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dE?rlLJncja as atividades politico-militares do gaL
Flôres, afirrnando que incumbiu o gal. Góes
Monteiro de suger'ír as medidas executarias

reação imediata, capaz de abafar,
qualquer atitude de rebelião qU/3
manifestar no Rio Grar1de.

Z·.,'. E T s. Paul_' e R. Grande
comparecerão a Convenção

s. PAULO, 20 - Com a chegada hoje r'e Belo
Horizonte, em avião, que pousou no Campo do Marte dos
srs. Henrique Baíma e João Carlos Machado e após a

conferencia do sr. Armando de Sales e o governador
Cardoso de Melo Neto, ficou resolvido que São Paulo

779 comparecerá á Convenção do dia 25.
Ainda não foram escolhidos os seus representan

tes, constando que seja o proprio sr. Baírna ou sr. Val
demar Ferreira. O Rio Grande tambem comparecer á, indo
o sr. João Carlos, que ainda permanece aqui, em confe
rencia com os altos pr Jceres do P. C.

HOJE

Chegou a São
Francisco

POVO Sem quaisquer ligações politicas.

ANO

Proprietario e Diretor Responsavet .JAIRO CALLADO
---------
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!1-�-�ro�c�=I�a�,m�'-�a�ç'a�-�o�a�o�E�xercito 'dolr I���ra����
guerra

:1 general lnlstro
;·1
ii A agitação poli·tica qlJe assoberba

I espirítos e abala a vida rlacional
li poe medIdas assecurator-ías

'L�__�a orde�iiiiiiiiiiiiiii�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiii _

RIO, 19 -- n er, 6etulio
Vargas assinou um decreto
suspendendo em todo o terri
torio nacional o estado de
guerra durante o dia de ama'

nhê, 20. poro a votação das
emendas á Constituição f z
õercl,
luqulrlmoa hoje o sr. Pe

dro Aleixo sõbre 51, na hl
poeae do uotação não con

cluir amanhêl, si tal suspen
são seria pro rogado. O pre
sidente do Camoro nos de'
c1arou que a uotoçõo deueró
concluir omanhêl e si neces-

RIO, 20 - O Ministro da vada missão constitucional, / ou agressão, que se venha sario conuocaró, poro isso,
h

. .,

i-l a rnanif t I E t d uma sessão noturna.Cuerra lançou OJi'; a seguin- sem pelas, nem esmoreci- amam es ar naque e s a o; Acr�scentou que o Senado
tl� proclamação: "A agitação mento. b) O desenrolar dos acon- tombem teró de aprouor de'

pol'tica, que vem assober- Em tais emergencias, curn- tecimentos aconselhará á e- pois as referidos emendes,
pelo quz nessa ocasião, no

.bando os espiritos e abalan- pre ao Ministro da Guerra xecução, mais ou menos turalmente, o estado de quer-

do a vida nacional, impõe preservar a ordem e manter acelerada. das medidas ex- I
ra será nouamente SU'3pen
so no óia em que o poder

<lOS poderes publicas medi- as instituções, conservando postas na aludida instrução, coordenador tluer de discutir

Idas assecuratorias da ordem o Exercito afastado das in- subordinadas, por um lado, I e votar as referidas ernen-

f h d
das.

interna. Algumas dessas me- luencias extran as ás suas ás contigencias e ordem
��iiiiiiiiii�iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�elida, de caracter militar, !igitimas finalidades, sem in- economica, por outro lado, Ba Idvv in ped j_

causam aprcenções e extra- tuitos velados, nem maqui- impelidas pela conveniencia rá demissãonnezas aos que fóra do am- nações tendenciosas.' de evitar improvisações irn
biente real dos acontecirncn- Cabe e é empenho deste postas pelo deflagar do contlí-

1os, ignoram a sua verdadei- orgão do poder publico rnan- to, que se procura evitar com
ra finalidade. Para evitar que ter o Exercito na estrada re- as medidas proventi vas que
:se avolume semelhante in- ta do dever, corno elemento vêm sendo adotadas pelo
quietação, parece chegado o de coêsão e Iratemidade en· Ministerio da Cuerra.
momento de expôr aos meus tre brasileiros e nunca como Todas as medidas de ca- ça armada, B I H· tcamaradas de Exercito as instrumentos de opressão, de racter milita. têm o objetivo Ao Exercito, o problema e a ori10n erazões que motivaram as desmembramento e de desor- exclusivo de pôr o executi- da sucessão presidencial só
n.edidas até agora postas demo A sinceridade de pro- vo em condições de cumprir deve interessar na sua qua-Iem pratica e seus legitimas positos do atual detentor da sua missão de mantenedor !idade de espetador vlgilan
objetivos. Longe de obede- Pasta da Guerra, isento de da ordem interna e de fiél te e desapaixonado, desejo
cerern a fins de caracter po- ambições, de qualquer natu- executor das deliberações do 80 e pronto a dar sua coo

Iltíco, visam apenas salva- reza, J no mais intimo acôr- governo legalmente constitui- peração para que o mesmo O sr. Díníz ..Juníor seguiu cc
guardar a ordem, as insti- do com o Chefe da Nação, do. Entretanto, elementos in- se resolva pelos meios le- rno representante do gotuições e a integridade na- já é do conhecimento publí- teressados em lançar coníu- gais,denlrodasllormascons- ve:nador Nereu Ramosctonal. Já são conhecidos, co pela divulgação d ada, á são e impressionar, no mau titucionais e pelos processos RIO, I 9-Não ha mais dúvi- são presidencial.
por documentos divulgados missão confiada ao sr. gene- sentido, a opinião publica da lei eleitoral. da de que o eixo político se des-
anteriormente os prepara ti- ral Inspetor do 2· Grupo de têm procurado, por todos os No cumprimento dessa ele- locou para Belo Horizonte. Depois de ter chamado e con

vos militares desenvolvidos Regiões, expressa nos se- meios, ligar as medidas as- vada missão, o Exercito, es- O sr. Valaciares prossegue,
ferenciado ali pelo espaço de

IDO Estado do Rio Grande guintes itens: a) securatorías da ordem ao de- tau certo, se empenhará sem hoje, na capital do seu Estado, cinco horas, os srs, João Carlos
do Sul. A essa ameaça cons- -Deveis partir em uma se- batido problema da sucessão medir sacrificios e sem va-

as demarcbes que vêm realizando Machado e Henrique Baima, con-
tante e claramente definida, gunda viagem de inspeção presidencial. cilações. para levar a efeito no próximo vidou ôntem telegraficamente a

movida por interesses de ca- às regiões do �ul (2·, 3· e 5 ,) Nada mais falso, nem mais Camaradas, lembrae-vos dia 25 a convenção que escolherá coa parecerem a Belo Horizonte
racter evidentemente pessoal, com o objetivo fundamental injusto. Longe de ligar este de que na sinceridade dos

