
Ministro

por
P· t I,.,_"- �� -.�im,�__;,,:,�.� e

das Relações
decreto do
Brandão.

Ex
Pre-

RIO, 9 - ° decreto sobre as nheceu esse lapso do aludido de

consignações em folha está pondo i ereto elaborado pelo Conselho de
em grande movimento parte dos, de Serviço publico, e prometeu
j uncionarios, em virtude de al- 'I estudar as reclamações para as

guns' dispositivos não correspon- retificações indispensaveis.
derem ao evidente desejo da
claBse. Aquele decreto, admitindo

apenas a consignação em institu
tos oficiais, prejudicou, 8enão con

denou a morrerem as associações
de funcionarios publicos benefi
l entes, qUE, incontestavelmente

prestavam valiosos auxilios ás fa
milias de seus associados. Tais

)ociedades, pelo referido decreto,
lIão podem mais nem receber co

mo consignação mensalidades de
seus agremiados e, nessas condi

ções, terão de fazer, porque nem

todos têm a nitida compreensão
de satisfazer pontualmente a esse

sagrado compromisso. Nessa capi
tal, por exemplo, existe a Socie
dade Beneficente União Telegra
fica, cuja soma de beneficios que Ijú prestou é verdadeiramente in
calculavel, não apenas no sul, mas
t'm todo o Paiz, porque no seu

quadro social existem telegrafis
tas de diversos recantos do Bra
sil. ° seu peculio constituia um

patrimonio sagrado e certo da fti
milia do telegrafista, que a ha

bitava, pelo menos, ás despesas
de urgencia. Pois essa sociedade,
que possue enorme patrimonio,
bem como a Beneficente Postal'
e outras congeneres, ficaram a

gora em situação que não p6de
.#....'·

...\eixar de ser reparada. Felismen·
_>,'l' •

V
.,

,"é1e, o sr. Getuh(lJ arga,; la reco-

No meio dos trabalhos complexos de sua pasta, en

controu, o snr, Fernand» Costa, oportunidade para não es

quecer um plano sistcmatico de defesa da produção agricola,
pelo combate ás pragas, que a ameaçam. E neste sentido
ac.L; C:0 c;"te!', do snr. presidente da Ilcpublioa, um credito
de duzentos contos para dar combale á saúba.

Tomemos este c aso, da saúba, no Brasil, como um

simbolo e nele enquadremos Ludo quanto se reíerc á necessi
dade de aparehar o homem para retirar 20 sólo o máximo
de rendimento, de acôrdo com as crescentes necessidades da
vida contemporanea.

A saúba sintetiza, perfeitamente, tuda a imensa in

segurança com que tem de lutar o agricultor, no proposito
de colaborar. pelo domiaio do campo, na obra de reconstru-

ção nacional, .cuja premencia requer a mobilização das ener- RIO, 9 -Suspendendo o tran-

gias aproveitáveis em proveito do Brasil. sito dos oficiais que se destinam
A precariedade das condições em que se debate a á 9a. Região, em Mato Grosso,

lavoura Lrnsileira tem grande parte de sua razão de ser na o chefe do D. E. P., de ordem

I hos.tilidade da natureza, na sua reação perene contra a in- I do ministro da G uerra, dirigiu ao

i! Ll <,'r'ímia dos fatores humanos, que Lentam desbravá-la, dan- comandante da la. Região o se

do Hle urn sentido de ef'iciencia e utilidade, ditados pelas

I guinte
radio: «De ordem do sr.

exigencias da \ ida. ministro, solicito vossas providerr-]
Para cultivar a terra, não basta lançar a semente cias no sentido de ser suspenso

i

i ao s{,lo. porque já se foi ° tempo em que era possivel acre- lo transito de oficiais tran feridos'

�:I' di! ar 110. ingenuidade elo cronista, de que a terra era tão ou classificados em Mato Grosso.]
, prediga li ue «querendo, Iar-se-á nela tudo », E' preciso estar devendo mesmo segui! em com i

"I pro, cnido contra a ação dos fatores climntericos e. sohretu- 1,1 �,:'i urgencia seus destinos »,

j II do, contra a ameaça dos elementos animais que, por todos I R i

os modos, tornam o trabalho do campo uma lula crc todas i� I ----------.-.- -"'_. --,-·-·1

['
as horas e de tr.dos os instantes. ! � I 'I'

,',
° caso da saúba e, neste particular. típico. E' pre- Im' <II Q O>

ciso conhecer, de perto, os labores di) vida agricola. para Iii lUllClplO i

I':'
compreender o que representa a ação rnaleíica �'Lm [saubei-

II
I

1'0, em sua faina de destruição nas plantações, notadamente
de mandioca e de algodão.

i de ineendio no Co ..- I RIO, 9 - Ia perecendo afoga-
Ora, todo trabalho rotineiro da agricultura, no sen- II vento das Mercês na . .. .

da na praia do Flamengo a oo-

�
tido de combater este inimigo ela lavoura, tem sido entra- Baía I A reprodueão Uél da tteaged,Ia que vttllUOil nhecida poetisa e escritora Nenê

'I vado precisamente por falta de recursos pecuniários, que Ia-

I O menor Morilo Bonas_sis� ne_sta Capital Macaggi. ° seu estado é grave.

�I cilitem aquisição de maquinas, extintores e material nccesaa-
---------------- .. --.-- ••• �

)',1. rio ao aniquilamento elos sauveiros, I ql,leUsOe,9verI·J'I!cl1ofuornmaammdaadruBgaaÍdaa' VOlt. R�bbellltrop se-'CASO SENSAC IONAl EM
� Interessando-se pelo problema, o snr. ministro da I

I,
-

I
de hoje, um principio de incendio

['
gUlu ontem pai-a

- '��'f Agiicultura haverá de reconhecer, essa gravidade porque a L d
. .

.

�r' dos mui 'I
ii no Convento das Mercês. ° fô- on res

C
....

ACHOEIRA.� saúba e, apenas, um resumo os muitos ma es com que se li

II I go de s' ruiu os caibros do telhado

,-.._defronta
a lavoura nacional. '

de. ��a lavand�ria, l'I08 fundo� do I BERLIM, 9 - ° ministro do I
__________iiãiiíji;; ""'",,,,............. [edifício. A a�ao. ?OS bombClr.os, i Exterior do Reich, von Ribben-I

Um d to s b I entre�anto,. fOI dlÍIc�ltada dev!do trop, partirá, hoje, á noite, no! CACHOEIRA, 9-A acusação
,

m lapso no ecre o sO re a r�slstenCla das freiras. q�e im- trem regular, para uma breve es- levantada contra o coronel Aveli-

.. iN
pediram aos soldados do fog� co; tadia na capital inglêsa. no Carvalho Bernardes, fazendei-

conslIgnaçoes em folha trass�n;I, numa ca�a onde nao e ° objetivo da viagem é des-
ro José Soares de Souza e Fran-

II permitida a entrada de homens. pedir-se pessoalmente elos mem- ., Pi t d N cimento pelo� ,.

f
.

el
>, CISCO m o o as ,

Somente apos a 1Il,ter erencra e bI'GS do gabinente inglês, com os desaparecimento do individuo Pe-
al�as autoridades e que os bom- quais esLeve em contacto du- trarca. fato ocorrido ha anos e
beiros puderam �nlrar .no conven- rante sua atuação como embai-

que veio á tona ha um mês atrás
to e apagar @ I.n�endIO, Fo�a.m xador alemão em Londres. com as investigações policiais pro-
re�ulares os .�reJlJlzos materiais. cedidas a requerimento da pro-
Nao houve vítimas.

MOlet®:rn theos O ge-
I
moLoria, teve hoje seu desfecho

neraN Chao Gend• sensacional, com a apresentação,

Cbi
l"!I

pelos acusados, do próprio Petrar
ca.

Em entrevista ao CORREIO
SHANGAI, 9-0 general Chao DO POVO, o coronel Avelino

Gcng-Chi, antigo comandant� do Bernardes declarou que vai res·

200. Exército. foi morto a tiros I
ponsabilisar as autoridades envol

por dois homens que não foram vielas na acusação levantada e por
identificad, )s, no momento em máus tratos inflinO'idos a testemu

que deixava sua residencia na nhas prêsas afim de deporem,ten
concessão francêsa. do a testemunha Onofre Pereira
A policia diz-se informada de enlouquecido em consequencia da

que Chao negociav::I com os ia-jprisão. ° coronel Avelino atribue
ponêscs para se tornar cbefe de a motivos politicas do passado
um governli) patrocinado pelos I regime a referida acusação.
invasores.

A
---- .._----_.------------'--
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Suspenso o tleansito 11C'J9 li'"O S .tf�e 'II'I1fffi.-' d e s a f!!. tre 75 mulheres no cor-
I
de oficiais pa.u·a Mato·� .. �iIJ" ��.III. � po de jurados

Grosso �.�'-��-':"'���-����-�:'�--"""""""'���-!'.��������

RIO, 9 -. Telegrama de Belo
Horizonte aqui' divulgado infor
ma que a cidade de Santa Luzia,
proxima á capital mineira, con

tará este ano com 75 mulheres
no corpo de jurados. Essa grande
porcentagem poderá dar oportuni
dade a que varies conselhos de
sentença Rejam compostos exclu
sivamente por elementos Iemini-
nos.

° despacho em questão acres

centa que o coeficiente Ieuilnino
no corpo' de jurados tambem é·
elevado nas cidades de Nova Li
ma, Vespasiano, Lagoa Santa e

Jaboticatuba.

Neuê Maeaggi ia pe
recendo

Justiea do Trabalho

Desapropriações
por util idade

pública

HORlologado
o recórdede
Stopani

RIO, 9-0 ministro do Trall�
RIO, 9-Humberto Rodrigues lho homologou o laudo da comis:'

RIO, 9 - Já dissemos, em necessidades a extensão das re· Carvalheira impetrou ao Supremo são competente, mandando arqui
larga reportagem que para ai en- clamações quantc\ á falta de apa- i Tribunal Federal

uma orelem de
I'
var o processo de reclamação d;ó

viamos, que o capitão Faria Le- relhamento e de pessoal que lhe· «habeas-corpus», afim de que se- SindiGato dos Operarios em Fa

mos, na direção geral dos Cor- teem chegado dos diretores I'e-
I
ja revogado o ato do govêrno I bricação de Papel, contra a Com':'

reios e Telegrafos, tem demons- gionais. Assim, conta, ainda, este' que ·decretou a sua expulsão do panhia Industrial de Papeis 'e
,

trado a preocupação de não fa I mês, o capiLã\) Faria Lemos ir a: territorio nacional. Cartonagem, pletteando salarios.
zer obra pessoal mas, sim, em; Minas, S. Paulo, Paraná, Santa Alega o paciente residir no ° laudo daquela comissão, desiio

RIO, 8-Um comunicado de, conjunto, ouvido técnicos e che-l Catarina e Rio Grande do Sul Brasil ha mais de 20 anos, ser gnada especialmente para dirigir
Paris anuncia que a F.A.I. (Fe- I fes. de serviço de fórma a apro- i para :erificar o e�t:do real .rlas casfl�o com. �ulher brasileira, o �aso, fundamen�a em q�e não

deration Aeronautique Interna- veItar a colaboração de todos e, I respetl\'::ls repartlçoes pOSt�IS C ter fIlhos ?raslleuos e proprieda- eXIste n�n�uma leI que atnbua .ao.
cionale) aprovou de conformidade a? mesmo tempo,

. �purar capa-l t�legrafIcas � tomar as provlden- des em RIO Preto: no Est��� de pod�r pUb!ICO a faculdade de m!.

