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f-�-Urn par está no Rio, eSF.::>erando a rec '"fi_
liação entre o Catete e o Rio Grande;outro par
ern Fforteriopot!e, aguardando que se saiba onde
está a "maioria", ..
Governador Nerêu Ramos

sim os pnnclplos e as idéias que o candidato ou candidatos tencio
nem defender quando no exercicio das elevadas funções",

Referindo-se á situação política interna no RlO Grande do

5111, o sr. fdgard Scheneider declarou:
-- «Como ninguem ignora existem atualmente no Estado

dois blócos políticos que se combatem: de um lado, está a Frente
Unica, composta de elementos do meu partido e do Partido Re

publicano, e de oulto,
_

o Partidú Liberal apoiado pelo sr. Flôres

da Cunha. Não julgo possivel qualquer acordo novo entre os par
idos. O Partido Libertador, pelo menos não fará outras alianças.
Os postos de comando jamais interessaram aos seus homens prefe
rindo todos manter-se com os seus principies, embora no ostracismo,
a passar para as fileiras contrarias, mesmo com a possibilidade de
recompensas. Estamos todos convidos de que as nossas opiniões va

lem muito mais que qualquer pasta ou cargos de importancia na

política e na administração».

O grande vespertino A :J\(_oite, em sua edição ontem che

f"1lla 8 etta capital, destaca a fórma carinhosa e as provas de sim

� atia e arnisade de que foi alvo o sr. dr. Nerêu Ramos, por parte
ele todos os parlamentares, por ocasião da sua estadia na Camara

Federal, onde esteve em visita ao presidente daquela Casa e de ou

Ir0S antigos colegas.
Dada a imparcialidade cem que A Noite aborda OJ assun

tos de caracter politico, os termos com que focaliza a recepção de

que foi alvo o governador de Santa Catarina, denota ter-se a mesma

revestido de especial significação.

Lá como cá
AZETAA

Duas pastas para as negociações estão abertas no Rio de

Janeiro.
Duas pastas para as negociações estão abertas em Floriano-

polis .••

A voz DO POVO Sem quaisque ligações politicas.

Assegura-se que, se o sr. Macedo Soares não fôr o candi- Ar�O

dato. ou um dos candidatos, o Ministerio das Relações Exteriores

sei á �ovamente posto á sua dispoS�ÇãO. Quanto á pa�ta da Justiça, URGE I R eCo n he·
caberá, no momento oportuno, a Sao Paul,o: ou ao RIO �rande ,do I
Sul. Os nomes dos srs. J�ãO �eves, Mauricio Car�o$o, Ariosto �m- I

•

d" cen d o
to, Batista Lusardo e Paim Filho vão e voltam a tona a cada lOS-I' ,.., e '.a ca s .

tant-, M IS ha também a possibilidade do Ministerio vir a ser ocu- I p ("OV Ide n c i e s o gésto digno do

pado por um gaúcho, que não seja re'pre�entanfe expresso da "frente
! ' .. _, I _

p re fe i to i ta j a íense
unica'', mas uma resultante da reconciliação que o sr. Osvaldo Ara-I· r .tl an� rtave a estra

nha está fazendo entre o Catele e o sr. Fiches da Cunha. da Sao Pedro-An-
Quanto ás nossas, ou melhor, quanto ás duas de! Santol Céi- ge I i n a

tarina, tudo depende da "maioria" ...

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I Plorianopotis, Quarta-feira, 1 o de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 698

IMPRESSIONANTE
UM GAROTO DE 5 ANQS TEVE

MORTE CRUSCIANTE

Domingo próximo os associa
dos da Congregação do Bom
Conselho realizam a sua comu

Tudo depende da união nhão mensal na missa das 6 ho-

pau I ista ras, na capela do G:násio Cata-

PORTO ALEGRE, 8-0s circules politicos acreditam

I
nnense.

que por toda esta se�ana os partidos paulis�as deverã� manifestar-se -----------

em torno de uma urnão com o fim de aporar a candidatura do sr.

Armando de Sales. "7 8 O"
Caso se verifique essa união, o Rio Grande liberal prestarà

apoio ao sr. Armando de Sales. Informam os mesmos circules que o

sr. Flóres da Cunha agirà sem compromisso, uma vez que os parti
dos paulistas não consigam união de vistas.

Lamentavel acontecimento
consternou p r o fundamente
ante-ontem a população de
Barro Branco, no município
de São José. E' que o meni
no João, de 5 anos de idade,
filho de Lídío [oaquim. Ia,

vrador, chegou-se impruden
temente ao fogão da residen
cia de seus paes.

As labaredas alcançaram,
em certo momento, as ves

tes do infeliz garôto, incen
diando-as.

Partido Constitucionalist9
Apezar dos socorros pres

tados prontamente o infortu
nado menino veiu a falecer
18 horas após, tendo so

frido horrivelrr.ente.

