
Saúde de

A GAZETA

ROMA, 21-Segundo comuni-
cado oficial,. será, inau?"ur?r!o hoje

I
OHIO, 2 \E;"tados Uni�os) -

o novo serviço aereo Italiano pa- Mais uma vitima do sequestro
ra o Hio de Janeiro e Bueno violento nos Estados Unidos, que
Aires. parece desafiar todos os rigores

das leis especiaes contra esse cri
me abominavel. Trata-se da jo
ven Ruth Baumgardener, estu-

tele ...

nesse

nor ...

------------------------------------------------�����������������������
Com a presenea do SI-. Interventor

_-- -- ---._. _-
.. =

Ji"ede!Oal, iIl.3ugllrar-se-á. boje� solenemen- A V O Z D O
te� ás 3 Jun-as da tarde� á rua João Pinto
no. 41� o (;entl·o de Saúde dc Floria.e
I,olis� que faz parte do grandioso plano ANO
(iRe saúde� que está sendo eUlpreendido
l.&lelo luterventor Federal do Estado� sob
:"� orientaeão suprema do ilustloe cientista
dr. Barca Pelon.

o anunciado fenemeno magnêtíco, foi registrado na estação
gráfica desta capital, da,i .12 ás 12.,20 horas, não sendo possível
espa�o de tCIIlPO, serem entendidos, nas recepções, os sináis "Morse" trans ...

rnítidoSe Passada essa hora os sináis começaram a ser recebidos
DlalDlente.

Centi�o de
-------------------

Florianopolis

FALTA

o SERVI'CO ..:..EREO
ITALIANO PARA o

BUASIL

linha de
.-

avrees

RIO, 21 - A Pan-America a

caba de informar que vai estabe
Iecer urna linha de aviões entre

I'aulo e Mayene, França. sendo
(l percurso feito em 4 dias.
�._-----.---------------_.

Hospital de
Porto União

PORTO UNIÃO. 21 E' di�n:J
d : regístro o nobilítante

â

co d., .l e,

SuperintcndeI' ie da Companhia
T amber em Três-Barras, que pos á
(isposiçãt) doHospital, em constru
(,�O nesta cidade, o madeiramento
fuficÍentc á cobertura Interna dêsse
r stabeíecíraento de eartdade,a rren
i .' de cU30S trabalhos têm sido in
c, nsavEis (} Vigario Fre.i Clemente.
( os drs. Antod.o Gonz2ga e Alcino
( 3ldeira, o primeiro como seu be
l �mécito iniciador, o segundo á tes
í 8 c:a respetiva cl:tlÜC3, e (I terceiro
como prestimoso presidente da co

missão angariadora de donativos.

A

SÃO PAULO, 21 - O prefeito
Fabio Prado, publicou urna lei
estabelf'cenclo a altura que deverão
tf'r futuramente os novos predios
e os que porventura venham a

ser reconstruidos, em varias das
arterias principais desta capital.

Por essa lei, n ..mhum predio
poderá ter altllra inferior a 80
metros.

A tomada de
Teruel

LONDRES, 21 Noticias oficiais
T.�ocedentes da frente espanhóia de

·"eruel, informam que após um vio

j �ntissimo combate dirigido pelo
t�meralissim� Franco em pessoa,
<l reftrü!a cidade, moralmente fa

.anco, foi tomada.
O aparecimento do general

: ranco nas linhas da frente daque
J! :;étor, deu motivo a vivas mani
í �stações, sendo fl seu nome entu

) iasticamente aclamado pelos na·

l'ionalistas empenhados na tomada
(.e Teruel.

Adoração
[. a marca que domina na atuali
cJ:'de e dominará sempre.Qualque

'lUC seia a sua neccssidade de

perfun)aria�, prefira sempre
as da marca

Adtu·.meão

Atos na Secretaria
de Segurança

POVO
Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O (; A L L A D O

IV I Florianopolis, Terça-feira, 22 de Fevereiro de 1938 I NUMERO

1.618 candl
datos para
200 vagas
lHO, \21 Foram iniciados no

Instituto fie Educação os exames de
cdmíssão ao protessoredo, A prova
eliminatoria foi realizada por testes

RI�, ,21 De todos os pon!os mentais, apresentando-se 1.618 can
do paiz vem chegando reclamações I didatos para 200 vagas.
por falta d_e moedas divisionarias, d_� .. ... D�� __ • Casou-se o intel·ven-
o que esta acarretando altíssímos

O t d M h-
prej�izOS,l'3pecidlrnel1:c ao

com;>fciol �'1It1,V� reg�Ji-
or O arall ao

varejista. iii rtJ <
...� lUJ ',!. U

IAgOl3.ci":(.1 do r'lrÍ '1'11� norí-

I t d HIO?l I,' '..1' Icía que bem �'···"?1 S �'f'" 1'1 " I am�l'!\l O O
' � -.m sua resmencia

, ai. .... \.-L .:!.Lv'" 3. �:].!l,;:.l aüeS, a�t� .

nrernenves (l;l ta.t r ,I'ferida e :j'U�' - "",piS :J Ica�oL-3e o mterventor do Mara-:
demanda uma rápida P!'OJ1,.l�J1Cia.1 ti

t
�l ,nhao. sr. Paulo Hamos, com a.

,.N�o .�ó.,na capit�l, CJ�nl) n�si �m�os O «le -senhorita Maria Nazareth Pires I'p.llnClpflis C:é:!HL�s d J mtenor,_eJt:n �
"

Chaves. Após o enlace seguiramcirculando ��lL)ç'�, d � )))P,'l..P, a P C
que se lhe d:i o valor d.2 1')0, 2:):),3')J � ,,�� '''' '1 TIl in If'� �! para oços de Atidas.
e 4110 réis. � tIL!":a ii �,;�i,� U 1

A
DE MOEDAS DI
VISIONARIAS

;lGrupo
HamOll!à

Trata-s s ,}, d:'l'\ tro ii 'fj �l, cl:

I xro, 21 Sobre o no o r�f.!..l;
culando HII'(,m�:1!,�.() ':i!ô(j� mijo mcuio d o i':1:)�U) de CO;:UUfrn,
algum POd,'dl p�: y",m{c.�. ! ;:JHYI'J It,: f'JOIT� adcan ca llF.�
.---,--- --

Ir., �;Ci{!glir 03 CO)l!\'dbanrJf" d'

A K:'". t .

o 1 -a, �
ii1 ZLt �ro:tJ[i � e n01 portos, o

S [ndJJ �(UJ j� na.- �:ü;m1Cll�{l uerermína 3 ;)cl'lgem

I reta LI.l sê.Ia 3D ínvez do pagam'::iL{l'
g: -C"�::l ili;,.;,.." .•

dD im.�}l)st'J por melo de guia. como..
l'� �'}�I!.iL IJlúitw a-nternrm::nte se fa!d:t, O q:l� pro I:piciava s a»l'oveitame l,tá i1;ltfêfilli.dó,

do sêlo. burlando -t í1Wt'íosto em I Tendo sido fechada a esco:a

RIO, 2] - Assinou o presiden- cerca de cincoen ' 13m cento. I al.emã q�e fu?cionava em Hamo-
le da Republica um decreto-lei FaJeeeu q'uando ini- n:a, a d.Ire�ona da J_Desma; p.a.ra Baumgardner
determinando que a� matriculJ.s eiava DIDa confe-

nao prejUdICar o ens,lO,? pubhco, RIO, 21 Os primeiros tenen-

�Itura d.ftd!·?a Es�ola lVIil� taro a parl.ir de 193?, rênaia
resolveu ceder o predlO onde a dante da Universidade de Ohio. tes Oton Santos Silvll e Olinto de.

g � mclusIve, se:.-ao procedidas apos mesma funcionava, para nêle ser Desde o dia 5 de maio do ano
Silva Schmidt declararam por escri-

r
C ne a· di'

-

i
.

t I d
..

t
í"'

•
to optar pelos cargos de professores

d'"
OS o ursns fluaIS e 3( mlssao

4.
ms a a o provIsonamen e o urupo passado que nunca mClS se soube da :racul4ade de Medicina de Porto

-��reuI05"
-'-'"

áo. referi(Ü; estáberecimentü de r.ONl1R"""" 21 Faleceu slro.ta- Escolar, enquanto nã«�::E1eja oon- noticia da mocinha. AgOl'a � . ..A.le4U-,_.
r ensmo, mente, quando iniciava uma conte- cluido o prédio em construção, J

.

rência em Alderban, o sr. H. E. aneIro, com a pdsão, de quatro
Determina mais o decreto Rainer ,conhecido escritor brita- onde este deverá seinstalar. individuos suspeitos, obteve a Os mot.·VOSque as provas de saúde, físicas e nico. Por tal motivo, o Grupo Esco- p)licia á confissão deles acer.'l '

inteletllais a que devem ber sub-
.

O extinto acabava de levantar.�e lar de Hamonia, irá desde já en- do criIBe. Hutb fôra séquesfrada
mp.tidos L0r10S os candidatos. sem

e la fazer uma p�rg�nta ao

presl-j, trar em pleno funcionamento ten- no Estado de .Delaware, levada
" dente da conferencl3 quando caiu .' _

e: c �P( ã0, iIIse realizarão na proPWb ir.eTperadamente sem sentidos. A do, para tanto, sIdo nomeado o depois para Steubenville, em

E_s_c_o_la__M_l_Ji_t_ar_. s_e_ss_ã_o_f_O_i_S.U_sp_e_n_�_a_I_Og.O após. : respectivo diretor. Ohio, e, finalmente, pl\fa Pits-

d d
."

