
Ha Int.,,_e:.; fI: suprimida a iluminação pública em

"it;uassl1. San ,,J�p!> Estreito, devido, segundo alega a

ü:1\�::nll\a concessiouarla, ao aumento consideravel de
o '�'! ��; luz particular.

L",r�luli·�8, cc.n a noticia de que a firma Fett & Cia.
iria importar novo eixo de aço, surgiu a esperança de que
aquele serviço íôsse restabelecido.

Cientificados de que a aquisição do referido eixo
r.ào importaria na voita do fornecimento de iluminação
pública, procuramos ouvir o abastado e conceituado in

dustrial, sr. Helmutt Fett, chefe da potentosa firma Fett Ar�O
& Cia., fornecedora de luz e energia á concessionaria.

Perfeito ca valheiro e fidalgo no tratar, o nosso dis-
1 nto patricio atendeu -nos gentilmente, concedendo-nos :1

seguinte entrevista:
-E' exato que a vossa firma mandou importar um

n JVo eixo de aço para vossa possante maquina a vapor?
-Sim, esta importação está sendo feita por ínterme

dio da Casa Hoepcke.
-Está pois de parabens o povo de São José e Bi

guassú com esse Melhoramento, passando a gozar
novamente a iluminação pública tão util e necessaria ?

-lnf\.lizmente não pósso responder com a mesma

sat.sfação, pois o novo eixo virá consolidar os serviços
de força e luz existentes sem aumentar o potenci 31 de

nossa maquina, O consumo destes dois munici pios cres

rCLI consideravelmente e a luz suprimida da iluminação
publica já foi substituida pelo consumo de luz particular.

-E' pois destituído de verdade que a população ve

nha ser beneficiada com a iluminação pública com a nova

montagem do eixo?
-E' impossível concordarmos com esta medida, pois

vem pôr em perigo novamente a estabilidade de nossas

industrias, com o que não p .dernos con .ordar de! íórma

alguma, assim como nôs veríamos na contingcncia de

dentro em pouco importar novamente um novo eixo, cujo
preço monta a 20 contos.

-Qual S� rla afinal o caminho a tomar?
-A nossa firma com a montagem de mais uma

possante caldeira a vapor poderia anexar mais um motor

a vapor, sendo então o potencial de energia aumentado
em mais de 150 HP.; 'isso porém é de competencia e

obrigação da Cia, Tração e Força resolver conosco, sem

nf)S desejar irnpôr emprego de capital, que sómente para
ê",se fim traria. utilidade, visto qu� para as nossas neces-

�_ idades pOSSUimos ío.ça e luz suficientes,
-
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as ruas àe 5G José, Estreito e Biguas'5�Ú�·'f'
-o conceituado industr ial Helmutt Fett expõe ê

Gazeta" os motivos que determinam a

"jontinuação dêss'3 inqualificavel abuso da
npanhia Tração, Luz e Força.
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A voz 00 POVO Sem quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO

IIII Florianopolis, Sabado 2 de Janeiro .de

CALLADO

Notas & FátosV
ADVOGADOS DA «POLI-
TICA SITUACIONISTA

CATARINENSE»

I' TIM A

Tomará

O dr. Ivo d'Aquino, que já solí- Ontem .ís 22 horas, mais inqueríto, e arroladas as s�- cadavérico efetuado no H03
citou demissão do cargo de secre-

tario da Viação e Obras Públicas, ou menos, em Capoeiras. re- guintes testemunhas: sargen- pital de Caridade, Dela mé.

instalará, nesta capital. escrítorío de gistou-se um fáto que im- to Davi, da Força Pública, dica legista LIa Poli�ia Civil,
advocacia, sendo seu companheiro o pressionou vivamente aos que João Ouvidío Montenegro, B. (oi removido para a sua resi.
sr. dr. Altamiro Guimarães. viajavam desta capital para Maciel e outras. deucia, no distrito de João
A' porta será afixado o seguinte Palhoça, no onibus rr 40. ela O cadaver de Paulino Lau- Pessoa. sendo no Cerniterio

cartaz: E Z h' & I
- .

d M'"SÓ se trata de uma causa __ a mpre�a ac 1
. rmao�, nn O elO, após o exame daquela localidac'e sepultado.

sucessão presidencial". conduzido por Otavio Zachi. ---

Quando o veículo vencia Epifania Campanha
AS DUPLAS o morro das Capoeiras; em- S Ia

d S III- ai
Quinta-feira última, por diversas balado, um dos passageiros, ueUpira e o ai UIa [!JI

vezes, vimos confabulando, be n dis- de nome Paulíno Laurinda Foi exonerado a pedido, do riedadetancízdos, as duplas Olívio-Manoel Melo de côr branca com cargo de sub-delegado de poli-
Pedro e Ivo-Altamtro, 124' de Id d

'

lt l'
•

d d' trit d J P" Ao sr. deputado dr. Altamiro
Por mais que se encontrassem não I.

anos e 1 � e, so era, era
. ? .