Torna-se necessario que
o r. spcnsavel pela estrada

5, PAULO, 9 (BANO)-E�tá marcada para o proximo
de rodagem São Pedro de

J d Arcantara a' Angelina, no
dia 13, ii posse do sr, Armando de Sales O iveira na presi encia

do Partido Constitucionalista. mvnicrpio de São JOSé, repa-

/\
" r "f' d d ' re selfl mais dei, Ingas, aque-

cenrnorua, que terá caracter Intimo, OI retar ii a ate a I I·
>

I' I
r

d
' l' 1 I 'd

-

P
.

a rOlIOVIJ •• que P(� o seu pes�
ata presente em vmuue da CDU. i"lÇ' III nova se e pua a raçl, t I dif ult

. d·1
,

•

'I
'

d d Sil1HieS �l O, vem IICU an ()
da Republica 5, em predio a-np o e convernenterneute a ata o.

eriarnent t t d
I idd' d di

,

d I renamen e o ranspor e e
A so em a e contara com a presença o iretono esta ua, .' ,

diretorios da Capital e do Interior, senadores, c:leputados federais C:' g,ednedrus cc prtlmelr�t nleces-
duai J

,. ,

I'
, SI a e para e::. a carl a .

esta uais, verea ores mumcipars e outros po IItCOS.
N

- ,

d
' ,

I' . ao e a m!SSlve que exa-

.tamente de ouce se abaste
ce a nossa população seja
servido por mà rodovia.
Urge, portanto, providen

cias imediatas que sane ês
se grande mal, evitando maio
res prejuizos.

As eleições
Fala o deputado Renato

Barbosa
PORTO ALEGRE,9-0 deputado Renato Barbosa 'JU

vide pela imprensa, sobre o momento politico na Capital da Repu.
blica, fez as seguintes declarações:

«Fui contra a prorogação dos trabalhos na Camara por

motivos que já tive a oportunidade de esclarecer e sou contrario ao

projeto do sr. Barreto Pinto que objetiva prorogar o mandato dos

deputados, porque me cabe o dever de defender os postulados que

inscrevemos na nossa Carta Magna». .

Quanto á sucessão presidencial declarou:
«Por enquanto nada ainda está definido. Apenas os politicos

se agitam. O povo contudo está tranquilo».

no nova

Rodeio
municipio de

Ccngregação do
Bom Conselho

O nosso vibrante colega "Jor� O Partido Liberal Catarinense apresentou
nal do Povo", que se edita em do nosso distinto patricio e acatado comerciante
ItGljaí e defende a politica do vio Scoz para candidato á prefeito do municipio
Partido Liberal Catarinense, em deio, recentemente creado.
seu último número, teceu elogio- O sr. Alcanjele Toneli é O candidato dos intezra-
sas relerencias ao áto do operoso listas.

b

prefeito dalí o acatado industrial
sr. lrineu Bornhausen, por ter 1 A " M u rt i,!h o" I Reabe rtu ra de
nomeado o sr. Arnaldo de em perigo IOliveira, para 'o cargo de di- A chata "Murtinho" que pro- au as
retor do Expediente e Estatistica cedia da Laguna com carga e

e seu secretário particular. 97 emigrantes catarinenses desti-
Começa-se, assim, a reconhe- nados á lavoura paulista, vindos

cer a dedicação e a diretriz se dos municipios do sul, ao deixar
gura com que o prefeito de domingo último o nosso porto,
ltajaí norteia os negocios do mu- na altura dos Ganchos. cêrca das
ni-:ipio quetão dignamente dirige. 2 horas da madrugada, bateu

numa pedra, pelo que sofreu sé-

o nome

sr. SiI·
de- Ro-

ColeglO Coração de
Jesus

Curso preliminar e Jardim
da Infancia a 16 de feve
reiro.
Cursos Normal Primar!o

Normal Secundário a I: de
março.
Exames de 2a. época para

os Cursos Normais a 24 de
fevereiro, para o Ginásio a
12 de março.
Exames de admissão: á

1 a. série ginasial a 25 e 26
de fevereiro, inscrição 1-15
de fevereiro.
Matricula aberta: os dias

uteis das 9-12 e das 14-18
horas.

E' o número do telefone da
Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLES"

Sem bonde&
nem furça
FORTALEZA, 9 - A ci

dade continua praticamente sem

bondes, nem ferça para suas in
dustrias. A companhia concessio�
naiia não dá nenhuma &atisfação
sobre as imgularidades do ser

viço, tendo já havido varios in"
cidentes entre populares e os em

pregados da companhia.

, ,

na avana,

Tendo ficado inundado um dos
porões da prôa, para evitar o

naulragio, ordenou o comandante
que parte da carga fôsse jogada
ao mar.

Tendo emitido S. O. S., o

navio do Loide Brasileiro, nco
mandante Capela" voltou dos Ra
tone� afim de prestar á "Murti
nho" os sucessivos socorr('s, COn"
seguindo lançar-lhe um cabo e

traze-la rebocada até ao porto
desta capital.

Foi feito o respectivo protestu,

o Partido Libertador e a

cendidatura Armando Salas

CCNSTRUTORA "ENDECS"
Rua Tiradentes N. 52:-Procurem

RIO, 10-0 sr. Edgar Schneider, presidente em exer

cicio do Partido Libertador gaú(.ho fez as seguintes declarações á
As vagas

na Academia
Imprensa.

-"Posso asseverar que o nome do sr. Armando de Sales RIO, 8 (BAf'JD)- Ha atual-

Oliveira é bemquisto em todo o Rio Grande e a sua obra admi- mente duas vagas na Academia

nistrativa no Estado de S. Paulo admirada por todos os gaúc:10s. Brasileira de Letras.

