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Ia perecendo afogado

BEL.Ill��f� I --- Noticias de Porto Na ..
_. ...__ .._........ _ _=

.)

���fu���a��afu���A���V�-�-�-O�-�-�Z���-�-D-�-��-O�-���-�-��p·��O��V�-�O--�-
�������������������

Ue:"n I de flue dislJite a localidade e toda u

lj1lOI.tIlll.!a«;ÍÍi.a., continuam l�esistiDdo com es-

toic'].! �r��1·6i§Eeo a@ g!l"UpO de b�nuloleiI.()§., Proprietario e Diretor Responsavel .J A I R O
._--------------- ---_._-------_ -------------

elo nÍ'g��ero d.e 300., chefiado �)elos Irmãos ANO IV I Florian�polis, Quarta-feRra, 2 de Fevereiro de 1938
lUarbosa., não obstante aehai-elu..se os ban..

didos superiol·es em �n·mas e .Ionni<l)ões. ]V I
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I
�xp osao na resldelll-

EN�
eia do.. c.onsul

__

,:;; �___
-

-----"
o

.. -' SOvlietlco tneníno NtlCif Japur
@'['RE L'I'CIAI� E JO I SHANGHAI 1 - Uma caixa O t

A d 5 h
. . ..

• 11 w; �,:
.

n em, cerca as 1 oras, en- I do comerciante sr. Ehas Ahi .

��,:==:�'.':'"."«""""",___:r,�� ,,,"''''''''''''''''''''''_'NWZs=__
1 de I;Igar:-os e�ela de J?olvo�a e i co.ntrava-�e brincando com outras Japur, I _ RIO,. 1 Stopani, o AS da avia-

-

",. --I p�u.as explodiu na residencia do. erranças Junto ao Mercado P; _ E d d t f id ç�o Ua�13na, que bateu o record de

6� 4 O n � � I' vice-consul da URSS ConSLan-j '-, ,.

uma o momen ? o �e en o

I
dístancía, fazendo o percurso Arri-

U � Ja .iCs :;J 1· C -

F A
bhco, em frente ao trapiche da menor, acha.ndo-se a beira da ca-caravetas sem escalas deverá ie-

I .mov .oncessao <ranceza

po-, Casa IJ k d·' Ih Ioi d t hoí d
•

-

.--------------,------.
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C
. .ioepc e, o menor e. lei! mura a 01 empurra o por ou- van ar voo, oje, e regresso alta·

"""""....,._,.,_.um__

.'''
....._

-\
icia a nu inquerito. onsta que anos e meio Naclí Japur, filho í

ra cria�ça caindo ao mar. lia, partindo ás 5 horas do aeropor-

" , _ _ ,.

houve uma vitima. R
.

' to da Condor, no Caju', para Natal,

NOVA iGUASSU' 1 - Desen- l[�'1lK'"��� - •. - .. - .. -.-., ..-------- .____

elativameute profundo o 10- de onde fará então a voo transa-

rolou-se nesta cidade impressio- •

'p
,

b
cal, o menor Nacif submergiu, tlantico.

' ,

nanto !' v ioiento episodio, que r arnal a' parFaOl·mrolemsseaIltoocSauSel·ufoo,iSqVuier áotonsar.· FIIANftUIA POSTAL
;,buLOU Iortemcnte a população Floriano Taboas se jogou ao PáRA 4) BANCO
local.

O fato ocorreu entre os quilo- �'!���'_��":�_�<��'!:!:__ =__ ..rre=. .�!IIIIi
mar, seguido do marinheiro da DO BRASIL

metros 36 e �37 da Central do
Alfandega sr. Amantino Pacheco,

Brasil, pon Lo onde se reuniam
os quais, mergulhando, consegui- RIO, l-O presidente da He-

numer r , sos malandros e jogadores,
- --� --.---

.",

l
ram arrancar de uma morte cer- publica assinou decreto conceden-

\, indo l!m destes a perder a vida, ,. :,.
ta a pobre criança. I do franquia postal e telegráfica

r;canc!n vários outros feridos. _j O gesto dos salvadores mere- para a corresponclencia expedida

Heeebendo denúncia de que, .,. .,

' ."" ceu de todos os que presenciaram ,'pelo Banco do Brasil e suas agen-

n unja casa existente no local re-
�\ a ocorrencia os mais francos elo-

I cias, relativa aos serviços do ouro

ferido, diversos malandros costu-
gios. 'e fiscalização bancária.

mavarn reunir-se para a prática
(1(1 jogos proibidos, o delegado
Norival de Alcan tara designou
LOIS comissários, investigadores
(' policiais para, constituído em

«aravuna, efetuar a prisão dos
i nf'ra tores.
Quando, porém, a polícia atin

I':a o rcdu to dos malandros, es

;�rllgil! intenso tiroteio da parte
destes, sendo os policiais força
dos a fazerem uso das suas ar-

mas,

Após vários minutos de fogo
cerrado de amhos os lados, os

iogadores foram dominados, sendo I
invadida a casa �pelos policiais.
Em consequcncia d» tiroteio,

porém. morreu um homem ainda

desconhecido, ficando feridos va

I ios colegas do morto, en tre os

, uais os de nomes Vicente Ber
�ardes e José Francisco de Souza.
Muitos dos cnmponentes do

grupo de malandros lograram Iu

gie, tendo sido, porém, efetuada
a prisão de vinte e um dêles,
que são: Antonio Honorato, Josê
Malaquias, Valdemar Santos, Vi
rente Bernardes, Manoel de Sou

za, João Sobrinho, Agnelo Sant'

Ana, João Clementino, Antonio
Acelino, Josá de Souza, Roberto
Silva, Altamiro Santos, Bertoli
no Costa, Moacír Ramos, Ade
lino Filho, Seba3tião Pinto, A n

tonio Ramos, Demetrio de Sou

za, Pedro Francisco, José Gon
calves e Antonio Neves.
,

Quasi todo·s os detidos estavam

armados, sendo apreendi.los em

seu poder diversas navalhas, qua
t.ro garruchas, dois revólvers e

sete facas.
Foi aberto inquerito sobre o

fato na delegacia regional, para
onde foram conduzidos todos os

prêsos.

PASSARA', HOj�,
por florianopolis
o ministro da

fazenda

I�i�ta de antigUid�d-;l1
i do� Juizes

...0= ..-

- "' -., ( ..

o Stopani vai
regressar

de

Comentando a lista de Juizes de Direito, por antigui
dade, publicada no Diario Oficial de 31 do corrente, acen

tuou o « Diário da Tarde », de ontem, que o « dr. Antonio
Selistre de Campos, que, ha 17 anos 7 meses e um dia,
exerce com absoluta independencia, integridade e cultura, o

Icargo de juiz de Chapecó, perto da República Argentina»--
é ainda de primeira entraneia. IICumpre esclarecer, em primeiro lugar, que o dr, Selis-
tre de Campos não está, ha 17 anos, 7 meses e um dia, na

comarca de Chapecó, mas desde o govêrno do sr. general IConforme noticiamos, fundeou, ontem, de manhã, em nosso I iIfiDk"'P"..""Wp.....1WUliMfW'mrr:r Ptolomeu de Assis Brasil, e para ali foi, por sua livre e

porto, o elegante vaso de guerra brasileiro, monitor «Parnaíba», do I E S
espontanea vontade, deixando a comarca de Cruzeiro. Em I

c�mando do distinto capitão de corveta Armando Belfort Guima- m II Pau- segundo lugar, o atual, juiz de Chapecó percebe os venci-

raes. I
mentos de 2:000$000 mensais, isto é, 200$000 mais que os

Logo após haver lançado ferro, dirigiram-se para bordo do ·10 O bispo de juizes da Capital.
belo navio. em lancha especial, afim de apresentarem cumprimen-j I Além disso, sendo, por preceito constitucional, inamo-

tos, os srs. capitão da Fôrça Pública do Estado Asteróide Arantes, L p I
viveis os juizes de direito, sómente eram incluidos nas listas

representando o sr. Interventor Federal, como seu oficial ás ordens: a az de promoção, quer por merecimento, quer por antiguidade,

com�ndant? dCristinianl0EAra�ha, dcapidtão dos portos; capitão de S. PAULO, 1 Encontra-se em organizadas pelo Tribunal de Apelação, os que o requeres-

corveta avia ar nava pammon as os Santos, comandante da São Peulo, hospedado na residen- sem.

Aviação Naval; capitão de corvêl.a José Joaquim Belfort Guima-1cia dos padres Redemtorias,monse- E o dr. Selistre de Campos, salvo para a vaga ocorri-

rães, comandante da Escola Aprendizes de Marinheiros; tenente- nhor Augus�o. SUert, bispo de LA da na comarca de Blumenau, durante o govêrno do sr. ceI.

coronel Candido Caldas, comandante do 11, B. C., que se fazia PAZ, na BolIvla. Aristiliano Ramos, ocasião em que entrou em lista mas não

acompanhar dos ('.apilães daquela unidade do Exército srs. ,Paulo ·Dei.-do uma
foi nomeado, não requereu, ao que nos consta, inscrição pa-

Bosa e Silvio Pinto da Luz; tenente-coronel Cantidio Qllin1.ino Re· ra outra comarca.

gis, comandante da Fôrça Pública e dr. Ivens de Araujo, Secreta- Quanto ao dr. Augusto Lustosa Teixeira- de Freitas, a'
rio da Segurança Pública. professora quem tambem se refere aquele diário, sendo juiz de direito

A's 14,30 horas, a oficialidade do vaso de guerra. brasileiro de Porto União, foi, por enfêrmo, considerado em disponi-
esteve nos quarteis do a B. C. e da Fôrça Pública, retribuindo S. SALVADOR, 1 Causou

sen·1 bilidade, em 1926.

os cumprimentos.
sação nesta capital a pl'i!lão da pro- Nomeado para a comarca de Curitibanos, em 1931,
fessora Maria José de Oliveira, que

A' larde os brilhantes oficiais da nossa gloriosa Marinha de foi recolhida ao xadrês. não aceitou o cargo, ficando por isso avulso.

