Maria"
� ,

.�Vav�VaV;��������������������� ������&�����A�

Centro de Diversões JAVA 'j

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

Prestações mensaes desde 30$000
A 50cieàade se encarrega õo construcção ae Préaios

os lótes aàCjqirlôos,meõlcnte o pagamento ae uma entrcüc á
unsta e o reste. te em pagamentos menecee,

Informações complo:.fas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
, nu,;", Tr.' 1 li ') I

ou com � corre, ,-,c .L

I
�

MACHINAS : �l
Machinas de beneficiar ;madeira �
Machinas para officinas mechanicas �
Machinas para latoeiros �' .

Machinarios em geral para a 'lavoura: 'arados, �grades, cultivadores, moinho etc. -

Locomoveis, Motores de esplosão, lvlotores �l
electricos

Material em geral para transmissões: eixos,
mancaes, correias de couro e lona
Oleos e graxas lubrificantes
Autornoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

sorios, serviço rnechanico
Pneumaticos e camaras de ar GOODYER
Material electrico em geral

'

"Carl Hoepcke", "Anna" e "Max"
-- Estaleir "Arataca"

FL.ORIANO

'Raios X
Diatermia
Raios Violeta

Lages

� � i

Autorizado a funcionar pelo Governo ddo Estado, Decreto n. 558, de 20 g
de Março de 1934.

�t�-rt� tO üç ..
' II,'

Blumenau ... .Joinville São Francisco Laguna
Mostruario permanente en'"'\ Cruzeiro do Sul

Secçao de Secç�o de

FERRAGENS:

eieto

com co repertorlc
"J ava ..Jornai"

,1e-

Ftscal « ..JOSE' MARTcfupopa-
, os coupons

Praça 15 de Novedos, tr�nsferi-
, domingo a

_voo

Adolar SChW8k �

Agente de Vapores,
Encarrega-se de classificação, medição e EryIBAR,
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas, e

ros, etc.; cereaes e mercadorias em geral, para g'

I porto do NORTE e SUL
, _ Servtco �arantjdo e rapldo,
j c -.S modicas

Ç',NTA CAT

• _
Agencia Moderna de Pu.

�llcaç�es, com séde em São Paulr
e autorizada e fiscalizada pelo Gover
Federal e possue a carta r-40�"1"''' r _n-

•
� --

---I �ap
" estasorteios proprlOs. tres vezes \" k' nac -

por semana, todas as segun-
das, terças e sextas-feiras,

lisura e' honestidade, pois, os sor.
telas são presencir� " :.'t-140 �. VC. I

r
i

__J
- ,I -.-

IfI.OH3""
'- till' -

-,=--::�- :_ '--S;;�j��,,�,�.���' ;:--, ,�� ..._�_==-:=:-.;: 7'7�-'; :

I -"';-lilllpanhia "Aliança da Baía" I�
A

'

i
_.

FUNDADA EM 1870 iI tentae bem'
I Seguros Terrestres e Maritimos � I _.
fi Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil II

CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000
I

•
RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000RECEITA EM 1934 18.170:403$540PROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Agentes, SlIb-Agentes e Reguladores de Avarias emdo Brasil, no Uruguai e nas prinl:fpais praças estrangeiras.
todos 08 Estados

I
Agentes em FlorianopoliS:

• CampOS Lobo & Cía.
I Rua �i'L����:i�O 1��fra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
•

• . END. TELEGRAFICO ALLIANÇA

: Escritórios em Laguna e ltaiaí
�.�i "= .

Sub-Agel'ltes em Blurnenau e Lages

l'
. j. m�•••OHe.= .,----

r-;.orrnidaveis
Extração com globos de cristal.

A jrnaxirna

Fabrica de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlernper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. Pedro de Mo

Advogado,

Prefiram sempre o ine
guaiavel SABÃO INDJO de
Curitiba. Rua Trajano n. (.

DRS.

SIPPEL E AR! MACHADO
MOLESTIAS

D' ..

BÓt.;A

I

.0
I
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1-

mo, l1-Acaba de delis
gar-se da Ação Integralista
Brasileira o 5r. Luiz Pinto Pe
reira Medraco, que exercia

importante cugo na Chefía
Nacional, tendo sido redator
do, iomallvlãrft1:ur.
/'

-

d -e�-camisa verde decla-
, '_""" <lllil1ta casa I .

"1
--- �,.,.

. rou que assim procedia por
1 daC.vilía

á

A1f���o' lvIi-
r

pA.R� chamar uma Li- motivos que só mais tarde

cholet, no districto João mOUS"lne é só discar o poderia explicar.
ssôa. Tratar com o pro- n. 1.222. O unico

etario Pedro Cardoso. telephone �as Limousines.

Gazeta

Vlédicos

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Clinica cirurgica-operações

.

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

Phone 1.618

Rf"!sidencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1.285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica=Geral -- Vias�nrinarias
Hemorrhoidas: - Tratamf!ntó

50iú operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 15 ás horas J 8

-- -

,
I

Dr. SYLVIO s.TpéRRARO
r ''\ de Crianças--Mo-
I .

'-to.ras
- Vias

I "'.r�a5
do Co·

I -Sifilis

II - Ralos"
� .jetas

IJJLTAS:
ás II

16 ás 18

Rua Trajano, 21
Fone 1384

�tistas
LUit,Freys I eben

1\ (Cirurgião Dentista

_ RUA DEODORO, 30 -

r.

�,�,--� .._--

fAérolloyd Iguassu
!U S.A.
•

:
•
•

i
r

�hamento de malas

'''QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS
Na Agência ás 20 horas
No Correio ás 20,30 horas

Registrados ás 20 horas
.

