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Notícias recebidas na capital baíana Inteemarn que o mae está
crescendo assustadeeameme, ameaçand« tragar a linda e ianportante
dade litoranea de Porto Seguro. A popula§ão, apavorada, ilDplora socor-

ros urgentes dos poderes públicos
-Imposto do c()nsumo==='
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Comercial A AZETAf_. 1&

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

Um apêlo da Associação
de São Paulo

Chegaram a Niterói
os integralistas de

Petropolis
RIO, 16-Procedentes de Petro

r olis, chegaram, hoje, a Niteroi,
(\' int egralistas prêsos naquela ci
dude serrana, assim como parte
do material bélico, que lhes fOJ
r.preendido. ISão êles, Ismael Luntefunken
e Antonio Laifton, de nacionali
dade alemã e os brasileiros Pau
lino Leon, José Magalhães, Joa-

.

quim Araujo, Djalma Monteiro,
José Bonifacio, Ernani Soares e

outros.

Os jo.-nalistas pro
fissionais têm passa..

�em gratis lia "Te-
reza �ristina!�

Gravemente
enfermo

RIO, 16-Foi internado, hoje,
no H�spital de Isolamento, o co

ronel médico Manoel de Góes
Montei ro, anunciando-se ser grave
O seu. e_tado.=

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

------------ ---------- - ------ -- - ----------------------------
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r S.IPAULO, 16-A
.

Associação
Comercial de S. Paulo dirigiu ao

presidente da Republica o se- E t
- -

guinte telegrama: <�A Associação X Inçao
Comercial de S. Paulo pede ve-

nia para reiterar o apêlo que, cargos o CASA MENTO DO
juntamente com a Federação das REI DA ALB ..."NI1\
Industrias de S. Paulo t�ve a

. TRANA, 16 Um comunicado
honra de endereçar a v. excia., a R!O, 16:-0 presidente da He- oficial revela claramente que o ca-

respeito do projêto do novo re- pubhca �ssmou, na pasta da

Fa-I sarnento
no rei �a Alb�nia c�m a

j.!ulamento do imposto do consu- zenda, diversos decretos, declaran- condessa Apponyí _ sera realIzado

I
. I d ti t b somente no CIVIl nao sendo portan-mo e com o qua se sugeriu que o ex III os, por se ac arem vagos, t I d f !t .-

, I ,. . - .

I
o eva a a e ei o a cerrmorua re-

a materia fosse, em carater de va;lOs cargos em repartições íis- Iígtosa,
urgencia, submetida ao Conselho cais,

Federal do Comercio Exterior.
Conforme ponderações apresen

tadas a v. excia. em face das
profundas modificações que, se

gundo se anunc ia, o projéto con

signa, haveria maior conveniencia
em que, antes de ser convertido
em lei, se concedesse prazo, ain
(Ia que curto, para que os contri
huintes, por suas associações re-.
J resentat ivas, examinassem a na

t ureza e o alcance das alterações
jropostas. Formulando nova snli
( itação nêsse sentido, esta corporu
çfío espera que seu apêlo SPI á
['tendido por v. excia., dac'a a

I elevancia da materia, que tão
riretamente aíêta os interesses do
comercio e da industria do nosso'

j aís.

Na fronteira
��llADlI4I!a_..,. ... • _

austriaca Juiz de
Biguassú

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

MIL
MIL

-------

A�HAM..SE CON�ENTRÂDOS-IOO
SOLDADOS ALEMÃES E 120
IT1\LIANOS Por ato de ontem, do sr, Inter

ventor Federal, foi nomeado juiz
de Direito da comarca de Bíguas
su' o sr, dr. Edgar Abreu de Oli
veira.

Exonerado
do cargo

I
LONDRES, 16 Na conferencia re

alizada entre Schuschnígg e Hitler,
no dia 12 do corrente, o FUEHRERali taría apresentado ao chanceler aus-

triaco um ultímatum, para que
este entregasse as pastas da Justiça
e Interior 8 um lider nazista, bem
como o ministerio da FaZend\ a

outro elemento dêsse partido.
Esse ultimatum teria sido apresen
tado com prazo certo, para expirar
á meia noite. O sr, Interventor Federal, por

âto de ontem, resolveu considerar
I sem efeito a Partada que cor-

PAII�S, 16 Divulga-se que deze- : tratou Lourival Jans Dar" deserr
nas de milhares de soldados das penhar as funçâes de fo:q}rafü
forças alemães e italianas foram identificador da Secretaria ca f'f
concentradas na fronteira da Aus- gurança Publica, por não hr.ver
n ía. Oitenta mil alemães estão na assumido o cxcrcír ío pleno do
fronteira desde Munich, enquanto cargo dentro do prazo legnl.
110 Passo do Brener estão colocados

I
-

120 mil italianos. 1= b . I
? comandante do Ex�rcito aus-. Lm arcou o gih.11l'1CO, entrevistado pelo telefone Il ero represem ante da United Preso, I G -II rt -

I conrírmou o fáto, dizendo que n'i'll UI lernU� íLfUlI duvida que estão concentradas for-
I

: ças alemãs no aer: dromo de Spi. I
I' ,

S. PAULO, 16 rcro "Cruzeiro
ROMA. 16 Afirma-se que, em do Sul", seguiu pala 3 capital da

consr quencia das conferencias de Republica o �ene,al (�uHht'lme

I Fel chstesgaden, entre Hitler e o, Cruz, : comandante da za. Bríszda
chanceler Schuschsnígg , será cele- de Iníanterta, sediada nesta capí

i brada, dentro de pr-uco Atempo, t�l, afim de reccb�� !! sua premo

I uma conferencia entre os três dita,) çao a gen,;ral de dIVIsa0.
I dores, Hitler, Mu!!soline e schus-]

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

chr.iSS· Nada se soube ainda sobre 13 50 con�-1l1 (" n!:llb"::':'�, ;I'),o local e a data exata do encontro lili;.:) �U i lU �.l\I
entre os chefes supremos dos gaver-Inos da Alemanha. Italía e AustlJa. R Q

_

A noticia causou imensa sensa-

'I ca rnava. (iH �oca
çao.

RIO, 16 Do orçamento n.uní-

O
'cipal para 1938 constam, come dos

U ro nUm re"" an(�s anteriores, auxílíos para 3S

I
SOCIedades carnavalescas,

dEsses
auxilios estão assim descri

gato e I
minados: 150:000$000 para as grun-

I eles sociedades; 60:000$090 para as

O I- d
pequenas; 40:000$000 para 83 Ci;-

In a colas �e samba e 10?:ODO,$OOO para
,as SOCIedades esportívas,

A diretoria da Federarão elas

P.ECIFE, 16-Um vespertino Pequenas Sociedades esteve -hoj� n a

Prefeitura, dara soücuar d_, prereí-desta capital anuncía que um fais- to Dodsworth o -pagam, nto das

I cador encontrou ouro em um re- aludidas saantias, o que, segmdo
gato que corre na encosta de um o prefeito, se dará até srxta-tcíra

dos morros da cidade de Olinda. da proxíma _s�luan". _

Sómente num dia apanhou 8. Nolneado
gramas, que vendeu por 90!i:OOO.! Foi nomeado adjunto de pro-

V,.
II

d
I
motor público da comarca de Ha-

I itlma um monia o
_

sr. Eugenio Fagundes
i de MoraIS.

I roubo, o fa-. Penitenciaria do
Izen�eiro sul-) Estado

cldou-se Foi contratado, por ?lode('[llem
R ° 16 T I d R· do sr. Jnterventor Fedt,tal, paraI, - e egrama e 10

d h r -
_ 1

B 'to G"
.

f I' esempeo ar aSlllflçoes uemestle
om , Olas, m orma q ue a I se . -

d I
-

d. 'i f d' r> 'lh
. da oÍlcUla e enca( ern:,çao a

SUICH ou o azen eIro, ,Ill ermmo'
p'

..

d 1) j G
-

I

Angelo dos Santos, desfechando I emtencI,arJ� .a ec ra rane,e, o

um tiro no ouvido. A causa dêsse sr. Andre VIlaIll.
_

gésto foi ter o suicida sofrido vul- Elogiado
toso roubo no valor de 246:000$. ° sr Interventor Federal assi
A �olicia está realizando invest.i- nou po�taria elogiando o tesoureiro
gaçoes para apurar a procedenCla do Tesouro do Estado sr. Lino
da informação. Soncini, pela maneira 'criteriosa e

�ONDENADO POR honrada com que tem guardado os

âSSASSINIO DA valores do Estado que lhes estão
confiados.

ESPOSA

RIO, 17 - Chegará, amanhã, a
esta capital, de avião, o Interven
tor Federal do Estado do Pará
sr. José Melcher.

U distinto engenheiro, dr. Sou
sa Heis, operoso e diligente cheie
1'0 trafego da estrada de ferro
«Tereza Cristina», num gesto que
é de molde a merecer o reconhe
('iment,) profundo de quantos
mourejam nas lides da imprensa,
deliberou conceder passageds gra
tuitas aos jornalistas profIssionais
que transitem por aqut:lla ferro-
v�. ITrata-se de uma medida �ue I Ao partir de Natal para Beeife� depois da pavorosa ea-

�ale c?mo penhor, de h�ver am- tastrofe� Stopani� de brat:o ao peito� palestt-a com as altas auto
c.a, fehzmente, quem saiba ava- ridades que delê se vão despedir.har o quanto representam na

sociedade aqueles, cuja vida, es-

I
• -

d
-

d I:-dpinhosa e dificil, se resume em n IC Ia o o ra I as
dar tudo quanto de melhor pos-

,v suem, p�ra erguer �a?� v:z mais "Fortalezas voadoras"alto o mvel da clvIhzaçao.
Da nossa parte, cabe-nos agra

decer ao ilustre engenheiro, o

gesto que vêm de tomar e que
bem se enquadra ao gráu de in
teligencia e capacidade que o

di!j�ingue.

