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ROMA, 29 - As duas alas
da frente italiana na E; itréia
avançam lentamente. Um

ataque etiope contra a cida
de de Aksum está vi�tual
mente fracassado. de forma

qve as tropas italianas mar

cham em colunas bastante
animadas sobre o territorio ANO II Florial1opolis,
inimigo. I--------�--:-------

A-I
- I REUNIDO O CONSELHO

OS lta llanes pGpU açao'DA COROA. NA ETlOPlÂ
ctv: I abandona ADIS ABABA, 28-Presi-
M akallé dido pelo imperador Hailé

--h- t
-

,,-ADIS AABBA, 28 -A cida- Salassié esteve reunido, sá- a" regua' nas
de de Makallé foi evacuada bado, o conselho da corôa,' C·a�ô s de pazpela população civ.il,. segu_n- do qual fazem parte alguis I Te'
do ordem da admlnl.straç�o elementos estra!1geiros.' °de Adis Ababa. pOIS nao

Ih d lib f
.

Ipretende defender a cidade conse: O e I ('r�.u azcr a-
ROMA, 29-Tornou se geral aqui a convicção que as

contra os italianos, que ago- gumas observações ao Ras
forças diplomatic:as para alcançar um acôrd� pelo qu�l . � conflito

ra avançam rapidamente. Seyourn no sentido de ofcre-
ilalo-abexim seja terminado amistosamente, Ia'haram definitivamente,

cer a melhor rcslstencia po�-Não mais restam dúvidas de que a ltalia ficará virtualmente em
sivel ao avanço das colunas

estado de sitio economico dentro de bem poucos dias, incluindo EXPLODIU A FA'nRICA ! expedicionarias sôbre Makal-
Iodas as principais materias primas e materias alimmticias, inclusi- DE PO'LVORA IIe. Nas suas observações o
ve combustiveis para motores, vias lerreas e uso domestico, e as-

I conselho acentúa que oRas
sim muitos confortos desaparecerão por muito tempo.'! MILÃO, 29 - As autorida- Sevoum deve defender a ca-O povo italiano, sabe o que está enfrentado, escreve o des policiais desta cidade e peri iJital da província do Tigré,Lavuro Fascista, sabe que se tentará quebrar sua resistencia moral tos especiais de Roma trabalham mas não ir até ao extremo
e materal e vê claramente que atrás das sanções ou da Liga, se febrilmente pé'Ta descobrir as ca: _ dos sacrifícios.
ocultam paixões inconiessaveis e, vis interesses materiais, e desejos sas, que deram origem á lormi
de víngança. .Mas sabendo tudo isto, (nossa decisão ínalterav�l é davel explosão na làbrica de pó]- ASSASSINADO O SULTÃO
mantermo-nos lirmes. Somos um povo [rugi a], acostumado a pnva- v : ra situada em Ficchi Lecco La- BAADJ
ção e á necessidade, e não [ugirernos do saci ilicio.

.

go, onde os grandes deposites de
A pólvora foram qu isi que inteira-

RETIRADA ESTFATE'GI· ACUSANDO O GOVERNO
11)' nte destruidos. Existem certos

CA PARA 160 KMS. INGLÊS' indicios de que o desastre tenha
DE GORAHEI LOND;<ES, 28--U,n mani- si�o provçcado por rrãos crimino-

M RA 29 A
fest) eleitora] do Partid,} TC;j_ba- '·sas n;) intuito de enlra lUé'C,_f oAS

. ,A ,

f-
s

°IPer�- lhista Independente acusa o g l\ê -lpolIer ofensivo da Italia na atual
çõ..:s militares na rente su sao .

I d r I 'N _

. .

d' d
.

I
no naciona e prepaldf U'11a gll'�r campanna e nope. 1 o entanto naomuito prt'Ju ica as e parcla mente

M d' d f, d I
(. I i' '"' I d 'h. .

d
ra no e iterraneo em c esa os lul pUi) ica ao n iunum dai e 50-paralizadas em consequencla as· A

• •

I' h- h d
. .

_

. . ,Iflteleóses llnpena Idas.
. r� a mare a as mvestI2açoes,Jncessan�es eh' '''15, (jue Ci\Ham ne,

"
.

"

di ..' _ ..
I· d' I lU"''' ,.", prf'J.l .car oJ <ou•.les ú limos Ias, ccn�rélnan('o, as· I �I h 1';\ , �'l1 na. II'h d d. .... ') .,

.

I
,.

Ll' I
mi "" ",11.1 �

., o Og detive,. ,'--\.5 ..) vItlma'·SIIn a p:'axe ca fPGJrl". .iha
'" L

,. , ri'
.' J 1, .

. ''l':�.n ,-{'. y:'!9a P11 .....&.L:""J'., 10[[11'" ",!,krr(�'-'ils. cnqu311lo quementI'! 05 aVIÕ"S (i.� recon.l';;(,U1 n-' .li'Iii�LIiíd.�Ii. •...1. t I. d t'
-

'"

I
r (fc:; I'ravem 'n � r·'rI· • .oramto Itahanos ê que eXêrcem a gUrIla PARIS. 28 O :-Jre�ídentf Alr 'r
. d l' • ,

,
,rt3 O� r.am u ", .< ,� .

atividad� LV S_;I1tidú de .fixar o� Lebwll lSSinO b..j , �
-

I
.

-do h d.

d
.

:' t:l bzlece a aolicado de sJ.nc3es fi-I ta C1da e, aven o pouc� s e'pe-movImentos as tropas Inlmlgas. -
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f b nanceiras C l11tra a Italia. ' ranç'!.s e saIV.i- a�.
s orças ehopes oram o ser- .. .

;:::d� :���m:n��e:�tr:o�snd��ss� Ve nceu a o posiçãosas, que Ee encontram em franca
rdirada estratígica em dileção a

t.:m ponto 160 quilômetros diótan
te de Goral:e;. 1\5 tropas em re

tirada destru rdm as localidades
de Callafo e Shillawch, onde es

pecialmente os í aços L l; I!1 inutÍ
l.zados.

\0 NEGUS ORDENA A· RE-
SISTENCIA ., :�,

�4---i1--" AD!S'ABABA, 28- -OConc-
selho da Corôa, presidido pelo
imperador Hail.:: Selassié, ao qual
assistiram varios dos conselheiro;

A VOZ DO POVO Sem quaisquer ligações politicas. estrangeirosv resolveur apos prolon-
gadas deliberações, enviar instru

Proprietario e Diretor Respons3vel .JAIRO CALL,C',DO ções ao RasSayoum,no sentid i

, de oferecer a maicr resistencia pos'Redator-chefe MarAtinha Ca!lada -lar sil ás colunas italianas que avan-

Terça-feira 29 de Outubro de 1935·· I NUMEPO 35, çam sobre a cidade de Makallé,
-------------.---.. capital da Provincia de Tigré,

J

Paradoxalmente,

Rechassado
um ataque a Aksum

sacl'ificarão O confor
to, no altar da Pátria

nega-

NATAL, 28 -Tendo o interventor Maria Câmara
passado o governo ao comandante do 21 B.c., logo o�
elementos suspeitos que enchiam a cidade foram deixan
do Natal.

A' proporção que isso ia acontecendo a conLa'lça
do povo se restabeleceria de tal sorte, que a l11u::idão
redobrando as energias cívicas amortecidas delira de in·
dizivel entusiasmo nas ruas da cidade vivando o nomE'
do sr. Ré\fael Fernandes, candidato a govelllador. A I:or

TROPAS BRlTANICAS EM ça Federal fará o policiamento.
ALEXANDRIA E EM SUEL . Rc.alizou-se, dentro da maior órdem, graç:}s ás

providencias adotadas pelo geileral Manoel Rabelo, como
ALEXANDRIA, 28-Pro- representante do Governo Federal, a sessão de instala

cedente de Malta chegou um trans- i ção da Assembléia Constituinte.
p.orte de guerra britânico condu-! 03 deputados populistas, cercados de garantias pe�lndo mil soldados. Tres navios I la tropa do Exército, chegaram á Assembléia entre vibran
lnglêses, levando tres mil homens tes aclamações da população.
que embarcaram na India, anco- Está assentado qLle, após a eleição, o dr. Rafael
rou em Suez. Essas tropas acam- Fernandes, será empossado no governo, instalando.se na
param em Ismalia. Vila Cincinato, que é a residencia oficial do governador.