QA:-ITAJAHY,rBLUMENAU, JOINVILLE,1CURYTIBA,
.. SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

__ \ª no

il": ...... ig La Porta Hotel,
y

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pl':k.to,
(�abí'�do)

Das 10 ás 12 e das j4 ás
17 horas

rr 18

Dr. Pedro de Moura Ferro;
t Advogado

Rua Trajano, rr 1 sobrado

Telephone n' 1548 I
......_

Accacio MoJ

Instituto
Historico

Geografica

A incorpôração definitiva
dos "clippers" na linha atlãn

tica da Panair .1{

tem seu escríp

tório de advocacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

Caixa Postal, 110.

l Dr.
I

Ivo d'Aquino
Advogadc

BLUMENAU

Pela nDssa historia
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Correspondendo á prelerencia
(Compilação de L. Nazareth)

sempre maior dada pelo povo bra- DIA 13 DE OUTUBRO-S. GABRIEL
Recebemos o seguinte ofício: sileir o. ás suas linhas aéreas, pre- ��e'---

Illmo Snr. Diretor do jornal fi f�rencla que não tem outra causa
J 7.11-A esquadra do famigerado Trouin-A esqua-

Çjazela. Comunico a V. S., que
smão a preocupação ininterrupta dra do almirante francez Duguay Trouin deixa o Rio d J

.

,

d da c h' d
' com desti 'F I d

e aneiro

em reumão este Instituto, reali- ompan la e proporcionar um
mo a rança, evan o a contribuição de guerra que recebe-

z,ada no.dia ,28 de setembro P:
serviço cada vez mais perfeito, a ln

do governador da praça da qual se apossara no dia 14 de setem..

findo, fOI eleita a sua nova dire- �anair vai iniciar nos primeiros roo .

toria que ficou assim constituida: dias de Novembro próximo o seu 1832-.Rendição do generalMadeira-Cansado de 10

Presidente, dr, Henrique Fontes; serviço litoraneo com os grandes mezes de lutas Improfi�uas e cujo fim era a restauração de d. Pedro
10, vice presidente, Desembarga- aparel.ho do tipo Clipper, cuja I, o coronel JoaqUim Pinto Madeira, acompanhado de 1,500 insur

dor dr. Heraclito C. Ribeiro; 20, capacidade e conforto proporcio- g(Cntes:)rendbe.se ao general Labatut, no acampamento do Correntinho

dito,. major José Lupercio Lopes;
narão com toda a certeza novas

eara ,s.o p;omessa de �er enviado para Pernambuco com o seu

1 o, Secretario, Alvaro Tolentmo perspectivas para á navegação companheiro conego Antomo Manuel de 50 fi d
.

d aérea do Brasil. b R d J
uza, a m e seguirem

e Souza; 20. dito, dr. Carlos
am os para o 10 e aneiro, onde pretendiam justificar-se,

.

C,orrêa; Tesoureiro, major Elpi- Depois de um longo perio do 1832-Garoupas elevada á Villa-Ne�ta data a ti

d F d d v
- d G 'I d

an iga

10 ragoso; Orador dr. Heitor e prova, urante o qual ficou po �aça� e aroupas, e e eva a á categoria de Villa, com a de-

Blu�, Comissão de Redação e exhu�er�ntemente demonstrada a n�mmaçao de �orto BelIo: �ra então presidente da Provincia Feli

Revista: Comandante Lucas Boi- superioridade dess�s novos apare- cla�o N�nes PIres, Seus hm��es foram então assim marcados: Ao N.

teux, professor Laercio C. de Án- lhos �o?re ?S demais apar�lhos co-
o rI,O ltajahy e ao Sul, o T1Juca� Grande, Sua igreja, cujo padreei

drada t! professor Altino C. da S. merciais ate �go,ra produzidos no
ro e o �enhor B, Jesus dos ,Amlctos, está edificada sobre uma vis-

Flores. mundo, superioridade que vai des- tosa collina no extremo occidental da povoação em t

, d'
. ,

'

fi d d
'
_'

' errenos para

O sr, professor Altmo Flores,
e o �cresclmo de velocidade e de este m �a o� pelo capItao Dommgos Rodrigues Pereira e sua mu-

não podendo comparecer á sessão capacidade até o conforto inegua- lher D, Vicencia Ro�a de Jesus Pereira, «Apezar do excellente por

por doente, enviou a seguinte
lavel de que gozam os passagei- to, � que deve merecidamente o nome, esta localidade que p

carta «Fpolis, 28 de setembro-de ro�, ,a Pan American Airways d�stlllada pela natureza para um dia ser a capital do 'Est d a�ece
1935. Ilustre amO dr Henrique

vai introduzir definitivamente no
visto definhar o seu commercio, chamando-se a concurrencia o, em

F
..

t 'f tI" ti M'
, barras dos ri T' C b

" para as

ontes. Escrevo-lhe esta para lhe r� ego 1 a� ICO, entre rami, .

os ijucas, �m _onu, em cujo meio fica, resultando des-

testemunhar a alegria, que sinto
RIO de Janel�o e �uenos Aires, ta prefere�:la a transferencI� da séde da Villa para S. Sebastião da

por ver que a idéa do reergui-
os grand�� hldro:�\Vlões do tiP.o

Foz de TIJucas, ficando assim reduzida a simples íreguezia»
mente do Instituto Histróico e Geo- d_o Brasilian CltPp�r, que r�duzI- ,

J 864- !�mada de Mello-O general Flores, auxiliado

gráfico não foi posta de lado. A' rao de ! p.ara 5 d�as a viagem pela brIgad� brasileira do general José Luiz Menna Barretto, assalta
última reunião convocada para esse

entre Mla�m e o :RIO de jeneiio �
toma

� villa de JYlello, na Banda Oriental, occupada pelas forças
fim, e pela qual tanto me interes-

e d� 1 dia e meIO. para 9 horas o presi ente Aguirre,
. .

sei, não pude comparecer por ha-
a ,viagem entre o RIO e Buenos ,1893-Estado de SltLO em S. Catharina-Em co •

ver enfermado; a m�sma ruim cau-
Aires. ,que,ncla do levante da Esquad�a, chefiada pelo almirante Cust:d�o

sa de novo me impede de estar
Auronaves de alto rendimento, Jose d� Mello e outros, o Presldenre da Republica, marechal FI '.