S. PAULO, 16-Compareceu a I t rventorjulgamento pela terceira vez, no n e
Tribunal do Jurí local, o réu Se
gundo Paz, o qual, no dia 4 de
dezembro de 1929, cêrca das 16
horas, na rua Santo Amaro,esqui
na da rua Jaceguai, assassinou, a
tiros de revólver, sua esposa, Ma
ria Ximenes.
° indiciado alegou, como jus ti

fi.cativa do crime, que sua esposa
não lhe era fiel e que, no dia em

que a matou, tivéra com ela uma

discussão.
Os trabalhos do Jurí foram pre- ROMA, 16 - Apareceu ines-

sididos pelo sr. Joaquim Maméde I peradamente nesta capital o mi
da Silva, sendo o réu condenado nistro sovietico sr. Bulankte, qUe
á pena de 16 anos e meio de pri-l ha varios dias fôra dado com�
são celular. I desapareoido da capital rumel1l�'!

Stopani a

paraense

Apareceu inespe-.
radamente

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

o ve.eaneio do presi
dente

RIO, 16-Informa o DIARIO
DA NOITE que o presidente da
Republica, na semana vindoura,
partirá para Poços de Caldas, on
de deverá passar 10 dias.
De volta, depois do Carnaval,

! ficará ainda algum tempo em Pe-

anos o t�o_p_oli_s. _

sr. Osvaldo Renun�::n:úgabine-
Aranha

Cada um dos aparêlhos condu
zirá vinte toneladas de carga e

cito tripulantes.

BOMBAIM, 16-0 governo das
provincias unidas renunciou hoje,
depois do respectivo cbefe minis
tro Xandit Gobind haver diver

gido do governador Harrí Halg,
sobre a libertação de doze prêsos
politicas, condenados por crimes
de violencia.

WASINGTON,16 - Partiram
ontem de manhã do aerodromo
de Langley Field os seis aparê
lhos componentes da esquadrilha
das «Fortalezas Voadoras », que
,assistirão, em Buenos Aires, a

'posse do presidente Ortiz.
Fez

73 assistentes de
sacomulados

RIO, 16-Transcorreu ôntem a

data natalicia do embaixador Os
valdo Aranha, nosso representante
em Washington e que atualmente
se encontra nesta capital.

RIO, 16-Em consequencia da
lei contra as acumulações, foram
afastados da Faculdade de Medi
cina da Universidade do Brasil,
73 assistentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Confirmada a sentença de im

pronuncia. O exame da prova

pôe de manifesto a não culpabi-
lidade do recorrido. 'prescrição,

Recurso crime n' 2.923

da! Apelação crime no 5.802 da
comarca de São Bento, em que comarca de Florianopolis. ape
é recorrente o dr. Juiz de Di- lante Augus�o Montenegw e af)e
reito e recorrido João Gomes.llada a Just:ça. Relator o st , des.
Relator o sr, des. URBANO TAVARES SOBRINHO.
SALES. Negado provimento a ape-

Foi confirmada a sentença de Íação. para confirmar a sentença

rimpronuncie do acusado, por Ia]- apelada que é juridíca.
ta de provas de sua responsabi- Apelação crime n' 5.833 da
Jidade no crime que lhe é im- cemarca de Laguna, em que é I
tado. apelante o dr. Juiz de Direitu

Recurso crime n' 2.916 da e apela':lo Edgard Deglado. Re
comarca de Curitihanos. em que' lator o sr. des. MEDEIROS
é recorrente o dr. Juiz de Di- FILHO.
r-::ito e recorrido Cipriano Mo- Foi confirmada a sentença a-

reira de Andrade. Relator o sr. ?elada.
des. ALFREDO TROMPO- Apelação crime n' 5.825 da

I\VSKI. comatca de Curitibanos, em que :-------- ..:a 1'III

Negado provimento ao recurso, é apelante a justiçü e apelado
para confirmar a sentença recor- Valeriano Cardoso dos Santos. 1
rida pelo seus fundamentos que ReJ<I,tor o sr. des. SIVEIRA
são juridicos. NUNES.

Recurso crime n' 2924 da Dado provimento.i apelação!
comarca de São Bento. elll CJue p"ra anolar o procesw abinitio.
, d J' d D' A I

.

5 8' 9 d
não precisa de redam�, visit,"> sU'ls exposlçoe,g e

e recorrente o r. UIZ e 1- pe ação cnme n' . O a
'" (J • RIO. 15 - Pelo embai-

leito e recorrido Celídio Jungies comarca de Florianopolis, em que
I verifique os seus preços xador Ja Ita!i(), com grande

e oulro. Relator o sr. dc:s. L\L. é apelante Manoel Cornicholi e cerimonial, foi feita hoje a
de sarliJentos e pra-

FREDO T ROMPOWSKY. apelado o dr. Juiz Substitui o em
R.. TFiA ",JANO N.. a entrega ao governo brasilei- eas da Marinha

O tribunal negou provimento ex�rcicio. R.elator o dr. des. 1?lol-ianopolis ro do avião tri-motor com

ao recurso para confirmar a sen- GUILHERME ABRY. que Bruno iYluss0lini fez o

tença pelos seus fUi1damentos. ,Reformada a sentença para raid Roma-Rio.

Recuno clime n. 2.925 da abs�vcr o apela�e da pena que��������������������-��������������-�·
C0marca de FLrianopolis, em

qUerlhe
foi imposta.

é recorrente Cdio de OlíveÍfa Agravo o' 951 da comarca

Veiga e recorrido o dr. Juiz de Floriaaopolis, em que é agra,
Substituto em exercício. Relatcr vanteo dr. Raul Leite & Cia.

ejo sr. des. HENRIQUE F0N· agravada a Fazenda do Estado.
TES. Relatcr o sr. des. U�BANO

Negado provimento 8';' recur- SALLES.
50, para confirmar a sentença que Negado p,ovimento ao agra

pronunciou o recorrido. Vencido vo) para confi,mar a sentença a-

do sr. des. Guilherme Abry. gravada.
Recurso crime n' 2.926 da Apelação de desquj�e n' 171

comarca de Canoinhas. em que da comarca de Rio do Sul. em

é recorrido o dr. Juiz de Direi-I que é a;:.e1ante o dr. Juiz de
t0 e recorrer.te Pedro Vieil a Li- Dil':!ito e apelados Arno Ka'
ma. Relator o sr. des. GUI- ! cstner e sim .. Relator o sr. des.!LHERME ABRY. MEDEIROS FI:....HO.

Confirmada a sentença de im- Confilmada a sr!ntença que

pronuncia. por seus fundamentos homologou o desquite.
que são jurídicos e harmonizam Embargos civeis n' 1.848 da
com a prova dos autos. comarca de S. José, em que é

Recurso cr.ime n' .z.918 da embargante João Acacio Gomes
comarca de Tijucas. em que é de OliveirCl e embargada aPre
reCOripnte o 2. suple�te dr" Juiz

I

feitura Municipal de S. Jo,é.
Subeti\uto e recorrido Francisco Relator o sr. des. GUILHER
Minérv;no. Relator ° sr. des. ME ABRY.
GUILHEê<ME ABRY.

/
Foram rejeitados os embargos.

Negado provírl1cnto ao recur- Vencido o sr. des, Guilher:ne li

w,�law�mMa���a&A�� 6� �_- �

AG.AZETA

Tribunal de
Apelação

,.........,:r.-i:"II ..........�"'-��....:l���S"!rã��'a""r_'� .,�..
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� Vva. Palmira Ferreira ,,�
�� participa aos parentes e �
.!'IJ pessôas de suas relações que �
� sua filha NERICA contratou � I
� casamento com o sr. EL- rw i

i � PIDIO C. DE SOUZA JU - U
Habeas-corpm dél comarca de i�; NIOR. �Il�ra .

h '
. I� �J

� nOI.n as, em que e Impetrante 'iii r,'!
e paciente Guilherme Stolbfrg.1 r.� J1������� 1938 �
Relator o sr. des. PRESIDEN-I � � � �
TE. � � Elpidio � ttJ
O TribuJal negou a ordem �=.,�'#'� e i �r.......,J� I

impetrada.
.." ...."" .....

�-""� Nérica � """",--��

R .

2
�,� Iecurso cnme n' .927 dll Iii f' Iij

.

�� con irrnarn �� ,

comarca de Canoinhas, em que I � �
é recorrente o dr. Juiz de Direito I ����=�;::�

e recorridos Teodoro Seokio e
I

outro. Relator o sr. des. TAVA-I Moça recernforrnada com

RES SOBRINHO.
G

o Curso Normal Secun�áriol i
Foi conhrmada a sentença re- proc?ra. uma colocaçao no

I
corrida. Comercio.