I
bu'gh, no Estado de PeDsilvaoi.,

A t
til

s'
. � onde se espera encontral-a com

P r I a O i
.\ ,vida. Além de se acharem im-

. •,I plicados no séquestro, os qua1ro
. t ,\� presos são acusados da morte de

" atos�Verdes'.. :�.:���::::��:���:::.�u�:'�
A trança

arma

Escolar

Bruno Mussolini� ao par*ir� escreve sua saudaeão de despedida
aos italianos da América� tendo a seu lado o representante de

'�A Noite!� e os comandantes l:omanl e Vitalini Saconi

Material capturadolViajem pre- Desastre
Etiopia sidencial

de
automovel

Por áto. de ontem do sr. In·

terventor Federal, na Secretaria
<.la Segurança Pública, foi exone

['lido Alberto Lanth de l' suplen-
te do delegado de policia do mu- HIO. 21-Noticía «O Globo»,

lOicip:io de Indaíal e nomeado ROMA, 21-Anuncia-se oficial- que o presidente Getulio Vargas
em substituição o sr. Luís Moser. mente que entre os dias 3 de visitará dentro ('m breve os Es-

Tambem, por átos assinados Ol:ltubro do ano passado elo. tados de Goiaz e Mato Grosso,

na mesma Secretaria, foram DO- d0 Fevereiro corrente, foram ca- passando por São Paulo e Minas

meacle � José Machado e Leopl>l- pturados aos rebeldes da Etiopia Gerais.

do 1.; rtz, primeiro e

segundojl71
canhões. l.llO

metralhadO-j
Não está ainda marcada a da-

8urlent\ ')
. d.o delega�o �e policia raso 290.000 fuzis .e l.500 fuzis- ta exata dessa visita aqueles Es-

do rnuniClplO de Tuubo. metralhadoras. tados.

RIO, 21-Vítima de tIffi desas
tre de automovel, ficou bastante
ferido o sr. Ivo Amaral Ribeiro,
diretor da Carteira Cambial do
Banco do Brasil.
Tambem ficou ferido no mes

mo desastre o funcionaria sr.

Carlos Tavares,

na

de!

SEQUESTRADA
ha oito mêses!

1088

Hediondo!
TIJUANA, 21 O individuo

Juan Castilho Morales, de vinte e

quatro anos de idade, confessou ter
violado e assassinado a otagenaría
Olga Camacho. Prêso pelos soldados
do exército, Morales foi conduzido
ao cemiterio mUitar e autorizado a

FUGIR,sendo então alvejado e mor

to, em conformidade com a LEI DE
FUGA.

Ruth

se

PARIS, 21 Sob a presidência
do "r. Camile Chautemps, reuniu,
se hoje o Conselho Inter-rni"1islerial
de Defesa, resolvendo iniciar ime
diatamente a construção de dois
novos encouraçados de 36.000 tone
ladas. Resolveu tambem construir
mais aviões e material bélico, em

grande quantidade.
Foram aprovados igualmente

novos creditos para a defesa nacio
nal.
----_._-_------

Batalha de

Em
A

voo

diréto
NOVA YORK. 21-Lo'.'untou

vôo, hoie, num raid dirêto desta

capital á América do Sul- o j.iloto
Alberto Klinger.

Oficiais q�e
optaram

da demissão de
Eden

LONDRES, 21-0 sr. Antony
Eden, enviou uma Garta ao pri
meiro ministro sr. Chamberlain
em a qual justüicava 08 motivos
porque solicitára a sua demissão
de ministro dos Estranjeiros da
Grã-Bretanha.
Em resposta, o sr. Chamberlain

dirigiu uma carta ao sr. Antony
Eden, em a qual agradecia a �o

operação prestada ao seu gover
no, durante o periodo da sua ges
tão.

Constru�ões dfi' esta ...

eões fel-roviarias

Foi aberta, até 15 de Março
prOXlmo, concorrência adminis
trativa para a construçãu das es

tações de Indaial e Aqnidaban e

casas de agente em Aquidaban e

Subida, da Estrada de Ferro
S::l.nta Catarina.

') ., .

j h.. Sh.u ...,-J. ..L__).0 1 - .. " �

dante do 14 B. C., ceI. Candido

ICaldas, realizou-se na séde da
União Social dos Sargentos, uma

brilhante festa cívica, comemora- IItiva de Humaitá, tendo compare
cido, além do representante do sr.

Interventor Federal, �rande nú.
mero de oficiais de terra e mar

e da Fôrça Pública.
Usaram da palavra os sargen

tos Andrelino Natividade e Ar
mando Fonsêca, respectivamente
orador' e presidente da União So
cial dos Sargentos, e, por último,
o ceI. Candido Caldas, que pro
duziu uma notavel oração alusiva PARIS, 21 O novo Gabinete
ao grandioso acontecimento hi�tó' fraRcês está ameaçado de perder a
rico.

I
maioria na Camara em consequen-

Num requinte de gentileza foi cia de Chautemps ter �ejeitado ca-

'd
' tegoricamente a inclusao da eacala

serVI o aos pre�entes uma taçlt proflrresiva dos salarios nq C;:odl.�
de champaiDe. abalho.

Colada

mas

RIO, 21 O capitão Juraci Ma
galhães. que estava adido ao D. P.
E., foi mandado matricular na Es.
cola de Armas.

Ameaçado de per
der a maioria

,.._ """_ 'i..;'
,. m''''"'''' ,. _ .,

I� ''hl'.�.'t . .f,�. ,<J.ftf-.-'Tr-' \-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o chef�1;�· t�fj umr� dos, ban
dido, &t2� B®�,� ��nar, foi
��ssass�nado pelas se ..

qllazes de unJ rival

Florianopolis, 22-2-'1938

•

Os crimes
reridos da

J:)orq'�tenha

hO r ,tro,
as autoridades tiveram infor·j'eente, que predispu 'lha á sirapa �xitos _notaveis darDesoe u pao os-

mações de qua Ali Ben estaria I tia. Instrueao aeronau-

"M
em São Bnja, ou Uruguaiam, 'I Possuia luxuosos automoveis. tiea da moeidade I '

a 'b ilei d I d d Em toda a parte existem
no tetornto rasI,�Iro, mas na a cava o� e corri as e era ge?�roso
se apurou de POSItiVO. I excessivamente em sua aquisções A que resultado p5Je chegar individuas qu�, não tendo o

Ha alguns dias, porem, o che- Ali Ben Irequentava uma con- uma sábia e sistemática difusão que fazer durante o d�a) não

fe de Serviço de Investigações leitaria da moda a' hora dos ape- de assuntos aeronauticos entre a
se cançam"de cdomdJ nada se�

, f d d d' C d b id d I tem necessi a e e orrmr
In armou-se ç que um in ivíduos ritivos, eitua a a raa ar o a, mOCI a e, mostra-o o resumo , .

vinculado á MAFIA conheca e durante muito tempo elegeu feito sobre a atividade aeronau-I aproveitam a notte para pe

os pormenores do ocorrido a Ali corno seu preferido um aristocra ti d t' AI h d I rambular pelas ruas, para

Icat espor I va na

d emapn Ia 1
�·I fazer roda 110S ca fés e nasSen di Sherpi e interessou-se por tico hotel da rua Urquiza. ran e o ano plssar o, e (I el-j ,

esclarecer o fato, determinando Casou-se o che'e de da MA· tura da revista gertnânica -Lcft- �squlnas � p�r;�rlJdf O son,o
diligencias que ocupavam quasi FIA com uma moça de Rosario welt» soubemos que o jovem I os qdue �a a, am e tpreCItodo o pesoal da secção de De- e montou residencia na Avenida Werner Saerbeck construiu um I

sam ° escanço, no urtno.f d F ", F I
.

idi d I d I d Como consequeucia es ra-
rau ações e urto. Arijón, a ava vanos 1 remas: mo e o e pana or que, uma "ci lé

BUENOS AIRES, 21 Data bando (Ali Sen Amen di' Sher-
Em menos de uma semana fo- dizia-se que ele era francês, mas vez lançado ao ar, percorreu na' I gdam a, Pdr?pna sau �'t a �TI

t- d tid t MA 't Ih I
_)

menos _)e 43 quilornetcos e pre]u icarern a exis eucia
de muitos "nos a introdução da pi}, ram, en ao, e I os, qua ro - SU'l pronuncri ca,s e ana era qua- 'la 'J �

d b t
'

J
f'

, ,

d S F FINS suspeitos de tavereLO dado si pzrleita, e muitas pessoas que antes de descer em terra, Ou- os po res mor ais que e-
, ma 'la na provincia e anta -é Soube-se depois, que entre os i varn a -vida a sério.