no de hoje, entre os distintos ca� os
. CliPpe�s vão apr�ximar ain�a

no �elxoto, declara em �stado de sit.io a Capital Federal, RioOfde
tannenses pa,ra os quais é sempre

mais as diversas regiões do B�asll, [aneiro, S. Paulo, Parana, S. Cathanna e Rio Grande do Sul.

grato ver bnlhar a chama votiva uma vez que o novo horario a
-O--

na ara sagrada de nossas tradições. s�r executado pela Panair reduzi- DIA 14 DE OUTUBRO-S. CLEMENTINO

Nada obstante, meu pensamento r� de 4 para 3 dias o tempo da

afetuoso estará em seu meio co- viagem entre Manáos e o Rio, de

lI,l.'.mgando Iraternalmente na �ltis- 3 para f dias ,o tempo de Belem

sima i.!éa de dotar nossa querida do.Para ao RIO e de u,m dia e

tt:rra com 'Jm cenáculo de civismo meIO para J O horas a viagem en

e cultura. Admof. e amO. obrgo.
tre �ecíf� e o, Rio, de Janeiro.

(Assigo). Altino Flôres. Praça
E facII de Imagmar·se o resul·

Getulio Vargas 24». Agradecerr tad,o que essa redução de tempo
do a publicação desta comunica-

e slmultaneo aume,nto de capaci
ção e carta, subscrevo-me de V. dade para passageirOS e carga tra

S, Atto. CrO, Obgo, ./livaro r� nâ:_o som�nte para, o desenvol-

Tolentino de Souza. vnneoio do mtercamblO dentro das

10. Secretario. fronteitas nacionais, como das re

lações lIlateriais e espirituais entre

DESLIGOU-SE DO INTE- o noss� país e as nações do con·

GRALISMO tinente americano.
O novo serviço será iniciado

com uma flotilha de tres aerona

ves desse tipo, que a partir de
Novembro próximo passarão a li
gar semanalmente a Florida ao

Rio da Príta, ao longo de tod.,.
o litor.a I �tlln.�",,\) L,,� ·LA." I" .men·

cas, dando assim á Pan American
Airways a supremacia incontesta
vel no serviço de: comunicações
aéleas em todo o continente ame�

ticano, quer pda sua eficiencia,
!.eja pela qualidade e pelo confor
tc> insuperavel das novas aerona- O
"Ies.

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n, 50

(Eàificio l'aixa Agrir:ola)

TELEt?HOHE, 58

Dr, Aderbal R.
da Siiva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones 1631 e 1 290

,

1893-A revolução da esquadra�,Tendo tomado a ca-

ttal do Esta?o os navios revoltosos que aqui ancoraram e tend
st�do adhendo á" revolução, o capitão de mar e guerra, Frede�c�

GuIlhetme de L?rena assume, o- "Governo provisorio da Republica
d,as Estados Umdos do Brasil" e nomeia seus ministros:-o dr. An
mbal Eloy Cardoso, encarregado dos negocios da guerra e, interina
mente, dos da Fazenda e Relações Exteriores e o l' tenente Jo -

o

�arlos �ollrão �os Santos, encarregado das pastas da Marinha, J:5-
tIça, Intenor, e Viação, Industria e Obras Publicas. A cidade do
Desterro fOI declarada. provisoriamente, séde do Governo.

E d1930-A r�}Jolllção d_e Outubro-Chega a Ponta Gros"
sa, sta o do Parana, com destmo a S. Paulo, a columr.a generalFlores da Cunha acompanhando-o o dr Joa-o N d F
N d'

.

. i eves a ontoura
o Ia segumte a mesma columna levanta acampamento seguindo ru:

mo ao Estado de S. Paulo.

�. (

:_:: Dr. Renato=
:::=Barbosa==

ADVOGADO

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

mados para o interior.

Revolução
no R. G.
Narla

A aud.acia irn ..

perialista!
Rl�, 10- As revelações, on�

tem, felus pelo Diario da Noil
acerca �a divisão d� Brasil, p:�
.,� sdUclOnar 05 desejOS de
são a... I expan-

d la guns palses europ"'use um G�....
. "',

ootro indigna�yocaram risos e de
E6teve na rç ...

da Noite, um grupo d� 'esLr;]':"7.r;O
do Corégio Pedro II, que foi

protestar contra a audacia do ex-

ministro francês Paul Reynaud.

-1 ',<1'-\ 1 /"\L., ,-. -,," 1

M' '""'A I f
'n�'1or

ano Camara te egra ou ao pre-
sidente da Republica, sr. Getu
lio Vargas, comunicando que Q

partido oposicionista está prepa
rando um movimento sedicioso,
para depôr o governo potiguar.

alm. será
mantido

Usar o SABÃO lNDIO que"r
d zer, economia sobre todos
os pontos de vista. Arepercu'"

ção da guer-
r no d I RIO, lo = Abordado pelos
a muno jornalistas, após a" conferencia
das finançaS que entreteve com o sr. Getulio

I PARIS, 11- A situação Vargas, o sr. José Carlos Mac�·1
,.i11l:ernacional está provocan-

do Soares declarou que o presl- O·
.

I do grande pânico entre os
dente da República quer a haro

possuidores de títulos finan- monia da familia fluminense, po-

ceiras.
dendo afirmar que o almirante

já foram remetidús para Protógenes Guimarães, pelos seus

osEstados Unidos 16.5000.000 propósitos de pacificação, será

dolares em ouro.
mantido no governo do Estado

A aprovação pela Liga do Rio, em qualquer hipótese.
das Nações de sanções con·

tra a Italia ainda veio peo
rar mais a situação.

