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o sr, Armando de Sales, candidato do povo brasileiro, aca
ba de doar aos proletarios joinvilenses a importancia necessaria
"á construção do predio da "Casa' do Operario", cuja pedra fun
damentai será lançada no proximo domingo, dia 8, revertendo
.seu rendimento em beneficio da manutenção da Créche para os

filhos dos trabalhadores

o

1---------------------------------------------------
Joinvile realizaránol G.A Z E Tproximo domingo, dia 8

do corrente, ás 10 horas,
a primeira concentração
em favor da candidatura
do eminente brasileiro dr.

Armando de Sales e dos ideais democraticos que
consubstanciam o programa patriotico da União
Democrática Brasileira.

�or ocasião dessa grande concentração demo
crática, será efetuado o ato de lançamento da pe
dra fundamental da Casa do Operario Joinvilense,
cujo edificio vem de ser doado pelo sr. Armando
de Sales Oliveira, afim de que o seu rendimento
reverta em beneficio da manutenção da Creche pa
ra os filhos dos operarios daquela cidade, sob a di
reção do abnegado e esforçado humanitarista rev.

padre Alberto Kolb.
Inlcla-sa, assim, sob os melhores auspicios, a

campanha da "'nião Democrática Brasileira, em I
Joinvile, congregando todos aqueles elementos que I
apoiam a cundidatura de um grande amigo do Po
vo, cuja tirtf,lde altruistica e eloquente vem de se

evldenclar nesse nobre gesto de deaçãe,
A. população joinvilense "recebeu com geral

agra�o êsse nobilitante gesto do sr, Armando de
Sales Oliveira.

A voz DO POVO Sem quaisquer Iigat:ões politicas
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"Não tenho dúvidas sôbre
candidato da União
sileira" --diz-nos o

publieana Catarinense
ção que estão sendo muito procurados. <;

�' que o .Povo. já compreendeu a. necessidade de qualifí
car-se eleitor. Demais, hoje, pela lei, e oonsideradr, criminoso e su

j�ito a processo quem. não se qualificar eleitor. A multa é pesadis
sima e mnguem no RIO quer haver-se com a justiça pelo não cum

primento ao dever cívico.

'x
avlterla do

Democrática Bra ..

prestigioso chefe da Legião Re ..
E' surpreendente a obra de filantrópia que o Homem vem

realizando enbre 0S povos que atingiram a maturidade como nação.
Governo e cidadãos, •

em perfeito entendimento, já não
compreendem a assistencia social 'Como aquele antigo designio cris
tão de piedosamente mitigar o sofrimento alheio e prover as alheias
faltas .

Sem se fazer anunciar chegou ôntem inesperadamente a es

ta capital ,o ilustre deputado dr. Rupp Jor., prestigioso chefe da Legião
A assistencia sod}l, cuidada por suas múltiplas facêta� Republicana Catarinense e um dos mais destacados propugnadores

incorporou-se ao acervo dos magnos problemas administrativos. O da candidatura Armando de Sales em nosso Estado.
moderno Estado assiste ao exposto e ao mendigo, ao órfão e ao Vindo da capital da Republica, fomos procural-o, pedindo-
contagiado, animado do mesmo zêlo e da mesma solicitude com lhe algumas impressões sôbre a política nacional.

que fórma o cídadão ou arregimenta o soldado. O representante catarinense na Camara Federal, acha-se

Outrora, a nossa piedade impelia-nos a acolher, enterneci- hospedado na residencia do dr. Osvaldo Bulcão Viana, integro ·Tuiz

dos, a criança que choramingava ao abandono, enquanto, insensi- substituto federal, onde nos recebeu com a cordialidade e a distin- A ação da União Democratica está tendo um, desenvolvi-
veis, deixávamos ir-se, amargurada e faminta, a sua pobre maio ção que lhe são peculiar, dizendo-nos: '. mento como_nunca, s.e verificou. De todos os �ontos do país che-
Hoje, o Estado a ambos recolhe e ampara, sem o constrangimento gam delegaçoes políticas, de classes e de orgamzações em visita de
dum favor prestado, mas por necessidade pública, como que por Ritmo natural solidariedade ao candidato nacional dr. Armando de Sales Oliveira
uma profilaxia social.

' Na sua residencia, em Copacabana, até altas horas da ma-
Na Argentina,-para não nos afastarmos da visinhança--a -«A política segue, na capital da Republica, bem como nos druga?a, vive c?eia de representantes: que sã? :ecebidas com a fi-

míancia abandonada e delinquente, os loucos, os desvalidos e os Estados, o seu ritmo natural, com a feição propria de todos os mo-: dalg�Ia costumeira do chefe do movimento CIVICO desenvolvido no

criminosos estão sob a desvelada e vigilante tutela do Estado. A vimentos civicos brasileiros. I
Brasil.

_ . A • , • •

secular Sociedade de Beneficencia, criação do grande Rivadavia, di- As três correntes partidarias, que neste momento se defro�- }��ao tenh_o ?'vldas iiob�e a VItOrIa �o ?a.ndldato da União
rigida por senhoras, possue, a par de uma organização modelo, um tam para a conquista da presidencia da Republica, estão-se orgam-' �e.n:ocratICa BrasIleIr�. Do nort.e, onde a pnncipio s� supoz que
sem número de departamentos-casa de expostos, créches, asilos, zando e agitando nos diferentes setores. I dlhc2lmente en�ontranamos apoio, chegam as mais valiosas demons-
maternidades, hospitais para tuberculosos, sanatorios para crianças. O serviço de qualificação é intenso. Por toda a parte, 110 traçoes de adesao ao dr; Arma�do .de Sales.

A dotação orçamentaria para sua manutenção sóbe a mais centro da cidade, nos arra baldes, fecundam-se postos de qualifica- ,�mazo?as, ,Para, .Ceara, RIO �rande do Norte, Pernambuco
de 300 mil contos, além das importantes doações de particulares. � e Baía, sao hoje nucleos inexpugnaveis da União Democrática. O

A Colonia Gutierrez, de fama universal, não encontra simi- da assistencia social. movimento democrático em Minas é empolgante.
lar no mundo todo. E' talo seu aparelhamento que bem pode- Em anterior edição já nos referimos largamente a essa es-

A figura respeitavel do dr. Artur Bernardes, domina em t-o-
mos chamá-la de cidade da Juventude. Varias dezenas de casas, tupenda obra de assistencia, que ê o Leprosario Santa Tereza. do o Estado. O sr. Benedito Valadares está perdendo terreno.
com o conforto e o aconchego dos nossos lares, abrigam seiscentas Hoje registaremos os esforços do governador Nerêu Ramos' .

A vitori� do. dr. Armando �e Sales, em Minas, é assunto
crianças, gozando a tranquila vida familiar, trinta em cada casa, no sector dos menores abandonados e deliquentes. que mnguem mais dissente. O candidato nacional terá mais de 60
dirigida esta por um casal que os instrue. Os rebeldes á discipli- Muito a propósito, ressaltavamos ha pouco a celebridade 1 p.or

cento .do .e�eitor�do mineiro! que segundo os calculos mais auto-
na e os fujões, assim. como os refratarios ao regime das »casas-la- mundial e ímpar da Colonia Gutierrez. rizados atingirá a OItocentos mil até outubro.
res>, são segregados para o «Retiro», a dois quilómetros da Colo- E' que a Colonia argentina, com todo êsse aparato e tão No Rio Grande do Sul, o general Flôres da' Cunha continúa
nia, onde permanecem sob o regime penitenciario. Em compensa- larga fama, abriga seiscentas crianças.

dominando decisivamente a situação. A última reunião da Frente
ção, os mais capazes vão frequentar o Instituto Carlos Pellegrine, O Abrigo de Menores em Florianopolis, cometimento custeá- U'nica, segundo afirmação que nos fizeram pessôas de destaque que
de ensino técnico superior-industrial, <omercial ou agronômico. do pelo nosso pequenino Estado, com seus limitadissimos recursos

a ela compareceram, redundou num fracasso.
No Uruguaí, a nação-modelo do continente, escola ativa financeiros, terá capacidade para acolher nada menos de 300 cri- O Rio Grande do Sul, hoje, é Flôres da Cunha e não é

d t' drni I
. - .