Om-i;'i;t;;-d-a--Via';ã� com a verificação feita pelo Aero CIdades em beneÍlclO geral. No' Clas pue estIverem a seu alcance. S. Paulo, onde t.em domICIlIo e tervlr na VIda do empregador pa:a
Clube do Brasil, que a representa,

I desenvol:im��to desse. programa, - onde adquiri? _

bens, em 1922. ob�igá-lo a _pegar maior salari<.,
embareou para La ..

o recórde de distancia mil linha I s. s. mUlto ja con.segUll� aq�I e, Ouro encontrado A sua petlçao deu entrada no CUj�S quest?�s, salvo os praz,?"
gõa Santa réta, e;,,3bele�ido pelos. aviado�es dentro. �m breve, mSpeCIO?ara .as quando se fazia o

Protocolo. �UltO espeCIaIS para �m� soluçaé.
italianos Mano Stopam e Eunco repartIçoes do sul do paIS, afIm

I d
justa, sobretudo substItmvel, de-

RIO, 9 - Em avião especial Comani com o hidro avião «I. de conhecer pessoalmente as suas ca eamento e pendem .da f!lt.ura regulamentaçãó
da «PanlÍr» seguiu para Lagôa Lamá». classe C. Bis., entre Ca- uma rua

O I-nterventor do
do salano mmlmo. ,

Santa, em companhia ele altos diz (E�panha) e Caravelas (Bra-
funcionarios do Ministerio o sr. si!). O calor no IUo RIO, 9 - Em Mateus Leme,

p.. dMendonça Lima, ministro da Nesse vôo transatlantico Stopa- municipio de Pará de Minas, laUI espera o
'Viação. ni e seu malogrado companheiro RIO, 9 - As chuvas intermi-

'I quando
se procedia ao calçamen-

RRIO, 9 - Em avião especial Comani, que era tambem uma tentes que continuam a cair so- to de uma rua, foi encontrada no io
da "Panai}"», regres;;ou a esta ca- gloria da aviação italiana, fizeram bre esta capital não têem conse- uma rica pepita de ouro do mais R!O, 8-0 sr. Getulio Varga�.
pital ás 15 horas, o ministro da o percurso de 7.0�1 quilometros guido fazer desaparecer o calor, puro kilate. preSIdente da Repuhlica, assiaou

Viação, que fôra visitar as ollras I em 28-29 de dezembro de 1937. que continua muito rigoroso. Outros vestigios auriferos fo- RIO, 9-Informam �o Campo I deeret�-lei modificando a redação.,
da fabricas de avÍões de Lagôa I g;,e recórde foi um dos mais As praias e logares alt03 da ram descobertos. ° govêrno de MaiOl', Piauí, que o .1Il.ter;entor de val'lOS numeros do regulamE.�
Santa" em Minas GeraiR e o

Cam-jbfUhantes, conquistados nos últi- cidade continuam muito procu-1 Minas mandou a Mateus Leme, I Leonidas
de Melo VIajara p�:a, to. de continencias, sinais de res.

po de Rampolho em Belo Hpri- mos temros pelos aviadores ela rados pelos que podem fugir do I:
um técnico para examinar o 10- essa capital amanhã num aVIa0 peIto, honras e c�rimonias. -mili

zonte. Italia. centro. cal. da Condor. I tares.
. .

RIO, 9 - Um vespertino pu
blica hoje declarações do sr. Oli
veira Viana, consultor juridico
do Ministerio do Trabalho e pre
sidente da comissão designada
pelo sr. Valdemar Falcão para
elaborar o ante-projeto da Jus
tiça do Trabalho, segundo as

ql;ais o ante-projeLo em questão
será ent.regue áquele titular até
3a.-feira próxima.

RIO, 9-Por decretos de hoje,
foram desapropriados, por utili
dade pública, os teLTimOS e bem
feitorias necessarias á execução dai
ohras de reforço para o abasteCi
mento de agua da capital da Re
publica, sendo que, para a posse
imediata dos referidos terrenos e

bemfeitorias indispensaveis á exe

cução das referidas obras, é de
clarada a urgencia da refeFida
desapropriação.

----,---

Impetrou ·'habeas
corpus�� para não,
sele expulso do ter
.eitorio nacional

Reclamação ·do Sin
dicato dosOperarios

em fabricação
de Papelreios

ao

o diretor geral dos Cor
e Te�egraios virar
nosso Estado

MARIO STOPANI

�erimonias militare8

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� G�ZETA Sequestro de O
- ." bens pelo go-
rnUnlClplOS verno baíano

ALUGA-SE
crime
rante

do restau ..

Chinês
Uma casa á rua José

Mendes no. 41, com chacara.
Tratar com Dionisio Da

miani á rua Francisco Tolen
tino. Fone 1328.

nos

Noticias de Indaial SALV .l\DOR, 9-Foi pro"
cedida pelo govêrno o sequestro S. PAULO. 9 - As auto-ido restaurante Chinês e que até

Araujo Nogueira

ruma tipografia, bem aparelhada dos bens da Cia. Auto-Viação ridades policiais continuam a afir- agora permaneciam obscuros. I ;:,�;"���
b Ih Cruzeiro, que constavam de ofi- mar que o deslindamento do bar-

C D
"--�,.

I"

S f
' para executar quaisquer tra a os

b' d On e re r'c Iaext,a- eira p. passa�a� lôra concernente á arte. cina garages c onibus, os quais aro e míst�ri�uso c�lme o res-
, I

acometido de urna paralizia �e- Tambem dará publicação de estão guardados na Policia Mi, taurante Chmes esta por horas,
r li o soldado d F P bI . Ii'lar. No entanto, as horas e' os dias' a orça u ,lca urna nova folha, de interesse 10-

dAo �stado, d�stacado ne:ta Vila, cal, e da coletividade em geral, vão passando e a ansia da re-

raujo Nogueira. O enfermo em afastando-se completamente das portagem e do publico continua
estado grave fôra logo transpor- questões pessoais que possam sur- P r isão de 2O em aumento, sem a menor res-

tado para o hospital em Blu- tea de luz nas trevas que cer-
gir neste meio. •

menau. p,. canOJacel ros cam a tenebrosa ocorrencia de R O A I
O Ierid Id d I

razenteíramente regrstramos I:t I ,9- sessão inaugura
re erll o 110 a, o, pe o, seu esta noticia, e aguardamos a pu- terça-feira de carnaval. di! conferencia dos secretarios dt'

mo�o cav�lhert�aco, )á conquistou blicação da nova folha, que virá SALVADOR, 9-lnformam Ontem, a Radio Tupi e o Fazenda dos Estados, convoca-
mUitas amizades dentre esta

PO", preencher urna enorme lacuna no de Casa Nova que na fronteira «Diano da Noite», cujos reda- ,'a pelo ministro da Fazenda,
pulsSÇãO. b I

' meio social Indalialense. do Piauí, na serra Cori-Cori, tores e reporteres vêm se esfor-
(oi prendida pelo sr. Souza Coso

eu resta' e ecimento são os efetuou-se a prisão de um grupo çando para o elucidamento dd
ta, titular daquele ministerio. A

nossos votos. Teatro de 20 cangacezros. crime, instituiram um premio de
s -ssão foi inaugurada precisamen-

Desa�tre Por um grupo de amadores
-

ED ITAL
100$000 a quem esclar,ecl6se te ás 21 horas, com a presença

locais esta sendo montada urna �Igun� �nte�ed�ntes de Jose Ku- dos ministros da Educação e do
hi! iant d" tit I d Os libsevicíus, o lituano empregado Trabalho, srs, Gustavo Capane·C,anan

e

d°:Os.
la

t ,I U a a
A

PENITEN�IARIA no restaurante tambem sacrifica.

lUrndes e, IrndP ICIO

dem
tIes

IDO ESTADO DE

SAN-IdO
na chacina. Logo após a no.

ma e Valdemar Falcão, represen- tados, corrigindo-se as f&lhas e

atos e autona o sau aso co- TA �ATARINA ' , " t mte do sr, Getulio Vargas, al- Suprimindo-se as despesas inuteis.
remei José M. Cabral. 1 t1�laBdOI.Pleem�o. sUprglram qase- tas autoridades civis e militares, Concluiu oministro Souza Cos-

E ' I d A miro e lU sevis e ranas Apa- d I t di j h tsta peça sera eva a a cena Almoxarifado " , ,.

d
'

O representações as c asses conser- a izen o que nen uma opor u-
,

f t d A navicrus, patncio a vttima. e- d t nidade era mais feliz do quena próxima es a a pascoa. I clarararn que José havia traba-
va _oras, e

nd d I st d d' õ
T b Id U T• Ir

O Almoxarifado da Penitenciaria lhado na fabrica de cabides de
In
f aluguran ? ,o grasn

e

cConc
a-

Ile,
a para °d �xamle,

as

t codn Ie; es

eo a o • elxe a do Estado recebe propostas para for
ied I d J K k I' ve, a ou o rmmstro ouza osta, para o ,e,�envo vI,men o e uma

I
necimento de lenha em tõros, madei- �ropne ac

eN
e

UDp .

ri s;09�- i salientando a significação da con- ação politica-administrativa da
Esteve alguns dias nesta vila ra de qualidade, poste no Estabeleci- tis, á rua ewton rado, . I ferencia. Historiou as <demar- União e dos Estados. visando
T b Id L'l' T" mento. Interrogado Jonas conhrmou h I' d

' I' bo sr. eo a o . issea eixena, As prepoatas derem ser escritas e 'f 'd h
c. es» rea iza as para o soergui- exc usrvamente o em comum,

F· I dI' dA" a 10 armação e aver o assas- f" d "I F I á' d V Iisca o nshtuto e posenta- assinadas pelos concurrentes devida- inad id d
mento inancerro o pais, me 11- a aram, 10 a, os srs. a e-

doria e Pensões dos Industriais, mente seladas com esc1ar�cimentos sina o ted .d
o seu emprega o, sive a modificação da politica tim Bouças e Oliveira Franco,

residente em Florianopolis. sobre a qualidade da madeira e pre- cOA
ven e ar,

h" K cafeeira, a redução de taxas, saudando o sr. Getulio Vargas.
ço pM metro cubico e. encaminha- deantou que con ecera u- ocasionando em consequencia o presidente da Republica.
das. �m cartas fechadas, ao sr. dr. likcvicius ha ] ano. F�ra seu em

aumento do; encargos do tes�u- r
..ii'��E"-6F"'uZr.rIZc'":o��Q@!u=""e"'lW'ur.;z�:SY1�sub-dIretor. até o dia 15 do corrente pregado e pouco depOIS ahando- 'I' I' d '�mês. , f' 'o I'nda servir corno

ro n lClOna, Im: uSlve e melO
� �nara a o 1('1 a"

.

