
Comunistas Alibertam seus com

panheiros presos E;� ,;),oia o octó
PARIS,4 - Mais de mil da incansavel governador I C)g r:> para o en

fibliados da Frente. Pdopul�r de Flor.-anopal.:IIs, maJ-"''' c :::.r�,inhamen-
o rigaram as autonda es e v II· to do prob I e-Chambery a libertar os co- O."" R iii

munistas que se encontra- IVIU C"&morlm ma suces-
vam detidos. sarlo
Trata-se de comunistas de- Desde que assumiu a administração dos negocios R!O,4-.0 octólogo da Frente

tidos por incidentes produ- municipais, não tem o ilustre prefeito, major alivio [anua- U'nica, que o Correio da Manhã,
zidos deante do consulado rio de Amorim, descurado um momento siquer dos impor- ôntcm, nos seus comentários, pre
italiano. tantes problemas que de perto interessam a todos os seus tendeu enterrar, vai, no entanto,
Uma multidão amotinou- muniqpes,

I

seguindo seus tramites regulamen-
se deante da prisão, pedindo lia dias, pelas colunas deste diario, tivémos ensejo tares.

em altos brados ameaçado- de referir-nos aos grandes melhoramentos mandados exe- O sr. Roberto Moreira fez, a

res a liberdade dos seus catar, pela Prefeitura Municipal nas ruas dr. Nerêu Ra- êsse propósito declarações em São
companheiros. mos :e Tenente Silveira, prolongando a primeira delas até Paulo, :JegunJo as quais o P.R.P.
As autoridades puzeram a rua, Presidente Coutinho, onde foram executados tra- não via porque o rompimento do

C·
.

Om � A Iem-anha, sim!
em seguida em liberdade os balhos que muito embelezam aquela via pública, e pro- modus-vivendi gaúcho viesse influir

Q _ '4 _ comunistas, cantando os amo- longando a segunda até a rua Padre Roma, medidas que na sua execução. de vez que o

����������__ tinados a Internacional. muitolfavorecem aos moradores daquelas zonas. A ma dissidio era regional e aí mesmo

" .. Luís Delfina, cujo prolongamento até a Avenida Trom - deveria ser resolvido. Com') a com-

Com" comUDlsmo, nunca! Filme powski é obra da atual administração, -nereceu também pletar essas declarações, o sr.M'!-
sôbre televisão a atenção do operoso prefeito, estando a mesma Avenida rio Tavares presidente daquela

N t ! t' bl" d RIO 4-0 Departamento agora ligada á rua Alves de Britto, cujo melhoramento é agremação politica da paulicéa,O ave a r 'go pu Ica o no
d P' d b d de imediata utilidade para os moradores dalí professoras almocando,ôntem,com os srs. João'1.0 t R "I e ropagan a aca a e re- '. '. '

�

'. sse rva o r:-e om�no pe o ceber do Ministerio da Irn- e alunos .do Grupo Escolar Silvclra de Souza" que antes Neves e Rüista Luzardo declarou

b�po AloysIo,Udall--As rela- prensa e Propaganda da eram o.brtgados a u�la grande volta para irem aquele es- a êstes dois próceres da Frente
COe s do Va tica no con1 o Alemanha um interessantis- tabelecimento de ensino. U'nica que o seu partido honraria
R�ich e a violencia e e into- simo filme sôbre televisão,. Em dias da .semanapassada o sr. m�jor Olivio �m(J- a assinatura que o seu represen-

lerancia do bolchevísmo no qual se póde apreciar nrn, em companhl� .do.dr.Raul B�stos, diretor da DI�e!o- tante puzéra na carta em que as

toda a técnica do importan- na de Obras Municipais da Prefeltu;a, e��eve em VISIta oposições coligadas concordaram
Causou funda impressão na ca, te melhoramento já usado ao !recho recem �berto da .rua LUl8 Delttnc:, e. �e�undo em que a Frente U'nica encarei-

Europa e, principalmente, na lta- Rejeitamos, por isso, a opimão por varias emissoras euro- OUVimos de s. s., Já na próxima semana terao imcro na- nhasse a questão da sucessão pre-
lia, na Alemanha e na Austria o de certos circulos que acreditam péias I quela rua, as obras complementares para a conclusão de- sidencial d" Republica.
artigo publicado no Üsseroatore ser mais facil e possível a paz en-

.

finitiva dêsse prolongamento que oferecerá, sem dúvida, Aliás, na véspera, o sr. Mario
Romano, pelo bispo austriaco tre o catolicismo e o bolchevismo A Frente jum excelente aspécto, ravares reunira os deputados da
Aloysio Udali, contra o bolche- de que a normalização das relações u.

Sabemos tambem q:1e em mãos do operoso prefeito sua corrente partidária na Câmara
vismo. O ilustre prelado declara entre o Vaticano e o Reich.Entre· nica se acha um plano de remodelação e melhnramentos em para trocar com êles impressões
que o bolchevismo não é uma o catolicismo e o bolchevismo-i- mante rá en- inumeráveis pontos d� �i.dadr., cujas obras. vão sendo ata- sôbre a questão da organização
ideologia casual e transitória, mas, afirma o bispo Udali-sómente t d' t _

cadas dentro das POSsibilidades orçarnentarias, o que equi- da Comissão Mixta, com a qual
sim a expressão típica e imuta- póde existi! a luta até á extinção

en ,I r:,eno,:::, vale dizer da bôa vontade que se acha possuido o atual concordaram todos em principio,
vel dos máos instintos das cama- e o odio gerado pela violencia e

co rd Ia IS prefeito, tudo fazendo para o embelezamento da cidade. pois quanto ao modus-Íaciendi da
.

f
.