IS ri o e o�o esso�,
foi possível se misturar. pagou-se do ombus ao sólo, mumci, 10 de Sã) Jose, o sr. Epi- Guimarães, que presidiu os tra-

Cada dupla tem o seu segredo e recebendo, em consequencia Ianio Sucupira de Marrocos, que
balhos da Comissão Executiva

taltsman. do choque, gravissimos feri- vinha exercendo a juelae (unções da «Campanha de Solidarieda-
OBSERVADOR mentes na cabeça. com geral agraào. de», o sr. Adolfo Silveira,

1. Logo que, apreensivos, os Presidente do Clube dos Fm,-

passàgeiros observaram a la- Igreja Grega cionar.i0s Publicos. Civis de Santa

mentavel ocorrencia, fizeram O t d
Cal nna, comunicou em oficio,

parar o carro, tomando, áto r o oxa I que aquela associação arrecadou

continuo, as necessarias Vro- Ontem, inicio do Ano Novo, para a c nstrução do Pre\'enló-

videncias. a Igreja Grega comemorou o d a
I rio a imps>rtancla de Rs. . .

f A vítima; então, em esta- da Ciscumcisão de Jesus e tam-' 1: 1') 2$800 que punha á sua

do gráve, foi conduzida pa- bem de São Brasilios, arcebispo disposição.
ra a Policia Civil, nesta ca- de Cesaréa, cognominado o Do mesmo modo, a Rêde da

pital, sendo logo transporta- "Grande". Vi ição Ferrea Paraná - San'a

ca para o Hospital de Cari- A's 7,30 da manhã. houve Catarina, comunicou a arrecada

deda, vindo a falecer, na solene missa festiva finda a qual Çã0 da quantia Rs. 3:'::00$000
manhã de hoje. foi cantado Te Dcum. subscrita com o mesmo elevado

O chauffeur do onibus, sr. C t.
propósito de contribuir para aque-

Otavia Zachi apresentou-se ....ec re iirna la construção,
-----------------------

ao sub-delegado de policia de Viação V·
'" A

dodistrito de João Pessôa, laJa.nra.es
sendo aberto o respectivo Foram nomeados para fun- ... � tcionarios da Secretaria de Via- N mUSi res

HOm enagem çao e Obras Publica-Osvaldo A pó, alguns dias nesta capi-
•
A Freitas, porteiro encarregado fi til, onde foi alvo de demonstra-

ao dr. N e. eu Ramos chario: Maria das Dore� Bitten- çõ is de simpatia e amizade r"

Será inaugurado, hoje, ás 16 court,' datílografa; Carmen da gressou, hoje, via aérea, para a

horas, no €_abJrJe e do ?r.. Se- Gama Costa, datílografa enCdrre- Capital da Republica) o sr. c!e
cretarlo da Segurança PublIca, o gadl do serviço de expediente; putado pe. Arruda Câmara, lo.
retrato do dr. Nerêu Rilmos, pre- Teodoceto Telember, arquivista; vice-presidente da Câmara cos
claro governador do Estado. Vidal Ramos Neto escrivão do Deputados.

�alará, em nome �os funcio- secretário; Arnaldo Donatelli, Em SUiJ companhia viajou v

nan�s daquela .repartlção, ? -sr. servente; e Luís Rebelo, chauf. sr. Cap. Peres Bar�osa que aqui
Informaram-nos,ontem,que Mano Ja'lues Dias, do Gabmete feur. esteve em visita aos seus coJe-

,) governador dr. Nerêu Ra- de Identificação. gas da Fôrça Pública.
mos, convidará o sr. dr.Celso p