Como se sabe, eu sou iTltransigC:'ntemente parlamentarista, emquanto, A' vaga de Goulart de Andra·

que O sr. Armando de Sal s é partidauo do presidmcialismo, mas,: de são candidatos lJ deputado
� 2t�pe;lv de a�tagonismo doutrinario, da's nossas opiniões, SOL' I Bar?osa Lima SV,brinho, o vice

um dos malOi'es admiradores do ex-governador deste grande Esta-j almuante �aul 1 avares e o sr.

do. Julgo-o sinceramente um dos ,h�mens melh.or talhados. par� Jorge de Ll[l�a. .

ocupar o mais alto posto pa a.-1mHlH,tração pubhca do BraSIl. A Conf'orre a cadeira que per

Comissão Central do meu (Jartido competf', porém, decidir a quem tenceu a Albrrto de Oliveira, O�

deve a�oiar na campanha da sUles�ão presidencial. A mim e aos :,rs. Oliveira Viana e Osorio Du

meus correligionarios não interessarão ab�olulamente os homens e tra.

G. E. A. São
José

A matricula deste Grupo
será tcita nos dias ) 1, 12,
13 e I 5 do corrente mês,
das 9-12 e das 14-16
horas.

��ra a escola normal pri
marta anexa, 110S dias 25,
26, 27 e 28, ás mesmas ho ..

raso

A familia Amadeu Horn,' convida a todos

.......1_..11105 parentes e pessôas amigas para a missa de 7'
dia a realizar-se, quinta-feira, dia 1 I, ás 7,30
horas, na Catedral Metropolitana e antecipadamen
te agradece a todos que comparecerem a êste áto.

!

�
..

l...
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SEVICIADA
GRAVEMENTE

Dr. Ivo d'Aquino
Adovgado

Ftortanopolts

Tragédia brutal

Nação de
uma só fé

A Gazeta
Desportiva

Decais de matar corn 5
tiros� tornou a carregar a

ar..,a, despejando nova
rY"\ente tod� a carga sobre

a vitimaPela preoria mãe
o lugar de Bela Vista, no mu-

LISBOA, 9 - Falando aos
Redator:Acloll de Vasconcelos nicipio de Mafra, foi teatro ha

jornais sôbre o bloqueio das cos- dias de uma tragédia "sangrenta,
tas de Portugal, o sr. Oliveira S. PAULO, 8 (BAND)- que provocou a mais dolorosa irn-
Salazar assim se exprimiu: O sr. Luiz Aranha, presidente pressão em toda a zona do COI)�
-"No que concerne a Portu- da Confederação de Desportos, testado onde os protagonistas L ider cato I i.

gal, êle cumpriu cavalheiresca e apelou para os jornalistas cario·
eram largamente relacionados e

honradamente aquilo a que se
cas afim. d,e que não" exploras- relativamente bemquistos.

De regresso das festas a I mantendo-a durante todo es� comprometeu. E' certo que cada sem os m�ldentes verificados em De ha muito, que Francisco
Nossa Senhora dos Nave-] se tempo em carcere privar'o país têm a sua sensibilidade, e Buenos, t-: _ ,,'

Gervasio Rodrigues e Carlos
gantes, na Laguna, fundeou, I e aumentando-lhe diariarnen- não e menos certo que as peque-

Devido a tensao de ammo Oezkowski se não viam com bons
ontem, no porto desta

C<lPi-1
te os seus sofrirnenots pela nas potencias sejam mais susce-

entre os esportistas bra5ileiro�, fo- [ol�os" espe�ialmente depo,is que o

tal a chata «Murtinho», lavagem das feridas com uma tivcis que as grandes potencias. ram, suspensos, ao que se afama, pnmerro espancou um filho do
Na ocasião em que o fun- solução de vinagre, agua e A força materialdestas póde per�

os Jog?S com o Atlanta, de Bue- segundo, por uma parotice banal.
cionario da policia maríüma sal. mitir a aceitação de fátos que,

nos Aires, No dia do crime, cêrca das
sr. Rodolfo Rosa, procedia Reduzidas a auto as de- devido a sua propria força, não ,10 horas da manhã, encontran-
i respetiva visita, foi notiíi- clarações da menor, foi ela aumentam nem diminuem entretan-

S. PAULO, 8 (BANO) - do-se Mateus Oezkowski, filho
cado pelo comissario daque- confiada aos cuidados do sr.

to,as_ pequena� potencias impõem-se I �stá definit:v�mente asse"�ta,d:l a de Carlos, concertando uma cêr
la embarcação, da existen- Donato Barbo em cuja resi:

quasr exclusivamente mercê de Ida. do seLclOns_do bra:;ll�lro a
ca no quintal de sua casa, pas

ica a bordo de uma criança, dcncia ficou. sua força moral não tolerando Paris, por ocasião da disputa sou casualmente Francisco Ger
cair. 1.� anos de ida�e". a A menor e� que�Itão, se_rá quem possa duvidar dela. E' o

do campeonato mundial de fu- vasio, que o interpelou sôbre se

qual fora e_ncontrada viajan- embarcada nu Max, segurn- caso de Portugal com o seu pres-
tebol. era homem, ao que Mateus res-

do clandestinamente. do para Laguna, onde pelo tigio de n .ção de uma so f,; e
S. PAULO, 8 (B t\ND) - pendeu afirmativamente.

Ccnstatada a veracidade respetivo delegado de policia de um $Ó rosto

-

Será realizada no dia 14 do Tanto bastou para que Fran-
da informação, foi a menor será aberto, a respeito, o ín-

.

corrente, com o concurso dos cisco Gervasio sacasse do revel-
desembarcada e conduzída querito que se impí1e_ lUOVO desem ..

mais destacados volantes paulis- ver que trazia á cinta, o apon-
para a Policia Central, no

"7 8 O",.
tas e riograndenses, a prova ma- M dlasse contra ateus e ésse vá- U{() 9 O C

.

dsentido de ser identificada. ba rgador
xima do automobilismo gaucho '

'Ih i\., - orrero a
nas vezes ao gatí o sem que, M h-

.

