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caíu Aksum, a cidade santa dos etibpS$z_------------------------- ira

Adis Ababa vi- A!!T
o

-ve alheia ás c 7El-- a�ehostilidades

5 E III UIII TIR
r

ADIS ABABA, 15-A impressão que c.ausa a capital é

desconcertante. Parece que ninguem se apercebe de que as hos
tilidades começaram ha dez dias. O convite para deixar a cida
de, dirigido a todos os residentes pela Legação Britânica foi aco

lhido com surpreza significativa e a maioria está decidida a não

partir.
>

Diariamenle, os grandes chefes que vêm das provincias rl������������������������I�A INOA. �1!o centro e do oeste atravessam o capital á frente das suas tro-

O'
,

pas pessoais, para se dirigirem ás frentes do norte e do sul, mas Od iO a In9 Iaterra I
a população parece acostumada a isso, como se tratasse de espetá- •

t t dculos quotidianos. cimentou a unilia-o lt I·
o reaJus amen o os

________I_a_la_n_a funcionariasA Inglaterra
não pediu

MADRID, 15-0 sr. minis
tro Lerroux desmentiu pela im

prensa que a Inglaterra tenha pe
dido á Espanha autorização para
utilizar os portos espanhoes, em

caso de um conflito armado com

.8 Italia.

-Chuvas torrenciais
.ímpedern o avanço

ASMARA, l5-0 avanço
.italiano alem de Gerlogubi foi
momentaneamente paralizado em

Chersoghei, devido ás chuvas tor-

renciais que tornaram impraticavel
qualquer movimento de tropa.

,Adis Abeba é uma

cidade aberta
LONDRES, 14-Anuncia-se

oficialmente que o governo inglez
fez representações á Roma cha
mando a atenção do fato de que
Dire Daua e Adis Abeba são ci
dades abertas e contam com im

portantes colonias estrangeiras.
Analogas demarches foram le·

vadas a efeito por outras poten
cias que tem representantes acre'

,

.ditados junto ao governo do Ne
: gus. O sub secretario dos Nego
. cios Estrangeiros da Italia, sr.

Fulvio Suvich tomou nota das

representações e prometeu trans

mitil-as ás autoridades militares
.itaiianas.

ROMA 14-Informações de que os navios de

guerra britâ�icos concentra�os. no Mediterraneo _não
trocam saúdações com os ItalIanos, Joram recebIdas
com tranquilidade nas esferas d,) governo. Entretanto,
a imprensa continua atacando a. Gran .Bretanh,a, .

a

respeito da qual se diz que a ltaha faSCIsta esta dIS'

posta espiritual e materialmente a fazer frente na e�en
tualidade de qualquer' acontecim�nto, embor� smta

evidente pena pelo fáto de urna dIsputa colOnial, con-
.

verter-se num conflito europeu o que sempre esta lon

ge das intenções do sr. Mussolini.

Corno caiu
Aksum

o povo .argentino
contra as sanções

Sem quaisquer ligações politicas.
e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADQr,

Redator-chefe: Martinho Callado ..Jor
------------------------------------------------

I NUMERO

A voz DO POVO

II Florianopolis, Terça-feira 15 de Outubro de 1935

Proprietario

ANO

RIO, 15 - Afim de atender ás classes menos re

muneradas, o Governo cogita do abono duma gratifica
ção nos moldes da «Lira- para os vencimentos até .• o • ,

2;000$000.
Essa nova tabela terá suas percentagens fixada

em 60, 50, 40, 30,20 e 10 por cento, aplicando-se a tax
inicial aos primeiros cem mil réis e as seguintes pela ér
dem decrescente dos vencimentos na mesma base dos cenn
mil réis, isto até 600$000.

. ip
As remunerações excedentes de 500$000 terão atéto

este limite o acréscimo indicado e sobre a parte restantes,
dez por cento, Nessa ultima hipotése não se fará a de
composição dos vencimentos rara efeito do abono.

A fórmula lembrada, informaram-nos, é a

que as aperturas do Tesouro adrmtern.

ROMA, 14-Prediz-se livremente nesta capital
que todas as regiões etiopes habitadas por pGVOS nãoNoticias de Aksum, assim-rela- amáricos serão ocupadas por tropas italianas antes

tam a quéda da cidade. do Natal e, si a Inglaterra não intervier, antes.
O general De Bona recebeu Segundo os circulos italianos autorizados, si os

pela manhã as homenagens de britanicos intentarem conter o avanço italiano na Etio-
Abuna de Axum, isto é, o bis- pia, significará em catastrófico conflito italo-britânico.
po da cidade santa. O alto pre- O ódio para com a Inglaterra, que domina atual-
lado etiopico, revestido dos para- mente toda a ltalia, não póde ser considerado inde-
mentos sacccs para grande ceri-s vidamente.
monia era Iseguido dos pricipai- Pela primeira vez na historia fascista, toda a na-
representantes do clero da sua dio ção, inclusive muitos que eram decididamente con-
cese. trários ao fascismo, prestaram juramento de lealda-
A cerimonia assumiu o cara- de ao Duce.

ter quasi tão solene como o da E' sintomático que já os italianos espontanea-reição dos chefes da região. mente tenham iniciado o boycott contra os produtosAs patrulhas de Ascaris ita- britânicos. Todas as classes sociais acreditam que a C' I.
su

lianos do 230 regimento de re- Gran-Bretanha intenta destruir a vitalidade recente- ego pe a I ra
I

conhecimento atingiram �s pri- mente' adquirida pela Italia.
. .,'

p
meiras casas da cidade santa

sem encontrar resistencia. Estas �_iiiii. iiiiiíiii iíiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiõõiiiii íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiii �� iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ a

tropas eram seguidas por refor
ços a pequena distancia. Ao lon
go da linha atravessada pela
zona ocupada pelos italianos vi--
(111."':'('; g.l ut1u� U(:; lu..JIf5.'"'uUl.u ,

--

foram obrigados a fugir, com seus

rabanhos. Nos dois últimos dias
os fugitivos regressaram á zona

de Adigrat, e levaram mais de
seiscentas cabeças de gado.