I b Ih' preciso dizer mais nada.
'

os governan es, e a rmrave a orgamzaçao SOCla e tra a ista. anças-220 rapazes e 80 meninas, isto é, a metade precisamente da
Lá o Estado não restringe a ação somente á parte enfêrma do portentosa Colonia do Prata. O Paraná tambem se agita. Os melhores elementos políticos
organismo social, estende-a também á parte sã. Tudo isso que Como as mais modernas organizações similares, o Abrigo os homens mais r�presentativos, sob a direção do deputado Artu;
agora vemos, em fase da gestação no Brasil, lá, de longa data, é catarinense terá escolas de preservação e reforma, um pavilhão agri- San_tos � de Marins Camargo garantem a vitoria armandista a 3
lei rigorosamente cumprida. cola, várias oficinas, campo de desporto, pistas de corridas... de janeiro.

Aposentadorias e pensões para as classes organizadas, des- O vulto, a importancia social dessa obra dispensa louvami-
canso dominical, dia de oito horas, indenização por acidente, traha- nhas, não carece de encomiasticas estiradas.
lho noturno e muitas outras conquistas outuhrinas são velharias no E' que, de todas as modalidades de assistencia social, dar
pequeno país meridional. Numa palavra diremos tudo sobre a le- á criança desamparada um lar e educá-la, é, para nós, o mais inde
gislação social no Uruguaí-as pessôas idosas ou indigentes são pen- clinavel e o mais sublime dos deveres que os govêrnos assumem pe-
.sionistas do Estado. rante as nações.

No Brasil, é como vemos. Após um alheiamento secular, Creando meios de integrar no convivio social, a criança mi-
.a administração pública, só depois de 1930, estremunhada ainda por seravel, educando-a e corrigindo-a, 0S estadistas preparam as gera
-êsse longo torpôr, mal lobrigando, estonteada, a grandeza dos pro- ções que hão de prosseguir a nobre tarefa de dirigir e engrandecer
hlemas que de-redor a incitam á ação, vaí, hesitante, ensaiando os os povos.
primeiros passos nêsse mesmo terreno, que as outras nações perlus- Concluindo o Abrigo de Menores, êle não dignificará ape-
tram ha decênios. nas um Govêrno; elevará, sobretudo, Santa Catarina no conceito

Entre os muitos desserviços da era outubrista, creditamos- nacional.
lhe, todavia, es�a. iniciati.va, �omo um notavel empreendimento. Pioneira no ensino público e na rêde rodoviária, a nossa

E, com intima satisfação, percebemos que Santa Catarina, terra inscreverá em sua historia mais êsse titulo sôbre todos glorio
pela ação r.e�olu�8. d.o Aseu atual governo, é. um d.os Estados que I so de Mãi terna e afável dos nossos pequeninos conterraneos, que
'CQm mais eficiencia e Interesse enfrentam o dispendioso programa ela irá recolher em meio da grande miséria dos môrros,

A at:ão da U.D.B.

.
--''''__

Prenuncio de tempestade
-E FIa Camara Federal �-perguntámos.

.

-O ambient�, alí, é de relativa calma, mas calma prenun-
.:0 de tempestade. DIscute-se no momento o pagamento de certa
importancia d�;ida pela União á rêde de viação ferrea mineira.

..

O PIoletO apresentado p�la maioria da Comissão de Finan
ças, filiada a corrente do dr. Josê Americo encerra assunto de sum
gravidade administrativa, que está pondo 'em chéque a honorab'l�
dade de certos elementos políticos.

I I

. .

O cfl�o, de fato, é escabroso, e a Nação não pode ficar su

l�ltadaos caPflcbhlos de uma m�ioria parlamentar ocasional, na solu
çao e um pro ema que merece o mais cuidadoso exame.

Continúa na 6a. página
\
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A exportação, lndlee ladlscutlvel do desenvolvimento da nossa produção,
132m038:068$900, ultrapassando de
exterior, que vinha diminuindo .des-

atingiu em 1936 a elevada", cifra
28.135:301$300 á de 1935m A
de 1933, elevou-se novamente. em separata, foi impressa nas oficinas da Imprensa Oficial.

Foi a sinopse prefaciada pelo Ministro José Carioso de
.

l�""'����������II� _'v {_L_hÕ
ri

R rrnllvlacedo Soares, eminente presidente do Instituto Nacional de
Damos a seguir mais alguns interessantes trechos PRODUTOS ..

._-- Estatistica.
dê brilhante mensagem apresentada ao legislativo pelo _; 9 .!...!. [! 9 �1IiW! Mercê da atividade desenvolvida pelo' Departamento,
honrado governador Nerêu Ramos, referente a sua diria- Madeira (exclusive obras) 13.060.787$000 19.328:886$000 já se acham organizadas todas as agências mumcrpats, que são
mica administração em J 936: Madeiras.obras de 831:669$000 1.244:251 $000 elementos de cooperação indispensaveis ás finalidades daquele:

SITUAÇÃO ECONOMICA Banha 14.676:727$000 17.924:430$000 importante setor da administação pública.
O

. .

I Tecidos (exclusive artefatos) 4.971 :473$000 5.445:097$000surto econômico que os anos anteriores tão c aramente
» artefatos de 6.257:673$000 6.038:267$000esboçaram, acentuou-se em maneira assaz expressiva no exercicio

findo. Erva-Mate 4.126:008$000 8.988:770$000
Basta registrar que a nossa exportação, que é indice insofis- Arroz 5.269:518$000 8.407 :557$800 O Instituto de Higene de São Paulo pô, á dísposi-

I d d d I f Industrie animal: Gado 8.707:500$000 6.904:83U$000 I ção dv meu govêrno o ilustre quimico Antonio de Sales Tel··máve o desenvolvimento a nossa pro ução, e evou-se a ci ras ja-
Manteiga 4.295:422$000 4.087:621 $000 I xeira, para analizar as fontes hidrominerais do Estadu.mais atingidas. \

d I Farinha de mandioca 1.903:608$000 3.907:647$000 Foram examinadas as de Caldas da Imperatriz, no mu··Merece, porisso, apreciado este qua ro dos va ores oficiais
da exportação estadual no último quinquênio:

» l> trigo 3.34 J :894$000 3.407: 194$000 nicipio da Palhoça e a de Santo Anjo da Guarda, no de:
�����������������,- Açúcar 2.047:928$800 2.815:332$000 Tubarão.
Anos I Interior Exterior 10TAL Queijo e nata 2.328:017$000 2.57 J :418$000 A enchente do rio Uruguai não permitiu fossem nro

1932 64.614:882$200 18.248:910$700 82 865:792$900 Comas e solas 1.305:499$000 1.971 :595$000 mesma oportunidade estudadas as do mUntclplO de Chapecó,
1933 71.445:990$900 13.733:219$800 85.179:21 G$700 l\Hafa 1.730:009$000 1.922:465$000 A analise procedida concluiu com a. seguinte cIassi:'"
1934 81.661 :313$1 00 13.205:666$700 94.866:979$800 Feijão 1.835:394$000 1.905:692$000

I
hcação:

19351 87.961 :268$700 11.190:858$900 99.152: 127$600 Produtos suinos (exclusive
1936 107.506:931$300 17.104:417$600 124.611:348$900 banha e couro) 1.366.623$000 1.806:978$000;

Milho em grão 417:6 J 5$000 1.703 :659$900 !
Polvilho e tapioca 954:970$00V I 1.478:095$000:

valor do carvão saido pelos Fumo em corda e em folha I. J 59:616$000 1.424:914$000 I
Cera animal 897:041 $000 1.404:515$000' remperatura 40o.C
Papel e papelão 1.280:57 J $000 1.382:634$000 Residuo a 180o.C 0,0834 °100
Cigarros.cigarnlhos e charutos, 1.228:308$000 I 1.214:299,,�OOO Radioatividade ", 14,537 U. M. °100
Vinhos I 1. J 76:912$000 1.136:785$000 Segundo os dados analitlcõ. dom;:nantes trata-se de lIma
Escovas para dentes 403.944$000 1.096:243$000 Fonte oligometática hiperiermai radioativa:
Fósforos em caixinhas 639:600$000 1.055:055$000
Velas 653:956$000 705:668$000
Celuloide(Pentes e travessas) 338:2.00$000 395:839$000

