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L.IBERAL. CATARINENSE?
-----------------------------------------

A GAZET

SR.

RIO, II-Um vespertino publica a seguinte nota:
.. '3egundo informações obtidas nos meios politicos autori

zados, O sr. Perp.ira Lima seguiu de avião para São Paulo. Ha
dias, foi o sr. Lindolio Color que, vindo a esta capital, interrom
pra sua viajem em Santos, partindo em seguida para a Paulicéa,
onde conferenciou com diversos próceres, avistando-se mesmo com

(l governador Atmando de Sales Oliveira.
Chegcu ainda ao nosso conhecimento que o sr. Adolfo

Konder, chefe da oposição em Santa Catarina, recebeu um con

vite para ir a Flor;anopolis, assentar com os elementos do sr.

Nerêu Ramos as báses para a pacificação geral do Estado. Pa
ra as conversações preliminares ten

do em vista êsse acôrdo, ao sr.

Lindolío Color, cujas relações de
aroizade com o situacionismo cata

rinense são as mais intimas, foi da
do o encargo de representar os in
teresses do partido do sr. Nerêu
Ramos, até que ficasse assentada,
em principio, a pacificação, e os

(lois
. grupos politicos podéssem se

entender dirétamente, estabelecendo
se então báses definitivas.

Estamos, pois, na maré das con

ferencias da mais alta importancia.
Para completar a significação des
sas viagens, ha o silenc o dos emis
sarios, que se furtam a fazer de
clerações sobre os fins de tão mis
teriosa movimentação».

RIO, II - Fala insistentemente num acôrdo entre cs

partidos politicos Liberal e Republicano, chefiados pelos drs. Nê
reu Ramos e Adolfo Konder. Acrescenta-se mais que o enten

rl;mento do situacionismo só será feito com o Partido Republicano
C itarinense.

Bandida por
vontade

lívre

Jaalla Gomes veste cama
e participa das

.Brupos de cangaceiros
MACEIO' 10-A bandida «Moças», prêsa ha dias, em

Mata Grande, declarou á policia ter 24 anos de idade, haver

pertencido ao grupo de Cirilo, indo, d�p�is da morte deste,. para
o glupo de Jacaré. Disse que não participou do ataque a Piranhas,
tendo entrado para o banditismo por livre vontade.

O nome verdadeiro dessa bandida é Joana Gomes, sendo
natural da Baía. Tem compleixão franzina, é morena, de semblante
vivo e traja roupa de campanha, lenço encarnado ao pescoço, bOI'
nal a tiracolo; boína, meias côr de rosa, vestindo calças de homem
e alpercatas.

homem

Outra candidatura
�----�--------���--

para presidente da
Republica

RIO II-Os elementos do P. R. P., que tomaram par
te na reunião das oposições, realizada ante-ôntem, sugeriram, a ti

tulo de ensaio, o nome do sr, Borges de Medeiros á sucessão pre

sidencial da Republica. Como porém, caísse a sugestão, pensam êles

apresentar o nome do sr. �incin�to Braga.
. .

Essa informação fOI publicada por um vespernno, que diz
ainda que apezar de não ser conhecida definitivamente a atitude do
sr. Lindolfo Color, parece mais acertado que, continuando com o

general Flôres da Cunha. se afastará para o estrangeiro.
Os motivos que o fazem ficar ao lado do governador gaú

.� cho, são os constantes nos docurr entos escritos em que figuravam as
.

�laullulas já conhecidas.
/1..-

nOS50 Estcôo?
._ --------------
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Sem quaisquer ligações politicas.A DO POVOvoz
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Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
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o sr. Getulio5erá co nr e ô:- .,.. .

nao Ira mais
á Baia

a
demissão ao sr.RIO, 11--O sr. Getulio Var

gas não poderá, de momento,
fazer sua anunciada viagem á
Baía. A proposito, o presidente
da Republica telegrafou ao go
vernador Jurací Magalhães nos

seguintes termos:

«Lamento não poder, de mo

mento, rever a terra baiana, ela
qual guardo gratas recordações.

Pela situação política e por ter

de receber as personalidades ilus
tres que nos visitarão estarei im
possibilitado de realizar, agora,
a minha visita a êsse Estado».

\ PORTO ALEGRE, 12 - O sr. Lindolío Cclor a quem o governo cienuficarã
do desejo de ve-Io continuar á frente dos negocias da Fazenda, manteve, após a SlJ]
volta do Rio, o pedido de demissão e, dêsse modo, é possível que hoje ou amanhã seja
assinado o áto da sua exoneração.