Passou-se COMO SI POSS\VEL FOSSE espancou a própria mãe:u
para os pen insu- MUSSOLINI AJOELHAR f'· d

J'en
lares' ,GE�EB�A, 1.4 - - Bas�arão erln o-a

I as sancoea fmanc.p.JH\c:. .......81'·",.1"· f Ih

rADUA, 14,- o estado-j ao �mOar�o Ue' armas e ..versas Iv\uito� e muitos são os i os sangumarios, contra os palS. G.

maior italiano anuncia que o cau- medidas para entravar .as .Impor- que, atingindo a emancipação ci- quanto sacrihcio, privações, triste

dilho etiope Gossa desertou das toç�es e exportações. .

italianas e vil, talvez por errada formação za e dôr não lhes custou, aos v�
fileiras das tropas de Négus, pas- obn�ar o sr

.. Mus;ohm.a por-se moral, esquecem-se, em má hora lhinhos, aquele filho que, ma�
sando por sua vontade para o la" de l?elho. Esta e a impressão e criminosamente, do principio tarde, já forte para a vida, olvi

do dos italianos. dommante.. divino -«Honraras teu pai e tua dando tudo, passará aos anais de

Gassa é um caudilho da parte Acr�scenta�se, all\�a, que no mãi>, crime como o verdugo frio e de-

oriental do Tigre que só tem mil caso das rt:fe,r;das medidas não 10- Esses tristes protagonistas pro- salmado dos que lhe deram o sêrl
tidari mas possue alguma grarem, sena de esperar que a porcionam variado e desprezivel

.

E a .frequencia de tais fatos (npar 1 anos,
G B h f' bl

.

Iquantidade de farinha de dura. ran- retan a ana o oqueio exemplo de monstruosidade e se - impressionante .

I d M r Vermelho cortan-
.

h Ainda, ôntem, os moradores d.Manifestou aos italianos que dava .0 a .'
d

vagena umana.

AI' L
.. le

não deseja combater contra eles o, assim, dici comunicações
. as São filhos que matam pais, são rua mirante amego aSslstu3n,ta

BUENOS AIRES, 14-Me- e' qualifica o Négus de opres- forç�s expe IClonan�s que estão na filhos espancadores dos entes mais boquiabertos e revoltados a um?
I

diante uma proclamação publica- Africa, com a ltalia. caros que possuem-a sua genitora, dessas cênas .

da no �alino d'Italia, firmada
soro

numa sêrie infiõdavel de misérias. Mario Paiva, ali

Deserções pelo dr. 0rturo. C?r.o�si, pelo co- ATE' NAS IRRADIAÇõES CONTRA-OFENSIVEA1'I'OPE Ha casos em que o áto nefando companhia de seus pais, por mo

,dOS etiopes mite excutivo, fOI. iniciado um mo' se reveste de tal e tão grande ex- tivos de órdem intima, após pro

_
. I vimento para u�Jr todos 9S ar"1 LON��E�I! 4 -Esp,era- [ A�IS-ABEBA, 15-.Noticias I cesso � brutalida�e, que ficamos longad� �iscuS:.ãOd investiu r;:r.f::ADUA, 14 - Grupo de sol- gentinos no sentido de protestaI' se que as sançoes corltta a

I prOééãentes
do front, dizem que a duvidar da sanidade mental do sua propna mal e nome ru

\ dados abissinios vém do territo- contra a aplicação de sanções pe- ltalia compreendem as co- Adua continúa a ser teatro de uma autor, como se quizéssemos, nós do Cardm� Paiva, empu1nhf�d�orio ocupado pelo inimigo para la Liga. municações através o espa- sangrenta batalha entre as tropas mesmos, tolhidos rela surpreza e uma ca eira com a qua enu-

bater-se ao lado dos italianos. A proclamação dirigida _ao po- ço. Diz-se que os planos etíopes e italianas. AHirma-se, ante o inominavel das circunstan- séria�epntel'" b"
• � OAs deserções entre os etiopes são

vo e ao. governo argentino aSSl- nesse sentido visam aUl11en- porém, que os tres comandantes cias, desculpar tamanha perversi- A o ICla a. nu mqup.nto
�numeras, j)artic,ularmt'nte no se" nala os laços que vinculam ambos tal' a potencia transmissora Ras Seyoum, Ras Kassa e Ruchi dade. prend�u Mario no xadrês da Ch�:.
tor de Entiche. os países. Apéla para o gover- das estações próximas a uniram-se, afim de preparar,. na São individuos turbulentos, de fatura Policial. - "

S-alaNO "Commercial" no no sentido de abster-se de esse país, de fórma a ul- frente norte, uma contra-ofensiva, índole perversa, que não contendo' �Fe
votar as sanções e, Sl necessano trapassar os limites interna-l na qual deveriam ser emprega- a ira céga, arremetem-se, furiosos,Conselheiro Mafra. 9 CEdo Mercado

00 00 h .������������������������Barbeiro e Cab elleleiro fôr, retirar"se da Liga. cionais e desenvolver ativa I dos, no lado etíope, 1 .0 0- �

Lauro Mendes propaganda no seio do povo i meDS. No sul, os italian'j� .conse-

G:�����������������������:. italiano e prúvocar as inter- � guiram alguns progressos avançan
ferencias das irradiações nas do ao longo do rio Webi.
estações emissoras da Italia.

_ TERIAM DETIDO O AVAN
IMPONDO AO MUNDO A ÇO ITALIANO
VONTADE DE JOHN ADIS-ABEBA., 15-0s etío-

BULL . pes organizaram no momento um

plano de ofensiva na frente de

GENEBRA, 15 - Falando na Orgaden.
reunião do comité dos dezoito, ::> Anuncia-se a partida do gover
sr. Antonio Eden representante nadar de Gojam, «ras» Kassa,

inglês, propôz que seja fixado o á frente de 50 mil homens, ar

prazo até o dia 31 de outubro mados de fusís. Es�a força entrou

corrente, para que os parlamentos em contacto com os italianos, con
do mundo inteiro estabeleçam le- tra-atacando a linha de Axum e

gislações no sentido da aplicação Adua. Afirma-se que as hostes

das sanções financeir as e econo- do ras Kassa conseguiram .retardar
micas determinadas pela Liga das o avanço das forças pemnsulares
1\Jações. na linha do norte.

As belonaves inglêsas
não mais saúdam ás italianas

Rendeu-se
------��--------

Aksum, a cidade c;anta
co

1e

APUA 14 - A cidade santa de Aksum, entre- ab

gou-se ás tr�pas invasoras quando os chef.es religio- 'a

sos de treze mosteiros renderam-se volutanamente ás i:!S

tropas comandadas pelo general Maravigna.
Trata-se de uma rendição completa, pois não

fíClJU nenhuma força em Aksum.
Entrementes, seis dos mais importantes caudilhos) Ido norte entregaram-se tambem aos ítalianos., .

