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A V O Z D O P O V-a--
RIO, 7 -- Informam da Baía! mascaro uma imputação misera- -----------------------'--

que o sr. Ariston Cajatí dirigiu: vel e o meio artificioso de que se PropriebH'BO e Diretor Responsavel J A I R., C A L L A D O
urna carta ao «Estado da Baia'>, I socorreu a defesa dum delinquen- ----- --.----------------------- _

Jepelindo as acusações que lhe \ te, a cargo de Evaristo e Pio ca-I ANO IV I . Fhn'�arlopOnS, Terça-feira, 8 de Março de 1938 INUMERO 109B
imputou o advogado Pio Soares I nedo ». -------------------------- ---------.-----------------

f�:�·,i�r.:i:�!��,�;�n:IUm-caso teratefoglco Ill]�"f caso V.- r\g e lncomprcv: r (rrtas taras heredita- •

rias de que seria portador Cajatí. A el·i�u("a nasceu COID 3 olhos.. seu I
- '.- -

Na sua carta àquele ve�perLi-1 7'
..

no baiano, o sr. Ariston afirma do 2 latel·ais e I na testa

d
'

flue a missão daquele causidico I �-

e u su r afoi a venda dum imovel perten- LAGOA VERl\IELHA, 7 - vida, apresentando a caixa tora-
r-ente a Adalberto para pagamento Pelo dr. Jairo Leandro, medico xica de tamanho e circuníerencia ./:
('e honorarios dos advogados que aqui residente, foi atendido um muito desproporcionados.
patrocinam a causa do ex-cadete., caso. d.e _part.o: no interior deste A parturiente vai sendo aten-

______""J:

Ariston, apesar de considerar murncrpio, CUJO resultado foi o dida diariamente pelo dr; Jairo M�I� "o;;na ; •

h b d djirduo e ingra to o trabalho pro-li
nascimento de um verdadeiro Leandro e passa rela tivamen te � Jhl CJi r10 tiue v In a rece en o OS 0-

í'íssional dos advogados de seu fi- monstro: um caso teratologioo , bem. ',o II. � '*'
lho, acha C;t:: é avultada a s?ma, que sql�de considerar raríssimo. I O caso despertou grande aten- nat�\t[·,S llie um mendigo da Caixa de
por eles pedida para patrocma-I

A pa.rturIente achava-se doente: ção na população local, tendo a ,

i em sua causa. O pae de Adal- �a dias, sem que conseguisse de- I
criança anornial sido vista por, ���!1��� ''''''::rIS'' falecilido ha selsberto acusa ainda o sr. Evaristo livrar. Chamado o dr. Jairo, ioi

'

inurneras pessoas. III&;;.-.;)�
Í\1 lU' IG , II .

de Mora�ti de tel-o intirnad�, por êle obr�gado. a l'e.alizar um� in-' r.@ litintermédio do advogado Jose Va- tervenção �I�UlgIca. Extraída a I
.ft�_E_ .... .. • Vq.hl a·s coma

ladão, para abar�donar a acusa- c�Iança, verificou-se que esta ti-
- HOte III eIoScão que pretendia mover contra n aa a cabeça completamente a- II U

"

�eu filho Adalberto. normal, observando-se de muita A �r?,,:{)ca arr�plOS a oc?rrenCIa' gou-a �ontar os rõ!os amoedados, rante a sua ausencia tinha enear
. Adianta Ariston que Valadão importancia a presença de três mores; POlICIai, J�lle vem d� registrar-se p�evemndo-a, depois das contas regado do recebimento da sua

Iôra portador dum recado do sr. olhos. dois laterais e um central. nesta CUI�Ltal. Arrepios de surp;e- I
Ieitas, de que quando ela, por esmola e bem assim da sua re-

Evaristo Moraes, nestes termos: A boca completamente irregular. O "Grupo Particular Recreio
za! �!'r�plOS _d� assombro! Arrepios sua vez viesse a morrer, lhe teria messa para Tijucas, o celebrado

«Diga ao seu constituinte que si apresentava duas pontas de Iin- I Dramatico" encena hoje no "Tea- de indignação! 'que prestar contas, na outra vi- «Rei dos Usurarios», que explo-
não retirar as acusações que fez gua as quais se ligavam comple-j tro Alv�r� de Carv�lho" a magnítí- Trata-se de um caso em que a

; da, da herança que lhe deixava, rando até os mendigos, poderia
.- .. b .. ca comêdía de MIguel Santos HO- ,'. L"

.

I ,i f' 't! d Iát
.

b
-

contra seu filho mandarei abrir tamente na ase. Duas camosl-I TEL DOS "MO�ES A dí t lb
- - ganancia a mje o exponencia ma- I roa mm o aguem o a o que muito em chamar-se «Rei dos

,
,

. .
.

r. fi'. IS II uiçao r-', d
-

. I I .

d I V b dlima devassa em Ilheos sobre sua dades imitavam presas laterais, i pela ordem das entradas ê a seguín- XImo. a sua concepçao, em

que!
vamos re�e ar e que. sena emo - aga un os».

vida privada. Pol-o-ei na estrada I além da gengivas todas irregula- i te:
, .

a agw.Lagem se revela .em tod.a �e a servir de precioso tema a O mendigo seguiu para Tiju
da amargura ainda que me pro-

I
res com saliencias e reintrancías 90RNELIA, Sta. Eloa Bn_to; a hediondez da sua baixeza mais i Schakespeare, Dumas ou Zola, cas, sendo que, de então para

cesse»' "asaemelhando-se no conjuto â. VsOI'IUOzI!INOs' s�. Atl'fl:1:tandRo _camt lSAaLo; infima; em que a usura invade I se fossem vivos, para o mais sen- cá, nos dias de distribuição,
.

a, • , .

� n., r .....er o Ino eIner; - .

1 d dDeclara Ariston que respo�deul b_oca de um cão. Na parte supe- F'REDO, Sr. Ar�a�o Lucio; GEREN- os corpll� qu;- .se transformam, na

I
saciona e to os os romances. mando do argentario, comparecia

r.o rerado nomeando o sr. lola- flor do craneo obs@rvava-se um TE,Sr. Ivan NatIvIdade; EUFRASIA, profundeza gehda dos tumulos; uma empregadinha sua, afim de
chio Diniz para auxiliar a acusa-I

orificio de fôrma circular, ladea- 82:a., Elita :C�mpos; ADELAIDE, Sta. em que a audacia tripudia sôbre Caixa de Esmolas receber a triflte esmola do mise-
- d' f'lh Ad lb E d d n d 'd

Uma Camlsao; JULIETA, Sra. Ze- a des e lt ra a a' r d b I
., çao

.

e seu I o a erto. o por uas mussas e teCI o nallIa Silva; AMBROSIO, Sr. Dan-
v I ,li m Iga. os po res rave.

conc!ue �ua c�ta solicitan�o sua 'seme�hant.es ao epaiico, imitando I te Nat�vid�de; ARNALDO, Sr. Ma- ebfarralJado� e desvahdos: A Caixa de Esmolas, criada
Ha dias, como de costume, -,8

pubhcaçao e dlzendot «AssIm des- perfeitamente duas orelhas. O lIoeI Barbosa.
_ .

A trügedIa daquele Vll1VO, que pelo austero e nobre desembarga- empregada compareceu p a r a

peso total da crian.ça era de 4. 750 ()rt;�'.ê����� �� �:/�si�v��v�e f11��� tendo apenas uma filha. e o� seus

I
dor Medeiros Filho, quando exer-

desempenhar-se da missão costu
......------------- graD?-as e o cumpnm.ento de 56 o apoio dos que entendem um pou- cofres ó.b�rr0tados de OITO, a h�- ceu o cargo de Chefe de Policia, meir�. No momento, porém, em

centllnetros. Era mUlto desenvol- '�ochinh() de arte. ra da morte chamando-a, obn- é uma das nossas intituições fi- que .Ia f�zer (ln�rega da esmola� o

A ca''·.nhoneira 'O--G-"E
---

. lantropicas que mais tocam ao coml.8sarlO FulvIO, por acaso, ID-

I "T�
...���� N i& A �'E'3i)�"f'ifVWNA' . -

f d querltl da menor, de como ia pas-�� � � �"Y'! Jl'!:.tL'" .ii. a sentImento cnstao, per uman o a d d '

d T··
_o:a"" ..""....., .......... I

alma caridosA da boa gente da �a� o.. e sau e, em lJucas, °

ING f..�RSOAU
..

G�SB��,BBO'
iii.-,J-\--;;;-;;-----Dõ---;;..;;7""-.-P�,-;;-H----iiiii,-G�l�!�.-�, t----/-\---�-�, �

'-

'1---- .

-I
.

� 'f _-' ,-;-- i d�'��' s��'j'r�id��e���a'a���r��: I �Q�c:�::�lerneIlte, \
.

mocinha, li- J'

HnH _mmr ??u > ue -;? Y'H#UnüI1U?It ..:·iIII: }{fTmmm:UII@W:@> � pelo auxilio permanente de co- mltou-se. a respo�der.
merciantes, industriais, funciona- -«COItadol Ja morreu a mui-

rios públicos e outras pessôas que,
to �empo... "

escondendo-se no anonimato nun-
k urpr�o o

.

comIssano Fulvio,
f I .' . - voltou a mquenr'ca a tam com a sua contrIbmçao M

'

para tudo quanto se relacione ao D
-: as tens a

�
certeza que °

ampara dos infelizes. ommgO$ mor�elJ..
De dez em dez dias, na Secro- -«Tenho. SIm senhor.-respon-

t
.

d S P'bl' deu.
ana a e�urança u Ica; ° E L. dcomissario Fulvio Silva, ellcarre- . m. lIHce � declaração, o co-

gado da distribuição das esmolas,
mlssarIO FulvIO recu�ou-se a fa

entrega a cada um dos 122 in-
zer entrega do. donatIVO.

I
felizes, registrados no livro res-

A moça retI�ou-se·A Chegando
petivo, a importancia de 6$000.

a ca�a, narrou a p.atroa o que se

Na sua maIOrIa, os socorridos, passar�. Uma saraIvada d� im
I são pessoas de avançada idade, p_:oper!os e de ameaças, caIU eD-

I que encontram na dadiva daque- tao, so�re a menor. Iam cortar
le obulo, o unico· fio que os pren-

lhe a h!1gua, por ser· cOTprida
de á existencia, proíbidos, como d� maIs En�her-lhe a boca de

são, de publicamente estender a
pImenta Metel-a num quarto es-

mão á caridade. curo. ...
.

A
:,

A fixação dos pobres socorri- Por f�m, a patroa, mandou-a
dos em 1�2, resulta da circunstan-

de �ovo a Ch�fa.tura, com um r.?cado
eia de poder cada um deles rece- e�lSlnado. Tlmlda, _treT�end�, apro
ber quanto baste para não mor- xlmo.u ·se do �omlssarIO, dIzend�,
rer de fome, sendo que, á medida quasI em s�gredo. A

que falecem, vão sendo 8ubstitui- .