Recurso crime n, 2.919 da _

Informaçõeo nesta rede

comarca de Cruzeiro, em que é I ç_a_o_. _

recorrente o dr. Juiz de Dirp.ito Ie
..

recorrido Antonio Alves da CHARLAUTHStlva. RelateJr o sr. des. TA-I '

VARES SOBRINHO. .
é o creme que revolucionou o

Negado provimento ao recurso'mundo velho, e, óra revoluciona a

para cenlirmar a sentença recor� I America do Sul.

rida. Nenhuma prova se fez que
autorize a pronuncia do acusado
como autor do homicidio.

Recurso crime n' 2.921 da
comarca de Palhoça, em que é
recorrente o dr. Juiz de Direito Ih

.. ,

.

d J - J
.

d I e exnnguuà as sardas, panos.

Ps retcornRo I t

oao

oaqdUlm SILoS cravos e espinhas, sem a minima
an os. e a or o sr. es. _..,

- dei d Ih
.

VEIRA NUN!::S. I[ntaç�o, euan. 0- e a cutrs

limpa, macia e fresca.

Julgamentos da ulti
ma sessão

CHARLAUTH
hão é um creme comum

CHARLAUTH

- l -

e

Ora. JosefíP1a Flaks Schweidson
MEDICA

Ex-assisteilte do serviço de Gin cologia dos Hopitais:
la Gambôa, Fendl:l\"ão Gafhé-Guínle e S. Fraociscfl deAssiss.

Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlinica
de Botafogo

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consu'torio. Rua Trajano n: 12·-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOUS SANTA CATARIN/\

, êE

Laboratorio Técnico
"p I L O T"

�

DE

Gerken & ela.
Fpolis. R. CORSa Mafl-a�

FONE-1440

ACESSORIOS E VALVULAS

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

'

A Casa Miscelanea

Florianopolis, 17-'2-1938

'Homenagem 10 luia�iufa

I ao coletor Carlos I da cidade·

I Steiner Em toda a parte se encontram
motivos para alegrias e tristezas.
Ha pessoas, entretanto, que nunca

HERVAL, IS-Realizou-se ôn- estão satisfeitas E QUEREM SEMPRE

tem, na séde do clube local,' um! ESTAR ONDE NAO ESTÃO. Se na.

grande banquete de despedida ao i cidade, desejam estar na roça; se tia
coletor sr. Carlos Steiner, que vem I roça, querem estar na cidade. Não
'de ser transferido para Hio BO-/

devem esquecer, os que vivem no

nito. interior, as vantagens e facilidades
O salão apresentava um

aSPé-!
que usufruem nos meios tranquilos.

cto festivo, tendo comparecido as Nas cidades movimentadas díspen
autoridades tanto de Herval como de-se mais energia nervosa. Os r',li

de Cruzeiro do Sul e grande nú- i dos, os perigos das ruas, o LUFA
mero de pessôas do mais elevado I LUFA esgotam e. irritam. sobretudo

destaque social. ' I as pessoas que trabalham sem des-
O homenageado foi saudado I canço e sem método. Para combater

I pelo sr. José Rupp, em nome dos as depressões nervosas, a perdi' de
amigos de Herval, e pelo sr. Ge- fosfato, a falta de disposição para
nezio Paz, em nome do povo de o trabalho físico e mental, reccmen-
Cruzeiro. da-se um medicamento íosfortco.
Em nome do homenageado Ia- Dentre os mais aconselhados

10u o inspetor Xavier, que produ- destaca-se o Tonoíosfarn da CASA

I z�u um admiravel discurso. Falou, BAIER. que vem sendo largamente
I amda, o sr. Colombo Sabino e I empregado em adultos e em crían

I finalmente o sr. José Rupp, que ça,. com os melhores resultados.'

jlevantou o brinde de honra ao

Diretor do Tesouro. Assass.-nadoAinda em homenagem ao cole-
Lor Carl�s Steiner,. realizou-.se no pela proprl-aClube 1 de MaIO um ammado
baile, que decorreu em meio da _

mais franca alegria e cordialida- esposa,de.

10

OS NOVOS BELODORIZONTE�
r

lã-O ehaufeur JOl-ge
SUBMARINOS HRA- .tl&.ugusto Vieira apa-

SILEIROS I·eeeu mOI-to em sua
RECIFE, 15 Fundearam no .d.

,

'

porto cltsta capital os novos SUb-I
resl enela� nesta ea-

marino� bra!!.ileiros. : pital á rua Goytaea-
A trípulação tem SIdo alvo de .

�

srandes manifestações. I zes� eom um profuo-
c , _

-

r do golpe na eabeea.
Trens eletr.'" I

A polieia suspeita
-

' que o ehanffeur te-

cos para NO-"Inha sido assassinado

, pe!.a propria espõsa
va Iguassu I

Maria José ROi-ges�
I emquanto o mal-ido
dormia.

RIO, 15 Não se encontrando,
devido aos ultimos temporais, con- Maria José se aeha
cluídos os trabalhos de .eletríüca-' f ·d P
ção, não se realizará amanhã con- oragl a. roseguem

I for!!le fora anunciad�, a in'ausu- as diligeneias para o
raçao dos tres eletncos de Nova eompl""'to esel . i
ISuarsu'.

- '17 aree -

PRODIGIO
. ..'

I
mento do easo.

, sIgmfIca MILAGRE
MILAGRE significa D r

- 7-
CHARLAUTD I

emo I�ao e

predlosusando o creme

CHARLAUTD

LUIZ DA COSTA MELO

dirá logo sorrindo: que produto
maravilhoso!

RI.O. 15 Por 'deterninação da
PrefeItura foram iniciados os ser

viços de demolição dos prédios. em
Santa Tereza, que ameaçavam ruir
em consequencia do grande tem
poral.Ilalia ho-

O Reformas-·_··-
compulsorias

..

me�'age.a
Brasil \

')-
;'

maquinas M EliRI EDES

RIO, 15 - o presidente da
Republica assinou decreto-lei, es

tabelecendo regras para a refór
ma de sargentos e praças pelo
qual, os sargentos e Ipraças da
Marinha reformados compulsoria
mente, desde a vigencia da atual
ConstituiçãG, excetuados os casos

de invalidos que são regulados
por leis especiais, contando me-

I
nos �e 20 anos de. serviços, per-
ceberao como venCImentos de ina-

I'
tividade, tantas vigessimas par
tes dos respectivo!'! soldos, quan
tos os anos completos de servi
ços que tiverem prestado, não
podendo êsse vencimento ser, em
caso algum, menor do que um

terço do referido soldo.

da maior fabrica da Europa, especializada
exclusivamente na fabricação de maquinas
para escritorio, d�sde mais de 30 aros.

Maquinas de escrever portateis - de 3

preços diferentes.

Maqui'nas de escrever "Standard"
com carros de 24 a 60 cms.

Maquinas de escrever eletricas - mais
veiocidade-grande numero de copias.

Maquinas de calcular �"Mercedes Eu
klid" - as mais ra;Jidas e mais di"
cientes do mundo.

Maquinas"de somar "Astra"-portateis
e eletricas.

Mostruario e informaeões:
no:; fundos da Tabacaria Baiana
Rua- TI ajano. 4.

'

REPRESENTANTE:

Godofredo Entres - C. Postal, 59

Clube 12 de
Agosto
A v I S o

AOi> srs. socios do CLUBE 12
DE AGOSTO, o Tesoureira em exe:

cicio. aVIsa, de ord�m do sr. Pre
sidente. que os ingressos pata áS
festas em geral. para socíos em

atrazo. por ventura existentes. po
derão ser procurados na Tesouraría
mediante o competente pagamento:

Florianop@Hs. 12-2-938.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--------------------- --- 26$000

•

Desca�abro administrativo'
•

Jogam apenas 15 milhares!
O que foi a gestão, em 9 mê- 2.000 premios no valor de

:CS, do ex-prefeito integralista do I 210:000$0000 !
��3 d0 Sul, S� �atias(on��ãol 1���r���c�e�s�s��S�.IA����G����A���Z���E· TCONTRA COMU- .

NISTAS
������������������������������I�.�-�����=�IE��m�a.-.�

I nar�ITB�:yI,A,c��an�n���r��nt*'ri��: 'A-----VO--Z------D-----O-POV-O------proprietariO-e-Diretor -Ré§�J�}n-sa'liói-
, �lso�Cc���!a��m��ii�t�:l, ;�epr�; ....... _

J_A I R o C A_L L�<�!�"!=� .