[IUnl'da'd�[1 Qu�ntidade � I »(outros artefatos) I l. 64:752$000 90: 138$000
, 1-----

'6 I
Camarão 495:617$00Ó 459:908$000

1iiiiiiiiii!iiiíii�__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���:.;;;���1�iii9�3�5i�[�1�9�3��� Pcmada Minancore 289:400$000 388:440$000
Madeira fexclusive obras] M3 295.167.738

334.8I6.64:JIAgUardente 145:155$000 362:645$000
Madeira-obras de » • - Lentilhas 324:630$000 358:536$000
Banha Quilo 7.971.778 7.347.266 Crina Vegetal 222:290$000 280:455$000
Tecidos (exclusive artefatos) » 703.424 751.6451 Tanino 117 :048$000 269:907$000 I

uma

» -artefatosde» _. Mel de abelhas 169:878$000 249:516$000
Erva-mste » 12.443.521 12.607.409IPreQos 349:358$000 237:212$000
Arroz » 13.305'925 14.5�3·780 Ban�nas 183:745$000 178:367$000
Indústria animal: Gado Cabeça 66.185 :J5.l 18,Ovos' t 59:435$000 175:440$000

.

O ritmo da vida normal \d0 Estado não foi em qualquerManteiga Quilo 954.538 913.909 Dextrina 161 :953$000 166:757$000 I m�néIra perturbado .. Inalteracl.a manteve-se, tal como no ano an-
Farinha de mandioca � 13.457.672 28.292.864 Cebolas 230:638$000 150:814$000 tenor, a ordem pública.. 0 govêrno esteve 8empre vigilante, exe-

» trigo »4.774.134 4.868.915 Peixe 196:683$000 130:665$000 cutando, entretanto, com ltberalisrno e brandura o estado de guerra.» 6.289.j60 8.162.266 Café chumbado
_

332:373$000 75:480$000 d:cretado, nos termos cotlstituciú nais, empós o movimento COIDU
» 700.923 741.901 -_.. 2E5=

r:s�� de 35, e tão logo ver.Jfic1Ham os poderes federais a impos-» L 180.496 1.392.078
DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA s�bl�ldade de, ape�as com o es.tado de sitio, salvaguardar as ins-

» 11.423.238 12.744.703 tituições demccrahcas e a civilização brasileira.
» 7.184.364 6.658.931

de
do

FONTES HIDROMINERAIS

I -CALDAS DA livlPERATRIZ

Não incluem êsses algarismos o

portos da Laguna e Imbituba.
lncluido, somou a .nossa exportação o valor oficial de ..

132.038:068$900, ultrapassando em 28. J 35:30 I $300 á de 1935
A exportação para o exterior, que vinha decrescendo desde

1933, encaminhou-se novamente para cima.
Os números em seguida alinhados põem em confronto a

exportação dos nossos principais produtos durante os dois a'nos da
minha administração:

Elementos dom inantes

II-SANTO ANJO bA GUARDA

PRODUTOS
Elementos. d;mil1antes

»

Açúcar
Queijo e nata

Couro e solas
Alfafa
Feijão
Produtos suinos-exc. ba-

nhalcouro
Milho em grão
Polvilho e tapioca
fumo em corda e em folha
Cera animal
Papel e papelão
Cigarros, cigarrilhos e cha,[

IIrutos

Vinhos
Escovas pldentes
Fósforos em caixinhas
Velas
Celuloide-e-pentes e travessas

7> -outros artefatos
Camarão
Pomada Minancora
Aguardeílte
Lentilhas
Crina vegetal
Tanino
Mel de abelha
Pregos
Bananas
Ovos
Dextrina
Cebola

» 1.254.665
» 2.784.107
» 3.704.923
» 1.321.669
» 181.706
» 1.006.757

Centoll 610.193
Litro 1.307.713
Duzia 35.162

» 246.000
» 247.648
» 26.962
1>

Quilo 225.389
Duzia 14.470
Litro 145.155
QUilo 273.158

» 1.111.450
1> 390.009
» 287.055
» 349.358

Cacho 306.241
Duzia 126.4 J 8
Quilo 736.150

» 504.871
»

. 171.218
» 332.372

Temperatura
Resíduo a 1800. C
Radioatívidade
Segundo os dadcs

Fonte oligomeuilica

37o.C
0,0992 °(00

61,08 U. M. °100
analiticos dominantes. trata-se de
termal fortemente radioativd.

ORDEM PU'�LlCA

POLICIA DE CARREIRA
A lei nO. 99, de 5' de outubro de 1936, aprovou

1.329.441 e ratificou, para todos os efeitos, no que respeitava a Santa

6.779.317 Catarina, a Convenção Nacional de Estatistica, firmada a 11
'I Na minha primeira tuei necessidade de4 237 968 de agôsto daquele ano na Capital Federal entre o govêrno I' : . . .

" mensagem ac.,:n �el a
.. .

da União e os dos Estado�. II1SU.Ul.r a policia de Carreiral. A expenencia de mais um ano de1.718.867
E' d d 'fi f

.

I i .: 119
- administração retorceu-me a' conviccão da urgenci d

.

252.562 rn VJi�U e essa rati cação 01, pe a lei nO. , dr>. :t :t la essa provi-
7 d b

.

d O dE" d dencia. -

1.037.322 e novem ro, ena o o eparta nento e stattstica o

Estado, como repartição centra! dos serviços incorporados no
Não f. Iacil ao, govêmo prover atualmente com elementos

sistêma federativo do Instituto Nacional. C:VIS. não remunerados as dolegaciae de policia, sobretudo nos mu-

Objetiva o Departa'nento promover, coligir, elaborar e
mcrpios em que o «xtrerniemo tomou vulto, pais da técnica tanto

publicar toda sorte de informações estat.sticas que se relacic- da. esquerda, como, da direita, é, para se pór em evidencia forçar
nem com o estado filíco, demográfico) econômico, intelectual, atritos. com ?s autr.lridrades, desrespeitando-lhes as. determinações.
administrativo e político de Santa Catarina. de geito a des�or(ceitnar o regime, o que lhes é pre ocupação cons-

S tante,erviço reclamado p-Ío nosso desenvolvimento, o De-
partamento veiu des' arte preencher visivel lacuna do meca

nismo administrati vo do Estado.
Instalado no comêço deste ano, à rua Tenente Silvei

ra, vai a pou �o se apareihmdl) dos �1,;'nentO'\ ner:ess:irios a

sua atividade.

, -

594.165
1.263.104
117.078
285.640
265.196
52.832 Dai o ter o govêrno de Íançar mão de delegados mili

t'\r�s,. ne:n. sempre :preparados para o exercicio -das funções da
policia CIVIl. Estes recebem remuneração dos coln es públicos, em
contraste chocante 'com os civis que servem gratui lamente.

ARQL'IVO POLICIAL CRIMI��,AL.Pala. ol'ganiz: -I@ e dirígí-!o nos seu:; piimelfos tempos,
o ln5tituto Nacional ind;cou a0 meu govêrno o sr. dr. Elpi
dio Domingues Lins, ao mesmo tempo que lhe pós á dis·
posição (s srs. José do Carmo Flôres e :\ntonio Limpo Tei
xeira de Freitas, resp'ctivamen!(-' Chd!" da Secção 'da 0:
retoria de E�tatistica de Minas Gerais e da Secção dos Ser
viços Hollerith.

Não está ainà,t em dia o arqui vo cuja organização iniciou
a Secretaría de Segurança.

"
"

A dt'speito da insistênda do ti,tular dês.se 'departamento da
admInIstração es, adual. nem tc.das as comarcas lremetem a relação
dos crimmosos.

CADElAS

Em terr�n!) d:l:ido pela P('d,�jtura MUIlilclpal, foi construi.
dl é!l1 Cu: !�;b�tV" U,l1a �;'l j ,ia c om iH necesSiariçl$ requ:::itos d,�

Continu'a:.ha 5a. pagina.
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• e

:L.INHA OE:
:I Can\inhão e Omnibus I
• •

s .