Guerra, foram recebidos em audiencia especial pelo sr. Interventor Adeanta-se que sua prisão se Inscrevendo-se, em 1935, para a vaga ocorrida na

Federal, com quem se demoraram em cordialissima palestra. prende 8. qu.estões -p<:ss(l�es com o

II' comarca de Hamônia, foi classificado e nomeado, iniciando,
Ao que somos informados esLão sendo preparadas significati- comis�ano Vl�ente SpmelI. a'lsim, de novo, a sua carreira na magistratura. IIvas homenagens á briosa guarnição d_�I_��anLe monitor: I! emF�!�e�::!:�o HAB��S-COR�US_ _ �

Lesaram o capita,. Esqueceu a esposa H OM E N A G EM A OINOVO PRtFEITO
lista em 20 na gare IIN TEá-v-E N T ÕR I Dt BRUSQUf

contos MILÃO, l-Qualquer pessoa!
está sujeiLa a perder a sua vali-!

S, PAULO, 1 O capitalista JU" se numa esLação ferroviaria, mas
f

!io Au[:!usto de Mesquita foi v.iti- o sr. Giacomo Rosoelli, de 33
ma dos vigarista3 Vitorino Rodri,·

anos bateu onLern todos os re
,gues, que se intitulou rico fazeu<

I deiro do i.nterior do Estado e Jos0 cordes mundiais, ao esquecer a

Joaquim de Oliveira, vulgo JOSE' sua propria esposa, a sra. Maria

I
GRANDE, entregando aos mesmo!.> RosoeHi, de 29 anos, na gare in-
2().O()()$. tcrnacional desta cidade.

A operação consistiu n:t aquisi-

1 ln.
•• ,�"" ção de uma chacal'a de p!opriedactc Após esperar durante tres dias

RIO,

.

__ o

u.
mmlSI!.B'O

II
do citado capitalista, pela impor· pelo regresso do marido, a sra,

SOU;;::l) Costa, seguirrã d® tanci:1 de 355:000$000. Maria comunicou o caso á poli-

�W�ã09 �ntflanhã, para o
-----------.-------------.----- .. --- cia.

��io Gi"ande do Suf onde, I C®Jlt!Oó�e ,das impiu'·,
no dia 4, ino:mgu;�u'ã �I i��:i)es sul ..;:amel·i.., Un'léI bomba

t,
novo edificio da Aifande- canas

sAbre a mui-liga de Pelotas. .
lU

Com (!) d�tuiar da Fa... KO}3E, 1 - Os Importadores
t-.da-O

I

d
• - €) manda 11aponeses dos produtos sul-ame- Il:�n a Irao o sr. fi I'icanos fundaram uma associação

VlleUa, chefe de seu ga� i destinada a controlar as importa- JERUSAT�EM, 1 Em populoso,

bincte e sua fUha senho- ções dessa procedencia. �:!��odfal��::r::::a ����!as�;/o; I Grupo tirado lia estaeão de "Nerêu ·Ra-

rita Anita Camara de Em conformidade com o deseio multid1o, e em s�guida partiu a mos�\ vendo..se O homenag�ado ladeado

SOI1DZa Costn. ?O govêr�o, a referi.da associaçã.o, toda velocidadt;; _

� pelos srs. drs. AlexandreGutt.errez e Lineu

ii
..

t IImportara mercadorIas slll-amerI- I A bomba nao explodIU e, pas�a- do Amaral� respectivamente Superinten-
O �'egresso @, man�s �(Il \ c..:nas englobadamente afim de da. a surpresa do ataque, populares li deu"'e e sub-d.·retor da Re�de .V.-a.-.a-o

d fazenda sera 1'10 dia

I
. . . . saIram no encalço do cocheuo, al- ti, v

a
.

redlstnblllI-as entre os Importa- cançando-o e entresando-o á po· .

Parana'.Santa Catarina
1 a bordo do NEPTUNIA. dore�. lieia.

Direito

-

Por áto de ontem do
sr. Interventor Federal,
foi nomeado prefeito do
municipio de Brusque, o

sr. Artur Germano Reich,

I
pessõa altamente respei
tada em toda a impor-

I tante comarca que 'Iai
administrar.

Nomeações
Por atos de ôntem do sr. In

terventor Federal, foram nomea
dos:
Ronorio Rodrigues dos Santos,

Cleodoro Guedes e João Batista
Moura Filho, para exercerem os

cargos de 1·, 2· e 3· Juizes de
Paz do distrito de Valões, no mu
nicipio e comarca de Porto União;
José Antunes Martins, para o

cargo de 2· suplente do juiz su

bstituto da 6a. Circunscrição Ju
diciaria, com séde em Tubarão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARNAVAL

SOMA

Despeza
Pago ao Cobrador e Guarda-Visitador

seus vencimentos de SelO, OutO, Novo,
Dezo 1937 e Janeiro corrente Dcs. ns.

84, 91, 97, 1 09 e 1 I 4
Idem, a enfermeira seus vencimentos de

SetO• OutO. ��ovo, Dezo. Dcs. ns, 85,
93, 100 e 110

[mportancia suprida a diversos doentes
para compra de alimentação Dcs. ns. 86,
87,92, 96, IJ5 e 107

Pago a Agenor Diogo Cisne pelo
fornecimento de leite aos doentes deste

Dispensario nos mêses c!e SetO, Outo.
Novo. D.::s. 03. 88, 95 e 103

P agI') aluguel de casa relativo aos

mêses de Agosto, 3etembro, OutO, Nova,
Dezo. Dcs. ns. 89, 90, 94. 102 e 108

Pago a Pedro Xl1vier & Cia,
Dc. nO. 89

Idem, a Cooperativs, Catarinense
Dc. nO. 99

Idem, ao Hospital de Cal idade por
aplicação de Raios X (radiografia e

copia dos pulmões De. nO. 101
Idem, a Farmacia Popular De. nO.

104 e 112
Idem, aC' Instituto Ciêlltifico S. Jorge

SIA, do Rio de Janeiro DI:. n. 106
Despezas d.:! carretos Dc. n. 111
Pago a L. Romanowsky De. n. 1 J 3

BALANÇO

Devem os tristes fazer um

auto-exame para descobrir a cax

sa ou as causas que os acabru
nham. Muitas vezes o mal con

siste em simples perturbação que,
removida, darà cm result ado o

desaparecimento da t, is.eza. No
estado normal ha sempre motivo
para encarar a vide com aleg,rja
e otimismo. Quando uao obtive
rem resultado, torna-se necessa

rio recorrer a um medico, que
verificará se a tristeza e a de
pressão nervosa resultam de al
guma doença ou de simples al
teração do quimismo humoral.
Neste último caso bastará, mui
ras vezes, modihcar a alimenta-

._--

ção e usar um medicamento de
base Ioslorica para restabelecer-se.

Simples desequ.librio da gli
cemia ou do metabolismo dos
assucares causa desord-:ns nervo

sas. Estas podem resultar tambem

884$800 �
da falta ,de elementos

. f�sforados
1 nc organismo. A medicina atual
tem recursos para ambos os ca-

340$000: S0S. im se tratando de deíicien

�I cia de. fosforo, 11 medida. é. facil
e consiste em algumas mjeções

3700$00 I de Tonoloslan, �ue concorrem

para que o paciente apresente
animadores resultados, logo nas

I primeiras vinte e quarto horas.
I

147$100

805$700

2: 135$OJO

8$500

3$700

2:952$900
(

DI! . .�, CI
. men_TCanselhorspensano aem I aos tristes

Brlllea quetn Póde tl FragaSabemos ter iniciado seus en
Ino.

,..TralY'('rcv(�ros teor decreto-lei 192, de 2111138 - saios. afim de se apresentar ,no' }malancete relativo au 40.publicado Diario ()ficia! de 26 do corrente: proximo carnaval, o aplaudido D
IlArt. I' -- �\"lZO contratos cambios, seja de impor- blóco carnavalesco ,BRI1-.JCA t ...imestre de 1937 e mais

tsção ou exportação, de que trata art. quatro do decreto- QUEM PO'DE, remando de-
27 d- d ....orren'JlLe .......0ld 91, de 23 cie dCZ .. rubro ultimo - ÍiCd dilaterado paralsusado entusiasmo entre seus Ias o '" W;!iII1!

doze mezes. componentes.
Art· 2' - Este decreto entrará em vigor na data dei . Saldo do 30. trimestre de 1937 R5.

sua publicação. Revogam-se disposições em contrário." I TlIdo Toea
Contribuições arrecadadas em Outubro,

Afrm serem contornadas dificuldades surgidas com ado-
. , ", Novembro e Dezembro

ção medida. acima recomendamos fazer observar seguinte Por :-stes. dOIS �Ias �atra a

Juros creditados pelo Banco N. do Co-
a partir recebimento deste. A) - Exportador deverá den-: rua ,0 divertido conjunto rUDO

mercio em nossa clcorrente CO.\I\
tro prazo cinco dias fazer declarações venda da mercado-i TO CA, c.�mposto por uma tur-

AVISO relativo ao 20. semestre de
ria á Fiscalização Bancaria obrigando-se apresentar do- ma de Íoliões.

