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Foram apuradas quatro
o seguinte resultado:
Integralismo -491; Pro

secções de [araguã, que

,----_._-_.---

não quer l.Jrna
R

agreSSiva, mas quer� es-
tar apta para r'1ão receiar:l urna
guerr�c:l d fenSf'/é3\" - diz o G�ne-'

Von E3Ior�nberg� Ministro da
GLIE3Jr-r'8 (ja Alemanha.

"A Alemanha
LJerra

raJ

Sem quarsque: ligações politicas.
General Von Blomberg, Ministro da Guerra, da Alemanha

Proprletario e Diretor ReSpOIi53.Vel JAIRO CALLADO

A palavra
Redator-secretario OSLYM COSTA

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

1936 I NUMEHO 460desustentave',
Eis o que prepara as explosões

DO MINISTRO DA GUER- futuras.
RA ALEMAo .A Alemanha de Hitler é hoje convocada imediatamente".

, forte, mais forte do que nunca foi O "Peorle" julga gue: o sr.

BERLIM, 10 - O General a Alemanha do passado. Essa lor- I
Hilb àà ocasião a que as poter

Von Blomberg, ministro da Guer- ça não se deve ao número dos I
ciss européias se reúnam para

ra, pronunciou na cerimonia co- seus batalhões, dos SeUS aviões ou 'I
conversar sôbre a pé\Z e não sô- Devendo ausentar-te, por estes

memorativa dos heróis alemães dos seus canhões. Deve -se inhni-] ?re a ;suwa. l.e?do r;ar. base o dias, desta capital, o estimado
da guerra o seguinte discurso: tamente �ais á unidade e á força bom secso e a igualdade, I oficial, do nosso Ex�rcito capitão

«Decorreu apenas um ano 50· eh sua fe e da sua vontade. T(III - Ántonio Carlos Blttencourt os

bre a última comemoração dos é para nós soldados a mais rica BCEUM. 1 0--As tropas ale.
seus colegas da diretoria do'Ura

herõis, realiz.ada em 1 7 de Mar- seára da nova Alemanha. Il�ã5 h2.eraOl entrada solene em TCDis Club e demais amigos de

ço do ano passado. Este dia fi- Não é a nós que cabe a res- l<.andort sobre o Meno, �onn.e recer-Íhe-ão amanhã. quinta-feira,
cará gravado para sempre na ponsabilidade da corrida arma- Ousseldof. FOriTiaçÕeS, de artJ!hôr:GI ás 19 horas, um lauto jantar na

conciencia dos homens alemães mentiste. Não temos na Alemanha ch�garam pouco depois �a mela séde daquele elub.
como o dia seguinte ao d.l liber- de hoje essas fl �as anonimas,que no:t.e a Francfort onde toram

re-, A lista de adesões para esta

dade militar, do mesmo modo outróra, como hoje, desencadeá- ce�id:s com entusiasmo pela po- homenagem acha-se em poder do

que aconte ceu com a fundação I
ram sempre as guerras do mun�o pUlaçao, qu� ofere�eu a,�s solda -,

encarregado do botequim do Líra
do 'nosso exercito alemão. e levaram à guerra povos pacif .. dos calê e sandwiches",

e serà encerrada amanhã ás 10

Quando então se levantaram' coso A entrada solene realizou-se horas.
'

as bandeiras do velho exercito Não queremos urna revolução com o Burgomestre e o chefe do Um afinado conjunto orques-
com novas cruzes de honra, os mundial, nem os beneficios àa distrito á (rente elas tropas, segui- traI abrilhantarei o jantar.
mais prec!osos bens nos leram entre guerra para os capitalistas que fa-j' dos, pela banda de musica de um Nes5a mesma ccassião será

gues: a liberdade e a honra. MélS zem narchar os POVC8 come Ianto- regImento., . inaugurado, na séde do club do
sabiamos tambem que aquele. dia ches

. I E�, Bo.nn desfilaram bat.er�as colina, o retrato do distinto oíi

inaugurava uma. época da histo- Queremos apenas uma coisa:
I
d� artilharia, �anos?e mu.mçotS cial, áto este, que representa um

ria alemã, �ma ép,oca de força trabalh�r e� segL1�a,r;ça e em .paz I
e u�a forma�o da infantaria, e_�-I merecido preit� a um dos ele

e de potencia, arraigada na von- na orgmzacao pacifica do Relch. quanto, e� C usseldorf esquadri- mentos que mais se tem esforçado
tade de todo o P,ovo e

_

que p�r Q:leremos formar homens razoa-j :.has �e aviões ocuparam as ,C:l� p�la cre�cente prosperidade elo
essa razão não pode senao servir veis.honestos.trabalhadores e bons.. emas que lhe estavam destina- Lua Tems Club.
à paz da Alemanha e á paz do Pedimos apenas ao mundo que I das.

mundo. nos julgue nesta condição". Por toda a parte se notava o

O acontecimento de ontem tem mesmo entusiasmo á chegada das ft n C W, II tíl1S Oo mesmo fim». A FRANÇA ESTA' DISPOS_ tropas, U ii ti

O ministro da Guerra lembrou TA A ENTRAR EM NEGO- "d
- BERNA,' lO-Os circulosg.o· r10S Corre_ioc:,

depois as dicisões toma as on- CIAÇOES b
-

F h vernamentais o s,ervam a maior e Telegra-f'ostem e as razões em que o ue - PARIS lO-Declara-se nos I ddI" deram
d reserva e neutra I a e em re ação

rer as baseou. Em segui a evo circulas autorizados desta capital .