1
.

I RIO, 3 - Um vespertino pu- C·
.

�uadai�;,:a;e�ad:::�o;:� :: !:�el �:;�l��d�ra:�i�g:j:;i�: k:5:�:� blica um telegrama vindo de Agraciados pe- Fáto consulY"l gç��il�:�O surguam certas diver-

prepondera.nte. que transformou as que ainda exis-
Porto Alegre, dizendo que seja lo re i da I ta I ia mado

Refere-se depois á actuação da tem em garages, casas de banhos, qual fôr o resultado do octologo, Crime passional
Alemanha contra o comunismo, cabaretsao passo que estando com

a Frente Unicamanterá, segundo O rompitl1ento polí- S. PAULO, 4-Num oni-
dizendo que tudo quanto a Ale- a Alemanha nós 'estamos com

se afidr�a nos medios politicas, o ROMA, - O govêno da tico gaúcho bus da linha do Ipir�ll1ga
rn.anha até hoje fez a favor da Eu- Deus, defendemos 3 civilização

ênten Im

f edntos cor iais com o go' Italia acaba de agraciar com as PORTO ALEGRE, F - ocorreu hoje uma cêna de
d b I h verilo e era!. d b

. .

d QU311dO, sal'a ontem, da salaropa, protegen o-a contra o 'J - umana». con ecorações a alxo cita as, os - \. �3��gue, tendo um guarda-
chevismo conseguiu-o graças aos Do Jornal do [f3rasi[ O D ia do F ii n� srs. Wa!ter Sarmanho, Luís Si· de aparelhos do Telegrafo CIVIl, de nome João AJexan-
esforços da politica alemã, acres-

c •.onall.smo
mões Lopes comendadores da Nacional, após confprenciar dre, desfechado três tiros

centando que as teses proclamadas Serviço n1 íI ítar Corôa da Italia; Rubens de Me- com os srs. João Neves e c?n.tra uma passageira que
em Nurenberg foram mais do que femi- n -I nO Dirigido á Câmara Federal lo, cavalheirv da Embaixada do Batista LuzarJo, a dr. Raul viajava num dos bancos da
tudo a expressão de um", nova fé um requerimento pelo sr. Brasil junto ao Quirinl'l, oficial Pila, declarou o seguinte ao frente, suicidando-se em se-
em Deus e nos destinos da huma- STAMBUL, 3 - O Con- ,\t1ustafá Silva, funcionaria da dos Santos MaurIzio e Lazaro; e Correio do POVO: - "Não se guiàâ com:um tiro na cabeça.
nidade. «A Alemanha-disse o selho de Minimos deverá exa- Alfandega desta capital, e o ministro da Justiça do Brasil. cogitou do reatamento de re- Houve grande pânico e a

bispo Aloysio Udali-restituiu, minar, imedi'itamente, o projéto subscrito por outros fundo- sr. Vicente Ráo grão cordão da lações. Apenos uma exposi- policia removeu o corpo da
novamente, o seu "alor e o seu de lei qU':l estabelece o serviço narios federais em Floriano- Corôa da Italia. ção sobre os fátos consuma- mulher. que mais tarde foi
significado ás principais fontes da militar feminino. As mulheres se- polis, foi O mesmo submetido Essas condecorações foram dos e que são do dominio reconhpcida como sendo Pau �

vida humaila. rão encarregadas dos serviços de a discurssão em plenario, concedidas por Vitorio Emanuel público." lina Barros.
A sua missão é decisiva neste trans!-,oltes e das formações sani- sendo aprovado. III, por proposta do sr. Mussolí- E, a seguir, frizoll S �.: A,� all1n irigd s invest�gam

momento para a vida da Europa. tarias. Levado á sanção, o Pre- ni, que assim agiu devido ás co- _11 \faca mais de nov,\ puis os iIi Ln'.) l.l'J ..:rime estan
E essa missão póde ser tanto me- Sobre êsse serviço, o Es�ado sidente da Repubiica fixou muaicações que lhe foram feitas a atitude da Frente Uniça já do inciinadas a �creditar
.hor cumprida quanto qUisi estreita Maior_fará, previamente, um cur- O dia 8 de dezembro para ú pelo sr. Robert� Cantalupo em-I �st.á definida, atr�vés dos seus que se trata de um crime

._, ,Ô� a cooperação aust: o-germâni- 50_de iniciação. «Dia do Funcionalismo ..� baixador da ltah� no Bcasll. I ultlillOS pronunciarr.entos. n passional\'

PORTO ALEGRE, 5- Conferenciaram, ontem, pelo
t-legralo longamente, os srs. Raul Pila e Firmino Toreli, pelo Par-
tdo Liter.tado, e srs. Firmino Paim Filho e Camilo Mutins Costa. Proprietario e Diretor Responsavel
pelo Partido Republicano cem os frenteunistas gaúchos no Rio,

'