, " morte ao famigerado deliquente, com ele trataram acreditavam que trosim, modelos de aviões, dota-
em cUJo terntono se consuma- sequazes de Aii, um havia al- mais tarde dOI'�''li t r os es-

E' r mal d rrrnir que e
,

� v Di Shar i fosse uma personalida [dos de um pequeno motor a po (I \; ,-

I aro num,erosos atentados muitos cunhado «Turco Amado", que xiste TI tantos ín íividuos
dos quais 1:;;0 se logro esclarecer. maior descontentamento demons- tando assim as diligencia:> em de importante experimentada em gazolina, decolaram sem a me-

I

d 1 f f
l

f
'

I it - f t' d 1 - r
'

d nor ajuda, voando 20 quilome- com per a ue os ato, acil-

. .4..' fem:',.e__l_hança do, <gang» Itrou pO,r ocasião da divisão do�
SI uaçao rancarnen e anima

ora'lespecu
açoes manceiras e e 50-

mente irrttaveis e encolerl-
. f Obteve-se posteriormente uma lida fortuna. tros em I hora e oito minutos,

,l"orte-amt:r,,� c,no, a ma, la, comolccrn
mil pesos, Temendo que o f d zaveis Dia a dia multipli-

b _) h
con issão epois, outras, vindo a

I
enquanto modelos !denticos, coro

. v' J, LJ

te sa c, e urna especte ne a'so· ornem o denunci asse, AlI' Sen cam se pelo Inesmo motivo
,

I d' I d
,tA ,

se saber que AlI Ben t\mar fU-,--
helices em movimento, mas lan- -, I ,

ciação secreta que exp ora as 1- man ou ehmina-lo tarefa que
.

d' 'I" Dr. Pedro de Moura Ferro
çados ao ar, percorrer" quasi as vítimas de p erturbaçõesf t dr' I d ','

,

'

gm o para a capta argentina ,

eren es mo a idades o crune loi executada por "eu lugar-te- .'

d Advogado 24 qu\'lorr:efr"s �m 52 mI'nutos. nervosas, de mal\)r ou me-
, bt - d d'" C . para escapar a jJcrsegmçao r os I R T' 1

' �

pétfa a o� ençac e m"lclfo, nente armelo VlOti, 'I' f ua ralano n. nor gravldade I\s pessoas
t' d t t F 'N' I seus antigos cump lCet, ora por -

Tais resultados são bastantes ani- .

t
',.

t,l
.

no (I amen e o sequ�� roo Oi, o ano StgUln!e outro seques- , 'd
".

r d I I
Que se urnam Im a as In·

aliás, neste pariicular que ganha· t f R" estes assassma o aqUI traIçoeira·
H

ma ores e certamenre serão u - J

,'t d
' d:'

.

_

,

I I "d I J lOd que eZf sensaç�� em mario, mente. 10mena. trapassados este ano pois os q,uI� as, esamma ao) e _res
hra�

& !w,íe Cf: e)rl

aClf�
e q�e Je I'

e

Nq�e , �ramCVilllTi;�S os jovens Consumado o cnme, seu§ au- venced,)[es das suce;sivfl� con- SlrTld,stads ernf CfOrtlsequellcl� �a
oJe g0zam, O�, «'na IOS0S» oe, U,IO anJlll e arlos GironaccI', 9 mIlns pe� J e oS a o e que nao
S"nta Fé, '

tores catregalam o corpo em um '" correncias publicas lá relizadas d' I" d b IhvelO onglOar m a I s graves veI·c,.lo e o I�varam a um'" qUI'n
-'

t
.

d pc) em se Ivrar o aru o
Não ha mUl'tos d' ,

d
u,.. sao ncamen -e pret7,ua os.

d 'danos que se
'

lssenções FIO selO os MAFIO· '

M d a rua em que resl em, a·
venficou o crime iremendo de SOS

ta próxima a orón� on e o se- dO autor do
, o que se descobriu devido pultaram. h'

conselha se o uso de inie-
que foi vitima o jovem Abel á nova série de crimes cujas vi- AI' B A d' Sh 'h

InO b'"asi, Le.tlla-O ções de Tonofosfan. que te·
A f t

"

'� __ f
"

,

.1 en mar I arpl a· I'yerza, a o que repercutIU m- tlwas, C;;ll orme apurou a policia' 'd 'I
. , IeIro vantam o estado geral, re-

l t I' d f •
' via apaseeI o nos clrcu s esprllh·ensamen e para a em as ron- eram pesso'lS Oe qualquer medo I 'd

1� forçando o sistema nervoso.
" vos e nas reumõe;, e geFlte J'le- N d'a 22' 19 h"ras no pr"dloteiras do país, dada; as impres· vmculad(-1s a MAFFI A D d n'

c RIO 21-Transcorre, hOJ'e,
o 1 as J" � J

, es e gallte, em T"osano, como um Me-' da r'la Jeronimo Coelho n·. 23 se-
sionilnles circunstancias de que então, os integlantcs da nefa�ta teoro., e do mesmo modo de5,a�'a-

o aniversario do nascimento de rão vendidos em leilão, 14 camas Maquina de escrever
se rodeou. "

b F
'

M 1 d S'I d d It' 3assocIação, não ffialS sou eram de 'ran(,lsco anoe a I va, au- e ma eira para so eno, camas

Cem mil pesos foi � soma fa- CHICO CHICO
receu.

tor do HiA; Nacl'onal Brasilei- de ferro para casal, armuíos guar-

bU,lo3a ex,gída pelo, cr,il,nínos,os e se apa�taram d� s�� t�:k, Ap�� 'l inha uma compleição frao1i-
roo da-roupa.), cad�íras> guarda-louças,

d I lia, que dis'simubva com rOUfloilS c.tnaríos. cur:ós, louças, vidros pane-
puo resgat� c moç? 1m IrmanO, ra: talvez, operar por conta PIO- inpeca"eís, e um rost� de adoll,:s:' Por tal motivo serão presta- I"s, pento:adeiras muitas miudesas,
a qual fOI paga

llltegralmenteipna, Depois dos ultimas seques.
das várias homenagens á sua me· biCIcleta para moça marca WAN-

pda familia da vitima, ......, mona. DERER e m'!sas grandes e pequenás.
Os malfeítore5, porém, não

cumpriram as condj�ões estipu-I
JA' EXISTE NAS F.\R-

l"rl" 'do d
�

o d MACIAS O GRANDE
(l,,�S, truCh an o c sequ,-stra o, REMEDIO IND'

f" d IGENA
CUJO corpo 01, ,,?aIS tar e encon· E L I X I Rtrado pela pohcla. T ti ,

�s pesquizas �f�tuí\das por a p a J o 5
motIvo d0 assa3SlOlO de Ab€1 preparado com ervas e
Ayerza, feram" pel" menos em raizes indigenas da
parte de proveItosos rt:sultaclos,

nossa flD d I" d'l" ora
e, ,llgencla em ,11�encla" a INFALIVEL NA CURA

polICia logrou clecobm vanos DE REUMATISMO E IM-
integrantes da mafia, deitando.. P'0REZAS DO SANGUE
lhe a mão.

Por ocasião das mesmas dili
gencias, foi detido tambem Juan
Gatiffi, o chefe do bando de
"mafiosos" concorrente de Ali Ben.

Contra o perigoso deliquente,
e�tretanto nada sOe pode provar,
Galiffi séibia não deixar vestig1,)S
da sua influência nos casos em

que se envolvia.
Ainda assim, consider ldo ele

mento pernicioso, foi expulso do
país, tendo embarcado, ao que
se sabe, para o mI da ltalia de
onde, aliás, procederam os pri-IOleiros «mafiosos» para Of> paÍ
ses de imigração, I
A mulher c uma filhinha deT

(�uari GaliHi aqui se conserva

ram. porém.
Foi mais ou menos ao m�smo

tempo do ruidoéO sequestro de
Ayerza e ,'a prisão daquele�
malfeitores, que se notou o desa·
parecÍmento de Ali Ben Amar
di Sharpi do cenario do crime 1
êlD Rosario de Santa Fé.

Verifi'�ou-se ém identicas cir
cunslancias que os anteriores, o

sequestro do comerciante Andue
za, a que já aludimos, em Vfi
nado Tuerso, tendo os bandidos
exigido a mesma soma de ce�
mil pesos para devolução do
raptado,

Na partilha do dinheiro, do
gual, segundo se soube, Ali Ben
,&.mar, teria tomado para si , ..

70,008 pesos distribuii1do 05 trin
ta mi! restsntes entre seus ho
mens, dfu-se séria divergi'ocia
entre 03 "mafiososD de Rosario
registrando-se uma série de as

sassínios e, por fim, p desapare.
cimentv inexplicavel do chefe do:

.- _

E CONTRA ULCERAS
DE BAURU', FERIDAS
ANTIGAS, ULCERAS MA
LIGNAS, ETC, USE

LIQUIDO

REMINGTON

Vende·se por 950$000. Em pa
feito estado. Tamanho proprio para
escritorio, Informações na �ereDcía
p esta folha.

o laboratorio garante a cura.

Mobíliarios e Tapeçarias

'._.-
/

Banco do Brasil
Capital

Fu�do de reserva
10G.OOO:DOO$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÚES BANC.\RIA$
AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCAL RUA TRAJANO, No 13

Abona. em conta conente, os segúintes juros:
Dep. com Juns (C01VIERCIAL SEM LIMITE) 2% ara
Dep. Iímtíados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quaisquer qua.ntias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importancias).
com aviso �l'évio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: aas 10 ás 12 ,e das 14 ás
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% ara
5% «

4,5% aJa.

4% a, a.

5% «

15 horas

1
,!_J

TAPETES E PASSADEIRAS
TECIDOS PARA ESTOFO E DECORAÇÕES

TAPETES D� I INOLEUM �ALMAR
Sempre PELOS MENORES PREÇOS

r

,,�.,."'o

4,
MARCA

Importadores e exportadores
65 - Rua da Carioca - 67

Vendas por atacado e a varejo
RIO DE JANEIRO Telt:gr. NUNES

Para pedidos, croquis e orçamentos dirijam-se ao representante

f
·

Bett t sei· Rua Trajano N. l-(sobrado
ranclsco I encour I Velra-Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Florianopolis
Santa Catarina

Telg,. cabogramas e

fonogra mas Fra Si Sil

----,-.-w..... " 1 ,: ,,'i: � •

International Machinery

importadores

Company
• RioEngenheiros

Sra. Agricultores e Industriais!

.flumentl! sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo·

micos, TRATORES, AUTO PATROL, COMPRESSORES, BRITADORES, NI·

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpillar"
Peçam informações e catalogos 8.0 Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escritorio Rua Cons. Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas "Avi la" Florianooolis

"I ".
,.�._, .�,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZ TA 26$000
Jogam apenas 15 milhares!
2.000 premies no valor de

210:000$0000 !