Ouvida pelo sr. Rodolfo "O Circuito Farroupilha. f I· M h
an a assim comenta a presen-e izmente para ateus, neo uma -

J d d _)

Rosa, declarou ser filha de E' o nu'meio do telefone da O sensacional circuito será d I L fI d ça nesta camta o a vogaso co-

C
.

d d G
as capsu as nouvesse de azra

0'1
' L' ,

Manoel Luís de" Souza, ex- onsta que o nome o r. ui- desenvolvido num percurso de Vend _ b
o rnun.sta evinson:

CONSTUTORA "ENDECS" I d
ven o-se ta') a rutamento ata-o 'd L

'

dsargento da Força Pública, herme Luís Abry, juiz e dreito 320 quilometros, S, Paulo será d M O k k'
-- « aVI evinson, O a '10-

d d J' 'I
. ca o, ateus ez ows I arrancou d

'

d I K
'

autor de um crime de horni- Rua Tiradentes N' 52:-Procurem a comarca e OInVI e, constara representado na grande corrida d "ld ga o, envia o pe a ormntern,
d I'

,

I- , os co res, por sua vez, a ar- f d f d Bcidio em Valões, condenado a ista tnp Ice que sera apresen- por cinco de seus mais, categori- d para azer a e esa e erger e

d I C d A I
ma que o acompanhava, escar- d P f

'

bidpelo tribunal de juri de Por- ta a pe a ôrte e pe ação ao zados volantes. Trata-se de Nas· d t
e restes, OI rece locam

DESE.JA d d E d regan o-a con ra o sou antago- d d f'
,

to União, presentemente na con- sr, governa or o sta o, em cimento Junior e Francisco e ist I I
lo as as e erencias pelo 1 ribu-

t di ? ista d dori 1-' d
OIS a, o qua, ogo ao segundo I E 'IPenitenciaria da Pedra Gran- cer ar seu ra 10 • vista a aposenta ona SO_IClla a Quirino Landi, Iraí Corrêa e t' t b

na specrai.

S I 'I d b d H I' , , . iro, om sva num mar de san- M 'Ih '

de, onc'e está cumprindo a Procure o BON ON, á rua pe OI ustre esem arga or era ItO juburú. Do RIO de JaneIro com' I f id
-

aravi aso pais I O repre-

P d M· I' h C R b
. gue, e morta mente en o. ' . ,

pena que lhe foi imposta, a re Igue ln o arneiro i erro, parecerá apenas um volante. Luís I, Todavl'a M t
_

t
senlante da Kommtern JS devia

, , a eus, nao con en� h
,<

Acrescentou, ter-se escon- Tavares de Morais A excepção t t d d ,estar, a estas oras] como m-
,

,

,

I
e em er escarrega o os CInCO t d O -

dido a bordo da chata "Mur- de Jaburu,,, os demais embarcda- tiros existentes no tambôr da ar- demo... a
A

dençao, agudard�il-.tinha" por não poder mais ram, ante'ontem, no porto e ma no corpo da sua vitima, vol� ,o um vapor que o con UZlsse

supnrtar os m3US tratos in, 1(_ Santos para POltO Alegre bem \ t I d
.

d
a Alemanh'l, sem escalas.

,

'
,

ou a ..:arrega -a, espeJaa o no,

flingidos por sua mãe, de
I �omo as s�as re:pectlv(\ maqul- vame��e toda a ca;ga, no �ôrpo I T· delIome Antonia Luís de SOU-I � "as, pelo ltapé. que, Ja sem Vida, Jazia estIrado: Iro gu e r·

za, maus tratos que, pelas p t d no sólo. I ra 40
informa';ões fornecídas pela I O I i iCa e o assassino, após o crime, Imenor á policia. atingiram I fretes apresentou-3e ás autoridades, as Juramento da tu rma
por vezes proporções de su� I

' , ,

d
pliciantes selvagerias.

quais narrou ;I�cunstancla amente Estão sendo prt'parados bri-

AMSTERDAM, 9 _ As to�a a trage�l_a, alegdndo ter lh1\ntissimos festejos, por ocasião
Assim, procurando jUstifi., agido em legitima defeza. do J'uramento á bandeira dos no�.

car e comprovar suas decla- companhi ..s de navegação holan-

rações, a pobre menina; lava- I,
dezas e britânicas, interessadas CAFE' BOM 50' NO vos reservistas do glorioso Exer�'

da em lagrimas, mostrou no no transporte de trigo embarca- JAVA !'.ito Nacional, que em numero de:

corpo duas estensas cic2tri- do em Lei Plata, decidiram ade- Praça 15 de Novembro 79, constituem a g!llharda turm�

zes, declarando serem os rir á nOVa politica de fréte�, que Antonio Palchoal actuai do "Tiro de guerra noAO ..

vestigios de, duas profundas o ME LH o R visa obter a taxa minima de 27 PeJo «L\spirante Naciment�,»
facadas que, sua mãe, ha APERITIVO shillings por toneladas embarca� chegou a rica e linda Bandeira

tempos, num dos seus mo� TO N I C o da naquele porto. Foi constitui- Partiu C Nacional, toda de sêda, manda-

mentos de furia, lhe vibrou ESTOMACAL da uma comissão parA efetivar a
da confecionar na Casa Patria

e a deixaram ás portas da medida, "Metear" do Rio de Janeiro, as esponsas

morte, s�ndo que, para que oGoaoi aGe.. .a.... da tesouraria do Tiro em questão.