CAPE' BOM 50' !'-lO

,JAVA
Praça I :> de Novembro
.flntonío PaschoalBanco de

Crédito po.
pular e Agri
cola de San
ta Catharina
(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

Rua Trajano n. 16

(Edifício proprio)

reajusta-
-

menta do
funcional ismo

RIO, 10- Começaram a apa
recer reclamaçõe, de funcionarios

que se julgam prejudicados com

a organização do reajustamento.
Alégarn eles a grande disparidade
entre cargos de igual categoria e

funções idênticas.
Os funcionarios de coletorias

reclamam contra o tratamento que
lhes veIJ' sendo dispensado.'

LeroJram que constituem uma
.

classe que recebe cada ano a maior

rendGl do Tesouro, percebendo • ..- 1".
. ... ;::};...

entrllianto, venCImentos lrnsonosi�

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva Epílepticos
RECEBE DEPOSITOS

PA6AHOO 05

SEGUINTES JUROS:
CIC Limitada 5'1. ala.
C[C. Aviso Previ06'I. ala.
Prazo Fixo g'l. ala.

Ensino gratuitamente o

modo seguro e infalivel para
a cura da EPILEPSIA,
Cartas para o dr. Buchmann,

Caixa Postal. 2658 -

Rio de Janeiro Brasil

i2 _

VENDE.SE uma pequena ca

sa na Rua General Bitten�
court n, 67; mais duas pe·,

quenas e um chalet grande á lua

Duarte Schutel, 25.
A tratar no CAFE' ES·

TRELLA.

. -

________ ,' ____:_ ,L; � _
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MADAME MAF�IE

.PARA DAR A' MANTEIGA é conveniente para as rugas. a ferver, em quantidade tal ao centro do prato, vira-se,
UM SABOR {DELlCADO- que a couve fique completa- cahindo a couve bem direita,
Mistura-se 60 gramasde mel MODO DE AFERVEN- mente coberta de água, para e com a cabeça �para cima
num quilo de manteiga e ba- TAR A COUVE-FLOR-E' não escurecer. Depois de co- sem se quebrar.
te-se bem sobre uma táboa indispensavel, qualquer que sida tira-se do fogo a caça-
Jiumída. Esta mistura de mel seja o fim a que se destine rola e deixa-se a couve-flôr NHOQUE VIENENSE
á manteiga tem a vantagem a couve-ílôr, prepara-la an- numa peneira para escorrer Põe-se numa frigideira uma

de dar a esta um sabor de- tes, da seguinte fórma: de- bem a água. Se quizermos a colher de mar:teiga, deita-se
licada e impedir que se torne pois de tirar as folhas da couve-flor inteira, põe-se aí o nhoque que já deve es

rançosa. couve-flôr, lavam-se, deíxan- tambem em água salgada, tar cosido, quando estiver
do-se por algum tempo em mas pondo ja couve de cabe- bem passado, mistura-se a

PARA LIMPAR OS , OBJE' - môlho de agua e vinagre, ça para baixo, afim de con- farinha de rosca, de modo a

TOS DE ALUMINIO--Fricio- para largar qualquer bichinho servar a fórma arredondada. ficar bem solto e passado por
na- Ias com folhas de chá hu- que possa ter; lavando-as Depois de cosida, deve-se igual.
rnidecidas em água fervendo, outra vez antes de ir para a deixar numa tijela, namesma
depois enxuga-los em agua caçarola, afim de sair bem o posição. No momento de ir SIRICAIA-6 gemas, 1 pi
pura muito quente e seca-los gosto do vinagre. Póde ser para a mesa põe-se a tijela res grande de assucar, I de

.

e lustra-los com um pedaço aíerventada inteira ou em em água a ferver, enquanto queijo ralado, 1 colher de
.

de toalha velha. pedaços. Se fôr em pedaços se prepara o rnôlho que se manteiga, 1 copo de leite.
faz-se da seguinte maneira: quizer. (Môlho branco, rnan- Caso se queira, podem-se

PARA AFORMOSEAR A corta-se a couve-ftôr em di- teiga). No momento de pô-Ia juntar 3 colheres de farinha
CUTlS deve-se usar do gelo, versos ramos e põe-se numa no prato, em que deve ser de trigo. Fôrma untada com

que fortalece os musculos e caçarola com águ.!...�a!2ada, servida, encosta-se a tigela I manteiga, fôrno regular.

Irradiação
da Alema

nha

,.AGUE�
ITALO-ETIOPE

CAIU UM AVIÃO ITALIA
NO

PARIS, II-Informa a Com

panhia que fiscaliza o canal de

Suez a repatriação de milhares de
soldados italianos atingidos pelas
molestias tropicais da Africa Ori-

,·ental·
Calcula-se o total de repatria

dos em 1 4 mil, desde o inicio

ela campanha, entre os quais dois
mil feridos de guerra, que se

acham a caminho dos hospitais de

'sangue, em Rodes e do Deca-
'-Deso.

q explorador [ranco-america
no conde Byron Prorok. declara

'Jue viu com seus proprios olhos
.norrerem diariamente, em Mas

sua, vitimas de molestias tropicais,
40 italianos.

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará amanhã o

programa abaixo, para a Ame
rica do Sul.
A's 23,15 corresponde às

3,1 5 hs. no Rio de Janeiro e

7,15 às 11, 1 5 hs.
23.05 Anuncio DJA (ale

mão, português). Canção popular
alemã.

23. I O Radio feminino: A reu

nião internacional do Club de
Liceus,
23.25 Pequena musica popu-

lar. I23.3 5 Noticias sobre a econo-.
.

I
j

mia a emã. .i

23.40 Entremeio. :1 i

_

23.45 Ultimas noticiasfem ale-lImao). 1

24.00 Musica de dansa em

entremeias alegres. O telegrama
de felicitação, por Gerte Iling;
O lugar na janela, por Erwin
Albrecht.