JORNALISTAS
PAULIST{\NOS

MAKALLE ESTA' FORTE
MENTE DEFENDIDA
ADIS ABABA,' 29 - Os

circulos politicos e militarts
desta capital dizem que asVOLUNTARIOS forças abissinia" que oiJeramFASCISTAS
ao norte de Makalle são nu

merosas e possuem recursosGENOVA,·28 - Shega-I belicos capazes de fazer de·
ra� a b?rdo do ,aceama 300 ter a marcha italiana. AvO.untanos fasc�stas, proce- própria cidade está forte
den!es do Bra.sll e do .Uru- mellte defendida. A opiniãogua.l, que .deseJam servir na i pr _;dominante nesta cap'talAfnca Orientai; I é que o exito da batalhl

�oram r�cebld?s pelas au· dependerá muito das forçast.mdades h�er_arch:cas d0,Par-! do Ras Kassa, as quais se Compareceu hoje, á Delef,atIdo e multI.da) que. os v�vcu: I conseguirem reu:lir-se ás do cia, o píeto Manoel lVlartms te
� Oreama contInuara, aRas Seyoul1l constituirão lima 50 anos, residente á rua Lage�,nOite, para, Napoles, o�de barre:rJ quasi intransponivel queixando-se de que o filho do

desemba�c�,ra 0S voluutanos, ')ara os italianos. visinho de I!ome Pedro Boro
que segu:rac para o campo

I

I'f
.

·d· f' d01 a sua resl encla com Im ede treinam. lltO d� Sabaud a, O GENERAL DE BONO espanca-lo,
no Lacir. MERECE CO:'-JFIANÇA ----------

ROMA, 29 -_ De fonte Choque de
oficiítl desmente-se, catego- Veiculasricamente, que o gal. De
Bono, chefe das tropas ita-BOLONHA, ?8 -. �ume- lianas em operações na Hoje entre 4 e 5 horas da ma-

r�sos, v�lllntanos lta_Ilanos, Africa, merece.qualquer ges- nhã o caminhão de carga nO 26 I.
el ?ceJenL da Amenca d·] to de descontentamento por guiado pelo chauffeur Laudelino
.:sUE, forél.m de au�omovcl a, parte de Mussolini. Infor- Xavier, quando paS$ava pela Pe
Predapple, depJs:.tar flores ma-se que o Duce continúa dra Grande com um carrega
no tum�Il? dos pais do sr. depositando a maxima COll- mento de cebolas, .chocou-seMussoh�l.

. , fiança no general em chef::, co� a carr�ta de p�opnedade de
DepOIS do grupo cheflaao deix.:wdo illteiram�nte ao Joao Agosttnho, reSidente na La-

pelo tenente Nunzi� redator seu crikrio as disposições gôa.
.d� Fanf�lla, de Sao Paulo, necessarias para a atual Do cholue re�ultou ferImentos

fOI recebido, na prefe tura lo· 1 no seu conpanheuo João Jeremiascampan.l;:.cal, seguindl) a visitar a ca- de Medeiros e saindo sériamente
d f d O t:._' M! TI R··-S- E-A' dSi)' on e naS2eu (I ch:! e o •• feri o um dos cavalos. Chamada

fascio. a ambulancia. o ferido João Je-Em nome do Correio Pau- MADRID, 28-0 sr. Gil

I
remias foi conduzido ao Ho;pital/istano, O jornalista Alexan- l�oblcs declarou á Uniíed d� Caridade, olide foi medicado.

pre Fernandez, depositou flo'l Press, que o ministerio

apre-�
Ta'lto o chauffeur, como o

res no tumulo dos pais do
l
sentará demissão no correr proprietarlo da carreta foram in-

sr. Mussolini. do dia de ama'lhã. timados

PARIS, 29 - Segundo noticia a imprensa desta c;:

pítaI foi te.ta uma breve tregua nas negociações entre Lor
dres, Paris e Roma, devido ao cuidado que requerem C8
trabalhos relatvos á legislação interna, pois, o rninistt o
Lavai km necessidade d : retocar mais de 60 no lOS de
eretos de emergencia antes de terça-feira.

Os jornais acentuam que continua aberto o cami
nho para a importação de petróleo e algodão e que el

quanto 30 países se declararam até agora partidários da
proíbção de exportação de umas. apenas 9 adotaram ,,8

sanções financeiras e nada mais de tres, inclnsive a Frar.
ço, conset.rarn em embarcar ce. tas materias primas que
são usadas para fins bélicos,

Frizam que as ma.s importantes matérias não fo
ram incluidas na lista de artigos que os Estados Unidos
decidiram não fornecer aos beligerantes.RO.'v1A, 29- Informações I

------

procedentes da frente sul OS DOIS GOVERNJS TRA-TIFO(SomaJia) dizem que o sul- BALHAM EM COLABO-
tão Baadi, o qual foi no- RAÇÃO RIO, 28-Continúa a arneameado, pelo Négus, para o' LONDRES, 28- Os jornais ça do tifo nesta capital, vil _

cargo �e sucessor d? Ras d1':sta capital afirmam que a cola- do de Niteroí os fócos ir.-0101 Dinle (que
. desen�ll .ha boração lranco-ingl-za se refere teccíosos. Isto está merecer

pouco p�ra �s linhas I.tal;- tanto ás sanções a serem aplica- do enérgico combate de 8nas), teria �Ido. assassina o I das contra a Ítalia, como ao apoio jornais os quais pedem sar:-'1"iü,:; r�F:ldarI05 de Ololl d. l' r- .) '.;,
• -
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1 �f""d I .... "' ..... C d"'l estreIta colâboraçã()II. L M,IBauog 10� C 1C e o esta o aura enues
maior italiano, e o sub-se
cretario das colonias Lesso
na embarcaram em Massaua,
afim de regressar á Italia.

Passou o Gevemo!

Hino Farrou
pilha

FAR-SE-A' DESESPERADA

RESISTÊNCIA EM DESSIE

A agitação
reinante

Recebemos do sr. Julio Bam.
to, musicitita lagunense, um e

xemplar do Hino Farroupilha, com
posicão musical sua e com letra
do dr. João de Cliveira.

Agrad�cem:5 a oferta.

NO RIO GRAN DE DO NORTE Para espan
ca·lo

LONDRES, 29--Acredita-se
estar iminente o ataque geral ita
I ano na frente do nerte, pois se

gundo despachos recebidos de
I\ddis Ababa os italianos avanç�
Iam 10 milhas ao 10ngo da linha
de Axum, Adua e Adigrat. Supõe
se que o objetivo imediato dos
italianos seja assegurar o controle
da estrada que se dirige para o

sul, e n direção a Magdaça, nas

proximidades de Dcssif'. Milha
res de abissinios estão sendo con

centrados ao redor de Dessie,
onde se oferecerá seria resistencia
aos italianos para evitar a junção
dos exercitos do norte ..::om os doó
Sul.

Até artilharia seguiu para Natal

JOÃO PESSOA, 28-0s constituintes potiguarcs
partiram daqui para Natal, acompanhados do sr. l�afaeJ
Fernandes} candidato da oposição a governador di) Rio
Grande do Norte. No mesmo trem especial p.1rtiu um con

tingente do 22 B.C. e uma bateria de artilharia, requisi1a
dos pelo gal. Rabelo, que se encontra em Natal, força es
sa que vae garantir o funcionamento da Assembléia Cons·
titninte do Estado vizinho.

...

:�.
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correspondendo pl-2�,�nt ;:ram0nte a gr.ande confiar)ça � indíscutlvel
preferer\ci:-:a que 1",8 (JI�pe' sarn os c3t�rlnense�;torna.ndo-a o único em
pói-io da eleganc a.�e da �od� nesta II,:""d� Florlanopolls, está vender.do

os ma;s variados, Vistosos e bellsslmos padrões de sedas.

Formidavel e inegu·alavel stock de tecidos fillissimos

As senhoras e senhorinhas fiorianopolitanas sempre procuram a famosa
Uasa Tres Irlnãos, pela fidalguia do trato e pela excelencia e durabilidade

dos tecidos e por serem os de preços mais vantajosos.

������!���������������������������--.�����fJ;OB�
·G U R R A

3ee

� .
CIASACOS DE PELE EGfj"S

RENARDS

O'Casaco de Pele, tipo 'da elegancia, por 550$000Capa de pele de 150$ Por 110$000Renard de diversas qualidades de 100$» 50$000 I-Idem, idem idem de 20J$ » 100$000rz"����---

ColchasdeSeda
----

ZColchas de seda com 3 bicos 36$000Colchas de seda com franja·
.

. 40$000 bJr&'''S-,r-Z'"''S'' _

Linho IrlandãZ'"para homens

�
...