PROPUGNANDO

o ,refeito Gasparino Zorzi, dá
ao seu povo do que têm sido

.

honrada adUlinistração
I

Acha-se nesta capital o sr. Gas-icampação pelo E"tado, de parte assim falou o nosso entrevistado:
parino Zorzi, operoso prefeito de dessas estradas. Estou certo que -« Com o novo estado de co i
Campos Novos. Sua v i s i t a I o nobre Interventor, dentro das sas as populações sentem-se mais
j.reude-se a tratar diretamente

I p,ossibilidad�s.' tudo fará no �en- desafogadas. Trabalha-se com

com os altos poderes do Estado, tido de auxiliar a Campos No- muito .mais vontade emuito maior
de assuntos de alta relevancia vos, e que tão depressa as satisfação, pela garantia que &

rara o futuro do importante mu- círcunstancias lho permitam, de- todos assegura a Constituição
nicipio que com raro descortinio terminará a construção. de grau- de Novembro. 03 nomes dos erni
(' honradez vêm administrando. de e premente necessidade, qual nentcs drs, GeLulio Vargas e Ne-

Cien,tificaclos �a sua presença, seja a c?nstnH:ã� da pont e s_ô- rêu Hamos .não pJ,<)[Qr.ido� com Iprocurámol-o, afim de colher al- bre o RIO do P61xe, na estr çáo grande respeito e admiração. O
. �

ôb
.

di.. d Igumas rmpressoes so re a situa- o mesmo nome, para que o en- prrmerro, com') autor fi nova I

cão da grande comuna, uma Jas I
mais extensas do nosso Estado.

Gentilmente se dipoz o sr.

Casparino Zorz i, a satisfazer a

nossa curiosidade, iniciando sua

jalestra, á nossa pergunta relati
va á varie financeira do prospe
ro município, dizendo:

Financ:as

-A situação financeira do meu

município é ótima. Para atestai-o,
] asta constatar que a arrecada
(' 10 do ano anterior foi de
;, t2:159$OOO, sendo o orçamento
de 409:100$000, havendo, portan-
10, um excesso de 33:059$000.
A arrecadação do primeiro dis

t rito, é entre todos, a mais vul

tuosa, pois orça em nada menos

que 60:000$000, seguindo-se o

distrito de Perdizes (nono), com

55:600$; Rio Capinzal (quinto),
com 54,:300$; Herval (décimo pri
meiro), com 54.:100$. Os restan

tes, por sua vez, tem-se imposto
relo desenvolvimento das suas

�rrecadações.

Obras públicas

conta
a sua

Francisco Romero foi entregue
Tribunal de Segurança Nacional

rêm, da suspensão do estado de proprietaria do cinema local s�
guerra. em função de um

«habeaS-llicitoll
ha dias o auxilio da poli

corpus» a seu favor impetrado, cia no sentido de ser mantido ri
Romero foi posto em liberdade. goroso silencio no salão de pro
Desde então a Delegacia Especial I jeções, por ocasião das filmagens.
de Ordem Publica e Social, sob I O fato, porém, provocou protes
a orientação do Dr. Israel Souto, tos gerais, os quais culminaram
dedicou se á descoberta do seu untem com varies incidentes ve

paradeiro, afim de captura- lo, o rificados no interior e fóra do
que conseguiu, quando, como pin- estabeleci m e n to. Focalizava-se
tor, brabalhava em uma casa de uma fita de aventuras e quan
musicas na Avenida Rio Bramo. do começou a « torcida» interveiu

O fracasso de seu anterior de- li policia havendo, então, um con

"empenho, na milícia vermelha de flito, que quasi se generalizava.
destruição não fez porém que se Registraram-se correrias e atrope
lhe arrefecesse o animo. Conti- los, sendo, por fim restabelecida

} nuava na mesma faina de propa- a calma quando a sessão cinema
gar e executar os tenebrosos pla- tografica con tinuou,
nos dos inimigos do Brasil. Varias pessoas sofreram feri-

O inquérito relativo ás ativi- I
mentos leves.

dades do perigoso comunista foi ------------

enviado, ôntem, ao Tribunal de MAqUINA DE
Segurança N�jcional. ESCREVER

PRODIGIO, significa MILAGRE
MILAGRE significa
CH,ll.RLAlrrU

usando o creme

CHARLAUTU
dirá logo sorrindo: que produto

maravilhoso!

Morte!Por causa

do barulho
ao no cinema

PERDÕES, (Minas) 21 A empresa

qUINTA-FEIRA! qUINTA:FEIRA!
Loteria de Santa CatarIna!
I· Premio CEM CONTOS!
Salão Progresso - O Unico !
RUA FELIPE SCHMIDT N. 5

Exija o nosso carimbo e envelope

GaspaxeÍllo Zorzi� ope ..ooso e dedicado
pI·efeito de Campos Novos

O Estado Novo

::s.l��r���:���������]

� H
� Silvio Pélico Dias �
� Fernandes ��� �! e v�

�t Dalila Martíns fer.. �q
ij nandes �I
� �I
%1 participam ás pessôas de �1 I

ij suas relações o nascimento �!�� de sua filha MARIA HE- � I� LENA. �

� Porto Alegre-16-2-38. � I
'W � IS�.��,�-:'�r.:a:;;:'II� .....,�r�������L��""'����R!!a

FRANCISCO ROM.ERO

da

Royal, tipo 10, p. escritório
usada, mas em perfeito estado.
Vende-se uma por preço muito

vantajoso. _.

Informacóes na Tabacaria Baía,;

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Pos,,:
tal, 59.

li ro, 18-Todos estão lembra
dos da explosão verificada na ca

sa da rua Borba do Mato, 187,
no Grc.jaú resic!encia de um dos
extremistas mais desalmados de
quantos a nossa policia política
deitou mãos e cuja atuação des
cobriu, o hespanhól Francisco
Romero.
Na mesma casa onde morava

com seus filhos e esposa, guarda
va êle um verdadeiro arsenal, que
deveria servir para a destruição
planejada pelos adepi.os de Mos- r
cou. Sua traição, entretanto, foi
paga com outra traição dos fados.
A munição explodiu, vitimando

mais á mulher, e os filhos, gra
vemente feridos.

Prêso, uma vez descoberta sua

verdadeira atividade, foi posto á
disposição do Tribunal de Segu
rança Nacional. Em virtude, po
I

Ora. Josefí"a Flaks Schweidson
MEDICA

d 1-1
- •

Ex-as�istellte do SErviço de Gin�cologia
.

os l()Plf :15:
la Gambôa, F�nda'tão Gafflé-Guinl� e. S. Franw.u'. �eAssl�5.

Ex-intellli! do 58IViço de Pediatria da Pohchmca
de Botafogo

DOl:_NÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano n' 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORI,ANOPOLIS SANTA CATARINA

MOBILIARIOS
DE

E ilo eTapeçaria
TODOS os GOSTOS

-Sôbre instrução pública, o

que nos pode dizer ?-perguntá-
,mo:s:

,

=-Têm-se feito tudo quanto e I

possível no sentido de desenvol- Cei.
'fel-a. Presentemente existente 2

Escolas Normais, 4 grupos Esco

lares, II escolas estadl!ais e 72 coamento dos prodátos seja feito: Carta Magna; o segundo como

municipais, entre pubhc�s � sub-
I com a facilidade que as exigen- seu representante no �stado. .vencionadas, na sua maiona com
i cias reque[:e�n: •

.

I E.o coronel Gaspanoo Zorzi,
100$000 e as restantes com ...

:. Se o mumcipio de Campos No-,03, termina:
._50$000. Além destes estabeleci- arrecadasse o imposto do mesmo I - « Quanto a mim, nao me te

meutos de ensino, existem mais modo que os seus visinhos vêm. nho poupado a esforços, no sen-

5 outros, como sejam o Col�gi0, fazendo, seria, talvez, o que mais tido de .corresponder á expetativa
das Freiras e as escolas particu- se evidenciaria na sua arrecada- dos amigos que me elegeram par-
lares. ção. quanto, pondo de lado b?irrisI?os, IApesar disso, _as _escolas em tenho como sendo de indeclina-
funcionamento, nao sao de molde

Obras ••eeentes veJ dever, dar o melhor do meu

Ia poder satisfazer ainda á popu- esforço em prol da elevação do
Iação, que é de cêrca de 35 mil E o sr. Gasparino Zorzi, con- meu municipio. E is�o eo�tinua-Ihabitantes. tinúa a sua interessante palestra, rei fazendo, como ate aqui, em-

declarando: bora com prejuizo dos meus in-
-A população mostra-sa cat�- teresses e até da, minba

.

saúde
vadissima com o gesto do emI-1 bastante abalada. fendo disposto

Ib
' bI' � nente Interventor Ner.êu Ramos, meu cargo nas mãos do ilustre

I
"-E quanto a o �as Pdu icas i

lordenando a construção. quasi I Interventor Federal e tendo sua

-Camp?sNovostemna am�oSlterminada do Grupo Esc�lar, na excia. mehonrado com a sua con-
1.171 9Ullome��0� de estr�o::�' séde do �unicipio, como, tambem fiança, tenho fé em que hei de
dos quais 800 ja oram me

ôb i da Estação Experimental de Vi- terminar a minha gestão com a
dos, achando-se os rest�!es � I nicultura no distrito de Perdizes. consciencia tranquila de tudo ter I

-permanente conserv.a. ao °f ��(; que está sendo instalada de mol- I feito para ele�ar o nivel material i
tante, com es�e serdvJço'80a prete r de a fornecer cêrca de 250 mil I e moral da minha terra e da sua:
tura apenas dispen eu con os.

d r t
I

t IParte do trabalho foi feito pelos mudas de frutas e cnmas
.. e�- gen e.»