-«A mmha patroa mandoll
dos por outros.

I
dIzer que mandasse o dinheiro.
porque o homem ainda está vivo»_

•
Se surpreendido ficára o comis-Avareza de Agiota sari0 Fulvio, com a primitiva in

formação da menor, relativa .-á
Existe em Florianopolis um morte do mendigo, recrede�cia

argentar-io, possuidor de vanas agora essa surpreza, com o reCll
centenas de contos, proprietario do qlle lhe era dado pela crianç�,
de vários prédios e de grande em nome de sua patrôa, pojs
numero de lotes de terrenos para momentos antes recebêra, pefo

BOMBAIM, 7 - A pratica do! os e ata('a['am-no� imediatamente. construções. telefone, do delegado de poliem
canibalismo, que de ha muito se

Agiota seguro, arranca aos que I
de Tijueas, a confirmação de que

achava adormecida na India vol- I Dois entre os canibaes ficaram
lhe caiem nas mãos, por fôrça o mendigo Domingos dos PassOs

_____ tou a irromper na área de Gun-: ligeirament0 feridos, mas todos
das contingencias angustiosas da Prazeres havia falecido no dia 8

S vida presente, COUTO e cabelo ...O de Setembro do ano passado. r
pur, perto de irmllr, na parte' fugiram, caBi:egando comsigQ os '

central da penil'lsula. 1 corpos roubados ao cemiterio, No
do, a piedade, a compaixão, não O comissario Fulvio cientificou.

Em principios de janeiro os dia 'leguinte enviaram um bilh�-
encontraram jámais guarida no de novo a pequena, que não po-

canibaes sequestraram e devora- te dizendo que t.inham devorado
seu coração. Seu semelhante, va- dia entregar-lhe o dinheíro. •

le pelo que possue, tornando-se
ram quatro créanças, formando-se os cadaveres, «afim de apaziguar
ent.ão ums força especial de po- os deuses».

tanto mms valioso, quanto mais A senhora na poUe�
licia para combater os devorado- existe a possihilidade de mercade

jar baixamente com os haveresres de homens. . Desta feita é a propria esposaque lhe restem.A despeito, porém, do bando do milionario, que, por causa dOR
armado, os canibaes praseguiram Secretar •.o 6$000 vai á policia. Quer o dl-
os seus assaltos noturnos e leva- A tragédia em si nheiro, declara. O homem não
ram creanças recem-nascidas, cães morreu. Não passava tudo de um�
e mesmo defuntos. Certa vez tra-I da Fazend.a_ Ha quasi um ano, talvez para bobagem da pequena empregada.
varam uma violenta batalha com mais, Domingos (los Passos. Pra- O comissarIO Fulvio, enervado.
habitantes de povoados locaes e zeres, um dos mendigos socorri- ante tanta miseria e tanta auda-
feriram muitos inimigos a flecha- Do sr, qr. A)tamiro Lobo Gui- dos pela Caixa de Esmolas, sen- cia, ordena-lhe que se retire e
das.
.. .

IQarães, digno secretario da Fa,- tindo-se doente, solicitou permis- manda intimar o marido, no mo-
A ultIma façap4a dos cCln1baes zenda do Estado, recebemos OQ- são para passar algum tempo n\}' mento em que este atravessava

foi um assalto a um cemiterio pa-j muuicação de haver assumido em : cidade de Tijucas, o que lhe foÍ lo jardim, ajoujado ao peso dé
ra roubar quatro corpos recente-I data de 5 do corrente, o exercicio i concedido. Obtjda a li(ença, co-: du&s grandes melancias, trazida�
mente sepultados. � policia e os li do cargo para o qual foi nomea-I municou o referido mendig0 ao' debaixo dos braços, a compareceI;
camponios conseguuam de�cobril- do. I comissario Fulvio Silva, que du-l. Continúa na 8a.� páiin\ti.

PROCESSO DE CAJATI' ,
-

I
Cajati ao!

Baia"
carta do

"Estado
sr. Ariston

da

� �

d.� I' �êsos três A saude o

generais so- gener�1 Per�

viéticos
· shlng

I TUCSON, 7 Embora não te·

LONDRES 7-0 DAILY EX- nha havido nenhuma retrogressão
PP. ESS .

f
'

d M .
no estado geral do general P.er-

l

_

m .orma e, .oscou que I shing, em relação á noite anterior,
três génerals do exercIto verme-

I o bGI�tlm médico fornecido ás ulti

�t Ih?, Kovatchenke, Vostouchov e' mas _h�ras de o�tem d!,zi!l que 2-s
� Nlkolaiev, que ocupavam postos C(_n�dl�?eS do. emermo amda l!_ao

," h f' comissariado da sena� ,em vIrtude das perturl)a�oesc e Ia no .' A , renaIS.
C'U1lrra, foram detIdos ontem a Doi� médicos ainda se COnSeTllam
noite peja GPU e lançados nos á cllbeCei!3 do se�eral, e o !e�ente
('-<8.rceres da Lubianka, por terem cor,on.el S. U. Mar�etta, medICO _dO
nre .J' ct d. a

� :-:rclto e especialIsta em moles tias
J:' m�:llt� o �. prepara o um

cardíacas, fez cancelar a passagem
cOnSplLl.çaO milItar e um atenta- que bavia tomado em avião pa' a
do coO': ia Stalin, rcSressar a San Antonio.

Uma

RIO GRANDE, 7 - Atracou
neste porto, a canhoneira inglêsa
SCARBOROUGH, sob o Goman

do do capitã€> de fragata Hugo
Nicalson. Estiveram a bordo
daquela belonave, em visita, as

autoridades locais e imprensa.
A SCARBOROUGH zarpará

deste porto terça-feira próxima,
com destino a Punta Este. Du
rante sua estadia aqui a oficiali
dade e tripulação da canhoneira
britanica serão alvas de signifi
cativas homenagens.

........ _ ..-._-----------�

�-

Reforma do
Ministerioda

Viação
RIO, 7--Sobre a falada refor

ma do Ministerio da Viação, o

ministro Mendonça Lima resolveu,
para evitar exagero de noticiario,
fornecer um comunicado aos jor
nais que trabalham junto ao sell

gabinete.
Esse comunicado será distribui- I

do na próxima terça-feira e cons

tituirá uma exposição com deta
lhes do trabalho que vai ser sub
metido a apreciação do presidente
da Republica.

\'

ZET

nossa

A

meses,
policia

�

as

Uma parada militar tirada de avião
--_._-----------_._-------------- .

Supremo Tribunal SeqlJestradas e devoradas
de Justiça .� quatro cl.aeanças

Em sessão ordinaria reunem-se,
hoje, os srs. desembargadores do

Superior Tribunal de Justiça.

I 'l.
' �' f'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Foi o seguinte o movimento do
Gabinete de Identificação e Es- ASSUNÇÃO, 6 - A Po
tatistica Criminal, no período de 4 licia continúa a efetuar diligencias
Janeiro a 19 de Fevereiro do para apurar completamente o

corrente ano: caso da existencia, aqui. de um

Identificações para fins de na- escriturário de recrutamento de
b íiciai E RIO. 7 - Anuncia-se que o

turalisação: 2; ldentilicações pa- oficiais e su -o iciais para a s-

h diriaid I L' arcehis..o D. João Becket acei-
ra averiguações de antecedentes: pan a, irigi o pe o sr, UlS

•

d d B
LOS ANGELES.7 - Em 3; Identificações criminais: 6; Gonzales Liziar, o qual agia com t?IUdO �03n4�lteCPara ora

°Er o, :a- �INES COROADOS
Id 'f' 'f' - f I dE" N SI o ongresso ucanstrco

vinte municípios vizinhos não ha entihcações para ver! icaçoes o nome a so e rrmmo unes,
I 'I I', •

, d id id d t Id ili """ .' d ili R' d nternacionat, a reauzar-se em
X' 30 hmais luz nem força eletrica. Mui- e I enti a e: ; enti icaçãõ I

ten o como aU"1 lares icar o

Bd"
CINE RE , as 7" oras-

I ·1 d d I h f 1 Id 'f' R L V I u apest, em maio pWXH110. COUI")AÇ 'DO SEBASTOPOLtas oca i a es estão pareia mente para «c I\U eur»: ; enti reação omero e azaro asques, qu,: I
t ü ,

b
.

d d I d f'" I b f " ._1 com Camilla e Theodor Loos.
su mersas. em virtu e e exc usão as I elo tam em oram presos, _

Nos lugares completamente ras do Exército: 1; Ídentificações I Entre os documentos seques- A_ L i ga. das N ações I CINE ROYAL, ás 8 horas-

isolados, a população está re- solicitadas pelo M. M. Juiz Pri- trados, encontram-se recibos fjr Amer lcanas 1 Espetáculo do Gremio Dramático

cebendo alimentos por aviões. vativo de Menores: 24; ldenti- mados pelo sub-oficial paraguaio
I
com a peça-O HOTEL DOS

Iicações para obtenção de passa- Milctades Chamoron, provando P '\RIS. 7 _ Nos óculos
AMORES,

ARCADIA, (Cal�fornia) 7- portes: 19; Identificação por mo- ter recebido dinheiro para o t e :

cliplomaticos, acredita-se que o .�"' .• _mu,� .. � ... _ .. _m�� .. _ .... _

As eh.uvas torrenciais caidas nes-I tivo de de�ordem: I; Identifica crutamento.
. Quai d'Orsav encara com amai-

ta região, emb ira não provocas- ção por cnrne de furto: 1; lden- A policia apurou que MIlcta-
or simpatia e aprova a creação [;;;',tE �'F�OEU _

sem enchentes, provavelmente tificações para obtenção de Li- des Chamoron. partira para Sue-I da Liga d ss :'Jações A 'TI':r:CéliJ3". '$E uma bolsa de côr preta
empanarão o brilho da quarta vramento Condicional: 2; Identi- nos Aires, em companhia do te- assim como toda ii. iniciativa ten na Catedral scxta-, .. ir a última.
grande corrida de Santa Anta, ficações para fins de legitimação: tente Gilberto Grugada. tend» dente a conseguir a consolidação pedindo-se a quen a encontrou

marcada para boje. 4; Identificação para obtenção detido ambos quando o trem pa", da oaz no mundo. eatregar nesta n' hçãn.
O Cavalo favorito é ainda Sea- de carteira Funcional: 6; Identifi- rou em Vila. ii' '1i;�,"ifti!;!i!rn:_#.iltil!ílIlPfT3_IT�1!!11'��",lá..�����

I
biscuit. Correrão os dois pare- cação em virtude de ter sido ex·· 19n..a-se se chegaram se-I JA' EXISTE NAS F"\R-
lheiros sul-americanos A m O r cluido da Força Publica: 1; Car- guir para a E�panha alguns oíi- J MACIAS O GRANDE

Brujo (argentino Ligarotil (uru- teiras de identidades expedidas: ciais paraguaios, antes de desco-I REMEDlO INDIGENA

guaio], 55; -Olicios expedidos: 120; In- brir a organização. I fi L I X I R

Amor Brujo . será montado formações aos Gabinetes conge- A policia pôs-se logo em

con-I Tap a JS Ó S
por Francis Maschk e embora te- neres do Paiz s ibre antecedeu- táto com a policia argentina, em

nha cumprido performances sen- tes: 88; lndividuais recebidas dos virtude de uma carta encontrada I preparado com ervas e

sacionais nos primeiros dias des- Gabinetes congeneles do Paiz: em poder do chefe da trama, o raizes indigenas da

te ano, não tem trabalhado bem 61; Individuais pesquisadas: 88; qual fala na possibilídade de se-I nossa flora
e está sendo discretamente co- Boletins Negativos recebidos rem obtidos. em Assuoção, pas-] INFALIVEL NA CURA

E 'I DE REUMATISMO E IM-
tado. dos Gabinetes congeneres do Paiz: saportes para a uropa.