UNHO BELGA de 2.20 rns. de largura 16$000 I-Linho de cores de 2.20 ms. de largura 24$ e 20$000Cretone meio linho 2 ms. de largura de 12$ Por 9$000
Cretone 2.30 ms. de largura 5$800 IlCretone de cores 10 114 de largura 6$000--------"S"'"*'"'*'rz'",--------Luvas-=-eCarteiras
Luvas de pelica de cabrito da melhor qualidade O·�O cetI?�' �e com�rimento de 35$ por 25$000
Carteiras Finissimas ultima palavra de 15$, sos. 35$, 40$, fIJ54$, 50$, 55$, 60$, 65$ e 70$000
________rz'"pS-,r*'rz'"

Capas�elbonacha�
� Capa de borracha para senhoras de 120$ Por 100$· )00 rJJ� Idem»'» » »» 160$» 120$000

Crep Podange Estal11p�;do me' tcrníssimo 13$000 � Idem» » � » finissima de 200$ » 180$000

4:Crep Mongol. Estampado ldem 12$00à � Idem» » impermeavel de homensde 220$ » 180$000
Crep lingcries Estampado Idem 12$000 � ------M-e-i-a��M��s-s-e-l-in------Crep Estampado de 14$, 16$, 18$ e 20$000 �

..

Monro d:�'�;e� e opala � Meias kTousselin ultimo tipo modemissimo 9$, 10$ e 11$000 I-� Chiffonete, as melhores meias do Brasil por 14$000
MORIM de tores sortimento completo de 1$6 Por 1$200 � Meias 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

GII"8vat.í'!lS" sOll'timento sem igual por preços fantasticos >
. . � . .�

W3RI:a-F;ij�,-�."J�e·� Se!l idte I A CASA TRES IRMÃOS,

e-

T E L E F O N E� e�1l14
" to --o é a única que vende as suas

�\-=;;;C;cadorias 20'/. mais baratc que

(f) � I, os praças do Rio e São Paulo, I 1.0 I C). � �\ visto serem as suas compras fei- • .._.
rI tas dirétamente.
i=��

.-'

o �

f)e"fJJe: S T AMP A R ! A

7$80010$ Por

8;� PJr
9:J;

121>

Crep Mongol todas as cores de
.

Crepe Chine Gloria de Seda, sortimento de 30

cores de
Crep Marrocari, sort.meoto d. 40 5ôres de

Crep MongülS'lp"rif'i. sor.imcn.» de 80 cores de

Toil ele Soie C[ toda.. as corc . de
'

Seda Pelica q todas as cores d C>

Seda Pelica es , ...mnada de
Toil de So«: cstat ipa.,o de
Seda listada 1110,1 ma ·'1 (LV;" s eLs�.1;1)_) (1 �

,

Sultaneta, s0thnt'1'�u l' � ir) C' -' � de
CREPE MOI�I .ÓL FPArl'S fiO t.r. .nto CO:l!J "I) U..:'

todas as LU: zs .. : ! '

Seda Laqié s 'lfr:1e'l� J C� 'Vi: n::::. ü}
Seda Estampada p-ira J{_11110n",s, mais de 30 Lle�L

nhos modernissimos c c

Taffetá liso para baile 95 ctm-. de :a'·gura

Sedas ultra modE'rn<..3!

Drap de seda sortimento de 20 c rrcs de :24$
Peau de Gazelle, sortimento de 18 cores de :::5$
Crep Podange, sortimento de 1 (; .cores de 24$
Crep Mate, t>ortimento de 10 co.es de ,,-8$

Crep Amôr, sortimento de 10 (O res de 24$
Crep Piqué, sortimento de 8 co' cs de 15$
Crep Piqué superior, sortrmento de 15 cores de 18$
Crep de Seda Chilein, 14 cores de 24$
Velludo Chiffon Francês da melhor qualidade de 60$

Por � 7$000
» 20$000
» 17$000
» 1 9$000
» 15$000
» 11 $000
» 14$000
» 16$000
» 40$000

5$000
6$500
85800
5$500
4$500

'j'�r; »

7$ »

1 <.� »

1 ,;. »

6$000
g�(,oo
7$000
7:)l000

, If
»

. ,)

I) ;p »

,I �)�, »

'\,1-1,
l )�) »

)$ j)

13$ »

6$500
10$0,)0

1 O_$OQO
6$000

Unho Irlandez para ternos de homens, artigo modernissimo
de 10$, 11 $, 13$, 14$oo����$, 2(J$, 22$, 24$, 26$ e 28$

Linho e Cretone

Estamparia das mais ricas e mais modernas di) �IO e São Paulo

enccntrar.�epàOi só na Casa lHES IRPtAOS

�1
1

t:1 7B

r
- "'"'\.
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BlurrienaU - _Joinvi!!e Sao Francisco LE3gunn
Mos·truario perr�"1ane!"tte_ em Cr'uzeir-() do Sul �:,�di-�.. l .

Secçao de Secçao de SecQ-q(l de e�"Ul-
- ,�"'1 emFAZENDAS: ft;1 poFazendas nacionaes e extrangeiras para ternos fEf�RAGENS: MACI-liNAS : ll�

Morins e Algodões Machinas de beneficiar 11l1adeira � ::�
Lonas e Imperrnea veis Material em geral para construcções:

.

Machinas para ollicinas rnechanicas r�__ '_\l, e
.

Tapetes e trilhos Cin.ento-Ierro em barras, ferragens para portas - Machinas para Iatociros (';_
-Roupas feitas c jancllas, tinta

-

Machinarios em geral para a lavoura: arados, �"'��:Sêdas Canos galvanizados e pertences
,,-

.

,. grades, cultivadorcs, 'moinho etc, �tj.l :1.,

� � Linha para coser e sei gir Fogões e Camas; .
.: I Locomoveis, Motores de esplosão, Ivtotorcs l�._,

I -Lã em novellos e meada) Louça esmaltada _ apparelhos deJl" jantar- talht:.: elcctricos ��i ;;
'_I.

Sabonetes e Perfumarias rcs Material em geral para transmissões: eixos, ';\:110
� '1

-

Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria _ banheiras mancacs, correias de como e lona ��
,�1 Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Olcos e graxas lubrificantes rf.�

I(II A l��,:"� e

lr';,f- Toalhas c �uarda-nap�\s rarne de ferro - télas para todos os fins Autornoveis e, Caminhões FORD Peças, acccs- ç� '_

l� Sapatos, chinellos, melas Productos chirnicos e pharmaccutícos sorios, serv.ço nicchsnico �\J
'e� Depositarios dos afamados Conservas nacional e extrangciras Pncumaticos c camaras ele ar GOODYER �.•��
.

�� Charutos «DANNEMANN» Bebidas l1êcionaes e extrangeiras Ma�erial clectrico cm geral K� 1-

� �e
� Empreza Nacional de Navegação "Hoeoc!><e"·-vapores "Carl Hoepclce", "Ann�" e "Max' �-
� Fabrica de Pontas"Rita Ms ria" � Fabrica de Gelo :, F<it3 1\/1 a i�la" - Estaleir ";-�rataca" �� s

� �� -

���S�§�����(����������������1����������g��{�E��:fl�1!��:: ��:� ;
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�reflram s�mpre o me- -"Advogado I Al-r-lbie;-\te seléto
gua;avel SABAO 1010 dê
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e "'h A d �. diunnea. R.ua Trajano n. I (sobrado O SOnl O repertOflO O

é47"i'$��D:::-�&<�� ,I. HJaV8.I&JornaP'
I _,._��. '�I Fiscal --.JO�3E' f\liARTINSü �

� SIPPEL E ARI ffIACHADO i �I� � Praça 15 de Novembro
Nun..ESTMi'i®

.. 1�:;:,=-_
O· . � /-'1

. pro���. �I�: I·�.especiais o '.
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i � Encarrega-se de cla5s;ficação, mediçiio e EMBARQUE de
todas as eS�E'CleS de mad,�ira� serradas, beneficiadas, em tp-
ros, etc.; ccreDes e mercadorias em geral, para qualquer

I
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I Companhia "Aliança da aia": �
.� FUNDADA EM .8;0-

"" I ��� ,l�

� ��

= Seguros Terrestres e Maritimos = I:
o Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil �e

�
CAPITAL REALIZADO 9.000:000$000 '"1RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000
RECEITA EM 1934 18.170:403$540
PROPRIEDADES IMOVEIS i3.496:912$949
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1934 2.435.044:063$157 f-'� ��!.

SINISTROS PAGOS EM 1934 4.183:406$606 ��, �$

Iodos os Eslados I !

J !;-or rTl idave is •• rlei.s pr.�rl.s, ''''$ vozes J
e e PPi s�mal1a, to(jas as segam- �Iª
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Agentes, Sub-Agentes e Reguladores de Avarias em

do Brasil, no Uruguai e nas prinaipais praças estrangeiras.

Agentes em Florianopol i'i:

Campos Lobo & Cía.

