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nEnforcou ...se

Estreito'
na grade dá do

do'Ebrio contumas, espancava
proprio

cadeia
a esposa por

iranãcJ.---Prêso, entorco�.se----Salvo em

ter ciuanes
telDpo

o prêso enforcou-se

GAZE AA nossa reportagem foi informada de que um preso se

havia enforcado na cadeia do Estreito. Imediatamente procuramos
ouvir o sr. Tertuliano Vieira, Delegado 'de Policia daquela .loca
[Idade, o qual, prontificando-se, nos prestou as seguintes infor

mações.
-A's 20 horas mais ou menos, fui procurado na Dele-

'\

gacia por duas moças, 'irmãs de Geraldino �aria, .estabelecid.o
aqui no Estreito, com casa de pensão, as quais pediram proyl
dencias contra esse mesmo irmão, que, completament� embria

gado, promovia desordens em casa: espancando estupidamente a

esposa-e que, aliás, acontece seguido . , _
ANO V I

Transportando-me á resld�nc:a daquele cidadão, encon- -----------

trei-o ainda discutindo com uma Irma e com a esposa. Estava

presente também, um irmão de Geraldino. .

Em virtude do estado -de Geraldino, convidei-o a vir a

Delegacia, para, assim. que fosse possível, prestar declarações.
Na Delegacia deixei-o aos. cuidados de um soldado, em

quanto voltei á residencia dele, afim de ouvir as declarações da

esposa. Contou-me ela que o marido se embriaga frequentemente,
e todas as vezes a espanca, por questões de ciume com o pro
prio irmão dele, de quem desconfia quando está bebedo.

Regressei, então, á Delegacia, mas não pude ouvir o prê-
so, por estar ainda muito alcoolizado. -

A's 11 horas pediu ele ao soldado que lhe fosse buscar

cigarros, no que foi atendido. Quando instantes .depoís, o solda- Um avião da PaD_ir, "Io'do dos Estades
do voltou, pois a venda fica perto, já encontrou o preso enfor- Unidos, preeipitôú-8e ao. ,mor na Guanaba

---rc<ldo com a propria cinta, na grade da prisão.
ra, morr"odo nove pa,'1!Ssà"'elros e quatro Seg.u_ndo hav,iamos noticiado dizendo bem alto da superior

, Assustado com essa cena, o soldado mais do que de- .....,

tri JjLI.lnt;:' a União Beneficente dos Chau� II o;ientação com que . o pre-
pressa, cortou a cinta em que Geraldino se havia depen,durado, '

..
, feurs, em comemoração a data

I
claro presidente da República e,fazendo o corpo rolar ao chão, ao mesmo tempo que .sara cor-

'_, '_ I consagrada á classe, prestou o ilustre Interventor Catarinense
rendo para avisar-me do socorrido. RIO, 14 (A.N.)-O Rio, á tar- tro _que nao morreu n� ocasiao significativa homenagem aos srs.] conduzem 0S negocios de estado,Transportando-me novamente á Delegacia, constatei o de de ontem," foi teatro de uma chama-se O�valdo . Hirt, mas o I presidente Getulio Vargas e In-I promovendo de maneira brilhan
estado em que havia ficado o preso, já com a lingua de fóra, nova e compungente tragédia de ��u, estado e grav�sslm�, tud? terventor Nereu.Ramos, inaugu- I

te o progresso e o bem estar
com expressão assustadora, e sem quasi dar sinais de vida. aviação. Eram urna hora e 40 tndlcand� q,u.e nao escapara, rando o respetivo retrato em coletivo.
\ Chamei imediatamente o medico da assistencia, enquanto minutos, quando um aparelho As. demais vitimas ,SãO' os se- sua séde social. I,

mandava fazer umas fricções no infel�z, C?m isto ,volt�u ele á da Panai�, procedente dos Es- guintes: Cornte. A,ddlson J. Pear- Ao ato que se realizou sole-I
vida. Quando o medico cheg?u, provlde.nclou pela imediata con- tados Untdp�, com escalas pelo s�n. primei.ro, piloto George B. nemente ás 17 horas, compare- i F· . dodução de Geraldino ao Hospital de Caridade, onde lhe foram norte do paiz, ccrneçou a so-

I King, telegrafista Ru�sely .J.. Jp- ceram o ilustre Chefe do Executivo ,iXa
prestados os necessarios cuidados.

. . br.ev�ar a bai.a da
, Gua!labara,

'

ckijigs, aeromoço julio Tn,glldo,. Catarinense, altas autoridades I . • •

Geraldino melhorou em seguida, tendo hoje regressado ao, 1 ahngl�do, assim, o te�mln,o de t�dos componentes .da, trt�llla-1 civis e militares, e grande nume-: Mlnlm () emseu lar.
..,.. •

sua vl�gem. Os marinheircs e iça?. e. nLIS os s�gulnfes passa- I ro de pessoas gradas, imprensa INão se consumou, assim, a tragedla: e .ISto devido a
I operam1s do arsenal, da Ma-

i gel�os,. sra. Henri Eddy,� Jarr:es! e representantes -de diversas so- nambucopresença de espirito do soldado, em cortar Imediatamente a cor- rinha estavam no serviço, .e en- i Rogert , R?be�to Lau�man, �In-I ciedades esportivas e sociais da I
'

da ao enforcado.
'

tretinham-se a seguir as evolu-I dos de Miami; Evaristo. Mls�- capital. .1ções do Baby Cliper, quando, I nela, Anten Amudsen, dz Recl-1 Depois de abertos os traba-. RIO, 14�Do sr. Andrade Bê
inopinadamente. se aperceberam fe; Emanuel �al�nça, Pablo Le-: lhos, falou o orador oficial da

I

zerra, presidenre da Comissão

I de que algo de anorf!1al.. se es- nin, E?ga,I,' .Olivetra, ?r�cedentes i'União, sr. Antonio Vieira Ma- t de Salario Minimo de Pernam-

S- A E IA·' tava passando. A p'�lnClplO pa-j da Bala,.:�l,b.erto, OI.lvelra Sa�-I chado, que produziu aplaudido , buco, recebeu n, sr: Costa Mi-:-
uspenSé)S S

_

xe- i musica e a pro-- rec<:u-lh�s,que o ayla� .se esta-. !9"S e- ,J..1iCllta.-.cAvancIRe" _proce-; discursô.· -- ,'- ,I randa, diretor doServiço de Es-'
• va incendiando. Depois de ut;1, d�nt�s\d(� u,ltll'l1o port? .da escala, I Respondeu, 'agradecendo, o sr. tatística da �rev!dencia e Tra-

CUl'ões Oe Prepri-
.

du!'ão do leite r�lance, o aparelho, como prec.":·' que e V<lfona do Espirito Santo.
i dr. Nereu Ramos,. . I balh? comu."lcaça� de que a