----

Do lado do Rio encontravam-se os srs. João Neves e Ba- _A_r_�O_� I_II_I F_lo_r_ia_n_o_p_o_lis,=Q_u_in_t_a�_fe_ira_, _5_de Novembro de 1936

t:s�a Luzardo, o primeiro témbem representando o sr, Borges de
Medeiros. O sr. Mauricio Carde S) deixou de comparecer por se

t;'1contrar acamado ha tres días, en virtude de ligeira enfermidade.
Solicitada pelos proceres frenteunistas do Rio, a conferên

era versou exclusivamente sôbre o rompimento do modus-vivendi
e sôbre a repercussão dessa atitude dos partidos rio-grandenses no

cênario da politica federal. E dentro dêsse quadro geral toram tro
ca-las idéias. Da conversa telegralica resultou apenas um maior es
clarecimento da situação no Estado aos representantes henteunistes
na Capital Federal. Nenhuma fórmula, ao que nos afirmaram, foi
assentada ou sugerida,

Interrogamos o sr. Raul Pila sôbre se haviam tratado da
possibilidade de uma reharrnoniz-v-ão da politica rio-grandenses.
Respondeu-nos S. ex. terem apenas conversado sôbre a situação
prestando os esclarecimentos de que careciam os seus pares que se

encontram no Rio.
O sr. Firmino Toreli confirma. Pedimos. então, sua impres

são sôbre a reharmonização. Recusou�se a Iazer declarações, mas

disse-nos entender que o rompimento é um fáto consumado, conside
rand ) impossível uma recomposição.

A voz DO povo Sem quaisquer Iigações politicas.
..JAIRO, CALLADO

INUMEJ�O 619'I
.\

OPEROSIDADE P. R. P.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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asa Três Irm
P.AL.ACIO DAS SECAS

o maior emporio de sêda em Santa Catarina

Amin &Tuffi Irmãos
Ir A mulher ílorlanopolitana, graça e "n- �11���r As grandes cidades se desti:uem-peJI
I canto d03 salões da nossa -haute-gornme», los seus luxuosos e grandes «magazines», as Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atração do mundo elegante.
formosura e á sua elegancia as sedas da Em nossa terra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES IRMAOS..
_ II II se veste com gOsto" a CASA TR�S IRMÃUs·11

legitimas, Luvas, Carteiras,- Cintos e G61as dos ultimas modelos, os
mais usados no Rio e Sao Paulo

Suntuosas, atraentes, esplendidas, vistosas, excelentes e deslumbrantes sedas
" �

Rua

Casaco de Peles de 800$000 por 500;;,000
Renard legítima-Argente de 2:500$000 » 1 :500$000
Idem Idem Idem 2:000$000 » 1 :200$000 (",.)

:·;�r·��)
Idem Idem Idem 1 :800$000 » 1 :OCO$OOO '�é
Renard da Alasca de 1 :200$000 » T50$000
Idem " » » 8fJO$OOO » 400';000
Idem » » }} 700$000 » 350;,,000

I ESTAMPARIAS E MAIS ESTAM'JARIAS COM �I
MELHORES DESENHOS E QUALIDADES POR PREÇOS NUN ICA VISTOS NA PRAÇA DE FLORI t\NOPOLIS ATE' APRE
SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OLE) E CRISTALIZADOS

SÓ na Casa Três �rmã@�

Linho Irlandês para
homem

Sortimento completo
todes as preços

I Chamamos a atenção da distinta freguezía para as péles que vendemos'-=-II quais-são garantidas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des
sas péles como garantimos das nossas sêdas,

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

_ II

Formidavel e Inegualavel st!,ck de�e.das,
fOI recebtdfJ re-

centemente das praças da Rio de e São Paulo

felipe 5rhmiàt
FONE: 1401

rL.ORIANOPOL.IS

Sê,ias e C�épes

Crep Miss (Chine Gloria) todas as Côres
Crep Marrocain
Crep Mangol+sortímento de 35 córes
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo finissimo
Idem Idem Idem
Idem Idem CI petit-poísibola)
Sêda Listada para camisas

3$800
4$500
6$800
7$500

- 11$000
- 10$000

10$000
- 7$000

__________
1

sem

competidDres

Mais de mil contos

em stock
Preços

-
- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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producção

portação da

Orgão official para o con-
1?

trole da e 'ex-

Herva Matte
de Santa Catharina
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.1\·/latri2:: F�ORIANOPOL..IS·
e t""""V""'.. Blurnenau - ..Joir:vil1e - São Fran.isqo - I;-agun.a -

5 I I Mostruarlo perman'écte er-o Oruzelro GQ Swl

E?ecção de Sec'9C1o de

Filiaes
Seoção (':Ie

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras �ara terno. fERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar mAdeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machlnas para officiilas m!thanica�
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geràl para a lavoura: a ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas Locomoveis, Motores de esplosão, rv\otú7es
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�talhe- eleetrícos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para trangmissões: Lo� I

. SJcolchoadoi e Colchas Louça sanítaría - banheira-s mancaes, correias de CMO e fana
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fios Automoveis e. Caminhões FORO F .ças, 4cces-
!-apatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharrnaceuãcos sorios, serviço mechanlco

� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER =� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral =m Empreza Nacional de I�ave�açâo II·Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/Iaria' _. Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�PAVAV.à..Vff������-(@�������_d"����VâVÂV.À.��•
•�o••e.��.���.�A Gazeta · !ndi�a:
I
i Ateníae bem!
I
•

I

II r-;.orm í daveis 10:.101 proprl.., Ir.. v.... II
I. por samana, Iodas as segun· I.v das, 1er981 e sextas·lelral,
O •
G Extração com global de crlslal. " Rua Trajano, n· 1 sobraão RESIDENCIA-Rua Este-

� I 'Lves Junior N. 26
. A ma�h;r,� Ilsu....