Filiaes em:

.�----------------------------------------

I'
Sociedade Immobtliaria Catharinense Limitada

\/iHa Balnearia

Se ainda não tem um LO'TE de terreno na

VJLLA BALNEARIA procure hoje mesmo o nosso

Escriptorio e adquira U!"l ou MAIS lotes. Amanhã
valem mais:

Planta de uibanismo moderno devidarr ente approvada
I P

cÓ» l'vl
> >

1 d S- I'
. " I

pc a
.

reíeiura umcrpai e ao Jose, cuja ccpia aCIIa-3{'

archivada ra mesma Prefeitura.

Um contracto de compra de terreno da Villa Balnearia é

o melhor presente e Natal que V. S. oode brindar seus filhos.

Llnõu Vista ranc.romira.
E::;plenaiàa pr-elo oe banhos.

Optima nascente oe cquo po�ave'
Terrenos corup letcrnente p lorior ,

A VILLA BAlr-iEARlf, OISTt"l a:
1000 metros 00 Ponte i-ler,_ílio Luz

BOa ôo 5�a"àe Quariel feaeral, em conalruccõo.
r-,():, up o E,smlOf' 'José 50iteux.

a séoe 00 Oi5trirto loão ressôo.

,

d O 'I d FI· 1"c::.�rvida pelas Linhas e n1n1DUS e onanopous
Pessôa e Florianopolis -Biguassú.

Prestações mensaes desde 30$000

á João

A 50ciecaàe 512 encarrega Da rol1strurção àe I?réàio�
0.5 lótes aDquiriDo5, meàianle !J pagar,lento �12 uma entraàa a

uI.eta 12 o re51a te em pagamenlo.5 men=::les.

I '

lnformocõo completas, á Rua Conselheiro Mafra, 82
,

PHONE, 1521

ou com o corrector EDUARDO NICOLICH

'.Sub-Agentes en,

Rua

DA..

L-·arz

� m � R $\�
,"4$i�.Jl�EHmCm� o�e:��na �1e· DU_:::�� -- Ir to,;:$'

blicaç6es� corn séde ei'l1 São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112 �J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SHIRLEY TEMPLE obte-
ve, tambem um Isucesso incrivel
em MASCOTE DO REGI
MENTO e que muito breve rea

parecerá em um film lindissimo?

diga-se de verdade, assumiu cara-Pela nDssa historia /I!!!T � � ... ter técnico, em certo momento,� �a�e l!!a especialmente no segundo tempo,(Compilação de L. Nazareth) ml [j quando a rapaziada visitante asse-

Desportiva�_� nhorou-sedoavanço. Duran'e oDIA 29 DE OUTUBRO-S. FELICIANO
_ primeiro tempo não foi aberto o------O.

REDATORES' ( Desportos Terrestres- CYP,RIANO JOSE'
score, isso basta para que se la-1803- Nascimento do conego Marinho-Em Minas, .

( " Nauticos - EDU CABRAL Iif,
ça um juizo do que foi o encon-

pequena povoação do Salgado, a um quarto de legua de .S. tro naquela visinha cidade. O In-
na

J se' Antonio Marinho, deputado provm-
, dependencia j u

Francisco, nasce o conego o

M 1 Vencendo ao Atlético, o Aval espera re- I Jogo com pouco sor-cial e geral por diversas vezes, redactor-chefe do Correio ercanti
, � te e os seus dianteiros arremessa-id l'b Ih' t

.

soluto a lide que consagrara o campeao I I U
em 1847 e um dos proceres do parti o I era IS onc�. ram sempre a to e ma. m em-1888-Morte de Joaquim Serr�-No .RIO, fallece � da cidade

pate consagrada melhor a tardepoeta, jornalista e tribuno abolicionista Joaquim Mana Serra Sobri-
-0- desportiva, pois tanto um, como onho, nascido no Maranhão, em 1838. Era o patrono da cadeira n. Realizou-se o encontro de Iu- 2 x 2, entretanto um goaI Íegi- outro, poderia ter vencido, entre-21 da Academia Brasileira, criada por José do Patrocinio. Deixou tebol entre o Atlético e o Avaí, timo do Iris, que lhe .garantiria tanto o S.C. Tijucas apresentou

.

I· S t nnos de [ornalismo publicado em 1862:
perante regular assistencia e certo a vitoria por 3 x 2, fO.1 _anulado um jôgo bem combinado e digno

vanos ivros, como essen a a

1867O salto de Leoeade, em 1866: Um coração de mulher, em .: entusiasmo. O Avaí tinha pela pela atuação falha do JUll..
d

de apreciação. Na primeira parteQuadros, em 1873, e outros.-Substituiu-o na cadeira de academi- frente um sério rival- o Atlético E agora vem a negra, afim e da lide o lndependencia esperdi-co o sr. Mario de Alencar. qut", embora vencido pelo forte que se possa saber �e �e fá to o
çou duas penalidad es . máximas,1893-A revolução da esquadra-Chegam ao Araran- conjunto do Tamandaré, tinha o Íris mantem a sua vitoria moral dois tentos certos para as suas côguá as forças revoltosas sob o commando do bravo tenente da Ar- dever de se apresentar mais firme e técnica ou si o Figueirense man-
res, daí a desorientação dos rapamada Filinto Perry. frente ao club de Walter. O tri- tem o empate e talvez o v�nça. zes, que podiam entrar na segun-1911-Morte de Araripe Junior-No Rio· !de Jane.iro côlor foi deveres um adversário O lris tem uma linha de. frente da fase vencedores da primeira.íallece o romancista e critico brasileiro Tristão de Alencar Araripe de lalôr resistindo em todo tem- per'gosissima, tendo em Nizet í o E assim foram infelizes até o fi.Junior. Nascido no Ceará, a 27 de. Junho de 1849, ministro de D�o- do as arrancadas dos dianteiro- seu endiabrado e impetuoso

..

a-a- nal do jôgo, quando a rapaziadadoro, foi o fundador na Academia Brasileira de Letras, da cadeira avaíenses. O/;Avd{ passou por esse canle, dificil de marcação. Nizeta visitante logrou levar de vencida,n. 16, de que é patrono Oregorio de Mattos, e pertence actualmen- perigo restando-lhe agora (, seu voltou ao s�u antigo jôgo. ·Saúl: licitamente, as suas côres. No teamte, ao sr. Feliz Pacheco. encontro contra o alvi-negro da Damata, Nizeta, Se�ura e S�rara visitante destacou-se o seu arquei-O bo das terras a, cidade. Si o Avaí possue Gale- formam uma dla?teua téc�lca e ro e o meia direita, que apesar derou
h I A"

. A S- d··· d " .
.,.� rd d go Bôos C oco ate e quino, )0- promissora. ao CInCO maneja o- muito cnança arn a, possue óti-

to�·:;;;:�����*���""�i'"
socapa da lega I a e gadore� �ue integram=á represen- res da pelot.a, 9ue dificilmente�e- mas qualidades. Ô arqueiro deteve� Nos Bastidores r.
LONDRES Outubro de 1925. tação da cidade, o Figueirense derão. OFIgueuensetem �m Tião o couro sempre com firmeza e aí

"I
D E It' tem os cracs Tilo, Cahco, Ca- o seu comandante, possuidor de residiu o obstaculo do Índepen-r H o Ilywood � (por via aérea) rioca e Ivo. Vão se defrontar, jôgo diferente ao exib.ido quando dencia. Nu ludependencia, Securar.

..._W pois domingo próximo, os doi f na excursão do Atlético, de São salientou-se com os seus celebres�,,{#l� � � O "Daily Express' descreve, rivais de todos os tempos, em Francisco. Tiao est� im�etuoso passes, porém chutou sempre mal.num artigo, a historia da Memel-
disputa do titulo máximo de cam- e bom chutador. C�hco ainda .0 Vilain fez o que se esperava, poisROULIEN que tão explêndi- land (Lituania Alemã), no decor-
peão da cidade. Quem vencerá? menino de o�ro d� CIdade, ? mais os tentos conquistadas não ti veramdido desempenho tem em - A rer dos ultimes quinze anos. Dl!s-

completo dianteiro da Cidade,
I qualquer defesa, nem poderiamMARCHA DOS SECULOS creve os dias funestos da invasão