� � Pitou-se, sobre o Dique do RIO I' Aos presentes fOI servida uma' referida Comissão fixou, por de-

d d A icelas I de janeiro, bem perto do al�co- ._-: taça de champagne. lliberação unanirne, em 150$0:)0e a es ' gr BAIA, 14 _. o "Estado
i rado�ro do �ncouraçado lV�lnas 1 Abrilhantou a festa, a Banda' mensaes ou 6$000 dia rios, o Sa-

da Baia" loéalizou um: Gerais. Imediatamente .ouviu-se EDUC1\ÇÃO SOr.IAL' de Musica. da Força Publica. IlariO Minimo para a capital do
"'" estabulo de propriedade: UJI1 tr:�endo estrondo d.a qued� :__ I A homenagem da abnegada Estado e cidade de Olinda, e em

• • • ! do aviao sobre aquele dique FOI classe dos condutores aos gran-! 100$000 mensaes ou 4$000 dia-RIO 11t, -- FOI .... baIxado do s,rr. Cor. Barros, o!"de tão violentp que ? motor, des- E re<.t1mente deploravel des brasileiros se traduz num � rios o Salario Minimo para a
decreto sustando, enquan-I

vem sendo usada mUSica, I prendendo-se, fOI encravar-se

loque
s� verifica nos 10- acontecimento de alta e'xpressão, :

zona do interior do Estado.
,to perdurarem os efeitos visando aumento da pro-

I
na ponta do dique, enL}ua�to o

gradoúros públicos da ca- •:t.. da moratoria esta,belecida dução do leite, imitando,! resto do aparelha submergl�. ° pital. �.-

pelo decretoJlei n. 150 de � com e:'t§to, a invenção dos, fr����ald�op' r���:;alosda s�ca;:��sa São êles, por natureza,
31 d d b d 193� II •

50'mente a mes I ' destinados á recreação d:lse azem ro e � e, Japoneses. ',1,' que, como é logico, foram infru-
d 1 I Z b' d "G familias, que lá podem es-prorrogada afê 31 .de e- t .ça e u e nome �a-, tiferos, tal ;0 inesperado do a.c�- paica, apreciando os en-

zembro de 1939 conlor- zlela", aumentou, a sua, dente. Imediatamente se pOSlh- cantos da vegetação, a cor

me decretovlei n' 100 I de produção de dez litros. vou o tamanho do desastre, com' variegada das flores, a si-
29 d d b· d 19'38 o encontro de 13 cadaveres, metria dos canteiros, sob oe ezem ro e

_
' Nove passageiros e -4 trípulan-

quaesguer exe.cuçoes OU tes morreram. Dos dois unicos so- bafejo ameno da brisa e á
• • sombra de fro:ldosas ar-vendas judiciaiS -- de pro Os ministros breviventes, um pode-se dizer

vores, ou então, á norte,priedades agricolas penho- qtie nada sofreu, pois a não ser
num mereciclo repouso d �

radas OU envolvidas em C·IV·IS res·lst·. o natural c�oq_ue, tem apenas corpo e de espirito, após
d f I

. '
- leves escorlaçoes pela cabeça. o labor estafante do dia,processo e. � encla, p�r _ ai I

E' ele o engenheiro brasileiro
num delicioso reflexo deforça de dlVld�s, vencI-' rao ao In- Mario Souto. Lira, que tomou o cordialidade social.

,das antes do Citado de- avião na Bala e emprega a sua Nada disso, entretanto,'ereto-lei n. ISO, de 37, gresso de
I atividade c�mo fiscal do gov�r- é passiveI. Notadamente á

ainda que a venda deflua ... no, no serviço do o�ro, dia-I noite.
ti t

.

d T k·
mantes no norte do palz. ° ou- Quem' não póde frequen-

• SI sedn ença passa a em O 10 ao tar as nossas praças, sãoJ.!! ga o.
• justamente as famílias.

\

eixo A fina nata da malan-

P d
N dragem, rie que fazem_ par-O erao requerer te, .por ironia, elementos

de posição social que lhes

mudanl'á de clas- impunha uma conduta mui-
� tó mais digna, lá se põe

S·lfl·cal'a""'o de tem _
em fo.rm�, labios Pldrontos, � para InSinuações ma osas',

a passando, na maioria dos

porarlo para per-' casos, a dichotes deprimen
tes, verdadeiros atentados

manente ás mais comesinhas regras
de boa educação e de res

peito ao pudor e á moral
publica, dirigidos in�istin
tamente a todas as sras .

. e senhorinhas que tiverem
,

a ingenuidade de ali pas
sear desacompanhadas de

. cavalheiros.
° comportamento de cer

tos individuos, ás . vezes

chega a revoltar, pela ou

sadia' dos gestos e atitu-
des:'

.

. • Pare'ce que são pessoas
sem -1am.ilia" que não sa

bem 'o que seja ter re-spêi
to à :uma mãe, a uma iI mã,
â uma esposa,

.

ou a uma

noiva. til. .

D
•

OU
� de TOKIO, 14-Em declaraçõeselX' á imprensa, o chefe do goyerno,

.

• barão Hiranuma, deu a enten�

suar a IlDa-- der que os cinco principais mi-

nistros, que constituem o «gabi-

gem dO· Se- net� �nt�rno es�ãO» resolvi�os. a
reslsÍlr a pressao do ExerCito

h d B para que o Japão adira á alian-
n or O on-; ça militar italo-germana.

>

fim Tropas brita-
•

nicas para a

fronteira
com a Libia

RIO, 14 - ° Inspetor Regio
nal do Ministerio do Trabalho
no Estado do Rio recebeu do
Conselho de Imigração e COI0-
nização o seguinte telegrama.
"Para efeito esclarecimentos

aos interessados, comunico-vos
que o Conselho de Imigração e

Colonização resolveu, em sessão
de 4 do �orrente, que as mu

lheres casadas poderão reque
rer mudança de classificação de
temporario para permanente,
independentemente de autóriza
ção do marido, mesmo que a

situação deste não esteja ragu
I arizada».

RIO' 14 --- informam
rje Maceió'que a i,magem
do Senhor da Bonfim de
Camaragibe, deixou de
Suar.

CAIRO, 14-Consta que de

f'll1�CE�D', 14 - Segui- sembarcarão em Suez, sete mil

rá ,para Camaragibe, a soldados br�tanicos, vindo�. d.a
'comis,são de quimicos ,India. Brit.antca e que se dmgl-

• ,

,
rão, Imediatamente, para a fron-

.

'que Ira examinar o suor teira com a Líbia, onde, segun-
,da imagem do Senhor do do se noticia, tropas italianas
Bonfim. desenvolvem grande atividade.

,Diretor-Pr�prietario
.