_ honestldad�, pOil, OI lar· Telephone n· 1548
TELEF. 1.131lel@3 ião prelencladol ;,;.pelo povo.

I - � ---- - --�. ---
- I �D�a��:s�O

..

G����.'i�6"'·- --- .. --:-�.�,...:;o�l'&';'::,,,••,,��� .

.

ADVOGADO

••••••••• • 0._00••0 F!�a T;2�aRoA�r.��so�Ka_

; Companhia "Aliança da Bahía"i r-=adOl
para o

interio�1• • I Dr. Aderbal R.
• FUNDADA EM 1870 "da Silva
e o

ii Seguros Te restes e Maritimos I
:; Incontestavelmente a- P.RIMEIRA do Brasil I
� CAPITA L R ALIZADO . 9.000:000$000
.. RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS; 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES A�;SUMlDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMil!�35

-

4.280:552$970 •
Apentes. Sub·Agentes"' e Reguladores de�Avsrlae'-em todo. OI Estada. II Partos - Molest'> \

>

IJ',"'ota .' I'rl)t!u�j e I'l�S prir 'P�"� nr
:

ç' n't· .• ,.,

Senhoras e

I Molestias de crianças

I. Dlrelor da Maternidade.
Medico do Hospital

,

Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�íxa Postal 19 ! (Curso de especializr ção em
, LLLj 01\1:. IV. 1.08:5 J:..ND. TELf:.GRAFICO ALL1Al'V{-A .: molestias de senhoras)e .. -O Vende-se, por preço de

ri Escrítórios fJm Laguna e Itajaí • Atende na Maternidade esej� .concerta O ocasião, um autornovel che-
� • até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros, em
" Sub ..Agentes ��m Blurnenau e Lages • e á !ar�e-· Consultorio: SI. Bouzon, á rua Padre perfeito estado.

�.O��i••G.$J.'------.------••_.....: _A_N_IT_A_C_AR_IB_A_l_.D_I,_49_ ���E�����. será plena- MJ�a��2r� Largo 13 de

-�' .. '
. ': :'{�".��(",�4'- r"'����' .,� '·f'�'R:'·��I"'�," .... ';"v�'''' "". '.1. ',

Advogados
I Accacio Mo-I•

•

Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo;. °Ié autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112 •

•

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de advogacla á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277.

I Caixl Postal, 110.
------'

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

Advogado

I
t
i

J "\<[a
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

Fones 1631 •

129�1
Médicos

Dr. Carlos Corrêa
•
I r ".

Agentes em Florian,opolis:

Campos Lobo & Cía.
G
\� Rua

-

I
Dr. Ricardo I
Gottsrnann
Ex-chefe da clinics do Hospn
tal de Nürnberg, [Professqr
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
EspeelaUlla 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 10 ás 12 e

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

ellnlaa médica 'di crlan.
,

9a8 e adultos

Consultas diariamente das
-I horas em diante

Consultorío: Rua' João
Pinto n· 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524
LABORATORIO' DE

ANALISES
.

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLlVERA

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

Janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

�T- •••. - ••

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
I Consult.-R. joão Pinto. 13

1 eleíone, 1595

O HUMOR SM O, MS ai

espirituosas anedótas, historietas
comicas rara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

a -nova revista editada pela S,
A. A NOITE, do Rio de Ja-
neiro.

VENDEM SE duas casas no
distrito «João Pessoa- .

Estreito, com agua cena

nada, chacara, muitas arvo

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

'

casas no. 31 e 35 do Largo
General Osorio e um terreno
á Avenida Rio Branco: no.

90, com 18 metros de frente,
por 30 de fundos.
NO DISTRITO DE SACO

DOS LJMõES uma casa e

terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta
tio.

João Barbato
Distrito «João Pessôa.»

VENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. 15, com

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

príetarío EDELGARDOWEN
DHAUSEN, no Largo 13 de
Maio n. 7.

Vendl!-se uma bem montada
ALFAIATARIA no distri
to de João Pessôa (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

Chevrolet

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GA ZETA-HollCl\hJpolis, Ç::-11-1936

lenha a domicilio
��-��--������������'��������
f\S '::'errarias Serratine, Arno Brincas e Garcia si-

tu-idas nesta Capital tendo resolvido para melhor eficen
era do serviço de fornecimento 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
excelente lenha em tóros, artigo da melhor qualidade ao

preço único de

12$000RS. A CARRADA.
A distinta freguezia

r resteza pelos telefones.

1341 �.-

será atendída com a

FLORIANOPOLIS -
-

r-"',"·..·-)r--MIOS MENSAIS�
...._. ......r, t:_

<I U rt,�A CASA PARA VOCÊ
,� !

s

------------------,----------

COOPER\ÇAO ECONOMIA CAPITALIZAÇÃO
Novo plano proletarlo da

tU{;ar'iei."a Previsara da
Lar"

Autorizaaa e legalizaaa pelo 60uêrno Peaeral, ae ccõrõo com
o Der. 24.503, ae 1934 (rarta Patente n. 9)

COUPON5 para Bonificações de CAPITALIZAÇÃO-QUITA
çÃO, em sorteios mensais pela Loteria Federal (último

sábado de cada mês)
Pelos 4 últimos algarismos ganha o valor do contraio

I,

Mensalídades
;,

11$000 para uma casa de 5:000$000
22$000 » li) li) » 10;000$000
44$000 li) » » » 20:000$000
55$000 » li) » » 25:000$OUO

