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o governador Nerêu Ramos recebeu do er, Armando de Sales Oliveira, go
vernador paulista o seguinte telegrama de agradecimento:

S. PAULO, 28 -_ Agradeço v�va;nent� ao presado .'_

Arrdq;',:) o sigrdficativo telegrarY'\8 que rn"3 env�ou por motivo !:to meu discurso em
Sãc: ..José <..io Río Pardo. Cordíais saudações. ARMANDO DE SALES OLIVEIRA.

GAZET
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Voto de con

gratulações
da Assembléia gaõclla 80

disc;urso du sr .. Itrmando
de Sales Oliveira

•

O 81-

lhe

voz DO_A

Proprietario e Diretor Responsavel
IIII

JAIRO CAI_LADO

I NUMEHO 615Ar�o Florianopolis, Quinta-feira, 29 de Outubro de 1936

� ,
Ingratos para ]Ern

gal. Flô- 15
Cunha

PORTO ALEGRE, 28 - o sr. Simões Lopes Filho
propôs t.rn voto de congratulação na Assembléia Legis
lai. va, pelo discurso do sr. Armando de Sales Oliveira,
preferido no dia] 8 do corrente ern S. José do Rio Pardo,
que teve repercussão na imprensa de todo o país. CO rn
F�alta de IAgrediu a, uma mu-

m
. Iher, dentro da sua

cuaflr�adoll:rUlI proprta casa
Pessuas que, diariamente, se O policiamento e.n nossa O nosso brilhante colega «Diario da Tarde». publicou, ôn-

utilizam dos onibus que fazem o capital, apezar de ser eíe- tem, que o telegrama do gal. Flôres da Cunha ao prol. Barrriros
rrajéto .\gwnomica --Praça 15, tuado por número reduzi- filho, azradecendo-lhe solidariedade politica, Iôra motivado em

solicitam levemos ao conhecirnen- dissimo de policiais, deixa fact! das �oticias inseridas, a êsse respeito, nos jornais portoale
to de qurm está no direito d. muito a derejar ainda, pela gr enses.
prov.dencrar, o fáto de terem maneira nada recornendavel l Certos estamos de que os ilustres colegas não divulgariam aque-
aqueles veículos, nos bancos, áqueles que tem a missão la nota, si não a tivessem colhido em meios fidedignos.
pontas de prégos, que causam de manter a ordem pública. Claro e evidente está de que destacados próceres oposicionis-

t- .prejuizcs em roup�s. Fatos, muitos deles, não tas foram os que lhe ciêntihcaram do motivo que levou o gal.
Este fáto é de se lamentar, chegariam a cor.stituir casos Flôres a redigir o referido telegrama ao deputado 8arreirós Filho.

mesmo porque Dão se compreende de policia, si não fôsse a Si não merecesse fé nem consideração ao «!)iario da Tarde»
que as emprezas de onibus desta maneira brutal, com que se os informantes. convictos estamos, a noticia não encontraria guarída
capital, que na maioria contam tem manifestado policiais, nas colunas daquele vibrante vespertino.
cc m carros novos, ponham a tra- quando de serviço na ma- Portanto, patente está de que os oposicionistas catarínenses
fegar «caehambeques», não po� nutenção da ordem pública, afirmaram haver o gal. Flôres agradecido ao deputado Barreiros
dendo os passageiros viajar des- alt: s horas da noite. Filho a solidariedade politica que este não lhe hipotecou. mas que o

preocupados com prejuizos, dados Assim, ainda õntern, um governador gaúcho soube através de correspondencia jornalistica.
as pessimas condições em que se dêsses fátos se repetiu, dada Façamos justiça ao gal. Flôres da Cunha.
acham alguns carros. a maneira nada social de S. s., chefe de poderoso partido politico, COLO influência na-

Ainda, ontem, distinta senha- um soldado da nossa Força cional, governador de urna das unidades da federação de maior po
Tinha residente nesta capital, foÍ Pública. derio, por conseguinte, com responsabilidades enormes, não iria come

obrigada a deixar um dos veí- Do li v ro de partes da Po- ter a infantilidade de agradecer solidariedade a quem não lhe en

culos, fazendo o trajeto a pé, iicia Central, extraímos a viou, mas que os jornais diziam existi-la, cientificados por correspon-
Agronomica-Praça 15, por ha- seguinte queixa: dente leviano.
ver o seu vestido sido rôto 'luan- «A decaída Maria Louren- Temos combatido com desassombro e altivez a intromissão
do procurava sentar-se. ço dos Santos, natural deste indébita do gal. Flôres na politica catarinense, mas a Justiça e O

Esse fáto é, fracamente, uma Estado, de côr branca, com Direito obriga-nos a dizer, -s.s.estadista e homem eivado de respon
prova evidente da falta de cui- I 21 anos de idade, residente sabilidades, de íórrn» alguma praticaria tamanha leviandade.
dado existente a quem compete I nesta capital no Bêco Lou- Resalta clara e insofismavelmente, disso tudo, que aqueles
zelar pelas condições que garan- reiro, queixou-se de 'que, politicas oposicionistas, maldosa e perfidamente querem mostrar o gal.
tam, aos passageiros, conlôrto e, ôntem, ás 21,30 horas, es- Flôres, aos seus conterraneos, CO'110 um infantil e precipitado homem.
sobretudo, não lhes c.ause o me tando na janela de sua casa, O gal. Flôres não se deixa levar por ouvir dizer, E tanto
nor prejutzo.i. foi, pelo soldado da Força é falsa e mentirosa aquela solidariedade que o deputado Barreiros
Aqui a reclamação que, es- Pública, Antonio Francelina Filho, ôntem, declarou a este vespertino não ter telegrafado ao gal.