JAIRO (jALLADO
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COMPUNGE�l1;.E TRAGE- Homenagem da União Bem
DIA DE AVIAÇAO ROU- neficente dos Chaufeurs

-

DOU A VIDJ\ A 13 rao presidente Vargas
PESSOAS ao Interventor Nereu

Ramos

Anunciada nova, e

geral reformma do
ensino

RIO, 14-0 sr. Abguar Re� :
a confusão quanto á realização

I
nault, diretor do Departamento t das provas orais, . com a pos::;i
Nacional de Educação, concedeu' bilidade d!! segunda chamada
u'ma longa entrevista á imprensa, i nas provas das faculdades su

na qual declarou que o minis- I periores.
tro Gustavo Capa.n:_ma pretende I Declaro.u, por fi�, que seri
fazer entrar em vigor um vasto I estabelecido o registre de pro
plano de reforma do ensino,

I Lssores, adotando-se, porém.
Interrogado" sobre si as cha-' severas medidas para se evitar

madas nas provas parciais con-! a habilitação de candidabs qu �

tinuariam .em vigôr, declarou: não tenham preparo e que não

que nada podia adiantar. E' de: estejam á altura da missão de
opinião, porém, que ela conti-l enc;i'1ar.
nue, desde que se coiba (I abU-Iso das concessõss (,l favor.
Disse que a jubilação do es-

tud3nte reprovado duas vezes A C L· D Ifaconsecutivas está em vigôr, mas • • UII e Ino
que os estud�ntes pedem a sua

abolição.
Acrescentou que está estudan

do uma formula de fazer cessaI

Sabado ulliino, com a pre!en·
C.a de regular nUJIlP.ro de associa
do!!, realizou-se mars uma selsão

.

• deste gremio !iterado.
Terminada que foi a parte admi·
nistrativa usaram da palavra ·05

SUl C
..
ID-I O' srs. Helio Regis, sobre Franz Li�zt.

um estudo magnifico; I09mar da
_. . ," . . Luz SiI va, Alberto Ribelr,) e J0-BLuMENAU, 13 -- SlllCIJOU ' aê Guedes Pinto sobre assuntos

fie no báil'fo Ndo Garcia e�forca.n- de interesse par� este gremio.
d�-se no sotafl de SU8. re31denC18, Nada mais' havendo, foi enceroGustavo ·.Inroth, solteIrO, com 34 rada a sessão.
,anos de ;ldade e guarda-noturno I Propugnar pelos interesses da
da Félb:l�� «A!tex S: A)." I;:ulturã eQl ndssa terra», reza oO SUleI �() nao delXo.u �ensa •. f\slatuto da A. C. L. D.
gem tl-�umtl que JusllfIcasse I

'

o seu tr�sloucado àto, 8IJPond@-1�e no enta.nto que foi cama'!' não
IGe-Io.-fone 1 587correspondi:lo.. •.

=-''"=--''''''

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E' O MELHOR DA PRAÇA E NÃO E' O MAIS
CARO.

BANHOS QUENTES E FRIOS A QUALQUr.R
, HORA.

�

LUZ E AGUA CORRE�TTE EM TODOS
OS; QUARTO�.

Trat<ilrnento fidalgo -.

Asseio e p,rontidão I
'.L· -l

.� � I

1
�

. Ir. Joaquim Madeira Neves : I
I

i

-?�"'Jr.,.. -.;;.

MEDICO ..-OCULIS,TA,
Perrnado pela Faculdade de Medicina da Univer·

sidade de do. Rio de Janeiro

-
".. .• IfI. ,

....... ."

E T INele
""dJ;tl.__.'.' WMMMm JUiiiliflb�.·1IIIII !IllIZ_ii:�

'I
Dr. Pedro Catalão' cll::::;:'���:-I_..- _.__ .

das molestias fia eabee� e do peseoeo' (urso de Maquinas
ESPECIALISTA EM

li
. i R. Cabr'al Dr. Hemigio ]
� I R�A VITOR MEIRELES,26 I CUj\HCA MEDICA

1 Das 10 ás 12 e das 14 � Molestlas internas LID geral de

II' a'_s_I....�_h_o_ra_s_d_ia_-_ ,i Senhoras e Crianças.
namente. CONSULTORIO: Rua Trajano n.

l--SobraJo--Fone 1592.

.
CONSULTAS; das 9 ás 12 e

Gustavo B. -gl das 14 ás 11 horas,

S iive i ra li RESIDENCIA: Avenida H�rdIíf)

i I Luz 186-=-Fone 1392. Atende

I !
'.

a chamados.
�i_..

;;;;�.������--...
"

-I

I
I

. I.
---------

r

Olhos, Nariz, Garganta e Ouvidos
CONSULTORIO:' Rua lrajano, 18

Diariamente das 1'1 ás 12 a das It ás 6 heras I'Residencia: g'<(':!'lG 156$

PREPARA.MsS�1: ALUNOS PA:RA JiX.VIIi A 36.
Q"INISTAS. PRATICANTES (.;,ft: MA..,VUU,..

RISTAR � A TMDO MAF' ,nIII IE IUiF.IIUt A·
MIlCANICA ]\Ld:ÜTIMA.

IConsultorio: Rua Vicor
- Meireles 26

/l's 10,30 e das 2 as 4 h3.

: ' f

.: ,SADOS DEVBRIGl -}iHl\lel..--tE A� sa,
�t]LAMPIG »Oi REli VÂLE
LARGO 13 DE UAIé, 41
FLORIAN8POLIS

Advogado
Rua Trajano, rr 1 .sobraão IIt Te�"�:���e� 548 .

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles- fI,' Dr. Ar·tur Pe-
tias dos olhos I

Curse de aperfeiçoamento na especialidade, com o dr. Pau- II re i r a e O I i-

l�oFjlbo, no Serviço do Prof. David Sallson, no Hosp\tal V ce i ra
I

I da Fundação GaHrée-Guinle do Rio d-e Janeiro j
,

f.Cmpleta aparelhagam para a sua especialidade RESIDENCIA: Rua Viscon-
,---------------- l..iIiiiiiii;;;;_iiii........�·"""'....�;m;;;__�L_;,:··';_--·--

.

�
.,G" ""S"· G I

I. de Ouro Preto, 57 -- � 1õl"""'iBl���fi9l����� '-"'l)iJ"�_fIIiIiIl�!!IE�__1!I\".!
> ���t,r��!�a��rr.:��:· d��'�� á:r�8

. I[ CONS.'. FVol'tnoer 1l\i5,:e4j'r'eles, :.!2
; r V� i a ç�'<'ê�õ��l�'J-r=�u--sS"ã*n7#ai

me

CONSULTORIO Rua João Pinto 7 sob. releíone 1456 . I � - � ---
RSSIPENCIA: Rua Tenente SHveira 57 Telef. 1621' Fone 1248. I SEGURi\NÇA - ... RAPIDEZ _. COMODI()�

'I 'W' 'Á . s. w- . 'i*tf' "",," i--=�' j. ') " I; $"01C. 1?oenças internas de crianças. ,!
_
Díil�igido pelo §Qeio dOS.!'; ".I:\XIII.

ui.. r. ô .
I ]JC$\l,.. -__.-.

.

..
-

.

e 'de MuItos. ). '-, 'rI") " � lSPr.l o'TE DE P S5 A
.. --

'-;.' '<'.1" '1 '

__

' .. --� .,' -J��� \;� ...... t<';;:""thhf'''il'J :".::n, A CEtROS E CAl<GAS

D r � Augusto
�,.,.��-�.. �,�;�;�t!!!!!.�,!!!i!!!i!Ma!��.�

I Doenças ?,O .�iste�a nervosõ

t;;I. <" ,:,' -

�,-
'. ,.,' ENTRE ARARANGUA' t: fLORIANOPOUS

Claruo G. Galietti : L�borart:.s�io de "análises" �� � r
.'