JA' E' CAMPEÃO talvez, rivalizando-se, deste modo, ter, bolas chutadas de dentro daao lado de celebridades como do Ruhr e a situação em que se
Com o resultado do jôgo de ás qualidades não menos julga- área e CO:;l rara violencia. O In-Madeleine Carroll, Franchot T0- achava a Europa, naqueles tem-

domingo entre as equipes secun- das de Galeguinho. Quer um, dependencia fiemou-se com umane, Reginald Denny-LouiseDres- pos, como sendo as causas unicas
darias do Atlético e do Avaí o quer outro, sempre que atuam, capacidade invejavsl arrastando Oser, Siegfried Ruhmann, sob a di- que tornaram possivel o assalto
tricôlor saíu vitorioso pelo resul- servem de espelanças á equipe para aquele bairro uma partidareção de John Ford, já terminou das hordas lituanas á cidade ale-
tado de 4xO, arrancando assim o que integram. Aguardem todos, intermunicipal. Parabens pois aosa sua comédia «hablada em cas- mã de Memel. Foi quando então
titulo de campeão dos quadros assim, o grande encontro do dia diretores do "beijl�nin" dJ.:juelatelhano» -SEGURE A SUA a Liga das Nações encobrira
secundarios da cidade. Reserva- 30, quarta-feira, no campo da F. zona. :alientamos aqui os esforMULHER-com agraciosa. Con-) com o "manto da Legalidade e
mos uma próxima oportunidade C. O., quando poderão consta- ços do sr. Alcebiades, que tudochita Monknegro. Já exibida�nos da conveniencia" a usulpação d.
para apresentar á equipe campeã tar a realid.:rde do encontro do vem fazendo para manter em franE�tados Unidos, esta fita de Raul "Memeland" pela L i tu an iz-
a nossa saudação. Preliarão agora turno entre Figueirense e Iris. co progresso o Independencia F.foi aclamada como uma das me- t'Quallto aos desejos dos haidi
os dois adversarias de domingo São estes os dois adversarias c.Ih, res até agóra interpretada;, pe- 'antes de Memel, porém,-ba.
para a colocação de vice-camlJão. da tarde referida, que vão pôr Atuou o encontro principal olo símpatico artista brasileiro! literalmente, o artigo-desde o

em prática um futeból de classe. sr. Cypriano José. Na preJimicomeço até o final, nunca se,con- DISPUTARA;! A "NEGRA" Na preliminar se defrontarão as nar, Florianopolis e Artilheirosultaram. Eles foram os vencidos Quarta-feira, a cidade apre- duas equipes secundarias de am- jogaram uma otima partida.da guerra, desamparados e de- ciará um grande encontro de fu- bos. O primeiro saíu �encedor porsencorajados. Quando os tacões teból, aliás uma revanche sensa-
- 4 x O. A turma do liris que in-da� botas da grande poteneia cional, que o público desportivo OS VtSITANTES VEN- tegrou a equipe do Florianopolismilitarista da França pisaram o aguarda com ansiedade. Trata- CERAM pediu-nos, por intermedio de Ni.territorio do Ruhr, ninguem, ti- se de rubros e alve-negros, Iris

�eta, que salientassemos o feitovera apreensões pelo fato de ter e Figueirense, que prelialão em Rea�sou-se no campo do In-
disciplinar de todos os des?ortis-então o dedinho pontesguado do partida amistosa. Como todos sa- dependencia um ótimo encontro
tas, quer do jôgo preliminar,pé da Lituania dado um e.llpurrio bem os dois rivais de quarta-fei- de futeból entre o S.C:Tijucas,
quer da partida oficill d:l larde denos alemães, de Memel. Quanto ra próxima t!mpataram na parti - da cidade de Tijucas e o Inde-
domingo .íltimo.ás possibilidades do porvir, po- da do campeonato da cidade, de pendencia, do Estreito. A partida

rém, os homens de 192J não

O
. ·

i
.

e inexcedí- CAMPEO\lATO ARGEr\.tiveram apreensões. No ano de rlgoroslss mo TINOJ 935, a lIituação se apresenta ve I apare Ihamento d e. con -

Fôram estes resultados dos úlalgo diversa". trole dos Laboratorlos timos jôgos argentinos: Boca 5
RAU L L E ITE Estudiantes 1; River 2; Talleres

O; San Lourenzo J ; Ferro Car
ril Oeste O, Atlanta J; Racing
O; Huracan 2, Velz O; Inde
pendiente 1 Platonse O.Cartazes

da dia
AMERICA X FLUMI

NENsE

O referido 'despolli4a pef
um cordão e faça uma marcaç
nele d e I m07. Meça então
canto do campo, ou seja aor

está a bandeirinha até a dirn.
são já dita (Im07). Fazendo
xar o dito cordão no canto ,

será procurado o seu centro
.

ta nente é o tal cal que colo
dentro do quarto da circunferen
existente no canto do campo.'

Qualquer jogador poderá d
cluir só com as vistas o centro
lado aonde dever colocar o c

campo COifa a outra pon'a es

rada ligando as duas ex'rer
dades,

Ora, ligando as duas extrer
dades o ilustre desportista pó
verificar que a ligação não é fi

e sim curva, formando, repito, 1

quarto de cicunferencia, ou ain
em forma de leque. Torne, a

petir. Cada lado deve ter a

mensão de I m07.
Ambos Íigacos na fórma (

minada se terà um quarto de
cunlerencia, com a area de
cm2. Dentro desta area de

futebol cearem

ro; entretanto outros tecnicos, e

bora na-la constem nas rezras I

ternacionais, marcam o centro d
te quarto de circunsferencia p
facilitar a colocação da bola,
ais mais acertado. O centro
setor é procurado geometricame
o qu� acredito o desportista sal
rá fazer. Então repito as perg'
tas em suma: O lado terá 1 A
e a bola deve permanecer no ce

tro do setor ou quarto de .irci
fcrencia.

SHIRLEY TEMPLE, o pro
diaio do século XX, tem no film
� OLHOS ENCANTADO-
RES -um dos seus maiores e

mais lpgitimos triunfos na sua ra

pida e precoce carreira cinemato

gráfica. James Dunl} é mais uma

vez o seu companheiro, assim co

mo Judith Allen dá teda ii sua

graça de mulher bonita, a esta

fita bonita e simples, cheia de
beleza, emoção e dramaticidade.

Quem já assistiu partida ln

restadual dê qua �r03 cearens:::s

deve conhecer bem a sua fib
Agora mesmo o Fortaleza ind,
Paraíba ali alcançou dua, bri!hé
tes vitOlias sobre 05 maiS for
conjuntos daquJa cidadc:. Regr
sando, encontrou-se com o P
sandú de Belem do Pará a qu'
venceu por 3x2, -:lepois d� �

jogo muito cavado. Na mi .ma (

pital o Paísandu tombou c)n

o Ceará por 5x4 e Ao e ica r
2x I, tendo ainda sido cons!(

ra �a mediocíe a atuação dos vi
tantes, O P:lisandú é o ca np�
do Estado ds Pará e daí o pi
gresso espantoso dos futur .J<, ;J I

vez, campeões do Bré'.sil.

TEN�S

Analise prévia de toda materia prima, fabricada
ou comprada •

Analise de toda partida acabada de fazer para ve

rificação das preparações rigorosamente exátas das subs
tancias.

Prova de atoxidex, pela injeção ou i�gest.ão por
animais acompanhando-se a ação farm:lcodtnamlca, de 'I.Na partiRd� rdealizJada. domingod

'

t'd ' u tImo, no 10 e anelro, entreca a par I a.
, I A' FI' ,

Prova de constancia do PH, por métodos electome- o. �enca Ae o
. umwjense, sadlu"

d d t· d VitOrIOSO o menca pe o score eflCOS, e ca a par I a.
. . . 6 x 5

.

Prova de esterelidade bactenologlca por semeadu- .

tras e culturas de cada partidão A QUESTAo DO CO;�NERCine 'Royal, ás 7.30 horas" VARIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS ESPECIALISA-
C N AOS TRABALHOS DE Com ai> explicação dadas pe-

AZAS NAS TREVAS, com Myr-, OS ATENDEM EXCLUSJVAME TE
lo sr. Diretor Te,'cnico da FCD,

WARNER BAXTER tam-
na Loy e Gary Grant, emocio- CONTROLE.

bem vai reélparecer em-REGE- L'I d
.

ha dias, por este jornal, com re-

NERAÇAO DO MEDICO-
[Jante II me e aVIação.

Agradeciment�. . e. miss.� lação ao _comer o mesmo despor-di Cl'ne Odeon, Co leader dos VI'UV," Anil Nlcohch LIvramento e famlha, tista retornou a pedir explicações,supolta o por um e enco ex-
,.

N I h L' desejando saber, finalmente, aon-plêndido. \1adge Evan!', H. B. cinemas», em sessão com pragra- _ Mario Couto e familia, e Adolfo. ico ic rvra-
d d b )Wamer, Zita Johann, emulduram ma duplo. ás 7 horas, exibirá os m�nto e familia (ausentes), ainda sob._a dolorosa t!

bev�d per�anecder a o

aRparad f •

Ih fI'
.