Quanào 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 PHE-
TERE A ANTIGUIOAD2

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

'.e,
"

Angelo M. La Porta - Diretor presidente
Rua do Rosario, J 09-Rio de Janeiro-TeI�fone 23-0770

Inscrições com os correspondentes
I Angelo M. La Perta &Ci••
EDIFICIO LA PORTA FLORiANOPOLIS

.Casa de Diversões

Familiares
Vispora Imperial

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAf'ITAIS
I·"

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao v ispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens, conforto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

hojeEscreva, Dlt.eSma,
--------------------------------------------

A' PRC A-RADIO CULTURA BLUMENAU
RESERVANDO ANJNCIOS DE SUA CASA COMERAIAL,

OU Dns PRODUTOS DE SUA INDUSTRIA

1500 WATTS na antena

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

Os que cüntratarem anuncias durante o mês
de outubro, terão um abatimento de 50'1. sDbre os

preços da tabela.

APROVEITE ESTA OPOR rUNlDADE

P'R.C.4- Radio Cultura Blumenau - BLUMENAU

- -
-.
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maior

Coube á Es
panha o cá·
Ira da .nais

bela!

Gazeta
Desportiva

10 discursar IPIANQ yende-se;IENCERRADO A
d G • por preço baratíssimo, um

e uerlng piano usado, á Rua Esteves O Congresso
Junior, n. 120. de Chefes de

_� discurso pronunciado pelo DESE.JA con- Policia
MInistro �lemão sr. Goering sô-ll,certar seu radio'?
bre a. relização do novo plano, Procure o BONSON, á rua RIO, 3 -- Encerraram-se, no

guadnenal na Alemanha, com- Padre Miguelinho dia 31 de outubro proximo fin-
titue naturalmente o tema da atua- do, solenemente, os trabalhos do
lidade,' sendo reproduzido no VEND�--SE Congresso de Chefes de Policia
seu texto integral pela maioria no local C�la�anga, (Ba- e 'secretários de Segurança Pú
dos grandes jornais londrinos. se da Aviação Naval), blica dos Estados, os quais fô-

Segundo a opinião geral a reali- i
uma grande chacara, com ram presididos pelo dr. Vicente

zação do novo plano enconomico pomar, duas casas (uma Ráo, ministro da Justiça.
traçado pelo chefe do govêrno: grande e outr� pequena) e Vários Chefes de Policia e

alemão. sr. Adolf Hiter e entre-
I engen.ho de fannha. Tratar á Secretarias àe Segurança Públi

gue pela sua realização concreta
rua TIradentes n. ] 6. ca já regressaram ao seu Estado.

a um dos mais importantes lea-
--- 1088 ders nacional-socialista constitue

S t\NTA CATARINA uma prova grandiosa da elicien

�.-._�"':"::-
........,__....."....��n���-�����������i. cia vital do Terceiro Reich, e da

verdadeira ressurreição da nação
alemã, ressurreição devida a ini
ciativa do Partido Nacional-So
cialista e ao extraordinario espi
rito de nacionalidade dos ale
mães de hoje. Contrariamente a

quanto foi afirmado pela impren-
sa de outras nações o plano qua- Capital
drienal da Alemanha não repre- Reserva
senta uma declaração de guerra RECEBE DEP8SITOS TUNIS, 2 - Em brilhante
aos principias de colaboração reunião efetuada nesta cidade foi
economica internacional. PA6AHDO 05 eleita Miss Europa, li senhori-
A Alemanha sempre f)i e con- SEGUINTES JUROS: ta Antonia Arques, a quem Iô-

tinua sendo favoravel ao tràfego ra anteriormente conferido o titu-
economico livre entre os grandes C(C Limitada 5'1. ala. lo ,Je Miss Espanha.
países, priicipio este que deve CIC. Avísol'revioôj. ala. Tambem as misses Hungria
responder automaticamente as Prazo Fixo S·I. ala. e Russia obtiveram muitos \,0-

necessidades econormcas do ,'. i�����������ª_�t�os�.__mundo.:": ---------

O plano quadrienal não ,con�ti
tue na realidade senão uma or

ganização temperaria para r er-

I' mitir a norma' zação definitiva da

situação atual, que permita en

carar a distribuição das materias

primas de mar.eira justa e razoa-

v I.

raça mongólica que têm cêrca
de 500 milhões de individues
na Asia, conquistou entre os se

cu los l Ov. e 130, a Chinae a

Russia que estiveram sob seu do
minio durante 256 anos. Sómen
te depois da revolução russa,

alguns sabios soviéticos descobri
ram a poeisa épica mongólica.
A Academia de Cencias da
U. R. S. S. publica, atualmente,
uma tradução completa com co

mentarias do Khan Gecer Me-

II
raene. E' de uma grande íanta-

Nos altos da Farmacia Popular, á Praça 15 I
sia a llliada do povo namade.

de Novembro A ESTE'TICA Q'JANTO
������������������������ á forma das pernas varia se-

; gundo os paises. Está visto que
o mesmo conceito não Impera
em todas as partes.