\ >
-. '.

-

••

',� Feleudo por Foequilhinha, Mãi L UlII.l, Cresc1uma, C�cal.
_ de Paula Advogado' ,,_cJ!_nicas. ..,,�: I.; '. Urus::-:..uga,OrldllS, S. Ltudg��o.Br8ço de N�r�e.� Capivarí

RUA FELIPE SCHMIDT. 8 Diariamente das 10 ás 12.e � 11.1 -

.J'
DU A�

,

VV\fJENS SEMAI � �IS, em co.nbinaçãe coro a�

�M ED ICO' (Sobrado) das 16 ás 18 horas. i � � Imha.,' Je oj'\lb.us Ar�rlln6ua-POl to. P.legre
DOENÇAS DE SENHO� Tel. -1488. "

_.'

'

��l
SAI DAS d.e Flonanopohs á6 terças-feiras e sabarlcs

RAS-P.<\RTOS _,.....,- 1
• ; ." _.�> i ás 5 horas da manhã

Operações I
• d'd C·

-' •. - ,�.� SAI'DAS .de Areranguá ás quintas-feiras e domioge5.

I
,.

-'I
oeua a e o.lteratlva . ás 5 horas da manhã

, d. Rlsp. limitada A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
Dr. Pedro de Moura Ferf'(l quartas-feuas e sasadoa e parte para flerte

Alegre aos domingos e l!1uartas-f�lra$
.t:\GEl"'lTES-A,raranguá: Bernardino Maximo- Fcrqu:.
lhinba: Gabriel Harns--- Cresciumar Ado Farace FIiho---
C '7C' \9' .c. I U :">.ocsl: z.etenno oungo ex rmâos-s- russ8oga: [< esaae;
Damiar.:i & Cia e

" -Odeans; Írmãos 'Pnz701Iltti--Br8§f<), do
Norte: Ale:undre Sndrini
�.GENTE EM FLORIAN6POUS

Jolo- 'Neves
n.a ".Upa Sela�dt. 811-Fene, 185.

1I0TI:!:L DOSVIAJJIlNTES--procurem pera t":e hospNlarem
Pro rtetarle-J,OSEll I-!&

•

-

"

••
• ..... • •••• .._ ,ÁA �

Residencia: Rua Visronde
'�'d O p '42:,�

,

.

e
. ur0 reto, -

Fone: Consultorio, 1405
Fone: Residencia, 1 �55

lJanco do rlsil

I'

Capital 10G.OOO:OOO$OOO
� F'ulldo d'�rI••rva 259.746:100$000

Exl�UTA TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

AR'(GtAI E OOl\RESPONDENTES EM' T@DO O PAIZ

A�flIA LOQAL •
- RUA T!,AJANO, No 13

'Abona. em conta corrente, os segúlntes juros:
Dep. com J«ras (Cfh'nERCIAL SEM LIMITE) 2% ala'

ílep. limitados (limite de 50:000$) 3� ala

Dep. populares (idem de 10;000$) 4% ala

Dep de aviso prévio (de quaisquer quantlas, com rdiradas tam-
•

búÃ de quaisquer importandas).
W!"Eom atlso prévio de 30 dias

laém dt 60 dias
. Alem de 90 dias

.

DEPOSITbs APRAZO-FIXO:
po 6 mlscs
por 12 ma'St5'
Com reda mensal

LETRAS A PREMIOS
per 6 mêses 4% a. a.

por 12 mêses. 5% c

Sujeito ao 5210 proporcional.

E�p.diante: das 10 ás 12 e das 14 ás 15 horas

Aos.sabados: das 10 ás. 11,30 horas

Endereço telegrafico: SATELLITE

TELEFONE 114

CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Anita Garibaldi sn.
(ao lado da Credito Mu ..

tuo Predial)
FLORIANOPOLIS

�
,

-DE�'

Espindola ti Matas
eletricistas ltcencledcs pela D. O. P.
RUA JOÃO PiNTO, 14 - FLORIANOPOUS

(Especialistas em todo e' qualquer serviço de
eletricidade em geral.

STOCK rERMAN�NTE DE: Lustros - abat
jours - Contadores Ericksons, com exclusividade
para o Sul d,) Estado - Chuveiros eletncos-i-Establ
liz rd. res para radias -- Fogões a oleo cru' marca
(i'REI�'- Variado sortimento de lampadas Tori
Do.-Instalações de antenas de Radíos.

Dr. Henrique
Rupp Junior

ADVOGADO

Aceita .. se todo e qualquer serviço de instala
ções a preço sem concurrcnte. Aceita-se' contratos
para o interior e fóra do Estado; �

Banco de Credito PI-.
pular e Agricolll da'

Santa Catarina

Fundado em 26 de Maio
de 1927

EMPRI�8TIMOi DEi
eONT.' IOBRANÇA.

BEPOSIT.S:

{; "lstH, avise ,reyle. li81t-1tada, ,ruo fixe

Rua Traja.e!, J8
Edicio prol"�o

.�.tj .... l,:.4-
.'

, ".:: '''' j �.,..... � .,..

•

Dr'. ,Camará
Martins

Clinica em.

get'sl
Medico especialista em

\

Molestias do EstC}m�go,
lntutioQ •. Figade e

Recto
eWRA l\ADICAI. DAI
JlEMORRHOIDAI .. 'A
IUns e:SM OPERAÇÃO

B $EM DOR
I; .

e.01(SUl.TAS:I

l A' Rua TraJlne n. 1

I : Diáriamente 4al 17 áe 19 8S.

!
I

,

lO lu •

Eletrica

Rua Felipe Schmidt. Edi
ficio Amélia Neto

, FLURIANOPOLlS

uá

IJstinçãl e IleIa
t

.

•
••_.... •..._.;_'

•
.:.;;"

• ...,.�
......m_...Igio;::.,.__

,� - ..... ,

Sam '-

E
·

'. oor'G})rr118
, I

Só nas Trab.alhos ej,:)

Cenaulterio Técnico d,t'
Ive A. CAUBURO PICCOll

.

Enge�ihalra I ��<�ivil'

Pruf!euSienais hàf81Htad.':»)l) '03ra t.o,do, ;

es ratnOS QJe ��ngenhari�
Administração. construção e referrne. de pUidios

pagamentôs 9in prestaçôes
•

Escriterie centrat : flua. fl7 do Seternbro� 47,
4 .,"

. lP O r t 8 Uni ã o
·L,.... :,.' l.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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eseJa
•

a
,."

cooperaçao da itnprensa
o ilustre gel. Lucio Esteves, n!ovo coanélndante da

falando á '�·Gaze·ta· db POV09'� de Curitívaldísse: .

5a. Região Militat�
J

'·Publicurei eHl boletim a mioha maneit·a de orientar os assuntos da Regiii3. Diga á "Gazeio �.. Povo" que de-

sejo o mais i!ltith!.H�.lI1ente po�sivel a eooperaeão da imprensa".
'

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

.

�.'