- Dispensaria Ao embarque dos ilustres via-
Fausto, ilustre e operoso se·

_

rOmfJçOeS "Clement".no jantes comparec:ram os drs. Ne-
aetário da Fazenda. para Foram promovidas, á datílo- rêu Ramos, Governador do Es·
exercer o cargo de secretário' grafa de Ia. e 2a. classe, respe� Fraga" tad" S cletarios, oficiais da For-
ja Viação e Obras Públicas. tivamente, Ibrantina Melquiades de ça PLbEca e glande numero dp.
Adeantaram-nos, ainda,que Souza Coelho e Celeite Arantes Os diretores do Dispensaria amigos, tendo'se feito ouvir a

O dr. Celso Fausto, aceit::lrá, Ribas. «ClementinrJ Fr�ga», convidam, banda de musica dasuela disci·
jeixando, por estes dias, a por :!osso intermédio, as autori plinada corporação militar.

hoje, D governador pasta da Fazenda. Exoneração da�es est�du?is, f�delais, munici� Engenheiroresidente
•_ t

Foi exonerado, a pedido, o dr. pais ecleslastJc:as, Imprensa e po-

pau IS a Licença Acacio Ramos de Arruda do cae· vo, para assistirem, amanhã, ás ° dr. Guarací Serafim Anjo
SAO PAULO, 2- Tomará posse, h(,jf�, ás 14 horas, F0ram concedidos quarenta e go de Delegado de Higiene do 10 hotas, a inauguração do .8ertazzo, foi, um áto governa_�

do cargo de governador de São Paulo, para o qual foi eleito, on cinc.o dias de férias a Hipólito municipio de Lages, e nomeado Dispensario «Clementino Fraga», mental, nomeado engenheiro en

tem, pela Assembléia Legislativa, o sr. dr. Cardoso de Melo Mafra, servente da Secretaria da para substitui-lo o de. Caetano que �e realizará á rua riraden� carregado da Residencia em Ca ...

Ndo, candidato do Partido Constitucionalista. Fazenda e Agricultura, V�eira da Costa Junior. tes, 7",-andar terreo. noinhas.

da sua propria imprudencia

secretário da
Viação e

Obras PÚ
blicas

Será
nDmeada

unidos para a luta
presidencial

RIO-l-- Causou sensação nos meios politicos o artigo Ipublicado pela Federação, orgão do Partido Republicano Liberal.
() qual expressa o apoio dos situacionistas gaúchos ao gésto do gO-1vernador paulista Armando de Sales Oliveira, dando a transparecer
uma atitude de franca solidariedade aquele ilustre brasileiro.

A deltlissão

posse,

de dois !!)ecretárias "

de Estado
Os drs. Ivo d' Aquino e Manoel Pedro da Silveira, soli

citaram, no dia 3 I de dezembro último, exoneração dos cargos df
secretários, respectivamente, da Viação e Obras Públicas e Interiol
e Justiça.
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KNOT MEL.I-t ITIVO
C A. N T E

�C_TTI
s

& OlA.
s. CATARINA

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OOO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio I
��

!
I

-a extração de seus prémios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

-seus prémios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETOcN. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

I'
I
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orgão official
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para 0, con-

::p roducção
portacão da
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Herva Matte
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Parque de Diversões lIIila
PROPRIETARIO: M I L A

Estréa Breve • Armado na Praça
o s o

Osorio •

o v

Breve
SAN

Estréa
AG Fi

General
A

o M A 10 R
e mais bem organizado Parque de Diversões que percorre a America do Sul, dispondo de modernos aparelhos d ...

' diversões COnto.

sejam: Roda Gigante, Aeroplanos, Carrocel, Balanças venezianas, 1 ombola smerlcana, Tiro ao alvo, Torre de força e outros divertímen-
tos familiares. A PERMANENCIA NESTA CIDADE E' POR POUCOS DIAS. ENTRADA FRt\'t\JCA.

Nossa Vida

o MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

·�A�G�A,ZETA
A VOZ: DO POVO

Importante
AHIVER5ARI05

Alfredo Silva A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan
do 20 '1. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser

feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro.
CARTAZES Balneários
DO DIA

�fLORIANOPOLIS, Sabado 2 Janeiro de 1937
Transcorreu ontem a data na

talicia do nosso presado conterrâ
neo, sr, Alfredo Silva, operoso
prefeito municipal de Biguassú.

Marcilio [")ias FERIDO,
C·· X Iris
írurgtão casual.