I acham rtetidos na prisão do Estado. --- --------- ------ -------

IUM CRIME QUE IMPRESSIONOU
BELO HORIZONTE

fermaceetíca Catarina de Carvalho, que lassassinou
o bacharel Mario Ribeiro, foi denunciada

a
cada no fim do interrogctorio
fls. 107, «in fine», "OS que se a
chara em estado de completa

perturbação dos sentidos e ela
. 1'" de corneter

Y
mte igencia, no alo e come er

.

a
crime» porque a mesma acusad
"se lembra, tem consciencia . dO
ato cnmmoso, e isso vemos nas

1 suas declarações, no fIagran te
a

J h
. . o

fls. 6: «que 01e, por moti v

de honra, atirou com uma «M au"
BELO HORIBONTE, 16 -, tentativas, inclusive de um as- ser» -a mesma que lhe é mostra-

Teve grande repercussão a divul-! sassinato do queixoso pelos tios da nesse momento -- em Mario
gação do despacho de pronuncia r da acusada ... ». e na mesma car- Ribeiro, na Avenida Afonso Pe-
proferido pelo dr. Julio Henri-I ta, a fls. 34: • Na ultima vez que

I
na. Praça Sete»; disse Catarina,

que Gorgulho, juiz da segunda com ela se encontrou, entre ou-I ainda, a uma testemunha a fls.
vara criminal, contra a Iarrna- i tras ameaças, disse-lhe (Catarina) 79: «que neste momento saco')

I
ceutica Catarina Ribeiro de Car-j que o queixoso - jámais teria I I de sua arma, que trazia Da bolsa,
valho, que matou a tiros 0 seu socego nesta capital onde ela iria, I atirando contra ele», disse H

amante, Mario Ribeiro, bacharel fazer um trabalho completo de

I' I outra
- fls. 80 verso - «atirei

em direito e sargento do Exército. desmoralização do queixoso ... ». A I porque ele me deve a honra» is-
A acusada, que foi presa em mesma refereneia - «aos tios» I so repetido umas tres vezes; e a

flagrante, desde aquela data se -- é feita pela mãi de Mario. a

I
I outra a fls. 87: «matei esse sai-

encontra detida. Ils. 50 e 51: a mãi de Mario diz I gente porque ele me deve a hon-
O despacho do juiz, depois de [linda a fls. 50 v., que soube de I ra >; assim:

recapitular os antecedentes do seu filho (Mario) que a acusada I Julgo procedente a denuncia
crime, conforme a denuncia for- dissera a ela, em um quarto do I, I de fls. 2 para pronunciar a Cá-
mulada pelo promotor, examina Hotel, nesta capital - que o não I tarina Ribeiro de Carvalho no
o processo e conclue apresentan- matava, porque não queria. 'artigo 294, paragrafo I: da Con
do os seguintes fundamentos: E' verdade que a acusada, I solidação das Leis Penaes, dada
«Considerando que o crime es- na hora do crime. tirou a arma I a existencis da circumstancia a-

tá provado pelo auto de necro- com que o praticou, de uma bel- ! gravante do art. 39 paragrafo 7'
sa, que trazia, mas, tinha ela o I da mesma Consolidação «Ler a
costume de andar armada -há- delinquente procedido com sur-
bito antigo, - diz uma teste- presa», ficando a mesma rê su-
munha a fls. 72 v. - desde o ieita á prisão e julgamento.
tempo em que, tendo de exerci-I P. e L, recomendando-se a ré
tal' o oficio de Iarmaceutica, por Ora. Catarina de na prisão em que se acha, terrni-
logares ermos, vendo doentes, ela nado o prazo de recurso, lance-
dfmu_nciada assim SP. habituou. E, Carvalho

Ilhe
o nome no rol dos culpados e

contínua essa testemunha a fls.'
d I d d I dê-se vista dos autos ao dr. pro-73, «in-fine»: «Que no dia do a rev� an o e anorn�a "':'. motor

crime a denunciada saiu de sua
Considerando que �a.o milita a

I
.

'. _. ,favor da acusada a dirimente do I Belo Horizonte, 5 de fe\ ereu o
casa, naturalmente, com a mesma

27 f 4' d C r' d 1938 (a) Julio Hibeiro GOI'-disposição dos dias anteriores, na- dart. dParLag�a 0p a o,:so l-I elh
.

açoo as eIS enaes e lDVO- gu o».

t

IA
I
I

Paulo COli['deir.o� PI-efeito Municipal

Começam chegando dados altamente significativos, demons
trando, por fôrma ileludivel e insufismavel, o que foi a atuação ad
ministrativa integralista, nos municipios do nosso Estado.

Temos em mão, por agora, as condições financeiras em que
foi encontrado o do Rio do Sul, pelo sr. Paulo Cordeiro, ao assu

mir as funções de prefeito, em substituição do sr. Matias Concei
ção, que, como é sabido, apenas nove mêses esteve á testa dos des
tinos administrativos daquele ridente e prospero inunicipio.

Eil-as:

(Caixa)

Dr. Mario Ribeiro

Saldo em caixa

Deposito no Banco Ind. e Comercio
Santa Catarina ..... (Deposito este vindo
do exercício de 1936-tempo do Prefeito'
Vitor Buhr)

5:214$] 00

1:750$000

6:964$100
(Divida Externante)

Por

Cl correntes
Duplicatas vencidas
A' Escola N. Primaria
Auxílio ao Leprosário do Estado
A' Construção de casas para operários
Contratos de zelagem
Contrato de colocação de «meio fio»
Venc. em atrazo ao professorado
Empreza Fôrça e Luz Santa Catarina
Folhas de pagamento a diversas turmas

de conservação das ruas da vila e estradas

gerais

20:105$600
917$000

3:600$000
3:000$000
1:900$000
9:839$500
840$000'

1:700$000
591$600

psia de fls. 19;
Considerando que a autoria5:039$300 dele, pela acusada, está provada

pela confissão, na policia, no au-]
Blumellau to de flagrante, a fls. 6 e depoi- i

23:000$000 mentos das testemunhas do su- I

23:000$000 I mario de culpa, principalmente
I

15:525$000 José de Paula Faria, a fls. 80,
13:800$000 I verso; Alber��no A. _Werneck, a:

132:857$000
fls. 85, e José FaUStino_de �e-:zende, a fls. 86, que sao I:, le- '

Nesta relação não se acham in- munhas de vista;
c1uidas as contas de obras em constru- Considerando que a surpresa
ção, por não estar elaborado ainda o ataque inesperado e repentino __

balanc�te geral. . ., I está provada pelo depoimento da
Em matena de rodovias, pode testemunha de fls. 86 - José

dize�- se que � _ adm�nistração do sr.; Faustino de Rezende e apoiado
M aí ias Çoncelçao primou pelo descaso,: nos das duas outras testemunhas
com manifesto prejuízo e sacrificio de vista de Ils, 80 verso e 85
dos seus laboriosos e honrados munici- i dizendo Rezende a fls. 86, q ue
peso Basta dizer que nem uma simples I

depois de conversarem, persua
reconstrução foi feita, encontrando-se I dindo-se nitidamente que Mario
em estado deploravel todas as .estra-, Ribeiro não atendia, ou não que
das, pontes, pontilhões e boeiros, por' ria atender a denunciada, que
falta de conservação, continuava a gesticular e «tendo i

Sôbre o que respeita a instrução lhe virado as costa» ele depoente!
pública, o sr. Ma�ias Con�eição prati- viu quando a denunciada abriu a i
cou a henemerencia de abrir uma es- bolsa dela retirou uma arma de i

cola, tenelo em compensação ordenado', fogo 'e deu ao gatilho ... », Esta i
o fechamen�o de duas,. co� 0A lamen- testemunha explica no depoimen-!tavel acrescimo de extinguir tres cargos)1 to na policia. a fls. 13, v. «que IIvo Reis!!lSecreta- ele adjuntos.

..

1
notou que a acusada estando na Irio da PI-efeitul"a Nos gastos de gazolina, fOI, en- linha onde transitam os veículos, Itretanto, de uma prodigalidade assombrosa. por isso não a perdeu de vista: .. ».

_ Em 9 mêses de administração, com o unico caminhão per-I Considerando que,. quanto _á Itencente, á prefeitura, que a maior parte do tempo esteve reco- agravante da premeditação nao

Ilhido á garage avariado, gastou para cima de 6 contos de réis. I está ela provada, _porque - • não
Pelo espêlho que aí fica, chega-se á conclusão que o sr. ha certeza de deliberação» - co- '

Matias Conceição nada fez em beneficio do povo, mo quer Alimena.
Felizmente a substituição pelo sr. Paulo Cordeiro. veio a O que existe nos autos são a-

tempo de evitar a dehacle material e financeira do grande muni- meaças vagas, que não condu-
cipio. zem a conclusão de que Catari- I

Tomando conta do cargo, no pretento dia 3 de janeiro, na estivesse com o proposito fi-]
iniciou o sr. Paulo Cordeiro obra proveitosa, tendo tomado medi- xo de matar Mario Ribeiro, por- \
d'as de caráter geral, em beneficio do municipio que pelo nobre que, é assim que vemos na carta

Interventor Federal foi confiado ás suas honradas mãos, de admi- j deixada pela vítima a fls. 32,:,
nistrador zeloso e operoso. � Ven do baldadas todas as sua

Divida Consolidada pa.-a com

Quota vencida ref. ao exerc. de 1936
« 1937

1936
1937

« « « «

Juros: referente ao

idem «

deexerc.

«

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

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

Exija o nosso carimbo e envelope

O auto caiu da barco
e o ·'chal!ffeull.·�" D.IO."

reu afogado
RIO,16 Um caminhão rotou da

barca em que era transportado de
Niterói para esta capital ao tanjo
da Guanabara. O cnautt-ur que
vinha sentado no lugar d:, 'Iireção,
foi arrastado, morrendo afogado.

• I

I
I

,

ESTRADOS ARAMEDE

T Y P O

A oM I ' C A NE R

para Call1as de:
ti

Solteiro

112 Solteiro

Casal

com molas e sem molas
Fabl'ica",se em todos os tamanhos

SERViÇO GARANTIDO
".