Dir�t®í� - Proprietario JAIRO (;ALLADO

Flóriantlpolis, 15 de Agosto de 1935

CARTAZES_
DOJ DIA

Um tesouro na Ilhal
da Trindade I

RIO, 14 - Noticia-se que o I ,\NIV ER,sA ElOS I VIAJANTES
sr. João Peixoto Filho, que ha I - I
oito anos vinha pesquizando na SnA. JAIME CARREIRAO I llREF. LUIZ DALCAl�ALE
ilha da Trindade, para achar I P h

. ';>' _ i

um tesouro de. piratas, que pre- ..

assa ore o aruv �r9arI� nata !
sumia achar-se ali escondido, i :ICIO da ex��. sra:. d. Dec!a Cal' i
regressuu daquela ilha, afirrnan- lado Carr.euao. ""! I�osa consorte:
do O exito de suas investiga- d.o sr

'.
Jaime Carr�Ira(), alto fun-

i

çoes cionano dos Correios e Tel- gra- •
.

.

Ios. Dotada de invulgar bouda-
I

______ _ I de,
a distinta dama terá opor- :

.

tunidade de constatar o alto grau' i.':':':':':'

O r. M:g u e.l de estima em que é lida na fa- fi!k
€3 Oa b.9 id

! mil ia florilropolitana. • tr::··'.
A Gazeta respeitosamente

I -,

ih
, �

seu
I ,:,,"

I

I

r

I
I Paul Muni, o gigente da ex-

_. ...

II ,: pressã�, e a nOI�vd atriz Miriam
. ... \ 1 Hopkins na gigantesca realiza-
e$_••Me..•••••!'····..·..�=1���==�� ção diemetica

���l_�nte '. Repartições Uilnferno entre nnveo..

REDATOR-CHEFE: lI! p "bJ· . �I Preços-2$500 e 2$000.

��ar'tii1ht) Cailada Jor, I � U Icas � I Oeral: 1$000
,

I� �IRedatores-j. OTAVIANO RA- :..�oo� t.aJ. OO��� CINES (;ORDADOS
wos e JOÃO DE FABRIS

Redat�r-artistico- CLEMENTI-I INTfiRVENTOUIA
NO DE BRITO. I FEDERAL

neda�ão e OfieinaQ I Alice da Costa Arantçs
R. Conselheiro Mafra, 51 Sim, sem vencimentos.

fiorian6polis-S. Catarina Domitilia BLrbl- Submtla-se
. Agentes-correspondentes t!m to- Inspeção.

das as localidades do Estado. Rute Sdv� - SubIN!la-se à
mspeção,

f O I a .. b o· r a I' ã o I"
Aracel, R.?driglle; _Fri.-drich,.- .

.

.

�
.

Submeta-se a IOSp çao,

r\ conceito expresso em artigo Maria rlo Carmo V' .;
-

,I
•

b
-

1" d
.. I lena

ae "ola oraçao, mesmo SO icíta a, S' d· .. d l dB:lU implica em responsabilidade im, elx-'�I �}. Iras I> o. _1iBII.. II!I ....IIIIIIIIIIii..I!I!ii!!iP

Gil endôsso por parte da Reda- p'edlo, � 1VH r & Flé>. - [7 LI

ç?í,'J. '4ue-se, 'á vista dâ�, "formôçõ, s .

Assinâtiu·"s .� quantia de Ri. lBJ$500: .....

Ano 50$000
Semn-slre 30$000
Trim 'stre 15$000
;:::6 l1ara a captia.:

Amês 5$000

SECIlETARIA D.'
VIAG;AO 11: OOIlAS"

PUOLI t;,iS I
I

Oscu S{.hmidt - Reco'1heça a/
firma do ôttStado rl" fls. 5. I

I

Empraa Auto V,eção Cata-!
rinense-Sele a folha 7. .

IVital Córrea de Am"lim--A

I !

vis�a das inform,áções
.

e doc�. A. Inspetoria C�ral da Empresa Con3trutora Univeriilal
mentos, pagut-.e a 10 plJrtQn�la Ltda. precisa de bons ele�entos, bem relacionados para corretores

de dois contos qUlllhentos e vin.' na praça de Florianopolisi p.agando ord�na�o e comi5'são.

te e quatro mil I'tis. ProcuraI' os:. Vl;veIros no estr�tono da mesma, no edif;cio

O S h
..

1) h d
I.\MELIA NETO, lOJa, das 9 á9 11 horas.

��ar c mldt- :spac o e : 003
s. PXC1�. o sr. Intetventor Fc.de- H .

f�IJ:ã�mArtur Brito-A Porta-IAlradecimento e Missa
lia para que o (t'querente sd,; I

.

devidamente o proctscolde acor-
!

tdo com a lei n. 69, de 11 d.:: I
agosto de 1936. .

I i
Dr. Aíminio Tavares-A' vis-

ta da3 inform çõ 's e empenho I VIUVA TECDURETO AVILA, filhos, irmão, irmãs, cu·

ju.Jto, l--agu(;',e a impc.rlancia nba�o.s e demais parent�s, sentidi:lsim�1! com a morte de seu ines·

d
.

t 'i' qlleclvel TEODORETO"yem de coraçao, agr!ldecer a tod<ls que OP
e S Is:en os mI rél3. acompaaharam nos sofrhnentos e enviaram, flores, cartões e tele-

gramas. ..

SECRET.\RIA DA SI-· � '. Convidam ao m�8mo tempo para assistir a mi�sa que será

GURANÇ�. PIJBLI .. ! ct'lebrada, no Altar de N. S. de Lourdel'l, na Catedral Metropolita-
.

(;A I na, á; se.te e meia .hor�s,__ do dia 16 do corrente (quarta feira) e

8t1te('Jpam seus agradecImentos.
002

Gêlo�fone 1.587

Coluna In
formativa
ASSISTENCIA PU'BLICA -

Atende pelo telefone n. 1038.
CORPO DE BOMBEIROS -

Fone 1313.
CONSULÀDOS: Alemão, rua

Artista Bitencourt,! 7; Italiano,
rua Almirante Lamego, 26.

.

DELEGACIA-AUXILIAR-CHE
FA'fURA-Fone 1647.
CORRESPONDENCIA AE'-

i,EA-O fechamento das malas
para a correspondencia aérea é:
Domingos e quartas-feiras, parà
li norte, ás 8 horas da manhã.
Para o sul: terças e 'sabados, ás
1 í horas da manhã.
REGISTRO DE ARMAS - A

S .:ção de Armas e Munições.. á
Avenida Hercilio Luz,... n. 20,
Cil tos do Albergue Noturno)dará
t -,das as informações necessarias
cl:) registro· de armas; todos os!
dias uteis, das 9-12 e das 14-
] 7 horas.
fARMACIA NOTURNA-Rua

Fciipe Schmidt n. 7. Fone 1144.
VIA MARITIMA - O movi

, mento de saida de navios, 'do

1-' ::osso porto, durante o mês em
(,!i rso, salvo modificações inr
previstas, será G seguinte:
Para o norte:

Dia 19-1taquéra
Dia 19-Comte. Alcidio.
Dia 21-Aspirante Nascimento.
Dia 22-Ana.