'I h
d

'lOS econtectrnentos na 1'\ eman a. O d'd
. .

cou a recordação « os que ver- que a França está disposta a entrar s can I atos mscntos no con-

leram o sangue pela nação e pe- em negociações com a Alemanha, STAMBUL, 10-0 govên o curso para serventes da 2a. elas- 139.

Io Reich: soldados tombados nas 's0b certas condições. I L.rco manterà completa lleutrah-I se d� Dire,toria Regional dos

guerras de outróra, �o�tos do O gabinete francês resolveu dade no C'ISO alemão.

I �orrelOs e 1 elegrafos dec,te Est'1- Pai IhoOa
Partido Nacional Scclahsta. os ue para trazer á Europa a paz \ do, devprão npresenUlr-se no O total da eleição em Palhoça foi o seguinte: para
dos corpos de a;;sa!tc., no Reno, ea tranquilidade, entraria em ne- A ALEMANHA ARCARA' Hospital Mditar, sexta feira dia prefeito: LibeJ'al-1338; União Republicana--603; Integia
no Rhur, no Odcr e no Danu- gúciações para firmar novo pacto, I COM TODA A RESPONSA- 13, ás, _9 hor�s, afim de s�rem lismo--222. Verecdores:Liberal--1315; União Republica-
bio. Sofreram e mondam pela mesmo com as tropas alemãs ocu- BlLIDADE submetIdos á Inspeção de saúde' na--550; IntegraJismo--220.
Alemanha. pando a Rhenanin. Pensam os fran- BERLlM,9-No discurso pro-

A lIa' seção, de Anltapolis, que foi anulada por

Mas, da nossa forçá r:lepende cezes firmar outro convenio, vol- nunciado pelo Chnnceler Adolfo ter votado, sem as exigencias legais, um eleitor de ImaruÍ

a paz alem�. Não queremos uma tando a Alemanha a participar da Hitler este declar,.lU er.cerrada a �

G
deu o seguinte resultado: Juizes de Paz: Liberal--51; Re�

guerra agressiva, mas que�emos es- Liga das Nações. politica demã de modificações uni- ,S ra. etu I iO publicano-49. Vereadores: Liberal--53, Rcpublicano-48.
lar aptos para não rece!ar lima laterais ent(e o Reich e a r:uro- Va rgas

Prefeito: Liberal-56; Republicano-44.
guerr� defensiva. A nova Alema- LONDRES, 10 -O "Suno

pa, anunciando uma nova éra de
nba espera e deseja que a guerra d,ay Expressll ob�ev� uma entre-

cooperação com o ocidente euro.

desapareça como meio. Mas a vista com o sr. LOlde Gecrge,
peu e i'\ Liga das Nacões. d

RIO, r\hJ -, .Acoompanha-:la
.

' desaparecerá se forem _

o qual declarou: ESç'tro que con- D' d t
,� �eus 1 os VIaJOU, ontem, com Baseiados em noticias colhidas nos meios integr a-

guena 50 j f
.• / «epols e res anos, penso 1 .. EdU 'd r t r' f' d I d t"

-f..llprl·m·ldas as causas da guerra; I'
servaremo� o fiosse sangue riO .' 'd 1

oesuno ao� sta os m os, a Ir as, a las a lxa as em p acar , no IClamos ontem que os
- , A d I J

ser Justo conSl erar enceroca a d D
.

V d P camJ'SJ" 1)"rdes ha l'a I 't j' dI'
POlitico criador. no, o,!cstino d.os E acrescento�:' ec aração .0 I I' lddi'

. &rCl argas, esposa ore- «, v-" \, )} v m e el o reze verea ores no p el-

I I h I Htl t f u:a pea.lg�a a e,�a qua co�sh-ls�dcnteGetulio Vargas. Ito ferido em Blumenau. Melhor informados Dodfn1,·0�) ago-As alianras mutares um a-, c ance er 1 er rans armou a Sl-tI, -

povos. ::t
, , !

_ "
' ...

I
Ulu a prmCipa razao, para que a A' b

.

ra n fci"r çom 'egurnnça q'le os ad t d' I
terais, as sanções e a _poht;ca ,que. t;;açao eU,rope�a e vaI permItIr JU

-

Alemanha se afasta5s� da coope' 1>. _

pos ,reve p��mancJa .. na

l
(.:: (:l, S cI , l cp os O slgnia e e-

.',e" a sua u'nl'ca salvarão da flxa-· gar da sIncendade de todos os -,' daçao amencana os Lustres ItIne- g�ram onze vereadores; a União Democratica 3 e Pró Blu-
..

I :r.

I
laça0 europeia» e acrescentou que· . , ,

E 1
ção e na perpetuação dum esta- homens d.e Estado europeu�. U�a

' ::antes seguuão Viajem para a u- menau .

do de coisas que se tornou in- conferenCia das nações �uropelas rcntinús na fia. página ropa. Continua na 6a págma

ANO III Florianopolis, Quarta-feira, 11 de Março

Jantar de
despedida esultadcs das elei ..