I
Pí.]REZAS DO SANGUE

Lígarotí é tido como ligeiris- 10; Boletins Negativos recebidos
.

d ilh d G bi t d t
. ') ASSUNÇ,i\O, - P\� autori-j E CONTRA ULCERAS

simo para uma prova e rm a, os a IDe es o es rangeiro: .... ;
DE BAURU', FERIDAS

mas as suas probabilidades sã" Boletins Positivos recebidos dos dades policiais prenderam/ontem, ANTIGAS, ULCERAS MA-
incertas uma vez que a distancia �abinetes congeneres do Paiz: 2; varias pessoas acusadas de par· LIGNAS, ETC. USE
será de uma milha e quarto. Pas5aporte� .visados: 16; ��s- r ti�ipa�ão no «compiot». para en-

! saportes expedIdos: 19; OfICIOS vlar a Espanha republIcana nu- TA PAJO'S. LIQUIDOLOS tANGELES, 7 - O rf'cebidos: 32; ProntuariQs abe(· preeto�os of�<fiais e s,ub-ofi�iais �ue
numero de vitimas causado pelas tos: 129. \ !lutaram na guerra dQ Chaco O laboratorio garante a, cura. '.

inundações é ligara !lvaliado em Boreal.
150. A vida, entretanto, norma·

liza-se pouco, graças aos esfor
ços desenvolvidos pela Cruz Ver
melha e por todos os cidadãos
em condições de prestar socorros

aos refugiados.
E' ainda muito dificil avaliar

a ex�emão do desastre cau�ado
pelas chuvas torrenciail' que de
vastam a California do Sul, numa
frente de 150 quilometros. Os
pnnClpalS estragos parecem ter

Cruz Vermelha e por todos os

arvores frutiferas, que foram com

pletamente danificadas. Os cine
mas. as Igrejas e outros lmovelS

abrigam os refugiados. As autori
dades envidam esforços para rc

tabeler o mais breve possivel as

comunicações entre os pontos qut:
se achàm isolados ha 72 horas.

!f"I'....
"' .. :

".,:;,

A GAZETA

A s enchentes
na California

AcentuDu-se, ontem, a de
elini. da exurrada.. Os

iii , ,

preJulzas, porena, ascen.
dem a eno ..mes cifras

Secretaria
de

Segurança

Numerosas
em

LOS ANGELES, 7 - o
total de mortos e desapareridos
em consequencia da inundação
eleva-se a 269.

Entrementes, no sul da Cali
Iomia, ainda se acha isolada uma

zona de milhares de:' milhas qua
dradll.

Ceatenas de pequenas comu

nidade!! estão tentando por todos
os meios restabelecer as comuni
caçõ�s.
As estações de radio de on

das curtas são por enquanto o

unico meio de transmitir conti
nuamente as informações sobre
os efeitos dos temporais em uma

região de 100 milhas de raio, a

partir de Los Angeles.
Após quatro dias de chuvas

torrenciais o tempo melhorou ho
je, durante a manhã.

Numerosas usinas elétricas de
pequenas cidades ainda se encon

tram meio submersas ou bloquea
das pelas barreiras que correram.

Milhares de refugiados ainda
não puderam regressar a seus

lares.
As turmas de trabalhadores

continuam a procurar os corpos
das vitimas.

Mais da metade daa pEtisoas
cujo pafl�deiro é ingnorado são

consideradas como mortas.

Direçao dos professores
João Roberto 'Vlcreica,..João
Rornario Mo ....eira, Elpidio
Barbosa e Wilrnar Dias IFuncionará este CU'so a partir de 15 de março do corren

te ano, preparando alunos para os exames de Madureza. na fôrma
da Legislação Federal.

Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO PAIS.

As aulas funcicnarão todos os dias ureis, á noite.

_-

LOS. ANOEI ES. t -Um
raio de trinta milhas ao sul da
California ainda se acha isolado
pelas inundações, calculando-se
os mortos e desaparecidos.
A todo instante chegam no

vas noticias pelo radio. unico
meio de' comunicação com as zoo

nas devastadas.
'

As pontes e estradas se en

c�ntrcnD bloqueadas pelos desmo
ranamentos. Ha milhares de desa
brigaàos.

Os corpos têm sidQ arrastados

para o 'mar pelas correntes impe
tuosa••.

Foram encontrados ate agora
59 corpos�

CURSO DE'MADUREZA

MATRlCULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri

gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça l5
de Novembro n. 3 com o dr. Wilmar Dias

(Edificio do Antigo Correio-Andar superior).
Horàrio-9 às 11 e 14 às 16 huras.

--

LOS ANGELES, 7 - Se
gundo infurmações de última hp
ra o balanço das consequencias
das inundações que ha cinco dias M I Ih Con- REGIM.E DE AULAS:--O regim� de aulas obedecerà, em tudo.
assolam a California pôde ser a as ve as certa- aos reguiamentos �rescfitos para os Cur
assim estabelecido: se qualquer mala. Vai-se liOS set>und3rios do PaIs, com frequência

Cento e vinte e quatro mortos a domicilio obriv.atoria, provas mensais e parciais
ou desaparecidlis; cerca de cem Tel. 1436-- Chamar Pinho boletins de Ilproveitamento, etc.
cidad� oti �dciasdevadadM;20 ������������������������������������

mil pessoas . desabrigadas.
Ain.da não é possivel apurar o

vulto exato dos estrago!l causa

dos pela inundação devidu ar) fá
to de

'

se acharem interrompidos
em varios pontos os meios de :0-
municação.
E' de notar, no entanto, que

durante a noite de ontem, a chu
va ce"óu e· as aguas começaram
a retirar-se.
O· · prefeito de Los Angeles

declarou J

que o perigo tinha d�
saparecido na& imediações desta
ci�

Já está restabele:'cidrJ o trafego
ferroviario entre LOI Angeles
e San Francisco.
Tambem os serviços aéreos

foram restabelecidos. Segundo os

calculos da Cruz Vermelha, o

Dumero' de casas inhabitaveis se

eleva �té agora a c@cea de mil e

quiohentas�

International Machinery

Engenheiros importadores •

,

Sra. Agricultores e Industriais!

Company
Rio

,/lumente sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo

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

VELADORAS, MAQUINAS AGRICOLAS E PARA TODAS AS )NDUSTRIAS.

Motores a oleo crú Diesel "Caterpiltar"
Peçam informações e· catalogos a.o Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

1-1. AVIL.A
Escriterio Rua Censo Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 156·1 •

Telegramas "Avila" Florianeoolis

_."
-- ...

�.

Florianopolis, 8---J--193A

prisões
Assunção

cinemas

CA �lnAZES
O DIA

ODEON� o lider dos

D. João Becket d 15-
�\'.)ROGRAMAS DE HOJE:

cursará na H ungria -A'S 7,30 uonas
Um filme esplêndido com Son

ja Henie e Don Ameche

Ilahdma do patim.

Unico a�\ente DO sul do Brasil
L. Ro�anowski
FLORIANOPOLIS

..

Especialista em mo/estias do aparelho genito urina

no do homem e da mulher-Mo/estias de senhoras:
Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Clinica médico cirurgica. Fraturas em geral.
Eletricidade médica.

Sá u I ODr. Ramos
Assistente do serviço de cirurgia e ginecolJgia do
Prof. Brandão Filho. Ex ginecologista do: Fundação
Médico-Cirurgica do Rio, Diret()r do Instituto de
Previdenda Clinica do Rio. Sub di;-etJf dI) seI viço

médico da Assistencia dentaria infantil do
Rio de Janeiro

'Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de O'no Preto, 11 - FLORIANOPOLIS

..................II �MlBr *�!t��>�'ae ...
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R,AJiO ! I BELO HORIZONTE, 7 - Um

(fato singular na historia adminis
trativa do pais verificou-se nesta'

�m""""",I&P$íQííílViltB mWiim capital durante n posse do Dr.
Rubens Noronha Vital, efetivado

Para O Centro d por decreto do presidente da Re-
- VI ,_ n e publica no cargo de di-etor regio-j

nal dos Correios e Telegrafes em

Iconsequencia do falecimento do
ex-diretor Dr. Carvalhais ele Pai-

Pelo paquete Itaqacra, entrado va. O novo diretor dos Correios i HO�..�R!2: das 10 11�� ás 1.2 e das 2 ás 5
na manhã de ontem do Rio de Janei- foi empossado em sua residencia I mI . -- __.II W!!!IW rmi§w..... rr

CHARTRES, 7 - James Wil- ro, chegou a esta Capital a Sta. Ma- dentro do quarto e deitado na:
lian', que aloga ter batido o re- mia Luíza Lima, técnica,de enfer-I sua própria cama. E' que tendo

d di I J 1 • magern da Sau'de Pu'bhca e fun I ' d;cor mun ia ue SUltOS em para- cíonarta do Ministério da Educação
e e falt�do a hora :-narca a �ara

quêdas, utilizou-se de um velho e Sau'de, posta á disposição do Es, a solemdade, no JUlZO dos Feitos I

Cparêlho pertencente ao general tsdo para o serviço do nosso P. da Fazenda, o juiz mandou um i

Vuillernins, (;0 qual saltou de uma S. PÁ' St M"
"

dos seus auxiliares procurá-lo na!
I I o '{lO I

.

d a. arra Luíza Lima, en- . -

I b
-

f-oatura (e <..',1" me ,rOH, cam o trou ontem mesmo em suas funções, repartição, onr e tam cm. nao UI,
durante H,I segundos a uma ve- dirigindo a sua especialidade nos encontrado por se achar enfermo;
locidade ,:c 204

o

quilometros por I servícos de ambulatórios do Centro em sua residencia, á rua Pernam-I'hora, pois sórnení e abriu o

para-j
de �au'de, r�cen�emente inaugura- buco n' 333, Então, num requin-

quédas quando faltavam 400 do a Rua Joao Pinto, 51. te de gentileza, o magistrado, se-

metros para atingir o sólo. guido de todo o pessoal, sobra-
Embora o I ecord ainda não te- çando os livros competentes, di- ,

nha sido oficialmente homologado, rigiu-se á morada do enfermo,!
Willians confirma ter batido o Blu�bara ving1QUea de realizando a cerimoniá em volta'
record anterior de 7.900 melros um 1�3i do seu leito.
estabelecido pelo russo Evdeki-
moff. BAI'A, 7 Noticias prece-
Descrevendo a audaciosa proê- dentes de Gongogi, ruunicipio de'

sa, Willians declarou mais tarde: Ponções, diz que I) conhecido Ia- �IIUII\ihlla de es�rever
«Durante a descida com o pára- zendeiro Antonio Henrique Cer- REMINGTON
quédas fechado não tive a sensa- queira contratou os serviços de
ção de estar caindo, mas sim, de um «jagunço» para eliminar o Vende-se por 950$000. Em per
estar sendo levado por um fura- jovem João Pereira, muito ben- feito estado. Tamanho proprio para
c ão. Algumas vezes descia a ca-

i quisto na localidade. O motivo escrttorío Iníormacões na r;erencía
Lrça, virava no ar, somente con- desse odio do fazendeiro ao rapaz, desta folh:l.