o candidato da maioria á suces-
05 srs, RaFael Fernandes, gover

sentiu o governo a necessi- de informar o governo sobre problema, essencialmente po- nossos proposítos, na nossa «ador do Rio Grande do Norte,
-dade de responder com me- a situação precisa das ati- lítico, ás medidas de cara- unidddt> de vistas, na nos· SOL IDAR lOS Punaro Bley, governador do Es
ídidas eficientes, assegurado- vldades politico-militares do cter militar, todas em canse sa indiscutivel coêsão e na BELO HORILONTE, 19- pirita Santo, Costa Rego e de�
Iras da propria tranquilidadt atual governador do Estado quencia da ameaça á ordem disciplina consciente e inaba- Hipotecaram solidariedade ao pUlado Duarte Lima, estes dois.
publica. Só, assim, pondo a do Rio Grande do Sul e su- publica julgou este ministe- laveI repousam, ainda e sem, sr. Antonio Carlos, aderindo representantes de Alagô"s, No
tropa federal a coberto de gerir as medíctas !x �cuto�iéls rio .q.ue o fenomeno de ordem pre, a honra, a integridade ao Partido Progressista de raldino Lima. le,der da bancad31
qualquer tentativa de agres- para uma reaçao Imediata pohttca, que se vem proces- da I:atria, a prosp��idade da Minas 5 d.eputados federais e situacionista mineira. Oíni2. JuniO!.,
são (lU de desacato, p0dcrá capaz de abafar, ao nascer sando, não póde e não de Naç�? e a �r�nqulhdade da 6 estaduaiS.

_ lleader cataünense e representante
,e a consagrar -se .á sua ele- qualquer atItude de rebelião I ve sofrer interferencia da for- famllla braSIleira, Esperam-se novas adesoes. de govetnador Nc(êu {{amos.

da Guerra
os

i r-n-

LONDRES, 19-0 ministro
presidente Baldwin, anunciou ofi
cialmente que pedirà a sua de
missão no dia 28 deste mês,

D a.talhão d. Guard_
JOINVILE, 19-· Pela via Ier- perfeitamente equipado. conduzir

rea, rumo á São Francisco.pessou do cavalaria e viaturas,
por esta cidade o Batalhão da Apesar do mau tempo reinan
Guarda, sob o comando do co- te as cosinhas das diversas corr «

ronel Manoel Henrique Gomes. panhias iam em pleno hmciona-
Essa unidade de nosso Exercito mento.

transportava-se em três cornposi- A impressão causada pelo as

ções de 28 carros. A primeira pecto da tropa foi a melhor pus
composição passou pouco antes sivel, peja ordem que na mesma

do expresso de passageiros e as reinava. A soldadesca, bem dis
duas outras passaram mais ta,de posta, denotava bôa dispvsição
com diferença de horãs uma da de animo. ° sr, cel. Manoel Hen
outra. rique Gomes recebeu a oficialirla-
A' gare encontrava-se a ofi- de do 13' B.C. com o mais ama

cialidade do 13 B.C, aqui aquar- vel e despreocupado sorriso, no

telado, que durante a curta pa - tando-se o mesmo em seus su

rada cumprimentou seus colegas balternos.
em viagem entretendo amistosa Após alguns minutos de para-
palestra. da em nossa Estação, proseguiu
O Batalhão da Guarda viaja I viagem.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Fala ao reporter de
honrado industrial sr.

"A Gazeta", o operoso
Primo Tedesco,

Tendo sido aberta concorrencia para a exploração de ilu

minação pública e particular de Caçador, a ela se apresentou o sr.

Primo Tedesco. Mais tarde, porém, essa concorrencia foi anulada,
sendo aberta outra.

Nesse interim, o sr, Primo Tedesco, de conformidade com o

disposto no Codigo de Águas, habilitou-se á concessão do salto
Bom Sucesso, cujas margens já possuia, que obteve pelo Decreto n.

832, datado de 19 de Maio de 1936, publicado no Diario Ofi
cial, de 5 de junho de 1936, cujo teôr, e, como segue:

a)-não só compromete a fazer a usina no prazo di! 6 me.
ses, como exige o edital e sim em 1 80 dias uteis o QUe
é bem diferente e representa, no mínimo, 7 mêses.

.

b) -ílão se compromete a depositar uma caução de gar anêid
para o comprimento da obrigação de terminar as obras no

prazo marcado.
C)-não juntou prova de cumprimento do estatuido no art,

158 do codigo daguas, pois deveria provar que o r�que
rimento foi instruido com todos os doeu-r, entes exigidos nes

se artigo, e apenas provou que fez um requenmento, não

provando que este foi devidamente acompanhado de t -,dos
os documentos exigidos,

dl-outras exigen-ias do edital, deixou de cumprir, as quais
só poderão ser apreciadas mediaate um estudo na proposta.

de arte, dará uma energia permanente de SUO cavalos, podend!)
com outras obras relativamente laceis. atingir a 1.200. Alem
disso jà adquiri ,um outro salto, proxi-no ao Bom Sucesso, cllj�
concessão rr� quen ao Ouvemo Federa l.

Não querendo o sr. Primo Tedesco entrar em apreciaçõe!
sobre a proposta do seu concorrente SL Fauro, procurámos pessôa
conhecedora do assunto, para nos esclarecer, e que nos disse:

serão determinadas tendo-se em vista a duração media do material
a cuja renovação o dito fundo terà de atender, podendo ser modiíi
cadas trienalmente, na época a revisão das tarifas.

Art. 9' - .Si a receita da Empresa íôr insuficiente para re

muneração do capital invertido nas instalações, na base que fôr es

tabelecida no contrato de concessão, e, ainda mais, para atender a

manutenção dos serviços, os "deficits" verificados em cada trienio

(periodo marcado na lei para revisão de tarifas) serão registrados a

debito de uma conta especial intitulada "Lucros a compensar", cujo
saldo vencerà os juros que forem fixados para o capital invertido

(art. o' do presente decreto), saldo que serà amortizado em periodo
de tarifas subsequente, sendo para isto computado como despesa nes

te periodo,
Art. 1 O'-Si, ao contrario, a receita exceder as necessidades

a que se refere o artigo precedente, a parte excedente será registra
da a credito de uma conta, tambem especial, que será denominada
"Lucros de recornpensação".

Paragrafo único-c-O saldo desta conta será considerado
como receita no periodo de tarifas subsequente.

Art. 1 1 '-FinJo o prazo da concessão, reverterão para o

Estado de Santa Catarina, mediante indenização pelo custo histori
co, menos a depreciação. todas as instalações de produção de ener

gia do concessionário a que se refere a presente concessão.

Art. 12' -Si o Estado de Santa Catarina não fizer uso do
direito de que trata o artigo precedente, o concessionatio poderá re-Iquerer ao Govêrno Federal renovação da concessão.

Art. 13'-0 concessionario gozará desde a dala da assi-]
natura do contrato de concessão, e enquanto esta vigorar, dos [ave
res constantes do art. 151 do Codigo de Aguas e de leis especiais
de apoio às emprezas de serviços d� utilidade pública. 20.-Luz Publica.

Art. 14'-Revogam-se as disposições em contrario.