Unidos, as pernas da famosa
estrela cinematogr!lfica Marlene
Dietrich estão consideradas (.Orno

um modelo de pel feição. Porém
entre 05 jndios canbes parece
coisa indlscutivel que as jJ _ r::as

rétas são as unicas desexo
feio. As jovens caribes sentem-se

extraordinarIamente fihzes quando
seus membros inferiores adqui
rem um volume uniforme, desde
os joelhos até os pés Quando',mais gorda é a perna, maior a

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-------iiiiiiiiii�- atração,

A' venda naslboas farmacias
c:.t--'Á:;-" 'é- ,'I'"{�B_�

E'PICA N Representante:: Romano Mattio!i

RUSSIA _ � CAIXA POSTAL, 354 CURITIBA PARANA

Miscelânea

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

._------------

A
LUGAM-SE quartos. Tra

tar pelo fone 1436.

Redator-AcioU de Valconcelol

Remo

Prosseguem ativamente os pre
parativos das guarnições que irão
á raia concorrer ás grandes rega
tas de 15 de Novembro.
O comparecimento de três for

tes clubs de fóra prestarão desusa
do brilho á grande prova e será
uma oportunidade para demons
tração de como está o elegante e

salutar esporte; difundido entre

nós.
As guarnições que Floriano

polis hospedará dia 15 de No
vembro vem em compelto estado
de treino segundo informações
Que temos dos jornais, o que
faz antevêr pareos disputadissimos.

Tudo isto é estímulo para que
os clubs da capital compareçam
com o que de melhor possuem.

I SEGUí{ANÇA DE VOOS
EM f-'.EREOPLANOS - Na
Inglaterra, segundo as estatisticas ,

os aviões fazem 4.000.000
km? sem acidente f;)tal e nos

Estados Unidos sómente ....
3.3000.000 kms. Mas na Ingla
terra são feitos 8.000. 000 kms.

I de vôo por ano, levando um tu-

Ilrai
de 150.000 passageiros, ao

asso que nos Estad:JJ Unidos
oram percorridos 10G.000.OOO
de kms. e conduzidos 860.700
passageiros.

A POESIA
MONGOIJA

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

136:700$000
56:424$498 Pelo representante do C. R.

Aldo Luz, foi proposto na ultima
sessão da Liga, dois prospéctos,
que pensamos, serão de grande
alcance pois o esporte nautico.

Trata um deles da diminuição
da mensalidade dos clubs afas
tados da Capital do Estado, vi
san:lo com isso u 11 auxilio para
conduçao dos barcos quando os

mesmos trouxerem és regatas de
Florianopolis.
O outro projéto é no sentido

da Liga fiscalizar as regatas rea

lizadas [óra da capital, no pro

posito de legalisar a classe dai
remadores, assim como oportuna
mente marcar o local e dia de
lima regata extraardinaria em

Blumenau ou Joinvile.
Os projétos que crêmos ser de

relevante alcance, foram distribuí
dos á comissão de reforma dos
Institutos da Liga.

Grande azafama e íebrís pre
parativos predominam eM nossos

meios desportivos nauticos, para
as I roxirnas e concorridas rega
tas de I 5 do corrente mês.

Os clubes da Capital, Ria
chuelo, Mart:nelli e Aldo Luz,
submetem-se, diariamente, a treinos
rigorosos e estafantes afim de
poderem enfrentar com superio
ridade os participantes ao prélio,
que procedem de outras cidades
catarinenses.
Ainda ôatem, chegou a esta

cidade trazendo barcos e a equi
pe nautica o Clube Nautica Ca
cheira, de Joinvile, pela primeira
vez disputa regata em Floriano
polis, é apontado como sério con

currente.
-------------_

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio PalchoalJ

o Snr. tem sempr.e o cui
dado de tré}zer ri-lB;pas as

suas mãos. E justa. As mãos
sujas, a"ém de desageada
veis, são perigosas á saúde.

Mas reflicta que não são

apenas as suas mãos que se

sujam; estas o Saro as v�;
JlO interior do seu corpo
ha tambem orgãos que-se suo em agua cem assu.car.

;am; estes 9 Snr. ROO "v�",
mas "sente'" que estão

sujos.
O seu apparelho renal, por
exemplo, accumula impure.
zas que prejudicam seria
mente a sua saúde.

Fazendo uso de HELM-ITOL
da Casa "Bayer", conse-

O

flELMITOU

gue ..se tl'azer os rins e todo
o apparelho renal limpos e

desinfectados, evitando-se,
assim, males presentes e fu
turos.

o governa
'dar mineiro

HELMI'l1OL tema-se facil
mente, come o'ma limonada,
dissolvendo os comprimidos

pronunciará
importante

discurso poli_
tico

Bl:.LO HORIZONTE, 2-
De regresso da sua viagem a

São Paulo, on�e foi em compa
nhia do sr. ministro Vicente.
R/o. o sr . .souza CObta, ministro
da Fazenda, estd sendo esperado
por estes dias na capital. Por
ocasião das homenagens que en

tão serão feita5 ao tituhr da perh
da Fazenda, o governador Vala·
dares deverá pronunciar impl t
tante dicurso politico, que está
efldo aguar dado com interesse
m todas as rodas sociais.

','

�,.,�
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Rosamberg é o verdadeiro
chefe da Espanha

Vermelha
LISBOA--4-A politica soviética que domina na Espa

nha passou tambem a fazer inovações. Por intermedio do embaixa
dor e delegado russo em Madrid, estão sendo nomeados agora russos

soviéticos para o serviço de fiscalização das fronteiras, onde êsses
elementos são encarregados de visar os passaportes. O embaixador
Rosemberg dirige atualmente todas as ações.