Afirma-se oficiamente do quartel general Italiano

ao norte da Etíopia que oras SeyouiTI, acompanh�- 'I U

do de cêrca de mil homens bem armados fuglU para
b·

�
Tem Ien. ma

Lmo:
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" AENAADS

OCrep Mongol todas as cores de 10$ Por 7$800
Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30 � Casaco de Pele, tipo da elegancia, por 550$000

cores de 8$ Por 5$000 � Capa de pele de 150$ Por 110$000

I-Crep Marrocain, sortimento de 40 côres de 9$ » 6$500 � Renard de diversas qualidades de 100$ » 50$000
Crep Mongol Superior, sortimento de 50 cores de 12$ » 8$800 ��.�'.�J

Idem, idem idem de 200$ » 1 00$000

Z
Toil de Soie Cf todas as cores de 7$5 » 5$500 'h --------�*.:*�

Seda Pelica C{ todas as cores de 7$ » 4$500 Colchas de Seda
Seda Pelica estampada de 1 0$ » 6$000 � Colchas de seda com 3 bicos 36$000
Toil de Soie estampado de 13$ » 9$000 � Colchas de seda com franja 40$000 IIISeda listada moderna q diversos desenhos de 10$ » 7$000 � --------���.aj-------_

Sultaneta, sortimento de 40 cores de 9$ » 7$000 Linho I rlandez para homens
CREPE MQN.D_QL_rR.�Ç.t.s .$_9rtimento completo de

_�

�
" _�-e-V�� ""'� ..-. ............... "' .. peua H�HIV;:, ue nomens, arngo moderrnsstrnoSeda Laqué sortimento de 30 cores de 8$» 6$000 d 10$ 11 $ 13$ 14$ 16 18$Seda Estampada para kimonos, mais de 30 dese- _e ,

__

,
__,_���:�_,_20_$_,_2_2$_,_2_4_$_,_2_6$_e 28$

nhos modernissimos de 8$ » 6$500 Linho e Cretone
Taffetá liso para baile 95 ctms. de largura 16$» 10$000

I-
UNHO BELGA de 2.20 ms. de largura 16$000

Sedas ultra modernas! 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 N
Creto_n_e_d_e_c_o_re_s_I_O_1I_4_d_e��� 6$000 LI.

Luvas e Carteiras

OLuvas de pelica de cabríto da melhor qualidade
30 cetms. de comprimento de 35$ por 25$000

Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, 30$, 35$, 40$, UJ54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
---------_��------_----

Capas de borracha
�� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$·)00 fi)� Idem)} )} » l)>> 160$» 120$000
� Idem)} » » » finíssima de 200$ }) J 80$000

II Idem» » impermea�ensde 220$ » 180$000 _"
� Meias Mousselin �
� Meias Mousselin ultimo tipo modernissimo 9$, J 0$ e 11 $000 I-� Chi/fone/e, as melhores meias do Brasil por 14$000MORIM de cores sortimento completo de 1 $6 Por 1 $200 � Melas de seda natural, reclame 7$000

«Opala fina de todas as cores de 2$ » 1 $500 � Meias para homens artigo fino de 2$3 e 1 $500
Opala Superior

.

2$000 e 2$200 � Meias de seda Tango 4$000

Gravatas, sortimento sem igual por preços fantasticDs-- >. . � . �_"• D- .• 0·---·--------
w

�bJRua Felippe Scmidt =r:7:�c�Aq;:.�;;;d!���2:; II T E L E F O NEil
fi) 22 I mercadorias 20'/. mais barato que

1.401 "I as praças do Rio e São Paulo,

I visto serem as su s compras lei- Iias dirétamente.

u

Drap de seda sortimento de 20 cores de 24$
Peau de Gazelle, 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 Piqué, 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
» 14$000
» 16$000
» 40$000

Estamparia das mais ricas e maís modernas do RIO e São Paulo
encontrar-se-ia só na Casa IRES IRMAOS

Crep Podange Estampado modernissimo 13$000
Crep Mongol Estampado Idem 12$000
Crep lingeries Estampado Idem 12$000
Crep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000
---------------�---------------

. Morlm de côres e opala

R R A
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A Gazeta

Médicos

Dr .. Cesar Avila

DIA 15 DE OUTUBRO-S. THEREZA DE JESUS
---�G.---

1566-0s francezes derrotados-Os hancezes ql

IIIe auxiliados pelos tamoyos, esforçam-se por se manter no Rio de J
neiro, são novamente derrotados por Estacio de Sá, que repelliu
ataque por elIes feitos ao seu acampamento, entre o Pão de Assuc
e a fortaleza de S. João.

Do sr. Tte. Romulo Colonia, Delegado especial 1805-Migllel de Frias-Na cidade do Rio de [anei
no municipio de Brusque, recebeu o sr. dr. Claribalte Gal- nasce Miguel de Frias Vasconcellos, um dos chefes militares do m

vão, Chefe de Policia, um telegrama comunicando que no vimento de Sete de Abril de 1831 e de outras revoltas do tem

distrito de Vidal Ramos, naquêle município, foi barbara- da Regencia,
mente assassinado Henrique Diel e ferido gravemente o 1845-0 «Relator Catharincnse, -Apparece na anti,

agrimensor Walter Rhode. Desterro o jornal 1(elator Cathaiinense com o unico fito de descr
Foram autores do nefando crime Walter Weber e 30 ver os festejos que se raziam pela visita dos Imperantes e assigna!

;
homens armados deWinchester.j os seus actos de magn�ni{!lidade. S� sahiram dez numeras.

":.�
.------- 1864 -O prtnctpe Gastão de Orleans-Com todas

Dr.

P8drAoddv8()gMadOuOra
Ferro

f,�! fi.e�;I�g�.. �1;ba:�o'*1l SiE'R 5. E � I \ for�alidades: realiza�se n� Capella imperial do Rio ele Janeiro, o co

I!'
I �

....... r sorcto da prmceza imperial D, Isabel, com o príncipe
.

Gastão I

t � Qual o .clu�e de, fut?ebol 10rleans. conde d'Eu.
" _, .