C ser ati o o tiro e canto. es-artisticamente os valores este excelentes films-A VEM A MA-
Impressão que . es causou o a eClmento, na a�

t A d O 9 I .,f'l I' f cet RINHA d' h' tOSI'°SI'ma c Pl'tal da uepu'bll'ca, de seu qU,erl'do fl'lho, I'rmão po.s a -

da.rea e

d' <dJa
an-

I m flue reve a mais uma a a
• come la c IS • , no

•

'

d h d tenormente Ita ao ata o l espor-interpretativa' do grande altista O homem d. dual Clr•• , ra-
a o

A.

e cun" •

L. t tista, que tambem des':!ja saberda Fax, um dos vultos mais que- ma forte e momentaneo, com I N ICO IICh I V roamen oren 10 "I qual e como é feita amarcação,
ridos prestIgiosos da eoloma Cl- Edward Robinson.
nematográfica de Hollywood. Um por este meio agradecem, profundamente reconhecidosa, todas as é. m�rcada. da seguinte manf,Íra.
drama de profunda e humana Cine Rex, em replise, ás 7,30 pessôas que, em tão duro transe, lhes enviélrarn tel�grama{s e car- SI fOI ex�hcado q�e o canto do

REGENER.I\ÇÃO horas, ROBERTA, com o maioI tões de pêsamés e, bem aS5im, convidam a�s de�als parentes e campo tena uma for�a selor, �uDOÇ�E-DICO-encerra a his- dansarino mundial-Fred Astaire, pessôl\s amigas para assistirem ámissa desétImo dia que, em su- um quarto de uma mCLnferencla
toria de homem que um dia foi e a �empre insinuante lourinha, frágio á alma do inditoso Ir6nlo, manda� rezar,

_

ás 7 .horas de com � area de 0,91 cada lado
I bal'lando com loucura, - Gl·nger quinta-feira, I dia 31 do corren:e, na Igreja de Sao FranCISco, por ou nuo deve ter I m07 5 de com-eliminado do convivio �ocia por

.

.

'Rol1ers.
'

isso confessando-re de aQtemão particularmente gratos. pnment�.um êrro que não cometera. D

JANET OAYNOR. a mais

mimosa e querida estrela de ci
nema, vai reaparecer em breve
na sua mais recente produção CIN
DERELA A FORÇA - na

qual Lew Ayres, é o �eu galã.
Walter Conoly é mais lima vez

o seu explêndido pááp nesta de
liciosa alta comédia, onde brilha
o encanto e o gênio artistico da
pequena Janet.

CAPE' BOM SO' �o
.JAVA

Praça 15 de Novembro
.flntonio Paschoal

Imparlal o «seu cinema», terá
em reprise-FOLIES BERG�RES
DE PARIS, com Maurice Cheva
lier, ás 7,30 horas.

I
Rodovia., nOLParaná e Sca

Catarina
RIO, 27 - Foi apresentad

ôntem, na Câmara, pelos d:�pula
dos paranaenses, um projéto maO

dando abrir o crédito de 1.80
contos, pelas verba 10a. do J

çamento da Viação, d ... stÍ i:d
liquidação dos co:npromlSSOf
assumidos com a construção I'!

servação das �stradas de rod
nos Estados do Parani e ') �
Catarina, até 31 de dczemblr (J1931. , j a
Está

doentr
Mande nome, edad_;

guns symptoma�, COlr.,
loppe seIlado para ref "
ao sr. Guimarães) á LI
POS 1 AL N.--23--Nictr
E. DO RIO.
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A GAZETA

Gazeta Indica:
rV1édicos
_-----------1-- ��.� ..�� ----

Advogad\DS

Dr. Cesar Avila

Ex-assistente do

Cesar SartoriDr.

, r;Clinica cirurgica-operações

as 3 horas em diante dia
amemente á R. Trajano,51 '

Phone 1.618

Dr. Miguel
Boabaid

Clínica:Geral -- Vias Urinarias

Hemorr!lOidas: - Tratél.IDf!nlo
sem operação e sem dôr

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

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

Consultas:
das I 5 ás 18 horas

,

a

Dr. SYLVIO
FERRARO

a,

a

n-

Clinica de Crianças--Mo
,

lestias de senhoras - Vias
Urinarias-Doenças do Co

ração e Pulmões-Sifilis

E!ectroter2pia - Rales
Ultra-Violetas

C001SUL'fAS:

Das 9 ás JJ
Dus 16 ás 18

Rua Trja no, 21
Fone 1384

'.

tuiz Freysleben
,ftç\ t ,Cirurgião Dantist

'RUA DEODOh,(I, 30
-

CHOAi-- S[MONÊ-=S� I
�,

-

-tIVRARIA
MODERNA

, � f'unaaan em 1885

-I � Felippe Schmidt r.' 8
'� b�ix postal1Z9 Tel cut. 1004

�ljdigo Ribeiro End. Telg.
"o ii

SIMONEfÇ�, ��i�ograPhia, Estereotypia

I }�icaàernação, Pautação, Tra
Dolhos em Alto Releuo etc.

B.

Dr. Fulvio Aducci
Advogado

Advogado

•

reira tem seu escrip-

tório de advocacia á rua

Vísconce de Ouro Preto

n. 70. - Pho11P: 1277. -

Caixa Postal, 110.

I Dr. Ivo d'Aquino

I Advogado
BLUMENAU

Escriptorio :-Rua 15 de
Novembro n. 50

I (Eàificio raixa Agrir:ola)

L_ TELEPHOHE, 58

==================�

Aderbal R.
da Silva
Advogado

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

Dr

,- -O-r. Renato=
==Barbosa===:

ADVOGADO

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

mados para o interior.

ADVOGADOS

Des. Salvio de Sá
Gonzaga 1

E .

Dr. Osvaldo Silva I
Saback tJ

fI
I
I
RUA TRAJANO, 33
Telefone, 1287

Garcia
Rua 15 de Novembro, 70 8LUMENAU

) Seção de vendas por atacado e a retalho para
.r SANTA CATARINA

.�\ATOALHADOS- BRINS - CORTINAS -- CRETONES-
" TRICCLlNES-XADREZES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren -- cores firmes)
�e�ídos para:- Reposteiros, cobertas de divan, roupõesI

etc. Colchas, guardanapos, lenços, toalhas derr baJ�ho de rosto e de mesa. Confcção de ca
misas, calças, etc. Linhas para bordar.
ROUPOES DE BANHO

en (Melhores que os estrangeiros)
o d tdição:-SINOS DE BRONZE, maquinas de forragem, fa-as ,r_ bricação de maquinas em geral, (agricolas e in-,

dustriais)-moinhos de fubá, arados, businas pa
ra carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDiÇÃO 'DE PEÇAS SOB MODELOS

Grande concurso desporti
vo de "A Gazeta"

SE'RIE A:-Atlético, Avaí, Figueirense: -Iris e Tamandaré
SE'RIE B:-Clubes do Estreito: Coqueiros, Saco dos li

mões, São José, Palhoça, Biguassú e TijucasAS BASES '

PREMIOS

c lube a que t.erlence o jogador

Habeas-corpus de Araranguá, por via aérea
5erão conrertôos aos primeiros Impetrante Marçal de Assis Bra-

O
.

/J d'e segunàos lugares. Para a série'l
.

F
.

G d novo navio-tanque J7- r I-

A, àa qual farão parte At:ético, sCI
e PlahClenRtel tranclsco d ompPR,sEe' no é um navio especial construi-Auai, figueirense, Iris e Taman- atva o. e a ar o sr. es. -

J deterrni d
.

ôcr é, "A 6azeta" conferirá uma SIDENTE. 110 para eterrnma o serviço em
rica taça, com grauação em ouro;

A C
.

I Venezuela. O espaço de tempoz. lugar] bola tipo inglêsa. Ao ôrte converteu O lU ga-
d I d sobremodo curto pat a a sua cons-melhor [oqnõor àe Iuteból-s-I, lu- menta em i igencia, alim e

gar, uma meàalha àe ouro; Z. l,!-l- pedir inlormacões ao dr. Juiz trução exigiu do estaleiro um
gar uma meõulhc àe prata. Para :$

zráo maximo de capacidade eos clubes e [oqoõures àa série B de Direito. "

publicaremos oportunamente os R'
-.

2 25( d aptidões técnicas, O navio-tanquepr-ernios que estão aeriôo culõc- ecurso crime na . ,) é
J L '1M deverá navegar entre agum asõoecrnente estuàaàos. I alra, recorrente I o suplente doHOTA .. os 'ogaàores õcs clubes 'J' d D'

.

id J :! La Salina, portos de ernbar-filiaàos não serão ronsiàeraàos U1Z e rreito e recorn os oão
d • lf Mõzritro àa ser!e B. Pacheidt Filho e oulro. Rela- que e petroleo, no go o ara-

caibo, Venezuela, e a ilha detor o sr. des. URBANO SA·
b L • •

f idAru a, tronternça ao re en oLES.
IrConfirmado o despacho de go o.