1937
cumentos que comprovem seu fechamento no exterior; B) Idem. pelo Banco de Credito PopularRecebida declaração de venda será concedida ao exporta- 170 mil e Agricola de S. Catarina idem, idem
dor prazo máximo cinco dias para venda respetivo carn- t Ibio devendo entregar fiscalização Bancaria copia do pro- e eg ramas
visaria assinado pelo Corretor e devidamente visado pelo
Banco comprador; C) Exportadores poderão negociar seu WASHINGTON, I-Por
cambio antec'padamente no caso de vendas a prazo; D) motivo do seu aniversario, ôn
- Nesse caso deverão fazer dentro prazo cinco dias im- tem transcorrido, recebeu o pre
prorropavcís declaração da venda da mercadoria corres- sidente Roosevelt, no curto es-.
pendente. A

Fiscaiização.
Bancaria exigirá que dela

constelpac;o
de duas horas, nada me�o.s

numero do contrato de ca.nbío que a compense. E) Essa de 170 mil telegramas de Ielici-
Fiscalização Bancaria fará diariamente o confronto do re- rações.

'���!"!'!������gistro de cambio e das declarações de venda afim evitar -1:= �IIs�ja ultrapassado prazo estabelecido para venda �o carn- Dr P (amarablo ca��o em qu.e sera cancelado bem como respetívo con- ••

Itráto (1'� carnb.o, correndo por conta dos exportadores Simêestodas as despezas daí decorrerem. E' claro que nenhuma
gula de embarque pode nesse caso ser fornecida; F)--Quei
rarn dar ampla divulgação ás presentes instruções afim de
evitar que exportadores aleguem desconhecimento mes

mas; C) Cancelem instruções anteriores sobre assuntos
que colidam ou tenham sido alteradas pelas presentes."
-----_ ..._----

}KN'i'RA DA DE ES
'I'RANJEIBOS NO

PAI�S
CHI\NGAI, 1 _. Terminou

1 $500 ôntern a ano do BOI, relativo
. ao ca!endario chinês.

7$400 I O novo ano, que hoje teve

! inicia, e o do· TIGRE.

60$ooolA futura Es�

I c
o I a �'" i Iíta r

145$200
1 RIO, 1- O general Mangel

167$0001 Rabelo visitou, ôntem, a cidade
10$000 II fluminense de Rezende, oRde foi
60$000 escolher o local destinado ao es-

9$900 J tabeleciménto da futura Escola

2:952$900'M__il_ita_r_.. �Curso Primário Antonieta NOTA:-Com a publicação do balancete acima fica ea Exposição In-
fORT \VORTH, 30 -_ de Barros cerrado o movimen�o financeiro do Di.spensario C1t'�enlin'> rraga,·te. nacional deT'?xas -- o sr. WilIiam H. ora fechado, e CUJOS s":!rVlços beneficentes passarao, dentre de ILewis, solteirão texaco que

jbreves dias. para o, Departamento de Sa�de Pública do Estado'r Nova Yo rkganhou uma fortuna no Bra� r
Externato fundado em 1922 sob a compt'tente dIreção da sr. di. Amilcar Barca Pelon, gra-lsil onde ainda possue U[lla

I ' • ças á benevola atenção do exmo. sr. dr. Nerêu Ramos dd. In-I RIO 1 - O Brasil far-se"áfa�e�da, é. de, parecer qdue 'e EscolasAM�;��� 'p�j!r:�:�� para os exames de ldmíssão aos GmáslOs
terventor Federal que tudo tem feito em prol das grandiosas obras represe;tar na Exposição Interna-aquele pa1Z e a terra a PROFESSORAS: _ ANTONIETA E LEONOR DE BARROS sociais de que iremos todos gozar os mais beneficos r,�sultados. cional de Nova York com umpromissão para moços, acre- fVIatrícula aberta todos o!: dias uteís das 8 ás lO

1

A Diletoria do Dispensario Cl,e,mentino Fraga �gradece importante STAND'.:te mine-c'�ntando que os salarios ele� Reabertüra da.s aula.s a 16 de fevereiro. profunaamente a todos aqueles que auxIliaram, tão cordIalmente, rios.vddos e o baixo custo àa Fernando Machado, 30 Fone, 1.516 a, realização e mllnutenção da aludida instituição ora entregue ao Já está em ebboração umavida fazem do Brasil uma

C b O d
dIgno Governo. do Es_tado. '. I importante monografia sobre oterra que oferece o maximo Iu e o2:e e FloTlúnopolis 27 de Janeiro de 1938

assuntu, confiada a um dos maisde oportunidades.
competentes técnicos na materia.O sr. Lewis. que rer.ente� Agosto Dr. Miguel Boabaid Aldo de Almeida

mente velo visitar a patria, DIRETO� GERAL TESOUREIRO
declarou que pretende ven- SEBASTIÃO VIEIRA
der sua. fazenda e regres' De ordem do sr. presidente tenho o prazer de convidar tiECRETARIO Seguiodo nesta data para o
sar á sua cidade nahl, U- aos srs. 50cios e exmas. famllias para a soirée carnavalesca, a rea-

-----------------....----1nI! Rio, por haver deixado a Chefe
valde, onde viverá seus ulti� lizar-se em a noite de 5 do corrente, sabádo p. vindouro, com da 10a. C. R., e, na impossi-
mos anos. inicio ás 22 horas, ocasião em que será recepcionado, com todas as bilidade de despedir-me pessoal-«O Brasil não é lagar para honras o BUGRE DO DOZE. A Casa MI'"'.lAscelanea mente de todos quanto me àis'"
anciãos», disse êle.

pensaram generosas ate.nções du-
A sua f.):zenda acha-se a OBSERVAÇÃO: Para essa festa, resolveu a dreitoria rante minha estadia nesta c�pital,d'star;cia de 140 milhas da vender mêsas, á rllzão de 10$000, cada uma, podendo os 5r:. faço-o por este meio" e ofereçomaís próxima agencia postal. so:ios procurá-las na séde do Clube,das 19 horas do dia 3 até meu� pequenos prestimos na Ca-
Ele viveu durante 17 anos ás 18 horas de 5 do corrente. não preciza de reclame, visite suas exposições e pital da Republica.

sem ter uma se> pessôa com verifique os seus preços
.

Fpolis, 3] 1au·. de 938
d 1 t ar em Secretaria do Clube Doze de AgJ8to, em Florianopolis,quem pu esse pa es r -

IP.!'!II T�A..JANO N a FRANCISCO PESSOA CA-inglês. O americano mais pro- 1'. de Fevereiro de 1938. ..,;. � •

ximo residia em uma fazen- Narbal Viegas vALCANTI

����2�����s�u;a�.����I�����������!���1�·�.ªS;ec�r;et�á�rj�o�����������������mrr��-���������������T�e�n�,�C�e�l.�d�e�A�r�tj�lh�a�ri;a�

\

RIO, 1 ---- o Chefe da Na-

750$000

. � u m_.

(:;alendar"'io
c�hinês

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIfILIS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
füb conhrrnacão microscópio

ca e de taboratorio.

Atividades ex
tremistas na

,.... .

euissa
ção assinou, na pasta da Justiça, LONDRES, t --Notícias pro-
um decreto nomeando a comissão d d S dce entes a uissa, izem queencarregada de �laborar o pro- em face da campanha desenvol-
i lto de le� relatIvo, á _entrada, vida em todo o país pelos ver'
p::rmanencw, naturahzaçao e ex- melhos, especialmente no cantão
pulsão de eslmnjeiros. de Lousane, o governo publicou

um decreto interditanJo todas as

associações filiadas á Internacional
Comunista.

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETA.
Rua Tiradt>ntes, 14-Sob.

Telefone, 1167.
Atende diariamente: das 8

II
ás 9 da manhã e das

4 ás 7 da tarde.

- -
II

I

l'

Despedida

! AIATARIA Abra
I-----------___:__--------------,
; (':�orntJnic�a que devido a construçãs da nova fachada atende a sua dist.inta fre-

I� �-L.3(3:;r<da peja er-:trada do mesmo predio na parte do CAES LiBERDADE junto�ao
� h.,:)t€�1 Gioria.

l'J_,__ .._-

I
�.

W&2 ;&;_.

am
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O P O V O Proprietario e Diretor Respons3veJ
JAIRO CAL L A D oA principal arma de que lançavam mãos os implan

tadores de idêias nocivas e derrotistas era a ianorancia do
nosso povo. Mais do que da ignorancia, ainda êles se preva
leciam de uma moia cultura, muito comum entre nós, feita
de leituras Iragmcntadas, de cursos apressados e de auto-di
datismo conírso.

S0b o pretexto de liberdade de pensamento, iamos
permitindo que qur.lq uer eusinamen to tivesse livre acesso
entre nós, sem nos preocuparmos com a dissolução que essa

auseuci ... U0 controle la produzir no espirito da [105.,;:t ,�3nte.
A maioria das pessoas que abraçavam idéias subversivas fa
ziam-no por falta de um lastro de cultura que lhes possibili
tasse um exame mais justo e um conhecimento mai., cons

ciente das doutrinas. A atitude derrotista era quasi sempre
um meio de fazer bonito, encobrindo com a negélçno formal,
a falta de competencia para apreciar com justeza os Iátos
e as coisas. Para investir contra as idéias fundamentais bas
tavam algumas frases ôcas e alguns paradoxos.