Para substitui-lo vários nomes têm estado em cogitação sem que, entretanto,
tenha sido feita a escolha definítiva . .A principio foram lembrados os nomes dos deputa
dos federais Dario Crespo e Ascanlo Tubino. Depois, porém, foram afastados por ter
sido julgada necessaria a presença de ambos na Câmara. E neste rnoment : os nomes
mais falados e entre os quais, possivelmente, será sucessor do sr. Lindolío Color, são
os dos srs. Carlos Heitor de Azevedo e Hercilio Domingues, o primeire já anterior
mente titular da pasta e, o último, presidente do Tribunal de Contas.

Quanto á Secretaria da Agricultura, é muito provavel que venha ocupa-la o
sr. Meireles Leite, prefeito do Rio Grande, que já fôra, aliàs, o candidato do govêrno,afastado em virtude de ter surgido o acôrdo de janeiro.

o Hercilio Domingues
para substitui .. lo

catarinense
. 'do

indica-

CAFE' BOM 50' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Palchoal

SUCESSO
Distribuição
de sementes A definição das oposi-

ções Coligadas de pintora brast .

O serviço de Expansão Agri- leira
cola e. P�st�ril, na Trindade, RlO, II - O sr. Batista Luzardo, interrogado so-

. MONT�VIDE U, 10- A
está distribuindo acs pequenos bre a execução do octologo e a constituição da Comissão plll�ora GUiomar

.

Fagund.�s rem
lavradores sementes -:!e arroz. I Mixta, declarou: obtido grande exito com a ex-

Por seu turno a Secrata ía da «Fizemos, para Parlo Alegre, um relatorio da últi- posição r�centemtnte inaugurada
Fazenda e Agricultura já distri- ma reunião, submetendo aos chefes da Frente Unica os nesta capital, que ontem, domino
buiu entre os agricultores da ilha resultados dos nossos debates. Evidentemente ternos po- g�, foi visitada por numeroso pú
e de diversos municípios do con- deres para tratar do essúnto, mas julgamos mais acertado blico,
tinente 86 sacos de sementes de informar os nossos companheiros das várias matérias -----::::-:--:--------
mamona. tratadas. ALUGA-SE quartos, tratar

Não é verdade que a reunião ter.ha transcorrido pelo fone, 1.436.

Exanereça-a
num abiente de agitação. Tambem é inveridico que os

.. chefes da Frente Unica sugerirarr. de Porto Alegre, uma

modificação no octologo.
Logo que chege a resposta de Porto Alegre, con

tinuará a reunião da comissão diretora da minoria, sendo
sua decisão submetida á deliberação final da bancada das
Oposições Coligadas.»

-------------------------------

aprovado
o Governo do E�tado apro

vou o, concu�so realizado paralente da cadeira de Psicologia e

Pedag';:;ia da Escola Normál
Sc:cun.i1i ia desta capital, no qual
fOI aprova .lo o candidata inscrito
prof. JJão Roberto Morreira.

COllcurso. Foi exonerado, ha dias, das
funções de delegado especial em

Blumenau e com jurisdição em

[araguá, o cap. Trogilio Melo.

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO

OAF'E' .JAVA
Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

N�nhum governador Contraban dosfOI consu Itado so- . .

bre a constituição de ouro, prata e joias
da Comissão M íxta RJO, II--Administração da

Alfandega comunicou ao diretor
do expediente do Tesouro Na
cional haver essa repartição apreen
dido 9.500 gramas de ouro em

barra e dezeseis de joi.':ls e moe

das de prata, além de outros

metais.
Foram apreendidos, também,

quinze contrebandos de moedas

pr ata.

Minas vaíRI01 11--Acentua um ves

pertino que nenhum governador
foi consultado sobre a sucessão
e constituição da Comissão Mix-

.

..