Como á entrada do golfo deimoronuncia que esta em harrno-
M "1 b

..
[ atacamo se encontra uma ar-nia com a prova dos autos.

Recurso crime na 2 2 SI de ra, o navio em questão teve que
ter extraordinariamente pouco ca-

Iado, razão pela qual teve de
ser construido de modo á diver
gir a sua forma das dimensões
até então usadas antes nos navios
tanques. O navio em questão es

á munido de uma maquina à

'/dp!)r muito eficiente. de grand�
capacidade e força em relação
10 seu tamanho, sendo que a

naquina desenvolverá uma Icrça
de 37.000 cavalos vapor, o que
habilita o navio á desenvolver
uma velocidade de l2 nós.

Esta nova construção vem d,,:
cueientar, mais uma vez, a ca]: as
cidade extraordinaria e as aptidõ a

.Íos estaleiros alemães em matero
de construção de navios-tanques. S
hoje nos estaleir03 alemães se encoa

tram em construção nada meno�

de 14 navios-tanques, em SU:1

maior parte por conta de e�trarl

�eir,'s, graça, a isto, a AI:.:
manha ocupa hoje em dia o se

gundo lagar entre as nações espe
cialisadas em mate! ia de constru

ções navais e no cpe se rdcle à

construção ae navios-tanques, mes'
mo em primeiro lagar entre- todoU
as naçõ::os do mundo, ( o I�titue
esse fato a rr t.lhor prova d: con

fiança depositada na mão d�
obra alemã.

•

Côrte de
Apelação

Súmula dos julgamenios da ses

são de /8 do corrente

Diariamente, publicaremos que
ro roupons, ôiuiàiàos em õucs
series, ccbenõo aos 5 clubes àa
rapilal, ou eejcm os filiaàos á

Rua joão Pinto, fi' 18 f. r. D., a série A; II: aos clubes

( b d) ào Estreito, roqueiros, 5aco õosso ra O Limões. 5ão José, Palhoça, at-
guassú e Tlluccs, toàos não filia-

O 10' 12 d 1.4 á àos,asérieB.as as e as 1 S Assim, A 6AZETA quer r-es-
17 horas ponõcr aos seus leitores essas

interessantes perguntas:
·-Qual o melhor [oqcôor õe tu

tzból?
.....""""'.......""""'==,.",.....",.",.",..""""'......_. -·Qual o clube àe futeból mais

'simpático?Dr. Pedro da Moura Ferro PI'eenchiàos e remetlõos a esta
Rl?ôação os coupons que pubtlcc
mos àiariamente,--aos àomingos,
ás 9 horas, fcr-az-ó a apuração,
com a presença ôns interessaà05.
HOTA: Os coupons àe uma sé- Para a entrega õeasea premio!",

R T· . 1 b d r!e, que fôrem er ruônmente pr-een- que se àará no àia Z9 õe D(·ua rajano, n so ra O

I
rhiàos com a lnôtccçõo àe clube ou zembro àe ]935, "A 6azeta" orqc-

,

[cqcõor àe outra série, serão Inu- nizará um excelente festiual ões.-Telephone Il" 1548 tilizaàos na apuração. portiuo com atraente programe.
",�,��===�=::.I SE'RIE A II SE'RIE B
Accacio Mo.1 Qual o melhor jogador

da futab ,I ?

(nome do jogador)

(nome do octante)

I SE'RIE �lllI Qual o cluba da futeb,1
mais slmpatlco?

(nome do clube)

UM FESTIVAL

Regeitados 0-' embargos.
Embargos ciwis n. 1.720 de

Florianopolis, embargante Bemadi
na Maria de Oliveira e embargada
a lrmaLdtde do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade.
Relator osr. des. URBANO SA
LLES.

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

Tubarão, recorrente ° dr. Juiz
de Direito e recorrido Albino
Corcolino Antunes e outra. Re
lator o sr. des, ALFREDO
TROMPOW3KY.

Qual o melhor jogador
de futebol?

Convertido o julgamente en

Jiligencia afim de ser 03 autos

distribui dos como apelação.
.IApelação crime n. 2.266 d.
Urussanga, apelante P bramo S,lr
ror e apelado o dr. Juiz de D.
reito, Relator o sr. des., AL
FREDO TROMPOWSKY.

(nome do jogador)

(clube a que pertence)

(nome .do votante)

A Côrte coníirrnou a senten

ça que foi imposta ao apelante,
de um ano de pnsão celular,
6ráu rmmno no art. 267 da
Consolidação das L'!is Penais.

Apelação trime n. 5.24j de
Curitibano" apelante Pedro Fer
nandes e apelado o dr. Juiz de
LJireito. Relator o sr. d :S. AL
f-REDO TROMPOWSKY.

SE'RIE EI
i$

Qual o clube de futebol
mais�simpatico?

(nome do clube)

L_(n_Om_e_d_o_v_o_ta_n_te_) _

Foi codirmada a sentença qw
condenou o apelallte a I ano e 2
mêses' de prisão celular, gráo
minimo do art. 268 combinado
com o alt' 272 e 273 da Con
solidação das Leis Penais.

Apelação crime n 5.273 de
Bom Retiro, apelante Lourenço
Manoel Albino e apelado o dr.
Juiz de Direito. Relator o �r. des.
ALFREDO TROMPOWSKY.

Os produtos Philips
Radio- .. Lampadas e Cinema Falado

Rua ConselheIro Mafra, 54

SÃO RECONHECIDAMENTE OS MELHORES DO MU�DO,
TANTO PELA FABRICAÇÃO ESMERADA COMO PELA

MATERIA PRIMA EMPREGADA.
ANTES DE ADQUIRIRDES UM RADIO PROCTJRAE 'OUVIR
OS AFAMADOS RECEPTORES PH ILIPS

Costa & Cía.

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

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprin)

Reformad'l, em parte :l senten- Na� grandes lutas que desd.>-
ça no sentido de ser a pena apli- bram no campo da actividade �o

cada DO) gráu minimo. cial ou commercial, o esp:rito m_-

Apelação de d sGJu:te n. I 55 demo e bem equilibrado uti'j 'a o

de Tijucas, ap lante o dr. Juiz \ telep}_one como a mais inprescin
de Direito e apf'lad'Js Ar,tonio divel das necessidades I
Gaudencio de:Campos e sim. R(
lah,r o sr. des. TAVARES SO
BRINHO.
A Côrte confirmou o despat,:ho

]ue homologou o desquite.
Embargos civeis n. 1.723 de

Joinvile, embargande Oto Colin e

outro e embargado Conrado Kúe
hne. Relatr-r o H. des. CARNEI
RO RIBEIRO.

FLORIANOPOLIS
'-

BERLIM, 27- As autori
,dades das diferentes regiões
da Alemanha foram convi-

r
_ dadas a mandar retirar ime-Cada seçao dos La- diatamente os marcos dasboratorios Raul Leite fronteiras que delimitam os

é um laboratorio em: antigos Estados.
,

pessoal técnicc-autonom<" ins- Em circular, do ministro
:alações proprias; do In terior, sr. Fdck, preci-

aparelhamento completo do- sa-se que, deante das no
tado de controle cientihco não vas disposiç'ões relativas ao
comparavel a nenhum outro, pe- regimen particularista: os
ola colaboração dos Departamen- marcos fronteiriços não têm
tos Especialisados, l1}ais razão de\'" ser.

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPOSITOS
PA6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:
ClC Limitada 5'[. ala.
CIC. Aviso Previ06·[. ala.
Prazo Fixo gO[. ala.

A estação alemã DJA, onda
31,38ms., irradiará é;manhã o

programa abaixo, para a Ameri
ca do Sul.
A's 23,15 corresponde à.

3, IS hs. no Rio de Janeiro c

7, I 5 às 1 I , 1 5 h5.
23.05 Anuncio OJA (alemão.

espanhol). Canção popular alemã.
23.10 Radio da Juventude

Hitleriana: A Juventude Hitleria
na no Outubro. Uma conclusã0.

23.3 5 Noticias sebre a econo·Foi regeitado os embargos. I
------------l mia alemã.

.

Ab'd f
. Morreu o ; 23.40 Ent.remclO.. .

.

011 as as rontel-'. I 23.45 UltImas nohclas(em ale-
ras internas na Ale" diretor da mão).-

manhFl "C t" I 24.00 A dansa cantada; coma re' a
; entremeias escritos por Lotte
Theile.

1.00 Concerto de orqupstra.
I .15 Ultimas noticias(em e�pa·

nhol).
1.30 Concerto de orqudra

(continuação) .