çees municipais
Paratí

Foram apuradas todas as urnas de Parai'. O resul
tado foi o seguinte: Para Prefeito: Liberal-465; Verea
dores: Liberal=a l â; Juízes de Paz: LiberaI-445.

O Partido Liberal não teve concurrente. Foi eleito
prefeito o sr. Eduardo Sprott.

Damos a seguir o resultado da eleição, que tornou
vítorioso o candidato liberal a prefeito sr. Leopoldo Schra
.nann. para prefeito: !..iberal-606; Integralismo-388.

A vitoria liberal

Com os resultados verificados foram eleitos orefei
tos municipais mais os srs. Leopoldo Schramann dê Gas
par; Eduardo Sprott de Parati; major Marcolíno Cabral
de Tubarão; Juliano Luchi de Palhoça e Segundo Dala
Costa, de Concor dia; todos candidatos do Partido Liberal
perfazendo, portanto, um total de quartorze prefeitos já
eleitos pela agrerniaçao partidaria situacionista.

..Jardguá

jaraguá-126; AvuIsos-

Blurnenau

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAT RINEN
nstrou nas urnas, num pleito liber

rimo, o .s u poio ao governo beneme-
--------------------------------

rito de Nerêu Ramos
,0 Partido Liberal já venceu as eleições

qUinze rnuniclpioS, enquar.to o Integralis
conseguiu e�eger dois dos seus candida
e a União Republicana triunfou sórnente
itajaí.

m

em

mo
�tos
em

Junta Comer- A r8tre�lacial do Estado � , :r __
AG__ OLA Atividade da E�ses passageiros pesaram •.

'

_

_

715.725 kgs, e levaram baga-
Candor em gen. com o peso de 133,695 kgs,

ENT�E 1935 a esses algarismos adicionarmos

de do ........=ngftl ;;;w;;r..;;p
-

. �.- o pêso do correio e da carga
�.lIIiJ 'lU dell1.428 kgs., verificamos que

L.OUCOS As estatis- em 1935 os aviões da Condor

Quem, domingo último, teve -- .... ------ ticas pUbl i- transportaram quasi 1.000.000

oportunidade de assistir na Praça cadas de kilos (contra 586.603 kgs.
IS, a retreta realizada pela Ban- Conhecido anil_dor quá- ' em 1934), ou sejam 1.00(}-to-
da do 140. B. c., deve ter, for- ::. A estatistica daquela ernpreza neladas, o que significa que se-

çosamente, ficado supreendido. si mata Dutra demente àe navegação aerea relativa ao riam precisos seis trens de carga
De "Schrnalz Írmãos", represen- E não era para menos. Um ai d C t I

ano de 1935, vem demostrar completos, com 15 vagons de

tados pelos socios.Otto, Adalberto programa d-e seleção; musica fina no xa rez a e II ra com algaiismos bem expressivos o 12 toneladas de capacidade ca-

c Adolfo Schmalz, José Ettd, e uma execução quasi perfeita. desenvolvimento do seu trafego da um, para transportar carga
íalecido, representado por sua rnu- Dizemos quasi, porque, a perlei- S. P t\.ULO, 10 -- A falta sabe ainda por que motivo, Na- sob todos os pontos. igual!
lher d.Ema Ettel e Eugenio Fleis- ção na musica, é um limite atin- de hospicie p.roi a internação talino, num assomo de furia, ati- A sua rêde aerea que, em Por último, o que talvez seja
cher, socios da firma nS.:hmalz & gido apenas, por elementos previ- do grande }t�,l\erorl� dementes, rou-se contra outro demente, o 1934 era de 8.070 kms., teve de maior importancia para a es-

Cia.II, de Joinv.Ie, resolveu disso]- legiados, como o são os <virtuo- que estão recolhidos aos xadrezes carroceiro Joaquim '1artins Costa, um acrescimo de 680(0, atin- tatistica: nenhum acidente pesso ,I
ver a mesma sociedade. em virtu- ses». da policia, ainda hoje ocasionou dt! 31 anos de idade, casado, re- gindo em 1935 um total de .•. se verificou em 1935, podendo
d� de ter expirado I) prazo con- Não <{eixa de ser notavel, o uma impressionante ocorrencia na sidente á rua Palmíra n' I. 113. f172 kms, (o que equivale ao assim a Condor continuar a man-

u atual, sendo distribuidos, entre si. progresso da Banda do 140. B. Polida Central. Agredindo-o a socos, acabou .iiametro do globo!) sendo por ter desde 1930 o elevado gráu
de conformidade com o balanço, C., quo muito deve aos seus di- !'Jum dos cubiculos dessa repar- por agarrar a cabeça de seu com- ela servidos 65 portos, dos quais de segurança de 1000[') para

as imp xtancias seguintes.por saldo rig entes, Ha pouco tempo, veio tição estão alojados cêrca de oi- panheiro de desventura, batendo- 34 em trafego regular. Esse acres- transporte de passageiros. Esl.';' �

de seu capital e lucros: a) á firma transferido para o I 40. B. C., o to loucos, cujo nú-nero, ha pou- a violentamente contra as pare" cimo na rêde aerea foi devido ao porcentagem comparada com a
'

"Schmalz Irmãos" a quantia de rs. tenente João Vitor. que anterior- co foi acrescido com a presenç:! des da prisão. prolongamento da linha do lito- apresentada por estatísticas de