.

segui o eq?ilibrio com a abertura II f?i ter este se en�morado de um.a
-

o

-;;---
do paraquêdas». filha daquele, a Jovem conheci- Adora"'ao

. do pelo apelido do <Bila ». As I
- Y

. I noticias adiantam que o rapaz I é a marca que domina na atuali

i efetivamente está desaparecido ha dade e dominará sempre.Qualque-

'Carlos da Costa l varios dias, o que mais robuste-I que seja a sua necessidade de

U..:J ti ! ce a suspeita de ter sido realmen- perfumarias, prefira sempre

Pereira I
te assassinado. , Aads(�raam:ra:aO

_

• v Rua �onselheiro Mafra n· 41-0

Assumio o cargo de Diretor da
IEm 98.0. q u. i :I o c i c los li é�.'"

,."
TELEFONE 1.561

Bibliotéca Publica, sábado ultimo, _""''''!'"'' _TrrZ!m .:." _

-....
•

-
,

- .

o nosso coestaduano sr. Carlos
da Costa Pereira, sobre quem a

clarividencia do sr. dr. Nerêu
Ramos fez recair a escolha para
tão importante mislér. Historia
dor, figura de grande projeção
llas letras catarinenses, jornalista I

brnhante e culto, o sr, Carlos da!
Costa Pereira será um continua' i
dor capaz e seguro da grande o-Ibra de remodelação imprimida
pelo professor Fernando Macha-Ido, com que conseguio habilitar
aquele departamento ao fim a I
que se de:;;tina.

I
I

Condecorado o presa
I

sidente Getulio
Vargas I

PJ1TROPOLIS, 7 o sr. Getu�
lio VarBas foi distinBuido pelo go
vêrno da Finlandia com a Grã-Cruz
e Colar da Rosa Branca, alta conde

coração daquele paiz e em ca.sos

wuito especiais conferida.
Fez outo13a das illsignias o mi

nistro plenipotencial'io Eino \Vali

kangas, que para tal foi recebido
em audiencia especial pelo presiden
te da Republica, no Rio NeBro.

Após a entreBa da condecoração,
c'emorou·se o diplomais filandês em

cordial palestra com o sr. Getulio
Vargas.

E T ,.,.,

SALAO PROGRESSO,... O Unico!

A Dra, JOSEPHINA SCHWEIDSON
·

Um "sultão"
em FI-ores da

CunhaCHAnTHES, 7 - O Iamoao

f'araqllArlis! a francês. James Wil
Iians, conquistou. ontem o record
Jl1undiaJ (�e c.cdlu em para-quedas
quando lançou-se no espaço de
uma altura superior a 8 quilorne
tros acima (!r, ar' odrorno de Cou

Llay.

Frutas Naei®nais e

Est.oanjeiras
encontram-se ii venda no

.�
Salão (;omereial

lr Conselheiro Mafra, 10

Stokovsky desmen
te que se tenha ca

sado com Greta
Garbo

FILADELFIA, 7 o jornal EVE-
ING BULLETIN, que se edita nes

ta cidade, conseguiu uma liSa&ão
transatlantica com o maestro Sto·
lwvsky, o qual negou perentoria
mente c/ue tenha contraido casa

ment() mm a atriz Greta Garbo.
acresceI, :ando que ambos são ape-

jnas GRANDES AMIGOS.

,

i

ii
� ,

I
i

FLORES DA CUNHA. 7 - O in
dividuo Belízárlo Inácio dos Santos
tornou-se, ha muitos anos. amante
de AdaJla AnGina dos Santos. De
,ois casou-se com uma filha da
mesma e se fez amante de outras
duas. Assim é que Belizarío estava

I vivendo. nesta vila, com as quatro
I mulheres. oito flíhos � 11m casal de
velhos. seus paes, num estado de
míseria verdadeiramente deplorável,
dormindo todos numa unlca sala.

Dia 10 �IN�OENTA �ONTOS da "nossa loteria"
Jogam apenas 15 iuilhau-es Inteiro 15$000

Dia 12 - MIL (;�NTOS da Fed...ral
RUA FELIPE SCHM!DT N. 5

(Espeeialista em doeneas de Senhoras
e ereaneas)

ATENDERA! SUA �LINIC ..�

• •

egspcro

Laboratol1io Técnico
"P:I L O T"

Preso o lider
fascista

CAIRO. 7 - Mohamcd Belal,
líder da organizacâ» dos camisas
azues, filiada ao partido wafdísta,foi novamente prêso hoje. Tfnha
tido liberdade apenas alguns días da

'-·r----
8

_ _.:'._--
'*
-

-

? 1 t

-�-----·Il rJ:'�id�re;e����buiÇ�O n�:a t:l�:t�!�'
I Nr.' n D A ç A I co?te�do vío!���.os ataques contra o

1111 � 111:"' � primeiro ministro Mohamed Pachá
!ii I Mahmoud e contra o govêrno egip-

I cio. Oito outros membros da orge-

I .

O escrtterle comercial da firma I nização cos camisas azues foram

H A I
detidos com Mohammed BdaJ, sob a

"I
• VI ii, mudou-se para a rua Conselh�iro I acusação de perturbação da ordem.

'Mafra, n· 41-8 - loja, onde continúa a aten
der os segurados da MERIDIONAL, Com
panhia de Seguros de Acidentes do Trabalho,
e todos os demais interesses da firma. Adoraeão

I
a venda em todo o Brasil
notadamente na Capital da

I Republica.
! E8t� a maior _prova de 8U" a�ta ..,.....

iiiiiiiiNiii'j;
-- qualidade.

'

do dia 7 de mar�o em diante

110 NOVO �ONSULTORIO á

Oueam hoje pela

p.tE-8, Soeiedade

Rádio Naeional

Rua Felipe Sebmidt, 39
horas

DE

Gerken & ela.

do Hão de Jaueb·o

Programa diurno

DAS 6,15 ás 8.00 - 2 aulas de ginastica
pelo prof. Osvaldo Diniz Magalhães

DAS 9.00 ás 14,00 - Programa variados.

DAS 17.00 ás 19.00 - Programas variados.

Programa noturno

DAS 19.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

AlVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO DE OLIVEUiA
IUNDA BATiSTA

eom

Orquestra de Dansas
Eduardo Patané e sua Tipica Corrieutes �

Regional de Pereira Fiiho
Radamés e seu Swing Five
Romell GhIpsman e a Orquestra de

Concertos.

r
í
r
'_

A's horas certas, jornais falados com no

tícias em primeira mão, do Brasil e do mundo,
fornecidas pela A NOITE e oferecidas aos

oüvintes de todo o país pela casa Guimarães
Ltda.r

t

A's 19,30 - PALMOLIVE - programa em

cadeia com a Rádio Difu�oIa,atuam
Dircinha Batista, Castro Barbosa,
Jorge Murad e orqGestra da Na
cional.

A's 21.00 -- NOITE NA ROÇA - um programa típico CaIpIra
com Alvarenga e Ranchinho, Xerem, Tapuia e l'IUa tribu.

A's 23,00 SERENATA - Um programa de melodias e canções.

Speaker - Oduvaldo Cozzi

AMANHÃ -ORLANDO SILVA
ODETE AMARAL
BOB LAZY

I

I
no TEATRO EM CASA - ás 21,30 - a comedia ori-;
ginal de Jean Julien A «GOVERNANTE INGLEZA»,'
pela Cia. de Teatro da Nacional,e sob o patrocinio do
Banco Mineiro da Produção. I

F'jlolis .. R. COUSo Mafra�
FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

10

Aceatamos para concerto todo e qualquer tipo
garantindo-se o serviço

PÓ de arroz e rou ge
combinação feliz

ESCRITORIOS
CO PLETOS

EM

Pinho e Itnbuia

de 750$000
MOVEIS

s o GUELMANN

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Representantes nesta capital

MACHAD'O f!I Cia.
Rua João Pinto 5 �aixa Postal 37

•

j
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�Adola,r .SChWall� II·Dr. P. (am�:1I
Endereço Telegr.: DOLa_, -. Caixa Postal, 32 I Simõess. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA .'�

Frío

I

I
Diagnostico das molestias da I,ipéle (dermatoses em geral) i

Fob confirmação microscópio "I

ca e de Laboratorio.

Médico do D. s. P.
-

do Estado

CLINICA GERAL:

AGENCIA DE VAPORES
Companhia Salinas Perynas=-Rlo

o Pring Torres & Cia. Limitada +Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DEjANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (joinvile) e: SANTOS,
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, dlréta-

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
o porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Exterior
Recebe cargas de importação, do País ou. do Ex
terior, para desembaraço e redespacho para

as praças do interior
DE.SVIO DA E. DE FERRO . ARMAZEM PROPRIO
SERVIço GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODlCOS

PELE e SIFILlS

I
[ . ELETRICIDADE ME'

DICA;
ALTA FREQUENCIA E

RAIOS ULTRAVIOLETAS.
Rua Tiradentes, 14-Sob.

Telefone, 1167.-

II
At���9 �:r::h�e� �:: 81.11'4 ás 7 da tarde.

Proprietario:'- IZIDRO PEDRO COELHO

o P d C t I
�

I
Rua Trajano N. l-(iobrado)r•. e ro a a ao

.

Diplomado pela Facul- Ftorlanopoltsdade de Medicina da
Baía

Ex-interno e assistente do
Serviço do prof. Moraes
Ex-interr.o do Dispensario

Silva Lima
Ex·adjunto do Hospua] FERIDAS

Graffée Guinle e Sanatorio ESPINHAS

Manoel Vitorino, ULCERAS

I
ECZEMAS

Clinica médica cirurgtca das , MANCHAS DA PfUJmolestías da

I DARTHROS
CABEÇA E PESCOÇo I FLORES BRANCAS

Especíahsta em I I RHEUMATISMO
NARIZ, GAijGANTA E SCROPHULAS

OUVIDOS SYPfIIU1JCAI
CONSULTORIO I • Jlualmente em ....