I!!I � mais sirnpatico ! 1875-0 pnn.CIp,e Gmo-Para-Nasce em Petropohs J
Rua Trajano, rr 1 sobrado �oo�� 00 �oor:�

. 1 Pedro de Alcantara, pnncipe do Grão-Pará, netto de D. Pedro

Telephone n', 1548 I Irmandade d N. S. e filho da prnceza D, Isabel.

do Monte � errat (nome do clube)
-------------

J .--O
I "Lad'.' rãO e'A

·

M Recebemos comunicação ele (nome do votante)
ccac10 O" posse da nova diretori� da Ir-

a mandade N.S. de Monte Serrat, '"
re I ra tem seu escrip- a qual se acha assim constituida:

CE "Juiz-Manoel José dos Praze-

.

tório de advocacia á rua res Junior-Reeleito; juiz substitu- SE'R IE A �� •

to-Eliseu Francisco de Paula- ------oe
I

Visconde de Ouro Preto Reeleito; l: secretario-e-Marcolino Qual o melhor jogador RIO, J 3-0ntem, na Cá- pois de travarem acalorad
lnacio Dias-Eleito; 2' secretario de futeb JI ? mara falou sobre a áta o sr. discussão a respeito, o s

n. 70. - PhoJ1�: 1277.- Joaquim Virginio de Abreu: Ree- Claro de Godoy, reportando- Laudelino exaltou-se e ir
leito; tesoureiro-João C. Paiva (nome do jogador)

se á declaração feita na ses- suItou o sr. Velasco chama;
Eleito; procurador geral--Manoel são anterior pelo sr. Domin- do-o de ladrão...

'

do Espirito Santo-Eleito; mor- gos Velasco relativamente ao -Ladrão é você, seu ca-nr
domo do culto-Justino C. de clube a que perience o jogador caso �a venda da ponte "Ale- lha!-responde·lhe o seu a�
Brito-Reeleito.

=-l
xandrino de Alencar, presen- tagonista, ao mesmo ternp

MESARIOS,. (nome do volante) t�a�� ao ,Estado, como que avança em sua direçã,
GOlas precissasse de uma O outro recua arrancand

p,onte, pelo Ministerio da Ma- do revolver, que: para felic
rinha. dade de todos, escapa-Ih
Pouco depois, o governa- da mão, caíndo ao sólo. O'

dor vendeu o pres�nte, sem contendores são, afinal, f Sl

Qual o clube de futebGI a menor ceremonia. ° sr. parados pelos seus colega
mais simpatlco? Domingos Velasco tinha Ia- sem que o lamentavel fáf

lado sobre isso, indagando tivesse maiores consequer
em que dispositivo legal se cias.

apoiara o sr. Ludovico para
---'-------

praticar aquele áto. D
·

E, assim que o sr. Godoy Iasencerrou o seu discurso, ve-

rificou-se um sério incidente �
entre os srs. Laudelino Go-

SE'RIE a mes e Domingos Velasco, da Eséola e d';
- ambos representantes gola- C

·

Qual o melhor jogador nos, mas adversarios politi- rlança
de futebol? cos, a proposito ainda da , .

venda da referida ponte. De-
Sera festivamente com

iiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ morado pejos estabelecime)

Irradia�ãD tos de ensino" a 15 e 16 ti
T corrente, os dias da EscoJ

da Alema- e da Creança, respectiv,

nh mente.
a Os festejos obedecerão I

A estação alemã DJA, onda seguinte programa: no dia I
"

31,38ms., irradiará amanhã o
-franqueamento das aul>

C• I
• programa abaixo, para a Ame-

em todo o periodo regu
I

Ine mperlo· d S I mentar, aos pais e parenrIca ou.
' I

A' 23 15 d', dos alunos, para observar
.

A C·
.. s, correspon e as " '

Empreza me Coroa- 3 15 hs, no Rio de Jan
. o� vanos aspetos das a�

dos, desta capital, inaugurou, 7' 15 às 11 15 hs
erro e

vldades, escolares; no dia 1

domingo, no vizinho distrito
'

23.05 Ànunci� DJA (I _
-passeios campéstres .�.

João Pessôa uma excelente mão espanhol) Cançã p at que tomarão parte diretor .)

casa de diversões denomi- alemã
. o opu ar professores e alunos, com

I

nada---Cine Imperio. 23'10 R d' d J • d cornpartição de suas farr!
° fi' I f' _ .:

a 10 a uvenru e lias.I m I�augura OI Hitleriana: Do Fredericl? o Gran'- A I tori FRumba, magistral tra�alho de. .

n spe o�la ederal' c:
de George Raft, que fOI as- 23 35 N ti ias sob Nacionalização do Ensin.

• , r
• o reias so re a econo- b' --

sistido por numeroso pu- mia alemã
em com maçao com a Rad:

blico. 23 �40 'E tremei
Cultura de Blumenau org�J. n remelO. ' ,

O alm Protõgenes 23.45 Ultimas noticias(em ale- ng���au� bem �Iabd�raddo pj;

d
. mão). '

.

ser Irra Ia o, pa(esmente 2400 T h d O c7'\
os festejOs desses dias .'

o-e
. rec os a pera uer

'

RIO 13 °
�� .

d M Evangelimann, por Kienzl. Maes·
,

- mInIstro a a- W R' h R'
'h d t"

, tro: erner IC ter- elchhelm
nn a esmen lU a Imprensa a no·

UI
' ..

0
.

t'· d' I d d
.

"I t' J .15 tImas notIcIas em espa-
ICI� IVU ga a e que e e ena

nhol)mdlcado o sr. Osvaldo Arauha, 1 3'O F d Ub
.

'I M'" . rutas o outono. ma
para 5U StJtUl- o no Illlsteno.

h 'I' dora mUSIca vana a ..

2.15 Atualidades.
2.30 Concerto recreativo, Em companhia do prestígiogo
3.00 Ultimas noticias (em ale- 11tico catarinense sr. major OIíviú

mão). nuarlo �e Am,orím. esteve no PaJ [
3.15. Leitura do programa

do Governo h1p?tecando solídaried "

ES- (alemão esp.). Despedida OlA aOI,st:' drb·, Nereu Ramos. o inflttt;.}
, J po ! 1CO 19uassuense sr. Leopo

.

lalemão, espanhol), Freibers-er, '

Indica:

Advogados

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Rua João Pinto, rr 18

($Obífado)

Das 10 ás 12 e das 14 ás
17 horas

� Bárbaro assasslnlo

� em Brusque·
� . -�-
'3D homens armadas

Winchesler

(Compilação de L. Nazareth)

Ex-assistente do

Dr. Cesar Sartori

Pela ngJ)ssa

__
--A--G--A-Z-E-T-A--Fl-0-ri-an-0-p-01-iS--I-S---1-0---1-9-35- �

3�
historia

VENDE-SE a quinta casa
da Villa Affonso Mi- pARA chamar uma Li-
cholet, no districto João mousine é só discar o

pessôa. Tratar com o pro- n. I 222. O unico

prietario Pedro Cardoso. telephone das Limousines.