.�

BELO HC?RIZ\)t:JTE, 11 Anuncia-se que por
oca�lao da próxima VISIta, do sr. Artur de Souza Costa,rmnistro da Fazenda a esta capital, o sr. Benedito Vaia.
dares, go.v.ernador do Estado, pronunciará importante dis
curso pohtlco! .

no q�al. traçará os rumos a serem feguidos pela politica rmnetra no caso da sucessão prt:siJencial.

ta, em cuja representação vão

permanecer afastados os governos
ou situações de três dos maiores
Estados: Minas Gerais, S. Paulo
e Rio Grande.
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GAZETA-Florianopolis_.- 16E9

Trê

AminT ft.:�".om &
li- A mulher f10riano:tana, graça e :lI II��::-:,-:�::�I!
I

canto dos salões da nossa «haute-g.ur.me», ���� los seus luxuosos e gl ..ndcs «.mag(:Zi!les»,
as

Ivida e alegria das nossas ruas, alía á sua lojas que são a atração do mU,1Jo «legar-te. I

formosura e á sua elegancia as sedas da =_ _ Em nossa te: ra, o orgulho da mulher que

II CASA TRES lRMAOS... II I�v:::m gÕst:_é_:CASA�:'b I::'�JI

G
�,
sY�
'C?!;;;'
il."'"�
G
�
�
•
•
"
• Renards legitimas, Luvaã7Carteiras, Cintos e Gólas dos
., mais usados no Rio e Sao Paulo•
•

u!tin";Qs n.....odelos, os

D
Suntuosas, atraentes, esplendidas,e,vistosas,�;excelentes e deslumbrantes sedas

ESTAlVlPARIAS E MAIS ES'f \MPARIAS COM OS

MELHORES DESENHOS E QUALIDADES P;-IR PREÇOS NllN

CA VISTOS NA PRAÇA DE FlORIl\NOPOLIS ATE' APRE

SENTE DATA.

ESTAMPARIA A OlE') E Cf..:ISTALIZI\DOS

só na Casa Três 1§�lnãcs

Sê,'ias e C�épes

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

- 11$000
- 10$000

10$000
7$000

Crep Míss (Chlne Gloria) todas �as Côres
Crcp Marrocain
Crer Mangol+sortimento de 35 cõres
Idem Idem Idem artigo superior
Crep Mongol estampado-artigo finíssimo
Idem Idem Idem
Idem Idem C{ petit-poistbola)
Sêda Listada para camisas

80'0$000 por 500�,000
de 2:500$000 » 1 :500$000

2:000$000)} 1 :200$000
1 :800$000 » 1 :OCO$OOO
1 :200$000» í50$OOO
810$000» 400$000
700$')00 »

__3_50$000 I

Casaco de Peles de
Renard legttirna-Argente
Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Renard da Alasca de
Idem »» »

I Idem »» })L -_j

de mil contosMais

em stock
SCHr�til1ten"io (�C]};v�:··�letDI�""

tades os p�"eçcs
de'Preças sem

competidores
t:dílicÍo

I Chamamos a atenção da distinta freguezia para as péles que vendemos,:1I
EiS'SãO

garantIdas por muito tempo e não somente garantimos a durabilidades des- IIpélesjcomo garantimos das nossas sêdas.
E'la única casa na praça que garante suas mercadorias. _di

Formidavel e Inegualavel :!r�=c��J��::!
centemente das praças do Rio de e São l�u�U�t)

Rua Fellpe 5chmiat
FON .114

IN;··
.

__ i

,'o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--------.....---------------------------------------"...... ,-, ).-,-----

.A������A��
'� �

I c a r los Ho e p c k. e SI8.,�
I Metrlz: FL..ORIANOPOL..IS �
� Fl'lllaes e�.' Blurnenau - .Joinville - São Francisco - Laguna - _ages �,__� I I I Mostruario parmaneote el"'Y!l Cruzei.ro do Sul

�

I Seoção (:ia SecçãO de Sec9_o de
FAZEND.AS:

Fazendas nac10naes e extrange'ras �ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para eonstrucções: Machinas para officinas �chanicas.
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ?' ades,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomoveís, Motores de esplosão, tVloton�s
Lã em nove llos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -�talhe- electrícos
Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísaões: r:o I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .Jleos e graxas lubrificantes
rC»l1has e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e, Caminhões FORD' Peças, �-:ces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar OOODYER �

� Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electríco em geral. � .

� Empreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max,. �

� Fabrica de Pontas "Rite h/laria" -- Fabrica de Gelo "'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�V.AVLWAVD.&���"" ..,

J�����������V..ô..VAV���.

YEf\lDEM SE duas casas no

Rua Trajano, n· 1 sobrado RESIDENCIA- Rua Este- distrito -[oão Pessõa-,

I 'Lves Junior N. 26 Estreito, com agua cena-

TeIephone n· 1548 nada, chacara, muitas arvo-
TELEF. 1.131 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 asaria e um terreno
á Avenida Rio Branco. no.