perarnos, será atendida pelos pr�- Costa, de serviço no l '

quar- Flôres hipotecando-lhe solidariedade politica.
prietarios dos, onihus, os quais to no Largo 13 de Maio, De fórma alguma o governador dos pampas se baseiaria
deverão mandar vestoriar a car- forçada a se retirar da reíe- em informação de algum correspondente maldoso para tornar aque
rosseries dos seus carros afim de rida janela. Como, no entre- la atitude.
não se repetir, d'ra avante, esses tanto, não obedecesse, por Só agradeceria ao deputado Barreiro. Filho a sclidarieda-
fáto'3 desagrad�i3. achar absurda tal medida, de si êle diretamente lhe a prestasse.

L"D
foi esbofeteada pelo mesmo;!>. Assim) nota-se que a oposição barriga-verde, percebendo o

eon egre-. " despertar do sol, pelas bandas de São Paulo, o qual expande
le confiallte Stalin pe�r. seus raios luminosos, acla:ando e higie�iza�do, volta as co�tas, m·

PARIS, 28-0 «Matm» de gratamente, para o gaJ. Flores porque vem eles para o lildo dos

no futura hoje traz a noticia de que Sta- paMpas, o enfraquecimento do minU8I1o.. .
_

BRUXELAS 28 - O lea- lin está atacado de uma crise he-
.

Apresentando o gr.l. Flôres co�o l�vlano, a oposlÇ.ao ca-

i der rexista Deg:elie pronunciou patica e precisa Gue nos ultimas tarmense comete desmedida injustiça e mgrat.ldão _para ,com aquele
vibrante discurso 110 qual expri- dias o estado do enfermo se agra- que Ih,�s prom:teu, sacerdotalmente, eH cumpnu,

nao delxa,los na es-

miu a sua confiança no futuro e vou. a tal ponto qu� os medic�s trada sem freiO nem pelêgc na mão. .�
declarou que, se o governo o. a.u- obngaram ? secretarIO do PartI- ?

Medeiros CAFE' BOM 50' NO
torisase a convocar outro comlCIO, do Comumsta a voltar ao sana-

F t L ')' _ olelhor. .

M ermen o orasl elfO
..JAVA� teria 400.000 pessaas, emquanto !ono de onde If'gressara a ,0S-

que estranjeiro.
e�t \:rava LUIllf toco o paIs. Na LOU no dia 25 dt, novembro,. �e _

rt..UliIào de hoje não houve ne- O seu es���o de saude o petmlllf, Soviets, que deverá aprovar a

\ llhuma incidente. �ara aSSIStir. ao Congresso dos nova Constituição. I
L_ �

res

o
da

Praça 15 de Novembro

Antonio Paschoal e.�

rnenos de
minutos!

A béla senhora Simpson te ...

rá a sua liberO.dde ..·Mes! en')
r"II""'tsnos de 6 mêses nao,

pod erá casar novamente."
IPSWICH, (Inglaterra) 28 -- A ação de Idivorcio

movida contra seu marido pela béla norte-americana Mrs.
Simpson, será julgado ás 14,15 horas da tarde de hoje,
pelo juiz Sir John Anthony Hawke. As pessôas divorciadas
não poderão casar-se novamente a ites de seis mêses,
após a concessão do divorcio.

As pessoas de amizades da sra. Simpson dizem
que ela não pensa em se casar nuis uma vez (que seria a

terceira), muito embora grande parte da sociedade londri
na seja de opinião diversa. Espera-se que, durante o jul
gamento de hoje, a já famosa senhora preste o seu de
poirnento e em seguida apres nte duas testemunhas para
fazer uma breve prova. E' possível que o julgamento '.'e
nha a demorar menos de 15 minutos.

o Dia
-dos

dos Emprega ..

Comerci�no
Na, data de amanhã, os co

merciarias de Santa Catarina co

memoram o seu Dia. Expressivas
homenagens assinalarão o aconte

cimento, irmanando no mesmo jú
bilo a todos aqueles que com os

seus afazeres arduos e produtivos

:olaboram no engrandecimento e

10 poderio economico da terra

'ianiga-verde e da nossa Patria.
Coube a poderosa organiza

ção classista, Associação dos Em
pregados no Comerci0 (Assemer
cio), 'que reune em seu seio a

maioria dos elementos do nosso

comercio, patrocinar as festi
vidades.

Nesse mister contará tambem,
com o auxilio das suas não me
nos valiosas e importantes conge
neres União do Comercio Indus
tria e Lavoura de Florianopo'is
e Caixa Beneficiente dos Em
pregados no Comercio, que vem

assegurar o grande Sucesso das co

memorações, em nossa Capital do
"via dosEmpregados no Comer
cio".

«A Gazeta» cumprimenta, na

pessaa dos seus presidentes, a es

tas importantes e proficientes as

sociações classistas, almejando
lhes felicidades, e,em sinal de con
sideração e solidariedade deixara
de circular no dia d.:- Rm:>nhã
afim de que os seU3 ttabaLJado
te$ possam participar das demoi.s
trações festivas dos co�erciario5
de Florianopolis.

Pela
,RIBALTA

Com a chistosa comedia fi
filegre Divorciada, do ator
Darmos Junior, realizou ontem a

Companhia de Comedias e Va
riedades Ribeiro Cancela e Al
varo de Souza mais um bom es

petaculo.
A peça, embora não seja do

mesmo e�tílo das outras já reprp.
sentadas. agradou, fazendQ rir a

bom rir a assistencia.
O desempenho foi ótimo
Finalizou o espetaculo um ex

celerlte áto de variedades.
-Pan hoje està anunciada a

linda peça de Iglesias Onde es
tás felicidade?

c.