1.00 Entremeio musical.
1 .1 5 Ultimas noticias (em por

tuguês).
1.30 A Orquestra de Camara

Ristenpart: Ouvertura de Agripi
na, por Hãndel: Concerto de pia
no em lá-maior, por Bach; Con
certo grosso para orquestra de
corda, por Luly.

2.15 Atualidades.
2.30 Da Emissora Nacional

Alemã: Hora variada.
3.00 Ultimas noticia! (em ale

mão).
3.1 5 Leitura do programa

(alemão, port.], Despedida OJA
(alemão, português).

ADDIS ABABA, 10 O go
verno etiope informa que perto
do monte Atale caiu um avião
italiano. Dois tripulantes morre

ram e dois ficaram feridos.
Outra informação anuncia que

a infantaria italiana avançava no

"front" entre Gerlogubi e Gorahi.

O APELO DO ARCEBISPO
DE CANTERBURY

LONDRES, 10 - O arce-

bispo de Canterbury, o sr. Lans·
bury, o marquês de Lotian e Lord
Lugand lançaram um ar�lo, '-'Qn

vidando O público a enviar-lhes do
nativos para crear um serviço bri
tânico de ambulancias na Etíopia,
o qual funcionará de pleno acôr
do com a Cruz Vermelha Inter
nacional e britânica.

PROTESTO
LONDRES, 11 - - Os opera

zios que trabalham em Cardif,
depois de escreverem em um na

vio ancorado naquele porto le

geadas anti-fascista, realizaram
<uma grande passeata na qual so
bresaía uma grande bandeira com
a seguinte inscrição: «Italianos!
Retilem-se da Etíopia».

MOVIMENTO DAS
TROPAS

ADDIS ABABA, 10-0 go-
verno etiope confirma que as co

municações foram cortadas, ao

norte de Makale.
Caiu perto da cidade do Ma

kale um avião. Os seus dois tri

pulantes ficaram gravemente feri
dos.

Estão sendo esperados em Ma
kale cerca de mil soldados indi
genas que desertaram das forças
italianas do sul da Eritréia, com

armas e bagagens e resolveram
incorporar-se ás -lorças etiopicas.
Esses soldados foram perseguidos
e metralhados por aviões italia
nos.

A aviação italiana bombardeou
Gorahi, na região do Ogaden.

Nos portos de Tafa Tama e

Gilano, no vale do Mebe e no

do Shibeli, os bombardeios aéreos
têm causado numerosas vitimas.
As últimas informações anun

ciam que a infantaria italiana es

tava progredindo naquele vale. PASCHOAL SIMONE S. A.

"\1ANIFESTO DO PARTIDO
SOCiALISTA

MADRID, 11 - O Partido
Socialista Espanhol publicou um

manifesto deplorando a lI�njustifi
cavel e imperalista ag:.!ssão con

tra um povo pacifico."

f'unõaõn em tBB6

Rua Felippe Schmidt n 8

A APLICAÇÃO DE SANÇÕES
O NERVOSISMO EM PARIS

PARIS, 11 - No seio do
vo francês a noticia da aplica

lio de sanções (. tra a Italia
creou certo nervosismo.

Os jornais são procuradissimos,
notando-se qualquer indecisão na

ompião pública Irancêsa, que era

ma sua maioria favoravel á Italia.
Um jornal socialista, comentan

decisão da Liga, assegura que
o horisonte europeu apresenta-se
("arregado, pela iminencia de uma

auerra no continente.

Nas grandes luctas que desde
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirita mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin
divel das necessidades t

LIVRARIA MODERNA.E" A PRIMEIRA fASE

I ROMA, II - Os meio ofi- De cinema
� éais italianos declaram que a con-

• -quista de Adua representa ape-
-

f lias a primeira fase de operações LOS ANGELES, 10 (G)-
f
_

militares na Africa e que as tropas A atriz cinematográfica 00-

I,italianas continuarão avançando lares Costello divorciou-se de
até realizarem todo o plano orga- John Barryrnore, acusando

.

Bzado ha muitos mêses. O de deserção.

Caixa postallZ9 Tel. auto 1004

Codigo Ribeiro End. Telg.
, SIMONE

Tvpographia, Estereoty.pi
Enr0!1ernação, Pautação, Tra
_-palhos em Alto Relevo etc•

/- O primeiro
JUR! DE COMU
NISTAS

I SE'RIE A-I

I SE'RIE e-I
Qual o clube de futebol

mais simpatico?

(nome do clube)

Ponto de melas
pregas

COLETE

I a, carreira: pontos meia, 9 de
ponto de tricot; 2a. carreira: 8

pontos de meia, 2 pontos de tricot,
3a. carreira: 3 ponto de meia, 7

pontos de tricot, 4a. carreira: pon
to s de meia,4 pontos tricot, 5a,
carreira: 5 pontos de meia, 5 pon
tos tricot, 6a. carreira: 4 pontos de
meia, 6 pontos de tricot: 7 a. car
reira: 7 pontos de meia, 3 pontos
de tricot, 8a. 3 pontos de meia,
8 poto de tricot, 9a. carreira: 9

pontos de meia, 1 ponto de tri
cot, 1 Oa. correira: toda de tricot,
1 I a. carreira: toda de pontos de
meia, 12a. carreira: toda de tri
cot, I 3a. carreira igual á 1 a. car-

I cot, 1 mela, tricot, mela, 1
tricot, 5 meia, etc. terminando a

carreira por 1 trcot.

Do avesso: 1 meia, tricot,
1 meia, I tricot, I meia, 5 tricot,
1 meia, 1 tricot, 1 meia, 1 tricot,
1 meia, 5 tricot, etc.

Do direito: 4 meia, 1 tricot,
meia, 1 tricot, 1 meia, 1 tri

cot, 1 meia, 4 meia, etc.

Do avesso: 1 tricot, 1 meia,
1 tricot, 1 meia, 1 tricot, 1 meia,
4 tricoto

Do direito: 3 meia, 1 tricot,
1 meia, I tricot, 1 meia, 1 tri
cot, 2 meia, 3 meia; etc.