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

DOS LIMõES uma casa e
terreno de 12 x 24.
Os interessados deverão

entender-se com o proprieta-
rio.

João Barbato
Distrito -Ioão Pessôa.»

Agentes em F Iorian opo I is :

�� Campos .Lobo & Cía. I
..� �ua Consarhstro Mafra, 35 (sobrado) r�íxa Postal 19 O� t tu.t.tLrt»]: lV. 1.083 END. TELEGRAfltO ALLfA!v{-A • (Curso de especialização em

� � molestias de senhoras)
E Itóri L gu n e It

- ,... 'O' t Vende-se, por preço de�� serl orlos e�rn ...a a ajal o Atende na Maternidade eseja .concer a o ocasião, um automovel che-�J • até ás 8 112 da manhã seu radio? Procure o vrolet de 6 cilindros emt:� Sub-Agentes sr'n Blurnenau e LageQ • eá �al�e-Cr"Jnsultori(}: st.. B01170n, á rua Padre perfeito estaco .
. ""'_ �. ANIlA C.. __ iBAi . ..,l, 49 \1u � i )guel!JJh�, 4�e será pIela- Tratar no La-rgo 13' de

.._ �e.a.$OGGO.---_-.'----- -,.-,-....,..._---..".---- Mente �atimito, �aio n,_21.

A GazetaO���•••••------.------

I
I Fitentce bem 1
•
•
•
fi
•

I
tJ

Advogados
I Accacio Mo-I•

fi
.,

Agencia Moderna de Pu- •
blicações, com séde em São Paulo;

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente n. 112

-

feira tem seu escrip-

t6J io de advogacía á rua

Visconue de Ouro Preto

n. 70. - Phone: 1277. -

�l Postal, 110. _j
I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I.

Advogado

F'ormídaveís lortelol proprlol, tres vez..

por lamana, todas as segun·
dai, {�er981 e I8xtas·lelral,

Extração com globol de crlllal.

•

I
a

A ma� , I '1"'l� 118U. .. honestidade, pOil, OI lor·

I.I�, jão presoncladol pelo povo.

I :...:: Dr. Renato=
(,t,f..,_ =:8arbosa=:

.•����u.�_'_· ...-::-�.- -� .-;�;i!1�'-.�•••��� . ADVOGADO

••••••••• • ."_00.. Rua Trajano; ? Msob.)
II

Bah ía"!� \
Fone 1325-Ater.Je cha..

e
:

mados para o interior.

:: Companhia "Aliança da II I
.

o �������--����������������� �� FUNDADA EM 1870 "Dr,Aderb�1 R.

� • da �lIva
• 5 T t M itl • J (\qa

• eguros e res es e arl Imos
• RuaCons. Mafra. 10 (sob.

I,: Incontestavelmente a' PRIMEIRA do Brasil II
Fones 1631 p.

1290_1
�

CAPITA L R AUZADO 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 Af�SUMIDAS:EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EMI1935 4.280:552$970

....--.__ .-L-_--..:..... _"-t,-

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidadel
Medico do HOlpital

Médicos

•
. 1�f"lI'!!t!l"g Sub-M/fmtes- e PP.�1,11'''''''�6 rle- Av�rl�!J"llu,' t"rf�, ,.,- [!tadu I

- "-. _-o -r- .. r & ptiAh -ilho '.. i- r r �Q" ;'1}'rêlllllt;,iri\l.

Dr. Carlos Corrêa
�

· ,

Chevrolet--------

!n,dica:

o

"-1"· ;',,1[',

Dr. Rica
GottSrTlé. -'o

....

D r. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 1 6- horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 1.3

1 elefone, 1595

Ex -chefe da clinicá do ln
tal de Nürnberg, (Pscressor
Indórg Burkhardt e Professor I

Erwin Kreuter)
Especlalll�a em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do
enças elas senhoras) e partos,
cirurgia do sistema cervoso e

operações de plastica

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 � das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

Dr.:Artur Pereira
e Oliveira

Cllnlca médica (de orlan
ça8 e adultol

Consultas diariamente das
4 horas em diante

Consultoria: Rua' João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�si<1ência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

PONE-1524
LABORATORIO :úE

ANALISES

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OLIVfRA

Curso de especializ ação em

Bactroriologia no Lab. de
Saude Pública do Rio de

janeiro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos

( } t l\ ( I � 1\ C. r as ei
espirituosas anedótas, historietas
cornicas r ara rir, é cultivado nas

paginas de

Vamos LêJ!