E acontecia até que muitas das pessôas habituadas

'I' ruo, l-A prisao ante-ôntem nesta capital de um
a ostentar pontos-de-vista dissolventes manifestavam uma

I da Policia Militar, recentemente aposentado ao abrigo do art 177,
absoluta incoêrencia na sua maneira de agir em outros se to- I da Constituição de 10 de Novembro ultimo, deu em resultado se- r..'�ermutares sociais e culturais, o que atestava cabalmente a falta de . rem ampliadas as investigações em torno dos acontecimentos de r-
uma consciencia e de uma verdadeira integração naquilo que Campo Grande, cm que a po-
defendiam, A causa principal estava, portanto, na deficien- Tlicia foi recebida á bala na

cia dos planos educacionais, na careucia de uma formação I' ocasião em que procurava,
e1)-

espiritual, capaz de dar-nos um arbitrio seguro e levar-nos a Lrar num Ióco integralista,
decidir com acerto sôbre o que nos convinha. A educação lIO que tinha como cholo Oséas
Estudo Novo será ministrada no sentido de corrunr êsscs i1ola, o qual se acha [ora.,ádo.
males, Iacul tando aos brasileiros as bases de que êles neces", Embora a policia polit ice
sitam para melhor orientar-se no rumo certo do verdadeiro lU continue convencida, que os

progresso. (Comissão de Doutrina e Divulgaçoão--IJeparta· I� I atacantes que agrediram ino-

�I mente de Propaganda). \1 pinadamente o delegado Alde-
.. � I rico de Sousa, levaram r-or-si-
t -- '"""""";;''" ;;; ·iiiift.....-,,;; ·;;;;;m=_''''M�• ..;..,.-;;;;;:;,_-;;,��,;;;_��� I

L"(l as melhores arruas de que

i dispunham, deixando sómcnte

TMOllOt·eu. ao e:Uslnl!t.�ue 'as que não poderarn carregar
, DIU eaml)eQna�:o cell.o é que,

.

não deixou de �er

!. de ski CUplOSO,. mnc�a". o material

apreendido, cu]'} lista comple-

I
ta é a que segue: .

.

ROMA, 1 -- Chegou � Son- 7 fuzis Mauser, tipo 903; 1
CINES COROADOS dri, pJ'Gcede�lte da �a:lera, () espingarda Win"hí'stcr, des

corp�. el:), es.mdante GJac�nto Scr montada; 12 punhais sirnboli
torelli, ialC?H'lo en� qarnllSch, em cos do sigma; 1 espada de ofi- Nenta Maria comconsequencia ele íerrmentos rece- cial do Exército: 2 cunhetes

C 1 L b 'd F d M M I
bidos no Campeonato Internacin- de munições de metralhadoras ao colo e sua innã

aro e om ar e re - c ur-

I na] de Ski ," .

1
. N OUvemra

ray na super-produção da PARA-
L

"" "pe�:;ada.; 1 cunhete oc m,umçao .

IVIOUNT e em última exibição I'
f! corpo Ioi recebido pelas aLI- de Iuzil Mauser: 1.200 balas esparsas e de diversas armas, na sua

toridades locaes e .delegaçao de 11r.aioria automatic as; 1 caixa de munição de arma de porte de qui-
COMEÇOU NO TROPICO estudantes e esportis taa

. nhentos tiros; 2 carregadores automaticos de metralhadora do ca- CONSELHO FEDER�'lIltJusie;�-��rn;-�ales� libre de 7 mm.; 9 caixas de munição para metralhadora do cal.ihre H
CINE HOYAL, ás 7,15 e 8,45 hs.:

eas In"oUtid.as �:n�esm:�tra�
A historia acidentada de um lhadora pesa-

homem que ao regressar á patria S. PAULO, 1 -- O sr. CarlO'l da; 1 caixa

deIt L a eu Fm:tado de Mendonça, diretor municão Win- O O· & -::;; iiiiiiiliii!D ;;;;;iitã>iiipara' omar par e na guerr - .u v
• RI ,1- preSIdente da Re-l'"

'" •. m "... _,._",..._

f'ontrou no caminho uma linda do Departamento de CenSlll'G chester do ca-
br

.

d d
.

[l1ulher. Teatral do Gabinete de Investl- libl'e 44; 700 pu Ica assmou ecretos �sJgnan- ROMARIA AO 1.·IJ�..
_

'b' f d b I d f '}
do para membros do Conselho .

Interpretação magistral de Bri- gaçoes, prOl lU ossem canta as a as e UZI
Federal de Comercio Exterior; o l\'IULO DE IIIPOLL

{·itte Horney e Karl Ludwig ou �rradiaclas nesta capital as Mauser, sem o
professor Franklin de Almeida; o

Diehl numa pelicuia da UFA. mUSIcas carnavalescas «Você per- carregador; 14
h" '1 B

. .

d M

O;::�:S��Ii:A::I:os I ::t�;;�:.a;;�.";;;;��;;b;:�� f,i,t,r,!�,l,:.. "........ ��r��:;�:;;;; if;:i:�:�51�:�:�J;t:hf�� ����1:dt�;;����������
7 ..J '

d h h d .,,, do Mmlsteno da Fazenda; o en-, do "egundo anl·verSarJ·.o de se'1 fa-eiUeUli3S J�s:sttJ�ri:n ��r�t;;som:�a:bosG�:

I,r:::i
::��>,,� .:" ���as� � r�: genheiro Domingos Fleuri da Ro- ! lecir�;nto.

- ,

V A

f d h dA"
,

d
. _ cha, diretor geral, em ,�omissão, I' D.epo�s das cerimonias, que se

A'S 7 30 HORAS:
« �ce az tu � ", marc aA e n-

"

',: : '.
xa e mumçao do Depart.amento NaCIonal da reahzarão na Catedral seus amI'-,

, tomo de AlmeI.da e «Voce usa � ,,,:',
.

,;""'.'
'

..

', de revólver do
PdM

'

I ' �

I''''''
I'b c

2
ro ução in.er.al, �omo repr�- gos irão em romaria ao CemiterioLoreUa Young e Don Ameche, I abusa:,> ele LU13 Menezes e Jose :' � r.,'" ,

,

.....t,::.:L,:.:,:':.::: �aplo�et: ��: sentante do MlIl�steflo .da Agn- e depositarão flôres sôbre o seu
numa cinta que é uma alucinação, d_c PaIva. _________'

'

':. '!í
, \ ,:(:t:J��\: : ::()t:\. queada, isto é, cultura; o sr. Joao Mana de La- túmulo.

um sonho e um encantamento. Professor Leitão da \,'�-_:":""�"::"::" . CErda, como representante do Mi-
".�--" "�-, •

- b a I a s �dum .

t
. d·" T b Ih P dCunha �':'-;;' ,,;,,.;, Pentes e cantas de !k'lllllnições dum. I1lS eno o ra a o; o sr. e ro

I "_�o-��pT�;t;1ãT���;-did�L�,-nfurt7��i�0 �:n�e��o���c�i��, B����,ri��:�
MONTEVIDEO, 1 Com referido major, sugeriu a convicção da existencia de uma ligação representante do mesmo Banco; e

o objetivo de assistir ao encerra- entre aquele oficial e os element03 integralistas de Campo Grande, sr. Artur Torres Filho, como re
WQ�%"_ mento do Congresso Médico de motivo porque a policia achou de bom aviso acareal,o com a'Wes- r,resentante da Confederação Ru-l Montevidéo, chegou ontE'm a esta posa de

, ral Brasileira; o sr. Euvaldo Lo-
capital o sr. Raul LeiLão da ClI- O s e a s di, como representante da Confe- S. PAULO, l-Viajando de au-

nha, reitor da Universidade do Mota, deração Industrial do Brasil, e o tomovel, embarcou para Caçapa-
Rio de Janeiro. N e 1 i t

sr. Alvaro Porto Moitinho, como va o general Deschamps Caval-
-- ---------- -- canti.

p. a marca que domina na atuali-, Novo desembar�ador representante da Federação das
S d<=> Associações Comerciais do Brasil; egun o fômos informados, oJade e dominará sempre..Qualque-' n'ul.·st... ;a comandan·te da 2 D ._

1\1'1'd d d 11:""........ U

e para exercerem as funções de . . .

a. negm.o .. 11-que seia a sua necessl a e e OI'
.

t 'd 'd .1 I B dIVClra, consultor técnico do mesmo Con- ar se�Ulra .

a se e u� (:a. 'nga a
perfumarias, prefira sempre S. PAULO, 1 __ Por decretp nada selho, o bacharel Adamastor Li- de. Infantana para o ÜlO de Ja-

as da marca
_

I' nCIro.

Adol.aeão de ontem, foi nomeado o sr. Manoe! ma, nas questoes re atIvas ao Ida Silva Carneiro para o eargo Direito Comercial; engenheiro ci-
--- - �, --------------.--

de de:"embar�ndor sem flssento I vil Guilherme Weinschenck, nas
do Tribunal �tc Apelaçüo do E�- cl')sse COll-

questões relativas á Economia
tado. fronto. Rural; o engenheiro civil Frede

rico Cesar Burlamaqui, nas ques
tões relativas aos Transportes; o

sr. Misael Ferreira Pena, nas ques
tões relativas ás Tarifas Alfande
garias; c o sr. Léo de Afonseca
Junior, nas questões relativas á
Estatistica.

,

I-_r
....,..........-...--'..,...."'..

----.!
- ----_. - .

------_·_-_·_----��I�I A formação espiritual
dos brasileiros ZET

I
I

II
I
I

�ll

II

o de Brasil no

gresso de
.depestralista RIO, l-A convite do Cardeal

D. Sebastião Leme, reuniram-se

POLICIA'
na !greJa da .Candelária os curas

e viganos, afim de estabelecerem
os preparativos da representação
catolica brasileira, ao Congresso
Eucaristico de Budapest.

�lll1.JOR
II�ITAR

DA

-
--------------_._-----

de
FOI OPERADO o

GENERAL VAL
DOMIRO

ClNE REX, ás 8 horas:

casas RIO, I--Contin(,a estacionario
o eslado de saúdr- d -) general
Valdomiro Lima, qLC ante-ontem

b
., _

se su meteu a uma m:�rvençao

O propríetarío da casa rr , 77, á
rua General Bitcncourt, deseja tro
ca-Ia por outro pr-édiomenor.