••• milhão de contos como meio cir- �� e

Almoxarífado da Penitenciaria do empregado da Llght, n� Imha culante. Concomitantemente, agra- � Albertina Digiacomo te
Estado em Floríanopnlís, 7 de março 'r na fabrica de '�Q I

I�de 1938.
e s: emprega a

, varax.-se as condiçõp.s de trans- .� ue uz

cabides de um, �utro lItuano de ferencias de fundos para o exte- Ji participam aos seus parentes
J é V IIti e pessôas de suas relações

O A. DE ALMOXARIFE nome os, � .' I IS. riar. Tornaram'se inadiaveis as
.�

K I k d nta 10 'Âi de amizades que seu filho �
Ha'roido V."lela

- U I eVlclUlI'"',-,a ea -

despesas para a reorganização i!!l
R'

, , , , �

d d 'li lCClOttI ajustou nupClas em �nas,-- eu um preJuI�o, ,e . .• • d 1S forças armadas, o reapareci- � Curitíba com a &flohorinha �700$000 a J?S� VIl:.lltJS;, quan- menta dos meios de transportes, � Branca Vawlack, �do fez uma \'Ia)em ao RIO co- aumentando as exigibilidades no �� n
dd i ������ Imo seu ve? e oro pail da moéda estranjeua, im- V n I

�

E, termmando: pelindo-nos á suspecsão tempí)ra- ��

t� Ricciotti 8
-Aquele Kulikevicius edr� hU�"ria dos serviços da divida exter- � ti e 8 ti

tipo esquesito. Nunca o 10 el-
11a, ���r�ij

Branca

I��ro lhe chegava e estava sempre
II

de cara feia. O movimento da recuperação noivo�

v'i1aitis, com oficina á rua da econômica-adianta o mltlistro �r;a;���

Graça, 607, tambem confirmou

que José fôra seu empregado,
não mostrando ter resentimentos

pelos prejuizos que sofrêra com

êle.
Esclarfce-se, assim, alguns de

talhes da vida do lituano vítima

dos Secreta
riosde Fa2:enda

Souza Costa-conseguir 'se-á in
tensificando o trabalho nacional
e desenvolvendo a produção.
Evitando-se os recursos de em-

prestimos anti-econômicos. e ou

tros meios artificiais, necessita-se.
antes, de uma orientação unica
da politica financeira, de indis
oensavel estudo minucioso das
íeis de meios federais e d� Es-3exta-feira p. viajava em uma

motocicleta para Aquidabam,
e o mecânico Augusto Bauka,
residente nesta vila, quando [ôra
SlUrpreendido na estrada geral,
pouco acima da Ilsse, por um

auto Oppel, que o apanhou peA
Ias costas e o pÔ3 fora da es

teada' num despenhadeiro, caindo
em baixo de sua maquina, de
onde Iôra retirado, em estado
gra\'e, peles trabalhadores da
Eitrada de Rodagem, que ali
foram dispertados pelos gritos da

Direção dos professores
João Roberto Morei,...a,João
Rornario Moreira, Elpidio
Barbosa e VVilrnar Dias

752

vitima.
O chauffeur, culposo, não pa

fl)U seu carro, tendo pejo contra

til) o lmpulcior.ado mais ainda.
Não 'foi possivel obter-se o

numero do veiculo, causador do
desastre, porém, sabe-�e da côr
do carro, e mais ou menos, fo
r�m identificada� as pessôas que

EufêrlDo

Já ha dias que se acha aca

mado o sr. Antonio da Cunha,
figura de relêvo na historia de
Indaial. '

Ao velho Cunha desejamos
pronto restabelecimento.

"iajanm nêl�.
A policia se encarregará de

dar a lição merecida no impru
dente chauffeur, que além de
tudo mostrára ser um deshumano
sem entranhas.

CURSO DE MADUREZA

Madureza

Artur Bartd

Até Joinvile, seguia quinta
ftira o nosw prezadu amigo
Artur Hartd, gerente do «Hotel
Hartd» desta praça.

Funcionará este Curso a partir de 15 de março do correr.

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

Os exames poderão ser PRESTADOS EM QUALQUER
ESTABELECIMENTO DE ENSINO SECUNDÁRio DO PAís,

As aulas funcionarão todos os dias uteis, á noite,

Curso deAruoldo Bauseuu

F�leceu domingo no hospitlll
(11" Blumenau, com a idade de
59 a,nos o sr. Arnoldo Hansenn,
indus"trial residente nesta vila.

Seu sepultamento teve lugar
se�unda-feira, no cemiterio desta
localidade com grande acompa
nhamento.
A familia enlutada as nossas

condolencias.

MATRI�OLA
,

Acha-se ab�rta a matricula do Curso de Madureza, podendo os
interessados ssr atenciídos. diariamente. das lO ás 12 e das 14 ás 16
qoras•.na séde do referido Curso. á rua João Pinto, 32.

MATRICULA:-Para a matricula, os interessados poderão diri
gir-se á Séde Provisória do Curso, á Praça 15
de Novembro n. 3 com o dr. Wilmar Dias.
(Edificio do Antigo Correio-Andar superior),
Horàrio-9 às I) e 14?is 16 horas.

REGIME DE AULAS:-O regime de aulas obedecerà, em tudo,
aos reguiamentos presctitos para os Cur
sos seemndários do PaIS, com frequência
obri�atoria, provas mensais e parciais,
boletins de aproveitamento, etc.

Casa, Terre.ioos e Olaria

Trata-se de um lindo bunga
low. de um tewmo com 52:750
melros quadrados, com agua cor

rente potavel e uma olaria. No
lagar Barreiros, Preço de oca

,ião. Informações: Julio B8usfield,
Barreiros.

TINTURARIA HA' MUITAS ! !

Mais a S E L E T A destaca
se pela perfeição do tingimento, e pela especiali
dade em raupas de senhoras. Em suma não se
confece RIVAL na arte,

Rua Tiradentes, 7

Emanoel Gervaert (�

Seguia sábado para Floriano
polis,' a fim de assumir suas fun
ções, no Cabo-Sbmarinno, o sr.

Emanoel Gervaert, que com nos

co cDnviveu algum tempo, tendo
deixado gratas recordações.

Fone

Machinery Company

Engenheiros importadores • Rio

Internatianal Curso Primário Antonieta
de Barros

i
I
i

I' Externato fuudado em 1922
Alfabetiza e prepara para os exames de ldmissão aos

e Escolas Normais Primárias. .

j PROFESSORAS:-- ANTONIETA E LEONOR DE BARROS
1 Matricula aberta todos o� dias uteis deiS 8 ás 10
! Reabertüra das aulas a 16 de fevereiro.
Fernando Machado, 30

Gínásíos
Escolas vagas

CjllCO são as escolaa vagas
MUIl;cipio, que até a presente
data, não foram supridas dos
respectivos professores. A demora
dessas nomeações, estão causan

do enormes preiuizos aos alunos
das referidas escolas, porque �
tes não poderam fazerem bo�s
exames no fim do ano letivo,
pelas poucas lições que ião ter.

Apelamos a quem competir para
no mais breve tempo o possivel
normalizar esta angustiosa aitua�
çio da petizada escolar.

Sra. Agricultores e Industriais!
./lumente 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 a.o Representante e Ven-

dedor exclusivo no Estado

Fone, 1.51

Dr. Camará Ma rt'ins

1-1. AVIL.A 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

,

Escritorio Rua Censo Mafra, 31

CAIXA POSTAL, 140FONE 1561 •

Novo jornal
Estamos informados que muito

breve será montada nesta vila
Telegramas "Avi la" Florianooolis

,

,
/.

.. ....�".
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SALAO PROGRESSO � O' Unico!
---------_._---- --- .. _--_.__ ._-_. '_-- ---- -----------

"nossa lotel·ia��
15$000

Dia lO CINCOENTA C.,.Nl'OS ela
Jogam apenas 15 milha�oB� Inteh·...

Dia 12 - MIL t_;")NTOS ela Fede>ral
�1UA FELI PIE sc�m�H)"!' N. 'i

= nrrz··· "2':Yf4!' . tr-81���-e.��,-:::-;-2I!iiII:f.IEfEL���;--··

D��asllll _iJ�. � S �. t,ffft>". Iabe- tOS aUai!'tes de �inasglll I "Ill�r� ua �Ol U�i"' [vão pleitear o tItulo

"K hln"
1 - �

I -.d I de doutor
oe in I raçao a so uçao uO§ P��O-I RIO. 9 - Infe-rnam de Bda Ro�

I b I
A IO'! ! r.zc.itc que tambem os alfaiates de-

OSLO, 9 O cruzador Y.OELNI' memas econom�CGS ':.,:j?nl o titt:l0 d� doutor.
, .

que foi acussado por violento tem- (JS prcprictartos de alíaíatarías
peral, chegando a emítír S. O. S •• 1 .".I "'� H/til r:l &:1fld ft fr-ndaram «m $íl)\lic.to e )JeJirão ao
está rumando com suas proprías I UU !li gj Ui M [i;l !!i OU r' F � 1 f' '}'

�

d
maquina!' para Cristiansond, com I

<:;ovemo ccera a o reta rzaçao e

numerosos tripulantes terídos, i seus Cl.l1'SOS e a valídacão de seus

Os navios de salvamento rtã_? I RIO 9-Noticia um ve pe 'i-;
--.--------------- diplomas.