!3ete govêrnos autonomos
PARIS-4-0 estado que reina na Espanha foi pôsto a

claro em artigo publicado pelo jornal6'cho de Paris dizendo que a

E.spanha dispõe atualmente nada menos de sete govêrnos diferentes,
os quais todos possuem autonomia.

Trata-se de govêrno marxista-comunista em Madrid, govêrno
anarquo-comunista de Barcelona, govêrno anarquo-agrario aragonês,
govêrno anarquo-marxista em Santander, outro semelhante em Valen
cia, govêrno marxista-separatista em Bilbáo, por fim, govêrno pura
mente comunista em Malaga.

Continúam
os violentas ataques da
imprensa situacionista

gaúcha .. COlltra as
frenleunistas

AsseMBResa ! �Visíte o formidavel stock
de tecidos finos da Casa R

PARAIZO
I

. � Rua Felipe Schlnidt n. 21

AHIVER5ARI05

Festeja hoje a sua data ani
versaria natalicia o estimado con

terrâneo sr. Álvaro Tolentino de
Souza Junior, despachante da
Alfandega.

mzação,

o

FLORIANOPOUS, Quinta-feira, :5 de Novembro de 1936

Credito Mu
tuo Predial

Religião

o extraor-
Panalr do Brasil S.A. dinaria
MUDANÇA DE HORARIO triunfo

de Roosevelt
NOVA YORK, 4-As úl

tirnas informações oficiais dão ao

sr . Franklin Roos�velt uma vitó
ria por cêrca de 10 milhões de
votos, sobre o seu competidor
Landon.

De todo o país o presidente
está recebendo felicitações pelo

Os agentes: Siriaco 1. Ate- seu extraordinario triunfo.
rino & Irmão. ---

Para Cruz
Alta

AVISO

D'ora avante passar ão os aviões
da P anair do Brasil SI A., rumo

ao Sul, nas terças-feiras, sendo

que o fechamento das malas se

efetuará neste mesmo dia, ás 11
hora" e rumo ao norte, nas quin
tas-feiras, fechando-se as malas
ás 20 horas do dia antecedente.

Rua Conselheiro Mafra, 29

CARTAZES
DO DIA

CINE IMPERIAL, ás 7,30
Os associados da Congrega- horas, Tentação da mocidade,

ção do Bom Conselho farão, do- com Helen Foster.
mingo prcximo, na Catedral M,�- ClNE REX, ás 7 e 8,30 ho
tropolitana, durante a missa das ras, em soirées chies-Um casa-
6 horas, a comunhão mensal. menta inglês, com Renate Mül-

SENHORITA! Acompanhe ler e Adolf Wohlbruek.

a Moda CINE ROYAL, ás 7,30 ho-
ras, em reprise, Ann Harding e

comprando suas Bolsas e Cintos na Herbtrt Marshall em Corações
em duelo.

CINE IMPERIO, (João Pes�
A Casa que mais barato vende sôa), ás 5, 7 e 830 horas, 001-

gotha.
CINE ODEON, o lider, loca

liza ás 7,30 horas, uma" comedia
cheia de emoções-fimôres de
um dia.

Congregação do
Bom Conselho

Casa. Macedonia

Foi um sonho
de verao

RIO, 2 - Já não se fala

Missa de

o comandante da
região
CRUZ ALTA, 4--Em vi

sita de inspeção á guarnição lo
cal, está sendo esperado nesta

cidade n general Emilio Luci"
E�teves, comandante da Terceira
Região Militar que provavelmente
viajará de avião.

Irradiação de
Roma

A Estação de Roma 2. R.O.
m. 25,4, ke. 11810, irradiar-i
hoje, ás 20,20 horas, o seguint :

Anúncio em italiano, espa

nhól e português.
.

Marcha Real e Giovinezza.
Noticiário em italiano.
Concerto sínlonico.

LISBOA-4-Aos 30 minutos da madrugada de hoje, a I �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�!ii!iiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
emissora de Corunha anunciou que a aviação nacionalista bornbar- Nassa Vida
deou o porto e os aerodromos de Barcelona, assim como arremessou

sobre a capital da Espanha verdadeiras nuvens de folhetos avisando
a população que ela nada terá a temer se se entregar aos rebeldes,
de vez que sómente os chefes extremistas serão submetidos á justiça
do exercito.

TOLEDO-4-Segundo uma informação digna de crédito,
22.640 pessôas foram fuziladas em Madrid e 7.600 em Valencia
até 30 de outubro. Continuam as execuções em massa.

fAZEm r�H05 HOJE
a senhorinha Alda Paiva Quint,

filha do SI. Jorge Quint e aluna
do Instituto de Educação;

a menina Ilka lsabel, filha do
sr. Epaminondas Santos;

ILLESCAS -4-As mulheres e moças são obrigadas a o jovem Valdemar Busch;
trabalhar nas fortificações de Madrid. a senhorinha l\tlaria de Lour-

Os milicianos vermelhos continuam a fazer buscas, altas ho- des Schieíler, filha do sr. Ota
ras da noite, nas residencias dos aristocratas. São varias as titulares vio Schiefler e professora do G.
flue são obrigadas a conduzir sacos de areia e pesadas barricas de !:. Henriq ue Lage;
cimento. Muitas damas da nobreza espanhóla são entregues á bruta- a menina Véra, hlha do sr.

lidade dos milicianos, que consideram as mulheres como prêsa facil. José Simeão de Souza.
Nenhuma delas se atreve a saír á lua, pelo temor de serem arrasta- 5EHTE HOVA
da.; para as casernas. A viuva de um alto funcionaria foi encontrada Acha-se em festas o lar do sr.
morta em seu leito, multiplicando-se os átos de bestialidade pratica- Hugo Garcia com o nascimento
dos por ordem de Moscou. de um menino, que tomou o nome

O mesmo informante calcula o número de defensores de de Hamilton.
Madrid em 60.000. Diariamente chegam novos transportes de tanks
e aviões, procedentes da Russia.