. ,,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P,AL.ACIO DAS SEDAS
o maior emporio de sêda em

Tuffi Amin
Santa Catarina

& Irmãos
II; A mulher florianopoJitana, graça e en- � IJ As grandes cidades se destínguem pe-II
I c��to dos s�lões da nossa «haute�g0l1!me» , Io� seus luxuosos e grandes «magazines», as IVIOa e alegna das nossas ruas, alia a sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á su_a elegancía as sedas da

n
Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES lRMAOS... II I se veste com gôsto é a CASA TR€S IRMÃ�

2

J
�

legitimas, Luvas, Carteiras, Cintos e Gólas dos ultimos �I""ldelos, os
mais usados no Rio e São Paulo

I
Suntuosas, atraentes, esplendidas, [vistosas, :excelentes e deslumbrantes sedas

,- ESTAMPARIAS E MAIS FSTAM-IAf.<IAS COM -_(,s I
MELHORES DE,;;ENHOS E QUALIDADES P, IR PREÇU, NUN ICA VISTOS NA Pf-?AÇA DE FLORl-\NOP,)L!S ATE' \ PRE

SENTE DATA.

EST ,/v'PARI--\. A OLE I E CRiSTALIZADOS
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Sê(laS e C:épes

/ Crep ;vliss (Ch'ne Gloi a) todas as, Côres 3$800
Crer rr: '(1 n 4$500

I Ilre� .vl . "';(11-., ·rti (. III 'o: �5 o" s 6$80;)
Idem Ide.n 'dem d t

-,
'" perior 7$500

I Crcp Mo gol estampado a' 1,;;(1 f iussimo 11$000
Idem Idem Idem - 10$000
Idem l.íe.u CI I etit-n» th!)I..) - 10$000
Séria L i 'ld.1 ():! a C?mi" s 7$000
Sêda L".l 'I' lelo 'r sa (s lítlme' 'e 30 côres - 5$000

1 I

Casaco de Peres de 8(JO$ODO por 5no�noo
Renard legitirna-.' r,5 .nte de 2:500$000 » 1:500$1 ,CO
Idem Idem Idem 2:000$000» 1 :200$000
'dern Idem Idem 1 :800$000 » 1 :OCO$OOO
Renard da Alasca de 1 :200$000» 750$000
Idem ,,»» 8 O$'j(iO» 400$000

Idem,__
"

__

»

__'_' o_70_O_$_OC_0_'_'__3_50$000 I

Linho Irlandês
homem

para

Sortimento completo
todes os preços

de

em stock

I.

Mais de
..

mi

Preços sem

carnpetidares
Edificio proprio

,-- Chamamos a atenção da distinta Ireguezia para as péles que vendemos,-:ll
I quais são garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des- Isas péles como garantimos das nossas sêdas.

L E' ,a única casa na praça que garante suas mercadorias.

__ I
----�--

F�·ormidavel e Inegualavel st�ck de�edas,
fOI receb�drJ re-

centemente das praças da Rio de e São Paulo

F�ua felipe 5rhmiat
FONE: 1401

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Seoção de
FAZENDAS:

Fazendas nac'onaes e extrange'ras �ara ternos fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneríclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas rl1:echanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferra�ns para portas Machinas para laoeires

_

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

_.

Lnha para coser e sergir Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, 'Iliott) :'{�S ��';;':
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de [antar -:talhe- electricos
�bonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões- i ,0, "

. \!colchoados e Colchas Louça sanítarta - banheiras rnancaes, correias de couro e r.na ! I l

Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, 4;';CC.S-

&ap.tos, chinellos, meias Productos chimicos e pharrnaceutícos sorios, serviço mechanico
.

� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar G00DYER

� Charutos c:DANNEMANN- Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral N

� Ernpreza Nacional de I'-Iave�açao "Hoepcke" ..-vapores "Cad Hoepcke" "Anna" e Max" r"
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' - Fabrica de Gelo ;'Rita Maria" - Estaleiro 'Aréltaca" f

�

� .
'+1

.�N"AVAV'A.Vdâ��������������'S�AV.à.q��o

FL.ORIANOP016IS
Blurnenau .� ..Joinville .. Sao Fran.isco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro cig Swl

Seoç'ão de SecÇao de

�O•••O;------.r------ A Gazeta

Advogados
I Accacio Mo-I

•

/eira tem seu escrip-

Indica:

Df"'� Ricardo
Gottsrnann

Dr', j\,fligue!
Bf::>abaid

CLINICA GERAL

• n. 7{). - Pho»e- 1277.-

I
Cain Postal, 110.

O I Dr. f'edro de Moura Ferro I
°Ifi
., Advogado
G Rua Trajano n' 1 sobrado RE5IDENCIA- Rua Este-

�
,

I II'
ves Junior N. 26

Telephone rr 1548
TE' E Ie

.

._ F. 1.131
. �====---�-

�
:...:: Dr. Renato_ Dr. Artur Pereira

� :-:-Barbosa- e Oliveira
G������"�":::_":"":':-.:;.."::.:"",;_ I-4;,i!;....;_._�.O.��'-t@-���. ADVOGADO

CUnlca médica de ertan-

0••••5...
..