18- Rua Trajano -18 I'
U alleeço. ovJa ...

RESIDENCIA I.wu ,,1Itn�. .-..,. •

Hotel Glona ! "'AVARIA·-�
,I Diariamente das 16 ás 18 hs. I !

- Milhares d. CQI'IldOl'�
.

:lRUDf DEPURATIVO DO_o •

I

"

Café-Restaurante São Pedro

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

�milNHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Fornece comidas a domicilio
RIJA FELIPE SCDMIDT

URV
o 'CMAPE'U

N. I 00

BRA SI
o I

ChapeoDos
Quarenta
lTIilhões!

f .
,.

t,
:.'D•• ida
.!

á arise, durante este mês ve.ndemas com a desconto

Fl?Ijanop��38_ __:___:::
--- .:��n·�-.n 1

Fab And
I!l

r I c ·8 a uza
, I .

Martins Filhos, Ltda. Rio de Janeiro
Fabricante em grande escala de chocolate em pó e mais

fantasraa, cané!a e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mals de 70 anos. Exigir pro
dutos ANDALUZA é prova segura de bom gosto e de ze.o

pela saúde.

reaür.na sempre o seu valor I

F�epr�·sent c�'1 rlte :

____________�-o_- _

Cabo)
Tele jgramas.
Fano)

Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catarina

EUXIR DE NOGUEIRA
F.ni�f��l.'.do COU} successo em tod..a! mole.liits jJrovenientes da lYPbWIii hilpurt"z.?s do uaogue J Dr. Oswaldo

Cabral

Laranjeirast--

Enxertos grandes, quali
dade suprema: Ul'v\.BIGu,
PER.!\. LIMA e outras varie-

Residencia: Rua Esteves dades,

Junior, J 38---Fone-l.555 Um pé 2$500, duzia 24$,
cer. to 180$000. Extra íór-

VENDE - SE :e 3$.000 c. u:, LIrvJOEIROS
esplendída e confortavel casa, que tnX�1 tos �U1tO fortes, de
além de moradia

é

propría pélra!casa CECILIANO. MIUDO, GA·
comercial. recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA, 1 pé,
sítuadaem bom ponto na vila deBiguas- 3$500 duzia 35$000.
sú, e mais dois pctreíros com exten-

' ,

sa area de terras. O negocio é ur

gente. Tratar com José Sanches, na

ME'DICO

CA :.�LOS NJLSON

c R Y
fôrma

elegante

O,.

Côres
firmes

{Depositaria: A I e x a n d r e
PlU.A CONSEL.HEIF'O MAFRA N. 12 - FLOAIANOPOLIS
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Buzina
BOSCH
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... 6 a mal. barata, por6m 6

a melhor do mundo

O�)t i���'�'�
do sum,

__ fo.... - du um .om e vario••ona combinado.

...... que não consome bateria (2,5 amp.)
Immena. durabilidade

A

Jaio.ile, Lages, Laguila, São

Francisca da Sial

venda em todaa a. "oa.

C_SlaIS do ramo

MOSTRUJ\RIO EM:

Com prátca nos hospitais europeus

CLINICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ãs J8 poras.

------_._-----..__-�_._... �----

RA 10 X
GABINETE DE ELETROCARDIOGRAFJA

cLlNICA

,

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

traçados electricos)
.

CLINICA DE CR!ANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA
NERVOSO

Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade
médica

Laboratorios de Microscopia e Aná
lises Clinicas

ti��:�:�;�;:>i\����};:����;-;[��:;'!�������_��������l::t'�!�
� Cálculo de qualquer

"

Ptanta.execução.fts- �
,�1 estrutura em con- eauzaeão e direção m�
t� ereto armado de ob. as �
� e ferro Aparethamento com � .

�� pleto para constru- s I� ções de pontes em �
� concreto armado �
� �;
�;4 � Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçõe, de

� n C
a �.

b
Q ��- Wessermann. de Hecht Tzu, K&hn e Sachs Zorge) Oiag-

� "r'-lar "a rne I ro i'e I ro �.:.; nostíco do impaludismo, Dosagem de unia no' sangue etc.

�� h Exame de urina (reações de Ascheín Zondeck, para dia-

� g� gnostico precoce da gravidez). Exame de puz, escarro, li�
,,-, �t quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
� ENGENHEIRO CIVIL �� diagoosticos.

� �\)J Fernando Machado, 6
,- � TELEFONE I .19

I Rua 15 de Novembro, 416 D
SALAS 121�1�DAR

�.:.�.; ;;;;;;;
__I�"._.-,,:..;;s;;._F_l O�R�'_AiiiiiiiiN�O�P�O�L�'�S��

� Tel. 1503 Cu!!"itiba .. Paraná � 19r.· RiCard-(-�IIAccaciO Mo-I
tRJ

�ott.smann.. reira t
•

r,
tem seu escnp-

�l Ex-chele da clínica do Hospi
�{,J ',tal de Nürnberg, (P..Qr(!ssOr

� lndórg Burkhardt e Professor

�I:'�
Erwin Kreuter)

i1 [apeelalr_la em cirurgia

�.� geral

ll{4 alta cirurgia, ginaecologia, (do
� engas elas r senhoras) e partos,
� cirurgia do sislema nervoso e

� operações de plastica c

�.� CONSlJLTORIO·-Rua Tra-
� .ano N. l{l das 10 ás 12 e

.

� das. 15 aa 16.112 horás.

� 1 TELEF. 1.28; 6

� RESIDENCIA.
- Rua Este" I

� I
ves Junior N. 26 -Ó,

-1,� T-' LEr:; I I'
�.vC_--."

•

.'j"5'·'·.":"'�.-1�n3 �'''�;'���"if�'<o''tt:!NR.r''''.. ,�o<'_'�"_"'S"'.'
...,;:;·.·.,:F""':$' ...�·��'b;P�

, . 1:, •• 31
'.

'

.,.,.�v�;������I��· ��·���f4:·��..,.��,�;.:·:s...V...l: �\u �'. -
,--

�

tÔl ia de advogacia á rua

I Visconoe de Ouro Preto

n. 70. _. Phene- 1277.-

I Caíxi Postal, 110. IObras contratadas na I- semest�e
de 19·37

donte em concreto armado sôbre o Río Passa Três (Estr. Curitloa-S. Mateus)
Ponte de concreto armado sôbre o Ri.Q 5, João (Estr. Curitiba-c-lcinvile)
Prefeitura e Forurn de Mafra

rupEscoJar de Mafra
Grupo Escolar de Rio Negro
Grupo Escolar de Iraíi
Maternidade de Rio Negro
Estação Experimental de Vitdencias em Tijuco Preto (Paraná)
Diversas construções de t .stdencias

o

Consultas das 10 ás 12-
das 16 ás 18·

Consulto riu: Rua João

I
Pinto, 7--- Tel, 1456

• Res.Rua Bocayuva, 114

J Tel. 1317

Dr. Carlos-Corrêa' "

Partos - Molestias de
Senhoras e' ..

MoJestias de criançasl
Dlrelor da Malernldadtl
Medico do Ho_plal I

'

(Curso de especializaçâe em

molestias de senhor..) ..

Atende na Maternidade
até ás 8 1 � da manhã
e á tarde - Consuttorto:
ANITA GARIBALDJ, 49_,

�----------------
I 'Dr. Aderbal R.

da Silva
_.

J\dvogado
P. 15 de Novemho, 3 sob.

Fones 1631 p. 1290

..

Dr. Pedro de M_. ;:1
·

Advogado I'Rua Trajano, ir 1 sobraAo'
"

Telephone n' 14�i i, I

J

t: -.'- I' �
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VISTA BEM SEUS FILHOS
Lindas

,

50e graciosas confecções

ACA
para meninas e garôtos

ITna

Rua Conselheiro Mafra
B

esquma

C�mpanhia Nacional de Navega- V=-��E-sEl �m Õr�scium�
çã" Costeira Uma extensa áre� de ter�lli CRESCIUMA. fcarta)-Um

ras, no lugar Barreiros, conJ
;.

\
, i

d d d
.

a paC'
dos acontecimentos do Carnav",

uas casas e ma elr, ;:, -

.

t it s ezes diver I
deste ano foram os grandiososMovimento Maritimo ..Parla Flor�anopolis o para mUI 3d r

'd'loc:'· bailes á fantasia que s� realiza-
sas roças e man .iI, ' t , d CJ b M. .

bé! ba I ram nos sarocs os u es • am-

alplml e cba�a, hum '--

°poús'-I pituba e S.R. União Mineira.Serviços de Passageir-os ce ;:::je (�arges nana e oa c acara, c-

E b '] r l 1

!!!��������������!���������������""""� . J
•

I I sses &l es toram evacos ii, . '. -,' _._
- .. ..... -'--,_.

��'-'----�--I sU����ta�guélc��e��ebiade.) I ef�ito nos diads de Sabl\fd? e DFo-Para o 5ui
S B' I rmngo, segun a e terça- eira. 0-
Duza nos arrelros. .

.

'

..

���������������;����;���������������I
'

rBro acon�cmtn�s 508a15 que
_,__�

i �iltraf.;ás�ari1rn a toda espdall�á.O Paquete ITAPURA sairá á 12 do cor- O Paquete ITABERA' sairà á 18 do O ambiente de luxo dos salôes
rente para: corrente para: MAqUINA DE da. sociedades acima éra iodes-
Paranaguà. Antonina, ESCREVER cntivel. Uma confusão de
Santos, Rio de Janeiro, Imbituba luzes e ornamento que deslumbra,
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande Royal, típo 10, p. escritorio

'la aos mais scepticos. A orna-usada, mas em perfeito estado.Recife e Cabe.íelo Pelotas e Vende-se uma por preço muito mentação que esteve a cargo da
Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre vantajoso. Dirl?toria, foi dirigida pelo insu-
tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- peravel Hercilio An.ante, que é

na, rua Trajano, 4; ou Caixa Poso sem favor algum, um artista de
tal. 59. fino gosto, cerno [icou demons-

trado com o a.pécto explendoro
so que apreset.tavam os salões
de Mampituba. Viam-se lindas
fantasias que é impossivel enume

rar, no entanto destacavam-se
pela beleza e originalidade as d;,
exma. professora Olga Hora Ar
ruda, dignissima consorte do dr.

quan- José Estt!vam de Arruda, que
ap esentou se cem uma lindíssima
<,Escrava Egipcia» e a dos im

pagaveis Hercilio Amante, Cio
cmato Naspolini e Ero:ides Pra-

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

testado de vacina. A bagagem de porão deverá ser entregue, nos Armazéns da
Companhia, na vespera das saídas ate ás 16- horas, para ser conduzida, gratuita
menté para bordo em embarcações es peciais.