Clínica cirurgica-operações

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

Phone 1.618

Residencla:-R. Esteves Ju
nior, 82-Phone, 1 .285

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica Geral -- Vias nrinarias
Hemorrhoidas: .: Tratamento

sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das 1 5 ás horas 18

(nome do clube)

Dr. SYLVIO
FERRARO

B.

Caixa Postal, 110.

1Dr·
I

Ivo d'Aquino I
Advogado

BLUMENAU Afonso Camara, Camilo do
Nascimento, Manoel Duarte Sil
va, J03é ESpindola, Marcolino da
Silveira, Panlo de Aguiar, Ed
mundo Mafra, Tomé Joaquim de .

Souza, Manoel José de Souza.

I SE'RIEAIClinica de Crianças-Mo
lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co-

ração e Pulmões-Sifilis

Electroterapia - RaiaI
Ultra-Violetas

CONSULTAS:

Das 9 ás 11
Das 16 ás 18

Rua Trajano, 21_jFone 1384

Dentistas

Luiz Freysleben
;Cirurgião Dentista

- RUA DEODORO, 30 -

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

(Eàific:ia Caixa Agric:ola)

TELEPHOHE, 58

Dr Aderbal R.
da Silva
Advogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.)
Fones J 631 e 1 290

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

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone J 325-,Atende cha

mados para o interior.

f:::7;:::ll� Aladia Philippi Vaz, �
ij têm a alegria de participar, �
� aos parentes e pessôas de �
�

sua ami�dÁ'LÊN�mentode �
� ocorrido em 7 do' fluente. �

� São José. 9;-10--935. �I�
������_�:-s:����

(nome do votante)

(nome do jogador)

Aérolloyd Iguassu
S.A.

Fechamento de malas
QUARTAS e SEXTAS-FEIRAS

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

PARA:-ITAJAHY, '''BLUMENAU, JOINVILLE,�CURYTIBA,
SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO.

Agência� no
C::di'ficio La Porta Hotel

PASCHOAL SIMONE S. A.

LIVRARIA MODERNA
(clube a que pertence)

fundada em 188Ei

Rua Felippe Schmidt n' 8
faixa pastallZ9 Ti/:I. auto Joa4

Codigo Ribeiro End. Telg.
SIMONE

1_ (nome �do votante)

vpagraphia, Estereotypi
nccõerncção, Pautação, Tra
balhas em Alta Ri/:leuo etc.

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

Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)
Politica &

PolitiC(
136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

RECEBE DEPOSITOS
ADERIU

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'

...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiii.....iiiiiiãiiiii� TRELLA.

PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
C[C Limitada 5'1. a[a.
CIC. Aviso Previ06·1. a[a.
Prazo Fixo g·l. ara.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz:

Sociedaáe lmmobiliaria 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
pela Prefeitura Municipal de São José, cuja cópia acha-s€.
archivada na mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é
(') melhor presente e Natal que V. S. sode brindar seus filhos.
Linôa Vista Panaramira.

Esplenàiàa praia àe banhos.
Optima nascente àe agua potauel.

Terrenos completamente planos.
R VU..LF! 6F!LHEARIA DI5TA a:

1000 metros àa Ponte Hert lllo L(Jz.
800 õo Branàe Quartel feàeral, em construcçêo,
600 �,.. r-;. upa Escolar 10sé 60iteux.1

a séàe ào Distric:to 10ão Pessôa.

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

Prestações mensaes desde 30$000
FI 50cieàaàe se enrarrega õc construcção de Prédios

05 16tes aàquiriàos, meõlcnte o pcqcmento de uma entraàa á
unsta e o resta te em pagamentos mensces,

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

ou com o corrector EDUARDO NICOUCH

FL.ORIANOPOL.IS

Fabrlca de Moveis Catharinense
DE

Paulo Schlemper
DEPOSI1 o E ESCRIPTORIO

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

Dr. pedro de Moura Ferro

Advogado

FI'II·aes eml. Blumenau - ..Joinville - São Francisco - Laguna Lages
Mostruario permanente erY"\ Cruzeiro do Sul

,.

Secçao de Secção de Sec9�o de
FAZENDAS:

Fazendas nacionaes e extrangeiras rt"ara ternos FERRAGENS: MACHINAS :

Morins e Algodões Machinas de beneficiar .madcíra
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para latoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para- a )avoura: 'arados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Linha para coser e sergir Fogões e Camas

4 Locomoveis, Motores de esplosão, lv\otores
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos deli" 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 Oleos 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 pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNEMANN» Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de Navegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke", "Anna" e "Max" �

Fabrica de Pontas "Rita Maria" .. · Fabrica de Gelo "'Rita Maria" .. - Estaleir "Arataca" �
iZ��ÃVâ'qI5��������M �fif58���&��ÂVA�P.

Centro de Diversões JAVA

.eo•••G$@·----G eoooe•••••���••••O'---.'=----
a �� -'

Companhia "Aliança da Baía" 1.:1 At"ntae bem IFUNDADA EM 1870 • � �
••

Seguros Terrestres e Maritimos : I
Incontestavelmente a PRIM EIRA do Brasil 0ICAPITAL REALIZADO 9.000:000$000

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS j3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606

Prefiram sempre o ine
gualavel SABÃO INDIO de
Curitiba. Rua Trajano n. 1 (sobrado

SIPP�:;�I MACHADO
�?t..\'�

ltIOLESTIAS �,\1'
DÁ �� p�:

B '»UA. '"�, especiais e

• �t'>�
� horas marcadas

� ·Raios X
��� [)iaternnia

�"'��
� Raios Violeta

� Rua Felipe Schmidt, 38-

Autorizado a funcionar pelo Gove-rno
do Estado, Decreto n. 558, de 20

de Março de 1934.

Otimo serviço de Bar

do

_.