• ••••,••OltO F�:ea (;2�AOA�r,d�so��a_ ças e adultos

g '. \ Consultas diariamente das

i Companhia "Aliança da Bahía"i.e r=ados
para o int<rior.

C;S��;:;i�� R�:n�OãO
- I Dr. Pinto tr 13

; FUNE:,ADA EM 1870 : Dr. Aderbal R.
FONE-1595

_. •
da Silva

.

• Seguros Terrestes e Maritimos " J\ dvoga

., • Rua Cons. Mafra, 10 (sob ..

O Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil • I Fones 1631 e

129_0. I:. CAPITAL f( AUZADO 9.000:00G$000 • I
• RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMll935 4.280:552$970

, Atentae bem!
I
li
G

o •

I Agencia Moderna de Pu- •

blleações, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
e

Federal e possue a carta patente n. 112

tó in ri" ?;l1VogariH á rua I
VIS...:onOe de Ouro Preto

Ex -chefe da clínica do Hospi
tal de Nürnberg, (Professor
Indórg Eurkhardt e Professor

Erwin Kreuter)

I t� d::ciaiiti�a em cirurgia !
geral

alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças das senhoras) e partos,
cirurgia do sistema nervoso e

operações de plastica

CONSULTORIO·-Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e

das 15 às 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada

! I Consult.-R. João Pinto, 13
1 elelone, i 595

O HUMOR. IS MO, I 1

espirituosas anedotas, historietas
comicas rara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de J'l-
neiro.

•
e

Crr eetheiro Mafra, 35 (sobrado) C;::lI}{(1 Postal. 19 O
7ELl:.fONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLIAlvf Á � (Curso de especialização em

� ... molestias de senhoras). .�---------------

Escrítórios em Laguna e ltajal 0a'·.;'" Atende na Maternidade Deseja concerta o
,_ ..

8 1 2 d h
' .

? Vende-se um de fabricação
.

I L
até ás I a man ã seul"! radiO. ,

Procure o alemã, CGm UJ71a estante deSub-Agentes erY' B umenau e �ges � e á �;l;-C9 Consuttorir:

l'"
0"7011 a P d f'.. .... rua. a re erro e um método por Del-� j',j\tnl\ L.J\fílbALvi, "t� Nliguelwho, q

..u.e será, p.le.R,.. a- phin Alard.
.

_

..

'

:
.. '., ....�V�.:������-----.-::.-=='---.�------��.... --------� &efi-t'e Sift�. ava' AraUÍQ-·Figu�fe.dõ'i.5·

lorlelol proprlos, tres vezes

por semana, todas as segun·
das, 'ter98s 8 sextas·felral,

F'ormídaveís

Extração com global de cr'stal.

A maAjl't"l� dsul.. honestidade, pOil, OI ser

lal�:J �ãü praallõdcladol pelo povo.

I)

e Ap.�nte$� 5l!t·A�lEmtes·: e fte�uladore9 d®"'Ah,':lrlilu(em" lodol o(Estadol !r:D ,.BraslI, no Uruguai e nas prln�iJlais� praçal estranU�[rilil.

Agente5 em Ftorlanopolts :

Campos Lobo & Cía.
Pt'a

• ... ...>
•

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade"
Medico do Hospítal

Dr. Carlos Corrêa

.... ,"!,. '.

Rt!siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

. fONE-1524
LABOnATORIO �úE '

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVERA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Jan<oiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

.t...,. ...
\

.

V·E�-JDE�vi SE duas c:Isa.s nodistrito «João Pessõa-.
Estreito, com agua e-ica

nada, chacara, muitas arvo

res frutiferas etc. Onibus á
porta e perto do quartei do
14. B. C.
EM FLORIANOPOUS: as

casas no. 31 e 35 do L J

General Osorio e um ter '1;0
á Avenida Rio Branco, 110.

90, com 18 metros de fI ite,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE S '-co

DOS LIMõES uma ca [l e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deveão

entender-se com o proprieta
rio.

João Barbato
Distrito «João Pessõa.»

V7c�S�á��Wr8á
MEIRELES n. 15, com

bôas acomodações parJ pe
quena familia.
A tratar com o seu pro

prietarlo EDELGARDO WEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

Vende-se uma bem montada
ALFAIATARfA no distri
to de JOão Pessôa (Estr�ito),

Melhores informaçõe< nes F�

dação.

VIOLINO

• I' � - ", ,....... ... .........: .... ,..:. .\t.;'�"I. _.� ','
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SANTA CATARI.�NA

'I
"

.

Orgão official para o con

trole da producção e 'ex

portação da Herva Matte

de Santa Catharina

CAIXA POSTAL No. 15

Aprovado p91a Govêrna do Es

tada de Santa Catharina par

decreta N. 2 de II de Janeiro

de i192·8
I I
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'Lenha a domicilio
II1·Dt�la:õ.:.K:.�'����������_������

P.S cerranas Serratíne, Arno Brincas e Garcia SI
tuadas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
era do serviço de fornecímei1to de lenha a domicilio reu
nir os seus serviços trabalhando atualmente sob a deno
minação de

Empresa de Fornecimento de Lenha,
tem o prazer de oferecer ao distinto público consumidor
(' xcelente lenha em toros, artigo da melhor qualidade ao

pi'eço único de

12$000RS .. A CARRADA.

maior

ESCOLl-{lno O REPRESEN-
S<\NTA CATARINA TANTE DE SANTA CA-

_.. __-_.._�_...._w_...�':"""'_"'�..-��_�=&,_���������II' TARINA PARA TOMAR
PARTE DA MESA QUE
DIRIGIRA' OST RABALHOS

A distinta freguezia será
presteza pelos telefones.