SALOMAO GUELMA
•

Caixa Postal, 19

Curitiba Est. do Paraná

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEUS
Lindas e graciosas confecções para meninas e garôtos só

na A C A P I T A L.

),

F.ILHOS

Cor�se;heiro Mafra da

ELETRICIDADE ME'
DICA;

ALTA FREQUENCIA E
RAlOS ULTRAVIOLETA.

Rua Tiradentes, 14-Sob.
Telefone, 1167.

H.-a�n"ke S R Atende diariamente: das 8"'.11 %ii.i r!ilwr • "18
ás 9 da manhã e das

Te I. 1.5O01�Iii1iiídiiiiiii14ás�7d__a ta�rde·.�I,

CONSlLTOHIO
18-- Rua Trajano -18

HESIDE'\CIA

.J. SANTOS CARDOSO I���������_�_�__��� .

'--'--�-U�R-A-U-GM-E-N-TA-R-A-SS�AS-V-EN-DA-S'? ------.-n...-r
--

I Dr. P. 'C�-�ra II Colegio "Cora-
QUER PASSAR A FRENTE DA CONCURRENCIA ?

1 Simões çãO de _.Jesus' ,
Médico do D. S. P. Equipara<.io aos Instítut.os

do Estado de Educação Estaduals--
CLlNICA GERAL. GINASI<? FEMIf'JINO

. �IorlanopollsPELE e SIFIUS PEABERTURA DE AULAS
CUISO Preliminar t: Jardim da Infância a 16 de fevereiro
Escolas Normais Primária, Secundarid e Superior V0-

cacional, a 3 de março
Gioásiú,-a 1 6 de IParço.
MATRiCULAS

�\l�ov�n1EJnto f\�aritirnOMPortc Flor;anapolis
ii

.• •

--..! '-.''lI ' ...I �
• 1

':,:- :-),-,.i'lqO�> ,--,8 !-'assagelros e Cae vargas I
I>tW",.I:'::;.��_..Ir.;�:t';9lIH";'!QW";N�"'" WANt6t ...W<li<1l:üf!I....llIm�..u�WQ1j�·���!,�!"",,�,�,_���.. �_IL�_�.. �#_�__�_�.. 'Oi'íJMUrJl,�.....�""'.__....·'!"'....Ul7__.. ���. !
I

I
U·!'b.'Ci:C&d'r.f�';';Ji..�����.i\í lIdIII'P,n..............� ..--....:;;��···-:-..-;ii-_'õiiiii·-;;·iiiõBiiõ__iiiiiiíiiiõiiiiiliiiiiiiiôjjjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__âliõiõiiliãõiiiiiiiiiiiiiiiiõii- I
o p;{qucte ITABER.A' �Hirá á 21 do cor-I o Paquete ITAGIBA sairà á 16 do i

rente para: corrente para:
Paranaguà, Antonina,

Santos, Rio de Janeiro,
Vitória, Baía, Maceió,
Recife e Cabe.íelo

Cargas e passageiros para os demais por
t; .s sujeitos a baldeação 110 Rio de janeiro.

Para o Sul

Irnbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto

I
I

Alegre I
I

� V��n Rece?e se cargas e encomendas até a �espera das saídas ,dos paquetes I
,/FíiíA ��U e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmo�. a vista do -.
testado de vacina. A bagagem do porão deverá ser entregue, 110S Armazéns d 1

Companhia, na véspera das saldas até áf, 16 horas, para ser conduzida, gratuita
mente para tordo em e.nbarcações especiais.
E�Ci'TrGTlIO -PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 22;lsOB. (FuNE 1250)
A.fHtj�Z'!��S-C \ S BADAR6 N. 3-(FONE 1666)-END. TELEG. COSTEIRA

Para mais infcrrnacões com c Agente

BASTA ENVIAR SUAS REMESSAS URGENTES, AMOSTRAS, ETC.

ia CO DOR
CondOf� Limitada

Rua Cons, iViafra, 34

•

esquma TrajéHlo

e ftnalmente em todQ
AI affecçOel cuja ado

...... ,.pl,lradl lem leja •

Ii!AVARIA'�
- :vWhares de curados ....._
'", ':.il'll' OfPUlMTlVO DO SANBO!

EVOE' ! MOMO EVOE' !
vem aí e hospedar..se-á na

Casa das Meias
de FERIS BOABAID

Unica deposítaria dos afamados lança-perfumes
RODO E RIGOLETO, RODOURO METALICO E DE LUXO, PIERROT E

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

D<\ INEGUALAVEL CIA. QUIMICA RODIA BRASILEIRA E ELEQUEIRÓS S. A.

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

Aproveitem Foliões
Otinta vantagem para, revendedores

Casa das Meias Rua Felipe Schmidt n. 2

Diagnostico das moles tias da
péle (dermatoses em geral)
fob confirmação microscópio

ca e de Leboratorio.

aberta de l: de fevereiro em diante das
9-12-e das 15-18 horas.

INSCRiÇÃO Escolas Normais, 20 a 28 de fevereiro
Ginásio-I' a 15 de março-

EXAMES DE ADMISSAo A' l: SERIE GINASlAL
a 23 e 24 de fevereiro.

EXAMES DE 2- E'POCA
Escolas Normais, a 2.5 de fevereiro
Ginásio, a 14 de março.

........... 1-

, _.� r;

\

}

1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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===Adolar SChV�t7J ,J.)�� W�i;9==::.: ii'--o .� � r � 1 -- -- "

;::reço Tclegr.: DOLI�. - C:iX:� po�:�!,' 321'S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl\A

l'llAGENCIA DE VAPORES

Companhia Salinas Peryr.as-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio !Navegação Brasileira Limitada-Rio,� i!l.·Navegação Cabofriense Ltda.·-Cabo Frío •
Vandenbrando & Cia.-Santos

VIAGENS DIRETAS PARA O PC'RTO DO RIO DE]ANEIRO

Navegação entre BUCAREIN (Joinvile) e: SAl\JTOS.
ANGRA DOS REIS e RIO DE JANEIRO, direta-

mente, sem transbordo
Tem sempre vapores em porto, carregando

Encarrega·se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as

c.species
de madeiras serradas. benelic.iadas

e em

Iiitóros etc., cereais e mercadorias em gelai. para qualquer
porto do �?rte ou do Sul do País. bem como pai fi o Exterior

i'i' Recebe cargas de importação,' do País OUI do Ex' !terior, para desembaraço e redespacho para i �
as praças do interior

I'DESVIO DA E. DE FERRO ARMAZEM PROPRIO

SERViÇO GARANTIDO E RAP�DO-PREÇOS M\)_0�CO�_._�

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

'.

mAIS ur�lA �H�nDf. UiCTORlft DA
ZUI'� pp

rn o focuelela s "I R D I E'

TAMANCOS FANTAS,::-I!TYPO CARiOCA PARA I�l

Praía de banho II
I�
I�
!�
I�

I
Maíra. 39 i

UM NOVO M,ODE·LO
RBZ-125

que está sendo esperado por
RIO - JUIZ DE FÓRA - RIO

I
I

ii Salto ato paro 2$. salto baixo 1$500
C. Descontos para revendedores

I
INTAS FANTAZIA para Crianças 1$500

CINl A'3 LARGAS de 2$000 a 2$500
todas as cores inclusive brancas

GORROS para Motociclistas,Avi.idor Chauffcur, etc.
CORTUME e TAMANCARIA -BARREIROS

A.. LHEUREUX
ver.das por atacado e varejo Rua Cons.

todos os motocyclistas 420 I'lms.

MM-' WêVt'.....

QUIZER COMPRA
UM BOM CI-IAPE'U

PROCURE O MEL..I-IOR ENTRE OS
MEL.I-IORES

C U R V

VENCEDOR: Wilfl"'�,do Cial"'la em

ZU�4tfDAl=»P
Motor uARDJEu de I cyllndro, com 3,5 HP.

� a velocidades. luz e ignizAo por' bateria

Bosch, 2 canos de descarga,
6 horas 9 minutos

tenda chegado 33 minutos e 30 sogundos na frente
elo 2." co!locado.

BRAS I I
I

I

Pesando sómente 65 kllos

Peçam Informações sem comprom:isso a

A ZlH:-JPAPP. além de ser a "moto que mais se vende no

Brasil" é "a moto mais cara do mercado" e t -rnbem
"a motocycleta que mais provas tem ganho em 1937'�

ea "il�·;J�-'-;::_
.

. tias

Devido á cri5e, durante este mês vendemDs com a desconta de 20111_

Depositaria: A I e x an d r e 5alum", '" �

RUA CONSELHEIRO MAFRA N. 12 - FLORIANOPOLIS

---------------------------- � � L�/�··•.���� _

de Estefano N. Savas
Rua Conselheiro Mafra 11. 38

DO

O C I-IAPE'U I 00N.

fôrma elegante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Buzinas
BOSCH

DEPOSiTARIOS

t-I C") E·' 1=.,�:II triEfl'
'

..;;:9"
.. �

.. \'1iil

FLOatríz
Velas e Magneto.

••0 Ia • mais barata, porém •

• melhor do mundo

.RI lort. - dti um som o vario. sona oomblnado.

....... que não consome bateria (2,5 amp.)
immenlila durabilidad.