Leão da Serra I: Empreza de Transporte de Passa", Ó
• geiros e EncornerJdas •
• G.� qrl'�i�DEntre Concordía e MarceUno Ramos G �, {,,: � S \]

G W
r \1 i � �. l� �f

. ,

: EM CUivlBINAÇAo COM A LI JH � DE C ��X)AS �� I ",j�'�-'j,lJ,(Ç1-:�-:::::'�r�
'D de OQTI -\RA & GENtl:{ALLl ?� I iõiiiiiiiii__......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiliiiiiiiiiiiii__iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......

G Passará a funcionar, do dia 10. de Ou G
D . trubro em diante •
• DIARIA!\1ENTE, saindo de Coucordia ás 7 horas.
U da manhã, regressando ás 4 da tarde _ ��II!!!!!!"I!!!!!�!!!!!'!!��������������
� Para hcilitar a boa marcha a, Empre?a, será colocada em ti D �fi:. Ivo ri'AquinO
� cada povoad i uma ag ncia para vendas de fassagens, corno ,.
G abaixo desc.imi oarnos: tG AdOVgado
a CJ. co d a:-Eôcritório Mosele e
• .. SuruvI-Casa ComercialBoscatto. Florianopolt s
,. Tamanduá-Casa Comorcial julio Schn rG _�..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiliiiiíil__iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;:;;
• Rancho Granlfe-Hotel de Maximo de Secco G
.. Barra do Veado-rCasa Comercial de Irmãos Poy tO
• Bela Vilsta-Botequim ROEse • 1--
G Vilal f"\ica-Casa Comercial Ma:niti ti I Dr Alfredo P de Arau]oo Marcelino Ramos-Escritório Mosele ., __

" •

_

G •
G P reça s: CONCORDIA á M. RAMOS 15$000 •

: IDA E VOLTA 25$000 II
li Empreza DALLA COSfA •
• G
• N. B. Em caso de temporais ou de estradas em máu O Consultaria e resídencia-Praça 15 de Novembro, 13
• estado, as passagens terão o acrescimo de 20010 •

I Telefone, 1.584 I• •
fj •••O••••H............ Consultas:-Das 8 às 11 e dasj 14 às 16 horas

__

•••• ..----------.000•••••
O •

:: Credíto Mutuo Predial:l
G •
� .

•
IE' INCONTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES DE SORo

TEIOS DO BRASIL, SO' EM PRE\IlIOS FORA�A DESTRIBUlnos A' MAIS
DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:000$000), EXIGINDo APENAS PA
RA CADA SORTEIO 1$000, RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
PODER CONCORREI� COM OS SORTEIOS DE 4 E a DE CADA

MEZ.

llllAdolar Schwarz
.

.----------

Endereço Te.egr.: DOLAR - Caixa Postal, 32
S. FRA �C S::O DO SUL- STA. CATARINA

AGENCIAr DA

Sociedade de Navegação Paraná=Santa Catarina
Lirnitada.i-+Rio
Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; via!t�ns 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 E xterio

Recebe cargas de irnportaçãof do País ou do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

Preços ..-"odicQS

••••ei••�.â.�� r!iO"Õ••••i.

5$000 ·10$000 ou 20$ ,-

00
..-...

por rr�J.es r)a

Empresa Construtora
Universal Ltda.

Quinta-feira
AGOS1' ..O

\ .�

MEDiCO
Especialista em motestias de creanças, nervosas,

impaludismo e moles tias da pele \

Tratamento do empa'udismo e das molestias da pe
le e nervosas pela .}luiohemotherapia

Dr. Osvaldo Silva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Fone-1.191

I I

. r

E ;'-;'-:-Il-��;co'de Créd;�o
Popu lar e Agrl ...linda casa

PÓ-I
cola de S'mta

de e,erSL�a pa- Catarina

ga nd (,:) a pf.:;;: 'as (Soc. Coop. Resp. Lida.)

I '( I
Rua Trajano n. 16
(Ediicio proprio)

Capital
I .

Reserva

I

136:700$000
56:424$498

Premio maior 5:175$000, e multes
•

prerruos menores

Matriz: - LIBERO BADARO', 103 - J 07
S. PAULO REECBE DEP�SITO

Os melhores preces SEGUINTES JUROS:
Ao alcance de todos I

INSCREVA-SE PARA O PROXIMO SORTEIO i . elC Limitada 5'(. ala I
PROCURE O NOSSO INSPETOR LOCAL \ CIC. AvisoPr evi06·(. aja I

i�a;o.FIXíl)lRE�:l
. �

" CREDITO MUTUO PREDIALr RUA FELIPE SCHMIDT,N. 2 - (SOBRADO) iALUGA�.SE, o conforta-
• • � vel prédio de rcsídencta

:

: Rua Visconde de Ouro Preto N' 13 I Ai··L".UGA-SE -D-r.-·ped"�O de �;;u;; �!:'r�o �ritoá d�U:J;f�v����ô�>�. dis-

�.' � quartos para casal. A' t t B� � Ad d
ra ar no anca Agri

��1 � lnormações pelo íone n. - voga o cola, Pua Trajanr, n. 16;OD•••••·-----�--------••o.....i 1.436 Rua Trajano n. I nesta capital.

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN·
CIA ME'DICA, QUE PUBLICA O RETRATO E I-<EClBOS DE SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE OS SEUS PREMIOS.

. Sr. Albano de Souza Lnc lo

PA6AHDO 05
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FiJiaes

A Gazeta

Dr. Artur Pareln,

,

.í�BUI, ... ; ORlO DE
Ar..,jAUSES CLINICAS

Consultas diariamente aas

4 ás 6 horas

Consultório. Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R�siJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

----------

.

Dr. Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

1ratamento modema das
mo/estias do Pulmão

: Consult.-R. joão Pint::;" 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria-Fone 1333
Consultas das 13 ás 16 hrs.

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

MoIestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospltal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde _., Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Mertriz: FL.ORIANOFtOL.IS

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

S6 os fabrícados em [oinville pela única fabrica
[do E S T A D O

PEÇAM PREÇOS-C A SA PIEPER
Rua 15 de Nuvembro n. 366 JOINVILlE

E s pje I h O �

;-1 Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Si.ppel

B'lyrnenau ,- ..JoinvHle Sao Francisco Laguna-
Mostruarie permanente el""Y"l Cruzeiro dG Sul

Seoção de Seoçiio de

•

reira tem seu escrip-

Secção de
FAZENDAS: '

Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara temo. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerícíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em gera! para construcções: Machinas para officl'nas meehanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas ,Machinas para Iaoelrós
Roupas feitas e janellas, tinta 'Machinarios em geral para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, mnlnho etc.
Lnha para coser e sergír Fogões e Camas f ocomoveís, Motores de esplosão, !V1otü!les
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- electrlcos
Jabonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: 'Lo'.,
,\IColchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras mancaes, correias de couro e lona
(:ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os finl Automóveis e. Caminhões FORD P eças, acces-
Sapatos, chinellos, meias Productos chirnicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico
Deposítarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumáticos e camaras de ar GOODYER �� Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras M.ateriaJ electrícc em geral �� Ernpreza Naoional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anua" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite r\/laria' - Fabrica de Gelo nRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
.�.A.V.L\..V4VÂV.DA�!?�_� "�â�V�.AV�VÂ.�•

•�fG"����: ����.

IA Favorita m
�� �
�� ��
� Em loteria a sua favorita
�

Rua Felipe Schmitd n· 7 e 17 a

Formado no Brasil
Alemanha

Clinica geral e prothese da
Boca

Extração sem dor. por
these e pontes'em todos
os sistemas conhecidos •

Tratamento das moles-
tias da Boca .

CONSUL lORJO:
1?,ua Trajano n: 17

(sobrado)
Telefone: 724 (manual)

n. 70. - Pho»e- 1277.- HORAS MARCADAS p<""

__
1-

-- ••••••••••
O �

------1 Companhia "Alílança da :
• Bahia" o
• •
� .
ii FUNuADA EM 1870 SE'DE BAHIA

•

I t eguros Terrestres e Maritimos I:
• C

CAPITAL REALIZADO 9.000:0013$0)0 .,I RESERVAS MAIS DE 50.000:000$000
.