Ambiente seléto

som do repertorio
"Java-Jornal"

Fiscal-- ..JOSE' MARTINS

Ao

Praça 15 de Novembro

Adolar Schwarz
Agente de Vapores

Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies 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

•
•
�

Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 •

todos OI Eltadol

••

I
• Fo rmidave is sorteios proprloS, Ires .01:-1 •
� por semana, todas as segun- •G ._' das, terças e sextas-feiras, •
II O

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19 .,. Extração com globos de cristal.

ITELEFONE N. 1.083 ENO. TELEGRAFICO ALLIANÇA. A maxima lisura e honestidade, pois, os ser-

I f�
Escrítórios em Laguna e Itajaí I telas são presenciados pelo povo. ��

G L-. �---�-----�---- �
�:::;:n-t_e_s-e-m-:-lu-m-e-r-"a-u.:.=:J. ������••G..----�----�

Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de AvariaI em

do Brasil, no Uruguai e nas prln�ipajs praças estrangeiras.

Agentes em Ftortanopol is':

Campos Lobo & Cía.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A 6azeta AGRICOLA
DIRECÇAO:--Do médico veterinario

Dr. J . ...J. de Souza

A criação de
-0-

Porcos
As
da

I Correspon
dencia

Os nossos criado
res e agricultores po
derão consultar-nos
sobre assumptos de
uatureza téchnica e pe
dir-nos esclarecimen
tos sobre os favores
que a nossa legisla-

, ção concede aos que,
, ;;;.c um modo geral,
\ �p,. 'ialharn nos campos
�

e nas fabricas.
Essas consultas, que

serão respondidas nes
ta secção de A Gaze
ta, devem ser redigi
das com a maior cla
reza e acompanhadas,
conforme o caso, do
material que fôr obje
cto de investigação
para o necessario es

tudo
Destarte, na medida

de nossas possibili
dades, procuraremos
contribuir para a to
dos orientar, desde
o humilde lavrador ao
adeantado fazendeiro,
parecendo-nos que, as
sim, contribuiremos,
para a g r a n d ez a de
San ta Catharina e a

prosperidade do Bra
sil.

A correspondencía
deverá ser dirigida

A' secção "A Gazeta

Agricola"
�AIXA POSTAL 37.

Ftorianopolis- Sta Ca
tharina.

J

SANTA CATHARINA

Para informações dirigir-se ao agronomo João GHIZZO

'UBARÃO

Fazenda de Criação Campestre

malestias da parreira
batatinha e das horta

liças

Representantes exclusivos para o Estado de
Santa Catarina CARLOS HOEPCKE S. A.

Filiaes em: Ftorianopotis, Blumenau, [oinvitle,
Laguna, Lages e São Francisco.

o 20. ao preço de 8$300 a

lata de 4 quilos, o 30. ao pre
ço de $730 o quilo, o 40. ao

de 3$250 ao quilo.»
Oportunamente transcrevere-

mos nesta secção, a interes
sante publicação "Ligeiras no
tas sobre a saúva" que o no s

so prezado colaborador teve
a bondade de enviar-nos.

Farinha de Amendoim

OPTIMA RAÇÃO PARA ANIMAES (CAVAL
LOS E VACCAS)

Ernesto Riggenbach & C.IA
C. POSTAL, 112 PHONE, 1.626

Domingo, será dado inicio aos

jO€;OS adiados, realizando-se em

primeiro lugar o encontro entre o

Tamandaré e o Atlético Catari
nense. O Tamandaré possue um

quadro no momento muito melhor
e o Atlético todos já sabem das
suas possibilidades. Será um prélio
bem movimentado porque (ambos
possuem forças equilibradas.

Prosegue bem animado o COIl

curso deste jornal que deseja res

ponder aos nossos desportistas qual
o dub mais simpático e qual o

melhor jogador de futebol. Pedi
mos aos nossos desportistas faze
rem entrega dos coupons que pos
suem, durante esta semana, afim
de podermos também publicar os

nomes dos votantes, ficando deste:
modo isento o nosso concurso de
qualque desconfiança. Todos as

sim que fizeram a entrega de cou

pons, poderão se certificar da
verdade através da publicação dos
seus nomes tirados da assinatura

S. C. LIMONENSE

Realizou se ôntem a reunião
de Assembléia Geral na séde da
Limonense afim de ser submetida
a votação a chapa dos futuros di
rigentes cio club, vencendo a que
se segue:

Presidente, Osvaldo Teixeira;
Vice Ptesidente, Severo Cunha;
lo Secretario, Hemeterio Silva;
20 Secretario, Gessê Fialho; 10
Tesoureiro, Wanderleí Silveira;
Orador, jaime Coelho,

Comissão de Sindicancia, josé
Benigno, João Morais, Jel'onimo
Dias.

Comissão Fiscal: Marcilio Pa
checo, Carlos T�ixeira, Walde
mar Tavares.

Diretor Sportivo: João Alvim
Martins.

Coniínúa na 6a. página

Nas grandes luctas que desdo
bram no campo da actividade so

cial ou commercial, o espirito mo

derno e bem equilibrado utilisa o

telephone como a mais inprescin-
: •• _1 ...__ _� :.l_ .l__ I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ��..Matou o proprio pai
� � ifiit�e s. PAULO, 14-Pela terceira vez compareceu ás

���������������
barras do tribunal do jurí o réo Eduardo Maccaggi, acusa-

�������������������� do de ter em 21 de março de 1930, á rua Travessa das
p O V O Oficinas, no bairro da Lapa, assassinado, a tiros, seu pro

prio pai, Pedro Maccaggi.
Nos julgamentos anteriores o réo foi condenado a

25 anos e meio de prisão celular.
Na sessão de ontem, o jurí, por cinco votos, con

denou Eduardo Maccaggi á pena de trinta ar.os de prisão
celular.

A V.OZ DO

Nossa Vida
AHIVER5ARI05

Sra. Afrcuo Trompowsky

Fez anos ôntem o menino Os
DI Pereira, filho do sr. Donato
do Vale Pereira, funcionario do
Loide Brasileiro.

.

Fez ano. ãntem o menino

Tom Wildi jor., filho do sr.

Tom T. Wildi, industrial.

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio a gentil senhorinha Na
zaré Costa, professora normalista,
filha do sr. lndio Costa.

fAZEm ANOS HOJE:
o sr. Adão Gomes de Miran-

da, Iuncionsrio da Chefatura de
Policia.
O talentoso aniversariante goza

de grande simpatia e estima pelo
seu cavalherismo e fidalguia de
trato.