A

Blu!ne�l��U, Cr�UÃf�a�i�'l,c de S l�l,

Jcinv�le, Li�ge��, L;rJgun.r.�� SI�,a

Frar:;c�sc� (' lD' SUl

venda em toda .

casas do ramo

• no.

MOSTRUARIO ENl:

Tubarão
.. "" ..
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De Fama Munrlial r

Advogado
fl. 7(). - Phü"p' t 277._' I RUci Trajano, rr 1 sobrado

I� l P(;stal, 110.
__

I 1
__

TelePhone n' 1458 I
Dr. Osvaldo Wanderley da

Costa
Bacharel ern Direlto

Advoga na capital e no interior deste e do Estaro de San- j tta Catarina. i
Escritorio' Rua MarechalFloriano Peixoto, J 31

Iiis�brado sala n' I
PARAl'J!\'

" SANfA CATARINA
------------ ,

I I
.. I

Com prátca nos hospitais europeus

1ratamento moderno das
moles tias do Pulmão

Consult-R joão Pint�. I J
1 el ..fonf'. I I) 9 5

f<es. Hotel Gloria-fane 1333
I Consultlils das 13 ás 16 hrs.

Tratamento do ernpaludi .mo e das malestias da pe
Je e nervosas pela .Autohemotherapio

\
I
1__ --_.------,------,------,,- --.,,----,---- .. _,,--.--- ---

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

COrlsu//as:--Das 8 às 11 e das 14 às 16 horas
CUNICA MEDICA E \\ GERAL

Consultas das 10 ás 12 e elas 16 ás 18 horas.

·���·�:.�:;;:;:3���t�!";��;�::?�t����������:;M���� R A i O X

�� Cálculo de qualquer Ptanta.execução, fis- �
GABINETE DE E���fcO�ARDI()GRAFIA

-

estrutu. a em con'· cauzaçào e direção i:d1
..

J Curso de aperfeiçoamento em doenças do coração

ereto armado de ob. as g (diagnostico preciso das rnclestias cardíacas por

�>x� traçados eléctricos)
e ferro Apare] harnento com �I

�
CLINICA DE CRIANÇAS DOENÇAS DO SISTEMA

II< pleto para constr-u- � NERVOSO

ções de pontes em � Ondas curtas, Raios ultra-vermelhos e Eletricidade

concreto armado � médica

� Laboratórios de Microscopia e Anã-
� lises Clinicas
�� Exame de sangue para diagnostico da siíilis (reaçõe; de

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

ttj nostíco do impaludismo, Dosagem de uréa no sangue etc.

� Exame de urina (reações de Aschein Zondeck, para dia-

� gnostico precoce da gravidez). Exame de pUI, escarro, li-

""�, quido rachidiano e qualquer pesquiza para elucidação de
[1.] diagnosticos.
t� Fernando Machado, 6

� TELEfONE 1.1 9

,�1 --.�.-.

F L O F_l__,I_�_N_�__P 9__L_! S

;""., ,--I� ,-- -, Accacio Nclt:) ... 1
K� I Dr. F;:icardo

I�_ Gott,�::;rr.ann., reira
Z

�]
• . tem seu escrip-

I��
Ex -chele da di nic,. do Pospi

,)'{. tal de Nürnberg. (P.\Jrcswl
Indórg Burkhardt e Professor

�
Erwin Kreuter)

r}l1 Especialista em c,lrurgla
r:I] geral

�.
�

dOi:te em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr, Curitioa-S. Mateus) �
Ponte de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr, Curitiba-Ioinvile) �

r.}� Prefeitura e Forurn de Mafra �
i\.:,p rupEscolar de Mafra �
�. -:.� Grupo Escolar de Rio Negro �",,;1"1
i?'l Grupo Escolar de lrati

� Maternidade de Rio Negro �

�� Lstação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) �
� D.v S8S construções de resdencias �
� �
�� .���21��Pl:ID����t������S��:�V���G

Carneiro Ribeiro
ENGENHEIRO (;IVIL

SALAS 12 e 13
1· ANDARRur-, 15 de Novembro, 416 ..

TaL 1503 Curitiba IR Paraná

to. ia de auvogacía á rua

•

Vis.onue de Ouro .Preto

Ob��as COiliflra'tadas no]�I· sellnestre
de 1937

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

operações de plástica
'

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

das 15 ás i 6 112 horas.

TELEF. 1.28S ,

RESIDENCIA- Rua Este-I
'I

ves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
---------

MEDICÓ-ES:JECtALlSTA

Ouvido - Nariz - Gar

ganta - Pescoço
Consultas das I O �� 12-

das 16 áS 18

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

I Hes_.
Rua Bocayuva, 114

.

Te!. 1317
----

Dr. Carlos Corrêa

Partos _ Molestias de
Senhoras e

Moléstias de crianças
Dh'otor da M�ternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

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

--,

R. I, Dr Aderbat
da Silva
I\dvogado

P. 15 de Novembro, 3 sob.
Fones 1631 � 1290

I Dr. "'adro d9 Ml)ura FerrQ I '

�
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Como preliminar do jogo Arai
e Figueirense, será travada uma

luta entre Agronomica e o Ex·
ternato.

O diretor técnico do Exter
nato péde pois o comparecimen
to dos seguintes jogadores para o

treino a ser realizado sexta-leite:
Osmar. Bento, Bagre. Ciro,

Hilnon. Lourival. Ovidia, Celio.
0501. Academico. tJOIba, Caeal
lazzi e Areão.

-:--A GAZETA

A GAZETA E SPO'RTI
-----------------------------

I:)

ARNALDO, O formidavel
I

back avaiano

Como jà noticiàmos, ao vence

dor do jogo Avai x FiRueiren
se, serà oferecido um bonito jogo

•

Estes dois gigantes são os an

tigos rivais .fJvai e Figueirense.
Veremos a luta entre a rápida

linha do Avai, com a enlraque
cida deíeza alvi-negra, e linha
dianteira do Figueirense, rujo
técnico, dr. Cezar Seára, vem

aprimorado, cada vez mais, infil
trar-se na deleza adversaria.

Entretanto Figueirense tem

que esforçar-se para vencer o con

junto avaiano, pois as duas lutas
que êle travou, uma contra o Fer
roviario e outra contra o Atte
tico, demonstraram que o alvi
negro, não está convenientemente
treinado para enfrentar o seu ad
versario na próxima luta, em dis
puta do campeonato estadual.

Domingo passado, a deleza do
Figueirense, no principio da
,'altida, jogou muito bem. mas

der-ois ...
E' Beck o center balE que
F ig u e i r e n s e necessita

RIO. 16-0 Vasco acaba
Ide ser convidado pelo Santos,
J

para fazer uma série de jógos na

béla (idade paulista.

Estrada regressou
BUENOS AIRES. 16-Vin-

do da Europa. chegou li esta ca

pital, E.strada. que irá ocupar o

arco cio selecionado argentiuo no BRANDAO IRA' PARA O
Campeonato Mundial de F"tf'bóL1 FLA\1ENGo

Falando. aos jornais. EstraJa
declarou, que os europeus, consi- S. PAULO, 16--Afir.na-se
�eram Arge�ti?a e Brasil os fina- nos meios esporti vos desta capilar
listas do próximo certame. que Brandão, o nosso melhor cen-

_- I tro-mérlio, dcix<H� o Corintians
Llbertat X América fIara ingrwar nas fileiras do F/a-

. Imengo, tendo já assinado um

RIO, ]6-0 Libertai jogarà I compre
misso de contraio.

em Minas Gerais com o Améri- E' mais um que os car-eces

ca, de Belo Horizonte. I
arre banham.

.
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Medalhas

nu·
' ...... "'"1' �.� --' ,- .. - I

,.... .
\ ,...

por
v·encedc)r·

Curso Primário Antollieta
de Barros'

Banco do
10G.COO:OOO$OOC
259.746:100$000

EXECUTA TODAS AS OPERAÇÕES BANC.\RIAS

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

Abona, em conta corrente. os seguintes juros:
Dep, com JUflS (COldE�CIAL SEM LIMITE) 2% ala
Dep, límdados (limite de 50:000$) 3% ala
Dep. populares (idem de 10:000$) 4% ara
Dep. de aviso prévio (de quaisquer quantias. com retiradas tam-

bem de quaisquer Importancías),
com aviso prévfo de 30 dias
idem �.e 60 dias
idem de 90 dias

3.5% ala
4% ara

4.5% ara

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

LETRAS A PREMIOS.
por 6 mêses
por 12 mêses

Sujeito ao sêlo proporcional.

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

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 1.114

4% ara
5% «

4,5% ara

4% a. a.

5% «

15 horas

....................................�n·.��
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da Ribeiro, Carlota Silveira, Ti- �..""""'�_..�--='.:..�...:':'!"'..:.•. """!":""'���i_ _!.!.. "...... _"'!"""":""'�UII!W__ .... IiiIIIfllIIIóIIIIII_���·2PI""�·�m�����
SRA. MARIA L. HOFFMANN tNinab Silveira, Otaviano Silveira, A V ftZ � n p O V O prOPJrietAariOI e RDjreotcr-R�p-D�savLel L Ao erto Ferreira Aguiar, Felix U U ',1.J1 � .t1Il

A efeméride de hoje regista o Francisco Rosa, José Lacerda,
aniversario natalicio da exma, Conrado Melo, Leoncio Firme,
sra. d. Maria Luiza Hoffrnann, Maria G. Firmo, Clara Souza

T t d '�'ube Doq.ool) P tl pa a o Rin odígnissima consorte do aca- Marques,.Eloi José Rosa e Ma- ranspor e e pas.. �:1" .6f� I ar lU r· _m� _

��:ér�i�le:�::i�e�:e ��.st�;.U��l�
noel XavIer.