BENS DE RAIZ (prédios e

terrenos) 15.503:893$549
PROPRlEDADE5 IMOVEIS -t 4.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS
EM 1936 2.933'949:184$897 .,
RECEITA EM 193 21.421 :54S$220

0I' SINISTROS PAGOS EM 1936 4.737:405$660

!<. pentaar SubuAuentea II Reguladora. de A alf
em todo. oa Estado. r;D Brasil, no Urug ual na
prln�lpajs praças .strangelras.

Agente� em Flori����lis: !
· �

• D
• Campos Lobo & Cía. :•

•• Rua CO!1uihlro MItra, 35 (sobrad,) Calx! POltal 19
•• TELEFONE N. 1.083 •I END. TELEORAFlto ALLJA!vÇA •

VENDE.SE uma casa no dis- Ótimas instalações. No aprasli" Escritoríos em Laguna e Itajahí ::trito, «jrJào Pessôa», Estrei- vel recanto .da Ponta do LE'a�" USB-AGENTE� EM BLUMENAU E -LAGES •RUAT RAj.\NO,S lO-sobrado -nos altos da lo, a rua do Nestor no. 42, Preço especial. Tratar com )ooa •
•orveteria uloria com2quartos, salas de 'visitae Alves, no Canto do Estreito. .. ..*�!ft!'ft��.�ftI_

lí&lIIiiIIiiiiiiliiiiiiiiíiiiililiiiiiíiiiiiiiiíiíiiiiiii....iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiliiíiil_.._....�..&iiia11 Ventar cozinha. ..C••••••• ..._-�...� ...

Jockey Club Florial1opolís IO mais elagante centro de diversões famí
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção,
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeíras.
dernissFe e r .camente iluminado com instalações m

mias

o

Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. ·- Tel. 1456

I :" rxdvogado
Res. Rua Bocayuva, 114

I
Rua Cons. Mafra, 10 (sob.Te!. 1317

I
Fone> 1631 .. 1290

I Dr. Ricardo I \
-

\I Gottsrnann Accacio Mo-

em:

Indica:

I Dr. Arminio
, Tavares

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço

Aderbal
da Silva

Consultas das 10 ás 1 2-
das 16 ás 18

tóJio de advogada á rua

Visconue de Ouro Preto

No�Estreito Ponta do Leal
I

1
�

�
ES

Ex -chefe da dinicl.i do Hospi
tal de Nürnberg, (P.v(essor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E.peclalls�a em: cirurgia

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

operações de plástica I Calx 1 Postal, 110.

Federal e Santa 'Catarlna

CONSULTORIO-··Rua Tra·
ano N. 1 e. das 1 O ás 1 2 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Aavogados
I Dr. Pedro. de Moura 'Ferro I

Advogado

I Rl'd Trajano, ii: 1 sobra.ío

I r elephone n: 154ô
__

1
'
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CMIRAVEL. SURTO
-

Continuação da 2 pagina. o ORÇAMENTO VIGENTE

Além da estação central, no quartel dl Fôrça Pública, estão

nando as de Lages e Herval. As prefeituras de Caça
Porto União doaram á F8!ça as suas estações.
Deve ser instalada ainda este ano a de Passo dos lndos, Orçamento em 21.900:116$100, foi a previsão excedida

quirida. I
em 2.930: 166$31 I, pois a receita atingiu 24.850:282$411.

Nessa quantia estão incluidos 1.968:655$900, restituição
'parcial da importância emprestada, por ordem do govêrno federal,

dêsse á Estrada de Ferro Santa Catarina.
Diminuida dessa quantia, ficou ainda a receita, nada obs

tante as alterações orçamentárias determinadas pela Carta de 16 de
julho. acima da de 1935, que foi de 21.060:278$332.

ança e higiene e um quartel para um destacamento perrna

da Força Pública.
Importou em 143:460$000 o custo total da obra.

Espera o govêrno poder, no correr do proximo ano, edi

algumas cadeias nos municipios em que maior lhes Iôr a

cu.

ALBERGUE NOTURNO
Por inic ativa do ilustrado desembargador João da Silva

iras Filt,o, então Chefe de Policia, fundou-se em 1927 a

a de Esmolas», destinada a amparar os indigentes que

ruas perambulavam.
f<eforçados os recursos iniciais com quotas do imposto sô

xploração dos jogos de azar, instituido por decreto de 20

rço de 1934, poude a sua atual direção contratar a cons

do Albergue Noturno de Florianopolis, em terrena doado
releitura Municipal, á Avenida Hercilio LUl.

ASSISTENCI L\ PU'BUCA

por 22:500$000,
assistência! visto a

Adquiriu a Secretaría de Segurança,
mbulancia moderna para o ..erviço de
stsbilidade da existente.

ESTAÇOES RADIO-TELEGRAFICAS

PENITENCIARIA DO ESTADO

A 14 de abril do ano passado, assumiu 'a direção
°lecimento o dr. Edelvito Campêlo d'Araujo.

Graças a ess� esforçada e inteligente direção, já começou

adAptar á sua finalidade, nada obstante estarem ainda por

ir as obras que o govêrno ali avisadamente empreendeu.
Corrigidas faltas e eliminados vicios que se vinham inve

o, entrou a Penitenciária em Iase de verdadeira transfor:
tanto na parte administrativa, come. na parte penal.

,

• Os sentenciados iniciaram o cumprimento das pena� em

legal.
Foi reorganizada nos seus assentamentos a secção penal,

rte que podesse patentear exatamente a vida carceraria do

o. Com êsse mesmo objetivo, providenciou o govêrno por

osse provida a secção do ind-spensavel gabinete de iden

ão e antropológica.
Os c�ndenados com o primeiro periodo de pena cumpri

ram obrigados ao trabaího, o que lhes carreou a eles e á

resultados proveitosos, apezar do deficientíssimo aparelhamen '

quasi todas as oficinas.
---------

••. não é mais que uma victima
da fraqueza geral do organismo.

O Tonico Bayer, tomado ás refei

!tões, opera uma rapida resurrei

ção de energia, saude e vitalidade.

O Tonico Bayer enriquece o san

gue, fortalece os musculos e esti

mula o systema nervoso.

EB
Quem só chama o médico quando o doente

EBestá grave, espera "milagres" que nem sem- BA�ER
pre se realizam. Chame o médico em tempo

E

�������opporluno.-------
-

A parte externa do estabelecimento está sendo trabalhada
pelos sentenciados já em ultimo periodo de pena. Com o con

sentimento do Conselho Penitenciario, estão os mais capazes den
tre êstes ocupados nas obras do novo pavilhão, com salario igual
ao dos operarias ali postos pel i contratante,

Começou tambem de ser constituido o peculio de reserva

dos sentenciados, o qual é recolhido á Caixa Econômica. Nada
menos de 93 cadernetas com deposito total superior a seis contos

de réis já foram expedidas por aquela repartição federal.
Posto muito melhorada, não está ainda em condições de

realizar o objetivo a secção médica. E' que sem a conclusão
do nevo pavilhão, não é possivel instalà-la convenientemente.

Foi o seguinte o movimento industrial durante o ano:

-0-
Foram postos em liberdade por conclusão de pena .. - 22

sentenciados; por livram ento condicional e perdão- 33; por sursis
--4; por habeas-corpus- 1 . Faleceram 2.

Alfaiataria
Marcenaria
Encadernação
Moveis de vime

A escola teve a

naram o curso 6.