Do avesso: 2 tricot, I meia, 1 tri
cot, I meia, I tricot, I meia, 3
tricot, 2 tncot,

(nome do votante)

SE'RIE Al
Qual o melhor jogador

de futeb_.l?

(nome do jogador)

c lube a que pertence o jogador

Do' direito: 2 mela, 1 tricot,
I meia, 1 tricot,1 meia, 1 tricot,

Ponto de bico atr-a-
3 meia, 2 meia, etc.

vessado Do avesso: 3 tricot, meia, I

tricot, I meia, I tricot, 1 meia, 2
tri- tricot, 3 tricot, etc.

reira.

Do direito: 5 de meia,
-

TEM-SE COMO V!TORIO- DesportesSA A FO'RMULA PI'LA

PORTO ALEGRE, 9 - O nosso CDn-
Tem-se como certa que está vi
toriosa a fórmula do sr, Pila para
a organização do gabinete de con

centração, pois o general Flôres
da Cunha aceitou a idéa, o mes

mo acontecendo com o sr. Bor
ges de Medeiros, esperando-se que
venha, assim, a esperada recon

ciliação da familia politica do Rio
Grande do Sul.

curso

A pedido de alguns diretores
de clubes, que alegaram ser ne

ces-ária uma dilação de tempo pa
ra poderem recolher os coupons
em mão dos associados, transferi
mos para o próximo domingo a

primeira apuração de nosso sen

sacional concurso desportivo.
(nome do votante)

RIO, 12, (G)- Pelo "Cap
Arcona" chegará amanhã a esta

capital sua alteza o duque Mack
lenburg, uma das personagens
de maior relevo na Alemanha,
que empreende uma viagem de
estudos ao continente sul-ameri
cano. Sua alteza foi governador
da antiga colonia alemã em Togo,
na Africa, antes da Gran
de Guerra, na qual tomou parte
no Oriente, ocupando hoje na

Alemanha moderna uma posição de
grande destaque.

Qual o clube de futebol
mais simpatico?

(nome do clube)

L (nome do votante)

I1$E'RIE

Amanhã

Por falta de espaço, só em

nossa edição de amanhã, publi
caremos o noticiaria :sportivo de
ôntem,

RIO, II-Teve lugar ontem,
no Juiz da Segunda Vara, um

juri singular, o primeiro julga
mento de comunistas no Brasil,
contra os operarios Pedro Coe
lho e Lafaiete Moura, incursos
na lei de segurança nacional.
O julgamento atraiu grande

numero de cu. iosos. Depois de
falar o procurador criminal, que
proferiu veemente acusação, e

os advogados dos réus,os autos

foram conclusos ao Juizo federal,
que tem o prazo legal r ara ne-

les .exarar a sentença.

Restaurada
a monarquia.
ATENAS, 12 (G)-Qs avi

ões distribuiram pela cidade uma

proclamação Jo gabinete Kondy
lis, esperando que a volta ao re·

gimen monarquico tivesse como

resultado imediato o restabeleci
mento da ordem publica. A res

tauração da monarquia foi anun

ciada formalmente por Kondylis,
mas o ex-rei Jorge declarou em

Londres que só após o plebiscito
voltará á Grecia.

Qual o melhor jogador
de futebol?

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

Bebidas Nacionais E Extran
geiras No

CAFÉ _JAVA
Praça I 5 de Novembro 26

,fintonio Paschoal

Rapto
de uma menor
seís anos

de Duquede
Macklen

burg

(nome Ido votante)

Condenada
o Cine Rex

Na audiencia de julgamento,
de sabado último, realizada, o

Juiz de Menores, condenou a "Em
preza Cine Teatro Rex Limita
da", desta Capital, ao pagamento
da multa de um conto de réis
por infração do art. ! 28 § 4'
do Codigo de Menores.
O advogado da ré apelou des

sa decisão, para a Côrte de Ape
lação, devendo, porém, o recurso

ter seguimento somente após o

deposito da importancia pela qual
foi condenada.

SÃO PAULO, 11 -O sr .

Abelardo Cavalcanti de Melo,
medico residente aqui, apresentou
queixa á policia contra o desa
parecimento de sua filha menor

de seis anos, chamada Lenice,
raptada ontem á tarde.
O referido medico é separado

da esposa, sra. Leonor Cavalcan
ti Assunção, a qual é acusada
do rapto.
A sra. Leonor Assunção desa

pareceu com a criança e a pro
Iessora Maria Pinheiro, deixando
fechada a sua casa.

A policia está procedendo às
necessarias diligencias.

1; ;
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I A'margem dos fátos I
II .

� � ____

II Envolto no :arda.p:: longa: jorna1.. , farri-II
pas ao venio, fazendo ressoar no lei:o cavo dos cami
nhos as pancadas em cadência de seu cajado grôsso de
pel ig in ção, anda por este BLsil em fóra, batendo, en

fastiado, todos os recessos da mais amplíssima divulga
ção, ror campos e vales profundos, serras e praias in

findas, evitando sangas, vadeando rios, um surpreendeu
te ukase de Sua Magestade Dom Getulio, o Tapeador,
primeiro do nome da terceira dinastia instaurada nestes

férteis rmcões, no ano da graça de 1930.
Em cada cidade, cada vila, cada burgo, o em

poeirado v.ajor retem seus passos, apressados, derrama
em derredor um olhar vago de superiori .ade, aplica 05

lábios grossos ao bocal do porta- voz e faz estrondear
nos ares o seu vozeirãc:- «Aos povos do Brasil: Orde
na o nosso real e ..erenissimo Senhor que em todo o ter

ritorio da Nação nenhuma bandei 'a estranjeira seja has
teada, sem que ao lado flutúe o pendão auri-verde.