Os interessados devem entender
se na Crédito Mutuo Predial.

cirurgica.
• � w

----_.__._---- Assassinado
um coletorDespedida

o filho
Ester de

Atanasio Emanuelides e senho- FORTALEZA, 31 Comunicam
ra, retirando-se para a Capital da ! de S.�ateus que um gr!lpO �e des

Republica e não podendo despe- co�hecI�os penetrou, a noite, na
.' resídencía do coletor estadual, sr-dir-se pessoalmente de todas as Antonio Pereira, assassinando a ti-

pessôas amigas, o faz por meio ros êsse funcionado e pondo-se, de
desta, demonstrando a sua grati- p�is, em ,fLIsa. p(J<�' ocasião do

dão pelas gentilezas recebidas aqui cnme, ch,oVla torrencíatmente e o

1
. I .' sr. Antomo Pereira se achava dor

e ?rante os Il_lUltos ano� que resi- míndo em sua rêde. Foi êle atíngt-
diu, e aproveita o ensejo para oíe- do no baixo ventre e faleceu sem
recer seus prestimos, no Rio, á I

ter tido ensejo de clamar por SOe

rua Do Nuncio n.49. I
corro.

., O moveI do cnme, segundo se

propala, foi a politica.
-- 1----------

CARTAZES
DO DIA

E
------ -_._----------------

COMERCIO EXTERIOR

RAMONA

NO RIO O GAL.
DESCHAMPS C�\..

VALCANTI

Uma pelicula da FOX

Vil

Adoração�

Quero pOI' meio deste externar

:l l'ninha gratidão ao dr. Aurelio
Rotolo o qual, na melindrosa in

tervenção cirurgica a qual neces
sitei me submeter, empregou com

dedicação e competencia os recur

sos da ciencia para salvar minha
existencia.
E, tanto assim foi, que todos

os que no Hospital observaram
o estado bem adiantado de mi
nha molestia, quando após alguns'
dias me visitaram no quarto n.

14 por mim ocupado, felicitaram
me por ter superado o perigo.

Sou grato tambem as Irmãs ROMA, 1 - As mulheres ita-

pelo carinho com que me trata- tianas estão aprende,n?o o «p�sso
ram durante a minha estadia

na-I
romano ». Os exerclClOS reahza

({uele estabelecimento de carida- ram-se no Forum Mussolini e

de. visam ensinar a todas as mulhe

Florianopolis, 23 de Janeiro de res o «passo romano» que con

�938. �;ste em levar as pernas retas

para a frente, e bater no sólo Em

cheio com <> planta dos pés.

� ;�M Ir';), }.'ii i� (;: � �..� �.
as

L�fHUU���t'titll��
l
ridarles
estão ab-

Pelo mo':ico pre!;o de 13 C\ln.
soluta-

tos de réis vendc�se a luxuosa li- mente
mousine CHEVROLET, tipo 19:13! convenci
de nO. 227. i das, é de

A tratar _com o chauffeur prO-I I e se
Vári�� �r�11aS aprcendEdas

prietario JOAO INACIO DIAS qu
.. _

I trata de um vasto «complot», com ramIÍlcaçoes em todo o país,
. "no sentido de des otruir aluaI estado de coisas.

___,!elefo�-ne �.2��__ 1 C? oficial agol'� prêso .é o major Pedro Otaviano de Oliveira,
A mulheres adota.. conhecldo, elemento mtegrahsta,

.. .� IÍÍ ,1 DetIdo, e dada urna busca em sua resldenCla, as autondades
rao O passo romano encontraram cuidadosamente escondidos os seguintes armamentos e

munições, pertencentes á citada corporação; 1 revolver «CoIt» de
grosso c\i!ibre, 1 pistola Parabellum, 12 espingardas Winchester,
318 cartuchos para fuzil Mauser e 61 do tipo ogival, bem como

grande copia de munição paTa revolver e Parabellurn.
Todo o material foi removido para a Policia Central.
Prosseguindo na execução do plano de ação traçado para

aquela madrugada, a policia varejou, ainda, as casas n' 2,1, da rua

Padre Leandro residencia do tenente reformado Santiago Moreira,
e uma outra casa da rua Carlos l\laximiniano, sem numero, mora

dia do farmaceutico Antonio Carvalho Junior. Na primeira residen·

Reverterão â Bri
gada M ilità r de
Pernambuco

AGRADECIMENTO

FRANCISCO GRILLO

RECIFE, l-O interventor Aga
menon Magalhães, tornou sem

efeito. a reforma do l' tenente

Malas velhas Con- Arlindo Rocha e segundos-tenentes
certa- Manoel Luís de Omena e Cicero

se qualquer mala. Vai-se Balbino do.s ,S,antos.
.

d i ii"
Esses .0fIcIa�s da Bngada Mili-a om c MO. I

tal' haVIam SIdo reformados peloTe'. 1436--Chamar Pinho governador Lima Cavalcanti.

c� foram encon�r.adas armas e m�nições de menor import::mcia,
Il�O tendo a pohcIa.encontrad.o ate ontem o tenente SanLiago Mo
reIra e ,o farmaceutlCo AJ_Itol1lQ CarYalh�, que estão foragidos.As 19 h�ras, o major Pedro Otavlano de Oliveira foi man

?a?o recolher a Casa de Detenção: onde ficará á disposição do,
fnbunal de Segurança, por estar mcurso no art. 13 da Lei de Se
gurança .

.

O delegad� Jackson Gomes de.'Vel'â eonelllir, e remeter o lli.
quento na prOXlma segunda-feira, ao Tribunal de Segurança.
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; mAIS umA GRanDE UICIORIA DA I Ado Iar Schwarz
i ZUNDAPP

POEN E MAXIMO
ELEGANCIA MASCUI..IN .. O
ULI-IO DA INDUSTRIA NACIO

".

1..--0 CHAPE'U QUE SE IMPOE
NA AMERICA 00 SUL

rflo�ocuclelas "ABOlE'

UM NOVO MODELO
RBZ-125

que está sendo esperado por RIO - JU!Z OE FÓRA � RIO
tudos os motocyclistas

VE,\iCEODF{: WJ;��·ê.'�O r;8arla em

ZlU [ir--4 :�U j�,e,1'l)P
Motor "ARDIE" de I cylindro, com 3,5 HP,
S velocidades, luz e ignizão por bateria

Bosch, 2 canos de descarga,
6 hor as D mi 1'.JIOS

lendo chegado 33 minutos e 30 segundos no flente
do 2_ U co:loca .::(:'.

Pesando s6mente 65 kllos

Peçam informações sen, compromisso a

t.... ZUh1Di.\PP"j f\:Ó'-',l dt'"t s or a 'IrrID'l',,;) qJO m ais so vende no

L-;ra�.;\I" é "n rp,·_.i'J 71!{t!-; c r ra do rnerc;)c!o" e t mbom
U:1 n�(.it.:H.�'�·clet;j '�iuO .n.u-. P(\)':d�: 'iUr.l QEln/\o em "9�j7".

as
de Estefano N. Savas

Rua Conselheiro Mafra nlm 38

.t

o b

Chapeo
Dos
Quarento.
Illilhões!

oranopolis--=-1938:==

Endereço Tclegr.: DOL" Caixa Postal, 32
S. FRANCiSCO DO SUL-- STA. CATARIl':A

AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as -Rio
Prirg Torres & Cia. Limitada --Rio
Navegação Brasileira Limitida+Rto
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabo Frio
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETJ\S PARA O PC'RTO DO RIO Df JANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAl'·n OS,
ANGRA DOS REIS e HIO DE JANEIRO, diréta.

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se de classificação, medição e E.MBARQUE 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 Paí�, bem como para o Exterior

.

Recebe cargas de importação •. do País ou, do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERViÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇoS MODlCOS

II
TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARIOCA PARA

Prata de banho
Salto alto o par 2$. salto baixo ·1$500 i.1Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças 1 $500
CIN1 AS LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Avíador Chauffeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A. LHEUREUX
vendas por atacado e varejo Rua Cons. Mafra, 39

I
J

I

Depositaria: A I e x a n d r e 5 a I u m
RU�._ .C?_�?��_���EIF'O MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLI�

"',

,

,
t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.60 •• mala barata, porém. -

,

• melhor do mundo FIliais em;
-- 'orle - dti um .om e vario••on. combln.II••

quae. que nAo consome bateria (2,5 amp.)
Immen.a durabilidad.

Blumen.u, Cruzeiro do Sul,
A Joinvile, Lages, Laguna, Sãovenda em toda .

casas do ramo
'1
i Francisca ,[lo Suls no.

MOSTRUARIO EM:

Tubarãu

De Fama Mundial J

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto
Advoga na capital e_no interior deste e do Estado de San- )1ta Catarina. fi

Escritorio' Rwa MarechaIFloriano Peixoto, 131

Isobrado sala n' I
PARANA' SANTA CATAmNA

---------------------_._--_._.. _----_._ --

R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFJA

cLlNICA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardíacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Anã

I ises CI in ícas

Com prática nos hospitais europeus
CLINICA MEDICA EM GERAL

Consultas das 10 ás 12 e das 16 as 18 horas,

Consultoria e resideneia=vrzçs 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consulias-r-írz» 8 às I! e das 14 às 16 horas

�)t�?:?,�,����y);:�����������������
. "Cálculo de qualquer Ptanta.execuçào, tis- �
estrutura em con- cattzação e direção Iereto armado de ob. as �
e ferro Aparelhamento com �

pteto para consrru- � IÇÔ6S de pontes em �
concreto armado �

� Exame de sangue para diagnostico da siHiis (reaçõe, de

I
Wessermann. de Hecht Tzu, Kahn e Sachs Zorge) Diag-

�','
nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-
gnostico precoce da gravidez). Exame de puI, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.

I Fernando Machado, 6
TELEFONE 1.19

� FLORIANOPOLIS
���--------������
�r- -IA -MI
I� I Dr. Ricardo I· ccacro 0-
Gottsmann. relra

�
�m�e��

Ex-chefe da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P ..oressor tórío de advogacia á rua

lndórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter) Víseonoe de Ouro Preto

�
Especlanela em cirurgia

geral
alta cirurgia, ginaecologia, (do.