1341--1300-1088

atendida com a

FLORIANOPQLIS -_

r,:-:J)F�EMIOS MEf'\lSAIS

UMA CASA PARA VOCÊ
COOPF.RL\ÇAO ECONOMIA CAPITALIZAÇÃO

Novo plano proletario da

"Carteira Previ,sora do
Lar"

Autorizaôa e lcqnllznõn pelo 6ouêrno E'eôeral, Oe arOrOo com

o Der. 24.503, Oe 1934 (Carta Patente n, o)

COUPONS para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteio mensais pela Loteria Federal (últimos

sabado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contrato

Mensalídades
11$000 para uma casa de 5:000$080
22$000 )} :& » » 10;000$000
44$000 » ,. » » 20:000$000
55$000 » » » » 25:000$OUO

Quando os prestamistas não sejam sorteados, a Capitalização
é completada pelo Fundo Coletivo, trimestralmente. depois de
efetuado o pagamento de 50 mensalidades seguidas, na con

formidade do Regulamento e de acôrdo com o decreto 24.503

POR ESTE PLAf\lO, O CAPITAL NUNCA P.RE-
TERE A ANTIGUIDADe.:

!:m nenhuma hipotese os prestamistas perderão quaisquer direi
tos sobre os seus depositas realizados, os, quais, em casos de
desistencia, serão devolvidos nas condições regulamentares

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
Rua do Rosario, l09-Rio de Janeiro-Telefone 23-0770

Inscrições com os correspondentes

I Angelo M. La Pc!-ta &Cia.

I EDIFICIO LA pORTA FLORfANOPOLIS
I

Escreva, hoje
---------

A ' PRCA-RADIO CULTURA BLUIVlENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU DOS PRODUTOS DE SUA INDIJSTRIA

1500 WATTS na antena

(CONTROLE A CRISTAL)
OUVIDA EM TODO O SUL DO BRASIL

Os que cüntratarem anuncias �urante o mês

de outubro, terão um abatimento de 50'1. sobre os

preços da tabela.
\PK"lVEITE ES T'A () )OR ['UNIDADE

·1 P '-:1.::.4 - [,adiU CUitura Blumenau - BLUMENAU '

_

-

-1l4.
--

, ..2 PUM
1M" 3-........ �

Diloesmo,

t·f'==:_

Casa de Diversões
. �... "

á""- ,� �'rt � I � itSes

Vlopo;-aImperial
O MAIO'r< E MELHOR (ENTRO CE DIVERSÕES
FAMIL!ARES SUPERIOI� AO:) DAS GRANDES

,

CAf-ITAIS

Lobré'trça ItJtê1 por g I i:: ':>' nhunnnas. Flscalizado

pelo govêrno do Estad�. ,
. '.,

Não deixem de ir ao \lmpora Imperw! pOb, n�le
encontrareis grandes vantagens, �onforto, honetIs,

dade e ambi�nte seléto o que mUito lhe agradará

II Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15

de Novembro

1'-Avaí, com 6 vitorias PROFECIA COl\lFrRMA�
e 2 empates, 14 pontos ga- DA DA RAINHA DE SABA'
nhos e 2 perdidos. De geração em geração, os etic-

2'-Figueirense, com 4 vi- pes se tran.mitem uma prole-
A "Marcha sobre torias, I empate e 2 derro- cia atribuida a rainha de Sabá,
Roma" tas, 9 pontos ganhos e 5 que foi a suposta fundadora da

" ENOF--SE 'perdidos. linastia imperial abissinia. De

.. no local Caiacanga, (Ba- RIO, 27 - O Departamento 3'-Atlético, com 3 vito- sua blev,� união com o rei Salo-
se da Aviação Naval), de! Propaganda irradiará, amanhã, rias, 1 empate e 2 derrotas, mão nasceu o lo. imperador da

uma grande chacara, com um programa especial em home- 7 pontos ganhos e 5 perdi- Abissínia. Segundo uma antiga
romi'lr, duas casas (urna nagem á marcha sobre Roma, dos. tradição, a rainha de Sabà pro

grande e outra pequena) e das 14,15 ás 1-l,45 horas cons- 4'-lris, com 3 vitorias e fetizara que emquanto seus des

enge-ho de farinha. Tratar á tando de uma saudação ao povo 4 derrot�s, 6 pontos ganhos cendentes reinassem no país, ne-

rua Tiradcnte<; n. 16, ítdlianc,. e de musicas classicas.

I
e 8 perdidos. nhum estrangeiro o conquistaria.

I· 5 - Tarnandaré, com 8 Agora os subditos do Negus
Banco de Crédito I

A disposição de seu

I
derrotas, 16 pontos perdidos. atribuem o fim de seu imperio a

Popular e Agri- dono
1 profecia d� ,sua rai�ha. E�etiva-

cola, de Santa F. C, D. mente, Halle Selasslé não e des-

Ca tarln a
Foi-nos intregue ôntem, por

Deverá reunir-se amanhã, cendente dirécto da antiga dim-
_ um policial, uma carta enderessa-

1em sessão ordinaria, ás 19 nastia; em 913 usurpou o trono
di; á Marieta Guimarães, que

d horas, nos baixos do C. R. de fAenelik, encarcerando o
poderá ser procurada nesta re a-

15 tie Outubro, o Conselho principe legitimo Yassou filho de
Diretor da Federação Cata- Menel k lI, com ajuda de V ()i�

ALUGAM-SE quartos. Tra- rinense de Desportos. sero Saudebu, filhl\ legitima deste
último.

tar peJo fone 1436. O Vasco sofreu

I

5

Modificado A Gazeta
Desportiva

Miscelânea

:, �

j

'j

o UNIFORNE
EXERCITO

DO

RIO, 27-Foi assinado Jecreto, na pasta da Guerra, su
bstituíndo a camisa e a gravata de côr cinza, referida no plano de
uniformes do Exer�ito, estabelecida no d er-ro n. 22.817, de ju ..

nho de 1933, por camisa branca e gravata preta.
A alteração nos uuiíorn.es do Exercito, hoje decretada,

entrará em vigor a primeirq de janeiro de 1937.