18:900$000; b) á viuva do ex- mente servia no 90. R. A. M., de Natalino Rodrigues. confeitei- Ao ruido e á confusão que se ral para o Norte, até jFortaleza, e grandes empresas extrangeiras, é

socio sr. José EUel rs.8: I 03$380; em Curitiba. e onde por muitos. ro, procedente de Santos, onde estabeleceu entre os demais lou- para o sul, de Buenos Aires via um fátor digno de nota e com

e) ao socio Eugenio FJeischer rs. anos, foi mestre de bandas mili- perdeu a razão. cos, acudiu a guarda da Central. Mendoza e os Andes, até Sentia- provante da bôa organisação e

27 :000$000. Dão-se, portanto, tares, elevando-se em conceito nos Natalino Redriglles é um ho- 03 soldados entraram no xadrez go do Chile, assim como a m- cuidadosa execução dos serviços
reciproca quitação. meios artisticos do Paranà, gra- mem sobejamente conhecido. Co- tirando Natalino, a custo, de cima tensificação do trafego em outras dessa empreza que tem por lema

ças á sua competencia, provada muniste decidido, êle teve papel do pobre carroceiro, que estava linhas já existentes. As perfor- «tudo fazer para a maior segu
em brilhante concurso no Ínstitu- saliente em vários movimentos ex- gravemente ferido, com o sangue manees alcançadas nesse trafego rança dos que lhe confiam sua

to Naci?nal de Musicas do ��o tremistas, notabi�isando-se .na in' I a correr a�undantemente das bre- regular não são menos dignas de vida e valores».
de Janeiro, onde logrou classiíi- suflllç.1o de greves e agitações chas e lesões que apresentava. menção: enquanto em 1934 íô- Quando á regularidade, a es-

car-se em lo. logar. na classe a que pertence. Metido numa camisa de força, ram pervoadas 1.107.715 kms., tatisticn oficial acusa 98,010 sen-

Chegado, ha apenas um mês, Prêso, pela última vez, e reco' Natalino Rodrigues foi transporta- em 1935 esse algarísmo subiu a do os percursos prefixados no

o tenente João Vitor, já nos pro- lhido a bordo de um navio que do para outro cubiculo. 1.333.500 kms., E) que equiva horario executado em 99,8010
porcionou a primeira retreta sob devia zarpar de Sant()", com des- A vitima, depois de medicada le a dizer que só no ano fi.�do os ou praticamente na sua totalida
a sua «batuta», e onde ficou tino ao norte, para onde Nata- na Ássistencia, deu entrada na aviões da Condor fizeram um de! São realmente animadoras

aquilatado o progresso dos mu- lino seda expulso de São Paulo, Santa Casa, em estado gravissimo. percurso igual a 33 vezes a cir- essas estatisticas que demonstram
sicos do 140. B. C. �le se viu protaganista de um e- cU'l1ferencia da terra na altura do o amplo desenvolvimento dessa

Parabens. E que as retretas pisodio sensacional. Negando d V d e�uador. emprela nacional, pioneira do

futuras, sejam a continuação de policia que o agltodor esti vesse en e.se No tran�porte de passageiros trafe�o aereo comercial no Bra�
uma série de sucessos. prêss. o juiz da 2a. vara daque - e cargas as cifras atingiram a um si!.

la cidade, a quem foi impetrada Uma maquin� a vapor total eloquente: sobre os 6.339
uma ordem de «habeas-corpu�», alta e baixa pressão, com passageiros que se itili7.aram d;:,s
realizou uma diligencia a bordo 12 'H. P. seus aviões em 1934, houve um

do navio, trazendo-o de braço! Vê� e tr:üar á rua Felipe aumento de 630(0, perfazendo
para terra e pondo-o em IiLe(da-1 Schmldt no. 123, com Ma- em 1935 o numero destes a ••.

de, fáto êsse que teve extraorrli- noel Cardoso lor. 10.040.
""&S4&&iM1iM&M.. Ji:Mt t**

r\l1ês de Janeiro de
1936

:DISTRÁTOS .

No. do Regs. 1521
Dafa 11-1-936

No. do Regs. 1522
Data 11-1-936

De OUo Schmalz, Adolfo M.
Schmalz, Adalberto Schrnalz, bra
sileiros. r.r',sados. industriais, sócios
,)i darios, e Rlldolfo Schma!z,Gui-
r' , ochmalz, Arno Schmalz,

J ão Schmalz, e Guc,lther Seh
fi dz, bra,,)f.;: roo casados, indus
lei,'! , .3veios cOirunditafÍos, todos
�sidentes em JOlnvile. socios COITl"

,onentes da firma "Schmalz Ir
i .ãosn, da praça de Joinvile, re

solvem de comum acôrdo.dissolver
a mesma_sociedade, recebendo o Promoçãosacio Otto Schmalz 30:000$
Adolfo M. 30:000$ Por decreto governamental, as-

Adalberto 30:000$ sinado hoje, foi promovido por
Rudolfo 6:000$ melecimenl'o a sub-diretor da Re-
Guilherme 6:000$ ceit" Publica, o nosso talentoso
Arno 6:000$ co::terranêo, sr. Dante NatíviJa-
JOãO 6:000$ de, funcionario do TesoulO do
Guenther 6:000$ Elltado.

mma repercussão.
Louco, porém, na falta de um

logar no Juquery, Natalino Ro
drigues deu entrada no xadrez
da Policia Central. aguardando
vaga naquele manicomio.