[sageiros entre Pa.. De cnnformida�le com o progra I"'__"":;: c';;;"e" III C"·ord·-e-rr-o :te'· ··F
....

arlaly Hoffmann, socio da importan- VIAJANTES: (via maritirna) ma mensal terá lugar domingo 1l11li � íIl Ui 1

teDfirma Carl Hoepeck S. A. i R I U'·ora e fleriano- ��:e f���!���el reunião que pro- -,-
..

-,-.----, --
�-.___

ama com uma alma dedica- . e ação dos passageiros que II I � h.p li
O Candonga anda pensativo,

O
·

I I-te
"

h t ebda á prática das virtudes cristãs, embarcaram ante-ôntem neste

I"' preocupado e sestundo dizem in

I S ClfCU OS pO d lel{\S gauc OS ii ri uem€olaboradora incansavel do nota- porto, no vapor CABL HOE- 1)0 IS disP�S.lO com 'o d'alegO, por �aus�
.

,I lU'

vel movimento pró-preveutório, PCHE
...

I da encrenca do Pedrinho, Mané

d
..

t
. e e

Onde ocupo o destacado lozarde' I I canddido .edNdesrinhO·t A SOludÇãdO está gran e unper anela a essa Viajem'" '"

PARA O 1:>"'0 DE JANEIRO' Os Irmãos Zachi antiga f' ma sen o CUI a osamen.e estu_ a a e o l!.i:I
tesoureira, a ilustre aniversarian- .tl

.
,

•

Ir
"Almanaque de Bnstol" e manu-

te, de ha muito, se tornou uma -do Inácia Lins Costa, Alfeo C. de trans_po\rte Jpe Jl)hassageI�'():Sb" entdre seado a cada momento.
chefe do E.M. da Região, pois odas mais eficientes cooperadoras Lins, Antonio Gonçalves Bertão, esta capita e a oca, aca a e I _ Est�mos certos que tudo �caba PORTO ALEGRE, 16 - Pelo

haR I
..

d
.

J f' t b m e domínso o d C nome de S.S. esteve, pouco,de todas as obras meritórias em d. luth Bertão e menores Car- ac qumr a conceituada irma r� mUI'O e. '_ que e tri-rnotor da carreira ..

a ondor,
I F d B

- C" 1\1 ell � Q A " Candonga sarra de bengala com o .

I F d em marcada evidencia para a in-
pról dos desamparados. os e ernan e.s

. ertao, cap. Or- aba
...

oe ma�I" U. . um e,,-
ele: habito naqueles dias e nos d,: segue, hoje, para a capita e e

terventoria do Estado, apezar dasEstimadissima e considerada na lando G. Ramagem, José Irací, plendido chaSSIS ela afamada mar- nrocíssão, em sínál de solenidade. ral, o coronel Osvaldo Cordeiro
E
..

,

I I') EX
.

I ôb 1 d PdM' recusas que então ofereceu aos
nossa alta sociedade á sua resi- 'mer Barbof;a, Gildo Ferreira, ca :t , , espectar, 80 re o quai - de Farias, chefe o jl,ôta o 1 aro r 'r,'

'1 I'
.

d convites que lhe foram feitos.
dência, hoje, afluirão as suas inu- A cides Custodia. Magnolia Eer- co ocarn carros�rJe para compor- TEMPO da Região. A viajem e S.S. S'

_"'_._. ,. •

meras amizas e admiradoras
: nandes, d. Luiza Machado, An- tal' 50 passageiros. llrende, ao que apuramos nO:J ft C

,.

«A Ga�eta» respeitosame�te toni? ele Aguiar,. S�zana de
xEotre�a.�to, 0; ,Ir:nu�s a (,ae�i DeIJ�il.tHunen.to de Aé� círculos militares, a assuntos de IIr. amara

aoresenta cumprimentos. Aguiar, Walter Darniani, Manoel nao podei arn orerecer esse co.'
_ C C. -I

interesse da 3' R.M, junto ao mi-
L

I Ferreira de Souza, Domingos fortoaos seus ír rguezes si nãol . I�nau�,u�a IVI nisterío da Guerra. A demora do MartinsSRA. OSVALDO MELO

I
Cordeiro, Adelaide, Sebastião e Iôsse a atitude louvavel do ilus- Boletim dlârlo da Esta- coronel Cordeiro de Farias será
Manoel Cordeiro, Jaír F. Coelho, tre diretor de Estradas de Ho- çã!) Aêre-cllmatelõglca curta.

Deílue na data ele hoje o ani-I Anacleto Chiquet.te, Laura M. dagem dr. Horoldo Pedcrdeiras, S. S. pretende regressar no avião O ilustre facultativo dr. Cama-
versario natalicio da exma, sra. Elias, Henrique S. Ribero, Jorge que sabedor da dificuldade do re- Previsões para o período das ele carreira do próximo domingo. rá Martins, com censultorio nesta
d. Ana Bosco de Melo, esposa I S. Hibeiro, Maria J. Bernardes ferido veículo em transitar sôbre 18 horas de ontem ás 18 horas Durante fl sua permanencia na cidade, á rua Trajano, altos do
do .d0sso distinto colaborador ior-I Manoel Bernardes, menores Ma� a. po�te :Ie Irnarui, provideu-] de hoje: Capital da Itepuhlica assumirá, a edifício de A CAPITAL, vem de
nahst� Osvaldo Melo,. chefe de ria de Lourdes e Alcides Almei- ClOll, lme�d13tamenLe, para que a 'Tempo -Bom, com nebulosi- chefia do E. M. o major Alfredo ter para com A GAZETA uma
expediente do MonteplO do Es- da e d. Emiliana Ferreira. mesma f03se alflrgada, dando as· elade. de Carvalho Dias, sub·chefe, que atenção que profundamente nos
tado. PARA SANTOS: - Tte. José sir�, li\'re tran:itt�. 9'raç;l:, á ope- Temperatura-EstJVel á noite será por sua vez, substituido pe- penhora.

de Souza Lima, senhora e uma ro�ndade do (hgnlsslmo diretor de e em elevação de Jia. h m9.jor Alencaslro Guimarães, I Assim é qne, vêm de of.)�élCerFaz anos hoje o jovem bacha- filha menor, d. HilcIa de Almei- Estradas de Rodagem a popn1a- Ventos:--Do quadrante leste, chefe da Quarta Secção elo E.M'I gratuitament,e ar) pessoal destareI Helio Schiefler, filho do sr. da e mec.ores Maria Aparecida, ção de. Pdlhoça poderá ,viajar frescos por vezes. "\0 embarque do c,)fonel Cor-; folha os scus sorvico.:l clinicosOtavio Schiefler, representante N 'd M A f l b I d' d [�.. "
" ,

el e e 1 3riza lmeida, João com malS con OI' o num e o e As temperaturas e'Üremas de r Ciro e 'anas COn1iJarecera a dandJ com i.sso uma prova �vi.comercial. Batista Bonassi'l, d. Eugenia Si- P?ilSante onibus. ontem, foram: maxima 27.9 c mi, oficialidade da guarnição local. dente da sua amizade para coüôs-
mOHe Cunha, ,t filhos menores e qima 17.3 registradas, respectt - Nos circulos políticos atribuisse co.

e�pregada�na Goebflrt,.Muril;:> Mil!as velhas .CO�t-lvamente, ás 13.10e 6.50 horas. I grande importancia á viajem do Tratando se de ummédicoçom-
Vlana CarneIro, CarlGs Pteratsk1,

1
I!',�r�a- ! -----

pettlntissimo, com um consultiQrio
Valter Barros da Silva, Oto se qUril]quer m3�a. Va�-se I Café para I CARTAZES montado com os mais modernos
Dürnbus.ch Junior, cap. Da�ton I a domk:mo I· aparelhos, o serviço inupagavel

Bm'enoBreeosIteoss'masernVhordaa eR 2 fIlE�OS I ''(fel. 143S _ .. Chamar Pinho II ns .OU�.·�st,�� no' m
..
AI . quo ,com, ads�;a 0lfderta nos vem de

, ." osa, . u- .... V \I. � ã �� U � . " ,prflSLar, e e mo e a InflreCer o

lalia, da Silva, Abasilio �os:lo-I If"A" �_ .A '\iI1 ij' i CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 p3nhor da nossa eterna gratidão. ft

WSkI. Osvaldo F. de 01tvell'a, � ;r�,� .. »& I I >\S PUP[LI\.S DO SR I
--

-

Valeno Santos, 'lenhora e L fi .. ' . VITO_RIA, 15 Atendendo a um 1 10�a;- ..
.