FINANÇAS

A arrecadação do primeiro semestre do exercicio financeiro
mostra que, si alguns titulas da receita vão animadoramente exce

dendo á previsão orçamentaria outros lhe vão ficando abaixo, sem

mais possibilidade de a atingirem.
E' o que se infere desta comparação, que precisa ser ateu

tamente considerada ao elaberar-se o futuro orçamento:

TITULOS DE RECEITA
Previsão Arrecadação do

Orça.nentaria 1 o. semestre

2.800:000$000 1.494:926$500

6.000:000$000 4.014:691$200
300:000$000 142:364$900
350:000$000 196:426$7()0

10:000$000 1:004$100
1.000:000$000 577:381$200

550:000$000 304:002$4CO

281 :305$ 100 93:342$400

1.:500:000$000 950:763$500
3.500:000$000 02.388:993$700

5.000:000$000 2.707:828$400

550:000$000 773: 139$500
135:000$000 �53:72�$200

240:000$000 101 :438$900

23:000$000 5:271$300
10:000$000 2:769$400

70:000$000 68:494$200
180:000$000 43: 164$500

30:000$000 7:460$000
10:000$000 �6:91 0$700

10:000$000 1:074$�00

400:000$000 1.249:817$400
1 50:000$000 82:777$200

342:000$000 $
1.000:000$000 367:505$700
350:000$000 218:277$200

1 -40:000$800 107:000$000
150:000$000 207:438$200

matricula inicial de 81

Imposto de indústnas e pro
fissões

Produãço Imposto de exportação
Imposto de expediente

20:8 I 3$186 Taxa judiciaria
4:750$300 Emolumentos sôbre titulos de
5:30 I $000 I terras

2:784$300 Imposto do sêlo estadual
alunos. 1 ermi- Imposto de patente por ven

da de bebidas e fumo
Imposto de heranças e lega

dos
Imposto de transmissão de

propriedade •

Imposto territorial
Imposto sôbre vendas e con

signações
Imposto de consumo sôbre

combustiveis de motor de
explosão

Taxa de esgôtos da Capital
Taxa de consumo dagua da

Capital
Taxa de consumo de luz e

energia elétrica da Palhoça
Renda da Penitenciaria
Divida colonial e venda de

terras

Renda da Imprensa Oficial ITaxa de matricula e outras.

dll Faculdade de Direito ITaxa de metragem
Renda do Serviço de Ex

pansão Agricola e Pastoril
Indenizações, restituições, dons

gratuitos. etc.

Multas diversas
Auxilio do govêrno federal

para nacionalização do
ensino

Cobrança da divida ativa
Taxa de cais

Imposto sobre exploraçãe de
jogos de azar

Taxa de saúde
Taxa de serviço de conser

vação e melhoria de es

tradas. 500:000$000 lS+'395$700
25.581 :305$100 16.3àâê84$90C

DO ESTADO

'R..eceUa Orçamentária

Til s, da Receita
Arrecadada em +Moior arre

cadação

Imposto de industrias e

profissões.
Imp, de exportação para
o interior e exterior.

Imposto de transito.
Imp. de expediente para
o interior e exterior. 185 :300$200

Taxa judiciária--1,2 e 5010 358 :000$400
Imp. de viação ferrea, 118:594$100
Emolumentos st titulos de
terras.

Imp. do sêlo estadual.
Imp. de patente por ven
da de bebidas e fumo

Imp. de heranças e legados
Imp. de transmissão de
propriedades.

Imposto territorial.
Imp. sl vendas e consig
nações.

Imp. SI capital hipotecário
Imp, SI movimento comer
cial e industrial.

Taxa de viação terrestre
Imp. de consumo st com
bustiveis de explosão.

Taxa de esgoto da Capital

I Taxa de consumo dagua
da caprtal. 1Taxa de consumo de luz .

I e energia elétrica.
Remia da ponte Hercilio
Luz

Renda da Penitenciária da
Pedra Grande.

Divida colonial e venda
de terras.

Renda da ImprensaOficial
. Taxa dematricula e outras

da Faculdade de Direito
Taxa de metragem.
Renda do serviço de E.
A. Pastoril,

Indenizações, restitui-
ções, dons gratuitos etc. 1.395:039$632

Auxilio do Governo Fe-
deral p, naeíonalízação do

Menusilntaos·�odiversas. $ 342:000$000 + 342:000$000
- 154:604$100 192:596$6QO + 37:992$500

Cobrança da divida ativa 774:111$200 763:610$400 10:500$800
Taxa de câís, 370:613$500 414:815$600 + 44:204$100
Imp. st exploração de ío-

I gos de azar. $ 138:916$700 + 138:916$700
Taxa de diversões. 112:707$800 $ (,,) 112:707$800

I TOTAL. 21.060:278$332 24.850:282$411 + 6.684:183$879121.060:278$332 - 2.894:179$800 �������������������������

r:"e"o
° 10'0' de

'9:m, ii;. 3;77,(1041079 �790''''$0791
(·)-.Supresso.

(")--Transierido para o municipio.

193511936 �Manor arrec.

2.798 :111$400 2.436: 663$200 - 361:448$200

6.334:281$100 + 1.060:593$800
$ (.) - 96:095$100

254:328$800 + 69:028$600
316:412$900 - 41:587$500

$ (.) - 118:594$100

3:933$300 + 581$500
971 :816$300 + 164:209$300

491:021$300 - 228:467$000
163:202$000 - 41:555$000

1.659:360$100 + 378:922$100
3.491 :892$200 + 16:229$500

3.306:581$400 + 3.306:581$400
$ (.) - 187:180$700

$ (.) - 881 :817$:::00
$ (.) - 366:622$000

577:286$100 + 129:052�100
98:628$200 - 3:305$100

196:329$200 1- 3:790$200

20:916$900 - 186:928$300
$ (.) 173:337$200

12:699$300 + 7:541$900

44:440$700 53:671$600

216:460$000 21:284$900

20:410$900 + 20:410$900
13:769$700 3:031$100

4:947$400 2:256$000

2.362 :959$111 + 967:919$479

E fio �ra Deu�, que me têm generosamente alumiado a

estrada da vida pública, que energias me não faltarão por que,
com a patriótica ajuda legislativa, continúe a incentivar a expan
são das forças vivas do Estado, facilitando· lhe assim a larga ca

minhada para os seus altos destinos dentro na Federação brasileira.

5.273 :687$300
96:095$100

3:351$800
807:607$000

719:488$300
204:757$000

1.280:438$000
3.475:663$700

$
187:180$700

881:817$200
366:622$000

448:234$000
101:933$300

200.119$4001
207 :845$200

I173:337$200

5:157$400 o As páginas que ai ficam, documentam o empenho que hei
posto no bem servir a terra catarinense. Orgulha-me a convicção
de que lhe não descurei os grandes interesses e as legitimas aspi-

CONCLUSAO

98:112$300

237:744$900 rações.

$
16:800$800

7:203$400

Florianopolis, 16 de julho de 1937

NEREU RAMOS

Vermifugo suave e de pronto efeito.
Dispensa purgante e diéta I
Serve para qualquer idade, conforme o n.

(I, 2, 3 ou 4).
Pr?teja a s�úde de seus filhos e a sua propria !
EVitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios.

Compre hoje mesmo uma «LOMBRIGnEIRA
MINANCORA» para seu filhinho.

E' um produto dos Labnatoriol "MINANCORA ·Jolnville

o anjo protetor de seus filhos é a

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

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 Ihoras-Anjo do farol. Vende-se por motivo de via-
CINE ROYAL, ás 7,30 jem, abaíxo do custo um bun

horas- Um rapto complicado. galow novo, na Estrada Geral
CINE ODEON, ás 7 horas de São José, a poucos minu

-Bonequinha de seda, e ás tos do Estreito com 2 salas, 3
8,30 horas-Anjo de piedade. I quartos, cosinha, bôa àgua, luz,
CINE IMPERIO, (Estreito), priva-la e dependencias fóra.

ás 7,15 horas-Furias do co- 1 rata se á rua Crispim M·

ração. Ia, 29.

CASA

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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fesa da democracia
"NÃO RECEIAMOS QUE

TI�MOS ENERGIAt\.S BASTANTES PARA
VERDE"" -- ludavlous do governador Nerêu Ramos" no
.