2.15 Atualidades.
2.30 Canção popuiar. fabula e

legenda.
3.00 Ultimas noticias (em ale

mão).
3.15 Leilura do programa

(alemão, esp.). Despedida DJA
(alemão, espanhol).

o sr.-Raul
Pila não irá
RIO, 27-0 sr. Batista

Luzardo regressou ôntem do
Rio Grande do Sul, aonde
fô, a em missão política. O
parlamentar gaúcho infnr
mau que o sr. Raul Pila não
virá a esta capital, escas
seando os motivos que justi
ficassem a vinda do presi
dente do partido Libertador.

RIO, 27-Faleceu, na madru
gada de ôntem, eu sua résidcn
cia em Copacabana, o sr. Jorge
Schl'1idt, vetei ano profissional da
imprensa carioca e dirctor-proprie
tario da revista Careta.
O extinto foi introdutor da

f Jtogravura colorida em nossa tu

ra. Concorreu grandemente para
ó desenvolvime rito da imprema
í1utrada brasileira', fundanco e di
ligindo Kosmos, FOTl-Fon, Ca
reia e O Diarioo

l'Javio tanque
alem,ao para
a ;..\rnerica do

Sul

Hamburgo, Üulubto dr 1935

Irradiação
da Alema ..

nha

, ,

'�
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Antonio Silva, residente Recebemos a seguinte carta:

nesta capital, á rua Tiraden- «Florianopolis, 29"de Outubro
Quando Steían Zweig,- tes II. 7, queixou-se de que de 1935. Íllm'>, Snr. Jairo Calla

talvez, o .es�ritor contempo- ontem á tarde sua espôsa do, diretor de A Gazela. Apra
raneo mais hdo e traduzido, mandou um seu filho menor z-me agradecer a V. S. pelas
-se?uzindo-se pelo «homem á casa de uma costureira, significativas expressões contidas
�elunco» do conde Ke1sserl� buscar um vestido seu e na no artigo publicado, ontem, no seu

LOURAS E mOREHA5 mg, pachorrenta e cuidado- volta a referida criança en- prezado jornal e referente á "Mar-

Nair M. nenses samente rotula as volumosas vés de ir para casa foi ao cha fascista sôbre qoma".
malas; reserva acomoda�ões cinema. Na volta á casa cons- Queira aceitar, senhor diretor,

Nenhuma creatura foi capáz de Unem-se em cooperativas nos luxuosos transatlantícos tatou o garôto que do embru- os protestos de minha distinta
despertar tamanha atenção em mim, ,da .«Bremen» ou �a «Royal lho faltava uma fivela doura- cousidenração. Pelo REAL V,
como você. Mal�»; fornece. c.op�osas en- da, sendo o seu valor apro- CQNSUL Guida Zecchin.Não foi uma atenção ferida por Continúa triumfante a congre- debatem Oi produtores desampa- trevistas e noticiário .sensa- xirnadamente de oitenta mil O CHANCELLER Nicco!óCupido, mas sim, pela empavezada gaç!o dos ervateÍros catarinenses. rados e a verdade da situação que cional á imprensa européia; réis.

'

figuração de tua imagem e sugestiva A b
.

ifica l oií ,. Ih óf carta a aixo atesta a magm ica pintamos-aos seus prupnos o os e preparando-se para uma pr -
_ormosura.

lh·d· d' bilid d d
.

R' d J PDigo isso, sem ênfase, pois, você aco I a que teve por parte nos a pratica I I a e esta umão.. xir:na via��m ao Ia e �- equenasme derpertou da modôrra em que me produtores de mate à idéia de se Ao seu valente e esclarecido nerro, oficialmente comum-

N tachava.
" unirem em cooperativas: jornal os nossos cumprimentos e cada pela Academia Brasi- O asNuma plelade, você realça deíxan- «Cruzeiro do Sul 22 de outu- sinceros agradecimentos. leira de Letrasj=-no. m0111en�

�� �&�:c:r��d�av;lh��fu��:� °f}f�; bro de 1935. IlIm. Snr. Jairo (a) j. F. Portes» to em que Marconi, grande Deram entrada ontem na

de alves dentes, onde a estétíca atingftr Callado, M. D. Diretor da fi Hormontos e não cerebro creador do seculo Secretaria da Fazenda os se-

á cul-mínancía, Gazela. Ao grande a-riiO da I.
E t t xx, retórna á Italia fascista guintes requerimentos:

Você é nortista? ,classe dos produtores de mate te- mais x ra OS
e ao bojo excilante do Elé- -de José Orsalni, pedin-Creio que sim! porque possue a côr nho a grande satisíação de comu- Entre a moderna terapêutica tra, eternamente fundeado na do uma certidão de titulo de

�r10ue��á�a brasileira de Pernambuco
nicar, daqui deste r�ncão do Es- pelos HORMONIOS estandar- -Cõte d'Azur- do Mediter- terras.

Pode ficar certa, que a boina ver- tado de Santa Catarina, a �tapa dizados rigorosamente e dosados rãneo, satisfeito com tudo o -da Sociedade de Atirado
melha e o grande laço preto, dísplí- já percorrida por esta cormssão. em animsia e a antiga, empirica que viu e ouviu além Atlan- res de Blumenau, pedindo
cente, repousado sobre teu luxuoso Começando os nossos traba- e hoje ridicula medicação OPO- tico -na lendaria Atlanta dos isenções dos impostos esta-
vestido, destaca� o teu l�do rosto. lhos de organização dos censor- TERAPICA pelo; extratos, e feni�ios' duais e municipais. Roubaram-lhe opa"

Mas, apezar dlSSO, as minhas ím-: .

fissi ti s d pós de orgãos, ha a mesma di- "ã t 1 de Gustavo Matias pedin letót com papeis depressões fugirão de você c correrão CIOS pro isstonats coopera IVO e -na ocasl o, a vez, em
-

lV,t -

em busca de uma amiguinha, para produtores de mate. em Campo ferença que entre a QUIMICA que Pirandello coordena pen- do 45 mil metros de terras importan C ia ('
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Rio Azul, Marechal Mallet, Por-
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atravéz dos orgãos mterna� res po r I aO Ek t t gl'osa 'cantou a Ave Marl'a a Ees· esple"ndl'da exposirlio de pintura. '

sr. erman en re eve, co- , :t cionais, incisivo protesto, APOSTOLADO DE N. S:nosco, longa e interessante pales� tejada �rtu05e, exma. sra. Q. On· Pouco depois nos, presentea- exigindo, formalmentÇ! que DO MONTE SERRATEd d d S Gh d t· t Sem querer ando conten�etra, relatan o�nos, p()rmenorisa a� ma Im?ne euro va (, consagra $) ar IS a, como pre� césse de vez a infamerrima
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ta-os. ma imensa poeira de luz, que se

Os laboratorios vem espreguiçar, na mobilidade
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de fi I 'dplscante re exos co on os,

Realiza-se, hoje. nos amplos até as águas quietas de um rio,
salões da vitoriosa sociedade que rodeia o sopé da montanha,
Clube I 5 de Outubro, um ani- envolta elO sombras á bôca do
mado baile promovido pelos co- quadro.
merciarios desta capital. Somos gratissimos a Levino
A Gazeta agradece a geiltile- Fánzeres, por tão valiosa lembran-

za do c�vite. ça.

A voz DO POVO

Fivela
Dourada

Agradeci
mento

_. . •. �-_ ..__ .• �."':' •. -. __.- ......- .... , .'��,,1r. -.-_....-._

C?1f. G��e
Nossa Vida Os ervateiros catarl-

Grillo.»

Recolhido � I

ao xadrê:�'
� ,

� :
Foi ôntern, prêso e recolhi�-1o '

ao xadrêz, por estar praticape'o '

desordens em plena rua, o inc..:\.' \viduo Manoel Xavier da Silv,�. ,
de cor parda, solteiro com 27
anos, residente nesta capital á

,
,

Pensão Kowalski.
t.

AHIVERSARIOS
f

A

()L

ka
""",J,

tiOIVRDO
d:,"

v

O

ç

pn

VISITAS

1
daI
pol
lo
ta

J

;�
d,*

Do dia em que. com bel�'�
Sem mesmo qualquer mist� LJ
Realço, encanto e dou vid, �
A's cruzes do cemitério.

_

,

Cor
, 'ligé

lita
(

,

itE

Avisa importante
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Em que tenho m"is valor, (I
Sendo paI todos querida.
Está �hegando Finados,
O dia da Margarida.

ir

Retêm ouro no país.
Amparam 5.000 brasileiros.
São animados no maior espi�

rito de brasilidade.
Levam para fóra das ossas

fronteiras o nome do BRASIL.

Comprae para vos conenv

cer o formidavel e economi
co SABÃO INDIO.

, A CRE�ITO MtJTUO PREDIAL avisa aos seus

pretamistas que o prímeiro sorteío de novembro próximo
será realizado no dia 5.
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