ISCRITORIO-PRI\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-CAIS BADARÓ N. '3--(FONE'I 666) -END. TELEG. COSTEIRA

Para mais lnformacões com o Agente

Para o Norte

J. SANTOS CARDOSO,
Casa no Estreito

o saboroso CAFE'AVANTE
Puro ou com assucar é vend ido na

Oasa "A SOBERANA"
2; -- Rua Felipe Schrl1idt .. - 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposiçoes e

verifique os seus preços
j

R. TRA..JANO N. e
Florianopolis

lM'4e:1 ;.s��qj��------����

A Favorita 11
Em loteria a sua favorita �
Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

NO Estreito Ponta do Leal

BILHETES

Federal e Santa Catarína

NOS CLt\SSIC05 ENVELOPES FECI lADOS

�----��

AVISO

A oficina de marmore de
Carlos Zech mudou-se para
o Cáes Frederico Rola no.

75, nos fundos de uma sa

pataria.
Compra-se qualquer

tidade de marmore.

VENDE-SE uma ca-a si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas aco-

modações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito
P

�

t t E I d
€.stado.

ara ver e ra ar a stra 31 Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 105. n·. 90.

quinta-feira
10 de Março

.... '-''1:f .. "

• l'-
. .. -�"'., ". 'o. ." _,' / " "�'..q,/� '_ ".

da Trajano

teso Realizarnm Lmb\.m ótimas
reuniões os Clubs Paraíba e

\Valmar Brito. Os cordões -Deí
xa Magua" e « Fidalgos Minei-
103» apresentaram-se em público
com ótimos conjuntes musicais e

imdas fantasias.
Foram dias de inssquccive]

prazer e fulgor, aliados a finura
e beleza do elemento feminino
desta V ll.!.
f; A' s Diretorias dos Clubes
1\1ampituba e União lvlineiros
chefiadas pelos srs, Ado Faraco
e Mansueie Costa e o cidadão
Elias Angeloni, dinamico e hon
fado Prefeitll àfste Município,
foram predigas em gentilezas e

incansa 'leis para que as fe,tas ti
vessem o CUGho de brilhantismo
C( m c.ue se realizaram.
�03 bailes foram realizados ai)

som do efmadissimo [azz-Band
«BanJo Manpituba> , dirigido
pelo sr. Agncola Indio Guima
rães, d. d. diretor do Grupo
Escolar f'rofessor Lapagesse. gu�
demonstrou, mais uma vez, a sua

capacidade e cultura. pois com

menos de um mez de organiza
ção de conjunto pode apresentá
lo em condições de competir com

os mais afinados grupos musicars,
(correspondente]

"

Especialista em Mo/estias e operações de olhos,
ouvidos, nariz e garganta. Eletricidade médica

Dr. J o ã o d e A r a u j o
---------

, ,;C','!.i(i
( ..Ó,

-:� ',J.?

Assistente licenciado do Prof. Sanson, do Rio de
Janeiro. Membro efetivo da sociedade de oto-rino

-Iaringologia do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
ganta do Centro de Saúde Pública de Florianopolts

Consultorio a te abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro PretC'. 11 - FLORiANOPOLIS

tMji6,tfWiMií2'§!MãW fi CRi4lit1fWHtí Ag -ue

3flCO do Brasil
Capital

FUlldo da reserva
10G.OOü:OOD$OOO
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM TODO O PAIZ
AGENCIA LOCf:..L RUA TRAJANO, No 13

Abana, em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Jur rs (COtlllERCIAI: SEM LHvIlTE) 2% ala
Dep, límttados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% aja
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias, com retiradas tam-

bem de quaisquer importaacías).
com avíso �révfo de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

DEPOSITOS A PRAZO-FIXO:
p(l 6 mêses
por 12 mêses
Com renda mensal

4% ala
5% «

4.5% ala

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses 4% a. a.

por J 2 mêses 5% «

Sujeito ao sêlo proporcional.

Expediente: das 10 ás 12 .e das 14 ás 15 horas
Aos sabados: das 10 ás 11.30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUrrla

o JOGO
Ar) apito do juiz entram

Caxias:

2· TEMPO

Rezende
Fredl Antenor

Carlos Chocolate Godinho

REDATOR: Carlos L. da Luz

I Caxias I
acidentada, o Figuei

o título

sómente discussões entre jogado
res, até que o sururú comeu.

A assistenc.a estava por de
mais, agitada e tinha alguns que

partida rru.rlt.o
rene�e vence o C;axias, conquistando
máximo de campeão estadoaL

Realizou-se domingo passado, Por sua vez, o

FígUeirenser,nou-se
e péd€ mais I!

o encontro entre as equipes do avança por intermédio de Paraná, Começa novamente o jogo bru-
Caxias e Figueirense, este passa a Ficá. que perde para to e não houve mais futeból.

Desde os primeiros instantes L auro, para enviar a bola a Foi selvageria por parte de al-
ela luta. o Figueirense dernons- Meyer, chutando perigosamente, guns elementos de ambos os qua
trou mais cl=sse que o seu adver- obrigando Rezende a comer, que dr os e o juiz não tinl-a autoride
ssrio, organizando bons ataques. batido por Meyer é mal aprovei- de.
O Figueirense esteve no StU tado por Paruker. Não se viu mais jogadas, ers

dia feliz, pois Chocolate fOI o Rezen-l� dá o tiro de rnéta, --------------------------

obstaculo, que a linha caxiense f,assando a Chocolate, que vem Curso Primário Antonieta Mauro deI iphil que transpôr, se con !u:.:índo bem, cst e passa a

A linha alvi-negra, teve seus Sabino que vira e Beck de cabe- de Barros
altos e baixos, tanto no primeiro ça, consigna o I' TENTO 0/\ I

d TAR,DE. Icomo no segunr o t�;mpo.
A deleza do alvi-negro esteve Sae o Caxias e Juwnal pli��il

em seus dias, e desde Rezende a Paruker, est a r�i:Iul,b(la com

ilté Chocolate os caxienses tinham binação, entretanto a f�lta df'
que suar, para c!1utu em goal. artilheiros dá ensejo a Ante ..o,

-

O Caxias apresentou um es- desmanchar com facilidade os ata

quadrão, vamos dizer bom, gues.
. , .

Odeia sezu a, pcrérn, -órccnte [nsiste novamente o Caxias r

rv1al ir heiro ; EI�i\io conhecem [ango re,de, ou; a ocasião d
fu' ..bé', o resto é somente bola abrir a o:'nblgem.

JJr'lB
c ente, O Figueirense rcar.e e h�

,
'

A linha caxiense, conduzia-se uma combinação de c'abeçn entre

muito bem, porém, chutedoie. Calico, Beck e Ivo, poié n Otavi
existem dois: Meyer e Jango. vigilante alivia a carga d� rr.unhc-

Enlr ta-to, o Caxias não con- caço.
v, nceu aos futebolistas da capi·' Reco por sua vez, ciisputa com

tal. que êle lenha si�o ° vencedor 'I Ivo, !e\'a, a melhor pé!ssan�o II

do Per! e Atletico, de São [ango, que escapa e chuta violen
Francisco. temente em goal, porém a bola

O Caxias abusa muito do bate na trave.

i,;go .pesado, principalmente Baia, Ivo � sub�tituido por Dico. iEmilIO e Mever, O Figueirense, agora exerce I

JUIZ: O sr. l\1anuel Guima- uma pressão e Otavio desdobra·lJ ães, teve uma atuação f{aquissi- se em defender chutes de Calico,
ma, não tendo energia e autorida- Beck e Pônná.
de suficiente para reprimir o ,jogo Otavio dá o tiro de méta.Car-
violento. los pega, passa a Chocolate, este

RENDA:AtingitJ 1 :900$000. a Beck, que perde para Mari.,POLICIAMENTO: Sob a nheiro, este avança passando a

direção do comiscario Oscar Pe- Meyer, que Clvança perigosamente!
reira, 0. policiamento nada deií.ou obrigando God�nho a botar para I
a desejar. corner, qlJt' batldu por Raul nao

I• produz resultado.
O Caxias agora organiza bons'

elp. ataques, porém a falta de aI ti· i
campo as equipes assim constitui- !heiros prejudica liluiti,simo o team Idas: joinvilense.

E com alguns ataques de am·

bos os lados termina o l' tr_mpo.Otavio
Lauro Reco

Malinheiro Emilio B(jia

l/leyer.. Juvenal, jango, Paruker e No 2' tempo. ambM os esgua.';

Raul.j d,ões apresentam modificações en· i
figueirense: lraudo Schroeder a e�perança ca·

\

.

. I
xlense.

Dada a saída, o Figueirense
por intermédio de Dico,que passa
a Sabino, este porém. perde para

Sabioo,Paraná,ivo,Beck e Calico. Boia, que envia a Schroeder, este
a Raul, que com um forte pelo.

Sae o Caxias por intermédio faço cOiisigna ° l' fEj\lTO DO
dt' Jango, pafsando a Raul, este CAXIAS.
avança, mas Carlos alivia a carga O alc,i-negro nào desanima e

pondo para corner, gue batido por vai ao ataque, porém Emilio des
Raul não produz resultado. I faz a combinação, entregando a

O aI vi-negro contra-ataca e! íuvenal. que obriga F�edi a cor·

Calico, Ivo emendll pata Otavio I ner, hlltirlo não produz resultado.
f ncaixàr bem. 1 Daí por diante, começa ° jogo
O ji'gO nestes primeiros ins- i bruto, e o juiz fraco. nilo reprime.

tartes ,uermantóce no mfio do!, E' tranco d,-: B :ck e de BoiJ, I,
Cé\mpo p-té que o Caxias insiste I óra é Chocolate ou Mcy..:r, qUe

�

nos araques, mas todos desfeitos I prêti<:am penalidades.
pela defeza alvi-r.egra, havendo O juiz nada ...
chutes perigosos de Meyer e Ju· Bem, o Figueirense vai ao

venal. ataql:le por intermédio de Choco
O ponla-direita caxiense perde Iate, que passa a Calico, e este

bôa o;lOltunidade de abrir a coo- cC' cabeça consigna o 2' COAi.
tagem, de um passe ra.teiro de! DO A�VI-NEGRO.
Raul. i A torcida alvi-ncgra eotusias· I -. _

queriam invJcú (I campo.
E' para admirar que uma pes

sôa de destaque convidasse a as

sistencia para agr�dir os [o zado-

Externato fundado em 1922
Alf" betíza e prepara para os exames de admíssâo aos

e Escolas Normais Primárias.
PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
Matrícula aberta todos o� dias uteis das 8 ás lO
Reabertura das aulas a l6 de fevereiro.