_

.

t de perados a todos os mumClplOS PBEIr'ISA S'V Icolonos, que pagam o Impos o
. d "l.J . - E;

melhoria com 6 dias de serVIço do Esta o.
De uma casa bôa. com jardim.

de 12 horas cada um, o que cor- nesta capital para casal sem filho3.
responde a 12 dias, contribuindo, Pl·odueão Ofertas ao Consulado da Alemanha.
com essa patriótica parcela de I Caixa Postal, 90.
bôa vontade para o engrandeci- Falando sôbre a produção de- Rua Artista Bittencomt n·. 2
menta e prosperidade do m.unici- darou-nos o sr. coronel Gaspari
pio. Devo dizer-lhe, para fnzar o

no Zorzi:
alto gráu de abnegação dessa -As industrias têm tid0 um

gente, que trabalha .de .

sól a grande desenvolvimento em todo
sól, expontaneamente, msplrados o municipio, especialmente a -da
pelo amôr ao �orrã? ond� .

exer- madeira. Lutamos apenas com a

<cem a sua dmamlCa atIvIdade. I falta de transporte pela estrada
Tão valioso auxilio, permitiu a I de ferro não obstante a bôa von
'Üonstrtlção de várias p0n�es e tade da' respetiva diretoria em

:boeiros de inadiavel neceSSIdade. atender ás requisições. Est.as, po-
A grande. fIui!o�etrage�.. de rém, têm sido tão avultadas, que

estradas mUlllClp31S, Imposslblhta, impossivel é serem atendidas.
natura Imente, a realização de tan
tas outras obras indispensaveis"
e daq\:i, o vir presentemente a t
e�ta cal,ital, pleitear junto do I�ustre Interventor Federal, a en- Abordando o Estado Novo,

P,ARA

MOVEIS
".

MAO GUELMANN

Postal, 19

EsI. do Paraná
Caixa

Mesmo por curiosidade consultem os nossos pre ..

ços para certificarem-se como êles são modicos

.. "� ,

" •

I ' "...
,

I
. "

.'
"

� � ': �

...

,',
-

.

Curitiba
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R A 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

CLlNlCA
Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestlas cardiacas por

traçados electricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná-

lises CImtcas
Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe� de
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 puz, escarro, li
quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de

diagnosticos.
Fernando Machado, 6

TELEFONE I .19
FLORIANOPOLIS

Com prática nos hospitais europeus

CLINICA MEDIcA' E \\ GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás J 8 horas.

�����A'q����V���P'A����a

�� �� Cálculo de qualquer Planta.execução, fls- �

� estrutura em con- caltzação e direção I� ereto armado de eb.as
....� e ferro Aparelhamento com
rn� pleto para ccnstru- �

� ções de pontes em �

� concreto armado �
m �
� �
� Omar Carneiro Ribeiro ,�

�
[�
f)','
rJ-j

I RUí.:: 15 de Novembro, 416 •
SALAS 121� l�DAR

�
�
�

I
� Obras contratadaslna I- semestre

� don!e em concreto armado sô:� R���� Três (Es!r. Curttiea-S. Mateus) �:� Ponte de concreto armado sõbre o Rio S, [oão (Estr. Curtüea-vlcínvíle) �
� Prefeitura" e Forum de Mafra �
f� rupEscolar de Mafra �
�
.. , GGrupo EEscolar de Rio Negro �
n rupo seolar de Irati �

�. Maternidade de Rio Neero �
� E�tação Experimental d� Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná) � RESIDENCI�- Rua Este-

� D1Vd sas const i uções e rest tura. __

'.
_ . � I

ves JUnior N. 26

I� .��"'��.u���A"��!�iip.b�?8�LV6Vh�1 _ TELEF. I.J31
_

ENGENHEIRO �IVIL

I Caix 1 Postal, 11 O.

I Accacio Mo-ICuritiba • ParanáTel. 1503

_j

•

rei ra tem seu escrip-
Ex·chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, [Pseressor
Ind6rg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,plclalllta em cirurgia

geral

.

tó, ia de advogacia á rua

Yísconce de Ouro Preto

n. 70. - Phene: 1277. -

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

operações de plastica

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das t O ás J 2-
das 16 ás 18

_\(

( ,

Consultório: Rua João
Pinto, 7 --- Te!. 1456
li

1/(Res.
Rua Bocayuva, 1 J 4

.� Tel, 1317
.

,i
- _-

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças]
Diretor da Maternidade�
Medlcc do HOlpital

(Curso de especializaçâo em

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

Dr. Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Direíto

jAdvoga
na capítal e no interior deste e do Estado de San- II'"ta Catarina.

Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

Isobrado sala n· 1
PARANA' SANTA CATARINA

,

..

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. ) 8 das 10 ás 12 e

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

.J

,.i
(

.. � ...

:!,•._

I Dr Aderbal
da Silva

R.

Advogado
P. 15 de Novembro, 3 sob.

Fones 163) e 1290

I Dr. Pedro di Moura Ferro I
Advogado IRua Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone rr 1458

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

QUIZER OOMPRAR
UM BOM Ot-lAPE'U

,

PROCURE O MEL..HOR ENTRE OS
MEL.HORES

C .U. R Y

mAIS UfllA 6HÁnUé UlCIORlA DA
ZUNDAPP

, IkA .

Adolar Schwaltl ..:

mOlocuslelas "ARDIE'

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

! AGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Príng Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.v-Cabc Frio
Vandenbrandu & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DEjANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, direta-

mente. sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas. beneficiadas e em

tóros etc.. cereais e mercadorias em geral. para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Exterior

-Re'cebe-cargasde impõrtâÇão.r dõ·�pàis-ou�dof.X:·
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICaS

UM NOVO MODE'LO
RBZ-125

que e8t6 .endo e.pera.do por
RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO

_.

�-","",�._ ..

TAMANCOS FANTASIA
TYPO CARIOCA PARA

Praía de banho

todos os motocyclIsta.
Motor "ARDJE" de I eylindro, com 3,5 HP,
a .eloeldade., luz e IgnlzAo por baterl.

B08eh, I cano. de de8earga,

420 Kms.

VENCEDOR: Wilfredo Ciarla em

ZUNDAPP

6 horas 9 minutos
tenda chegado 33 minutos e 30 segundos na frente

do 2.° collocado.

Salto alto para 2$. salto baixo 1$500
Descontos para revendedores

CINTAS FANTAZIA para Crianças I �3))
CINl A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas.Aviador Chauífeur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

/lo LHEUREUX
vendas ,ar atacado e varejo Rua Cons. Mafra. 39

ElRASI L.

Pesando sómenta 65 kllos

Pevam Informavae. .em eomprom:i••o a

A ZUN_[l)APP, além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e também
"8 motocycleta que mais provas tem ganho em 1937�

,

Côres firmes

Devido á crise, durante este mês vendem.s com o desconta de 20·1.

5 a.1 u m

Casa
�.

5_"·,
:

atias

RUA CONSELHEIIF'O MAFRAlIN. 12 - FLORIANOPOLIS

. :�!
"

dE?:Estefano IN. Savas
t..J;�l!�*

,�Rua Canselheiro Mafra n. 38

,

DU •• OO

o I 00N.

fôrma elegante
•

Depositario: A I e xlaJn d r e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGAZETA

.;;.a""",,"vai II x Figueire. se
Foi este o resultado' do jogo, no qual

gueirense foi vencido espetacularmente, pelo
poderoso esquadrão avaiano,pôr um fenome
nal scare de IIx2,

O Caxias vencendo o Perí, peTa score de
3x2,classificou-se para a disrJuta ,finaldotitu!o
rnáxirno do futeból estadoal.

1
JUIZ:

. re desfaz todos os ataques. Botelho �assa
.....

" Saul, Crus in- J' q,ue. apresentou
.um jogo, mais

fi O. ChO ro ri.aiS
o Avai desce por intermedio tervem, porem Saul consegue pa'-· técnico que o AgronOmlca. ..

Atuou o l: tempo o sr. capi- de Nizeta, produzindo um jogo sar por Cruz ê'·virll para Nizeta II OS autores dus tento; hrélm:
I Cre

� 11C lnha5
tão Aldo Fernandes e no 2' tem- I A' C I (1) P I (3)rasteiro de passes curtos, que ai- marcar o I· goa do vüt. e io

.

e, au o ,

po o sr. Luís Gonçalves (Marre- d f d' S p" B k 'f d
. J d Ex

voraçava a e eza a versaria.
.

ae o tgueirense e ec or., o o, os F'ga'Jores �. J. � Nem. s:�pre. o ch�ro d.as crc-

co). Insiste os avaianos no ataque gamza o ataque, passando a bola, ternato atuaram bem principal anças siznilica unpertmencia ou

O JOGO e Galego que está jogando bem, a Calico, este centra muito alto, I mente Jod.
. simples �sperteza para obterem

Ao apito do juiz entram em
centra, Rezende pula e pé�� a Vilain pula c rebate, e. B,cck en-I O guadro do Agro?O[�ICa a -

o que desejam. O choro é ás
campo as equipes assim constitui- bola, porém esta escapa das 'suas trando mar�a o I' goal alv�:-negro. presentou falhas senstvets ter.d j vezes sinal morbi-lo, digno àe
das: mãos de que se aproveita �api- O A vat desce por i���rmedlo sórnene. ;na suo equipe três bons

apreço. As creancinhas que cho
nho para assinalar o 5· goal do de Nizeta, porém Antenor desfaz jogadd��s: 'Olimpi§l)

. Secura t
ram muito á norte e pvrqu� t s-

Av�i. ..