�manhã, ás 1,5,30, encontrar- rnen ta, aNestes dias cálidos, rte sól "abis.- den tista se-a�, no e�tadlO da F. C. D" ba IaCINE REX, ás 8 horas, "" ld t t f tsmro', esca an e, a nossa popu- Dr H Gg S'pple em Jogo arms oso, os or es con-
O b d I d d B' ,

Sob duas bandeiras. I - , f ind
••• I " t dI' J;' C' su - e ega o e iguassuaçao acorre as praias, ugm o ao Jun os o ns 1. "vlce-cam- '" DI'calor torturante da cidade. Formado 110 Brasil e peão da capital, e do Marcilio d[J(pe��o.u, dontêm,. i t egadclaO banho de mar, em praias Alemanha Dias F. C" de ltajaí. J

e
, TO ICI� Ma .aplta. o

alvra ar

I'
.

1 E' '1 I' ose ome ariano, o qua apre-IITJpas, pitorescas, no verão cons- C inica geral e prothese da possive que se roa ize uma

1·, t I tV sentava algusn ferimentos e.n vir-titúe não só diversão agradavel Boca pre immar a vez en re os qua-
d d· F P bl' d tude de haver sido, casualmente,como tambem esporte dos mais Extração sem dor, pro- ros a .

orça u ica e a
b I d C V'

.

d
'

E I d J\ di M' a ea o por aetano ieira.
recomen avers, these e pontes em todos sco a e -spren izes an-

Ontem mesmo, a vítima foiSanta Catarina possúe praias os sístemas conhecidos. nheiros.
d H' I d

MANH
-

d f 'd T A embaixada do Marcilio transporta a para o ospita e
A A, ás 5, 7 e 8,30 para on e orasteiros e to- ratamento das moles- Caridade, onde se acha em trata'

horas-Sob duas bandeiras, das as partes acorrem no verão. tias da Boca. devera' chegar amanhã, ás 10
mento, não inspirando cuidados

com Ronald Colman, Victor Mar São encantadoras, são mognificas, CONSUL 10RlO: horas, hospedando-se no I lotei
o seu estado de saúde.

Laglen, Claudet Colbert e Rosa- E, por assim dizer, recantos que 1?_ua Trajano n: /7 MetropoJ.
lind Russell. possuem panoramas tão lindos, (sobrado) O quadro do lris, salvo medi- Dante;-- Marinho,- Secura, _._
CINE IMPERIO,( João Pes-I que

oferecem as mais épicos ce- Telefone: 724 (manual) ficações de ultima hora, será o Nizeta,-Damata.-F�za.
sôa), ás 7,30 horas, Tango na narios da nat�ra. , I HORAS MARCADAS seg�inte: Vlla!m;-- Cruz,-Pi- Reservas: Novaes,--Sau),-
Broadway, com Carlos Gardel.] Mas, ha ainda a salientar que nheiro.v-- Castlçal,- Valdemar, Sarará e Alirio.

não faltam, em algumas, balneários ��������� ��������
��n��:::::i�s o��� d�e�he�:n:�o.Pó-1 � H t I G LO R I A ;Em Camboriú, existe, de ha � O e ��'{4
dois anos, o Hotel Mira-mar,

� �l
construido especialmente para a- �]
colher pessôas que áquele _recan- (ANTI�O LA �O�TA) �
to da costa catarmense vao em '-iii' __... r� �1
procura de uma béla praia. ::!J

E, agora, chega-nos a alviça
reira noticia de que, dentro de �
10 dias, maisou menos, na Ponta �
do Leal, no continente, uma das
praias filais lindas que possuimos,
será inaurado o Balneário, ca

prichosamente construido pará re'
ceber os veranistas.

Prédio moderno, de construção
Na roça ou só ida, higienicamente instalado, o

·

d d
. novo Balneário, oferéce aos

na c I a e I nossos veranistas a oportunidade
_- de «darem o Iôra ao calôr da ci-

Em toda a parte se encontram· dade. ..»
motivos para alegrias e tristezas. Além do conforto do prédio
Felizes os que se conformam com hl\ ainda a acrescentar que não

a própria situação, seja na roça faltarão bebidas, refrescos, etc.,
Visitou-nos hoje, o sr. Mila"

ou na cidade. Ha pessôas, entre- que proporcionarão horas agrada
gros Casanova, proprietario do

tanto, que nunca estão satisfeitas veis á nossa população que, es

excelente Parque de Diversõe3 e querem sempre estar onde tamos certos, não deixará de.após
MiJa, que procedendo do sul -

t- S d d d b Ih di
, .