IDia 29 -Murtinho.
Dia 31-Carl. Ho�pcke.
Pélra o sul:

Dia 16-ItaqUera.
Dia 19-Aspirante Nascimento.
Dia 23-Co'mte. Capela.
Dia 23-Itapura.
Dia 27-Murtinho.

Dia 30-Itagiba.

Noernia Costa Famos- Sim.
Olga Vo;gt Urna -Idem. I
David Raft-lcicm. i
Fioravante Zamun"r- Pague i

se pda verba n. 638. I
Asteroide d'\ Costa Araolcf II,- Ao�Tesouro.
Emprt!�a AlltO-Viação Cio'

ria-Idem.
Rudolf Brôndt-S;m.
Teodoro �-Miroski_:_Sim.
Rim!J Marques--Idem.

PROGRAMAS DE HOJ�:

IOdeon, O lidero dos
I eioeluas -.

A'::; 7,30 horas:

E II' b'm u.nma XI ição:

Barata

Rex, às 7,30 horas.

Queijo suissu CO:Jl o Gordo e

o Magro.
Preços-2$500 e 2$000.

Imperial, às '1.30 ho 8E:
--

O tirano de Alcatraz - com

Lleyd Nolan e Gail Patli
ck.

V�nde.st) uma barata Ford-4
cilindros-em pedeito estado. T r�
lar na Livraria Centeal - Rua

I Felipe Schmidt, 14.

Pre :o -1$500

_-- -_ ... ---__L

CUN�CA GERAL
VIAS URINARIAS

Esp. em molestias p!euro-pui
monares (BronlUilé", Asma,'

Tubc rcclose.etc.]
Comu/tas 2 ás 4 brs.-K
jOã0 Pinta, 13-Fone.1595
ResidtOciE\! R. João Pinto, I
-Sobr.-Fone 1214

I .'�

Colocação

de H. o. LIGOC·KI
LivraTÍa, Papelaria, Tipografi�, Encadernação e Fà

bric1 de Cârimbcs de borracha
--

Artigos para escritório-Livros em' branco -Arti-
6"S escolares-Artigos para presentes-Brinquedos

--
Aceitam se er.comendas de «cliché», chancelas,
sinetes e cai'lil:hos de datar, de metal, para inu

tilizar fs.tampilhas
Hua Fe�,íp'e Schmidt,. 2.7

CAIXA POSTAL,'· 169 . Telefone 1.237
FlorianopoPs

.

Sta. Catarina

41 P.

Vida

cumprimenta .:

Senhorita faça' com que
namorado use chapéu

RAMENZONI

DR. LUIZ GALLOTTI
O nos! o iiI stre conterraneo dr. I

Luiz Gallotti, um a das mais bri"lIhantes in teligencias da nossa ter-
I eh ta ci ti d

ra e jurista de grande renome ..... egou a eE! a CI a e � nosso

I Iaz anos hoje. Da sua persona� I distinto co�terraneo �r. L�Il Dal

'lidade incorruptivel ccmo juiz, I ca.n'lle, dedlC3�0 e dinarnico pre

� da sua imparcialidade nas suas / feito de Cruzeiro, ca;go ..
em �ue

Idtitudes
as mais frizantes demons- tem .r�vela�o competencia e tU?O

'rações de sua inteireza moral, admini itrativo .

dizem bem os julgamentos' da JOSE' ANTUNES MATOS.
I opinião públ.ic� e da alta maóis',tratura brasileira. I Encontra-se nesta cidade o nos-

Integro na mais perfeita aC0- 50 distinto conterraneo sr. major
pçi'ío de termo, culto como mos- José Ant1lnes Matos, operoso
Ia � pr?va provada dos seus prefeito municipal de Orleans, a

nagrstrais pareceres, corno Pro-' cuja comuna vem prestando assi
urador Geral da Republica, on � nalados serviços e figura presti
e a sua privilegiada inteligencia '

giosa naquela zcna.
lia la á vasta cultura de que é I

.

mbor. o .dr, Luiz GaIIotti bem ' EDGAR MATOS
r:erece a IIdrn.iração e conceito I' Es,lá' em FloNarlopolis o e�t j
ue de3fruta.

.

mado fal'macetuico sr. Edgar .Ma·
Us de A Gazeta '('nviam . ao' tos, estabeleci.1o mn Orleans.

distinto aniversariante o Eeu mais
afet uoso abraço. Senhorita exija que

h'·�use c apeu,�,,""
seu Dl iVI)

Regista a data de hoje -o na

'alicio da exma. sra. d. Maria
Ia Gloria Campoa Garoffa1Iis vir'
tuosa consorte do sr. Demetrio
Sarofallis, proprietario da Sorve
teria Gloria.
Dama muito estimada adis'

tinta senhora receberá muitas fe
icitações ás quais juntamo8 as

RAMENZONI

COM.\NDANTE GALDINO
PIMENTEL DUAnTE

Regressou, anLe-ôntem, á Ca- I
pital.da Republica, pelo avião
da' Panair, o sr. Capitão de Mar
e Guerra Galdino Pimentel Duar-

,!Ossas. te, chefe da Comissão de 1'011'-

A data .de hoje assinala a pas.
bamento dos Peópl'i0s da Mari-

d
. .

I" d 'nha.
,agem o amversarIO nata !CIO o O b· 'Ih t f'

.

I d
galante m.enino Germano, filoo '" . hrI dan eG o lCJa a nos��
d S· J

-

K I f
. nann a e uerra, que aq'llo sr.. yflaco oao, a a atas,. "t d' -, Cdo comervio desta praça. V�lU �m VIS] a e mspeçao a :1

-

.

" fHtama dos Portos, Base de Aviel-
-;ão, E�cola de Aprendizes Mal i·
abeiro e á Delegacia de obras da
Capitania de São Francisco, e:l

teve dia 12 em Palacio, acompa.
nbado do' sr. capitão de Corveta
Epaminondas Santl)s, comandan-
te da Base, apresentando de�pe
lidas ao sr. Interventor Nerêu
Ramos.

o caso das injeções
misteriosas

Lenha Delamb@r' C
Fone.I.IOO r-

RIO, 14 - Continuam agin
do os misteriosos inoculadores
de injeções envenenadas, cole
�jal Dorotéa Alves, quando via
java num bonde, sentiu-se pi
cada, correndo á, Assistencia,
onde foi posta Jóra de perigo.

f
'.

(;LINIf:;A DE CRIANÇAS
do

Dr. M. S. CAVALCANTI f-
Forma�o e �om o Curso de Aperfeiçoamen'" em HigieE ,Infantil

�

e .PediatrIa pela Faculdade de Medici�a d , Rio de J .' ·leiro.
Chefe do Serviço de Higiene Infantil do' <':c.1:·a de S8" I .