� enças elas senhoras) e partos,
� cirurgia do sistema nervoso e

donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus) � operações de plastica
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Est.r. Cnritíba= lotnvile) �w: ��� CONSULTORIO.••Rua Tra.Prefeitura e Forum de Mafra �

rupEscolar de Mafra � ano N. I B das 10 ás 12 e

Grupo Escolar de Rio Negro � das 1 5 âs 16 112 horas.

Grupo Escolar de Irati � TELEF. 1.285
Matermdade de Hio Negro �

o Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
I

RESIDENCIA- Rua Este-

� Diversas construções de residencias � I
ves Junior N. 26

�����?bVA������.&�ê'W"8��VAV.&õ5t.�� TELEF, 1.131

Omar Carneiro Ribeiro
ENGENHElao �IVIL

Rua 15 de Novembro, 416 'ou
SALAS 12�"e 13

t· ANDAR

TaL 1503
, � Curitiba • Paraná
A

tl. 70. - Ph_íJJiP�. 1277.-

Obras cantr.tad�s nD� I- semestre
de 1937 I Caixa Postal, 110. _I

,
�. '. _.,

••• -",O'" __ • _.-

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das 10 ás 12-

das 16 ás 18

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

I IRes. Rua Bocayuva, 114
Tel. 1317

.-- ._--

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade '"1

Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

I Dr Aderbal
da Silva

-I,R.

::J\dvogado
Rua COAS. Mafra, 10 (sob".

Fones 1631 e 1290

I�edro deIMoura Ferro I
Advogado

I RUe! Trajano, rr 1 sobraão

1
__

Telephone rr 14�1

( .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G �I\Z ETA
""'--- , .

Florianopolls., -- I (? f'
--��-_._,__-_ ... ,..;....-� _. -- --

SElJS
Lindas e graciosas

na

FILHO
par1� meninas e garitos só

IT L
--------- ._---

:(\.�

Trajano

con'jecções

C
COtlselheiro Mafraua

nVlovirnento Maritlnl0nParta Florianopolis
Td(:? Passageiros e I!:le Cargas

_.-

Para o Norte Para o Sul

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre

o Paquete ITAQUERA sairá á 7 do cor- O Paquete rrABERA sairà á 4 do
rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,

Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro.

A� mi Recebe-se cargas e encomendas até a vespera das saídas dos paquetes
,KVISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a

testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, nos Arrnazens da'

Companhia, na véspera das saldas até áf'1 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para corda em embarcações especiais.

,e:SC��TO�IO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 221�SOB. (FONE 1250)
JmMAIENS-CAIS BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

_J, SA,NTOS CARDOSO
,'j;_'W!I_!W�!li!l!ilil�I!,;:

;

esquina lia

EVOE' ! OMO EVOE' !
•

t1e�rn aI

Caso da Meias
de FERIS BOAB,t\ID

Unhca uepositar!a dos afamados lança-perfumes
. RQDO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

PIERROT METALlCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM
GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS

DI\ IHEGUALAVEL CIA. QUIMICA RaDIA BRASILEIRA E ELEQUEIR6s S. A.

Já chegou a grande remessa para o Carnaval afim de ser vendida
por preços excepcionais

Aproveitem Foliões
Otim8 van'tegem para revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

Et77J
.. >. .' ;,. ... , �. t, '.1

'} � I -;:� ,:. " �" (, � ''''

NOVO ANO�m.
Ontem, hoje, amanhã

.

"8 U R R O U Q H S"
II vanguarda dl:lS bôas organíz"ções '1

COFT'Ua no anlO I",)OVí(m� as dificier,cias do seu sístema rotineiro, adotando sistemas
"BURROUGHS" d ..� contabilidade; êles ser�o o téts:teio r'nestre do seu exito

Maquinas de somar e subtrair, calcular, registr.3?0ras. de �s.crever. de. c9ntabi!id�de; boh�nas ?e_papel e fitas impressoras; oficinas par� cons_E'rtos.-�lanos de contabilí
dade para estabelecimentos Bancarlos, Comerciais, Industriais e Repartições Publtcas. +-Dísposlções para atender completamente a escrituração relativa] aos INSTITU

TOS DE PROVIDI::.NCiA.-Contabílização facil e de perfeito controle

Peçam demonstrações sem compromisso

COMPANHIA BURROUGHS DO BRASIL. INO.

Mostruario permanente --Representante exclusivo no Estado

------------ � 1

NOVAS

foi, é e será

CONS. Mt\.FBP\B 31
�-''i''''''�t�,�E i5S.

F"LORIANf:JiPOLIS H. A

ESPERANÇAS R ••

v
Caixa' postal, 140
TELEG. AVILA
Santa CatarinaL.I A

, -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



WASHIGTON, 1-- Acha-Ise concluído o maior enge
Ilho aéreo de guerra.

O aeronave, custou um

milhão de dollars, possuindo
canhões de tiros rápidos, rne

t�alhadoras e outros elemen
tos de combate que se acham
em s��gredo.
As experiencias (mtem

efetuadas, foram coroadas
de grande êxito.

==A GAZETA
-------------�--�

razão

da

á

t... 'd·rane Ia��"";1

BUENOS A IRES, 1 -- Chr- \ tbl

gou ôntern a est i rnp=tal orna das I
testemunhas oculares da pavorosa

tragédil:'_ eviatoria de Comemoro,
na qu li ;lf� -leram a vida. entre

outros, o filho do general Agus
t.n Justo.

O abalo sofrido pela testerou

r.ha em que: tão, foi tão violento,
que lhe alterou as laculdades men-

t ais, sendo provave] flue tenha I
de vir a ser internada em um

I

hospicio de alienados.

----(--

o pr5m!!Êro
g.abillete

n,,;cBonalista

o maior en'A

genllo aéreo
,,- dI! guerra

Moça recemformada com

o Curso Normal Secundáriol
procura uma colocação no

Comercio.

Informaçõco
ção.

nes�a reda

Otlmo

fL:X::� DE NOGUEIRA
Em prc�ildo com successo em todas

u molestIas provenientes lia syphlJla• Impurezas do sangue:

,

Florianopolis, 2 - 2 --, 938

Corrida au- Os "Ratos
tomobilis- Verdes"
fica infantil irão a Bue

nos Aires

Relaoão dos esportistas da
Liga Esportiva Cetarinense,
de Mafra, registrados '""la Fe-;
deração Catarinense de

Desportos a 26 de
..Janeiro de 1938

Dentro de poucos realizar-se-á
em nossa capital uma grande cor

rida automobilística infantil, que
está despertando o interesse da
pensada barriga-verde. E' indu
bitavelmente uma prova em que
se porá á mostra.o eslêrço e o Antes, porém. os bravos pi
valor dos no: sos «azes mignons» lotos italianos irão a São Paulo,
do volante. para onde seguirão de automo

A prova, que se revestirá de vel, In�r?veitando o ensejo para

uma imoonencia até hoje nunca u.ma VIsita tambem a Belo Ho
vista em Florianapolis, já pelo monte.

seu ineditismo. já pelo seu pro
grama, bem patenteará á 1I00sa O· I B Igente que somos ainda capazes I ga.· Om-
Je empreendimentos como este, berg enl Paris
que possam trazer, aos flue os

assistem, o prazer de fremir de
entusiasmo ante tão magnifico es

peteculo.
AI? de levereiro pró-

___ a. __ IUICI .. gn,... .. .III. xirno, �s 9 horas da manhã, to-
dos os concurren.es êe'i!erão eg- Em ig ran tes I) Abel Carvalho
tar prontos para o sinal de par- 2) Altino Rauen
tida. para São 3) Augusto Serti

Os premies são valiosos, bas-
P I 4) Euclides Siqueira Gomes

1:'1 aopUJ3S dar entre êles as duas au O 5) Eudacio Carvalho Oliveira
barutinhas que serão oferccidas-- 6) Henrique Gumy
uma, pelo Cine REX. para o BAI'A, 1-,Acha-se ancora- T} João Chevonica

AMSTERDAVl, 1-0 esta- vencedor da classe A (200 me- do neste porto o "ltanagé", com 8) João Terrens de Carvalho
d� doa pinceza }_diana e do Iro..; 'I e outra pena o da classe B rumo ao sul. levando a b)f(Jo 9) [uvenal Olavio Costa
pn�clp(: :('(em-,.;_a�cidl)1 é u mais (25J tr.dros) pela acreditada fa-,200 emigrantes nordestinos, que 10) Juvenal Pereira
Hltlsf�t()fll) _pomvel. __ I bri:a mos.

_

se deslina� li lavoura paulista. 11) Manoel Pedro Vaz Filho
O., Íestejos, em regcSl]O pelo I Ha tambem como premIO uma Na maior parte encontram-se 12) Ni�aldo Montenegro Car-

acontecunento, re9,istram-se e.n

I perrnan-nte para dCl mstinées, andrajosos, dando uma triste e neiro
todos os r(Cil?lo� do país, �el'ldll oferecida pelo Cine ODEON pa- deploravel impressão. 13) Osvaldo Kowaliky
o governo publicado urn decreto ra o concurrente que melhor se, �

r::aL concedendo a anistia � to- apresentar pelo seu UI iíorme. I _- I OPt:.RARIO F. CLUBE,
dos os militares condenados ;.\ O uniforme constará de capace- O CO raçao do l DE MAFRA
penas disciplinares... I te, luvas, oculos e macacão, sen- t di) Afonso Grobhopp

I do o mesmo Iacultativo aos con- mon s ro e 2) Afonso Zcardazan
currentes. Mesc ou 3) Angelo Zcardazan

O local da prova será na reta 4) Carlos Mann
Jo Lugo 13 de Maio, em di -

LISBOA I M'lh d 5) Carlos Tatarra
reção á Avenida Helcilio Luz. . : '

.