"

I
estes ataques e Calico e Ivo chu- Piegas.'

. .

tão coentes, ou porque alguma
�ae o Flguetrense, e Iv� or- ta� fortemellte em goal para VI'

Limos I d _ I coma as está incomodando. Ha

gamza bons ataques, passando a Iam delender. lmo .... ()Se X n e CHORO luetico, CHORO dis-

Sabino, que marcado por Bo�elho Este dá o tiro' de méta passall-.� .
pen dente I peptico e CHORO por motivos

produziu muito pouco. do a Satll, este corre célere, po'� '.{ No jogo realizado domingo secundarias} que co.ivên, ser etio-
Mas estes avanços não eram au- sua ala, e centra, Sapinho na cor- ·em Santo Amaro entr� .as eqUl Íogica.nente descobertos,

xiliados por parte da deleza e na rida conquista o 8' goal ,alvi-ce- pes Jep�es�ntati�,�s do Llmoense Quando uma creai cinha de
linha, Para.ná c�m seus dribli,ngs, leste.

.. .

e tndepe:Z,dente,' d� S,\[i�i ,A peito chora é porque alguma
dava ocasião a defeza avainna O Figueirense excursrona ao ma-o, ti a ru vencedora a equipe coisa a está incomodando.' Con-
desfazer a pressão. campo adversário, porém Borba. local.vpelo, SCOIe de 3x2. vem verificar se as roupinhas es-

.

O Avai resoonde a este ataque corta o passe de Sabioo a Reck, . NQ; �gA qua,efr,o venceu o Li- tão muito apertarias; muda-la d�
por intermedio -de Nizeta, mas este enviando a esféra para a frente e moense pelo score de 3x 1. posição no berço; vira-la de c is-

o Avai ataca perigosamente COO·" tas na palma das mãos, cc.lo-
.

d d b d FiarnegO< X Cantísta
segum o ois corners, que ati os cando a cabeça um pouco mais
por Galego dá ensejo a rroco�io baixa que o resto cio corpo, � u-

d I d Em disputà de duas taçasmarcar e onge, com um Ossante rante alguns segundos, afim de
I 9 I realizou se domingo o i-s> eu-

j-le otaço, o
•

goa . que eliminem pela boca os "a-

P I d
.

F" tre Flamengo e Cantista. Saiu '"

e a écirna vez sae o 'lguez- zes que porventura Sf! a�hem
S b' vencedor FlamenfZo tanto 110 [o-

rp.nse, o couro vai a é1 mo.este 'J acumulados em demasia no esto-

b I b d
' d tomo no 20. quadro pelo score

vira e a o a aten o no pe e mago,' dar-lhe alaumas colheriilhas
de 6xO e 3x2. ô

Vadico, consegue penetrar nas rê de agua fervida, porqu � as cre-

I
�es defendida� por Vílain. Tom a u ancinhas de peito õentem muita
O Avai ataca, orgamzando sê3e nos dias de f rte 1;:alor. Mui-

uma béla combínl1çãc por inter- p O S s e tas veze,; choram de sêde e mães
medlO de Pachect�, porém Helio, ' d f d d Ihpensam que e come, élll, o· e}-

de mamar fóra de hor"s. A
agua filtrada ou fervida deve ser

dada ás colht'f adas,
Para evitar áS peftul bações

gastro-intestinais, comuns no ve

rão, é indispensavel cuiàar bem
do leite. Como e sabido. �Ie se

altera, c )�n muita facilidade, cau
sando tais de,arranjos. Nestas
ocasioes, convém submeter as

creanças a uma criteriosa dieta
alimentar, que não ultrapasse de
12 horas. Durante êsse tempo, e

me.mo depois, administram se-lh'!s
papas com caseinato de ca.lcio e.
sobretudú. o Eldoformio da c
sa Bayer, que combate adiar
réa, revestindo, protetoralI ente,
as mucosas .intestinais. Na est�· !
ção quente do ano 3S mães preCl- .t,'
sam, pois, redobrar de atençãl::.....

'

com os alimentos dos tilhufi, tendo
sempre em casa um tubo de
comprimidos de Eld�formio da
Casa Bayer.

Reali1.ou-6e ôntem, no campo
da rua Bocaiúva, o esperado en

( contro entre fivai e Figueiren
se.

A partida teve seus instantes
de sensação quando a linha re

lâmpago conseguiu em três mim)
tos 3 goalsl

Parece impos�ivel, mas era pre
ciso vêr para acreditar.

Não houve dominio de parte
alguma, ora era o Figueirense
no ataque e depois o Avai.

Foi �empre nêsses ataques avaia·

no�, bem orientados pela linha de
half é que o Avai, conseguiu le·
var a melhor.

Já o mesmo não acontecia com

o Figueirense, pois, a falta de
Dico na linha dianteira aIvi-negra
prejudicou muito.

Sómente, 2 homens martelavam
o arco defendido por Vilain.

Porem, os at,iques alvi-negros
organizados por Calico, Ivo e

Maeco não davam resultado, por
que backs, estavam no seu dia.

Veio o 2' tempo, e a modifi·

cação feita no alvi-negro melhorou
um pouco, com Beck na meia es

querda. Foi neste lapso de tempo,
que o Figueirense conseguiu I
tento.

Mas o Avai, treinado e bem
orientado por um técnico e com

} substituições que se acertavam I :;;\\:.' :.... ::.�..)}�:

;�?f�:�::�17:;:::::::II:'
não fOi tfeino e nem técnico. F0- �:t�r::::::::�
ram sóm�nte os ieservas que fize- t�%?::::::::::::
Iram falta e pelo jogo de domin- -- ·,�.e I{J)

go o dube que possúe demt:!ntos PROCOPIO, O centro-médio
treinados e que são reservas, leva n. 1
de vencida qualquer qua.1ro. Foi
isto o que aconteceu domingo. O
Figueirense não teve elementos

para substituir um back ou half
OU um elemento da linhi:l.·

NIZETA, O melhor centro
avante da capital

Sae o Figueirense, porém a

linha relâmpago vai logo ao ata

que e com uns passes de Galego
e Pacheco são consignados os 2·
e 3· tentos avéiiaMs.

Desnorteados �or tão brusca
contagem, o Figueirense desar
ticulou-se e o Avai atacou, até

que Antenor . comete hands, bem
em cima da área perigosa, que
batido por Procop\o, redundou no

4' goal avaiano.

Depois deste tento, o Figuei
rense ataca furiosamente, queren
do vazar o arco defendido por jogador comete foul, que batido

'por Chocolate, Maeco péga a pe-
lota e chuta pata VIlain encaixar.
Vilaio dá o tiro de méta e

Fornerali escapa perigosamente,
entretanto perde a boh. adiantan
do mll.ito.

'

R'ezende dá o tiro de méta e

FIGUEIRENSE:
Rezende

ClUZ Antenor
Chocolate Beck Haroldo

Sabino,Paranl,Ivo,Ca!ico, Maeco.

OESPORTIV

AVAl:

Vilain
Vadico Aquino

Zé Procopio Botelho .

Galego,Sapinho,Nizetá, Forneroli,
Pa�heco.

IVO, O e5forçado center
forward alvi-negro

---------

REDATOR: Carlos L. da Luz

A saida cabe ao Avai, entre

tanto o Figueirense ataca por
intermedio de Beck.

Aquino desfaz e passa a pele
ta .ao Pacheco, este vira e Sapi
nho emenda,consignando o 1· goal
do Aval.

Nizeta no meio do campo travll

a bola' passando a Saul, e Harol·
do ficando inativo dá a Saul a

ocasião de marcar o 6' goaI.
E com o Avai no ataque, e

Rezendt' defeíldendo ('hute� de
Sapo e Galego termina o 1 ·tempo.

2
o Fi-

Vllain, concedendo o Avai neste

atlJque 2 comers.

Porém. a defeza alvi-celeste
nãn dá treguas ao Figueirense,

2· TEMPO

o chefe da
l'\Jação argen

tina
BUENOS AIRES, 21 -Re-

�1.'., '� . "
'

.. �

No 2· tempo ambos os quadros
entram modificados.

No Avai Borba substitue Pro·
c!>pio e Zé substitue Aquino.

No Figueirense Helio de half,
Chocolate de center-half e Beck
na mela.

Sae o Figueirense por inter·
medio de Ivo, passa a 8eck, este

a Calico,porém Botelho e Aquino
geafazem u ataque.

',.,"!t.'"
•

.

'·1.'
f.'.jfr"

:.

'>.�:' ""'i',. "'{_"""'
.•

_ 'i 'v �

. 'r;i-.it:'� ....
, 1"

ntervem e comegue jJassar a

Maéco este perde Zé que passa
o Saul, que viril Rezendo sae do
arco e pega O hola fóra dá ar'

rea e o juiz apita hands, que ba
tido por Botelho d: o Sapo no

«furo� e este !conquista o 10
goal AvaÍano. Sae o Figuei
rense atacando Jogo e neste ata

que duas jogadas hr1das foram
presenciadas pela assistencio. Uma
de Ivo, que vira de esquerda e

a defeso de Vilain, pondo cc r

ner. Desce o Avai e Sapo e Ga
lego, perdem oportuuioade de au·

I

I

vestiu-se de uma imponencia e

de um brilho excepcionais, a Cf

rimoGia das posses do presidente
Ortiz e do vice-presidente Cas
tilo.
A' s ! 6 horas, o espetáculo

que se oferecia em frente ao edi
fIcio do parlamento era emi)ol
gante. Milh Hes de pess()as se

aglomeravam em volta do pala
cio, mantidas pelos ortões da po
licia, aguardando a chegada dos
novos mandatarios.