'

LI T A
puderam alcançar o cruzador, devt- '

. '"

s vI"- I' Pleít carão tambem que os di'pie-'R MErr'-[(), 9 _. OIltem-i;a-",a:;_c:u
.. aa:u3f-=::aIa"'� •• :J:Ir.:;a,u."_JlU.aco

_. "'0 que a Sociedade aas NaçGI""\� -,:� N..
L c. �

, do a mna da tempestade. I': ' '.' u . ,':" Ji.� .rI'lutas �CiaiUUS e
por aquele curso tenham o t-

pela manhã, o tenente Ivan P�'- (i ue esta interessada em SOl r;o . V t
".

mas

I eira alvejou, com tres tiros, o A
P- ..,.. OSLO, 9 tntorma-se que a i quais as medidas que os diverso.i: mS li"anJ�n·a§ tulo de engenheiros alfaiates.

seu colega, tenente Pitombo Ca- doraçao PO,!lt':, de comando de .cmzad�r ale- países do mundo têm posto em: eneentram-se a venda no

valcanti de Albuquerque, que se
mao !.WELN acusa senas avarias, prática permanente ou proviso- i Salão Comei'"ciaI ür, P�dr� di:; M·;mn Varro

. Alguns botes de salvamento ro-.' l' • \ Ad 1 .

encontra em estado gravíssimo. é a marca que domina na atuali-I.
ram destruidos, flam�nt�, para d�Delar a cnse ,�l. Conselheiro H/lafra, 10 - vogauo

O lamentavel fato verificou-se d d d
.,

Q I
A estaço de radio ncou parcial- economica quo ora envolve o I Rua Traj,'.nü n,

.

id 1 d Hid I'
a e e ornmara sempre. ua que- • d ii' d

'

diri
A

nas proxirm aaes a 1 raunca .

ld d 1
menre an Ice 3. munao, mgiu-se ao nosso gov0r-' ,,--_. ------

Municipal (nele (JS referidos ofi- que {sela � sua n�?eSSI a e ue
no, por intermedio do Ministerio A Dre JOSEPH IN}\ SCHVVEIDSONciais exercitavam as suas monta- per umanas, pre Ira sempre .--.-.-------. dos R I

� ri' >' f' d � � ,

do.
e açoes n.xtencres, a im e QJ;j o ,';

. as a marca di l' f
�

O
..

.

nas. pe Ir ta, ln ormaçao. mimstro

Ambos pertencem ao 7' de Ca- A
·

d d
� das Relações Exteriores, atendeu- (Especialista elD doen�as de Senboras

valaria, aqui zq iartelado. Adorat:ão, s�slna O O" eCf.e[O do á Sociedade das Nações, já I e cIGean-eas)
E' V;lZ corrente que já existia c

solicitou aos outros ministerios i
lima desavença ent 'e ambos, por

----------

I' soure artigos 1m- que informem quais as merlicias' ATENDERA� SIDA �LINICA
motivos desconhecidos, agora des- em questão, da sua alçada, que
fechada com a violenta cena de Mal·s de 80 opera .. i, por'tades

eles já tenham tomado, assim co- do dia 7 de mal·�o em diante

sangue. mo sôbre os seus resultados pra- NlJ'OV4h II"01'llo.T�UL'liI'OnIO
.

O ter.ente Pitrombo Cavalcan-.
ferid

I ticos. Fornecidos êsses dados, o

I
n® h IU''__' h", JI. a

ti, que é casado ha tres meses, nos en os nurn' RIO, 9-0 presidente da Re- Itamaratí ?rgan�zará um �elatorio nUa Felipe §ehmidt� 39
reside no Hotel America, Ivam, publica assinou um decreto-lei que encaminhará ao Instituto de

Ique também é casado, logo após desastre de Cfi... que dispõe sôbre os artigos que Genebra. HOR.I\RIIO: das 101Q2 ás 12 e das 2 ás 5 horas
o crime fugiu para Rivera, ten- "

se pódem importar com isençãor1M?JIíl'M!" gAM4kAW@MiM§i!íi!i!WmâWiíII!!1m€mrlil$$ill$!i'k&iII§j@í.....",i!l\iitlil\il!!!lW""""

do porém já instituido seu advo- •

hã de impostos ou outros favores

gado o dr. Erico Maciel. mUl ao aduaneiros, codificando assim to-

Segundo comentários, é prova- das as disposições existentes sô-
,

vel que se apresente, hoje, á pri- RIO, 9 Ve:rif1cou�se impr�s51o- .bre o assunto, constante de vários I
são. nante desastre com um caminhão outros documentos integrais.
A d I

.. da Limpeza Publica no local deno�
o orosa ocorrenCla lmpres- minade, CURVA DA MORTE, en� O decreto conta 100 artigos e

Slonou, vivamente, a população troncamento da práia de 13otaf080 é minuC'Íoso em todos assuntos

local, apesar dos I'eferidos oficiais com a Av�nll!a Osvaldo Cmz. ; que aborda. Relativamente &0 �
e:starp.m servindo, aqui, ha pouco O cammhao teve um pneu re-I naDel da imprensa aue vêm seu-

I bentado e em COllSf(menCla den-a I' '. '; -,

tempo. pou. Oitenta e poucos trabalhado.: do I;TIportac;o com lsençao� aesd.e
-0- res que nele viajavam 1ol'am at!� 11930, mantBm essa concessao fm-

.

LIVRAMENTO, 9 - Acaba fados ã distancia. O dlf.;astre não I ta poI' decreto de 7 de abril de
I'

11 Fp@Us.
de falecer o segundo tenente do E- teve consequencias mais lamenta-119�6
xército, José Pitombo Cavalcanti, veis devido á calma e a perícia do I

v. I

motorista. I ! �

vítima da lamentavel cena de '

sangue, ocorrida, hoje, pela ma- E..... 98O q 'IJ� i I ft � 1" � I O III!
:

.

Jlbã, conforme comuniquei. ama . ��. u..... �
;

Esse oficial era casado, ba tres ._m7mm&'-, ""'" -
. . • ....._",.",.,

meses, com a exma. sra. d. Le
ticia Cavalcanti. Viéra, ha pou'
co, de «Tres Corações », Estado
de Minas.

O cavalo montado pela vítima,
recebeu dois boje ssos.

O tenente Ivan Pereira apre
f'entou-se ao Quartel, onde se

acha detido.
Consta que ontem, poI' motivo

de escolha de cavalos, os referidos
oficiais teriam tido forte altera

Cão, e, encontrando-se, hoje, na

pista, localisada na linha diviso
ria, afastaram-se dos demais ofi
ciais, afim de terem um enten

dimento, o qual resultou na dolo
rosa ocorrencia.

O tenente Pitombo Cavalcanti
apresentava tres ferimentos, to

dos de naturesa grave, não ten-!do sido possivel operaI-o. O seu

falecimento verificou-se no Hos
pital Militar, onde está sendo ve

lado, devendo o enterro realizar
'te, amanhã.
O tenente Ivan Pereira consti

tuiu seu advogad0 o dr, Erico
Macial, devendo o processo cor

rer pela justiça civil.
Não ha, ao que parflce,

munhas oculares do fato,

.-.eIMES

E Grandemente
fiado o

Mo�,<1to o

clte
tenente do Exér

Cav2icanti

Grande explosão
em Pernambuco

UJE
RECIFE, 9 Acaba de chegar

a esta capital impressionante noti
ci.a: na fabrica de polvora de Pon
tezinha, no municlpio rle Cabo,
ocorreu aos 15 minw:v'l de ontem pa
vorosa explosão. Tão forte foi o es

tampido que acordou a população,
num raio de 6 quilometros.

Consta que ha enorme numero
de vitimas.

Diversos carros de bombeiros se

guiram para o local.
A fabrica pertence a Alberto

Lupfjeren li: Cla., sendo a un!c] fa�
brica de pOlvma do Estado.

erkeri
R .. 10

A�ESSORIOS E V.t�LVUL.é\S

AceBtamos para concerto todo e q!llalquer tipo
garantindo-se o serviço

Oll�am hoje pela ,.

PIIE-8, Sociedade

Nacional

fio Rio d� Janeiro

c.
DAS 6,15 ás 8.�00 - 2 aulas de ginastica

pelo prof. Osvaldo Diniz Magalhães
EMDAS 9.00 ás 14.00 - Programas variados.

DAS 17.00 ás 19.00 - Programas variados.

P"ll)grama noturno h I

o

DAS 19.00 ás 20.00 e das 21.00 ás 24.00

ALVARENGA E RANCHINHO
NUNO ROLAND
MAURO D� OLIVEIRA
LINDA �ATISTA 00com

Orquestra de Dansas
Eduardo Patané e sua Típica Corrientes' .�

Regional de Pereira Filho
'

Radamés e Ali Stars
Romen Ghlpsman com a Orquestra

Concertos.
I

A's horas certas, jornais falados com no-
i

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

ouvintes de todo o país pela casa Guimarães _'-':
Ltda. ' •

A's 21,30 - no TEATRO EM CASA a co-'

media «UM CAMAROTE PARA O FAlJS
TO» - original de Pierre Wf1ber, pela Cia.·
de Teatro da Nacional, com Ismenia dos San
tos, Violeta Ferraz, Mesquitínha, Celso Gui
marães Il Rodolfo Mayer, e sob o patrocinio
de Silvinc. Almeida & Cia. Ltda .• comemo

rando a inauguração das novas instalações da
Drogaria Cardoso. do

teste

i
-- ...... 11.. --------- !

------------- .------'._._�-_.

ov
CARTAZES
DO DIA

r
&'

l N
ODEON, o lider dos

cinemas
-------------

19PROGRAfilAS DE HOJE:

A'S 5, 7 e 8,30 HORAS: I
A magnifica pelicula da War-Iner com Ruby Keeler, Leo Dixon

e Allen Jenkins.

f::INES f::OROADOS

Rua João Pinto ii �a!xa Postal 37

ADlôres de opereta. A'a 23,00 - SERENATA - Um programa de melodias e canções'

Speaker - Oduvaldo Cozzi

Representantes nesta capital
AMANHA - ORLANDO SILVA

ODETE AMARAL
BOB LAZY

A's 21,30 -no O TEATRO, EM CASA - ai
peça «o CORAÇÃO liiANDA», tradução de
Antonio Guimarães, pela Cia. do Teatro da
Nacional, uma oferta do Sabonet� �Lanel».

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas-NASCE UMA ESTRELA,
com Janet Gaynor e Frederic
March.

CINE ,ROYAL, ás 7,30 horas
-O ULTIMO ADEUS,com Flora
Robson e Leslie Banks.

ACHA o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�=��-�<5�A�,*�Z�.��.�T��������..........
.

'. -T------1r1E���������������-�·-·-�-�-!
Adolar SChWaD '1.- = �ID�r.�P�.,(�a�;iI

Endereço Tclegr.: DOLl>... - C;ixa Postal, 32 i Simões
II a

iiis. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARINA
:

I
Médico do D. S. P.

do Estado

CLINICA GERAL:
PELE e SIFILIS

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

ca e de Laboratorio.

tAGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Perynas=-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Navegação Brasileira Limitada-Rio
Navegação Cabofriense Ltda.--Cabo Frío
Vandenbrando & Cia.-Santos
VIAGENS DIRETAS PARA O peRTO DO RIO DE JANEIRO
Navegação entre BUCAREIN (jolnvile) 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, beneliciadae e em

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

as praças do interior
DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO
SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO-PREÇOS MODICOS

.................................--

Café-Restaurante São Pedro

Proprietario:'- IZIDRO PEDRO COELHO

Completamente remodelado e obedecidas todas as

regras de higiene

iOSINHA DE PRIMEIRA ORDEM, COM OS MAIS
VARIADOS MENU'S

Forneee comidas a domicilio

RUA FELIPE SCHMIDT

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAIOS ULTRAVIOLETAS.