A Çjazela jubilosamente, apre
senta-lhe suas efusivas felicitações.

professora;
a exma. sra. d. Hiponina Bra

zinha Martineli, esposa do sr.

Luiz Manineli;
a exma. sra. d. Jadwiga Opus

ka, esposa do sr. Miguel Opuska.
CHE6Am UN5 ...

Regressou, da Capital da Re

publica, acompanhado de sua

exma. sra., o sr. Alvaro Milen
da Silveira, do com/reio local.

o reajustamento civil
Informa-se que serão apenas aumenta- ------

Festeja hoje a data aniversaria dos os vencimentos até dois I rredu talve I-S,natalicia a exma. sra. d. Ceci- contos de réis
lia A. Trompowsky, virtuosa es-

posa do sr. dez. Alfredo Trem- RIO, 14 - Soube-se de segura limpa que serão re-

powsky, membro da Côrte de Ape- jeitadas as tabelas do reejustamento do funcionalismo ci
lação e lente da Faculdade de vil elaboradas pela comissão presidida pelo sr. Mauricio
Direito de Santa Catarina. Nabuco, surgíndo uma tabela nos moldes da tabela Iíra,

beneficiando os vencimentos até deis contos.

os padeiros negam-se em fabricar o pão de 60 gramas,
excéto o sr. José Francisco da Silva, da

Padaria 1. de Dezembro

Desportos iLicença-
continuação da õa: página premio

NÃO SE REALIZARAM OS
ENCONTROS INTERMUNI

CIPAIS

Não se realizaram as partidas
de futebol intermunicipais marca

das para sábado e domingo últi
mo. O Atlético de Ímbituba, ape
zar dos inúmeros esforços que em-

pregou, não poude ainda desta
-Sra. dr. Silvio Ferra! o

vez ver satisfeito o seu desejo.
Passou, ôntem a data natali- Jogar com o combinado seria o

cia da exma. sr�. d. Maria Ba-I maior prazer dos rapaze: de �m
tista Ferrare, esposa do sr. dr. I bituba, entretanto não fOi posslVe�
Silvio Ferraro, deputado à Assem- t devido ao forte te�pora! que ali

bleia Estadual. desabou, obrigando o Max a

uma estadia fóra de tempo em

Laguna. Todas as estradas impe
didas e o mar bem agitado. Ape
larão os dirigente da F. C. O.

para trazerem o Marcilio Dias
de hajaI afim de suprir a fal
ta do famoso quadro de Imbitu
ba. Mesmo assim, os rapazes de

ltajai não puderam vir tambem
devido o estado em que se en

contram as estradas dall, e por
falta de condução. Passou-se, as-

a exma. sra. 'do Filomena Na- domi
'

sim, um ommgo sem uma parti-tividade, esposa do sr. Dante Na-
da de futebol, ficandu para do-

tividade, funcionario do Tesouro d'mingo p. oinicio as que aqui são
do Estado; disputadas em campeonato.

a srta. Terêza Cancio da Silva,

Está
doente 'I

Mande nome, edade e al

guns syrnptomas, corri enve-

loppe sellado para respostas CI_N E �EX
ao sr. Guimarães, á CAIXA Em sessoes as 7 e 8,30 ROMPIMENTO DAS RELAÇÕES
POSTAí N.-23-Nictheroy horas �eu coração te chama, DIPLOMATICAS
E. DO RIO. film de grande sucesso. GENEBRA, 15 - Apesar

de se considerar improvavel, é ti
do como possivel que a conleren- MOSCOU, 14 - Informa-se
cia dos Estados membros da Li- que a fronteira da União Sovié
ga, sobre a aplicação das san- tica com o Manchukúo foi por
ções, trate desde já das medidas tres vezes violada pelos soldados
de pressão mais extensas, o que, japonêses, travando-se ti! oteio.
na opinião do sr. Tewater, dele- Há feridos de ambas as partes.
gado da Africa do Sul, acarreta- O embaixador soviético em ró
ria o rompimento das relações kio protestou pedindo um inqué
diplomáticas com a Italia.

Cartazes
CINE IMPERIAL

Em sessão ás 7,30 horas
focaliza, em reprise, o film
Procurando encrenca.

CINE ROYAL

Continua com Rumba, a

exp: essão rítmica de uma ra

ça' amorosa,-no cartaz, em

sessão ás 7,30 horas.

CINE ODEON
O «líder dos cinemas» em

sessões ás 6,30 e 8,30 ho
ras leva-á á tela Mtsterio das
Selvas.

Reuniram-se hoje, ás 10 continuariam a fabricar
horas, na sala do Conselho pão de 60 gramas.
Municipal, sob a presidencia Perguntado, finalmente,
do sr. major Olivio J. Amo- pelo sr. Prefeito qual seria

O sr. diretor do expedi- rim, operoso prefeito muni- o preço do pão vendido em

ente e do Pessoal do Te- cipal, os panificadores flo- quilo, nas padarias, foi lhe
souro Nacional expediu por- rianopolitanos srs. Francisco respondido que sería de ....

taria concedendo a licença Meira, Henrique Moritz, Do- 1 $800 rs-. E' isso que consta

especial de um ano, com mingas Silva, José F. da Sil- da áta, então lavrada e as

todos os vencimentos, na va, Adolfo Oliveira, Emilio sinada por todos os presen
fórma do art. l: do decreto Schroeder, Vidal de Oli veira teso
n: 42, de 15 de abril deste Cruz, Antonio C. Werner, Dela evidencia-se o gesto
ano, ao sr. Manoel Pedro Fernando Zimer e João Pe- digno do sr. JOSé Francisco Certos de que V.S. saberá
da Silva Junior, digno e dro da. Silva, representando da .Silva, proprietarto da �a- considerar devidamente n dizeres.
competente primeiro escritu- Secundl�o Lemos. �arla lo. de Dezem.bro, sita caso sejam meditados, pedimos a

rario da Alíandeza desta DepOIS de alguns deba- a rua Saldanha Marinho n. 8, 51 melhor atenção para o seguinte:
Capital.

o

tes foi lavrada a seguinte que manterá o pêso de 60 V.S. decerto não ignora, que os
- áta: gramas. farmaceuticos, peritos conhecedo-Gue rra ao «Tomou a palavra o sr. Dessarte, é indeclinavel res de formulas, não se iludem

.Jazz Henrique Moiítz, que decla- dever do povo florianopoli- com os reclames sugestionaveis de
rou terem os panificadores tano auxiliar a Padaria 10. diversas fabricas, relativos.. di..