------------------------------------_--------------------------------------------------------------------�

IMPORTANTE 'FALA A' "GAZETA"
CONFERENCIA

Chamado pelo ministro
chegou ao Rio o coman

dante da Força Pública
de São Paulo

Sessão concorrtdíssíma. Presíden
cía deputado Altamiro.
Aprovada a ata, passou-se ao ex

pediente do qual constava uma co

municação da Ação Integralísta,
deixando de ser lida por contrariar
o Regimento.
Ocupou a tribuna o deputado Re

nato Barbosa que estudou brilhan
temente a doutrina do sigma, e fez
uma critica serena e elevada. De
permeio contou coisas engraçaçadas
com referencia a u'a reunião dos
adeptos do sr, Plinio.
Depois desfez-se em eíogí'os á

ação do exmo. sr. Governador. Crê
mos que cavou média. A seguir,
fez brilhante improviso o deputado
Barreiros Filho, que, pela sua cul
tura e tenacidade se tornou um
admirado do nosso povo. Começou
dizendo que se havia comprometi
do com o sr, Renato a discursar no
mesmo dia, em que aquele seu cole
ga ocupasse a tribuna.
Diga-se de passagem que o dia

do sr, Barreiros foi de pancadaria:
deu uma surra ás 13 horas pelo mi
crofone da U. D. B., outra na As-

• '. ,
I semblêía, e mais outra á noite,

Aninala a ?ata d� hoje o. �rans-I tambem pelo mesmo microfone.
curso do amversario .natahcIO do Todas êlas no Integralísmo e con

ilustre coestadoano sr. dr. Ivo sequentemente no sr� Othon d'Eça

d'A 'no provéto advogado e que, com certez.a, esta a estas, ho-
qui ,

d F� ld d ras de ossos moídos ...
talentoso professor a aeu a e

Ainda no expediente orou o talen-
de Direito deste Estado. toso lider maiorista, sr. tvens, ta-

Espirito brilhante, culto e eru- zenào 9 necr?logi� do inditoso con-

dit distinto aniversariaute re- terraneo AmilloqulO GonçalveJ' Da
I o, o

"

I ordem do dia constou Q prQj�tQ n.

presenta um dos maiores va ores
8 aprovado em segunda dtscussão e

culturais da nossa terra. foi á redação final.

Politico de grande prestigio, Causou grande estranheza não

e ecialmente na zona" .serrana ter ocupado a tribuna o nosso pre-
sp I

lh P _ zado sr, Domingos Rocha, porísso
do ex-Contestado, .deve- e o a: que, sendo ontem quarta-feira, era

tido Liberal Catarmense, de cUJO dia de colono...

diretório central é vice-presiden-
te, 0S serviços mais assmalados'l B�
A's ínumeras felicitações que.

VEN DE SE d d. ,

b d
.

d - a casa e mora ia
na rece er e seus alIugoB e a -

,

miradores juntamos, prazeirosa- a rua Conselheiro Mafra n. 152-e

mente, as nossas muito sinceras para tratar na mesma rua no. n.87.

e murto cordiais.

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

DH. IVO d'AQUINO

DH. MANOEL PEDRO DA
SILVEIRA

A SER ENTREGUE A UM

QUE O MAPA DO BRASIL SE APRESENTE COM
em Jara8uá.

O GOVEIlNO DO ESTADO VENHA

NÃO DEIXAR
banque�e

CAMISA-VERDE. ti" QUE
UMA MANCHA

Ontem, na
Assembléia ...

Continuação da la. página

Candidatura que péca pela origem

-E a atitude do dr. José Américo �
- Tenho pelo ilustre candidato dos governadores simpatia

pessoal, mas por melhor que seja a minha admiração a Sua Ex-ia.,
não posso compreender como depois de uma revolução como a de
30, elementos políticos podessem esposar a candidatura do ilustrado
ministro do Tribuna1 de Contas á presidencia da Republica. Essa
candidatura péca pela origem. Ela não surgiu do Povo nem das ca

madas representativas, mas apenas de um cambalacho de 18 governa-

RIO 4 R I- a's u'ltt-mas ho- dores. Tal qual como na Republica Velha. Foi êsse processo de es-

"
-- ea tzou-se côlha que a Revolução de 30 condenou.

ras da manhã de ontem" no gabinete do Será licito admitir-se a lisura dessa escôlha � Eu mesmo,

ministro da Guerra" uma longa eonfereu- pessoalmente, quando convidado para uma entrevista com o gover

eia ptOesidida pelo general Gaspar Dutra e nad_or Benedito V?ladares, no Copacabana Palace Hotel, �ive opor

na nual tomaram parte os denerais Góes I tUIl.Idade de apreciar q�al:t� os coorde?�dore5 dessa candl�&tura se

M·
...

i D I Filh
e

I M-I I desinteressavam dos prmCIpIOS democráticos que a Revolução deferi-
onte ro e a tro o o o eorone I - deu,

ton de Almeida Freitas" comandante da Daí a razão porque não acredito na viabilidade dessa can-

For�a Pública do Estado de São Paulo" e didatura, que está encontrando dificuldades por toda a parte.

que chegou ontem a esta capital a cha
mado do titular da Guerra.

A cOl,lferencia foi longa e reservada"
nada transpirando para a .oeportagem.

Ora. Josefína Flaks Schwe.dson
MEDICA

O Alcorão do sr. Plinio Salgado

-E que nos diz, doutor, sobre 0- Integralismo P
-E' um assunto sobre o qual muito teria a dizer-lhe. Pre-

firo silenciar. Por enquanto só lhe digo que considere o dr. Plinio
Salgado um homem de grande fôrça de vontade e que poderia ser

um excelente elemento de valor indiscutivel dentro do regime que
adotamos.

Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais: Mas tem suas idêas fixas de reformador. Está organizando
da Gamhôa, Fenda'rão G"ffté-Guinle e S. Francisco deAssiss. o seu Alcorão, e segundo suas leis, só êle pode ser profeta. Como

Ex-intellla do serviço de Pediatria da Polidinicd todos os misticos está conquistando prosélitos. Não duvido das suas

de Botafogo bôas intenções. Mas em política não tenho ilusões. A idade me deu

DO--NÇAS DE SENHORAS E CRlANÇI\S sobejas ocasiões para apreciar os homens.
1::. �. ,'.'

Por enquanto ainda não tenho dados seguros para julgar o
Consultorio: Rua Trajano n' 12-Sobr. integralismo. O integralista, ao que parece, aliena de si a liberdade
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 ás 5 horas de pensar e deliberar sobre negocios publicos..; Aceita passivamente

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA I a orientação do chefe, Ora isto pode ser um mal irremovível quando
�-

I
o chefe não tiver perfeitas as qualidades morais e intelectuais que

U "X" de f °I PARTIDO )LIBERAL deles se exige.
m aCI CATARINENSE I Diante de tudo isso prefiro ainda a liberdade democrática

I
.

AI I dentro da qual se plasmou a �ossa nacionali�ade., E por ser demo-

SO uçao Reuniu-se óntern á noite o crata e consciente da excelencia do nosso regime, e que entendo que
ôlretór lo c:e:1tral ao Pcrtlõo Llbzu l I todo o cidadão tem o dever e o direito de abraçar e defender qual-
rata,:,mense. _ quer orientação partidaria.
Foí volat'la uma moça_a àrz pro-I Sou pela liberdade de crenças. O Integralismo que defenda

funào pesar pelo tcteclrnento ao .. .. .
'

sr, moj or alivio 'Innuúro àe, o seu pont_,o-de-vIs.ta sem infringir aA lei. . , . ,

Amorim, membro ao àiretório. Nao ha lllSSO mal algum. Cedo se anunciara que suas idéas
Para o lugar vago com a mor- não se aclimatam no Brasil, onde a liberdade é um dogma intan-

te aêsse salIDOSO conterrcnao givelfoi zacolhlôo nosso ilustre con·
__�.__--------_----------------------- __

�e:;�fa�oo �r,pr��t����lo 5ii��:tiI;0 Ladra-O Ilntegrall·stas'···.,0 influente politico sulino
sr. rei, F.rnl�sto t.ccombe tele- BlDESRESPEITAM O
grafou ao dr. Herêu Ramos, IB
cornunlcunõo-lhe que assumiu a O Cll!:legaào àl! Investigações PAVILHÃO NACIO-
àirf'ção politira õo [crnnl A Im- e furtos àl! 5ão Paulo, soll-

PREH5A, àe Tubarão, e re- citou a prisão õo japonês Tu- NAL
cflrrncmõo-lhe sua soliaarieàaae, Raio�Ri mori, que viaja com O !lub'àl!legaào àe polírla àe

àest."; o a est,e Estcõ i, rom Aqui� aban romunirou ao sr.
famIllC, o qual e autor àe

avul-15errelário àa 5egurança Públi
taào àefalque naquele e:staà2' ra que, ante-óntem, ás 8 ho"
----------------------.- ras, José Bernarài e Ludo Ta 5'.