E!llre os se'lS companheiros de
infelicidade, o confeiteiro tinha-se
como general... Formava-os em

ordem militar; dava vozes de co' ,

mando. E, por fim, punha-os em

march&, indo á frente em voltas
pela exígua prisão, dizend",-lhs
que iam depõr o govêrno e im"

plantar o crêdo vermelho no Bra-
siL.

"

J\'s 17 horas de hoje, não se

Companhia Brasileira Car
bonifera de Araranguá

Estrada de Ferro D. Tereza Cristina

AV!::NIDA RODRiGUES ALVES, 303-331
TELEFONE, 3-1900

End. Teleg. «BARBRANCO»
Río de .Janeiro

Mi,nas em CRESCIUMÁ
ESTADO DE STA. CATARINA

CARVÃO BENEFICIADO PARA VAPOR E
PARA GAZ

Dão-se, portanto reciproca qui ..
tação.

Dr. Pedro de Moura 3=erro
Advogado

Rua Trdjano n. 1 (sobrado)No; do Regs. 1530
Data 25-1-936 ""!'"'" -_

Chá das8Plarltas
(Chá da Sa,Jde)

EXPERij'JIENTE E
COMPARE COM OS

SIMILARES

De AF'U ..loks Pascoal e Ante-
; �.J� .. " ... ,r•. :,f r�\.(�"" _,

._

f
.. ,�.n.o ., " .. \ ,Ju,g. ,."o�, r S!O, lHes nes-

ta capitni, s'Jcio dt, f1r"TIi\ llle gI
rava nesta praça,

IIApos�olos &
Cia.", resolvem dissolver a mesma,
re�ebendo cadll s:)cio a quantia
de rs. 500$000.

8

-
... .. .. _-�-...,_.......... '-

.•
-

� "--"/- - �,._ ... �...

Bebidas Nacionais e Extrài1
geiras só NO
C)AFE' ".JAVA

Praça 15 de Novembro
Anfonio Paschoal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde-Consulforio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrê-a

Partos - MoJestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,;:',;\, ." � � '1
[A DEFESA NO SEGUNDO

�!'� ��) � tO Fr ,�� I TEMPO
�:,� � �J';' ,;" .�1 _,.) Como con zquencia do cansaço

---, da linha d -rteira e a ausencia

li" ""l "'"

I clr. �",�"J�\i �:��',��� RIO-9 -A J
.

•
de Leoni Ias, 'jue, machuca o,

�� � §, � �:.:;:!�t, I'F� pe ep en,re, o

I
não voltou ao campo no tempo

1.'. ,\;rr L �-=-- """:I Sao Cristovão e o Vasco ..la Ga- f' I
'

d B t ffll. "ii�- 'eu l ,. ,,". ma, prossegum o o o.a 01;01826-Morre d. João VI-Na edade de 54 annos, de-
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DIA IODE MARÇO DE I 936-S. MILITÃO

lNosso

Pelo extenso titulo do livro, subtitulo6, de
dicatorias v@-se ao ler-se no fim a data em que
faÍ impresso em Lisboa (1 71 1) qUG a obra ele
Antonil repre3entou a primeira coisa séria a respei
to de econcmia no Brasil. Para contrapor o des
vio da obra de Azeredo a do Jesuita que sempre

representou entre o cle:o dos primeiros seculos a

excepção, e a ortodoxia. Até na prioridade o livro
de Andrione resalta junto do de Azeiedo, com

imensa anterioridade.
O que têm os escritos do Bi"po de economia

anti-cristã, tem os de Andrf'oni, de doulrina.repre
sentativa da palavra dos santos padres. Depois
ainda se veja o que havia de sã economia, o que
havia de tranquilidade, naqueles núcleos quasi feu
daes e tamhem o prospero deles cheirando a qual
quer coisa de feJicld3.de e de nobre, na distribui·
ção e na organisação do trabalho.

E se veja o desastre economÍco da industria
assucareira com a usina moderna não só matando 03

ultimos banguês transplantados para época sem 'am"
biente para eles e se considere na. transformação
do senhor de engenho no usineiro nesse ambiente
exclusivamente mecanico da usina, C0m as obriga
ções e as preocupações do econOmiS.T10 moderno,
o tipo do rico pubre.

São duas ecoil'lmias bem di\'ersas, ou meihor,
o choque de uma economia tradicional muito hu
mana muito viva com a economia do progresso tão

dolorosa e tão seca. Basta que se leia o livro de
l\ntonil mais inlereressante no assúnto do que Bar
b:us em �eu Rerum per Octennium in Bra\lilia
etc. A figura do senhor de engenho que surpreen
deu tanto no decimo sexto seculo a Cardim, pelo
brilho que o deslumbrou foi decaindo, decaindo até
()S senhores remediados de «Casa grande sem fôr
ro» que Tolenare viu (m 18 J 6, até os ridiculos
�enhores dos banguês (i _ hoje metidos em chambres
do chita, guardando a r (:nas dos nobres homens
que os antecederam a arIogancia transformada hoje
em ameaças para os moleques da bagaceira e gritos
que os caboclos não ligam.