MUNICH, 1 J - Faland. combinado estabelecer o pê- de Dezembro, porque, só as- versos produtos para uso popular.
sábado na Casa do Radio de 80 minimo do pão em 50 sim, prestará tambem eficien- Saiba V.S., que os farmaceuticos
Munich o diretor do broadcasting gramas. te colaboração ao sr. Pre- do Brasil, fazem li) ptoprio da
do Reich declarou que doravan- O sr. prefeito declarou feito Municipal, no seu assas Guaraina, despresando os simila
te mais nenhuma musica de jazz não lhe ser passivei aceitar louvavel intento de defender res, porque apresentam inconve
será irradiada por qualquer trans- esse pêso, porque o consi- e zelar os interesses· de nientes. V.S. pôde constatar a ve
missor alemão. O sr. Hadamovs- derava prejudicial aos inte- seus munícipes. racidade desta afirmativa. ditiJin.
ky acentuou com ênfase que as rêsses da população, e que Desejando tambem coope- do ao seu farmaceutico a seguinte
melodias de negros, conhecidas a Prefeitura lamentava essa rar na defesa dos interesses pergunta: Qual é a sua opinião
como jazz, tinham uma influencia

I resolução dos panificadores, populares, principalmente acêrca da Guaraina? E ele res
deletéria sobre a composição de tanto mais que, na reunião neste negregado caso da ca- ponderá: Guaraina? E' o meu re
outras músicas pelo que a Ale- anterior êles haviam decla- restía de vida, em que o con- medio, porque não deprime o co...

manha, defendendo a sua propria rado poderem fornecer o sumidor florianopolitano pa- ração, não hiperacidifica o estê
cultura musical, considerava-se per- pão com o pêso de 50 a 55 ga o seu débito e o fiado dos mago nem ataca os rins, sendo o

leitamente habilitada para dispen- gramas. outros, na estapafúrdia frase analgesico ideal para a dôr .

J

0.'<''--
sar aquele tipo de müsica. Declarava, assim, o sr. de um dos panificadores,- beça. j �.

CAPE' BOM 50' NO P,refeito que d� .
agora e_m A C?�zeta -de

. bo� grato in- Ao que V.S. poderá m.<11l;1.P,:
diante, o comercio de pao senra gratuítam ... nte, pelo Porque então o senhor vende Ç"�.J A V A será severamente fiscalizr do prazo de uma semana, os similares da Guaraina, si sabe qdéPraça 15 de Novembro
e que o principal motivo de anuncios, não só da Padaria eles têm esses inconvenientes?.Antonio Paschoal

D b dnão aceitar a Prefeitura o lo. de ezem ro, como e �Ora, eu vendo os similares,
pêso de 50 gramas era o de quantos panificadores que i- porque o povo sugestionado pelos
afirmarem alguns panifica- ram vender ao público o pão reclames, faz questão de os com..

dores, entre os quais o sr. de 60 gramas. prar, porém, si em vez de vir
José Francisco da Silva, que buscar tais preparados pedisse um

conselho, indicaria o .meu analgeCONSCIENTE DE SEUS LEGITIMOS INTERES- sico.
SES, O POVO FLORIANOPOLITANO DEVE

COM-I..
V.S., si não ouvir estas pala"

PRAR PÃES NA vras, ouvirà outras, cUJO sentido
PADARIA 10. DE DEZEM BRO, I ha de ser compreendido.

de José Francisco da Silva ......

rua Saldanha Marinho, 8, a única que fabríca pães de 60 '1 rês po r d ia
gramas.

A guerra
ACORRENDO AO APÊLO DA

PÁTRIA

Em recente áto do Minis
tro da Marinha foi promo
vido de capitão de corveta a

capitão de fragata (I nosso
distinto conterraneo, sr. Adal
berto Cotrim Coimbra, que,
por várias, vezes serviu, nes- Que quer o pão mais pesado.
ta capital, quer como Ca- Mais cozido e mais gordinho. :l
pitão dos Portos quer como --O pão que; quanto mais q�
Comandante da Escola de - E' mais gostoso e fresquin �

'. �

Aprendizes Marinheiros. T. �
..... �.�

PARIS, 15 - Ontem, pela ma

nhã, partiu o primeiro contigente
de voluntarios italianos, que será

seguido por varios outros. O to

tal de italianos residentes na Fran
ça eleva-se a cêrca de um milhão,
dos quais duzentos mil estão dei
xando Paris apressadamente, com

destino ás fileiras.
Tres vezes Ip -

romoçaaviolada a fronteira
russa

� ......,=�11I use sempre r
� Pasta 5 U L B I O L �
� (Formula do DR. BACHMANN) �
� A venda em todas as pharrnacias e casas �

II � �e perfumarias. �
���������������� rito.

Lavando-se com o Sabão

"Virgem Especialiàaàe"
de Wetzel & Cia.·. Joínville (MARCA REGISTRADA

NUm desas
tre de trem

APROVEITARAM;..sE os
PASSAGEIROS PARA vro
LAR rlS MALAll.> POSTAIs

S. PAULO, 14, - Conhe
cem-se já informações mais preci
sas sobre o desastre verificado ôn<
tem, á uma hora e trinta, no

quilometrc 2.191 entre as estações
de Lu;z Gama e Selgado, na So"
rocabana, O trem L 6 dirigia-se
para o Rio Grande do, Sul, quan
do ocorreu o desastre. Confir
ma-se, por outro lado, que hou
ve dois mortos, 2. feridos grave-
mente e II ligeiramente, Toda a

composição tombou, causando pâ...
nico entre os passageiros.

Alguns passageiros da segun

I[ da classe aproveitando-se do pã-O nico produzido pelo acidente.
tentaram violar a correspondencia
postal no intuito de apoderar-se
de valores ali contidos.

Uma autoridade presente ain
da conseguiu apreender um che
que postal de 14 contos, Ijà em

mãos de um individuo.

A quem possa
interessar

Os Padeiros continuam
Na tristonha pietenção,
De não darem para o povo,
O tal aumento do pão.

Apezar disso ainda espera
Com calma, paz e bondade, -

Que a vitoria seja dada.
Ao Prefeito da cidade,

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
•

:�. (�.'..! . .'
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