Rua Tiradentes, J 4-Sob,
Telefone, 1167.

Atende diariamente: das 8 I
1

ás 9 da manhã e das

IIL._
4 ás 7 da tarde.

�""iiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_,----

�������I
Dr.Pedro Catalão

, IDiplomado pela Facul
dade de Medicina da

Baia
Ex-interno t! assistente do
Serviço do prof. Moraes
Ex·interr.o do Dispensario

SIlva Lima
Ex -adjuoto do Hospual

GraHée Guillle e S[loatori0
Manoel Vitorino

Clínica médica cirurgtca das
moles tias da

CABEÇA E PESCOÇO
Especlahsta em

NARIZ, GARGANTA E
OUVIDOS

CONSULTORIO
18- Rua Trajano -18

RESIDENCIA
Hotel Gloria

Diariamente das 16 ás 18 hs. I

Fa b

;F'Iorianopolis-1938 :::=:

•

r I c a A a Ulan

.� -JlE.a::::;:slkZU

ELIXIR DE MOeDEIRA
Empregado com successo em tod..U molestlas provenlentel da lJPbWa• Impurezas do S8nl:Ue,

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZ�AS
MANC�.AS DA PfLLJ
DARTHROS
FLORESB.AANCAS
RHEUMAIlSMO
SCROPHULAS

SYPÍ1ILITICAI
• llDalmeat. lIIIl �
ai de<:Ço. auJ. Ido

a.roa ratlllll_. .� "1••

I II-AVARIA·,'
'M'

"

I
- ilhares d, curado..e::-

I 3RA�DE DEPURAtiVO DOwj;

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

fantasias, canéla e pimenta moída

A excelente qualidade é garantida ha mais de 70 anos. Exigir pro
dutos ANCALUZA é prova segura de bom gosto e de zelo
pela saúde,

ANOI�LUZA reafir.na sempre o seu valor I

Florianopolis

Francisco Bitencou.--i Silveira

Cabo)
TeÍ(: )gramas:
Fono) Frabisil

Rua l"Ii'ajano N. l-(sobrado) Caixa Postal, 93 - Telefone, 1.413

Santa Catai' ina
-

I _;,�{, =-��,:.-'
r-----

I Dr. Oswaldo

I Cabra I Enxertos grandes, quali-
dade suprema: UMBIGO,ME'DlCO PERA. LliV1A e outras varie-

I Residencia: Rua Esteves dades.

I Junior, 138---Fone-l.555 Um pé 2$500, duzia 24$,
cento J 80$000, Extra Iór-

V e:ND E-SE te 3$000 c. u., LIMOEIROS
esplendída e confortável casa. que enxertos muito íórtes, ele
além de moradia é

propría para!casa CEClLlANO. MIUDO, GA·
comercial, recentemente reconstruída. LEGO e EUREKA, I pé,situadaembompontovaviladeBíguas- 3$500 duzia 35$000.sú, e mais dois potreíros com exten-

' ,

sa area de terras. O negocio é ur

I gente. Tratar com José Sanches, na
i mesma.

+Fsua.:5n»:'

Laranjeiras

CARLOS NILSON

QUIZER COMPRAR
�

UM BOM Ot-lAPE'U
MEL.t-IOR ENTRE OS

ou •• oo
PROOUREO
MEL..I-IORES

CURV
o CMAPE'U

N. I co

BRA SI

- - --_ ------ --

1..'
,.'

O I

ChapeoDos '

Quarenta
ll1ilhões!

R Y
fôrma

elegante
Côres

firmes

Devida á crise, durante este mês vendemos com a desconta de 20-1_

Depositaria: A I e x a n d r e 5al um
RUA OONSELHEIPlO MAFRA N. 12 - FLOAIANOPOLIS

�'. --��.,

,

. '. :�t �.. -:.. ;_..:;...",,"; ... -,':',. � .

. "
.

-_ -?:- -;". _ .... -� •.. - -- �

�, _' .

, ... , 1:_' �

',,'0: ,� .

: .�
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Dr, Osvaldo Wanderley da
Costa

Bacharel em Oireíto
Advoga na capital e no interior deste e do Estado de San

ta Catarina.
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, 131

sobrado sala n' 1
SANfA CATAHlNA

FLORIANOPOllS
-

4

.ao 6 • mal. barata, por'm 6

Filiais em:...elhor do mundo

__ foPl. - dft um .om • "arlo••on. oO....ln...o.

Sul,.....1 qu. níío oon.ome bateria (2,5 .mll.)
Immen.a dura..IU.....

A

JoiMivile, Lages, L�g�3n��, Sãtj
Francisca �(p 5!11

'·/,::�.��1
"enda em toda. •......

oa.a. do ramo

• no.

MOSTRUARIO Er",=

Tubarão

------

Tratamento do ernpaludísmo e das molcsüas da pe-
le e nervosas pela Autohemotherapia

Consuttorio e residencia-Praça 15 de Novembro. 13
Telefone, 1.584

Consuttas.-« Das 8 às I t e das 14 às 1 6 horas

7ratamenta moderno das
motestias do Pulmão

Corsult.-R. joão Pinto, 13
1 elelone, 1595

Res. Hotel Gloria,Fone 1333
Consult6s das 13 ás 16 hrs,

Com prát ca nos hospitais europeus

� CLlNICA MEDICA EM GERAL
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18 horas.

R A 10 X
GARlNETE DE ELETROCARDIOGRAFIA

rUNICA

Curs» de aperfeiçoamento em doenças do coração
(diagnostico preciso das melestias cardiacas por

traçados eléctricos)
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

.

NERVOSO
Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

médica
Laboratorios de Microscopia e Aná

lises eH nicas

r&����s.���������������
� Cálculo de qualquer

._

Pia�ta,e!,ecuç�o, fiNs- g�
� estrutura ern con- caüzaçao e direção JI� ereto armado de ob. as �� e ferro Aparelhamento �om �
� pleto para constr u- �
� ções de pontes em �

� concreto armado �� � ,

- �� �
I

I�
-._{

Om 8.r Ca rne i ro R ,'" be i ro
� Exame de sangue para diagnostico da sifilis (reaçôeo de

..

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

riJ 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-

�\1 quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
ENGENHEIRO f:;IVIL �J diagnosticos.

�J �� Fernando Machado, 6

� SALAS 12'e 13 �� TELEFONE· 1.19

�
Rua 15 de Novembro, 416 •

,. ANDAR
�;.QiiiiíiIiii"'iiíiiiiiiiii,_FiiliiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiR�liiiiiiiiiiiiA�N�O�P�O�L�'�S��

� Tel. 1503 Curitiba • Paraná � !or. Rioardo!! �çcacio Mo-I
� �� IGottsrnannp rerra�� temseu escrlp-

� Ex -chele da cJinici do Hospi
I't!� tal de Nürnberg, (Psoreesor

I lndórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

1
) Eepeclallela em cirurgiari'

.

�

Obras contratadas no I· se.mestre � alta cirurgia.g::�I"I!ia, (do-
�� de 1937 � enças das senhoras) e partos,
� � cirurgia do sistema nervoso e

� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitiaa-S. Mateus) � operações de plasticll

�� Ponte de concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-Ioinvile) �� CONSULTORIO---Rua Tra-� Prefeitura e Forum de Mafra �

� rupEscolar de Mafra ano N. 1 e das 10 ás 12 e

�� GGrupo EEscolar dde Rio Negro � das 15 ás 16 112 horas.

supo seolar e Irati.

�"
TELEF. 1.28')

Materrudade de Rio Negro 11;

I�.... Estação Experimental de Vitdenclas em Tijuco Preto (Paraná) � RE5IDENCI�- Rua Este-

� Diversas construções de I .sldencias ,� I
ves JUnior N. 26

I�� G���������r5��VÂ�?JS,,�.- TELEF. 1!,131
_

tÓJ io de advogacia á rua

Visconce de Ouro Preto

n. 70. - PooJ\P' 1277.-

I Caix 1 Postal, 110.

PARANA'

J
. ,

,-�.
� :.: '.�, ': ..':.

•

1�'':'��'1'" ....:.J�,('." ...
'

.... ,� '!.,.:'.. ,,�� ,'1;,'-'" '/

.
"',

, I

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido � Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 1 O ás 12-
das 16 ás 18

Consultorio: Rua João

'IPinto, 7--- Tel, 1456

IRes.
Rua Bocayuva, 114

!Te), 1317
-_'

Dr. Carlos Corrêa

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crjan�aS: .r

Diretor da Materni.dadel...
·

Medico do Hoapital

(Curso de especialização em

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

I Dr, Aderbal
da Silva

R.
. , .

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

Fones 1631 e 1290

I Dr. �edro da Mour,. Ferr� I
Advogado

I Rl!& Trajano, n' 1 sobrado

I I Telephone rr 1458

,', .

(;.-'.

,;
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A GAZETA Florlanopolls, -1938
.. ./

..
-

.
. .. _ .. �--,-

3 RilM &Q!{i!i!.-0iII!'�&�xn
".1

esquina da Trajano

VISTA BEM FILHOS
Lindas e graciosas confecções

na C
para me�linas e g.ritos só

PITAL.

, E W *��#U'1'Mifª? • QM)llf_S& $ li ,.;.'_ & 4iWi1l

C hlôl N
$ I N (?, '. Iml

."
. l'g-"HAR� í\UTH I PERDEU-

empan la acrcnar de a��eg·aBaI"Ei'�OE-SEIv.J
,I-.

�ISEumabolsa�ccô��reta
_

-

!
o

I'
r na Catedral sesta-loira última,

_

C t
Il I ê o crcrre que rcvoiucronou o pedindo-se a quem a encontrou

ça.., os e I ra I Uma extensa área de tet,,! mund? velho, e, óra revoluciona a
entregar nesta redação.