I. .,

Embora a diferença de 12 Rs
", por kw., essa diferença de-

RIO de Janel�o, 19 de mato de 1936, 115' da Illdependen-15ap�reo::e tendo-se em conta que a Prefeitura, na proposta Fauro, é
era e 48' da Republica. obrigada o fornecer os suportes e em face do fornecimento gratuito

GETULIO VARGAS de luz para os edificios da Prefeitura, Delegacia. Ferum e Cole.'
Odilon Braga terias, quando a proposta Fauro apenas fornece gratuitamente pMa

(Do Diario Oficial de 5 de Junho de 1936). o Forum e Prefeiturá que não ocupam luz pois não funcionam
a noite, salvo casos excepcionais. Ademais, todas as outras repar
tições publicas gosam de 50[00 de abatimento, na proposta Tedes
CG, o que não acontece na proposta Fauro.

-- «Embora sómente um detido estudo sôbre cada umas dd,
propostas apresentadas poderá fOi necer os dados preciosos para Urrl,J
profunda apreciação sobre ambas, da simples leitura délas, pro,:e,
dida de publico, ressalta o seguinte:
lo.-A proposta Fauro não cumpriu as exigencias do

edital.

Outorga ao cidadão Primo Tedesco ou á
sociedade que organizar concessão para o aproo
veitamento da energia hidraulica no Rio do
Peixe, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
tendo em vista o que requereu o cidadão Primo Tedesco, e usando
das atribuições que lhe conferem o art. 56 § l ' da Constituição
Federal e o art. 150 do deceeto n. 24.643, de IOde julho de
1934 (Codigo de Aguas),

Decreta:
Art. 1 '-E' outorgada ao cidadão Primo Tedesco ou á

sociedade que organizar, cem aprovação do Govêrno Federal. con

cessão para o aproveitamento da energia hidraulica do Salto Bom
Sucesso, situado no Rio do PeiJCe, l ' distrito do Municipio de Ca

çador, Estado de Santa Catarina.
Paragrafo único-O aproveitamento destina-se á produção,

transmissão e distribuição de energia hidro-eletrica para serviços pú
blicos federais, estaduais e municipais, para serviços de utilidade pú
blica e para comércio de energia, no �Aunicipia de Caçador.Estado
de Santa Catarina.

Art. 2'--A titulo de exigencias preliminares das contidas
no art.] 1 58 do Codigo de Aguas, e que, por isso mesmo deverão
ser cumpridas integralmente sob pena de ficar de nenhum efeito o

presente decreto, o concessionario obriga-se a:

l-Apresentar dentro do prazo de um (1) ano, contado da
data da publicação deste decreto, eID três (3) vias:

a) planta do trecho do rio a aproveitar e dos terrenos mar

ginais a serem inundados pelo "remous" da barragem, em escala de
um por dois mil n :2000); Pela nova ConstituiçãO Federal, a competencia para Íegis-

b) planta da secção do rio onde fôr projetada a barragem, lar sobre o comercio da energia hidro-elétrica, é do Governo Fe-
em escala de um por duzentos (1 :200) deral, sendo que, o Codigo de Águas, tarnbem diz que o "apro·

e) projéto da barragem, vertedouros, comportas, etc., em es- veitamento industrial das quedas de agua será feito pelo regime 30.-Luz Particular.
eela de um por duzentos (I :200), com detalhes em escala de um de concessões e autorizações», estabelecido nesse codigo
por cincoenta (I :50) e um por vinte (I :20); No capitulo da Regulamentação da Industrie hidro-elétrica,

d) projéto do canal de adução em escala de um por dois chega o aludido Codigo a prever até a forma das tarifas serem l. Inegavelmente a proposta Tedesco é mais barata. Cada
mil (1 :2000) com perfis transversais; fixadas, de modo a assegurar a estabilidade das emprezas, o que'! HP. consome uma rn-dia de 3 kw. por hora, Nu o dia de 8 ho-

e) projéto do castelo dagua em escala de um por cincoenta lerá feito trienalmente, ficando o concessionario isento de tudo e ras, consumirá 24 kw. Num mês de 25 dias. o seu consumo se-

(I :50); qualquer imposto. a não ser o p.stabclecido no Codigo de Águas. rá de 600 kw. Uma industria com 20 rIP. terá um consumo

f) projéto e calculo dos tubos de carga em escala de um De tal sorte, em face das providencias que a lei esta-I mensal de 12.000 kw. men-ais. Com 10 HP., um consumo de
por cem (1: 1 00); belece, verifica-se que a competencia cabe á União e nunca ao 6.000 kw. Pois bem. 240 Rs, é O preço do kw. da propos-

g) projéto da usina hidro-eletrica para produzir corrente mumcipio. ta Faur». E 200 Cf?s. é o preço da proposta Tedesco.
triíasica com 50 deles, desenho das turbinas, descrição dos alterna- Este conflito de jurisdição, levou o reporter d'A Gazeta
d ires, transformadores, para-raios, etc.; a procurar o sr, Primo Ted :3CO, para que algo dissésse ácerca

h) projéto das linhas de transmissão e da rêde de distri- do momentoso assunto, que é de interesse capital para Caçador
buição, acompanhado de mapa da região em escala razoavel e com Atendendo-nos, com gentileza, esclareceu, dizendo:
detalhes; - Encaminhei todas as minhas providencias ao orgão com"

i) memoria justificativa, incluindo orçamento global e deta- petente, resultando dessa obediencia á lei, o haver-me sido con

lhado de todas as partes do projéto, bem como das desapropriações ferida a concessão pelo Decreto n. 832. ficando por força des
a fazer. te, obrigado a assinar o contrato com o Governo Federal. Daí,

II-Assinar o contrato de concessão dentro do prazo de o julgar desnecesraria a concorrencia aberta pela Prefeitura, pois
um (1) mês, contado da data da publicação do áto de aprovação da não é a esta qae cabe estipular os preços, mas sim ao Gover·
respectiva minuta pelo ministro da Agricultura. no Federal.

Art. 3'-A minuta do contrato disciplinar desta concessão, -E quanto à capacidade técnica da
do qual constarão todas as exigencias de ordem técnica, fiscal, ad- guntamos:
ministrativa e penal previstas no Codigo de Aguas, será preparada -Tambem é materia-explica o sr. Tedesco-que não SO.-Luz Particular: fi contador.
pelo Serviço de Aguas do Departamento Nacional da Produção só o .Cod�go de Ag\las, corno o Decreto prevê, determinando
Mineral e submetida à aprovação do ministro da Agricultura. as eXlgenclas que se tornam imprescindiveis. A inutilidade da

Art. 4'-A presente concessão vigorará pelo prazo de trin- concorrencia municipal, não oferece dúvidas. E' inadmissivel que
la (30) anos, contados da data da assiilatura do respectivo contrato. I o poder municipal se sobrepônha ao federal. Não é que eu quei'

Art. 5'--Em quantu o concesslOnario gozar da autorização I
ra fugir á concorrencia públIca, Ilem haja em mim f) proposito

de que trata o artigo precedente, poderá dispôr das reservas de ener� de menosprezar o poder municipal já em vista, que a toda� as

gia de que trata o art. 155 do Codigo de Aguas. concorrencias tenho comparecido, supeitando-me a lodas as ex i-
Art. 6'-0 capital a remunerar serà o efetiva!JJente inverti- gencias da municipalidade, O que me Mo é dado, é fugir aos

do nas instalações do concessionario em função da sua industria e dispositivos legaIS, sendo amparado nestes que tomei as providen
concorrendo, de forma permanente, para ptodução e transformação clas neçessarias á montagem da uzina.
de energia eletrica. '- Tudo quanto prescreve o D.:!creto já foi feito?