Houve, ainda, por bem determinar o augusto so

berano que, quando hasteadas duas bandeiras, a do Bra
sil drapejará á direita e, entre várias bandeiras, a nacio
nal ocupará o centro, si o total lôr ímpar, e o centro á

direita, si o total fôr par».
E, sacudindo a saliva do canudo, o ukase prosse'

gue, imperturbavel, no caminho da divulgação, marcan

do com o cajado a cadência das passadas.
Essa recentíssima historia, historia dos nossos dias,

faz-me lembrar aquel'outra do homem que tinha frené
tico amôr ao seu _retrato.

Que lhe chamassem, a êle mesmo, ladrão. velha
co, impostôr, o último e o mais réles de todos os ho

mens, havia sempre de sorrir, desdenhoso, tranquilo,
com serenidade inabalaveI, do que êle, perenemente con

vencionou denominar-a rabugice do Fulano, a imperti
nencia do Sicrano.

,

Tocassem, porêm,-p:>r �ais leve e fútil que Iôsse
a relerencia, na imperfeição do retrato-êle de indigna
ção, esbugalhar.a os olhos, espicharia as unhas e saltaria
enraivecido ao pescoço do poLre crítico.

Muita vez bastaria um simples-c- «a-fotogralia-está
imprópria», <o-nariz-esté-torcido> , ou «o-bigode-e tá-re

virado», para desabar a tempestade na bonançosa alma
do homem que amava o seu retrato.

Pois, nosso jóvem Brasil tambem é assim.

O estranjeiro vem, intromete-se em nossa vida eco

nômica, dita leis, explora o brasileiro, chama- lhe ladrão,
e o Brasil sorri imperturbavel.

Vá, entretanto, alguem colocar mais á direita ou

mais á esquerda a bandeira do Brasil, que devêra ser o

retrato da Patría, mas não de uma pátria humilhada e

submetida,-e o chão se fenderá, como num terremoto,

vomitando legiões indignadas e possessas.
O Brasil é bem a nação que ama com «amor febril» o

1\
seu retralo !

IIJOSE' CATARINA

Modificando
o regime trlhutarlo

José Fra1lclsco da Rosa participa aos seus paren
tes e pessôas de suas relações o falecimento hoje, ás 9
horas, de sua idolatrada esposa Osvaldina Santos da Rosa
e convida-os para o enterramento do corpo de sua indi
tosa consorte, que se realizará amanhã, ás 8 horas, no

Cemiterio das Três Pontes, saíndo do Hospital de Cari
dade.

Fpolis, 14-10-935

--

NAO

Salão "Cornmerclal"!
Conselheiro Mlfra., 9 CEi. Mmado �Barbeiro e Cabelleleiro

.

Lauro Mendes

Nossa Vida
AHIVERSARIOS

Juiz Ulisses Costa

.A DO POVOvoz

Costumam os revendedores do casos de violação á lei, verifica
O E pescado -os pombeiros,-cam- dos nas pessôas desses humildes lu

prar, junto ás redes de pesc.a tadores, que, afrontando as in
nas praias ermas e distantes da temperies, a chuva, e os Inos

O sr. minis tro da Justiça e cidade, o produto para o consu- das invernias, nos abastecem da
Negocios Ínter" ores tomando

cO-I mo do Mercado Publico, remo- saboroso pescado,
nhecimento do requerimento da vendo-o, altas horas da madruga- Manoel lsidoro da Silva. ca

Comissão Promotôra do mo- da, quando, ainda, o movimen- sado, com trinta anos de idade e

numento a Anita Garibaldi, em to d� transeuntes pelas estradas residente em Lagoa ha muita
Tubarão, neste Estado, pedin- do interior da ilha, é quási ne- que exerce a profissão de pom
do auxilio, deu o seguinte des- nhum. beiro, conduzindo, quasi que dia
pacho: «O, Ministerionão � dispõe Embora, o nosso ilhéu seja do- riam -nte, peixe daquela localida
de verba para atender ao pe- tado de escrupulosa honestidade de á Capital.
dido». e respeito desmedido á proprie- Durante o tempo em que viaja.

dade alheia, não são poucos os pelas estrac'as da il ia, ManoeF$

I��������������������������II �unca sofre� o m�nor atentada-

B -I" C
a sua pessoa nem as suas merca-r

"rasl ompanhia darias.

de Seguros Gera.·s I· Ontem, porêm, alta madruga-
da, viajando despreocupadamen-
te e em companhia de um filho.
pela estrada de Lagoa-Floria..
nopolis, ao assomar ao tôpo da
colina que dá saida ao distrito de
Lagôa, recebeu órdem de parar Q,

veiculo carregado de enxovas, per ...

dois homens saídos do mato, que
margina o caminho.

Par3.da a carroça os extranhcs
apressaram -se em escolher os
maiores peixes, separando lOdos
mesmos. qu'! retiraram em segui
da do veiculo.

Estranhando o procediment6��
ManoeI exigiu o equivalente á
mercadoria en dinheiro, sendolhe
então respondido pelos dois adpe
tos do egualitarismo com as pala
vras:- «dinheiro é bala.»
E sem perda de tempo os tru+ .

culentos individuas avançaram fe
rozmente, armados de faca e re

vó'ver, rara Manoel que, dr!fen
dendo-se val -ntemente como pô
de, saiu, porem zravemente fe
rido da luta com 'um profundo
golpe de faca no pescoço, lado
esquerdo, próximo da artéria ca

retida, e com as vestes comple-
tamente cortadas.

Os agressores atentaram tam-
�

bem contra a criança, procurand<J.
matá·la. A vitima d<!c1arou ás au
toridades policiais no depoimen
to feito na Policia Central, que
um dos atacantes é morador clo;·
môrro da Caixa d'Agua e cha
ma-se Anibal José Coelho. e:x:.

soldado da 'Força Pública.
A Policja prossegut' atenta na:.

elucidação do dehto.