B I
id d d

nao es ao. e na ci a e, esejam o tra a o, se mgir para o a"

enc,ontra-se nesta CI a e, on e
estar na roça; se na roça, querem neário da Pontal do Leal,

faraA bredve temporad�.. I estar na cidade. Não devem es- que é um dos mais:lencantadores
gra ecemos a vIsita.

quecer, os que vivem no interior, recantos da costa catarinense.

Bebidas Nacionais e Extran- as vantagens e facilidades que Fumem charutos
geras só NO usufruem nos meios tranquilos. "PRINCIPE DE GALLES"
CAFE' "JAVA Nas cidades movimentadas des-

Praça 15 de Novembro pende-se mais energia nervosa.Os
Antonio Paschoai ruidos, os perigos das ruas,o lufa-

o A lufa esgotam e irritam, sobretudo
MaqUina de gelo as pessôas que trabalham sem des-

Delambert vende por... canço nem método.

8:000$000 um aparelhamen _

Para combater as depressões
tu para produzir 500 quilos nervosas, .8 p�r�a de fosfato, a

por dia e com todo o mate- falta d� disposição para o tr.aba
rial necessario para uma ca-

lho fislc� e mental, !��omenua-se
mara frigorifica de 36m2 de um m�dlcamento fo_conco. Dentre

MAQUINA PARA GELO
base. os mais aconselhados destaca-se o

. Esta venda entende-se até Tonofosfan da Casa Bayer, que

31 de janeiro de 1937. vem sendo largame�te empregado
em adultos e em crianças, com os

melhores resultados.

Festejou ontem o aniversario
o sr. dr. Nicolau Oliveira, en

carregado da Secçã') Penal da
Penitenciaria da Pedra Grande.

Aniversariou-se ontem a gen
til senhorinha Léa Carvalho, di
leta filha do jornalista Tito Car
valho, diretor do Diario da Tar
de.

AMANHA, ás 7 e 8,30 ho
ras, Paula 'J..Tessely em Roman
ce em Viena.
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Rumba, com George Raft e Ca
role Lombard.

Transcorre hoje, o aniversario
natalicio do sr. Aprigio José da
Silva, encarregado do expediente
da Secretariaa de Segurança Pú
blica.

Transcorre amanhã, a data ani
versaria natalicia do estimado
conterrâneo sr, Natalino Lopes,
Iuncionario postal. AMANHA, ás 7 e 8,30 ho

ras, Joseph Schmidt em Aos mo

ços pertence o mundo.
CINE ODEON, o lider, foca

lisa, ás 7,30 horas, Comprando
barulho, com James Cagney e

Patricia Ellis.
AMANHÃ,ás 5,6,45 e 8,30

horas, a linda opereta marcial da
Warner-Viva a marinha,com
Dick Powel, Ruby Keeler e Ross
Alexander. UNICO QUE POSSU'E ELEVADOR E TELEFONES

CHEf5Am UH5

Dr. Edmundo Moreira

Acompanhado de sua exma.

espeta encontra-se, entre nós, o

prezado conterrâneo e provecto
advogado residente em Cruzeiro
do Sul, sr. dr. Edmundo Morei-
ra.

Marcolino Cabral
A SERRARIA DELAMBERT
vende a dinheiro, mas a me
lhor lenha.

FONE 1.100

EM TODOS OS QUARTOSChegou, ontem, de Tubarão,
de cujo municipio é prefeito, o

SI. Marcolino Cabral. 12 confortaveis apartamentos
80 quartos e 18 banheírosHABILITA�f!\o

Estão se habilitando para ca

sar: dr. Miguel José Boabeid e

d. Flora Maria Outero Bou, am

bos solteiros, domiciliados e resi

dentes nesta capital.
VI51TA5

Delatnbert

End. Tel. "GLORIA"
CAIXA POSTAL, 134

Encontra-se em to- �
das as Farmacias

Praça 15 de Novembro'
DELAMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insignificante, um apare
lhamento completo.

FLORIANOPO LIS Santa Catarina

Sempre novidades para o mundo elegante! �:rf��:r�a:li�:d�Sn��é�O:S��'l�3b���l
Contir.úa oferecendo

A CASA MACEOONIA
-- --------.-----------------------------------------

A Casa que mais barato vende
TRAJANOe --

. ,

I'.�

\
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