Mais trinta aviões
para o ExercitoCongresso de

Chefes de Po
licia RIO, 27 - Depois de uma

concorrencia, o diretor da aviação
resolveu adquirir trinta aviões

norte-americanos, da marca "Stear
man", para treinamento. Os a

parelhos são equipados com um

motor de 420 HP, devendo os

primeiros chegar ao Brasil em ja-
RIO, 26-0 ministro Víceil-

neiro proxuno,
te Ráo, presidente do Congresso
de Cb ...Jes de Policia e Secreta
rios de Segurança, ora instalado
nesta capital, convidou para to

rcarem parte na mêsa, os z; Pelo sr. Prefeito Hellmuth
sentantes da Baía, Pernambuco, Müller, foi sancionado o decreto

�jnasl Amazonas e Santa Cata-I que autoriza o Govêrno Munici
nna. [pal a adquirir uma area prõpria

No anlitearo da Policia Fe- pa.a nela c í...,ovêrno Federal ins-
dera], serão realizadas reuniões talar um campo de aviação civil
secretas, afins c'e serem ventilados e militar.
assuntos que se relacionaram com

o co.nbate aos extremismos.

Outro campo de
aviação

1\ (Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. Ui
(Edifício proprio)

o HCamaquan"

ção,

Capital 136:700$000
56:424$498 A vendaReserva

RECEBE DEP8SITOS

PA6AHDO 05

SEGUINTES JURUS: A Fiscalização dos Portos des-
te Estado está aceitando propos-

CIC Limitada 5'(. ala. tas para a venda do rebocador

CIC. AvisoPrevi06·(. ala. "Camaquan", construção de ma-

Prazo Fíxo 8"(. ala. deira, com maquina a vaFor de

Iliiiiiiiiiiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiii:11 alta e baixa pressão.

Quando a sua roupa está

suja, o Snr. manda·a ao tin

tureiro. Entretanto a roupa
é apenas "apparencia". Que
dizer·se, então, do seu

"habito interno" das varias

"peças" do seu organismo?
Os rins por exemplo, e as

vias renaes facilmen te se

sujam, devido ás impurezas
que nelles se accumulam.

:Uma vez sujos, prejudicam
todo o organismo, aLérp de

não funccionarem com a

Cumpre limpai. os, tomando
os comprimidos de HEL

MITOL da Casa "Bayer", o
melhor dos desinfectantes

dos rins. HELMITOL, to

mado com agua e assucar,

tem o sabor de uma ver

dadeira limonada.

UM DEFENSOR DO RE·,
GIME CONSTITUIDO -

Redator-Acloli de V.aconc.lol O sargento Théresse, chefe da
Policia da Belgica, é um homem
que defende a ordem, as institui
ções e as Ironteiras de seu país.
São tats e tantos seus meritos,
que a Direção da Policia no

meou-o chefe de uma organiza
ção especial encarregada de evi
tar as perturbações da extrema

esquerda. Para esse fim, organi
zou o sargento Thérasse uma

vigilancia magnifica na Ironteira
com a França para segurar o

I' - Figueirense, com 6
ouro de Moscou, as instruçõesvitorias e 1 empate, 13 pon-

t li 1 perdido
da Frente Pupular, os complo-

oS2.gan 'Ia? e

m 4 I' to' .

S
ts dos judeus e vigiar os chefes

- rIS, co v na, d 'A ' d'
2 empates e 1 derrota, 10 � maçonaria. te que um la

t h 4 did fOI descoberto em Franç« um

p03n os gAan ?s C 4Per't I ?s. bando de contrabandistas de ta-
.
- vai, com VI onas

b
.

id f
I em ate e 3 derrotas, 9 ,aco que, pe�seguI os, se re u-

t
p

h 7 did gram na Belgics: o governo [ran-
pon os gan os e per IaS." d id

-

P I'
4'-Atlético, com 2 vito- c�s pe e pr�vl encias e a o i-

,

4 d t 4 t ela da Belglca descobre qlle... o

nashe Serro ads"d pon os
sargeuo Thérasse era o chefe

gan os e per lOS.
d b di E

'

5 '1' d é 8 os contra an ista. ta assim que'- arnan ar, com
d dt did se apoderava e to as as cartas

derrotas, 16 pon.os per lOS. ,

d'
,

'J Ch f dImportantes trIg1 as ao I...... e e e

QUADROS SECUNDARIOS Polieia da Belgica.

Campeonato da
Cidade

Damos abaixo a coloca
ção das primeiras e segun
das equipes dos clubes que
disputaram, no corrente ano,
o titulo de Campeão da Ci
dade de Florianopolis:
QUADROS PRINCIPAIS

P IANO .vende-sc,
revezes, por preço baratíssimo, um

RIO, 27 - O Vasco da piano usado, á Rua Esteves
Gama vem esperimentando Junior, n. 128.
sérios revezes no seu time

. .

de profissionais. Ola do Comerc!o
Hoje de tarde, o presiden

te do clube. Jorge Matos,
reulliu os jogadores antes do
ensaio individual, repreen,
dendo-os, e tomando enérgi
cas providencias para evitar
novas derrotas.