I ras, no lugar Barreiros, com
I Amelica do Sul.

b' I duas casas �e madeira, _pas oi 00

o

Movimento Maritimo ..Parto Florjano��o&���PO para muitas rezes, d�vei"i CHARLAUTH
r ""

sas roças de mandioca, I

. � aiplrn e cana, um bélo b a- \ não é 12m treme comum

Serviços de Pass€!§�,�o�.2. (:ie F"�!!r�:�'>O�"-",,,, na�al e bôa chac�ra, pos-! CHAR!AU"I"'H
---r- Para o Sul

"
--

------�-I su���l�ta�gUjc��e��ebiade; I" ,..,"" II Souza, IIOS B� 11 J ( iI (. s I me eXtlOgut�a o

as sardas, p��os.
a venda em todo 0= Brasil

��������������������������?�N�������'����'�s�'��'1 IIL.�ra.vos e es�n.h8s, �em a m'D,cl.al
notadamente na Capj�l da

J I Republica.
O Paquete ITAPURA sairá á 12 do cor. O Paquete ITABERA' sairá á 18 do

,-" ..--,,----- -------- I imtal;t�pa�Ll�:l�·i:-eh�esc:. cutl31 Esta a mai���[3;�. de sua alta

rente para: corrente para: 0/ MAqUINA DE st�II!\iA tm4A§!iB'íJ"'l!"I'!iIlil!!iSl'ilBI!I1D' -.
Paranaguà, Antonina, \ I�SC.REViE:n �.Santos, Rio de Janeiro, 1mb ituba � Especialista em molestias do aparelho genito urtna-

Vitória. Baía, Maceió, Rio Grande Royal, tipo 10, p. esoritorio I � rLO do homem e da muiher=Mo.estias de senhoras:
Recife e Cabedelo Pelotas e usada, mas em perfeito estado.

" Tratamento moderno das afecções utero-ovarianas.

Cargas e passageiros para os demais por- Porto Alegre
Vende-se uma por preço muito . Cliuica médico cirurgica. Fraturas em oeral.

vantajoso. b'

tos sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. Informaçóes na Tabacaria Baía- �

Eletricidade médica.
na, rua Trajano, 4; ou Caixa POSo

-

Dtal, 59.
. r.

..

.

RVla Conselheiro

'Para o Norte

AV·ISO Rece.be-sc cargas e encomend�s até a �espera das saídas do? paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas 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 especiais.

______._o '_. _

A oficina ele marrnore d,
Carlos Zech mudou-se para
o Cães Frederico Rola no.

75, 110S fundos dê uma sa

pataria.
Compra-se qualquer quan

tidade de marmore.

ESCRITORIO-PR1\ÇA 15 DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FONE 1250)
ARMAZENS-'CAIS BADARÚ N. '3 --(FONE'1666) -END. TELEG. CDSTEL;l.A

Para mais lnforrnacões com o Agente
. J. SANTOS CARDOSO

OsaborosoCAFE'AVANTE
Casa no Estreito

VENDE-SE Ui113 cara si- VENDE-SE
tuada no Estreito. Boas 3CO'

rnodações e todo conforto. Uma maquina SINGER em perfeito
p

A

t tar u Es: d
estado.

ara ver e �a ar a s:r.. �l Tratar á rua General Bettencourt
Geral no. 10::;. no. 90.

Puro ou com assucar é vendido na

Casa "A SOBERANA"
2 -_ Rua Felipe Schrnidt -- 2
ESQUINA DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO

qU ·1n '-I<lIO°";;;s.·-fe i ria'0.
,., lQ � . !li �

� . - . � �

10 de arçc
A Casa Miscelanea
não precisa de reclame, visite suas exposições e

verifique os seus preços

----_._-

PÓ de arroz e ro LI ge

combinação feliz

Adora�ão

Sá u I O Ramos
,--------

Ass.stcnte do serviço de cirurgia e ginecologia do
Frof. Brandão Filho. Ex ginecologista da Fundação
Médico-Cirurgica do Rio. Diretor do Instituto de
Previdencla Clinica do Rio. Sub diretor du ser viço

médico da Assistencia dentaria infantii do
Rio de janeiro

Consultorio a se abrir
brevemente á

Rua Visconde de O'lro Preto, II - FLORIANOPOLlS

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

Dr. J o ã o d e A r a u j o

R. TRA..IANO N. e
FlorianopoUs

����----

�A Favorita
. !
";,

Rua Felipe Schmitd n: 7 e 17 a

EI I L H E

Federal e Santa Catarína
,. :..:

NOS CLt\SSIC05 ENVELOPES FECHADOS

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

. -laringorogla do Rio.
Chefe do serviço de olhos, ouvidos, nariz e gar
gantajdo Centro de Saúde Pública de Florianopolis

Consultorio a f e abrir
brevemente á

Rua Visconde de Ouro Preto, 1 1 - FLORIANOPOLIS

ance do Brasil
CapHal

F'U,'ldoJ d i) reserva
100.000:00 í}$OOO
259.746:100$1)00

II

-"
.

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANC.\RIAS

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

Abona. em conta corrente. os segúintes juros:
Dep. com Iur is (CO.dERCIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, Iímrtados (limite Je 50:000$) 3% ala
Dep. populares Cdem de 10:000$) 4% ara
Dep, de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer Importaacías) •
com aviso prévio de 30 dias
idem de 60 dias
idem de 90 dias

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

4% ala
5% ,c:

4,5% ala

"""'0

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: .��SATELLITE
TELEFONE 1.114

4% a. a.

5% «

15 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A G�ZETA. Plorianopolis, 10-3-1.938
i"-----�----------------�'"-'---

A

Como preliminar do jogo Avai
e Atletico , lutarão as equipes
representativas do Lira S. C. e

Doze F. C.
Ambos os esquadrões se acham

lreinadissimos, para fazerem uma

béla figura.

o Avai treina

Para o jogo de domingo, o

esquadrão aIvi-celeste levará hoje
no gramado da L.F.F. um rigo
roso treino individual e de con

junto.
Por isso. o técnico dr. 'I\1elo

Leitão péde o comparecimento dos
seguintes jogadores:

Vilain, Vadico, Boos, Zé, Ber
reta, Procopío, Borba, Diamanti

no, Galego, Sapinho, Forneroli,
Paeheco, Silvio. Saul, Nizeta, Ar
naldo, Aquino, Euclides. Yeitor,
Piegas, Pedro, lrineu, Paulo.Cha
linha, Pamplona. Carlinhos. Lelis,
Yergilio. Borges, Joel e Prne-
res.

'(1;" � ....

Telegramas que o

Figueirense recebeu
, pela vitoria de

domingo

_-

TUBARÃO.9-Fel\cito glo
rioso Figueirense, brilhante e

merecida conquista campeonato
estadoal. <

"!

Cordiais saudações
CEZAR SEA'RA

\

AZETA

A L. F. F, teve a FELIZ
idéia de colocar cadeiras na PIS
ta.

Isto foi sem dúvida uma

Esporte
.Jornal

A Argentina desistiu
de disputar o Cam
peonato Mundial

FALTA DE TE.MPO PARA
PREPARAR A 1URML\-O

MOTIVO ALEGADO

"

OESPORTIV1A
Carlos L. da LuzREDATOR:

�tl,ético e Aval, farão domingo urna bOa
partida futebolistica, lev«'9ndo ao gramado da
L. F. F. unia assistencia nurnerosa.

Lira e Doze ernpenhar-se-ão nurna pugna
ern displ.Jta de medalhas.
na pista ac��.e aemrida erj r9�zada �·��������������������-G�-r-a�v-e�S�-'I-n�C�I·-.��domingo, entre os dois rivais na

C ,Ponta do Leal. às 9,30 horas. 'íLn�4S. dente na Ar-
."

gentina
eus,
GmG\1Gl!

gigantesca,
.Domingo teremos a partida en- Cadeiras

Ire o Avai e o Afletico.
'Será sem dúvida uma partida

muito interessante.cujos esquadrões
se acham em bôa fórma.

Ambos lutaram com um cartel
Illtisfatorio.

Tanto o Avai com" o Atte
tico são dois adversarias dignos
um ào outro.

O Atlettco levou de vencida
o alvi-negro pela contagem de
5x3, e o Aval por 11 x2.

Si formos atrás dos placardes,
veremos que o Aval é um esqua
drão mais poderoso que o trico

lor.
Entretanto. tomo futeból tem Caxias x Curitibanos

as suas coisinhas, o clube do Fon'
seca é tambers capaz de vencer

o alvi-celeste.
Teremos pois, uma partida

emccionarte que agradará plena
�te a assistencia.

Apre I im i r--: a � Os tentos f( rarn conquistados
, por Arl (2), Naná (3) e Dard

Lira S.C.xOoze F.C. (1), do vencedor; do vencido fo
ram conquistados por Taia e Abe
lendo.

Aproxima-se pouco a pouco a

época das sensacionais provas
náuticas.

Veremc5 tremular na bala sul,
as bandeiras, marcando as balizas

d te o time argentino,
e as guarnições atentas ao bra o:

O sr. José Elias acatado co- Larga!
merciante desta capital, instituiu Já foi-se o tempo em que as

uma béla e artistica taça, ,a ser regatas tioham um cunho brilhan
disputada domingo, entre os �alo- te, cujos torcedores chegavam até
rosos esquadrões do Avaz e se degladiar. I

/�tleilco. Porém estes tempos se passa-
ram e as regatas decairam.
Veio o desanimo até que em di
versos anos não se realizaram as

regatas,
Este ano parecia que sóme'bte

o Riachuelo defenderia o remo

da nossa capital.
Porém o A/do Luz, acordan

do-se daquela sonolencia.lembrou-
se dos seus feitos gloriosos do Oonseguida BERLIM, 9 - Um inciden:

passado e concorrerá as regatas. te, cujas consequ:.. ncia é dificil

defendendo I'unto com o CDla- I orever, verificou-se c ntem a noi-
�\ a iso aç�o do d d f' d" 1

chuelo, o r.emo florianopclitano. te, epo.s o o :CIO ivino ceie-

E o Martineti r .v i,," us da es- brado na igreja de DahIenmann.