-. :ii'x
As<istente dos Sanatórios "Infantil de Nogueir;"·e

- .•

"Bela Vista" (Corrêas)

DOENÇAS DE CRIANÇAS •• REGIMES �LIMENT��E�·
TUBERCULOSE INFANTIL •• "PNEUMOTORAX

Consultório: Rua Vitor Meireles,28. das 14 às 18.
R,ES. AVENIDA HERCILlO LUZ, 155

I
----------------------��---I �Q�..·�E..� .a ...
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A GAZETA

Aviso importante
·

Dagrande casa de tecidos

"A M U N D I- A L"
ESTE "GRANDE E",COLOSSAL ESTABELECI

MENTO DE TECIDOS, A' RUA FELIPE SCHMIDT,
ESQ. DEODORO, TERMINA DE RECEBER AS

, MAIORES NOVIDADES EM TECIDOS FINOS,
ESTANDO A FAZER PROPAGANDA DE SEUS

ARTIGOS, S1\O OS MAIS BARATOS DA PRAÇA.
SEM COMPROMISSO ll'AÇA UMA VISITA E

VERA'.

l--

•

Programa dhirno

De 6.15 ãll 17.30 horas

Programa noturno

De. 17.30 ás 23.00 horas

LÉa Coutinho'
Hlauro oe f,,jiuzlra _,

Emilinha Borba
6ulomar �an"as
1'1'igemios Vot:Cllista5ii
Orlont'Jo 5i1va
Eé'luarClo !?atanê e a sua Orquestra
Orquestra Oe Densas
Regional Clt: Dante Santoro
Romeu 6hipsman tom a Orquestra ae

l'onr.:erto9
-

"

A's noras certas, 'ornais falaaos com no

titias em primeira mão, fornecié'la!':
pela A HOITE, sob o patrocínio
do 5AL DE fRUTA EHO E DA
EmUL50 DE 5COTT.

Amanhã:

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

I ib I iOg raficas l{Tribuna 1_ de r:,::a�c;pet.t� �orid��PI����o�:
,

Apelaçaa ! da JustIça A:t.lltar e apelado o

_iiiiiilIiSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiii iãii-__iíiiii'_, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,

J I .a.' � tenente M�llo Fernandes Guedes.
: u ga rnen ,,'oS I Relator o Ir. des, SILVEIRA.

aleiouarlo Popular Ila.trade I da uI t. i rna l NUNES.
,

sessão I O T-ibunal
Razão de sobra tinhamos, quando ha tempos, em uma

, Habeas-corpus da comarca de' nhpci nento da
noticia que publicamos no nosso jornal, 'subordmada ao tit�lo de: Caçvdor, em que é impetrante: sido iaterpostoUM BOM DICIONARIG, recomcndavamos aos nossos leitores ,�I dr. Sinal Leme. e paciente Jc- '''lI I.
nova edição do DICIONAf�IO POPULAf< ILUSTRADO DA! velico Antonio da Silva. Rela- "i\pelaçAo crime n. 6116 d.
L1N�UA PORTUGUEZA, de A. Lopes dos Santos, co�o i tor o Ir. des, PRESIDENTE, co.nerca de Laluna, em que é
sendo um bom dicicnario, e não l1C li ?nganamos. Ago�a, q?e )á! Foi negada a ordem impetra-' apelante a Justiça e apelado EI.
temos sobre a mesa de trabalho U,'YI V(;I!.Hr:e da 2a. �d,ç�o d a�ue�e da, por não ter fundamento 83, pidio Morais. Relator o sr. des.
,magnifico dicionario. e que nos fOI oferecido pela LlVr,ana Teixei- alegações apreeentedas pelo pU-, GUILHERME ABRY•.

'

I ra de S. Paulo, aíirmamos que este />. de fato. o mais completo ciente.
, j Confirmada a sentença ap�!�-,

I dicrcnerio da Lingua POIlugutza ! Habeas-corpus da, comarca I
da. Não ,fic�u provado o ajude'

de Laguna, em que é rmpetran-" como equivalente de um acerdoi Percorrendo as SU&5 ',6CO paginas, verificamos' que' o se� te e paciente Carlos. de Bonho -: previa de vontades, embora, a

Ij revisor, �rot. J. Rod�igtlf's teve, () cuidado �e colocar "n'c!>ta edl: �me. Relator o sr, des, PRE-: agressão tiv:sse sido excutada
ção, as ouas ortografias, a mocerna, atualmente adotada pelo C� SIDENTE. I em ação conjunta dos réus, E�
rêrno brasileim, e a etimolegica, (> que torna a obra (l u'to [,,18,'5 I Negada a ordem impetrada I

tes eram amigos e se encontravam
= flI valiosa, pois ha muita gente que ai!1d� Ilão se habituou á ,graha por não ter. procedencia os ar-! reunidos na ccasião da luta por-lDIIilIrI:l_IIIIIIlIRI! m.

I moderna. E' realmente um dicionario onde se' encontram com fa-
gumentos apresentados pele pa-! que se retiravam juntos de umI cilidade e presteza todas as indicações � �u � �oupat!o ao consu� ciente. ' '1 baile., Não ha pova, plena dfl

lente habalho e p-rda de tempo, O dicionario, de formato ,ele. Agravo n. '124 da comarca i que tivessem se reunido CO'!D o

gante e muito bem eDcadema�o, é todo ele Jlustf�do CO�I milha: de Campos ,Novos, em que é" propssitc de levarem a efeito' ..
res de gravuras e mapas coloridos, e tanto é destinado as esco-

agravante Massignan Betio Limi- agressãe.Ias, como a todos que necessitam de um dicionario completo da
I tada e agravado Poulo Zocolli,! Agravo n. 1113 da comarca

lingua para consulta.
I Relator o sr. des, MEDEIROS· d! Orleans, em que é agra:il[jo

. FIlH0. I ks a ccmpanhia Nacional M�ne·
O que mais admiramo,s � que na presente edição1 se, ,en- Confirmadlt a sentença egra- fação de Carvão dG Barro Br�n.

centram mais de 1.5.000 vocebulcs ,:e uso corrente e "u,gamslm:> vada que deciciu com acerto, co e agravado João, V;çente
no Brasil e que não achavemos em- outros dicionerios modernos, o Agravo n, 110')· da comarca Cardoso. Relator C" sr, des,

II que muito 1ieio valorisar o trabalho.· Em vocabulario é o que h.a de São José. em que são agra- HENRIQUE FONTES.
.

I de mAis comple'e, pois a presente ,d!ção foi enriquecida com ma�! vantes e agravados H. Fctt e Decidiu o Tribunal neaar pro.de 50.000 vocabulos de termos q,ue não se encontram nes mais Ciso e a lnternecional Hanwes- vimento ao agravo, para confi••
medernoa dicionarios da lingua. E' pois um trabalho' que honra O�

" ter Export-Company. Relatol" o mar a sentença agruada poreditores.

,sr.
dei. SILVEIRA NUNES. condenar a companhia a pagar
Convertido o julgamento em 1.715$000 ao acidentado JOiOA Li\'! aTia Teixeira. - à Rua. Libero Bad�ró, 491 "em f diligencia' a[illQ de ser paga a Vicente Cardofo.