Sexta-feira próxima, no es�

dia Adolfo Konder, da F. C.
O., em comemoração a pas�
sagem do .:Oia do Comer
eiO,., defron tar-se-ão em pré
lio amistoso um Combinado
de elementos do Avaí f. C.

Senhora, não esc.;,lha: Peça e Iris F. C. e o glorioso Fi
imediatamenk: Fermento Me- gueirense F. C., bi-campeão
deirol. da Cidade.

A' vendca nas boas farmacias
Representante:

�AIXA POSTAL, 354

Romano Mattioli
CURITIBA PARANA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trinta mil ,
IIexecuçõe

FRONT DO ESCURIAL 28-Desertores e prisionei.
ros governistas, procedentes 'de Madrid, calculam em cêr- Nossa Vida
ca de 30 mil o número de pessôas executadas naquela _iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiõi
cidade desde o inicio da revolução. RHIVE5RARI05

Recusedas garantias Festeja hoje, o seu aniversario
natalicio a graciosa sen:l0rinba

PARIS, 28 - As autoridades da Junta Naciona! de Aimée .Pereira, inteligente al�na
Defesa de Burgos recusam garantias para os aeroplanos

do Instituto de Ed�cação. e fIlha

francêses que transportarão 03 refugiados que se encon-
do .nosso co�panhelfo. de Impren

trarn na embaixada argentina de Madrid por motivos de so Jom. Bat.15ta Pereira, diretor

ordem militar. da 1(epabllea.
Aniversaria-se hoje:> sr. lar-

Portugal reconhece maceutico Acetino Linhares, de
dicado funcionaria da Penitencia-

LONDRES, 28 - O Ministerio de Negocios Estran- ria da Pedra Grande.
jeiros da Grã-Bretanha recebeu hoje confirmação da noti-I .

. .

cia de que Portugal reconheceu o governo nacionalista I :rransco.r�e hoje a �ata amve:'
espanhól, com séde em Burgos. sana natalicia da g�ntll senhori-

nha Iracema Carrelrão, professo-
Duas vidas por urna vida! ra normalista.

BURGOS, 28-A estação de radio desta cidade captou
uma mensagem em que o govêrno de Madrid ordena ás
autoridades militares governistas que mandem fuzilar dois
prisioneiros rebeldes por pessôa morta pelo bombardeie
da aviação revolucionaria.

Parece que já foi em obediencia a estas ordens que
em Bilbáo íoram passadas pelas armas trinta prisionei
ros.

A EstAção de Roma 2. R.O.
m. 25,4, kc. 11810, irradiará,
hoje, ás 20,20 horas, o seguinte:

Anúncio em italiano, espa-
nhól e português.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Transmissão de operetas.
Conferencia do prof. Amedeo

Majuri sôbre o tema: Scipione
l'fi[ricano,

Concerto de orgão Jazz.
Noticiario em espanhol t!

tugues.
Marcha Real e Giovinezza.

A

Juiz de Campos
Novos

CARTAZES
DO DI/..\

Mercadorias
aoreendrdas

Assumiu as funções de
Juiz de Direito de Campos
Novos o sr. dr. Henrique
Braume.

enzem nH05 HOJE

CINE REX. ás 5, 7 e 8.30
horas, um filme deslumbrante.Pa- A Coletoria Esta�lIal de Flo
rada das ruivas, com John Bo- rianopolis, esta publicanco 1'0

les, orquestra de Louis De Fran- «Diario Oficial» edital para a

cesc« e bailados de Larry Ceba- venda em hasta pública no d",
los. 4 do mês vindouro, de 2 I O
CINE IMPERIAL, ás 7.30 latas de banha. contendo 3.668

horas, em última exibição-OS 4 quilos, em 3 lotes de 20 latas:
bambas, com Robert Young, 60 latas de caramelos, contendo

Realizar-se-á amanhã, no Stuart Erwin, Leo Carrillo e Bet- 270 quilos liquides, em 3 lotes
estadio da F. C. O., por ini- ty Fumess, de 20 latas.
c'ativa do valoroso. Fígueí- CINE ROYAL-Teatro A. Estas mercadorias foram apreen-
rense F. c., formidavel em- de Carvalho-ás 8,15 horas, didas em 10 de julho do cor

bate entre o seu quadro Onde estás felicidader, levado rente ano, a bordo do hiate S.
principal, Campe�o da 0- á cêna pela Companhia de Co- José. em viagem para o porto
dade, e um Combinado que médias e Variedades Ribeiro Can- de S. Sebastião e embarcadas
acaba de ser organizado por cela. sem o pagamento dos respectivos
elementos d� �estaque de um I tINE IMPERIO-ás 7,30 direitos de exportação.
dos clubes filiados. horas, Merle Oberon, Miriam Ho-. . ':

---

O quadro do Figueirense pkins e joel Mac Crea em Inia- J
Bebidas Nacionais e Extran-

será o mesmo que levantou mia. geras �ó NO

o campeonato: - Pereira, CINE ODEON, o lider, foca-I p. 9.�F'� �AVA bFreed e Carioca; Carlos, liza ás 7 e 8,30 horas, O Sr.
1 açaf . � o;e� ro

Procopio, Berreta, Haroldo; Dinamite, com Edmund Lowe, _

An amo ase oa

Chocolate. Antenor, Ivo, Pa
raná e Calico.