tão hedionda e covarde seI· � D WILHELMEAVEN, 5 _

O general Góes Monteiro, ao

vageria não fôsse conhecida e C M P d· I I) O navio exple,rador "Meteor", da que somoa imformados, na sua

da vizinhança e podesse ser � r e d í t o u t u o· r e Ia e Marinha de Guerra Alemã, fez-
recente passagem por esta capi-

propalada, chegando ao co· � • Sé a'l ma.r para a anunciada via- t!il, prometeu estar em Floriano"'

nhecimento dcls autoridades, I �, G gem na qual os ciêntistas que
polis na data da realjg�,ção dos

sua progenitora a trancafia� \ � • vão a bordo farão sondagens r:atrioticos festejos.
rá num quarto pelo espaço O rrlalor e mais acreditado clube de durante tr�s mêses em pleno ocea- IIr. Heracli-
aproximadamente de um mês, no Atlantico, O navio irá até

I sorteios do Brasil muito perto da Groelandia. to l;arneiro
------------------------

----�----------------------------------

Afim de escaparaos maus
tratos el1�'�barcou clall
destinamel1te na chata

"Murtinho"

O exame cadaverico constatou

a existencia de onze ferimentos,
por arma dp, [ôgo, á queima rou

pa.

co
A

preso
VARSOVIA, 9 - O Íeader

do partido catolico do Centro de
DantLÍg, dr. Stackintz, foi prêso,
Àssirn, os leaders dos três par
tidos de oposição de Dantzig es

tão atualmente encarcerados.
O National Zeitung, orgão

do partido nacional alemão, cir
culcu ôntem depois de ter sido
suspenso ha seis mêses.

Essa folha representa os jor
nais alemaes, recentemente reum

dos aos nacionais-socialistas

Advogada
bolchevista

Curitibanos
pragríde

A CREDITO MUTUO PRE-
o IA L, destaca�se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

Assaltado e

espdncado
Solicitou sua aposentado

ria, por ter completado 30
anos de serviço público, o

ilustre desembargador Hera-
Quando em uma das noiter clito Carneiro Ribeiro, cujo,

da semana passada, em ltajaí, cultura juridica e cuja erudi-·

• Alfredo Alexandre, trabalhador ção, firmaram a sua individu-

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre da Prefeitura, regressava ao seu alidade, tomanda-o uma das:

o numero já realizado de cauernetas inscritas. domicilio, na rua FlorianllPoli3, figuras mais expressivas do

A prefeitura municipal de Cl:I- ao passar pelo Canto da Areia, nosso fôro.

rítibanos doou uma grande faixa -seus premias, consequentemente, não ficarão em casa. foi agredido por cinco d�sconhe- S. s. ao apresentar, em ses�

de terreno, destinada á constru- cidos que além de lhe tomarem são de sexta�feira última da

ção do Quartel da Força Públio Os seus dois �orteios mensais são efetuados em sua pró" uma faca americana, o despoja- Corte de Apêlação, as suas

ca, que vai ser construído na" pria séde em FLORlANOPOLIS, á rua VISCONDE DE ram da carteira contendo á im· des;>edidas foi pelo exmo.

quela vila, com a capacidade para OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas. portancia de 40$000. sr. desembargador Ericu En-

150 praças, ou seja uma Com- Não satisfei�os, os meliantes nes Torres, presidente da

pa,hia. A" espancaram Alfredo Alexandre Corte, saudado em nome dos:

Realizada esta obra � cons� G preSS81-VOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na • harbaramene, o qual,
�

só por seus colegas,queinumerou os

t'uído o novo Grupo Escolar, a ""� e milagre, escapou com vida. seus prestimosos serviços di-

v/a de Curítihanos verá satisfei- irt CREDITO .VlUTUO PF�EDIAL "Os jornais de Itajaí estão zendo"lhe do pezar que Ü'

las duas das suas grandes aspi- �;� • chamando a atenção das autori� seu afastamento causava no

ra!Jóes em pról do seu proglesso. �.G••O--------G••--------•• '•••••• dades para o fato. ,seio daquela Casa de Justiça,

VENDE�-SE
UMA BATE IRA, ver e

tratar nesta Redação.

'\ ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Blur'nenau � ..Joinville São Franoisco � Laguna -

Mostruario permanernte em Cruzeiro do Sul

SecçAo de Secçao de

Filiaes ern:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras para ternot FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericlar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanícas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fozões e Camas I ocornoveis, Motores de esplosão, l\1.otmes
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electrrcos
labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíssões: L0 1

. \&colchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de-couro e lona
c'!Grtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas Iubríftcantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 4cces-

Sapatos, chlnellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
� Deposítarlos dos aíarnados . Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar OC'ODYER fi

I
Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Empreza Nacional de I"ave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite FVlaria' _. Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�.A.V�VAY�Vff����-���'� , ����tI��..ô.�V.Â.VÂ.V.à��.dI

A Gazeta Indica: Dr. Artur Per i re
e Olivera

CUnlca médica de erlan
ças 8 adultos

LABOR.ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

�••••-----.-----

Atentae bem! Advogados
1 Accacio Mo-I

,- -II Drp Ricardo
Gottsmann

•
•

I Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo; "
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112

•

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Etpeci:lilllla em' cirurgia

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

•

te I ra tem seu escrip-

tó. ia de advogada á rua

vísconce de Ouro Preto

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

FONE-1524

n. 70. - Ph01W:. 1277.-

I.Caíx 1 Postal, 110.
_---

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. I e das I O ás I 2 e

.