-

.
J ares I!

6) Domingos Maia
A' t .

-

t d jovens I"gronanos portuguêses e
, p05 os. pOIS, pc IZ:l a c�-I f -

h' f
- 7) Ernesto Mann

t
-

I d alangistas espan oes, con raterm-
8) F I

LO:;ORES, 1_Víolentissi- d�nnense,
e f:sperem pe oI gra� e

II zaram'se numa manifestação imprcs- 9) F
e iz. PivaFr�kYhla em que se pwc amara o, _.

d d' I-d d
ranclsco lSC er

mOolEtemporai$ vindos do leste «PINTACUDA» barri�a-verde_1 slOoEanhsslma . e. cor I� I a e. 1 O) Franci�co Mae5ria mapa, Ilssolam o sul da F
.

d- t t
-. ntre os dlshcos, ha-se um,

P I
- aç�m lme ,Ia amen e sua Ins-

d- d 11) Guilherme Treviseni
o oma, causando gravissimos pre-

.
- G d C 'd lzen ,o.

12) J' T. - . .

-

CrIçao para a ran e om a
n A bandel'�as

alme rocmo
lUI2'O� matenalS A b-I'

- •
- d

- /"'s nossas um-J
' •

ntomo Illstlca, na redar;ao o 13) Jo"o Machado-

D' N -t
' C

..

II
. das serão as lanç.as que trepas-

a

H a D...::::.o. t r ('.... 1eo «la e OI e», a rua ame lel- 14) João Trocoso Junior, ,-:;.. , .,

�,I! f . 43 d 8' 12 sarào o coração do monstro de
no B.-� =,·1 ro .Via ra n , as ::1.5 e

M n 15) José Brandalise
I ,-�- d 14' 18 h d· oscou .

16) L d D f has as oras, me lante o - eonar o re a s

RIO, I - O general Boa- pagamento da taxó corresponden-
- ••••••-.........

17) Lennidas Motta
nerges de Sousa, entrevista- te.

I Vai se,.. r ce ,,,0- 18) Lidio Reddin
do sobre a existência de pe-

.

E n�o s� e�queçam ,que a ins� de Iado o ln s- 19) Luis Afonso Frosch
troleo no Brasil. declarou cução estara aberta somente ate

t't t d _ 20) Osvaldo Fontan
d' 10 I f

- I U O e 21) P ) Wnão ter dúvidas a tal respeito. (\ la ce eVéTeITO.

Mangu i nhos
au o ormsbecker

Acrescentou que a desco- 22) Pedro Wormsbecker
berta das jélzidas petrolife- Dr. Pedro de Moura Ferro 23) Ricardo Fischer
ras, intucssa altamente á Advogado RIO 1 - O governo fe- 24) Rodolfo Maes
defesa !l(lcional. Rlla TraiaM n.

deral está. empen�ado e� 25) Veriano da Cruz
II _III!!MII-lIIrt.. IIiIII .naIllIlllRIaIlIiI* .zr__ remod�lar O InstItuto oe 26) Waldemiro Pereira Ramos

nfttgoclO I
! !"lan��mhos. tornan.do-o ma- 27) WiJly Ml\as

I B d B -I Ils efiCiente para o fim a que
VENDE-SE esplendidas I . anco o raS I I se destina. PERf' ESPORTE CLUBE,

propriedades, sita.s á rua II As obras estão crçadas DE MAFRA
Luiz Delfina no. 6 a 14, 5 em mil contos de reis. 1) Alfredo Corrêa
casas e em terreno c' '111 18 Capital 10&.000:000$000

metros de frente por 40 de FUíido da reserva 259.746:100$000
fundos, proprio para edificar,

IP. mais um sobrado á rua

Tiradentes, j 7.
Os interessados poderão

dirigir-se á CASA VENEZA.
:viercado Público no. I. pa
ra qualquer informação.

SALAMANCA, 1 - Foi O nas�cirl;l1en
ontem.c?nst!tu:do ? pri�ei-, to da nova
1'0 ministeric nacionalista.

...

«ue ficou sob a prcsidencia ii r� � 'ceza
do Generalíssimo Francisco
franco.

Portugal e a Austria já
nomearam os seus represen
tantes diplomaticos.

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElL!
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

�: SYPHILlTICAS
e IInalmente em todQ
81 affecçOea cuJa ado

bAnIa regletradl ,em .eja a

IIcAVARIA"
-- Milhures de curados _�
GRAi'iDE DEPURATIVO DO SANOIJI!

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

c:At Qa�e'a
Desportiva

RIO, J - Parece estar difi
nitivamente assentada a visita da
esquadrilha Ratos Verdes. a

Buenos Aires.

REDATOR: Carlos L. da Luz

Federação Catarinense
de Desporto$

.

Filiada á Confederação Bra-:
sileira de Desportos

-'-" MATARAM-SE pOR I
SER IMPOSSIVEL A

UNIÃO
I

S. PAULO, 30--0 guarda-I
civil José d& Silva .Ramos, ma-

I

Ir,u, ';! tiros, Justina Liciero, on

t.em, em logar ermo do bairro
dos Rerr edios, tendo, depois de
varias horas, desfechado um tiro
contra o proprio ouvido.

Noticia-se que o guarda. ape
sar de casado, apaixonára-se
por Jl!slina, tend" ambos combi-',
nad'J mo pacto de morte por ser �!mpo�siYel a união. _

Abona, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur)s (COlI'lERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep. límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ala
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias),
com aviso l"révío de 30 dias
idem �e 60 dias
idem de 90 dias

3,5% ara
4% ala

4,5% ala

4% ala
5% «

4,5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.
Expediente: Clas 10 ás 12 e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

PARIS, l-Encontra-se nes

ta capital o general Blomberg,
Ministro da c.ut:rra do Reich. 2) Amintas Góes

3} Antonio Abreu
4) Bolesio Strominski
5) Delirio de Oliveira
6) Eurides Corrêa
7) FrauciecojMoreis
8) João Alves Aparicio
9) JOão do Rosario
10) José Romualdo de Carvalho
11) Jurandir Dias Milicio
12) juvencio Mota Espezim
13) Leopoldo Caetano Riceui
14) Manoel Leopoldo Sant'Alia
15) Mario Borges
16) Otacílio Serafim
17) Otavio Romeu Alves Rol..

land
18) Osmenio Nascimento Pfau .

19) Rodolfo Rodrigues
20) Sebastião Domingues
21) Waldemar Gmski

RIO NEGRO F. CLUBE,
DE MAFRATemporais

na Polonia

4% a. a.

5% «

15 horas

AME'RICA F. CLUBE.
DE MAFRA

1) Alderico Machado Dias
2) Alfredo Abdala
3) I\ntonio Pereira da Silva
4) Casem ira Czarnicki
5) Eduardo Zimmermann
6) Ervino Metzger
7) Euclides Munhoz
8) Ewaldo Lico
9) Heitor Gonçalves dos San..

tos

1 O) Henrique Zornig
11) Herbert Bauer
12) Jarbas Alves Nunes
13) Jaime Patzsch
14) João Guimarãei
15) João Jãger
16) José Felix da Costa
17) José Novel Manassis
18) Lourival Rui de Saboia
19) Maurilio Bezerra
20) .\1.oaci( Alves
2 I) Moacir Pinto
22) Sezinondo Lino
23) Waldemar Beckert
24) Wladyr de Castro Ferraz

Continua no próximo numero

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
PI) 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

Colegio
ção de

"Cora
Jesus" Maquina de escrever

I" t:lvío-escola
"Senja rY"\ i.,..._
Constant"

Vende-se uma em bom
Equipa rat..lo aos Institutos estado de conservação.
de Educaoã", Estaduais·

GINASIO FE:"MININO
t="lor ia r10polis

REABERTURA DE AULAS
CUlSO Preliminar e Jardim da Inf�ncia a 16 dI! fevereiro
Escolas Normais Primária. Secundaria e Superior Vo-

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRiCULAS

380$000Preço ,

Rua Anita Garibaldi 60·
.

aberta de l' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 hora').

INSCRiÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Ginásio- l' a 1 5 de março·

EXAMES DE ADMISsAo A' l' SERIE GINASIAL
I a 23 e 24 de fevereiro�

EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 2; de fevereiro
Ginásio, a 14 de março.

RIO. 1 - Chegou do seu
cruzeiro pelo litoral brasilei
ro o navio-escola nBenjamim
Constant".
Dentro de breves dias o

referido na vi,) partirá para
um cruzeiro internacional
viSitando varios paizes d�
Velho-Mundo.

-.

.

....

,1 _Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DO POVO
,-tDV_DHI!q--."",. --_..._-1TFFZ.......�N..-�U'!'=":"'
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Proprietario te Diretor lkeSp0'l15ave!
J A I n O C A L L A D O

Marques Viana, Ludovico Hess,

JOSE' CANDIDO DA SILVA
Edmundo Cargnin, Maria Cargnin,
Airte Nunes, Sabina Silva, Ave,

Assinala a data de hoje a pas- li�o Roch�,j O,lorí� Ferr�ira Mo

sagem do aniversario natalício reira, M�na Brasil, Fulvio San

do nosso distinto conterraneo e I tos, MarIO �antos, Ubaldo S��
prezado amigo sr. José Candido tos, Atanag.Ildo INune�, Amsl�
da Silva, diligente fiscal do con-

Dutra. I�aLtmo C
..MaCI�I, Juve

nal Pereira, Moacir Ohger, AI-
bérto Dutra; Eduardo Rodrigues
e Perez Junior.'

,
"

---0-
VIAJANTES: (via marítima)

VOZA

sumo.
Muito estimado nesta capital

pelo seu espírito cavalheiresco,
goza o aniversariante de largo
conceito. Daí as inúmeras de

monstrações de aprêço e de es

tima que lhe serão tributadas

hoje; pela passagem da auspicio
I!� data natal. A GAZETA asso

cia-se ás justas homenagens pres
tadaR ao digno eonterranec.