A impressão que as "casas grandes!! dão na

gl"nte e de casa grande meslIlO, de me6as grandes
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Carlos Retiaux

Dr. Candido
Ramos

o rRE'DO

Acaba de ser lançado vitorio
samente na Capital da Republica
o BRASIL DE HOJE-jornal
de feição grafica atraente e ma

teria informati va das mais interes
santes e variadas, destacando-se,
por sua indiscutivel oportunidade:
INSTITUTO DOS CO-

Continuação da -2a. página IhO no BraS ·11 MERCIARIOS (amplas informa-
. verme ções e comentarÍos que se relacio-

I) pacto franco-soviético, é diri-
nam a vida dos comerciarios; asgido exclusivamente contra a Ale- COMO SE CONHECERAM mont usará, hoje, da palavra últimas decisões do Conselho Ad-manha, e que a questão do pacto PRESTES E MARIA BERG- na Seção Permanente, para ministratiro do Instituto e do Con-de Locamo, só foi denunciada NER tratól.� do caso do comunis�a selho Regional do DIstrito Fede-

de��i� de assi�ado o pacto franco- alemao, Harry Berger, CUJo ral; etc.-);RELAÇAO de firmas
sovietico, pois que este anulou Rio-la Dizem de Bruxel- depoimento lerá da tribuna trancei

..

dI .

.

,
es rangelTas e nacionais que e

aque e.
r

las que Mana Bergner co-

D" t d I sejam nomear agentes e represen-A Alem:l�ha arcara cem tO?U I nheceu Luís Prestes na capi- Iaman e e

I
tantes comerciais nos Estados, co-

a responsabilidade de tudo aquilo ita! � belza. Regressava êle da I t b d d a_. .

desei ,

L'I
U 000 cc"n OS mo tam em o en ereço e num"

que com justiça eseJa, que e t- Russia e se achava tambem • "
-

f'
.

d'b d d I ld de
..

. rosas irrnas estrangeiras que e-
'. er a e e gua a �. de passagem P?r aquela CI- SÃO PAULO, 9 -Comuni- sejam importar produtos brasilei-

RIO, 9-0 Conselho d(� mi- gd�;f e�sei�pe���a��: a�i��u� cam do Triangulo Mineiro ros.

B "
.

d F' llue na vila Corornazel foi cp- A assinatura anual de R",-
metros a rança, não aceitou o do Komitern .' SIL DE HO,lE (C

.

Idi'
.

- contrado um diamante pesan- J axa posta ..
memor�n um

..

alemão, VIsto

qU<"1
Como se tornasse diticil a do 300 quilates 1321-Rio de Janeiro) custa

as medidas militares adotadas pela viagem de ambos separada- '. .
.

il rci
,

' Um comerciante adquitlu quinze mi reis.Alemanha, estenderam-se a ocup�- mente, o representante da. _

ção de todcs os pontos estrategi- o.R.S.S. em Bruxelas orde- atO Pdrec'404saS pedtra pela·tqUan � Apresente-cos da Rbenania. ," tos _

la e CO.1 os, mUI o em-
nau q ele segUlsse� jun os pa bora o seu valor fosse cal.

OS ESTAJOS UNIDOS FI- ra Rouen, onde tiraram pas- culado em 1.000 contos.
se

CARAO ALHEIOS saportes com n ornes supos-
I tos no consulado portugues, Petro Ieo ! Está sendo intimado a aore-

WASHINGTON, 9-.Nosldizen�0·se �asados. sentar-se o escrivão da Colet.v.ia
circules ohciais acredita-se que os

I
Veiu entao O casal para o RECIFE, 9 - Está sendo

de Cruzeiro do Sul, sr. José FIo-
U

.

t d d I aguardada ordem do Ministe-EstadOf. Unidos, ficarão alheios ao ruguaI eu o passa o pe o rencío de Carvalho, que sem cau-

t b d ,t E rio da Agricultura para o de-fato da violação do tratado de, nosso por o a or o '.la u- sa justificada, vem faltando
b I d t d f sembaraço pela AifandegaLocamo, pela Alemanha. e sem esper ar escon tan-

d it I d terl I
. ao serviço, desde 15 de fevereiro

ças da nossa policia. esta capr a o ma ena vm-
último.

Assinala-se na data de hoje a A MARCHA DO FOGO Em Montividéu o Ministro do da. Alema�ha, pelos en-,
_

passagem do aniversario natalicio, .. Minkin custeou todas as des- genheíros aq�I che�ado_s para Delegadasdo ilustre clinico e politico con- BERLIM, 9-20 mil nazistas, d P t M' procederem investigações no

terrâneo, sr. dr. Candido Ramos, jubilosos, organizaram a Marcha
I
pesas e res es e ana.

Riacho Doce sobre a exis- exoneradas
residente na cidade de Lages. do Fo�o, exatamente na.hora elllll TENTOU SUICIDAR-SE tencia de petroleo.

Catarinense destacado por to- tjIJe Hitler ocupava a tnbuna. !