Art. 7'--As tabelas de preço de energia nos "bornesR da -Segundo noticias recebidas do meu advogado, no Rio
usina serão fixadas de acôrdo com o que estabelece a respeito o de Janeiro, todas as medidas foram tomadas, tendo os documen
Codigo de Aguas, fixando-se tambem no contrato de concessão a tos sido encamin:lados ao departamento do respectivo ministerio;
jUJta remuneração do capital á que se refere o inciso lU do art. estan�o tambem, j4 em elaboração, a mlOuta dr) contrato, a ser

180 do mesmo Codigo. assinado no MlOisterio. Estbu apenas agua:dando a (:hegada des·
Art. S'-Para manutenção da integridade do capital a que 5a minuta para assinar o contrato, sendo que, logo após, inicia�

se refere o art. 6' do presente decreto, serà creado um fundo de ce- rei as obras da construção da uzina, destinada a trazer para Ca�
S�l va que proverà às renovações determinadas pela depreciação ou çador um dos melhoramentos, que ficará lig"do ao desenvolvi
impostas por acidentes. mento cultural e material da mais linda e florescente vila da zona

Paragrafo único-A constituição desse fundo, que se deno� serrana.

rninarà fundo de estabilização, serà realizada por quotas especiais que --E qual será a potencia àa uzina �
incidirão sôbre as tarifas sob a f�rma de percentagem. Essas 'luotas -O salto «Bom Sucesso», uma vez construidas as obras

FORÇA.

40.-Luz particular.
FORFAITPA!�A PEQUENOS CO\JSUN1IDO�ES

E' uma tabela especial para os pobres. A proposta Fauro
tem um preço melhor quanto ao numero de vélas. Mas um pobre
não se dará ao luxo de ter uma larnpada de 200 ou 500 velas.
A proposta Tedesco oferece a vantagem de proporcionar 3 Iam'
padas a esses consumidores, enquanto a proposta Faura só ofe
rece uma lampada. Com 3 lampadas, se ilumina perfeitamente
uma pequena casa. en-iuanto que com urna só lampada, apenas

empreza ?-per- se ilumina uma só peça.

Caçador, 'possue 361 casas. Que 300 casas ponham luz a

contador.
(E' um calculo oti:nista, mas o admitamos para argumentar).

Que cada casa consuma 15 kw., o que tambem é eXllgertldo. Ha uma

diferença de 20Rs. em favor da propo�ta Fama. Temos que pur
casa essa diferença será de 300Rs.• mensalmente, em 300 casas,
será de 900$000.

Caçador possue atualmente dois colegios. Tem �rn perspe
tiva a criação de uma escola de artes e oficios e um patronato
agricola. S�rá fundado brevemente um Hospital. Ao todo 5 eàlh
c.Íos que consomem muita luz.

Tem uma igreja cujos oficios noturnos tambem requerem
farta iluminação. São portanto 6 edificios. Podemos dar uma mé�
dia geral de luO kw. para cada um, o que é pouco, mesmo fi

•

escola de artes e oficios consumirá força. São portanto 600 kw.,
mensai& consumidos. Multlplicando-se por 580i�s. que teriam de
pagar pela proposta Fauro temos um total de 384$000! Na pro
posta Tedesco que da 50[00 de âbatimento ha uma vantagem de'
180$000 que 300Rs. de cada um paga, repres.erüa Uln total de
90$000 compensam só pela metade.

No regimem democratico em que vivemos, sôbre cada (1-

Continlia 'lU 5a. pagina
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_

I'lIatri2:: FL.ORIANOPOL.IS
ern:Filiaes

Seoção de
FAZENDAS: .

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara temol FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de beneticiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas meehanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras. ferragens para portas Machi·nas para Iaoeíros
Roupas feitas e [anellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: ? ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas J ocomovels, Motores de esplosão, !v1otmr.s
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 1-:0' I

. \Jcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t�inas e Cortinados tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 4�ces-

�atos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuãcos sorios, serviço rnechanico
� Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumatícos e camaras de ar G00DYER �

I
Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.ll_terial electrico em geral �

Ernpreza Nacional de I'-Iav·e�açào uHoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite fVlaria' -- Fabrica de Gelo HRita Maria" - Estaleiro 'Arataoa" �"'AVàVAV.à..V���__�â�V�VÂV.A_���
�� ��; A Gazeta Indica:

�I
' I A · M.\ Gottsrnann

E NADA MAIS I'
ccacio o

E hf da clini d H
.

l� x-e e e a c mies o tospi
l\� ,

,

te ira . tal de Nürnberg, (P.ucessor
� tem seu escnp- Indórg Burkhardt e Professor

�� R Felípe Schmidt ns 7 e 178 tório de advogacia á rua
Erwin Kreuter)

• •
I Especlallsla em�·cJrurgla

I Visconde de Ouro Preto geral
NO ESTREITO,Ponta do Leal alta cirurgia, ginaecologia, (do.n, 70. - Phone: 1277. -

enças das senhoras) e partos,

I _j
cirurgia do sistema nervoso eCalx 1 Postal, 110. operações de plásticaEm Laguna-Rua da Praia

S IIDr, Pedro de Moura Ferro

, I
Advogado

��
�:�E3IL.I-IETE
� Fd

"

S Ct·
I

e erars e ta. a arma

� Nos classicDs-Env .. lopes fechados
��
Q�������I--�--�����.i!�_
�ii.DG@.O&l.----.----e.o.....eG
a o

i Companhia "Aliança da Bahía"l,! FUNDADA EM 1870 1° Dr. Aderbal
� ,

.

da Silva�

:; Seg uos Te restres e Maritin10s :I RuaC��.v���r��JO (sob.
D Incontestavelmente a PRIM EIRA do Brasil II Fones 1631

"129_0I!� CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000 L_
""," RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161:966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Rua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 154�
I :...= Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 rJ(sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior.

R�

Partos - Molestias de
Senhoras e

MoIestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospital

(Curso de especializaçâo em
molestias de senhoras)

Atende na Maternidade
até ás 8 112. da manhã
e á tarde - Consultorto.
ANITA GARIBALDI, 49

Médicos

li
todos OI Esladol I

Dr. Carlos Corrêa
Apente., Sub-Agente. I Reguladores de Avar'al �em

�D Brasil, no Uruguai e nas principais praças esJrangelral.

Agentes em Florianopol is :

Campos Lobo & Cía. •

.� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caíxa Postal. 19 I
U TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFItO ALLIAlvÇA •
p G

! Escrítórios em Laguna e Itajahí I
�1� SubaAgentes enn Blurnenau e Lages.
• •
.�� � ��i(t�,�l, ��l;{* .ift ---.--_A.�ê_".��.... ���,'@j,'q)� '� ._.,...,... .-- ---------

VENDE-SE uma padaria, dt·
vidamente montada, com óti
mo ponto e dispondo de L ôa

--------- freguesia.
Para qualquer outra informa

__________ ção, dirigir-se éÍ Gerencia deste
jornal,

CONSULTORIO···Rua Tra·
ano N. H�· das 10 ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1.131

Dr". Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

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

Rei. Hotel Gloria·Fone 1333
I Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Artur Pereira

e �Oliveira
Cllnlc. médica de orlan·

ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

Consultas diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Residência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

I

Advogados
Desembar gador
Salvio Gonzaga
Dr. Leoberto Leal
FPOLIS.