NOMEADO

Inspetor de
Fazenda

CHEGAM UNS

TENENTE JOAQUIM CABRAL

Encontra-se nesta capital o

nosso distinto amigo sr. tenente

Joaquim Cabral, qu� duran�e va

rios anos, com muito brilho e

competencia exerceu o cargo de

professor da
-

Escela Marechal
Guilherme, da nossa Força PÚ-

blica.
"A Gazeta» cumprimenta-o.

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa. Esteve na Policia Central o 1.

tenente da Força Pública, sr.

Duarte Pedra Pires, queixando
se de lhe haverem os gatunos
furtado a tampa do radiador do
automovel de sua propriedade,
que se encontrava estacionado
nas imediações da Confeitaria Chi
quinho.

f:::DARLAUTR
OUTROS PARTEM

CEL. FRANCISCO PESSOA
CAVALCANTI

usando o creme

f:::RARLAUTR

Seguiu ôntem para a Capital I dirá logo sorrin�o: q�e
da Republica o ilustre oficial sr. maravIlhoso.

tenente cel. Francisco Pessôa

" Cavalcanti, que até ha pouco

dirigiu a 10a. C. R.
S. s. enviou-nos o seguinte S O'

cartão: "Ao exmo. sr. Jairo Cal-

lado o Francisco Pessôa Caval-

canti despede-se, e oferece

seusl. >,

prestimos no Departamento do .'

Pessoal do Exercito, Rio, para I
onde segue».

produto

p R R RA No o .E N I

Salas de Jantar TodaEstilo 1938 Imbúia--

I'

1:400$000DR. ARI PEREIRA
,)

SOLIDAS .. LINDAS .. CONFORTAVEISViajou êntem com destino a

Blumenau, o sn. dr•. Ari Pereira,

Delegado da Ordem Social e Po

litica. S. 8.' seguiu para aquela
zona em obiêto de serviço, " MOOEL-AAna

STA. ISABEL LEAL

Pelo delegado de policia de Ja
raguá, sr. Emilio Piazera, foi
mandado apresentar, devidamente
escoltado, na SecretarÍa da Segu
rança Pública, o sentenciado Cecí
Grevá, o qual se destina á Peni
tenciaria da Pedra Graooe, afim
de cumprir a pena que lhe foi
imposta.

,

Para Itajaí, seguiu, ôntem, a

graciosa isenhorinha Isabel Leal,
ornamento de destaque na SOCIe

I lI- \ dade catarinense.
, �

ISentenciado
apresentado

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

MORAISMANOEL
Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais.

ia Gnmbôa, Fenda'rão Gaffté-Guinle e S. Fraücisco deAssiss.
Ex-intema do serviço de Pediatria da Policlínica

de Botafogo
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultorio: Rua Trajano n' 12--Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARIN,;

Seguiu, ôntem, com destino ao

norte do Estado o sr. Manoel
.

Morais, ativo representante co

mercial.

. i Relação dos passageiros que

viajaram p�ra o norte pela Yia
ftO CruzeIro Ltda: FranCls00

Áasia Silva, Dinorah Silva, Enio

. _.r., __ �.. '-'- . ,._. -_ ....-.,. -- .......,_
... _-- ..... __o -

í

!Prêso
I

DelJa.otameldo de Aé-\loonautica Civil
Boletim diário da Esta
ção Aéro-ciimatoDógica

-

mao

"ôlho
pilha"

A

ve,o

Tendo sido prêso em Joinvile
onde conseguiu « abotoar-se. com

a carteira endinheirada do sub
Previsões para o período das delegado de policia daquele mu

IR horas de ontem ás 18 horas nicipio, sr, Alfredo Soares, foi
de hoje: ontem apresentado na Policia
Tempo-Instavel com chuvas Central, pela escolta que o con-

e trovoadas. duziu até esta canital, o co-

Temperatura-Sofrerá dechnio. nhecido larapio Abel
L

Silva, que
Ventos--Variaveis rodando pa- por sua perícia escamoteadora,

ra o quadrante sul, coro rajadas se tornou mais conhecido pela
bastantes frescas. alcunha de ({ ôlho vê, mão pilha."

As temperaturas extremas de Depois de algumas horas de

ontem, foram: �1axima 27.L c rni-I xadrês, foi removid . para a ca

mma 22.3 registradas, respectí- I deia pública de Siio José, onde
vamente, ás 11.30 e t.OO horas. aguardará destino,

--� ---------------------

JUIZ DE FO'HA, 1 - A tar- Em seguida, a cnrmnosa es-

de de domingo assinalou-se, aqui, tourou a cabeça com um tiro,
tragicamente com urna' irnpres- morrendo, Lambem, imediata
sionante tragedia passional, que mente.
abalou fortemen te o espiri to pú- Vicen te e Nair eram c asados
blico dada a condição dos protago- ba apenas 6 mezes,

nistas, pessoas de destaque na O sepultamento dos corpos rea-

sociedade belorizontina, lizou se hoje, no cemiterio local.
Hesidinrlo na capital do Esta- I

do, á Avenida Contorno n' 2.412, --------------------.-. _

o casal Vicente Gonçalves Lacer
da Nair Moreira de Melo Fran
co Lacerda, encontrava-se ha dias
a passeio nesta cidade, na casa

ria genitora da senhora, á rua

Marechal Deodoro n: 935.
Nair Melo Franco Lacerda

PRos'rilOU A TIROS
i\. Nl'l.I+fORADA E
TlEN'I'OU SUJel

Di\R-SE

RIO, 1 Em frente á Fabrica
de Tecidos de Deodoro, ocorreu on
tem á tarde uma tragedta pnssíonal.
..� Desde muito tempo.namoravam.
se o comereíarío Agmar Mllchado,
d.e,21 anos de idade, e a íoven Ce.
cílía Costa, de 18 ano!", residente á
rua Luiz Barata rr , 6.
:'_:�Cecilia trabalhava na fábrica alu
dida e, ultimamente, brigou com
o namorado, que diariamen te a pro
curava á saída do referido estabele
cimento, afim de reatarem ami-
zade.

.

Ontem, á tarde, Agmar, não su
portando mais a sttuação,e sabedor
de que Cecilia tinha outro namo
rado, esperou-a á saída do serviço e

asperamente, acabanclo por alve- alvejou-a a tiros.
[al-o repetidas vezes,

.. , f\ joven atingida por dois pro-
Atingido no craneo e no cora- i jetís, u� no abdomen e outro no

cão, Vicente Lacerda teve morte I tor�x, caiu ao solo gravemente
fenda.

instantanea. O tresloucado rapaz, vendo por
terra a sua vitima, voltou a arma
contra o proprio peito, disparando,
c, caindo em seguída,

era excessivamente ciumenta, não

permitindo ao esposo qualquer
liberdade.
Ontem, á tarde, contrariada por

Ler êle ido a um banho na pisci
na do « Sport Club », pois Vicente
ter-se-ia mostrado interessado por
certa moça, a esposa verberou-Ihe
o procedimento, declarando-lhe
que havia de vingar-se, Quando,
de volta da banho, Vicente che
gou á casa de seus sogros, Nair,
que o esperava armada com um

revolver, discutiu com êle mais

o aniversatOio da mi..
Ueia fascista

Designado ------------_________ I

PARA
LIZAR

FISf:::A-

ROMA, 1 - Ceclbrou-se hoje
,Pel� sr, ministro da Agricultura o decimo quinto aniversario da

fOI �esIgnarto o aSr�momo Afonso fundação da milicia
- Mana Cardoso da VeIga, para, sem

I O h f dA'prejuízo de suas funções, fiscalizar ,.

c e e
. ? g,over�o, sr. Mus-

os serviços referentes ao acordo es- solini, presidiu a revista de tres
tabelecido entre o ministerio da grupos de batalhões de milicianos

! Agricultura e o.Govêrno do Estado e fez entrega de condecoraçõesde Santa catarína. militares.
O estandarte da divisão de ca

-

misas negras « P�imeiro de Feve
reiro» foi condecorado com a or
dem militar de Savoia.
Foram entregues outras conde

corações a parentes de milicianos
mortos na Africa e na Espanha.

RIO, l-O presidente da Re
publica assinou, na pasta da Fa
zenda, um decreto-lei declarando
que estão isentos de quaisquer
impostos, taxas, sêlos, contribui
ções ou outras tributações federais,
estaduais ou municipais, os bonus
que o Banco do Brasil emitir

para financiamento da agriculLura,
criação e outras industrias.
As custas e emolumentos de

tabeliães, escrivães, oficiais de re

gistros, hipotécas e protestos que
incidem ou venham incidir toclos
e quaisquer documentos relativos
a operações que forem efetuadas
por inLermedio da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial se

rão cobrados pela metade dos res
pectivos regimentos.

financiamento da
lavoura e das
industrias

MonUl1lentOt�
ao di·. Unisses Costa: ..__�

,

Foi en�rC[�ue ontem, no Cemite
n� das Trcs Pontes, á víuva do dr.
UlIsses Costa, o mausoleu deste
saudoso magistrado, que foi man

dad� !lli ,erigir pelos .seus . amigosde "omvIle, como preito de Imer
redoíra saudade.

,

O mouum,ento que é dt' linhas
Sll:tgel?S e toüo de marmore negro.
t?l oora do habil artista daquela
clq�de, s�. Carlos Nicodemus. A ta
mlha do Ilustre e saudoso juiz es
teve p.l"esl!nte representada pela ex
ma. VlUva d. Sussu' Costa e seu so
brinho, nosso colega de imprensa.
sr. Alfeu Lins, tendo sido os ofer
tantes jOinvilenses repres�ntados
pelo nosso conterraneo dr. Osvaldo
Cabral •
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