S "f" d Foram exonerados os 20s. Ie-
dos os títulos, portador de um 404.500 HOMENS RIO- la-Chegou prêso, ac ri LCa n O nentes da Fôrça Pública: Oliveira
caráter ilibado aliado a uma cul-

_
no dias, do Rio Grande do OS nossos in. Joséde Carvalho Costa e José

tura solida e profunda, s. s. é uma BER�IM, 9-As tropas al�- Sul, O comunista Alberto By- Carlos Veloso, dos cargos de de-
personalidade brilhante, reunindo mã� contmuam a. entrar no tem- rinie contra o qual ha veemen- d igenas legados especiais de policia dos
ás eleva-ias qualidades de médi- tono da Renama, calculando-se tes indícios de se encontrar BELEM, 9 _ A proposito municípios de Tijucas e Brusque
co humanitario e honesto as de que o efetivo total presente eleva- no Brasil a serviço da Russia, do telegrama que lhe passou respectivamente.
politico que se manteve, sempre, se a 404.500 homens. para proceder a um inquerito o general Candido Rondon,

----------�

dentro do conceito da verdadeira sobre a causa do fracasso protestando contra a expedi- Isenção
e sã politica. BERLIM, 9 .. ·A Alemanha, do movimento sedicioso de ção espanhola, chefiada peloComo profissional honra a sua. '=OUl a ocupação da Renania, re- Novembro último. capitão Iglesias, ao alto Ama-
distinta classe, tendo prestado du- nacionalizou os rios Reno, Danu- Ontem, Byrinie, que se zonas, a "Folha do Norte"
rante a grande guerra européia re- bio, Elba, Oder e MO$ela. achava prêso no xadrez da publíca vibrante artigo aplau- O govêrno do Estado assinou
velantes serviços comI) membro da

P nc'ar Segurança Politica, tentou dindo o gesto do ilustre mi- dec.;re�o sentando do imposto de
Cruz Vermelha aliada. ara an U I

suicidar-se golpeando os pul- litar e acentmmdo que é pre- exportlção, no corrente ano, ex-
Na politica, s. s., n�o é

me-, SÓ
na A Gazeta sos com uma gilete. ciso que o govêrno brasilei- céto do imposto de expediente,

nos c.onhecido e destacado. QUE TEM LARGA. CIRCU A Assistencia Municipal ro tome medidas energicas as escovas para dentes, pentes de

�h�mad� a cooperar na alta
LAÇÃO EM TODO ES socorreu-o. para impedir que QS nossos celuloide e sementes de lupulo de

admmlstraçao do Estado, com o indigenas sejam perseguidos produção do Estado.
Capitão Orlando Romagem advento do regime discricioné1Iio, TADO PRÊSO O AUXILIAR DE e mortos por expedições que

ocupou a Secretaria da Fazenda,

C INE
BERGER vêm ao Bra3il a cata de objé-

Viação e Agricultura, tornando- tos para enriquecer os mu-
se pelas quaFdades de inteligen- TEATRO REX RIO-la Harry Berger, o seos de países extranhos.
cia e -:le caráter um elemento de chefe Vermelho a quem o Ko-
grande e ponderavel eficiencia no

"HOMENS DE miternc.onfiára a miss�J de Not�s. poli-
progresso do seu Estado natal.

AM N H AN"
convulSIOnar a Amenca do C Ia IS

Buscando o recolhimento do A Sul, tinha como auxiliar um

lar, por motivos de molestia, 05 Este querido cinema preparou individuo_ de nome Hall La- Compar�ceu, ontem. á Policia
constituintes, inspirandos pelos seus para hoje, um programa expecio- neft, que estava sendo ha Central, em name do sr. dr-. Udo
altos meritos, sufragaram-lhe o nal, cuja significação é das mais tempos procurado pela poli- Decher, engenheiro·çhefe da Di- CINE ROYAL, ás 7 e 8,30
nome para Senador da Repu- profuadas para os nossos cGrações cia. retorio de Obras Públicas, os srs. horas, UMA VIUVA ROMAN-
blica, distinção da qual declinou. um programa que aos velhos re- Antem�ontem, embora dis- Amefico Franzoni e João Viei- TICA.
A's inumeras e sinceras de- cordará a juventude e aos moços farçado, Laneft foi prêso ca, comunicando qae durante a

monstrações de júbilo que, na da., Q dia de amanhã. quando se achava no Casino noite foi furtado do prédio pu- CINE ODEON. ás 7 e 8,30
ta de hoje, serão prestadas ao E' "Homens de Amanhã", o Atlantico, sendo recolhido in- blico onde se deve instalar a no- horas, CRIME NAS NUVENS.
tão ilustre filho de Santa Catari·1 extraordinario !luper�filme da Co comunicavel á Segurança po.' va Secretaria de Estado, um pe-
na, «A Gazeta» aj'nta as suas lumbia. feito por moços. Nêle pai- lítica e Social. daço chumbo no valor de cem CINE REX, ás 7 e 830,

Acompanhado de sua filha, felicitações. pita a alma da mocidade, lutan- mil reis. boras, HOMENS DE AMANHÃ.
grac�o5a senhorinha Flora, que do para di.itinguir, na inquietaçãn

-

vai continuar o seu tratamento Delegacia dos dias de hoje, o caminho para JULGOU-SE INCOMPE- IResultadas das eleições:médico, seguiu, ontem, no Comte. F ISOAL a vida àe amanhã. Mostra a vida TENTE •• u

Alcidio para o Rio de Janeiro, a daqueles que um dia terão de mUniCipaiS
exma. sra. d. Marina Bou, espo- Processos despachados interior nos destinos do mundo. sAO PAULO. 10-0 Pro·
sa do sr. coronel Guido Bott, -di-, Auto n. 2 de 1935, da cole. Mostra como os moços de hoje curador Geral da Republica
g?O gerente do Banco do Comer- toria �e Indaial, contr!! Jeronimo se preparam para enfrentar os pro· recorreu á Côrte Suprema
CIO. Dalfovo-Julgado procedente e blemas incertos do futuro. da resolução do juiz federal