Rua Trajano n. 2�

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel
Formado no Brasil e

Alemanha
Clínica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor. por
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSULTORIO:

'R,ua Trajano tr /7
(sobratlo)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

-
.

VENOE--SEno logar denominado vila
Afonso Micholé.três casas

com terrenos. Os interessa
dos devem entender-se com
Francisco Pedro dos Santos
na mesma rua, casa n. 5.

VENDE.SE uma casa no di
trito «J()ão Pessôa», Esh�j
io, á rua do Nestor no. l,;

com 2 quartos, salas de visitaé
de jantar e cozinha. 1
ulimas instalações. No apras

vel recanto da Ponta do Le.
Preço especial. Tratar com Joot,'
Alves, no Canto do Estreito.

ENXERTOS
De varias qualidades de Iara'

jeiras, limoeiros e grande quar
tidade de enxertos (\ !tos de rose

ras, tem para vender
CARL NILSON

'.
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A GAZEl A-Florianopolls-1937

Adolar Schwarz '

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

Endereço Telegr.: DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA

rAGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Pcrynas=-Rlo
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Pon
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa
ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega.se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAP1DO

Preços 'l")odi'cOS

, 'W " lo. '"

'" . -,

�---....-�� " , . ",:"-' '" ..... , ::"�..._�

Serviço "él�eD Candor
H �������������������
ij , �
� Apolices Consolidadas do Estado de Minas �I
�

«Divida Fundada do Estada de S. Paulo �
lij1

«Obras do Porto de Pernambuco. ��� VENDEM-SE A VISTA E EM PRESTAÇÕES ij:

� NO BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRI- �:
ij COLA DE SANTA CATARINA, A' RUA TRA- �.
� JANO N. 16. �:
Iii!.... Z'1l'4iõ.'lr....,�I'4f>,.-,r.::iE.'Io�".....�r...,�1i1O"�����..,�� .,r. ............,���
Iij� '"......A...._������..ti..��AlL.�'iWi ..�4I�.....�"'�� .'-�.............-..A, �...���......��

t8.'
�, ee.G�D'"••�G�G�a••••••

i'G '

: L.INHA OE fo_

I Caminhão e Omnibus

i..• Leão da Ser,lIa .

I Empreza de Transporte de Passa
',.

O gelrcs e Encomendas
a
" Entre Concordía e Marcelino Ramos
"
• EM C0MBINAÇÃO COM A LINHA DE CAXIAS
• de ORTIGARA & GENERALLI
D Passará a funcionar, do dia 10. de Ou-
O trubro em diante
� DIARIA�ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas f
� da manhã, regressando ás 4 da tarde

"

• Para lucilitar a boa marcha da Empre'la, será colocada em �.
«t cada povoado uma agencia para vendas de passagens, como -'

__ abaixo �descriminamos:
D Concordia:-bcritório Mosele '

• SuruvI-Casa Comercial Boscatto
O Tamanduá -Casa Comorcial JlIlio Schn
l- Rancho Grande-Hotel de Maximo de Secco �.
e Barra ?o Veado-Cada Comercial de Irmãos Poy .

• Bela Vista-BoteqUIm ROE.se '

O Vilar Rica-Casa Comercial Mazuti
O Marcelino Ramos-Escritório Mosele
• •

= Preços: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 cr':
D IDA E VOLTA 25$000 '

Q Empreza DALLA COSfA '

•
� N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu

," estado, as passagens terão o acrescimo de 20010
I.

.

: .�.eoe.GOG.e�eeG�DG.G.� .'

I
) Dr. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO

Para o Norte
Partidas dos aviões-Fechamento das malas postais
2a.-feiras 11,50 horas 2a.-feiras 10 horas
4a.-felras 8,50» 4a.-feiras 10 »

5a.-feiras 11,50 « -'a5feiras 20 »

ôa-Ieiras 8,40» 5a.-feiras 20 »

Para o SUl
Partidas dos aviões-Fechamento ,das malas postais
Domingo 8,50 horas Domingo 2,30 horas
2a.·feiras 12,50 horas Za-feiras II »

4a.-feiras 8,50 horas 4a.-feiras 7,30 »

5a.-feiras 12,50 horas 5a.-feiras II »

Para mais informações procurem os Agentes
Carlos Hoepcke S.IA.

Secção de maquinas

I
• gando apenas

5$000 10$oo? ou 20$"")00 I
por mes na

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - 107

s. PAULO

Os melhores preces
Ao alcance de todos

INSCREVA-SE PARA o PROXIMO SORTEIO
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL

Sr. Albano de Souza Luclo

RUA FELIPE SCHMIDT N. 2 - (SOBRADO)

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

o MELHOR
APERITIVO
TONICO

ESTOMACAL

�OG.o�$�O�o���••��.��e8.
O A C h' Ed't N' I O
• ompan la I ora aciona O
• LANÇARA' NUM VOLUME DA •
• Serie Brasiliana O
® O
� Santa Catarina �
� _.-.-- --_ .. --'---,. .

: A Conquista - A Coronísação :I
�� A Evolução ,�

;: TODA Á HISTORIA DE SANTA CATARINA ;;
f.:i O
O

Um livro de Osvaldo R. Cabral 'U
t� e
��

POR ESTES DIAS Em todas as Livrarias .,
��/eGs.G.G.O••4'�iD�•• i1".�••

ESTA

linda casa pó
de ser sua pa-

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i Dr. Ivo d'Aquino
i Adovgado
i Flortanopol is

1;11"
-

'i

i I
�I

I

I

S"5:r b+-·�ni·ta e prediiéts,
r�eanzar-se-á usando o

I

� I CFiE(\AE VITAMINOSO

CUTOL
o qual limpa, conserva e rejuvenesce a cutis e,

que tira as sardas, espinhas, cravos etc. sem des

cascar a péle,

m

���u 10
----------------

I
�

FUNDADA EM 1865

j,). rtefátos de couro e

colchões
Especialidade em fabrico de pa�t�s para escolares,

'i e ditas comerciara

Cintos, com modernas fivelas em couro fantasia

Co'chões para camas de casal e solteiro--Tem sem

pre em stock
TRAVESSEIROS DE PAINA, ETC.

Rua Tir�dentes ti. 3
FLORIANOPOLIS

o sr. Valadà
res vetou o

sr. Osvaldo
Aranha

RIO, 18 -Pode.mos informar

que o governador Benedito Va
ladares consultado sôbre a indi
cação do dr. Osvaldo Aranha
para canditado á presidencia da

Republica, veteu o nome do nos

so embaixador em Washington,
declarando que o fazia para não

ser derrotado dentro do seu pro

prio Estado.
O S5. Getulio Vargas se teria

conformado com as ponderações
do governador de Minas Gerais.
Desse modo, afirma-se que os no-

I mes mais :otados para a conven

ção de 25 do corrente serão os

dos srs. José Carlos de [\ [acedo
Soares e Afonso Pena Junior.