!:.m carruagem; seguida de um

esqulldrão de cavalaria, chega
ram os eleitos ás I 6) I O, sendo
rect!biJos co;n as honras exigi
das pelo protocolo.

Aberta a sessão, os srs. Or
til e Cartilo prestaram os re5pe
tivos juramentos, entre palmas e

aclamações dos pres�ntes.
Após o compromisso, de novo bainha,' sim bolos do mando 5U

tomaram a carruâgem, a caminho rremo.
do palaclO presidencial, sendo Feita a entrega, os Sl'S. I\gUb'
introduzidos no Salão Branco. tia P. Justo e Roca, re�i.tacam-

Momentos apóg entravam no se do palacio, sendo delirante'
salão os ex--presidente Justo e mente ovaciGoados pela enorl!lt!'

Como preliminm do j040 presidente Roca. multidão, ao tomarem os canos

AlJai e Figueirense enfrenta· O general Justo, ao entrar, diriJiu- que os conduzimm ás suas resl'

ram-se os esquadrões do Exter- se sorrid�nte para o presidente I dencia& particulares.
nat0 x Agronômica. Ortiz, a quem abraçou afetuosa-

.

O presidente Just() segu7�� ..

Este encontro sae vencedor o mente, fazendo-lhe, a seguir, en - amanhã, para Cordava, O!1dle:
Externato pelo· acote de 4 xO,' trega do bastão e da r�spetiva t�nciona passar o Carnav'1.

mentar a contagem.
Não existe dominio de ambos

os :adosae os ataques sucedem
de um e outro lado.

A.té que afinal, Paraná dá
una béla puchada Vadico reba
te e Galego driba o Maéco. ,"en

tra e Silvio, que substitue Saul,
consigna o 11 ten�o do Avai o

tento maís lindo da tardo.
Sae o Figueirense e o cro

nometrisla dá por finda a parti
�a, ganhando o Avai as meda
Ilat e um1l taça.

Externato F. C. X
Agronomica F. C.

'<'.!,_" ).�' ',' I
'1

',>
1

�t' ',� "

" .
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BEM FILHOSSEUS
Lindas 'e grlfciosas confecções para meninas e garâtos 56

na A C A P I T A L.
Cor1selheiro Mafra esquina da Trajano

ELETRICIDADE ME'
DICA;

S i n d i c a t o C o n d o r Limitada. I
A�Itos���;��I:TA.E
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone) 11 67.

Agentes Carlos Hoepcke S. A. Atende diariamente: das 8
ás 9 da manhã e das

Te I. 1.5OO &liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4_ásijiiiii7_da_ta_rd_e.iiiiiiiiiii_.

Dr.Pedro Catalão

•

M'ovimento Maritimo ..Porto FlorianOpolis
- 1

Serviços de Passageiros e �je Cargas

,
i Para o SulPara o Norte

O Paquete ITABERA' sairá á 21 do cor- O Paquete ITAQUATIA' sairà á 19 do
rente para: corrente para:

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

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

Imbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
�_;t
-.,.. ..

AV.ISO Recebe-se cargas e encomendas até a véspera das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos. á vista do a- I

testado de vacina. r\ bagagem do porão deverá ser entregue, nos Armazéns da I

Companhia, na vespera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita.
mente para tordo em e.nbarcações especiais.
ESCRITORIO-PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22';SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS· BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais informacões com o Agente

_J. SANTOS CARDOSO
NELf'4"J

QUER AUGMENTAR AS SUAS VENDAS?

QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ?

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS. ETC.

DOR

,,, 4 Rua Cons. Mafra, 34
_/;

',»
1

Rua Felipe Schrnitd rr 7 e 17 a
ELIXIR DE NOGUEIRA

Empregado com Successo em todll
.. molestias provenientes da lJIIbIIII• Impure%a8 do sangue:

No Estreito Ponta dost.eal
-,

FERIDAS
ESPINHAS

�1 j.
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PElLl
DARTHROS
FLORES BRANCAS
RHEUMATlSMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAI

a ESI H ET

Federal e Santa Catarír.a

EVOE' ! MOMO EVOE' !
vem aí e haspedar.se.·á na

Casa das Meias
de FERIS BOABAIO

Unica deposítaria dos afamados lança-perfumes
.

RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E
PIERROT METAUCO - SERPENTINAS E CONFETIS TAMBEM EM

GRANDE STOCK E PELOS MAIS BAIXOS PREÇOS
DI\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÚS S. A.

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

Aproveitem Foliões
I

I,

I
I���������--�----��------
liDr. P. Cm�;JColegio "C'ore-

Simões ção de �esus"
Equipara(.1o aos Instítutos
de Educação Estaduais';'·

GINASIO FEMININO
-=-Iorianopolis

PEABERTUf\/\ DE AU,LAS
CUlSO Preliminar e Jardim da Infância a 16 dl>l fevereiro
Escolas Normais Primária. Secundaria e Superior Vo

cacional, a 3 de março
Ginásiú,-a 16 de março.
MATRICULAS
aberta de l' de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas.

INSCRiÇÃO Escolas Normais. 20 a 28 de fevereiro
Ginásio-I' a 15 de março.
EXAMES DE ADMISSAO A' I' SERIE GINASIAL

a 23 e 24 de fevereiro.
EXAMES DE 2' E'POCA
Escolas Normais, a 25 de fevereiro
Gi!lá�io, a 14 de milr�o.

Otirna vantagem para' revendedores
Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

Médico do D. S. P.
do Estado

CLlNICA GERAL:
PELE e SIFIUS

Diagnostico das molestias da
péle (dermatoses em geral)
rob confirmação microscópio

ca e de Leboratorie.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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umcontra

almirante

t*����������s):sl�1

� u.
� Manoel Oscar Silva ij�� e � I

� Higina Maria Garcia �
� participam aos parentes e �
� pessôas de suas relações que �
� sua filha ELY contratou �
� casamento com o sr. AMIR F
k DE BRITO. �
i Floplis. 19 -2-1938 �

I . r���, �
�' � Ely

e � �
r_*��� Amir �a-�:J�

Pe-' a noivo, d
1_ ������J
Preparando-se para o

Bl\Ul'::ELAS, 19 O ex-vice al
mirante l\lcX'lndrc soboíet, antigo
adido naval em Constantinopla e

Stokolmo, condenado á morte em

1930, foi hoje vitima de um aten
tado.

O vice-almirante subia na escu
ridão a escada do seu apartamento,
quando um desconhecido o agrediu
a marteladas na cabeça. Perdendo
muito sangue, o almirante conse

guiu ainda l!ritar pedindo socorro,
quasl sem sentidos. A esposa do ge
neral veiu em socorro do marido,
mas DAo mais conseguiu avistar o
.ressor.

Ouvido pelos jornalistas, o gene
ral Sobolet dsclarou que pensa tra
tar-se de uma vingança politica e
acusa um vísínho de apartamento,
que se diz tchecoslovaco e que resi
de no mesmo edítíclo ha pouco
tempo, não estando ainda regístra
trado na policia.

o TEMPO
Departamento de Aé ..

ronautiea l:ivil
Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo-Instavel, com chuvas

melhorando ao correr do dia.
Temperatura-Em declinio á

noite e estavel de dia.
Ventos: - Rondarão para o

quadrante sul, frescas.
As temperaturas extremas de

ontem, foram: maxima 25.1 e mi
nima 21.2 registradas, respecti
vamente, ás 21. 05 e 8.30 horas.

ferido a navalha
No fli�trito do Saco dos Li

mões, registrou-se sábado passa
do, lamentavel cêna de sangue.
A ocorrencia teve lagar em

um baile de quota, realizado na

resideneia de Aguínel Leal, de
28 anos, casado, depois de uma

discussão com Carlos Silva, filho
de João da Chica.

Chegando' os contendores a

vias de fato, Carlos Silva, com

intuito de defender-se de Agui
nel Leal sacou de uma navalha,
ferindo-o gravemente. Aguínel
Leal foi recolhído ao hospital.

fm visita a

nitenciaria
Estiveram, ontem, visitando a

Penitenciaria da Pedra Grande,
Oil desembargadol';;s da nossa e·

g-regia Côrte de Apelação, drs. Me
deiros Filho, Guilherme Abry e

Urbano Sales.
Os doutos magistrados que

pereorreram todas as dependen
das daquele modelar estabeleci
mento penal, acompanhados dos
respectivos diretor e sub-diretor,
não resgataram, á saida. seus

elogios, a mais essa grande ini
ciativa do Interventor Nerêu Ra
mos, qual seia, a remodelação
completa daquele estabp,lecimento.
enquadrado, hoje, ao que de
mais moderno e perfeito existe
no genêro em nosso país.

A quinzena da criança
NO O PARAISO

Não perca
·AJ

ocasl�o

DELIll'GADOS DE O sr. Pedro Francisco Calazans,
n 10. Secretario do «Clube Con-

Dlt.IENE cordia», situado no Morro das
Padres, em São Luís, nesta capi-

Por atos do sr. Interventor Fe- tal, oficiou á policia, solicitando
deral, na Secretaria do Interior a comparencia de uma praça,
e Justiça, foram noraeados os afim de patrulhar uma domin
drs. Ismenio Liberato Palumbo gueira, que ante-ontem ali devia
e Manoel Cavalcanti de Albu- realizar-se.
querque, respetivamente Delega- Atendida a solicitação o solda
dos de Higiene dos municipios do compareceu á hora marcada,
do Rio do Sul e Curitibanos. I apresentando-se ao presidente do

referido clube.