O Martineti, por sua vez não Cá r! a tin a Um pastor cujo nome ainda

deve ficar atrás dos seus ccnzene-
não foi revelado. pregando no pul-

r8S, pois conta com gente esforçá- KANSAS CITY, 9 - Um í ito da dita igreja, formulou um

da como Alfredo Lola, etc. novo passo no tratamento veemente protesto contra a pro-

Daqui de A GAZETA ape- d.a escarlati.na to�nado �os lo�gadal detenção do reveren�o
la[JIos para os remadores def�lIde- slvel. peld Isol�çao do

I
VI rus I Nlemoeler, declaran.do, que � �f1'.

rem com orgulho e valentIa as
a cUIa conta sao leval as as são do pastor constituiU um m.:.ul

cares dos seus clubes. calamitosas·consequencias da to á Alemanha Evangelica e á

doença - foi descrito pelo I cri�tandade, e imphrando agIa-

CACHOEIRA ATLANTICO professor James B. Gifford, ça dívina para os pastores encar

E AfJ\ERICA rOMAf�Ao da universidade de Lolumbia. cerados. pela Gestapo.
PARTE NA PRO'XIMA O professor Giflord rela- A' saída dos fiéís, varios ins-

REGATA tau que o dr. Jean 8road- petoJe:; da Po!ic.ia interpelaram
S. FRANCISCO, 9-Felici- hurst. da Columbia. comple- um oficial do Relchwer, em uni·

tllmos pela brilhante vitoria e Estamos seguramente informa- tau recentemente seus traba· fot,me, pedindo-lhe que lhes indi-
conquista campp.onato. dos, que os clubes acima titados, lhos para isolar o virus, o casse o nome do pastor que ce-

ATLETICO S. FRANCISCO Já reqUf�reram a Liga Náutica a que conseguiu após alguns lebrára o oficio divi'lo.
inscrição pala concorrerem as re- anos de pesquizas. Secamente. o oficial respon�eu:
gatas próximas. As autoridades sanítarias «Não é minha obrigação (orne

expressam a crença de q�Je cer informações dessa natureza a

a descoberta póde habílitar qllem quer que seja. Dirijam-se ã

a medicina e prevenir epi- sacristia»,
demias pela ídentificação e Não se �abe se o oficial. con-

O desa60 lançado pela A e.A- tratamento da molestia nas seguiu evitar ser preso pela Ges-
lETA ao couedor José Edú foi suas primeiras fases. tapo.

me

dida, vamos dizer má. porque im

pede completamente, de se assis
tir o desenrolar da partida aos

diretores da Liga e da Federação
e tambem aos cronistas.
A Liga podia manter, é bem

verdade estas cadeiras na pista,
entretanto seja feito um bom po

liciamento para suster a entrada
de intrusões.

BUENOS AIRES. 9 - Os
presidentes dos clubes de futeból
di I a. divisão, resolveram, por

Realizou-se domingo passado. I u.n�njmidade,aconselhar a não par

no vizinho distrito de Saco dos trcrpaçào, ao Campeonato Mun

Limões. a partida entre Curid- dial de ">occ" rn, a ser realizado

banas e Caxias,saindo vencedor e-te ano em ParIs.

o Caxias pelo hrgo score de
6x2. os MOTIVOS DA RESOLUÇÃO

FORAM-SE os alegres dias e as bulhentu
noites da Folia carnavalesca! Agora ••• é a

tonteira, o cansaço, a dôr de cabeça .•. "cin..
zas" da alegria que passou. VaJ.ha-nos a

CAFIASPIRINA! Com ella, vae-se o mal.
estar, allivia-se a dor de cabeça, restabelece
se a normalidade do organismo, e o espirito
readquire a actividade que permitte a volta ao

• trabalho proficuo. Para concertar os "estra-
gos" do Carnaval • • •

'

BUENOS AIRES, 9 - o.
acontecimentos na prov.ncia de
San Juan continua li despertar
grande interesse, após a eleição
de domingo, em 13 provincias.
Continuam a circular rumores de
uma provavel intervenção do go
verno federal naquela provincia,
após as duas enegicas notas en·

viadas ao governador Juan Maur
rim pelo ministro do Interior Dia
genes devido à. pretendidas irre
gularidades ali verilicedas d"
mmgo,

Despachos Je San Juan p�
blicados pela jornal «Critica,.,informam que a policia fez urnt
demonstração de força na JJfaça

I principal da capital da provilf
cia. A oposição da União q�
vica Radical anunciou que, nAi
tentaria fiscalizar a apuração dOI
votos na provincia de Buenof
Aires devido as pretendidas ir7
regularidades.

e

Houve troca de tiros em Pa·
raná e Entre Rios. O «leader»
do partido radical, Tomaz Lu
malacarregui e o "leader" con

servador Morrogg Bernard tro

caram tiros, sem se atÍgirtm.

REMO

BUENOS AIRES. 9--Reu
nir-se-a hoje o Conse'ho Diretivo
da Associação Argentina de Fu
teból, para considerar a sugestão
formulada pelos presidentes dos

I clubes da I a divisão, de que a

Argentina nao deve participar do
Campeonato Mundial de Paris.

Consta que a sugestão serà

aprovada. A sugestão se baseia,
entre outros motivos, na falta de
tempo para prep!uar eíicientemen-

i

contra DORES e RESFRIADOS
Rl0, 9-Acha-se nesta capi

tal, o emissario de San Lorenzo,
sr, Bernardo Huberman, que veio

Prfl'ktesto a'ao Brasil. com o fim de conseguir v

um contrato, co� os jogadores prisão doPatesko e Vila. Entretanto as ne-

gocieçoes falharam. Ipastar Nie-I

moeler

O SAN LORENZO QUER
o CONCURSO DE PATES

KO E VlLA

VARSOVIA, 9 - Depois capital, o soldado oíereceu com·

de ter resistido durante toda a bate aos representantes d$ ordem.
noite ao sitio de um destaca- que sitiaram a casa. Na manh.
mento de policia, O soldado Bco- de ontem, o criminoso, exgotadas
niklin jacowsky, que ontem

'ias munições, suicidou·se com o

noite assassinou 4 mulheres - � ultimo projetil ainda em seu po·
espôsa, a (ilha e duas emprega- der. ,

das do general de divisãe Ozicki Foi efetuada a prisão da e.·
- pôs fim á propria vida. pôsa e da cunhada do assassino

Refugiando-se. depois do cri- e desconhecem-se os motivos q�e
me, em uma casa da aldeia dt provocaram a tragedia.
Segahw, nas proximidades da

Maquina de escrever
REMINGTON

Vende-se por 950$000. Em pa
feito estado. Tamanho proprio para
escritorio Informações na gerencia
desta folha.
_.-.__ ._--�...__.......•.•

.

Automobi
lismo

Assassinou
e resistiu

toda a

Viajava pelo
ser-tão e�

oir-n.q de uma
oruzde BO
metros

quatro mulheres
á prisão du.ante

noite

F>Ç:posição
agro-pecuá' ,.

ria de JulL.�
de Cast1fhos
. PORTO ALE�RE, 9 -

MACEIO', 9 - Acaba de Inaugura-se a 16 do cQrreóte.
ser prêso em Sant'Ana do a Exposição Agro-pecuária
Ipanema o B!:ATO Batalha, de Julio de Castilhos. O cel.
que viajava através de nos- Cordeiro de Farias convida
S) sertão, em cima de uma do especialmente pela comis
cruz de 80 metro�. puxaçla são organi;;adora daquele
pelos fanaticos. Efetuo a certame. possivelmente com

prisão o tenente· coronel JOSé parecerá ao áto inaugural.
Lucena. Esse individuo, dí- Acompanharà sua excia .•
zendo-se predestinado, con- caso se verifique a viagem
seguiu grande numero de o dr. Viriato Outra, se«eta.
fiéis. rio da AgriCultura.

'
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* Antes da praga de bi-I r ciclétas e motos invadir a

- DARIO para o trausente era a fu-
i I ria dos autos, atualmente
'I A desmoralisação do en- I suplantada pela impruden-
,

sino secundario é do conhe- cia dos ciclistas, que sem

cimento de todos os brasi- I obedecerem a MÃO, tra-

leiros. Ninguém ignora a I zem a gente na iminencia

que extremo de degradação de, a cada passo, compro-

chegaram os exames das é- meter a integridade das

pecas determinadas por for- gambias,
ça de lei e 'que podem ser E não é só isso, fizeram

.

tudo menos exames ou pro-
da nossa broadway preferi-

vas de apurar capacidade da para o footing, pista de
-de quem quer que seja. Ora, I corrida, picadeiro de en-

é precisamente pelos exa-" I

saias e de demonstrações
nies que se pode avaliar da I

de habilidades.
capacidade dos mestres e do I Não seria possivel uma
aproveitamento dos alunos. providencia sobre tal abuso �
E se eles são sistemática- t
mente fraudados, sob vistas

,--------------complacentes dos professo-

Derrapou espetacu-
res e dos inspetores desidi-
asas, não sabemos como se

larmenteti conseguirá apurar quer uma,
'i I quer outra dessas condições
� I fundamentais do ensino, pe

�: lo menos do ensino no Bra-

�i' li sil,
� Quanto mais escandalo-

o

sas forem essas provas, tan
to maiores serão os lucros
dos colégios em regime de

\ equiparação provisoria ou

permanente, em numero ca-

da vez maior e mais preju
dicial pela Iacilidade que�1"".:j

�
encontram para o seu re-

rl conhecimento. E daí porque
� os f3r05 estabelecimentos
� moralisados vêm as suas

I
matriculas dirninuirem cada
vez mais em relação áque
les onde o ensino não passa

II de um rendoso comercio e

onde a fraude f, a melhor e

a mais facil atl'�C'ão da fre
guesia ...
Uma estatística que fosse

levan tada nesse sentido 0-

fereceria resul tados surnre
enden Los aos responsaveis por
um lamentável estado de

� coisas que diz de perto com,
, a própria dignidade mental
�: e moral da Nação. Levan
�: tados os numeros, poder-se
� i ia traçar um diagrama de

'� 1 confronto entre a af'cenção
�I da imoralidade com o gran-

I
de numero de matriculas e"

a queua da moralidade do

:1,. ensino COI11 a restrição cada
vez maior nos estabeleci

a! mentos onde não se perdeu

� I a vergonha... I�íl _

?���.��

RIO, 9-Esta manhã, cêdo
ainda, quando se dirigia, levando
oitenta operários para um servi
ço de urgencia, em Ipanema, um

caminhão da Limpeza Pública, em
consequencia de ter estourado
um pneumatico, derrapou espeta
cularmente.

AA
VOZA DO
._----------------------- ----_._---

A GAZETA- I
desportiva:

Prof. Dr. Manoel
Pif-ajã Silva

Nossa capital hospedou o ílus
tre cientista e sabío professor Pi
rajâ Silva, personalidade acatadís
síma nos meios cíentíncos do paíz,

O ilustre visitante que é pro
fessor da Faculdade de Medicina
da Baia, lente catedratico do gi
násio baiano e distinto oficial do
Exército, brasileiro, em sua visita,
embora ligein::mellte a nossa capttal
ficou verdadeiramente ímpressiona
do pelo pl'')gresso da mesma

Esteve nesta redação o nosso

patricio sr. Agapito Velozo, esfor
çado membro da L.F.F. reclaman
do quanto a nota do nosso reda
tor esportivo, sr. Carlos Luz, que
numa piada sem segunda inten
ção, disse ter o referido sr. co

berto a meza dos cronistas espor
tivos com "panos da fantasia" do
BANDO DA NOITE.
Afirmou-nos o referido cava

lheiro que as mezas foram forra
das com pano verde e que as Ian
tazias do blóco carnavalesco são
de côr azul e amarela, pelo que
pedia-nos um registo do caso.

Aí fica.

Chóque de
autos

�-----------------------_.