O Combinado, salvo mo·

dificação de última hora, te
rá a seguinte organização:
Vilairn, Betinho, Cruz; Cas
tiçal, Valdemar, Dante; Ga
lego, Mirinho, Nizeta, Dê
mata e Pacheco.
A preliminar do jôgo prln

cipal terá inicio ás 14 ho
ras, sendo feita por valoro
sas equipes desta capital.

Figueirense x

Combinado

o sr, elito Dias, funcionario
da Contabilidade do Estado;

o sr. Irineu Livramento, guar
da-livros.

C'HE6Am UI-'5

-t», Iaci MagalMes
Esteve alguns dias, nesta capi

Prêsos na Argentina os tri- talo sr. dr. Jad Magalhães,
pU I a n tes deu rn Ca rgue i ro oficial de gabinete do sr. Ministro

espa nh 61 d.o Trab�lho Ind.ustria e Comer-

SAN PEDRO, Província de Buenos Aires, 28· -- A CIO, seguindo hoje para o norte

sub-prefeitura declarou que alguns tripulantes do cargueí- do Estado.
ro espanhól .Araiz foram prêsos ôntem, não tendo sido, Dr, Teixeira de Freitas
porém, reveladas as razões dessas prisões.

Segundo constou, os mencionados tripulantes se re

voltaram, o que deu motivo á intervenção das autoridades.
O caso deverá ser esclarecido hoje.

Festival de
arte

Irradiação de
Roma

Acha-se nesta capital, proce
dente de Hamonia, de cuja co

marca é integro juiz de direito, o

dr. Teixeira de Fre itas.

Amanhã, com inicio ás 20
horas. ter i realização no

«Cine 'f eatro Rexs , o .nag
nifico festival de arte pro
movido pela S. B. Caixa
dos Empregados no Comer- \cio em comemoração ao Dia .

do Empregado no Comercio,
e que obedece a orientação
da festejada vertuose do
canto gentil se ihorinha Fany
Wanderley e a cooperação

por-
I valiosa de graciosas senho-r
rinhas da nossa fi a socie
dade.

Feito da aviação na-
.

I i t Regressou ante-ontem, da Cs-
C Ionas:; a.. pital da Republica, onde Iôra

TOLEDO. 27-.Um� esquadnlha de CIn�O aviões de

bom-lem gôzo de ferias, a gentil se

bardeio, escoltados por s.els aviões de caça destruiu todos os �pare- nhorinha Isabel Secades, íuncio
lhos vermelhos que estaclOn.avam no aer�dromo de Baravaloz, incen- naria postal.
diando os hangars e depósitos de essencia.

Faleceu, nessa madrugada, á
rua Presidente Coutinho, a sra.

Marieta Ferreira, filha do sr.

Mamede Ferreira, proprietario do
antigo Café da Ilha.
O enterramento efetua-se hoje,

ás 13 horas, em S. Miguel.

Estamos informados de
que o valoroso center-íoward
Ivo Montenegro. do Figuei
rense F. C., não participará
do prelio, motivado por mo
lestia, sendo substituido pelo
jogador Humberto Beck, re
centemente chegado de São
Paulo. Peculio

- HABILITRÇf'!o
V. S. dará preferencia

A' maquina de costura nacional
"R E N N E R"

Por ser um prodúto da industria brasileira
um excelente artigo
uma maquina de ótimo funcionamento
um movei belissimo
40 'I. mais barato do que outras maquinas
por oferecer condições de pagamento
vantajosissimas, a longo prazo.

Demais informações nos escritorios de:

José GaHiani J. Braunsperger
Rua João Pinto, n. 8 Cães F, Rola.

Telef. n. 1350

Estão se habilitando para ca

sar: Laercio Viegas de Amorim
e d. Madalena Torres, solteiros,
naturais deste Estado e residentes
nesta capitál.
?EL05 C'LUBE5

Baile da Assemercio
IDESE.JA CO:1-

I
certar seu radio?

A «Caixa Telegrafica Bendi- Procure O BONSON, á rua

cente oe Santa Catarina» pagou Padre Miguelinho
á senhora Haidée Ramos Santa
na, residente no Rio de Janeiro
e herdeira de Vaifrido Acioli
Ramo�, um peculio no valor de
1.340$000, correspondente r

categoria em que o mesmo es-

A associação dos Empregados
do Comercio de Florianopolis
(Assemercio) realiza hoje, ás 20
horas, na séde dos Atiradores,
animada soirée dansante, que
será precedida de uma sessão so

lene.

fALEClmEHT05

Em Saco dos Limões, faleceu
ontem, o sr. Manoel Vitorino
dos Santos, sogro dos srs Írineu
Pavan, impressor das oficinas da
Imprensa Oficial e do sr, Mi
guel Cunha, funcionario do Ban
co do Brasil.

o ministro da
Guerra negou

licença
tava inscrito.

RIO,28 - o general JOão
Gomes. indeferiu o requerimento
do I' sargento Atahba Alvaren
ga, solicitando permissão para to'
mar posse do cargo de vereador
da Camara MuniCipal de São
Gonçalo, no Estado do Rio de
Janeiro e execer o respectivo man

dato.

RE5TABELEClmEHTO

SENHORITA I Acompanhe
a ModaTte. Cei. Caniidio Régis

comprando suas Bolsas e Cintos na

Casa. Macedonia
A Casa que mais barato vende

6 TRAJANO 6

ASSOMBROSa ! � Visíte O formidavel stock

de tecidos finos da Casa R. .

PARAIZO
I
Z
O Rua Felipe sehmldt n. 21

1

""--
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