Bispo vitima
de rrlaU9
tratos

SAINT JEAN DE LUZ, 19
-Faleceu o bispo de Valadolid,
que morreu em consequencia dos
maus tratos recebidos na prisão,
por parte dos varrnelhos.

o fornecimento da �UI
Continuação da 2a. pagina

o P. R. P. Matagro
ssense apôia O sr. Ar

mando Sales

dadão que vive em sociedade e gosa das vantagens desse convivio
social, péza o onus de contribuir tambem para as obras que rever

tam em
-

beneficio da coletividade. Entre estas obras estão os esta

belecimentos e instrução, de caridade, de beneficiencia e aqueles
que fornecem o conforto moral, como os templos.

Este auxilio se verifica no caso em fóco pela peneaa con

tribuição de 300 rs, mensais de cada consumidor e que reverte
em 180$000 em beneficio coletivo, dos que sofrem e das futuras

S. P L\ULO, 18 -Encl)otra
se aqui o deputado Trigo Lou
reiro membro da comissão direto
ra do P. R. Matagrossense, quo
veiu tomar parte no congresso do
P. C.

Mulher
p�omovida

capítão
aviador

a gerações.
Si esses 300Rs. rendem apenas 90$000 e a vantagem

usufruída é de 100$000 podemos concluir que em verdade a pro
posta Fauro é a que tem 20Rs., a mais do que a Tedesco.

RHOEN, 19- A conhecida

I .

planeadora Ana Reitch foi nomeá- Garantias.
da pilota de ensaio do Instituto DE TEMPO PARA O TERMINO DAS OBRAS
Alemão para voôs de planeado-

.

res, pelo general Goering em aten- Além de comprometer-se a fazer as obras no prazo de 6

ALUGA-SE uma con- ção a05 seus meritos em favor dll mêses, ou seja 180 dias corridos, a proposta Tedesco oferece uma

fortaveI residencia á ciencia de navegação aerea.. garantia de lima cauçãe de 5:000$000. que perderá na caso de

Rua Esteves Junior. I Essa mulher �ecebeu por. ISSO
não cumprir aquilo que afirmou. E além dessa caução se sejeita li

Tratar na mesma ma n. o posto de capitão de aviação uma multa diaria e 50$000, ou seja 1: 300$000 mensais.

150. E' esta a primeira vez que
A proposta Fauro, apresenta apenas uma garantia de uma

é concedido a uma mulher seme-
multa de 500$000 mensais. lato lo, três vezes menor que a garan

Ihante posto. tia da proposta Tedesco e não tem caução alguma, como a Te
Ana Reitsch é muito conheci- desce.

da na America do Sul, pois este

ve ali com a delegação de pia
- neadores alemãis chefiada pelo
professor Georgi.

O sr. Trigo Loureiro veiu aqui
trazer a noticia do apôio e so

lidariedade que a comissão dire
tora do seu partido asentou dar
.3 candidatura do sr. Armando

I de Sales á sucessão presidencial.

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Capital 136:700$000
Reserva �:424$498 I
RECEBE DEPC>SITOS

cisco.
Para mais

nesta redação.

Garantia dos horarios.

E pede um prazo de 180 dias uteis, e que representa, DO

minimo, um mês mais, dando-se uma m�ia de 5 dias feriados por
mês, o que aliáa é pouco, pois entraremos no fim de um ano prin
cipio de outro, época do grande numero de feriados. como sejam.
natal, ano novo, etc ...(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

-V_ENDE�'S§
uma farmacia bem afre

quezada, n'um bom ponto
da linha férrea São fran-

Rua Trajano "n, l'
-

(Edificio proprio)
A proposta Fauro se submete a uma multa de I 0$000

por hora em que faltar a luz e depois de 24 horas, a urna multa.
de 24$000 diários. Ou seja, 240$000 no primeiro dia e 24$000informações nos dias seguintes. I

A proposta Tedesco oferece maior garantia, pois este sub
mete-se a uma multa de 20$000 por hora, ou seja 480$000 por

VENDE--SE I dia, duas vezes mais que a proposta Fauro, no primeiro dia, c

. .
com a vantagem de ser essa multa permanente e correr de momento

Um plano, propno para a momento, por hora ou fração de !lOra!
estudo.._ Não ha nem comparação entre ambas, quanto 8 garantia

Preço de ocasiao. oferecidas. •

Tratar a rua Tiradentes n. 3.

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada- 5'(. ala
CIC. Avisof'revioô'j. ala
Prazo Fixo 8'(. alaI

-ti Larga Cabal .. Comunisuno
leira na eD\ Londm"es
MexicD

o anjo protetor de seus fi lhos é a

"Lombrigueira Minancora"
�������---�_.������

LONDRES, 19 -Está au

mentando diariamente a agitação
comunista entre os empregados de
transportes de Londres. Uma
grande assembléia já se declarou
é partidaria da greve.

PARIS, 19 - Segundo co-

munica uma agencia Irancêsa, o

Vermifugo suave e de pronto efeito. representante do governo de Va-
Dispensa purgante e diéta ! lencia junto ao governo do Me-
Serve para qualquer idade, conforme o n. xico comprou por setecentas mil

(I, 2. 3 ou 4). pesetas um moderno chalet no

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria I território mexicano que perten-
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em cia anteriormente ao embaixador

remedios. espanhól.
Compre hoje mesmo uma «LOMBRlGUEIRA Es�e predio foi comprado por

MINJ\NCORA» para seu filhinho. .ordem do sr, Largo Cabal!eiro,
que o ocupará tão pronto as ne-

E' um produto dos Laboratoriol "MINANCORA-Jolnvilll cessidades o obriguem a ahan-
"-'--------------------------�donar a Espanha .

.... Ag

Locomovei
Compra-se um em perfeito

estado de funcionamento.
com forças de 100 a 120
H. P.
Informações nesta redação

-.,as Hh·S?g..&����-;����
,.."

CCO ES F I N' A S
..

.

CASA
c

E
PARA

CAU
�ECEeEU Ur,,'i LlNDISSIMO SORTIMENTO EM CAMISAS E PIJAMAS PARA HOMENS. OS lIPOS MAIS MODERNOS PELOS MENORES PREÇOS

MAIS DE 50 TIPOS DE CAMISAS
CAMISA DE ..JERSEV DE SEDA

OAURA
A

RUA FELIPE

16$000

I
,

NA CASA á

SCHMIDT N. 19

-- .
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BELO HORIZONTE, I Y-Belo Horizonte como todo o Estado de Minas, está intei-
ramente empolgada por esses sucessos que vêm dar i questão da sucessão presidencial rumos Sem discrepancia, é essa a Impressão hoje em Belo Horizon.
decisivos no sentido da solução que o povo de Minas aspira com invulgar ardor. A convicção te' onde a convicção de que se restabelece a união de S. Paulo e

que se firmou aqui nos meios mais autorizados é a de que está formado o poderoso bloco Minas Gerais em toruo da candidatura do sr. Sales Oliveira traz

�e levará a candidatura do sr. Armando S�á proximo convenção do âia 25. em jubilo a população.
_._______