PARA CAPTURA I perrorreram, em �icicldas, as
ruas àaquela lorallàaae, rom a

DE PERIGOSO banàeira .narional ás rostos e a

BANDIDO ào 5igma 00 laào, em fram
aesre�peito ao pavilhão nocio
nal. 5.ão apontaaos como teso

O 1uiz àe Direito àa comar. temunhas àesse fáto, entre ou-·

ra ae Porto União soliritou tras, os srs. Plaríào 150mes'.
aumento ae praças no àesta' 10ão ae freitas e Osrar 5rhltz.

��;���ohl!�f����� a�ia���, DVi�t�_ II SCROC POLIGAMO
M' I d

rigoso 10ão Parhêro, vulgo João

U ta O àe Botos, ronaf'naClo por aque· RIO 5 (B d) N t·
.

. , _,,, le Juizo, se enrontra nas ime· .' an - o IClas re-

Por exceSEiO àe veloriàaàe foi àlações àaquzla I era iàaae. cebIdas de Porto Alegre desven-
lílultaào Donllo rarneiro Ribzi' 10ão Parhêro é fora�iàa ao dam a identidade do "principe»
ro, rhaufeur àa carro partiru- raa�ia �L!a.nào se àl1's!mava á Dadiani, conhecido na Polonia
lar, 353. P_e_n_lt_e_o_rl_arla àesta repltal. como «scroc» internacional e po-

ligamo.
Um vespertino gaúcho publi

ca o «fac-simile» do jornal «Polska
Zechodnia Katowich., editado na
Capital da Silesia, que assegura
ser, o apontado assassino do es

coteiro Pedro, Peroni já fichado
pela policia polonêsa como aven

tureiro caiado varias vezes.

Leilão Basta âs vezes um pouco de re

flexão para descobrir a eausa de um
mal que nos atormenta. Antes de
aceitar conselhos apressados, procu
re conhecer melhor a propría si
tuação. A's vezes um "X" é de ta
cil solução, dependendo apenas de

pequeno raciocino. Numa �sa, por
exemplo, de perturbações do esto

mago acompanhadas
-

de sonolencía,
enxaquecas e mal estar em geral,
que não cede com diéta nem com
os digestivos comuns, deve-se pen
sar logo na possível falta de acido
chlorldrico no suco gastrlco. O peso
no estomago, a falta de apetite,
certa azia de fermentação, os gazes,
a sonolencia e varios outros trans

tornos decorrentes da má digestão
não podem, pois, desaparecer com

I> Uso de amargos, de aguas alcali

nas. llem Pl�ito menos com bicar

bonato de s64io qqe ii� ve:;o;es, ag�a
,a a Ilituação, provQcand,o uma $eI\.
sivel redução da bilis.
O "X" terapeutlco destes males

consistem, apenas, em corrigir a

falta de actdo no suco gastrico pelo
uso do Acidol-Pepsina, comprimi
do: da Casa Bayer, que fazem ver

dadeiros milagres.
ressoas fracas, anemicas, pregui

çosa!$, Com falta de apetite ou com

má digestão, tQruam-se outras com

o uso deste precioso 4igestivo.

Ho sorteio realizaào, pela
arreàitqôQ c;lube àe 5arteias,
rreôito mutuo Preaial foi rom

templaaa com a premio maior,
no valor ae 5:175$000, ara·
àernela número 5.789, pl2rten
rente ao prestamista 1Jsé 60-
lati Peixoto, resiàente em Ti
juras.

! Dia 10. terça-feira. no prédio da
raca Getulio Varga.s n-. 19 ás

119' horas, será vendido em leilão:
finos e superiores moveis. sala de
'Visita. sala de jantar. quarto. erís-
tais. vidros. louças e objetos de
adôrnos, grande quantidade de va

liosos lívros de consagrados autores
nacionais e estranieíros, uma biblio
teca com 24 volumes de obras ce

lebres. livros escolares. etc.
Visitem o prédio. no dia do

leilão. para verem a grande quan
tidade de objetos d� utilid1.de.

/

CREDITO MUTUO
PREDIAL

professora;
a senhorinha Iná Pinto de

Souza;
o sr. Donato Barbi.

Passa hoje a data natalicia do
sr. dr. Manoel Pedro da Silveira,
ilustre Procurador Geral do Es- De �ua viagem ao norte do
tado. Estado, regressou ôntem o sr.

Figura destacavel nos meios dr. José Rocha Ferreira Bastos,
politicos da nossa terra, tendo sub-procurador geral do Estado.
exercido na administração do I -De Ani�apolis chegou ôntem
Estado os mais altos cargos, in- a esta CapItal, o sr. Manoel
c]usive o de Interventor Fede- Francisco Medeiros, abastado co

ral, nêles se --houve com grande merciante naquela zona.

competencia e largo descortinio, Está nesta capital, acompa

criando, um circulo de dedica- nhado de sua exma. esposa, o

nosso distinto conterraneo sr.

João Nobrega, tabelião em Blu
menau.

-Acha-se em Florianopoli�,
acompanhado de sua exma. es

posa, o dr. Celso Sales, enge
nheiro residente da D. E. R.. em
Blumenau.

2a. Convoea�ão. COLEGIO MILITAR
em São Paulo

D. d
De ordem do sr. P(esídente convoco os srs. socios para

Ispensa O a Assemhléa Geral (lrdinária. a realizar-se no dia 8 do corrente. RIO, 5 (Band) - O deputado
ás 10 ht:lras. na séde sodal. com o fim de eleger a diretoria Teotonio de Barros apresentou

CAP. MATIAS PIMPÃO que admínistr.:rá o Clube no período de 12 de Agosto dêste um projéto, na Camara, de
Acha-se nesta capital o pres- Par áto ào sr. Prefeito àa ano a igual data. de 1938. creação de mais um colegio mi-

tigioso politico sr. capitão Ma- rapital, foi aispensaao Dto Po· litar situado no Estado de São
tias Pimpão, secretário do dire- ble, que as:!lm plZàiu, ao cor- Paulo, em local a ser determl'-

go àe enfermeiro àa
.

Diretoria Rubens RamosFAZEM ANOS HOJE: torio da U. D. B., em Porto muniripal àl! Higiêne e Assis- nado pelo Estado Maior do
a senhorinha Jurema Cavallazzi, União. tenria méiA!ra. Secretário Exercito.
-����������������������������������������������

cões, que vieram argamassar o

lOeu prestigio.
Modesto, lhano, afavel, com

uma visão nitida das coisas e

dos homens, o sr. dr. Manoel
Pedro da Silveira, impõe-se por
todas essas elevadas qualidades
que tão bem definem o seu no

bre caráter.
A GAZETA, que nêle sempre

encontrou um grande �e leal ami
go, felicita-o muito sinceramente.

CHEGAM UNS

DR. FERREIRA BASTOS

''', Cartas de
chamada

1"1 requerimento ae Hugo 50
ker, resiàente em Blumenau e

Empresa lnóustrial Borda. tom

bem àaquela ciàaàrz, foram ron

ceàicas rartas ae rhamaóa em

favor ae f rieàa Weber I! A na ---------------- ------------------

60erlirh. respetivamente. Clube Doze de Agosto
CASEMIRA EM CORTES, A R

TIGOS FINOS
CASA "O PARAIZO"

FORMIOAVEL. ? ,
• _FANT,ASTICO

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

f?
• •

a liquidação de artigos de inverna. Elegantes, bélos e

gem, estão senda vendidas, par· preços módicos, pela

o

de linda padrana-
preferida casa

PARAIZO
RUA FELIPE

SCt-IMIDT, 21
FLOFlIANOPOLIS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