Ontem, o acreditado e impor
tante clube de sorteios-Credito
Mutuo Predial, rea'izou a mais
uma extração, cabendo o premio
maior á caderneta n. 4'286 per

Faz anos hoje a senhorinha tencente aos prestamistas João
Maura Luz, Flha do sr. Fran- Pedro de Souza e Maria Dona

cisco Bruno da Luz, funcionaria r�a Fern�ndes, residentes em Flo

da Diretoria de Terras e Colo- rianopolis, que foram comtempla
I dos com a importancia de . . .

5:175$000.

Está de parabens o casal sr. dr.
José da Rocha Bastos, sub-pro
curador do Estado, e de sua

exma. sra. d. Maria de Lourdes
Caldeira Bastos, com o naseimen
to de uma interessan' e menina
que receberá o nome de Maria
de Lourdes.

HOl\lADO

Ajustou nupcias com a gentil
senhorinha Maura, filha da exma ,

viuva Lilia Lobato, o sr. Um

berto Nappi.
t'HE6Am LlI'-'5

Alherto Stein
Acha-se em Florianopolis o sr,

Alberto Stein, prefeito de Blumt
nau.

Iorn. [osé Ferreira
Está nesta cidade o jornalista

José Ferreira, presidente da Câ
mara de Vereadores de Blume�

6 TRAJANO 6

Clube dos Funcio
narlos Públicos Ci
vis de Santa Ca

tarina
(DEPARTAMENTO ME'

DICO)
Movimento do período de 2

de abril até 30 de outubro de
1936.

Conversação" sobre um argu
mento de atulídade.

Canções interpretadas por Ma
falda De Angelis.

Noticiario em espanhél t! por�
tugues.

Marcha Real e Giovinezza.

Socios atendidos
Consultas
Curativos
Injeções
Visitas a Domicilio

n
a Hospital

n Noturnas
n Urgentes

Intervenções Cirurgicas
Vacinações
Atestados
Exames de Urina

n de Fézes
n de Pús
" de Sangue
n de Mernbranas

So�ios hospitalizados.

2.360 mais, com a insístencia com que

1.022
se vinha fazendo, da proxima

482
reunião da Comissão Mixta que

265
se pretendia ver solenemente ins-

280
talada no dia 3 de novembro.

76
A r,esposta .

do diret?rio das

18 OP?slções. Coligadas, apos a ex- Jo ..na I
131 ?O�IÇãO feita pelo sr, João Neves,

34 e. mterp!�tada c�m� a protelação,
6

I stne die, d?: indicação do fu-

26
turo presidente. � proposta, di- Completou o seu primei. o ani-

93
zia-se numa róda maliciosa de versario de fundação o nosso ccn-

13 dep�ta�os da_ minoria, que a fra?� JORNAL DO P<?VO, de

1
cormssao.v. n�o passou de um, It�Jal, qu� obe?ece a direção do

3
sonho de verao. brilhante [ornalist t Abdon Fó�s.

1 Ada de Linhare$ Peraira

Gustavo da Costa Pereira, filhos, genro, noras e netos,
convidam os seus parentes e pessôas de amizade para assistirem
á missa que, por alma de sua espôsa, mãe, sogra e avó, AD L\
DE UNHARES PEREIRAl farão resar ás 7 horas de sabado
7 do corrente, DA Igreja dv Senhor dos Passos.

'

A' todos quantos compareceram a êsse áto de religião,
desde já se conl=ssarn muito agradecidos.

do
Povo

PORTO ALEGRE, 5 - A imprensa estipendíada nau.

pelos cofres públicos gaúchos continua nos seus violentos
ataques á Frente Unica. O jornal da Noite assim fina- forno Cezar Seára
liza o seu artigo de ontem: Encontra-se nesta cidade o

«Esbanjam, pois, palavras vãs os que ainda recal- nosso colega da imprensa carioca,
citram na ânsia inútil de Justificar um rompimento que jornalista Cezar Seára,
procuraram e levaram a efeito.

ml55A"

E si o fazem para lançar a confusão no espirito
público, perdem tempo. Ausculfem a opinião e verão que Sabado próximo, às 7 horas,
não ha manobras capazes' de ernbai-la. realiza-se, na Igreja do Senhor

Mais curíal, mais honesto, mais nobre sería a con- dos Passos, missa de setimo dia
fissão leal de que romperam porque qulzeram, embora

I
de falecimento em sufragio á alma

omitindo o pensamento oculto que determinou êsse gesto. da veneranda sra. d. .Ada de
Teria, pelo menos, a virtude da franqueza> Linhares Pereira.

VENDE-SE
A' rua Geronimo Coelho

no. 19, estão expostos á ven

da, 1 mobília de quarto com

7 peças.
Preço de ocasião para ne

gocio urgente.

sét!rno dia
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