MONUMENTO
IANITA

Passa hoje o aniversario nata
licio do sr. dr. Ulisses Costa, juiz
de Direito da I' vara da comar

ca da capital.
O distinto aniversariante, mi

litando longo tempo na magistra
tura catarinense, sempre primou
pela diretriz inflexível traçada á
sua conduta de Juiz.

S. s., dada a alta posição que
ocupa e o largo circulo de amiza
des de que disfruta foi rnuitissimo
felicitado, recebendo, em pessôa,
a visita do exmo. sr. dr. Nerêu
Ramos, governador do E.stado e

dos membros da .Côrte de Ape
lação.
A Gazela, tardiamente felicita-o

Agencias
postais

Por despacho de 26 de Se
tembro ultimo, do sr. Diretor Ge
rai do Departamento dos Correios
e Telegrafos foi mandado trans

formar em agencias postais telelo
nicas, as agencias postaes telegra
ficas de Nova Veneza e Cam
boriú, ambas subordinadas á Di
retoria Regional deste Estado.

Aniversariou-se, ôntem. a exma

sra. Amelia Abraham, virtuosa
esposa do sr. João Abraham.
proprietario da conceituada Al
faiataria Abraham.

R�gista-se hoje a data aniver
saria da exma. sra. d. Maria da
Gloria Medeiros Dutra, virtuosa
esposa do sr. Heitor Outra, fun·
cionario dos Correios e Telégra
fos.

Festeja hoje a data aniversa
ria natalícia o sr. Antenor Mo
rais, Inspetor de Ensino e nosso

companheiro de imprensa.
Aniversaria-se hoje o Jovem

conterraneo, bacharelando Artur
Costa Filho, filho do sr. senador
Artur Costa.

fAZEm AHOS HOJE:

I
o sr. Francisco Matos, Iuncio

nario do Banco do Brasil;
o sr. Orlando Formiga;
o menino Carlos Alberto, fi

lho do sr Alberto Barbosa;
o sr. Eduardo Luis da Costa,

escriturario da Delegacii Fiscal;
a senhorinha Olga Daura, fi

lha do sr. João Daura, do co-

mércio local;
-. . I

o sr. Eduardo Calixto Perei-
ra, residente em Canasvieiras.

Extinguindo
as dividas menores

100mil reis
-0-

Na sessão legislativa de sábado último foi discutido e aprovado I)'

parecer n. I O, referente ao projeto no. 6 da autoria dos srs.

Ivens de Araujo e Pompilio Bento. que extingue as dividas para
com o Tesouro Estadual menores de' 100$00, até 1931.

de

Assaliada e ferida na eSK

Irada da Lagôa, quando
conduzia peixe a esta

cidade

Florianopalis
AOS NOSSOS SEGURADOS.

Estado de Santa Catarina.

Para os devidos fins, avisamos aos nossos dis
tintos segurados, que nesta data outorgamos ao sr.
Pedro Augusto Carneiro da Cunha, com escritorio
á rua Conselheiro Mafra, n. 84, a direção da nos
sa Agencia eur Florianopolis com jurisdição neste, e
nos municípios de !tajai, Tijucas, Biguassú. São
José, Palhoça, Lages, Laguna, Imbituba, Tubarão,
Orleans, Urussang.i, Araranguá e São Joaquim.

Todos os negocias concernentes aos interes ..

ses dos nossos Segurados e da Companhia, devem
ser tratados com o Agente acima referido, de cujo
mandato geral está investido. .

.

Florianopolis, 12 de Outubro de 1935.

BRASIL
p. p. COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

fALErlmEHTO:

ALVARO BRAGA
Diretor

Faleceu, hoje, no Hospital de
Caridade, onde se encontrava em

tratamento a exma. sra. d. Os
valdina Santos da Rosa, esposa

IIdo sr. José Francisco da Rosa.
A inditosa senhora deixa uma

filhinha de nome Osrnarina, con

2 �ss:su d;n��:r��ento será reali- �an�i�v�er�s�sa�r�io�d�a�fu�n�d�a�ç�ã�o�d�aq�u�l�la��C�a��n�.�d��e��M��a�r��e:encantadora sociedade. r
zado, amanhã ás 8 horas, no c-. C Guerra Lu-miterio das Tres Pontes. 'omo sempre, a reunião primou

pela seleção, aristocracia e estron-

BNa sessão legislativa de sábado último foi lido um oficio do doso exito. cas aiteux
sr. Governador do Estado remetendo o projéto de leis PELOS rLUBES As danças prolongaram-se até
que extingue o imposto sôbre movimento comercial e in-

Clube Lira Tenis alta madrugada.dustrial e crêa o imposto sôbre vendas e consignações. A ceremonia da coroação das
O sr. Aderbal Silva requereu que o projéto fosse á Co- Foi com maior e mais vivo entu- rainhas da Primavera e do Ria
missão de Finanças, para receber parecer, antes de ser siasmo que decorreram, sabado chuelo, graciosas senhorinhas Elza
impresso, sendo aten_d_i_d_o_. ultimo, as comemorações, no Lira Silva e Estela Amaral, esteve im�

Tenis, pela passagem do nO,50 ponente.

I���:;�=�I
F use sempre �

� Pasta SUL B I O L �
� (Formula. do DR. BACHIVIANN) �� A venda em todas as pharmacias e casas �
I����=:·������������I

.A-

DO ? RESFRIADOS?

G-U-A R A I N A

O nosso ilustre e talentoso con

terraneo sr. capitão de fragata
Lucas Alexandre Boiteux, segun
do nos informam, acaba de ser

promovido ao posto de Capitão
de Mar e Guerra da Marinha Na
cional.

Acertadamente andou o sr.

presidente da Republica distin
guindo o destacado historíografo
barriga-verde, pois, a essa pro
moção se impoz pela sua cultura
dedicação e grande espírito de
patriotismo. . A maior montagem

I
A Gazeta felicita�o, prazeiro- serraria.

samente. DELAMBERT & CIA

DEPRIME o
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