Fernando Machado, 30
�m _;Mfij�d*i mm

Fone, 1.516
5F

Dr. Camará Martins
ME'DICO--ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DO ESTO

MAGO, INTESTINO, FIGADO E RECTO.
.

CURA RADICAL DAS HEMORRHOIDAS, SEM OPE-
RAÇÃO E SEM DOR

CONSULTORIO á Rua Trajano n. 1, sobrado.
diariamente das 5 ás 7 da tarde

) '. _,.., • .;.� .(J ,11 '
� .,.�'(,�" "�o "l "

1;';
..... ,

\ >
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;
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Amortização
de Fevereiro de 1938

No sorteio de amortização realizado na séde da
Companhia, com a assistcncia do Fiscal da Inspe
toria de Seguros da S.a Circunscrição, São Paulo,
e na presença dos srs. portadores de titulas e do
publico em geral, roram sorkadas as seguintes
combinações:
Plano Antigo

"A"
Plano Novo

"B"
Do 1.· ao 6·.

V'GNIZ KP'Gi;jMZ29Ix T 2
----

,- --1--
KI fj XGl'·UK30XK35!QP32

o@ 71'.· ac 12.·

N P T V M H Z ( 30 V T 18 G O 1

D S Mj Z X R I Z 25 L B 24 B V 15

INFORMAÇÕES PROSPECTOS

Machado & Cia.
Rua João Pinto n.:; - Florianopolis

."\._.j.��__-..!.Â�

Cia. Nacional Para Favorecer a Economia

Capital Realizado Rs. 2.250:000$000
SÃO PAULO

isto e, foi o )UlZ que não teve

energia necessana.

res.

E agora, daqui das colunas de
A GAZETA, perguntamos a L.
F.F. e A.C.O.:

Os elementos Beck. Emilio e

,'Jleyer, serão punidos?
J á não e a pr imeira vet. que

isto acontece, e o culpado de tudo,
�------------------

Acalmado os ânimos o jogo
reiniciou e com o Figueirense
sempre no ataque terrn.nou o jogo
com a vitoria do alvi-negro por
2x I.

Oliveira
Ginásios EstreiDU na Saciedade

Radio Nacional

pontos do país. E o tango se

acha maravilhosemeate complete,
nesta harmonização dos dois ar

tistas. Quanto á voz de J\1auro
dê Oliveira, silenciaremos pro
positadamente ... Raras VeZrS Pla
tão teria sua metafisica da be-

O poema está com a verdade ...
«1=\ patria caminha com seus

filbos... «Si Bing Crosby tivesse
vindo para o Br<,sil com seis
ou dez anos de idade teria sido
o maior "cloont'lR do Brasil, in

terpreia Ido os rnesrr 03 blues que

hoje int rpreta, da mesma ma

neira que Nar:oleão teria sido
guerreiro na China e RabJais
teria impingido «Gargantua» aos

patagónios, si êles soubessem
lêr... Ha casos de axcéção, en

tretanto cõnfirmando esta regra.

Exemplo: si Mauro de Oliveira
tivesse ido para Buenos Aires.
teria se alinhado entre os três
•• 1

maiores mtrepretes 00 tango na

.
linda capital portenha, embóra

I sendo brasileiro. Mas como não

foi, ficou forçosamente no Brasil, I O Conselho de Adrnistra
e ficará na Sociedade Radio, ção do Banco de Credito
Nacional, do Rio de Janeiro, Popular e Agrícola de San
onde estreiou em 3 março, para ta Catarina, de acôrdo com
delicia de seus ouvintes. Mauro O art. 23 de seus Estatutos,
de Oliveira, pode-se afirmar é a convida aos srs. acionistas
unica personificação vocal do dêsse Banco para a sessão
tango que existe no radio bra- de Assembléa Geral Ordi
fileiro. Todo êle são os compas- nária a realizar-se em sua

I sos da musica de CardeI, que séde á rua Trajano no. J 6,
êle chega a reviver pelo milagre ás 14 horas ao dia 9 de
d� sua interpretação genuina:nen- março do .:orrente ano. afim
te argentina. Interpretação é com- de tratar se do seguintE':
preensão absoluta da coisa .int�r. a)-aprovação do Relato-
pretada ... E Mauro de Ohvelf8 ° eri parecer do Canse-
compreendeu o tailgo, do m�smo Flhoisc.al;
modo que compreende cada um

b\ I·
-

d .....

Ih
� do!' aufores que interpreta, Ve- J

F
e e:çao o '-- °fset ('

I mos nele o mesmo fenomeno de Isca e seus sup en es.

Berta Singermann. argentina d�
Florianopolis, 23 de fenascimento. vivendo paginas imor-

verelro de 1938.tais de Põe. fatalmente america-
no. De resto, para rt"gosijo dos
radlo-fans o:Ia PRE ,8, \deanta-lmos que Mauro de Olivel�lf can- Conseguiram fazer.
ta acompanhado por Eduardo flutuar o "Ciscar
• 'atané e sua Tipica Corrientes.
a melhor e ma;s afinada orques- PARIS 7 - A _
• d b fi'

- , pequena � ,

tra ?o. �en��o 0« roa castmg» quadra nacionalista do 'generalbraslleuo, Ja famosa em todos os Franco foi acrescida de u(Ua nova,

unidade. depois que os tecnicos

CHAR LAUTH conseguiram fazer flutuar, ao ca
, bo dI! varios meses de ingente'·é o cre[l'le que revolucionou o

esforços, o moderno destroiermundo velho. e, óra revoluciona a

AmeI ica do Sul. «Ci�caf», de I .650 toneladas.
I CH AR LAUTH ca91lZ de desenvolver uma veJo4

cidade de 36 milhas á hora.
O navio fazia parte. da es

quadra legalista e haYia sido a

fuodadQ .�a Baia de Mussel, per
to de GI)On, por um ,aso nacio
nalista.

«Ciscar» foi retirado do fun
do do mar pela grande falta q�'
fazia aos nacionalistas.

leza tão soberbamente confirma
da, e a beleza tão magn fico
motivo de manifestação ...

Banco de Credito
Popular e Agrieola
fie Santa C_atariua

Assembléa Geral
Ordinaria

CONVITE

não é um creme comum

CHARLAUTH
lhe extinguirA as sardas. panos.
cravos e espinhas, $em a minima

irritação, deilando-lhe a cutis
limpa, macia e fresca.
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Um !II

caso VE:ger6�
(Ctlt1'lduuQa�;10 da

de
�

usura

mezes, á pessoa daquele outro
desventurado que houvesse de
subsl.i tuir o morto no livro de
registro da Caixa de Esmolas.

METR OLE

r

A zena
NO

Roupas pal"a

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

Marilia\N O SSA V I DAA chamado IRetiro fecha .. Crime em

d� ��linistro do durante o �. PAU.LO, 11- Che��)U, a estaM'M i!i !iii
Capital, víndo de Manha, o corpo

• do engenheiro Ettore Prettí, tuncío-
df'A '!Jlrnava !fi narío das Emprezas Matarazzo, que�'U 10i assassinado, durante o Carna

val, em Marilia. O fato se deu
quando o finado desatrontára sua

esposa, com que se casara ha um

mês, de vexames de nm turbulento.

Ft"utas Naciona_is e

E®traujeh·as
encontram-se ii venda n»

Salão Com.ereial
R. Conselheiro iVilafll'.iil, llJ

Aume:nrta a al�li·eea..

da�ão do ]il!UPOSto de
CODSl!UU'D neste Es-

tado

A arrecadação do imposto de
consumo neste Estado, nos me

zes de janeiro e fevereiro ulti
mos atingiu a irnportancia de
] .801.706�800.
Em igual período do ano pas

sado foi de 1.550:] 27$500.
Assim verifica-se a favor de

1938 a diferença para mais de
211:579$300

na Central de Policia.
Ali chegando, começou a ga

guejar, metendo os pés pelas
mãos, ora declarando que o caso

era com sua esposa, que se en-

contrava tota!menLe alheia ao Pelo delegado da Capital, SUf.
assunto; ora dlzen�o qu� o �O"-I Hoc!o.]fo Ros�, 0on�0�'1�e ",acimat? lhe era devedor d� cer ta SIuan·- not.iciamos, fOI dado lllICIO ôntem,
tia, que lhe. emprestara, a Juros, ao inuuerito relativo a este Iáto, I
e que, por ISSO, eslava recebendo tendo prestado declarações o co
o que era seul.; missario Fulvio Silva as quaes

foram reduzidas a termo. O de

legado Hodolfo Rosa intimou va-
.HIO, 7-Desde ôntem pela ma

rias pessôas de Tijncas que hoje, nhã, se encontra nesta capital, á
O milionario avarento, o usu- deverão ser interrogadas por chamado do ministro da Guerra, I S. PA ULO, 7-Segundo o DIA

rario impenitente, o ganancioso, arruela autoridades.
o coronel João Batista Maciel I RIO POPULAR, {iz�ram retiro

cuja psicologia se retrata no qu 1- A esposa do usurário procurou Monteiro, comandante do 15' B. fechado, durante o tríduo cama-

dro que ai fica, apresenta-se aos o "r. Secretário da Segurança C. com sêde em Florianopolis. I valesco .. cêrca de I 0. �il �omem;,olhos da humanidade cristã, mais Públi-a, com quem quiz justiíi-
I distribuídos nos prmcipais mos-

repugnante que os nojentos ver- CaI'-se, respondendo S. Excia. que � ..a"D_"'''' '' __ �UM ._�, toiros católicos paulistas, e entre
mes, que devoram o corpo do o assunto se enco.n�rava afecto I êles grande número de intelectuais,
triste mendigo, na 'Vala C()Jl� IJm a? �)el('gado de PolICIa da Ca-

n T� pib'\ I inclusive um liter�to� riogrander,l-
para onde o lançaram sem um 1 pital, lU Lh!. u ! se, de grande projeçao na colonia
serapilheira siquer.,; I.. A ---;.. I gaúcha.

As hienas são mais respeitavei8'j FOI !j_uoeso �1h.gue� L�aBI. � ,
.

.

' �! O mesmo jornal a;sinala o con-

Estas, ac menos, devoram os O dr. Ivcns de Araujo, digno

I
Depmrta��eii1l.to !I� Ae

I traste chocante do sábado passa
corpos, depois de cadaveres...

I
Secretário da Segurança Púb!i�a

. r�Jma":�JI.�a CivIl, I do, vé.sp�ra do Carn!l.val:en;:.ruanto
I recebeu po Chefe de PolICIa Boletnn daanu da E.;lL3�· os fohoes começavam a CIrcular,

Aeão da JGsti�a 1 de Curi.liba, a
A
comunicação de ção Aêre-cllmatotêgtea em demanda dos bailes, ?S maria-

haver sido preso no lugar Ara- nos c os aderenes ao retiro, des-
. ponga, municipio de Londrina, o

. �, "1 d 1 filavam, entoando canticos sacros,
.