B
-

bl- t Este, porém, não podendo es-,
I 10 eca conder o seu nervosismo, decla

rou á praça que se lhe apresen-

Pública ta:�omo o mundo vai acabar

[ CART
AZES HUMBERO CONZO

PORTO UNIÃO 21 - A' requísi- amanhã] resolvemos não
.

fazer a Está nesta capital o nosso dis-
ção do Delegado de Policia deste Foi aposentado o sr. João Cri- domíngueira.» DO DIA Itínto patrício sr. Humberto Con-
munícípio, sr, Alfredo Matzembí\cher, sostomo Paiva, no cargo de ar- Em face desta declaração o I' zoo acatado banquciro e concei-
foi prêso pela polida sul rio-granden- quivista da Biblioteca Pública, soldado retirou-se, ruminando pa- ODEON� O lider dos: t.uado capitalista, diretor da FA
oe, e quando se destinava a trans- tendo sido nomeado para o e- ra consigo: I cinemas VORITA, acreditada casa lote-
pôr ,a Ironteira do Btasíl com o Uru-I xerciéio daquelas fu.n�ões, o sr. -Será mesmo que não

ChegaM' PROGRAMAS DE HOJE: rica,

gual,' Alberto R0eh�er acus�dQ de ter

I
FranC:lsC'o Magno VIena. I remos a ver o Carnaval.

A'S 7 ;)0 HORAS.
WALTER MUELER

praticado graves Irregularidades na �-__ ._.
I

"

..,.
casa comercial do sr. Alfredo Seul- I

i ,A luxuosa revista d� FOX com Chegou a esta capital e nosso

tetus, donde o mesmo era antigo M E T R O P O L E DlCk PowelJ, Madelem€ Carrol, distinto patrício S1'. Waltt>·r Mue-
guarda-livos, Roehner esteve reco-

Alice Faye e os Irmãos Ritz ler, acatado e honrado prefeito
Ihído á cadela pública desta cidade, Avenida do" milhões municipal de Timbó, cuja comu-

tendo a polícia instaurado inqurrto A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros na vem sentindo admiravel surto

para apurar a acusação que lhe pesa.
de Acidentes do Trabalho», autorizada a funcionar por de- l:INES COROADOS de progresso com a sua profícua
ereto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta aministração,
Patente n'. 267, é uma Companhia organizada com capitais CINE HEX, ás 7,30 horas-

brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi- QUANDO CANTA O ROU-

nanceiro a que está ligada a METROPOLE Companhia Na- XINOL, com Marta Eggerth.
ciona] de Seguros Gerais, CINE ROYAL, ás 7,30 horas, Está em Florianopolis, tendo

A Diretoria da METROPOLE ACIDENTES é com-
REPOTTSANDO NA VIDA, com nos dado o prazer de sua visita,

d I F_red Stone e Jean Parkee. o conceituado colonizador emposta os srs.: " -

Dr. V. Solano da Cunha (Presidente)
V

·

Ih.d
"" Campos Novos sr. Manoel Fi�

Sr. José de Sampaio Moreira 1 I
ai se: reco I o a gueró.

Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth I PenãendâriaDr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

ex-

n J},n A diretríz que vem im

primindo aos negocios pú
blicos o SI'- Nerêu Ramos. é
de molde a merecer os a

plausos de toda a população
do Estado.

Sem reclamos, sem estar

dalhaços, s. exa. vai resol

vendo, com se;:;uranda e

com patriotismo, os mais vi
tais problemas catarinenses.

Sem descurar da Instru

ção Publica e das vias de
comunicações, teve s. exa.

as suas vistas voltadas pa
ra as obras de assistencia
social, setor a-lministrn t.ivo
onde quasi tudo estava por
fazer.
E o sr. Nerêu Ramos

bem compreendendo que go
vernar é cuidar do bem -es

tar e da saúde do seu po
vo, especialmente elos pe
quenos e dos infelizes, des
de o inicio do seu govêrno,
em maio de 1935, vem ca

rinhosamente, tratando de
tão magno assunto.

E entre essas obras meri
terias avultam a creação
do Juizado de Menores, a

construção do elegante A

brigo, o aumento da Peni
tenciaria da Pedra Grande,
o Leprozario de Santa Te

reza, a remodelação comple
ta do Departamento da
Saúde Publica e a constru

ção do palacete para as suas

modernas instalações, a Pe
nitenciaria para mulheres a

ser construída em Tijucas e

a COlonia de Psicopatas
tambem a ser construída em

Biguassú.
Tais obras são, incontes

tavelmente, monumentos a

atestar ti benemerência de
um govêrno e o patriotis
mo de um homem.

NOSSA VIDA
ANIVERSARIOS

JAIME LINHARES

russo

--

A familia GANZO FERNANDES convida aos parentes e

pessoas de suas amisades para assistir ao ato religioso que se cele
brará na Igreja São Francisco, quinta-feira, dia 24, ás 7 horas, por
alma do querido RADIUM GANZO.

A familia GANZO FERNANDES antecipa agradecimentos.

Vão frequentar a Viajou o Delegado da
Escola de Prepara- Ordem Politica e

eão Militar Social

Pela resolução n' 46. foi ero-

I
nerado, a pedido, Franco Almei
da do cargo de procurador da
Estrada de Ferro Santa Catari-
na, no Rio de Janeiro, I

Define na data de hoje o ani
versario na talio do nosso distinto
conterraneo sr. Jaime Linhares,
alto funcionario da importante
firma Carl Hoepcke S. A.

O aniversariante que é muito
relacionado nesta capital recebe
rá por este motivo expressiva
homenagens, 8S quais «iI. Gazes
ta », se associa.

Foi depor-
tado

PORTO UNIÃO, 21 - Pela auto
ridade competente, foi mandado de
portar desta cidade o indiv!duo Elias
da Silva Paula,
Elias, que dizem sofrer áas facul

dades mentais (mal que lhe veio <ia
Grande Guerra) e dar-se, ainda, ao
vicio da embriaguês, apresentava-se
ultimamente. completo antegermanl
no, não tolerando, assim, nada que
lhe cheirasse á grande Patria de
Goethe e Beethoven Dai, o dicídir
se á pratica das reprovaveís de
predações verificadas do B ..r HINDEN
BURG. «Confeitaria Saxonia e Cole
gío Teuto-Braslletro.

Preso ao

transpor a

fronteira

"Como o mundo
·

b"Ia aca ar ...

Completa hoje um ano ele exis
tencia o travêsso menino Evaldo,
filhinho do sr. Haroldo Vilela,
almoxariíe da Peuitenciaria.

FAZEM ANOS HOJE:

a sra, Maria de Carmo Pinto;
a sra. Maria Ermelinda da Sil-
. \

veira ;
a sra. Jandira Silveira:
a sra. Dolores Fernandes Oli

veira.

GENTE NOVA

Está em festas o lar do sr. Sil
vio Pélico Dias Fernandes, alto
funcionario do Domínio da União
nesta capital, e de sua exma, es

posa d. Dalila Martins Fernan
de, com o nascimento de uma

linda menina que tomou o nome

de Maria-Helena.

OPERAÇÃO
t

Foi submetida a delicada ope
ração cirúrgica no Hospital de
Caridade a exma, sra. d. Lucia
Corrêa Freyeslehen, esposa do
nosso estimado conterraneo sr.

Luís Freyesleben.

: CHEGAM UNS

MANOEL FIGUERO'

A

Em serviço, partiu domingo,
de tarde, para Itajaí e Blume

nau, o sr. dr. Ari Pereira e Oli
veira, delegado de Ordem Políti
ca e Social.

Afim de tirarem o curso de

Preparação Militar, seguem hoje,
para o Rio de Janeiro, os oficiais
da Força Publica do Estado srs,

capitão Demerval Cordeiro e pri
meiros tenentes João Eloi Men
des e Duarte de Pedra Pires.
Tambem seguem, com o mes

mo destino e com identico fim,
oito sargentos, sendo que 4 já
cursaram o primeiro ano e ou

tros 4 sargentos, vão iniciar seus
estudos no ano corrente.

NOIVADOS

Com a gentil senhorinha Elv
filha do sr. Manoel Oscar da siI�.. -

va, contratou casamento o sar

gento da Força Pública sr. Amir
de Brito.

M ..<\.TRIZ: Rua Alvaro Alvim - 33137
Rio de Janeiro

FILIAIS:'em todos os Estados
Agência em S.Catarina-R.João Pinto. :;

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

Devidamente escoltado, proce
dente de Itajaí, foi apresentado
ôntem na Policia Central, o sen

tenciado Irinêu Celestino Dias,
com 24 anos, operário, afim de -----------__iiii

cumprir a pena que lhe foi im-

IE�;;�;;d;
-

INVERNO

MOOEL.AR
Associação Catarinense

de IDlprensa
extraol·dinaria

Schmid1:,

Liquida pelo custo 08 artigos de

v oE R
Reunião
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KIMONOS -BLUSAS-VESTIDOS -TAILLEURS-JOGOS DE JERSEY, etc.
.J

Co_nvoeo, de ordem do flr. Presidente e de acôrdo com o Af-
tigo, 63; § unico, �linea a, dos Estatutos, os senhores membros da
Diretoria, para uma reunião extraordinaria, hoje, ás 17 horas, na

I
séde social: á rua Felipe Schmidt. Será debatido assunto de alta
relevancia para os destinos da ACI.

Florianopolis, 22 de fevereiro de 1938.
LOURIVAL CAMARA

l' Secretário.

APROVEITEM
PREÇOS ESTUPENDOS

,
•

DE BARATOS

de
Roupas para crianeas de todas as idades� por preeos modicos a partit· de 2'000

fazer suas compras Rua Felipe

\..
....

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