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concertarTo
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeíto.

1 Dr. P8dro� de Moura Ferro 1
I

Formídaveis lorlelol proprlos, Ir.. vezeI
por semana, Iodas ai segun·
das, ier9al e IIxtal·'elral,

Extração com global de crlltai.

A i} '1aA II
. f'l iIõ!:a rlsu. III honestidade, pois, os lor·

leln jãu pr8.�nclados pelo povo.

•

I
G

I
•
•

D�. Miguel
Boabald

CLlNICA GERAL
Advogado

RUcl Trajano, n· 1 sobrado

l�elePhone n· 1548 I
1 . - Dr. Renato-:
-Barbosa:=

ADVOGADO

Vias Urinarias-Hemonoides
lt �-.���?�Consu as: �::�..f�_j&,h'�f�"';
das 13 ás 16 horas

Pela manhã:
com hora marcada

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

�_........
' ...._.__-------��-�-- ,---

D���••�""----_---:-��.� J''''''''c_{�__�•••����.
�••••O•••G-----.,-----••••"••G. �Rua Trajano, 2 (sob.)
O li \

Fone 1325-Ater.de cha-

I Companhia "Aliança da Bahía"ll
'mado. para o

int"i��: FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

• •
da 'Silva

O Seguros Terrestres e Marítimos I. ndvogado

• • Rua Cons. Mafra,)1 O (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA do Brasil ! ii�' Fones 1631 e 1290

· �

• CAPITAL RALIZADO 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 ASSUMrOAS "EM L 193512.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935' 4.280:552$970

LO.JAS

�!(i! A R C I A
I Rua 15 de Novembro n. 70

��l
BLUMENAUj

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO-
: NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFIRES

;) (Tingimento a Indanthren - Côree fírme8!)
,

A TECIDOS PARA: Reposteiros. cobertas de di-
van, roupões, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.
$) Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

Ap,entel, SubmAgentes e Reguladores de Avarlaslem �todo. �o. Eltados I Partos _ Moléstias de
Linhas para bordar.

C:o Bralll, no Uruguai e nas pr�nL!lpail praças estrangeiraI. Senhoras e Roupões de banho
Agentes em Ftcrianopol is: Molestias de crianças (Melhores que os estranjeíros)

---0---

Campos Lobo & Cía. • Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de

C h' M f 35 ( b d) c P t f 10 : Medica da Hospllal �c;,;r���{ !��;!�:�I�� �e '"�.�oq�:n,a� ronsel elro ara, so ra o �íxa os a. "-, ;t (CU;" i;, , 1 \" '2�a0,. --tIIl,jJ,lLCl ; .. t lubd,;< oIS, businasTELEFCNE N. 1.083 ft,f) TFlfGF!;!( ( »I L PI' {J" "molestias de senhoras) para carroças, chape. J � \;,.; 'ogão, etc.

Escritórios errl Laguna e Itajahí o Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB 1.,,) �
..o

e até ás 8 112 da manhã

: ��I�!iCeCA p�;�:�{,or�� REPRE�N:�: I��USME� :���I�lh ã �s
�=O.OG�.�. -----...,..._-._.........-----..- .iiiiiiiiiiii..f<iiiiiiU_'A�J.uiiiiiiAiíiiiiu...PliiiiiNiiiiiTiiiiiOiiiii-iiiiiiiiiiiiAiiiiiNiiiiiDiiiii}\iiiR�N�.�5iiiiiT�EiiiRiiiERiiO�iiiiiiiiii.ii

Médicos

•

Sub-Agentes em B'umenau e Lages

,
I
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A GAZE1 A -Florlanopolls-1937

j Dr. Osvaldo Sílva Saback
I ADVOGADO

I
Cons. Mafra, 33
F()ne 1.191 Fpolis.

EN-OECSI
A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. I:

-Po:üa Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave)

I casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » » 1 2:000$000 105$OO()
I » »1 j:OOO$OOO 131 $250
I » » 20:000$000 175$000
Pre�tações mensais,

NOTA: Toda a construção é de tijolos de I u. quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tarnista, desde que, si contrato esteja em rija com os paga
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zar'os pelo Govêrno Federal. - Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos co: retor de pralra, atenderemos diréta
mente no escritório.

II

Casa de Dive_ sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMILIARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAFITAIS

FILIAL
������:��)I

FABRfCP,NTES DAS AFA- I IMADpS MARCAS DE �ASSUCAR: �
"Maravilha" �

�
�
�

Cervejas! Cervejas!
SÓ as fabricadas com a crístalina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

I
I

Bar Mira-mar
DE WILLY KATZWINKEL

Frios, docês, �onservas e todo o gênerojde be
bidas nacionais e estranjeiras.

Centro de atração puramente familiar.

Manchas da. Pele -FeridQS
Suor dosAxilas

INDUSTRIAS:

Caqueiras
Municipio São José

ESCRIPTOHIO:

Florianopol is
c. Postal, 118

Teleph 1.637 1Talagram,: - "COQUEIROS"
---- ------

REFINADO- FIL fRADO
BRANCO E

"Moreno"

C H A R U T 0·5 ,•

Jockey Club Florianopolis

liares.
o mais elagante centra de diversões famí-

Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações 'mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

VENDE--SEno distrito de Três Ria-
•

chos, Biguassú, um terre
no com a area de 1.600
metros de frente e 1.800 de
fundos, acompanhado de
duas casas de moradia pela
insignificante quantia de
4:000$000.