Levado o ocorrido ao c�llhp,- individ 10 Miguel Leal uue se
Previsões pala o ,peno, o as

I do largo da Sé, ponto inicial da
CImento ,do. Secret"ario .

da ��;T��_, UL':'é. pronunciado ,neste Estado. 18 ho:a� de ontem as 18 horas I grande c()]lc?ntraçã�, ás d�versasrança Pública, determinou o (,·1 IVhglld Leal sera entregue ao
de hoje:

, , . I igrejas, destinadas aquele Iim.
Iyens de .AI:.aúj�, que foss�abe"l.o: Dcle�;aclo de Policia de Mafra. Tempo -Em g�:al instável. I

'

rigoroso mquento.a respeito, P0,-1 Temperatura�E:;t?vel.,lo delegado da capital, sr. Rodol-
_

Ventos: - Variáveis, com ra-

fo Rosa. I jadas frescas. [ir.Pelo que ouvimos o fim d" :-;e -Y.- O 1'.... · d
"

d F As temperaturas extremas de
I•

'
'-x- corone ,-,,)1' eno e a-

. f
.

')0 6
.

inqueríto baseia -se no reembol '), '*'., .

t l I I ' I ontem, oram: maxuna c>. e mI-Inas, in erven 01' ec er a no. . 1 •á Caixa de Esmolas das ill1j.JC'- j'" (' I d Sl"t mma 23.2 reglstrauas, l'eSpectl-
tancias �esviad3s cle�de

..

a d.�a ci�o o '����ioo dou, ���e:�� vamante, ás 13.30 e 6.10 horas 1-' --------------i�-a-.d--FU-.-1l!i-l1e--z-a-----do falecIm�nto do mendIgo. '\lao c01btatoudiz o nosso confrade I Curso de �'WI UIbasta, porem, e�se reomi!o!so. O

I ,O EsLado», de ôntem, elTI I ... -.--- .. --"' •• ---- ..... --- .. "'.

caso tem de ser apurado, com o Itelegrama de Porto Alegre,escrupulo e a atenção que ,mcre-I « o estado de completo aban- E Ir:) STA�
ce. dono em que se encontram
A policia precisa averiguar, si.,

I quadros historicos de alto
na realidade, o mendigo era 1'031- valor, feitos por pintoresmente devedor da importaoci:1 1 de nomeada e que há anos
que o usurario diz haver-lhe e:n-I custaram ao govêrno avul
prestado, Para lanto, é preciso tarJas importancias. Deter-
que apresente um documento le- minou ainda fôssem toma-
galisado, que não deixe a menor das prontas providenciasouvida, sôbre a existencia dessa

para a conservação desses
divida. lrabalhoe artisticos, alguI'lsA policia precisa averiguar, no de grande valor historico ».
caso da apl'esencaçào des�e <10CU- Não é de pouca valia o
mentQ de divida, se o falecimento

ge:lLo, sobremodo significa ti-do mendigo Domingos Prazel'c,;;, vo do intervsntor gaúcho
ocorreu em razão da fal ta de 1'0-

para es que cultuam, as ar-
cursos, que lhe eram assegurados tes ... Dos pampas surgio o

p@r esses donativos e dos quais primeiro amparo ao musico
ficou privado. Uma vez que assim nacional e agóra o amparo á
baia acontecido, o usurario tor· cultura e ao valor artísticos
na-se implicitamente o agente di- brasileiros.
reto da morte de Domingos dos Valha-nos istoL
:f'assos Prazeres, e, como tal,
achar-se-a incurso no r 'to. 29'L e

PRECISA..SIEseus paragrafos da Consolidação
das Leis Penais.
Por último, a policia precisa

apurar das privações, dos sacrifi
Gios, das fatalidades, que porven
tura, ocorreram, dnrante os 6

p�aâ'� da MJura

Advogado
'1.ua Traiano o. 1

Ferro

MATRICOL.t"

pmNI1I'EN(:;IARIA
DO ESTADO DE SAN ..

TA �AT."nl.NA

Acha-se ab�rta a matrícula do Cu,so de Mldt1reZl, podendo os

interessados ser J.bw�ídos, díaría.mente, das lO ás 1L e das 14 ás 16
a na séde do reterido Curso, á rua João Pinto, 32.;l?r s.) ,.....

5"'RFJ!IHi"?C PF�� 'li i&mIII'

& C '1- A.:

MARÇO
MOVEISiCrise no g�.

'verno de MI-
nas Geraes

ASSUNTOS: NORARBOS:

I AlmoX3a·Uado III .

I O Almoxarifado da Penite,dJfia �
,do Estado recebe pt'opostas par? for i �
! 'lecimcnto de lenha em tóros" made:-II ra de qualidade, post9 no Estaoelec,- I

I mento. I
As p.ropo:;tas devem ser eSCiitcs e

Iassinadas pelos cOllcurrentes, devida
mente seladas com esclaredmmíos Isobre a qualid",de da madeira e pre-. �
ço \)'lf metro cubíco e. encaminha-I � I

das, em cartas fechadas, ao sr.

dr'llsub-diretor, até o d1a 15 do CGrrente
mês. I

I Almoyarífado da Penitenciaria
.

do I' .' I
1 Estado em Florianopfllís, 7 de março

I'I de 1938. Com destino a Itajai, seguiuDe mna casa bôa, com jardim.·1 Todos os assuntos que não estejam Iigadcs diretamente hoje, via terrestre, o dr. Amilcar
I 1 f'lh I aos 'ntere'se<:. 1·ndust�.. iais e com�rcíais da fírma, pedimos, encare- Barca Pellon, Superintendente Ge-nesta capita pa:a cIsa sem 1 o;;' O A. DE AL"U!OXARIFE I I

1 ., - --

li!
cidamellte, só,nente sejam apiesentados por escrito. ral do Departamento de Sau'de Pu'-Ofertas ao Consula(10 da Alemanha. Hároldo Vilela I _I blica, afim de inspecionar os tra-Caixa Postal, 90. I balhos para a instalação do Centro

Rua ArU�a BHtellcourt n� 2
�_�__�__�����-�����,����-������.���.�=������m�������rn de Sau'de daqucla ddade e cuja

������C""�_�-��::::����-.. '"�... -. Z T?CSTIU? I inauguração está marcada para o
,

, dia 19 do corrente, com a wesença
do sr. Interventor Federal e altas
autoridades.

A «METROPOLE Companhia Nacional de Seguros
de Acidentes do Trabalho», autorizada a funcionar por de
creto do Govêrno Federal de 8 de Setembro de 1937, Carta
Patente n·. 267, é uma Companhia organizada com capitais
brasileiros, dirigida por brasileiros e faz parte do grupo fi
nanceiro a que está ligada a METROPOLE Companhia Na
cional de Seguros Gerais.

A Diretoria da METHOPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 1". SQlano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio Moreira
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique DodsworLh
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

MATRIZ: Rua Alv.iueo Aivi'.;D - 33137
Rio de Jalleit·o

fil�A;S� em todos os !Estados
Agência em S.Cat;u·ina..II. l'João Pinto. :;

Machado & ela.
FLORIANOPOI.IS

;;;;=:õ��m�;m�uu ca H Imp�rta.n!.�;H

FETT

COJfl!l.unicam AOS SEUS FAVORECEDO-

RES QUE MANTÊM EM SEUS ESCRITORIOS O SE
GUINTE EXPEDIENTE EXTEHNO, TODOS OS DIAS
UTEIS:

das 7 ás 11 e das 12 ás 16C0511pras e vendas
Técnâcos� Industriais e

outras secções das 15
Com a Gerencia das 15

ás 16
ás 11

DE 15 DEA'

:A GRANDE
I

UINZENA DE

na

I
I� e10,.. 15

po." ."enovaeão de S1'OCK

N O I V'O S CASADOSE •
•

vez de boas COMPRAS!a

ANIVERSARIOS
NELSON OLIVEIRA

Passa hoje o aniversario nata

licio do nosso conterraneo sr.

Nelson Oliveira, 10. escriturario
do Tesouro do Estado.

Deflue na data de hoje o ani
versario natalicio da competente
professora d. Iracema Aducci.

Senhora de altas virtudes cris
Lãs e eximia educadora, vêr-se-á
hoje muito homenageada pela
auspiciosa data.

Aniversaria-se hoje a galante
menina Nilza, dileta filha do sr.

Nelson Pacheco.

Fazem anos hoje:
a exma. sra. d. Ludovina Oli

veira, esposa do sr. Godolfredo
Oliveira;

a sra. d. Albina HJ.m::Js de
Souza.
VISITAS

Deu-nos o prazer de sua VISI

ta o nosso prezado colega jor
nalista Montezurna de Carvalho,
que se demorou em interessante
palestra. Gratos.
VIAJANTES
(Via terrestre)
Lista U03 passageiros que se

guiram pela Empreza Viação
Cruzeiro Ltda. :-Albertina Nunes,
Mario Silva, Eroltildes Firminio,
Liborio Silva, Osmar Souza, Ma
tilde Caldeira, Reinhald Gram
bom, Luiz de Souza, Alfredo
Koch, Kurt, Bauer, Maia, Júão
Rosa, O tavio Schroeder, Jacob
,Weitz e Oldemar Trapple.

l"ALECIllIEN'fOS
No AsilQ de Mendicidade« Ir-

mão Joaquim», onde residia, ha

I
anos, faleceu, ante-ontem, a exma.

sra. d. Henriqueta Campinas, vi
uva do saudoso conterraI'leo ma

jor Inocencio José da Costa Cam-
pinas.
Ao seu enterramento, que efe

tuou-se, ontem, ás 14 horas, no

Cemiterio de ltacorobi, compa
receu incorporada a diretoria da
quela benemerita instituição.

Centro de Saúde em Itajaí

RIO, 1 As obras da Estancia
Hidro Mineral do Araxá, estão pa.
radas. Ao que se diz, ali, o govêrno
pensava gastar no importante me
lhoramento 15 mil contos encarre
gando a execução dos serviços á Se
cretaria da Agricultura.

As obras estão correndo normal
mente, mas, agora o sr. Benedito
Valadares se teria mostrado mal
impressionado com o rumo que as
cousas iam tomando, porque pelo
andar em que iam as obras, ficaram
pelo dobro do orçamento. Em vista
disso, o govêrnador resolvera trans
ferir a direção do serviço para a
secretaria de Obras Publicas visan
do realiza-los dentro de quinze mil
contos, previsão inicial. Noticia-se
por isso, em Araxá, que como em
consequencia dessa deliberação, o
sr. Israel Pinheiro, secretário d<l
Agricultura, pediU demisão de Si!U
cargo.

'M, •.,

atendend@ OS preços excepdonais as Vendas á �redito�
serão limitadas ao prazo de DEZ MEZESe

da crian
I

crianeas de todas as idades� por

Não perca ocasião de fazer suas compras
pref)Os modic@s a partir de 2$000

Rua Felipe Schmidt, 21
frri

I
!

a

4
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