Imposto a multa de 5:00IJ$000. Mas não é sómente nisso que Bruno Barbo�a qüe se jul- 1 a' secção (séde) Juizes de Paz: Liberal - 101;Dr. MíguelBoabaid
Autos m. 7,8 e 1 I de 1933, reside o valor d{'ss� filme, magis- gou incompetente para julgar Por São jose-44; Integralismo"':"1. Vereadores: -Liberal

SE'guiu, ontem, no Comandan-
da 2a. coletoria de Joinvile, con- traI. Ha tambf'lll a dire�ã'o for- os militares e civis implica- 100; Por São josé-44; lntegralismo-4_ Para p1efeito:

te Abdio para o Rio de Janei- d t t t' � I t L'b I 106 P S- José 47
tra Leopoldo Rathunde, Cezar midavel de Frank Borzage. a in- os na en alva lle evan e t era _. ; or ao -.

ro, o sr. dr. Miguel Boabaid. d 6
.

t d C ç � �Leone, Simão Santchuk, Jonas terpretação de mestre de Jackie O '. reglmen O e a apa-

I IPelo onib_us da Auto Viação Cordeiro, Estrada de Ferro S. Learl, de Jimmy Butler, de fran- va. Para a beleza e saúde de seus dentes, use sempre
Catarinense, seg·uiram ho)'e para Paulo Rio Grande, Rodolfo Schu- kie Darro e de um grupo exce' O procurador sustenta a Pasta 5 U L B I O L

Id h b competencia da vara federal.
o norte, os seguintes pas�agelfOs: mackr.r, Luís Vitorio Viceli e lente e jovens artistas, om rean-

Idelfonso Antonio Almeida, AI- Rodolfo Wítitz-Julgado ímpro- do com veteranus da classe de (Formula do DR. BACHM.ANN)
�redo Führs, Nelson Dias� Miguel cedente quanto aos primeiros e Lois Wilson e Ralph Morgan. O COMUNISMO NO SENA- A' venda em todas as farmacias e casas
Ab, , F,i,! Bi<enolf, P.cifico procede.te qua.to aos lli!s últimos, "Homens de fimanhf1" será DO de perfumarias.

� II� .....�". �Liel:i 'v.i"gem e Orí Ma- os quais foi imposta a multa de I fociAlizado, hoje, á� 7 e 8 112 ho- �risk. 200$000 a cada um. I tas. RI()-lO�-O sr. Abel Che· I:.iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii_

;t<!!lIJI<;'J�J7
C.,..,........""

� GESTO TRESLOUCADO "BR:�I�,DE

Da Capital da Republica, re

gressou ontem, viajando a bordo
do avião da Condor, o nDSSO dis
tinto conterraneo, dr. Aderbal
Silva, deputado á Assembleia Le

gislativa, de impostos

�era' prorrogado
o estado-de-siiio

A Francaes ...

tá dispas,ta

S. SALVADOR, 10 - Cantidio Marques, filho do
ex-senador Batista Marques, depois de fazer com que
cinco filhinhos ingerissem cianoreto, suicidou-se.voz DO POVO

RIO, 9 - A comissão permanente do Senado está
disposta a conceder a prorrogação, por mais três mêses,
do'estado-de-s'tio, medida solicitada pelo Presídente da

Republica, acreditando-se ser desnecessaria a convocação
extraordinaria da Câmara dos Deputados.

Nossa Vida
fit-lfVER:,AHl05

,. _.

So.irei rep .i i ./iL L ro u

Machado

Festeja hoje o seu aniversario
natalicio o sr. Carlos Rellaux,
�b,'1st;jd() Industó"l esidente em

DeCCHe hoje o aniversario na

te. );·::io do nosso estimado conter

YiV1fO sr. Alvaro Soores Macha-

.J1lberto Stein

, ercso preleitc do rnunicipio
{' Ccnoinhas.
ri

l! .eja hoje o seu amversano

&,,- " 'fiO a prendada senhorita
í '" licpe Bordologlon, sobrinha do
a. Jorge Triandaphiles, comercian
te.

fnc:em AHOS HU1E:

o sr. Haroldo Vilela:
o sr. Davi �:andido da Silva:
o sr. Demostenes Veiga,
° sr. Cicero Candido Claudio.

fHE6Am UH5

Dr. Aderbal Silva

Chegado, ontem, encontra-se

nesta cidade o prezado conterrâneo
H. Alberto Stein, prdeito eleito
em B1umenau, pela Ação Integra
lista.

En<.;Ontra·se nesta cidade o sr.

capitão Orlando Ramagem, brio
so oficial do Exercito, qu<:! vem

servir no 14 B. C,

CARTAZES
DO DIA

Sra. Guida Bott

CINE IMPERIAL, ás 7,30
O CRIME DO VAGÃO PARTI�
CULAR.

Está nesta capital o sr. tenente

Carlvs Ganocho Brito, recent-:

mente transferido para a guarni
ção Federlil de Flurian')polis.

Chegaram ontem do norte do
E"tado os srs: Camilo Silva e JIl"
IiI) Meireles.

OUTR05 PARTem

Continúação da I a. página.
São ..José
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