I
ENTRE L.ESOEUX O plebiscitolr'��"�=·����������:�·;·�·�E�.,
.. - Integralista � Nos s a V I d a �
LE COEUR BALANCE... ,�����[����] �r�(�J�������J

1 f'HiIVER5ARI05 5EHTE HOVA

I/ka Lehmkuhl Acha-se cm festas o lar do sr,

.
.. capitão Paulo Vieira da Ro<a.A elerueride de hoje registra d·,·t· t' .e·, I d I A 1: C'. 'I isnnro anela ) 'tU. D

o arnversano natalicio da gracio- i . tI' fi"T
. ,

com o nascn:en () (e uma -

sLa he kgelnlh Issdlm,,a sefn1hhonnhda llka
lh;nh.a, que, na pia batismal, re-

ás forças que estão dispostas a

I
e m um, I eta I a o sr. be.á J I. ce e.a o nome e za.

apoiar o nome do sr. Armando Ant�mo Lehmkuhl, abastado co-
_

de Sales, afim de concordarem merciante. I fALECimENTOS

patrioticamente com a retirada do A aniversariante, que é, Íemen- João RiCa! do Schuiel
seu nome, afim de se evitar uma. to de relevo da nossa jeunesse-:
lúta eleitoral que muitos conside- dorée, será muitíssima cumpn- Faleceu h )je em sua residen-
ram possa ser prejudicial ao regi- mentada. cia á rua Alvaro de Carvalho
rnen, no atual momento. I As correntes da extrema direi- .

AZ0frl A
n. 29, o nosso estimado patn-f ... M05 H01E:

vemo provuono , Assevera-se, também, nos cor- ta, representadas pela Ação Inte-j cio sr. João Ricardo Schutel
Ha quem acrediter. mesmo, redores do Palacio Tiraden�es, gralista Brasileira. não querem o sr. Mario da Costa PereIra, proprietario da conceituada Li-

que este venha. no final, a ser o que o sr. Flôres da Cunha ainda tambem ficar á margem dos ac"n-II comerciante e membro do Di- vraria Schutel,
mais votado pelos convencionais, e:tava em tempo de apoiar,. �a t�ciment\)� que �rnfJolgam a orei - retori� do Partido Liberal, de São O supultarnento do seu ca<Ja- '

seguido, com grande diferença de Convenção, o nome do ex-mims- mão publica nacional, preparando-, FranCISco; ver se verificarà hoje, às 16 ho-
votos, pelo ex-governador de São tro da Vi�ÇãO, pelo qual Ce i�so se para indicar � nome .a ser s�- .

o exm3: sra, d. Ida Filomeno ras, no Cemiterio das Três
Paulo. não constitue segredo para mn- fragado no proximo pleito presi- Simone, viuva do sr. Raul Si- Ponte"

I
Tudo indica que, se o sr. Ar- guem) nutre de longa data acen- dencial, mone, nosso conterraneo de sau-j A' faqilia enlutada apresen, \

Ainda hoje, seguiram mando de Sales concordar na re· tuadas prelerencias e simpatias. Assim, de 22 do corrente ás dosa memoria. tarnos con leI ncias,

para a;;:_capital mineira, afim de tirada do seu nome, então o sr. Para findar esta nota, diremos 20 horas, até o dia 23, aquela o jovem Galdinú 'Jascimenfo,
,�p. avistarem com o sr. B�nedítolJoSé Americo venha a ser o' cano que, apezar de tudo, existem os agremiação escolherá pelo plebis- atualmente em São P".ul:;
.

Valadares, diversos proceres e didato unico, em torno do qU111 que não acreditam na necessidade cito. a realizai-se em todo o país, o sr. João Miroski, ,;scr!(ura'

representantes d03 governadores formará a maioria das forças pO° da retirada da candidatura do sr. o candidato do integralismo ao rio da Contadoria Geral do E.s�
na referida convenção. liticas da Nação. Armando de Sales, que ira' ás Catete, para o próximo quadrie- tado.

Ho]«, á tarde, na Camara, Ha, mesmo, quem diga que urnas, de qualquer maneira I como DlO. ------------

procuramos falar com o sr. Pe- n�ste ins�ante ja' estaria s�ndo tambem os que acreditam que o Votarão todos os integralistas, anos compl�tos,quer seja n,OU não,
dro Aleixo, afim de colher al- feito um mlenso trabalho, Junto seu nome possa ser vitorioso no de ambos os sexos, devidamente eleitores, inclu ive, tamb .m os

guns detalhes sobre a marcha dos seio da propria Convtnção. in' critos, de�de li idade de 17 analhJb t JS. apresenta os seus pezarnes,

aconteci�lentos, .principalmente �o A Mode Iar IJ-- �I V-e�e-s: uma ca;�
tocante a anunciada transíerencia,

A
.

d M
·

"c""'- I terreno numa arca d>
daqui para �e10 Hor'zonte, do

I' V O z e I n a � : 1.782 metros quadrado,local da realização do conclave, Está sendo esperada, por toda _, : instalação de luz e ag\la etc.
rro que deved sair o llome que a semanCl correntel a inauguração , : por preço de ocasião. A trá'
reuna as preferencias da maioria de um glande estabelecimento

cO-lI Tranqu i liza O Bras i I III
tar com Quincio Siiva, no

I f oll"I'cas da Nação merdal, á rua TraJ'ano nO, 15, I E .

(. RS orças p • .

I st.relto, esquina da Rl1a D.
O presidente da Camata dos defronte ao Banco Agricola, de-

_ L 163.

d MODE AR d ,I
ulza n.. RELI61ÃODt>lJutados nos informou, então, nomma o A L, e

que conferenciará, hoje, pelo te- piOpriedade do conceituado co- PORTO ALEGRE, 19·- c?isa� qu� �stá na propria. c�n' F racassa ram Festada S. S. Trindade
ic one, com o presidente mmeICO, melciante Jaqu�s Schweldson. .l\ Federação, referinr:J -se á ati· ClenCla c'vlca do povo brasileiro .

e que de3te obter.' a �noticia se Teata se de uma casa, que tu1e do sr. B�n�d,to Valadares, inflamada neste instante pelos mais a � prov Ide f"1-

a Convenção sei�d('vera,!realizar vem preencher uma lacuna em escreve: ardentes anseios de paz.de ordem C I as ::3'�
., ,Co r

no Rio de Janeiro, tnoj dia .. �
mal- nossa capital, cujo ramo de ne- . «Até que enfim começamos a e prospelidade. A voz do grande re io d o P ._':"'"'lvO"

cado. gocio girará�especiaímente em tor- respirar mais desafogadamente.Do Estado fechou por certo este CIcio
Sôbre a data exata do regres- no de péles, renardes finissimas, .lho das montanhas min:?iras,atra- de agitações em que nos debatia

so do sr. Bendito Valadares, casacos de péle, sendc) que tam-

1
vés dos céus do Brasil, nos veiu mos e descarregando a atmosféra

naja ainda sabia o sr. Pedro bem se dedicará á confeção de êsse oXlgenio renovador, arejando afastou para longe as nuvens que