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

YENDE--SEa casa sita á rua VITOR
MEIRELES n. IS, com

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

prietr DELGARDOWEN
D�P N, no Largo 13 de
Mal( n, 7.
--�� -----------

Y
-

;e uma bem montada
ALI·AIATARIA no distri
to de joão Pess8a (Estreito).

Melhores informações nesta re

dação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Foi 5o_penço o avanço
das, forças r.acionalistas nas ruas de Madrid

------------------.------------------------

A Russia vai enviAr podero- Nossa Vida'
sa divisão do Exército A GAZETA ,

\

enzern nHOS HOJE

PARIS, 11 - -Le [our» continúa a publicação do re-
a senhorinha Joaquilla Carva-

LHo de um francês que serviu durante ,vários anos na lho Costa, filha da exma, viuva
fróta vermelha e conseguiu fugir em Barcelona, do car- Joaquina Carvalho Costa;
gueiro «Zyrianine». a exma, sra, Luisa Couto, irmã

Essas revelações assumem caracter sensacional e ao do sr. Jaime Couto;
mesmo tempo põem á mostra os propositos da Russia

o jovem academico lImar Cor-
ante a derrota sofrida na guerra internacional da Es-

rêa;
panha. o jovem Adolfo B. da Sil-

Diz êsse ex-marinheiro da marinha soviética que os veira Junior;
russos estão preparando atualmente em Odessa o em-

o jovem Antonio Pedro Aman
barque de toda uma divisão russa, de extraordinaria po- te, empregado das oficinas da
tencia bélica, a qual levará 250 canhões e 100 tanques, Imprensa Oficial:
destinades a Barcelona. o sr Jacinto MafIa'

O transp?rte dessa divisão sov�ética, que é instruida
a m�nina Clamlr 'Terêsinha,

segundo a tática moderna, será feito com toda, a s.egu- filha do sr. João Marinonso de
rança, podendo transpor todos os obstaculos. Alem diSSO, Souza,
dois submarinos escoltarão esse reforço para Catalunha,
afim de fundar uma filial da Russía.

O carregamento do navio que foi abandonado pelo
francês, constava de canhões, tanques e munições, tendo
sido todo o material desembarcado em Barcelona, sob
grande misterio.

Antes de efetuado o descarregamento os milicianos
desembaraçaram as ruas de espectadores índiscrétos. O miSSA

navio trazia tambem viveres, que foram desembarcados
durante o dia, perante numerosa concorrencia da popula
ção que ocorreu ao cáis, onde levou uma manifestação
em homenagem á Russia.

-0-

GIBRALTAR 11-A estação de radio de Sevilha in
forma que está paralizado o avanço das forças naciona

listas, em virtude da organização das colunas da reta

guarda.

o
----------------------------------.----------------------------------

A v o z D o v o

FLORIANOPOLIS, IQuinta-feira, 12 de Novembro de 1936

C'ó�ró�ÃS Viajem inaugural
CINE REX, ás 5,7 e 8,30 ���������-l�������

horas, um filme surpreendente com B e I g r a n oDouglas Fairbanks Jor. e Elissa
Landi--Cavaleiro de improvi
so, e um desenho colorido deWalt
Disney-O dia de juizo de
P/uto.

do

da c. Hamburgueza
Americana

Sul

5EHTE HOVA

CINE IMPERIAL, ás 7,30
horas, Jack Oackie em Ondas
sonoras de 1936.

CINE IMPERIO, (João Pes
sôa), ás 7,30 horas, Legião das
abnegadas, com John Boles e

Loretta Young.

Está em festas o lar do sr.

Acarí Margarida, pintor, C0m o

nascimento de um menino que to

mou o nome de Lauro Severiano.

Sabado, dia 14, a familia do
dr. J. J. de Souza, fará cele
brar missa na Capela de São Se
bastião, em comemoração a pas

sagem do primeiro aniversario de
falecimento do nosso conterrâneo
Pedro Piéri.

..,

VIENA, 11 - A Austria a

a Hungria acabam de reconhecer
a conquista da E�iopia pela Ira
lia.

45 crianças
intoxicadas

ASSOMBROSO! �lVisíte O formidavel stock

de tecidos finos da Casa R
PARAIZO

'

I

fi Rua:Felipe Sch.nidt n. 21
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