���������� Tratar nesta redação.
LUCA-SE a casa da

.

rua Esteves junior r ••

179 com muitos quartos no

andar térreo e no posterior,
com ótima instalação de ban-

I heiro e porão habitavel.Trr
tra no Banco Agrícola.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clinica ger ai e prothese da

BOca
Extração sem dor, pra
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento da� moles-

tías da Boca.
CONSUL TORtO:

�ua Trajano tr /7
(sobrado)

Telefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Deseja construir

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato
com a ENDECS que finan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

provisoriamente R. Frei Caneca 74

I
Só os fabricados por Costa Pena &Cia., Baía.

I Vende-se no Café Natal. Tabacaria BaianaIkes-
taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia. Charu-

1 taria Chíc (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
--�-- --__�----����--------__--__�

I__S�ã_o_p_e_d�r_O)_,_c_a_sa_s_a_v_a_s_,c_a_f_é_G_IO_r_i
a

__e_s_al_ã_o_p_ro_g_r_es_s_o__

SOMENOS REFINADO-I.- IL
TRADO

I
I

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

ALUGA-SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

15 com compartimento para
escritório. Tratar no Banco
Agrícola,

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas,
Em pleno espetaculo.eee, R.egi
nald Denhy, Frances Drake, Gail
Patrick e Rod La Roque.

CINE ROYAL, ás 7,15 e

8,45 horas, Devastador do
mundo.

CINE ODEON, o lider, foca
liza. ás 7,45 horas-Dona de
casa, com George Brent, Bette
Davis, Ano Dvorak e John Hal-

Iliday.
! Exportação

de mate

(Soe. Coi.p, Resp. Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital
Reserva

136:700$000
56:424$498

RECEBE DEPQSITOS

C?A6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'(. ala.
ClC. Avisof'revloô']. ala.
Prazo Fixo 8'(. ala.

IlALUGA-SE I
I Casa no Estreito

• (João Pessõa)
•
"
O
O
�

Sala de visitas - cinco
grandes quartos - sala de
jantar - copa -_ .. cosinha e

insralações sanitárias
Luz elétrica em todos' os

�'.-_:'._---
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•
o aumento foi aprovado pelo Mi ..

nistro do Trabalho, de acôrdo

respectivo Conselho, por despacho
\

junho de 1934
A t�xa, Inltm Bni�Drtancia de 83:020$900 @ não de 600 centos,
Caixa de 61,oseniadorias e PensDes, foi recolhida, 110 prazo legal, ao
co do Br�s�11I lcia tenha produzido mais �e 6�O contos �e �éis I Percebe A ultima parte do, articulado pelo. «Dia e Noite» não

se, sem grande esforço, o intuito do articulista. merece resposta, Nem Interessa o publico. Mas a quem a

., " ,
A Empresul, com esta retificação, assegurada pela interessar que a julgue pelas levianas afirmações contidas

O «DIa e NOIte», de, Horianopolis, em sua e?lção d� legislação vigente, tem por objetivo demonstrar aos seus na primeira parte, ora retificadas.
14 do corrente, sob os títulos «Mas... em que flcJi110S , clientes a legalidade do aumento da cobrança nas suas
!\ Empresul assalta a bolsa do POV?, €�Cám )tea�d? o contas mensais pelo fornecimento de energia elétrica e ser- EM PRESA SUL BRASI LEIRA DE ELETRICIDADE S. A
na cobrança de 3 'I· da Quota de Previdencia» e sub-titu- viço telefonico. Albrecht Engels, Dr. Fritz Andres ... Diretores
lo: «Mais de 600 contos até agora roubados ás popula-
ções laboriosas do Norte do Estado», publicou editorial Nassa Vida
que atinge a reputação e boa fama da Empresa Sul Bra
sileira de Eletricidade S. A. e que, por isso mesmo, deve

AHIVER5ARI05
ser retificado, nos termos do artigo 35 do Decreto Fede
ral n. 24.776, de 15 de Julho dr. 1934, regulador da libero
dade de Imprensa. Assinalou-se ontem, a data ani-

Em conformidade com o Decreto 11. 20.465, de l: de versaria natalicia da exma. sra.

Outubro de 1931, que reformou a legislação das Caixas d. Marina Bott, virtuosa esposa fALErtmEHT05
de Aposentadorias e Pensões, art. 77, «conceder-se-a' um do estimado patrício ce], Guido corôas. CAFE' BOM SO' NO
aumento de tarifas, taxas ou preços equivalentes a' con- Bon, diligente gerente da filial Em sua residencia, á rua Ftr- A' familia enlutada A Gazeta .JAVA .

t ibuição que lhes incumbe nos termos desta lei, cujo pro- do Ban�o do Comercio em nossa nando Machado, faleceu, ontem envia pezames. Praça 15 de Novembro
duto pertencerá ;í respectiva Caixa: a) á empresa de ser- cidade. pela manhã, após longa enfermi- Antonio Paschoat
viços publicas que demonstrar documentadamente perante A distinta dama, portadora ���j(;h!}4���l� -----------,�1����@1���
O Conselho Nacional do Trabalho não ter, durante dois de elevados dotes de espirito e � �exercicios sucessivos auferido renda suficiente para, satis- Cn�rg�.:ã\.l')a'.

foi grandemente home-

��,'.��.' Hote I G LO R I A ��]
feitas as despesas regulares de administração e custeio e ." "o l}� �}�
liouidados os compromissos correspond -ntes ao mesmo A Gazeta, respeitosamente, fe- �, \�,\t
p�rioçlo, remunerar o seu capital com beneficios, a critério licita-a. � �
do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio». l�' ( NTI�O A ) �}"�

Valendo-se do, dispositivo legal citado, a Empresa Sul Sebastião Vieira

��
A '-ilII' L PORIA rÀ\1

Brasileira de Eletricidade S, A. ou aereviadamentc «Em- Transcorre hoje d data ani- �j
d t d versaria natalicia do estimado e �'-7 ���':presul», como é denominada, requereu, en,JO_ns ran o por l\� O MAIS MAGESTOSO EDIFlCIO DA CAPITAl, E O
d d talentoso musicista conterrâneo H. �

-

�r
�

meio de documentos, que estava em con I)OeS e rece- \\

ber os favores a 4ue o ArL 77, citado, se refere. Sebastião Vieira, funcionaria do
['

Por acórdão de 14 de Setembro de 1933, o Conselho Banco de Credito Popular e Agri- � UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E �
l�acional do Trabalho resolveu conceder-lhe o aumento dial e nosso apreciado colabora- rÀ\1 �"J

'f dor. [j,J TELEFONES EM TODOS OS QUARTOS �71
suplementar solicitado de 1 1.12 '). das tari as ,e taxas. �� �

Essa resolução do refendo Conselho, fOI, entretanto, Tte. Astrogi/do Costa �l� 12 canfortaveis aparta�entas l�
em vista do disposto no final da letra a do artigo 77 do Pa5sa hoje, o aniversario na'- a b h' I'Decreto acima mencionado, modificada, para que a con- talicio do nosso conterrâneo sr.

BO quartos e I an eiras I

clusão do primitivo Acordão fosse submetida á aprovação tte. Astrogildo feixeira da COSo
I

do sr. Ministro do Trabalho, Comercio e lndustria, opio ta, mestre da banda musical da
nando, entretanto, corno consta do Acordão de 27 de Força Pública do Estado.
Março de 1934, pelo deferimento do pedido. O aumento

de 11[2 '1. foi, afinal, por despacho de 4 de junho de 1934.
aprovado pelo sr. Ministro, de acõrdo com o PI onuncia
menta do Conselho, conforme oficio n. C. 1161, de 17 de

jalho de 1934, do Diretor = Secretaria do M_inistro do Tra·

balho. O processo que seguiu todos os tra.nítes regulares,
foi fichado naquele departamento da publica administração
sob n. 3-5447132.

O ato da Empresul cobrai do o aumento de I 1[2 '). é

legalissimo.
-

Como, pois, a não ser por- ignorancia ou mà fé, taxar
de «roubo», de «assalto» ás bolsas dos contribuintes», Festejou ontem, o seu aniver

ou de exploração, esse áto, quando está a concessionaria sarjo natalicio a gentil senhorinha

devidamente autorizada por quem de direito e na fórma da Írêne Silva, filha do saudoso con

lei ? t�rrllneo desembargador Pedro

O editorial do «Dia e Noite» afirma que só em join- Silva.

ville, onde a Empresul mantém os serviços de Luz e Tele- CHE6Am UH5

fones, calcula-se que a cobrança a mais da taxa de pre
videncia tenha sido superior a 600 contos».

O articulista falta com a verdade.
A taxa de 1 112 '). produziu, não só em Joinville, co

mo em Jaraguá, São Bento, Campo Alegre, Rio Negrinho,
Mafra, Tijucas, Nova Trento e Lapa, o valor total, de�de
que foi autorizado o aumento, apenas Rs, 83:020$900, rrn

portancia essa, que pertencendo ª Caixa de Aposentado-
rias e Pensões, foi regularmente, dentro do prazo legal, Manoel Velo
recolhida ao Banco do Brasil. Procedente de Caçador está

Ha, como se vê, notavel diferença de numeras, ainda em Florianopolis, o digno conter

mais quando se afirma no editorial aludido, que <sórnen- râneo sr. Manoel Belo. coletor

te em [oinville», a cobrança a mais da taxa de previden- estadual daquele rnunicipio .

.,... i$i ·m+S'�ii!!!"m'i;"�� __MII_BllIlilli!Im!l _

uota e
II

I.

com pronunciamento
de 4

do
de

pert�ncente á
Ban·"

EHfERmQ

1?_ubens Ramos Amanhã, ás 7,30 horas, na

Catedral lVletropolitana, será ce

lebrada missa em sulragio á alma
de Amadeu Horn, recentemente

falecido nesta cidade.
Sra. Guida Bott

dade, Q. presado conterrâneo sr.

Gdberto Cabral, funcionario dos
Correios e Telegrafos desta ci-

Está enfermo, ha dias, O pre- dade,
sado conterrâneo academico Ru- Ao enterramento, que se v -ri
bens Ramos, nosso colega de irn- ficou ás 16 horas, compareceram
prensa. numerosos amigos do extinto, Co

brindo o ataúde viam-se muitas

ml55A

Dr. Fulvio .Aducci
Ocorreu-se segunda-feira últi

ma, a data aniversaria natalicia
do distinto conterrâneo sr. dr.
Fulvio Aducci, figura de eviden

ci� na politica catarinense � p:o-I
vecto advogado nos auditorios i
do Estado.

lrêne Silva

Dr. Miguel Boabaid

Acompanhado de sua exma.

consôrte d. Flóra Bott Boabaid,
regressou de São Paulo, o com

petente facultativo conterrâneo dr.
�v1iguel Boabaid.
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