I ODEO� O lider dos: solicitaçao do dr. Lourival Fonte�, I R J:;,l fOn., com Mana lVIatos,Joa- i �
Ih?s. men�res,. Elpidio Serafim,' Do.!nio�ôD de aledl"ia':) I�te:rvento1' J!'ederal d�§1e �1lad} I quim Almada, Leonor d'Eçu, l\h· CInemas

FAZEM ANOS HOJE: DJVltlO SerafIm, Nascimento � e �t1VlOU 2()O latas l1e cafl!, afIm dI! ..p I' '" t

Anastacio, Inácio F. Petrowsky, ;;·":rern distribuídas p;clos touristes r�a. aTu,a '_. o�, ros.
, "

P d E 'd' IJ f[ I
Feris Boabaid, o CI\LU"A, pro- tlo� transatlallsico:i REK e NOR. CjN f<.. ROYAL, as 7,iJO horas

o Rr.. e l'O ; gI LO .Lo mann, José Bett, Constantino Bett, move para o proximo domingo uma MANDIE. ---O BANDOLEIHO DO ELDO-comerCIante em Palhoça; Gregorio José Velho, Henrique tarde camallalesc3.
RADO, com Warner Baxter, Bru-a sra d Maria da Rosa A"êas'! C·

J 1 T
.

V·· d H.
A chegada do animador elos

.m __ D __ s .. w .. _

"d .

.

.

�

, li,a( e, ,oaqulm IPtra a. o�a, festejas em hom':)nagem .1'10 REI ce C�bot e 1\nn Loring.a sra. . Mana das Dores menor Beatriz Franco Maria "(fOMO fe� fi0:!""l'r d." entu-.'.·"smo _

Avila; Varela, Rosa Gonçalves' Viana e �3 foliões, q'-ti� já s� prep;r�r�m �URt;"rOa exma. sra. à. Batiatina Mo- menor Altaír Tzélikis. ativamente para domingo, quan'
.!tt

ritz, eEposa do nosso conterraneo do praticando admirav(Í, f.voluções DE PEBitAS PRE-
sr. Roberto Moritz, Sub-Direlor PARA SÃO FRANCISCO: _

em frente a CASf1 DAS MEHS,
o Palacio Encantado, pleitearão a �IOSAS

do Departamento de Educação. Anisio da :,Silva Braga, Irineo posse da Ii.ca e !leIa faça RODIA.
Soares, João Manoel Silveira, METALICO, da Cia. Radia Rrasi-
'Aldo Germano Cunha, Aldo Ger- lel1'3.

mano CUNha, Adelino Antonio
Com a gentilissima senhorinha Ramos, Oseas Alves Nnnes, Eleo- Bi9inea qU.emu pode

Aleida Mélo, destacado elementu Lerio Machado e Apolinario J. O espendido e alegre blóco, com
da nossa «jeunesse-dorée» e dilé-,· Vicente. : ].lar�::uá ao préUo, segando ciH\.1.Un!

ta filha do nosso prezado conter- C3ÇO'=S qil� �eci!bemi)s, ostc!!ta1l10

V uma caldeãra e motor a vapor
raneo sr. Luiz da Costa Mélo, I PARA ITAJAI':-Cól'a Gar- bB�Ia"I �an:asla31 e Sy3b e nome de '. a)�1d:e ..sO ��" ..!J -:�O U 6 f

.

dj'uncionario estadual aposentado, I
ção Hamagem e um menor, 1\113- OCO I(:li. eso�!n·a � � IL '"(Orça l\JIe &. n.r_, unCIO�1a�1 o em

contratou casamento o sr. Ricdr- ria Xaxier e Manoel Antonio FoliÕl!3 ,., post.os ! feitas condições.
R d Preparem-se para wnquistul:' do- T ,'\...' J .

-

P"n"'n ..... r.

��u�. Corrêa, comerciante em S'I o rigues. �:��;[?'li����lli�7iWi�"W?S�WJ,g!9;i7ÃiOjiilW�Jõ7lI����w= .lI";;':";' o.
Ao� noivos apresentamos as í Passageiros que Vla]aram com 1J

nossas felicitações. a Empr. Auto Viação CaLal'inen- �iS'y.tf.Jrn�ittijrj:;,:;r�;t)�',

se para o norte do Estado:
li

:ENLACES Elsa Moler, José Loureiro, Os-
Realiza-se hoje, civil e l'eligio- car Tromposki, Z�lia Trompcski,

samente, na cidade de ItajaÍ, o João Femandes A!ves e sra., ( .

enlace matrionial da gentil senho- Sergio Arnautov, José Piazza e I
.

rinha Haymée Vieira, diléta filha sra., Amalia Lessing, Berta LE's-
do sr. Herminio Vieira, telegra- sing, Almerinda Lisboa e (ami- .lJ.wnen!i> sua produção, fazendo uso dos mais potentes e econo-
fista naquela cidad.:, com o nosso lia, dr. João Cabral, Elpidio micos, TRATO;<.E5. i\UTO PATRUL COI\jlPh�ESSORE:), BRI fAD..JK:E . .:), i\l1-
estimado con:.l'rraneo sr. Oswy Fraroso, Salin D. Matar, Dorva- '

,

I' S'l f'lh J
-

A M VEL/\D<.)RAS, [\1/-\QUl '-J.t\S AGRICOLAS E PARA TODAS AS INDUSTl<lA:.>.
Souza, industnai e proprietarío ma I va e i a, oao . ll-

,

da conceituada hbrica de brin- ler, sargento Frederico Quint, � Mquedas IBOS, dt.sta capital. Osmar Gumicholi, Manoel R. Ro- , atones a
sa, João Matarazzo, Luiz Rigo,
José T. Miranda, Jorge Galois,
Efin Lizum, Bernardino Lickmann,
Otto Sonnemann.

Café ��estau-
SCBuindo hoje, para Recife, an· fJallte S.

de fixarei rcsidencia, apresento, por
BELO HORIZONTE, 15 O com- meio desta, fi,;; pessoas de mi- p.t:l!drojlrador de diamantes, AUo Saraiva, nhas relações as minha;; (�esp2<!_i- �..

foi furtado numa partida de! pedras das, sollcitando de3cLlip!!,c; por nao

IPi'CCiOt;a3, no valor de 2(; contos. o te!' feHo pessoalmente.
O leasaào apresentou qU.�ixa á po- ( Vva. ULISSES C.OSTA
lida. li'polis, 1512138

ida'
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ANIVERSARIOS

HAROLDO REIS

Transcorre na data de hoje o

aniversario na talicio do nosso es

timado (:�mterraneo
•
br. HarlJldo

Reis, ativo �omissario de policia.
O aniversariante que é muito

relacionado nesta capital, recebe
rá por este motivo muitas feli
citações.

Despedida

NOIVADOS

Rioirnportadores

Diesel "Caterpi Ua rH
,

cru
CHEGAM UNS Peçam inforrnaçôes e cata�ogos a.o RepreSE. ntante e Ven

deaor eXC!USlVO no EstadoDo norte do Estado regres
sou o nosso prezado amigo sr.

Espiridião Amim, co-proprietario
da acreditada casa comercial
«Treis Irmãos».

V I L. APara o sul do Estado segui
ram com a Emp. Auto Viação
CaLhas os seguintes passageiros:
Joana Coelho, Nilsa Padilha,

João Laroy, Margarida Elias,
Relação dos passageiros qtle Luís Barbosa, Emilio S. Fonseca,

VIalaram pela Viação Cruzeiro Antonio Tavares, Manoel Silvei
Ltda: João M. Dutra, Euziner ra, Aristides Souza, João P. Ra
Dutra, João Braga, Lesbão Me- jão, Eugenio Elias, Otto Richter,
deiros, Raul L. Gonzaga, Iracil- João Bunn, João Magalhães. �,g��
a? ,._ lia ••'UPA. Me e. I@ 1DIjjítFmPHME%

OUTROi PARTEM Mafra,-31
CAIX,A POSTAL, 140FONE 1561

Telegramas uAvila" Florianooolis
HIiiNi
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Lavando.-se com o Sabão

irgelD Especialidade"
,--_....'--

"

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

& JoinvilleCia.WETZELde
economisa-'se tempo e dinheiro.

T
D o

A'S 7,30 HORAS:
James Melton, Patricia EHís e

Hllgn Herbert na estupenda ..
co-

média·revista da Wamer
.

CANTA-ME TEUS AMORES.

Conforme noticiá 11IOS, realisou
se ante-ontem, ás 12 boras a Ínu
guração do Café Restaurante « S.
Pedro », de prupriedade do honra·
do comerciante sr. Isidro Pedro
Coelho, sito á rua Felipe Sch
midt n' 1, com a oferta de 11m

lauto almoço oferecido aos repre
sentantes da imprensa, constando
o menú do seguinte:

'1 Canja á brasileira, Mai(:lDaisc
t Je camarão, Lombo paulista, Cos
I te]etas com farofa, vinhos, sobre-
,meza, café e charutos.
i O babor dos pratos, são de
molde a recomendar a cozinha
do novo estabelecimento, a qual
está sendo superiormen te dirigida
pela espôsa do proprietario, d.
Leandra Coelho, o que é de mol
de a recomendar, além de todo o

, mais, o aceio e escrupulo com

que são confecionados os acepi
pes.
A gerencia, que se acha con

fiada ao sr. Vitor Godinho con

tratou um núcleo de garçons a
feitos ao metier, como sejam os

srs. Enio de Sousa, Arlindo Oli
veira, Abelardo Linhares e Adol
fo Campos, que muito contribui
rão, com a sua delicadeza para
tornar o novo estabelecimento um

dos preferidos, do genero, pela
população da capital.

« A Gazeta », agradece as gen
tilezas com que foi distinguida,
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