At�ixo, pois o governr.dor erél ali taileurs de lã, casacos dos mais a atmosféra carregada das amea- nos ameaçavam de imprevisíveis
obrigado a permanecer m�is al- modernos tecido5 capas e sobre- ças que pairam sobre o país. tormentas.»

guns dias, para tratar de assuntos tudos para homens. E foi dos mais oportUllOS êss: -C-A--R--T--A--Z-E-'-9--
lIgados aos interesses de sua terra. Manterá alem disso, uma seção decisivo pronunciamento monta

Explicava-se, assim, perfeitamen- com grande stock de elegantes flhês. A palavra do sr. Benedito

te, q'le, não querendo, por outro mobiliarios ultra modernos, assim Valadares, num momento em que

lado deix'lr de cumprir a alta mis- como vdliosos tapêtes de desenhos toda u Nação permanecia na in

são àe coordenador que lhe fôra lindisiimos e fino gosto. certeza e na dúvida dos seus pro

confiada, fossem ter a Minas to- O sistema de vendas a ser prios destinos, trouxe a certeza

dos os proceres que para ali es- adotado, será o plano crediari oda magnífica de que todos os Esta
lavam seguindo, e que, natural- grande casa A CAPITAL, do dos, dentro d� Federaçã::>, desfru

mente, tinham que participar das Rio, vendendo a longo praso, tam de paz e de ordem e mar.te

conversações preliminares com o selll alteração de pre�os, quando rão o regime «c:om a for�a. a uni
o sr. Benedito Valadares. $e tratar de cumpras acima de dade e o pocter conservador de

Por outro bdo, obtivemos, em 508$000. todas as instituições da Republi-
fontes fidedignas, informações de Dado o conceito em que é ca».

que, pelas demarches IJreliminr.::- tido na praça o estimado comer- Tranquilizemo-nos, portanto,que
r ":5, os nomes que provavelmente ciante s�nhor Jaques Schweid- não será desta vez �ue as mano

'V rão 11' baila, na Convenção, se- san, é de prever que a sua nova bras solertes dos oportunistas con
J.io os d05 sr5. Jo!é l\merico, casa venha a ter um largo futuro. !Seguirão subverter um estado de

Sr. Armando de Sale �

-CANOIOAT Li
Minas, Rio O ..ande, Baía, Pernambuco, Sergipe
empunharão 8 band�ira da democracia

s. PAULO, Ia OS JORNAIS DA
N01TE EM SUAS ULTIMAS EDIÇOES, DÃO CURSO AO BOA
TO DE QUE O SR. ARMANDO DE SALES PO:SIVELMENTE
SERA' CANDIDATO UNICO· DA CONVENÇÃO DO DIA 25 A

. REALISAF\-SE Elv\ BELO HORIZONTE. O SR. JOÃO CARLOS
MACHADO EM COMPANHIA DO sr�. BAYMA REGRESSOU
DE AVIÃO DALI, TRAZENDO ESSA NOllCIA, SEGUNDO PRO
PALAM OS VESPERTINOS.

'. ,

Minas, Rio Grande do Sul, Baía. Pernambuco, Sergipe e
Piauí empunharão naquele conclave a bandeira rla democracia
desfraldada pelo Partido Constitucionalista de S. Paulo em torno
do nome do seu grande e ilustre chefe .

Minas oficial, pôr-se 8. assim em perfeita harmonia com o

insopitavel sentimento do PQVO montanhês. O sr. Benedito Vaiada
res sentiu em tempo a influencia da vontade popular e a ela se

adapta em um gesto que redime seus êrros passados

Até sr. Armandu
perfamance

dena Convellção ri

Sales tem ótima

RIO, 19 - A' medida que
s-: aproxima a data marcada pa
ra a Convenção National. todas
as atenções do mundo pclitico
convergem pnra aquele aconteci

mento, cuja significação, no mo

mento, e das maiores, preocu

pando todos os setores.

O governador mineiro continua
sendo o ponto convergente de to

dos as atenções, como oentraliza
dor maxirno que é, na atmlida
de, de todas ar conversações e de
marches preliminares para aque
le importante conclave.

Armando de Salse, Osvaldo
Aranha, Macedo Soares, Carlos
Nlaximiliano e Afonso Pena Ju-
mor.

Adeanta-se que, desses nomes,

o que até o momento presente
reuniu maior soma de simpatias foi
o do miustro da Viação, no go-

Em ]Jin ville, fal�ceu sexta-
.

.
,

r.�i[(I. na residencis do sr. José
Wolff, com a avançada idade
1e 84 anos, a exma. viuva Teo
dora Luiza Duarte, avó do mes

mo e do sr. }:.aquim W,)!ff.
A' enlutada família A Gazeta

miSSA

E:n intenção de seu sobrinho
Augusto Lobo -\Ivim, o ;r. dr.
Fulvio Aducci e exma. esposa,
mé\ndarão rezar, amanhã, ás 7,30
horas dii manhã, uma missa, na,

Catedral.

Sabado e domingo, realiz.)r-se.'
há a festa da S. S. Trindade,
havendo, sabado á noite' leilão
de prendas e no doming;, às 10
horas, missa solene com sermão,
ao eV!lf1ge!o pelo Frei Mode�tmoLO

Após ti mi6sa haverà leilão e
bazar de pr'�nd'ls.
A banda de musica Arriôr á

Arte abrilhantará os feste�os.
CAFE' BOM SO° NO
..JAVA

Praça 5 J de Novembro
Antonio IPaschoal

S��Hf"4VIÇOS dtr�
Sr"�ude iJ'IG

Est�do

PORTO ALEGRE. 20-
Correio do Povo p:..:b:lc.l Lima
nota queixando-se· que não
obstante a execução do esta
do de guerra ter sido trans
ferida para o comanclo da
3a. Região e o generai Lucio
Estev �s ter as�egura(jo ao

I

seu diretor de qUe tomaria
pmvídencias sobre a venda
daquele diario nas estações
da Via Ferrea, proibidrl pelo
general Flores, até agora tu
do continua como dantes,
quartel general em Abra1Jtes:
O Correio do Povo, diz

aproveitar o dia de h,.)je, em
que está suspenso (j estado
di;! guerra, para novamente
prokstar contra t:.lJ medida
do general Flores, visto nào
ter a censura permitido fazê
lo até aqui.

CINE REX, ás 7 e 8130
horas, um magnifico filme brasilei·
ro-Cidade mulher. com Car
men Santos, Jayme Costa, Sarah
Nobre, Bandeira Duarte, Mario
Salaberry, Irmãs Pagãs.
CINE ROYAL, ás 7,30

horas, um filme da Columbia
Dinheiro proibido, com Chester
Ml)rris, Margot G:ahame, Marian
Marsh e Lloyd Nolan.
CJNE ODEON, o lider, foca

liza, ás 7,30 horas, um filme da
Unlversal--Lutas da jLlvéntu
de, com Charles Farrell e June
Martel.

Para .olientar a reorganízaçbo.·
dos

. $erv�ços de saude, foi posto
a dJS�OSIÇão do Estado por in

terme.dio do Departamento'
NacIOnal de Educação, o dr�_
Amilcar Basca Pel.)n, que já des
empenhou missão identica nos

Estados de Ceará e Pernambuco ,

,

.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