Ontem, ás 15 horas, mais o;.;,

menos, nu entroncamento da rue

João Pinto com a Praça 15, verifi
cou-se um chôque entre os auto'
n.oveís :«umcms 47 e 368, de pro
priedades dos srs. Walter Meyer,
comerciante e do Revmo. Frei Eva
risto, pró-vigário geral da nossa

Arquídíocêse, respetívamenre,
Além de ligeiros ferimentos re

cebidos pelo vírt uoso e queruto se

cerdote, não houve desastre de
maior vulto.

O delegado de Policia da Capi
tal, sr. Rodolfo R03a, abriu ín
'IuerUo.

Leilão
TELEGRAMAS

RETIUOS da rua anita Garibaldí n-. 28.

I r scperior e novo Radio da repu
Acham-se retidos no Telegrafo tada marca ��ILLIPS CotA � n\vu

Nacional telegramas endereçados Ias, tr est[abi�lz�do�. nOTelsd para
ás seguintes pessoas: qual' O. �a a e rantar, sa a e VIS!

Antonio Cunha, Julia Silva ta, UM.a bicicleta para rapaz, muitas

Pinho, Dr. João Cesar, Alfredo Iouç.is, zidros, tapetes, quadros e

Linhares e coronel Gasparino Zor- miudezas.

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

A GRANDE QUINZENA

O

"I.
._-.__ ._------�-----------

Limousine
Toda reformada. marca WIPET,

muito economíca, vende-se, facili
tando-se o pagamento. Preço de
ocasião. Tratar na Casa AMUSICAL.
Rua João Pinto, 12

o TEMPO IDepartamento de Aé ..

ronautiea (;ivil
Boletim diário da Esta
ção Aéro-climatológica

Previsões para o período das
18 horas de ontem ás 18 horas
de hoje:
Tempo -Em geral instavel,
Temperatura-Em elevação.
Ventos: -Do quadrante noI'te,

sujeitos a rajadas frescas.
As temperaturas eóXtremas de

ontem, foram: maxima 29.0 e mi
nima 24.9 registradas, respecti
vamente, ás 2.00 e 6.08 horas.

SUICIU1Hi:@ DE UM
GHAliltJIDJIE I[:.(\RI�ATU

nESTA

WATERFORD, 9 - Foi ontem
encontra do medo. com um revolver
ao lado o famoso desenhista e cari
catur'ista ue pel'son,tlída:::es políticas,
Walt lVhc Do [1gall. O medico que
ex,unínúl1 o caéíavcr, declarou que se

La.ta dt. tím caso de suicídio, prati
cado já a uma semana.

lVIac DougalI vivia ultimamente em

redusâ:o ,i11 seu cs!trdio e desele os

ultimos anos da g'lerra mundial dedi
cava quasi todo o 5<,:r1 te:npo a es

!'escrever um DIp.l�IO e a pintar.
Durante o tetr-;Jo em que morGU

em Nova York. ;i.ntes e durante o

Início da guwa, obteve extraord�-
1lácia' fama. sendo os seus desenhos
e as' suas caricaturas consíderadas as

melhores da épuca.

a vez

DE 1.·

na A

10,.... 15

A"

e
a eXIDa. sra. d. Olga Rivelis;
a exma. sra. d. Ernestina Ga

ma Venera, esposa do sr. Polibio
Napoleão Venera;

a exma. sra. d. Regina San
tos, viuva do nosso saudoso con

terraneo sr. dr. Aquiles Santos;
o sr. Henrique Mafra, funcio

nari0 dos Correios e -Telegrafos,
na Capital Federal;

• o sr. Militão Vi!ain;
á Cf-edito!!

I o sr. Dultavio Coelho, habil
I mecanico;

Dia J5. às r9 horas. no predíc

METRO p o L E
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 urna 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 METROPOLE ACIDENTES é com-

posta dos srs.:

Dr. 1<'. S0lano da Cunha (Presidente)
Sr. José de Sampaio l\10reirii
Dr. Virgilio de Melo Franco
Dr. Henrique Dodsworth
Dr. Jorge Dodsworth
Dr. Plinio Barreto

MATRI�: Rua Alv.ttil·O Alvim - 33137
Rio de Janeiro

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

Machado & Cia.
FLORIANOPOLIS

._

15 MARÇO
DE MOVEIS

E

15

20·1. de DESCONTOS
Um prRIBlJema de

Cartog.-afia
por renova�ão de STOCK

NOIVOSFi.nnado pelo seu autor Cris
tovão Leite Castro, recebemos
n;n interessante e valioso traba
UJ() sobre «Um problema de Car
(ügrafia» para o estudo e calculo
• '� geodésica terrestre ou mais
(,:lrta distancia entre duas locali-

Eis

E CASADOS •
•

de boas COMPRAS!

Importante:
as,

atendendo os preços excepcionais
serão limitadas ao prazo de DEZ

•

as Vendas
MEZES.

'.'·,des.
Ficamos gratos.

r··.:.-_� !!IPMdff'ti'p

�A quinzena da criança
.

! NO O PA I
lIlIIIfIItp

,
.

�

Pn:»pridario -eDfi.etoB"-Re5pr,�1saver---------
J A I n o c A L L A D o

•

1 a
lNIVERSARIOS
MADAME IRACEMA RUIZ
Transcorre, hoje, o aniversario

natalicio de Madame Iracema
Ruiz, esposa do nosso confrade OUTROS PARTE lU
Mimoso Ruiz. Cem destino á Capital Fede-
«A Gazeta» felicita-a fazendo ral, seguiram ôntem pelo «Ana»,

votos peja repetição, por longos os bacharéis René Tolentino,
anos, da significativa data. Milton Liberato, Aquiles Gallotti
PROF. MAURA LAMOTTE I

e Osmar Pavarn, que vão cursar
Na data de hoje registra o "1 Escola de Agonomia.

aniversario natalicio da exma _ .. -.-

educacionista professora Mauro Yll.eJAN'fES
2enú Pereira Larnott.e, uma das (Via terrestre)
.iguras Ieminas mais representa- I'assageiros que seguiram parativas das letras cat.arinenses. o norte pela Ernpreza Auto VIa-
Gozando das maiores simpa- ção Catarincnse S. A.: - WillyLias na sociedade de Florianopo- Mariz, Reinaldo 1\1'unJ, Elmo

lis, pelo seu espirito cativante e Mund, José Cordeiro, dr: Mi
r.11IL<D, terá a aniversariante opor- guel 'Zalta, Isabel Dias, Carlos
tunidade de modo significativo, Caffarate, . tte Antonio Pena e
atravez das homenagens que lhe sra., Manoel B. Silva, Henrique
serão prestadas, quanto é querida Margues, Colombo Sabino, Nil
entre os seus amigos e admira- ton Santos, Alice Silveira, Frlicio
dores. Miguel, Jaci Bernardes, Osvaldí-
«A Gazeta», cumprimenta-a na Bernardes, Orbelia Bernardes,

cordialmente. dr. João de Barros Filho, Ana
SENHORINHA DINA' VIANA Pereira,

. �10nsenh?r 011iesher"
Ocorre hoje o dia do aniversa- Alfredo. Vieira, Mafia Remerth e'

rio da gentílissima senhorinha Breuadino.
Diná Viana, dilêta filha do sr. 1

---

Wenceslau Viana, alto funciona- Passageiros que viajaram pela
rio dos Correios e Telegrafes no' Viação Cruzeiro Ltda.: - Nelsa
Rio de Janeiro. I' Gonçalves, Rodolfo Richbieter,

Alvaro Maia, Olivia Maia, Fran-'
A efeméride de hoje registra o: cisc� Scotini, Antonio Az�vedo

aniversario natalício da galante Areias e s�mhoI'a, _Iracem? BItte?
menina Neuza, estimada filhinha co�rt, Luiza Hegis, Mana. Hegis,
do nosso amigo sr. Florisbelo J_o�o Rosa, Armando �a�tos, Tu- ,..;
Silva, habil alfaiate nesta capital. rihio ANeves, Alfre�o Vieira, .San-ta Flores e FrancIsco GodInho.Dn.. AMAURI FIGUEIREDO �!ZEmmlimiilAll!WW'tt [M'
Deflue hoje a data natalicia No�a4'.!

I
do sr. dr. Amami Poggi Figuei- ii. �
redo. operoso Diretor do Serviço

I
iii ti 11/0

de Fomento ela Produção Vege- po leiaiS
I � tal do Estado.

Trabalhador incansavel, cava-

lheiro perfeito o ilustre aniversa- Foi preso ontem em Hagrante
. ,

'd h na residencia do sr. João Moisésnante sera mereCI ?mente om:- Jorge, á rua Frei Caneca, 134, onegeado pelos seus lllumeros

aml-I menor Rubens Esmeriano Gonçal
gos e admiradores. ves, quando furtava alguns objé-
«A Gazeta» felicita-o efusiva- I tos.

Em seu pOder foram encontrados
uni. par de brincos e um crucifixo.

o sr. Renato Rila, bacharel:
o sr. Marciano Teixeira Filho;
o sr. Alfeu Tolentiuo Junior;

o

ALVARO RAMOS VIEIRA

mente.

Transcorre hoje o aniversario O sr. Paulo Posito proprietá-
. .

'"
. rio do RESTAURANTE ESTRELA.n.atahcIO ?O nosso prezado e dls- , queixou-se á Policia, que um seu

lllltO amIgo sr. Alvaro Rarnos_ ex-empregado, tem praticado diver
Vieira abastado fazendeiro na sos roubos l'IO seu estabeleciritento�
região' serrana. conforme as declarações da' seu

gerente, sr. Vitor Santos.

FestQja hoje o aniversario do RPODIGIO, significa MILAGRE
galante e inteligente menino João MILAGRE significa
Gonçalves, filho do nosso estima-I (;HARLAUTD
do conterraneo sr. João Gon(.'alves. usando o cremePela pm:sagem de tão feliz iIl"RARL "UTRdata Joãozinho oferecerá lJma

"-' l'1l

mesa ele dôces aos seus amigui-
dirá logo sorrindo: que produt.

nhos. maravilhoso I
• "tM ,.._

Bíbliotéca
Pública

Decorre hoje o aniversario na

talicio do estimado jovem Wal
demar Cúrreia, habil grafico da
Imprensa Oficial do Estado.

Fazem anos hoje:
a exma. sra. d. Marta M. Car- Do sr. Carlos da Costa Pere.-

minati, víuva do sr. Angelino ra, recebemos a seguint.e circa.-
Carminati; lar:

« Comunico a V. ex cia, que, em
data de 5 do corrente, aswmi
as funções do cargo de Bibliote
cário Público do Estado, para I'

qual fui nomeado pela resoluçãe,
nO. 3.355, de 12 de fevereiro pró
ximo findo, do exmo. sr. dr. In
terventor Federal no E tado.
Aprovei lo-me do ensejo para

apresentar a -t. excia., os meu�

protestos de elevada estima (�, L./ '

distinta consideração.
Gratos pelo gentileza
"_'_�J

O
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