,São Paulo, tem já o diciooar o ti venda em uma Jm�a e solda taxa judiciaria do vlllor real d�, Apelação civil D. 1962 da
encadernação, que vende ao mé,d co preço de Rs, 2.,$000, A-

causa. Vencido! os SIS. des. comarca' de Tubrariq, em �ue ,
gradecendo aos srs. Vieira P",ute:s & c.. pr,')priettHios, da�u.�l. ,8'-1 Guilherme Abry, Tavares ':�übri, apdante .'rminda Zane!à e .pccreditada livraria a sua valiosa of 'rla de t?-.o bom e uhl dICJOIl!l.l'lo. nho e Urbano Sales. lado o espolio de Dant<ll Zat;;da.
é C'lID prazer que ., recOmend(}iTiOS ao� nO,j$OS btotes c'.mo $�odo A{lf8VO n� 1125 da comarca Relator o sr. des. URBANO! o mais completo dicionario e fa!.emos voto� para que esta eo}ção Je Florianopoli" em que é agra- SALES.

I se exgote nn mais rapido �Sp..1ÇO de tempo, vantp. Hercilio Silveira de Sousa Convertido o julgamento em

I ',e agra'lsdo Miguel da Silva diligeRcia para o fim de sei.
Pelo (;aboelo .ao Brasil Leal� Relator o sr. des." SIL-I, pele leletor, Ilome,ad,o advQgaclo

.�:
•

• _ .

VEIRA NUNES.
. í que defenda çs dueltos d� a$�

Chiquinha Rodrigues _:;_ Edlçao Em- Foi pegado provimento ao; sistida na Superior Instanci., 011

preza Granei da Revista dos Tn-. agravo, para confirmar a senten- 'folma do ar •. 68, n. 6, do te-'

bunais -- S� Paulo ça agravada. guIamento Interno do Tribuual'
. " "

, _ Agravo n. 1 fl2 da comarca Apelação civil n. 1948 da
ElogIar ChlqulDha RodCl�U<:'S st'na \'âo esforço. Ela turncu

d S" J é é comarca de Campos Novol, t'Ol.
I ')'

,

I di" ,

1 d -,
e .....0 os, em que a�ra- I V'd I /I. 'se. pe a lOte Igencl8, pe o esve ,do Jnte[eSH� em pro o p!('\Sres
t I C

.

N que são ape antes 1 a I"'DtOnlO
, _)' 'I d "all e a campaa la omercl8 a.,' I d "7so nacional e da situaç'fio sOdal d�, lavra{Jor, pnnClpa lm�nte o" d H F tt I

da Luz e sim. e ape a o 'L efc.
d 'I vegBÇaO e agrava os . e e,

S' R Ipequeno lavrador, um verda elro apo�to o,
.

C R I, t r des AL rmo lttencourt e sim.. e dor
Deputada á assembléa c,tadul1l ,de, S. Paul,), seus d;�cu - FRi;DO aTROMPOWSKy.

•

o sr, des. ALFREDO TRO�1�
sos sio uma alma transbordante &� j3lltnotlsmo, batalbando Hlsen-

Foi (.()Ilvertido
.

I t· POWSKY.A's 21,25 (,AHÇ�O no DIA ,. Eí3crlta sdntemente pela raça, para que n05
.

conbeçam(,s Inelbor a nós
f °d JU gamen o

Confirmada a sentença apeb�iZ interpretoõa per Lomartlne Babo, .

"
'

, • _
em diligencia a im e ser pagauma oferta ao coso ae louças ·'0 mcsmos. E são esses dlSCW50S que ora aparecem t:m preclooo vo

,

f �" V
.

d da que decidIU 'Com acerto.
DRAGKo. lume sob a singela mas exprêssiva epigrafe ...PELO .CABO:_ LO IS ta�t JUG'-�l�,a. �bl os

TOS
5p!ZIlRer ae studlo: Celso 6uimar52S DO 'BRASIL».

J'" �r:;es S�hrinl:o e:mUrban�Y'sale:� Ã-mãiõ'·Serrãriã'deiinháUm g(ande livro, portanto, onu� a eXImia eswtou, cem
A I ;- 6179 d Fon'e 1.100' '" ,

f' 'd" I ,,'t pe açao cTlme n. a
seu estlb suave, Illnpldo, inSinuante, I:ma seu 10 I�cuhve conC�1 o

4��� __"_ • !!!\!!!4'.�
de intel�dual brilhante entre os .fluis brilhantes da Palllicéa.Almirante, Celeste Aida, Judith de Almeida

f dNuno ROland, Zezé }'oRleca I- gradecemos o exempldlc, com sem.ibilizodora o erla 1

autora, com votos para que tão util quão interesSr'nte livro mcre

A's 21,30 .. Caixa de Perguntas Goodyar •

ça o que deve rnaec'er, isto é, fj'gurar em t.odas as estantes d03
Almirante: e sua inexgotave:1 calxQ de

I bons brasileIrOS.
perguntas

Iv:··i·r )M8tÕ
..

t�-;:r
...

···:····�
..············

IORtro8 Livrss de Chiqllinha Rodrigues10 �n
. A Vida com- 1 Temos sobre a mesa, tambem, Tend�Dcias Ulb3\1istall da

mor de terra I- NON CiVilização - O Bnço Estr&ojeiro e Grandes Brasileiros,
PORT�, 12--Sentiu-se, hoje. p Ica-se : tudos da autoria de Cbiquinha Rcdrigu, 5,

nesta cidade, violento tremor .de I Desnet..essario dizer-lhes do valor, S.lú fortes c')utribuiçôes li
terra que segundo se, acredita Com as inovacões que lidurgem,

I

gr3ndeza nacioral fiO que ela tem de- mais impolunte: a cultura
foi O mais violento que se tem a vida vae se tornando C8, a vez '

,

verificado nos ultimos anos, O maiz eomplicad-a. Ja não se p6· i
do pOV9.

, "

J da 50-abalo principal foi p,:_rcebido ás de mais andar despreocupadamen. , Ch1'lulOha Rodrigues, que' é, tambem, presic ente
duas horas da manha e durou te nas ruas. Por toda parte há' eiedade «Luiz Pereira Barreto., a grande organização paulista pe
cerca de dois segundos. Foi tal o perigo dos automoveis.:, Mesmo lo desenvolvimentl) a,ricola do pai5, revela-se, t'm todas' e.las
o alarme provocado pellil feno- em cima das �alcadas nao seEes-, obras, uma alma imprelnada de brasihdade" e Íoca05avel parameno que numerosas, pesso�s tá livre de atropelamentos. ste,

d' 'h' d
' .

I d b f· d '

'

residentes na parte baixa da CI- estado permanente de preacupa-, ,lstn ulr a. to os os patnclos as .�les o 5d ar, coo orlu 0, e�'E.:dade sairam á rua grandemente ões pertuba os nervos das ,p�9-" uto, e uma 'seiDpre crescente conftança nos destl'rJos da Patna.
sobressaltadas. �oa!l fracas e, tambem, de algu-' preciso ler e difundir eSle. livros.

ma! fartes, que não se cuidam
I

"23.088 .erá O ua_e: higIenicamente. Na. grandes me-
I . _

r. d.
'

..arte.dos para tropoles o procresso. est' sempre,
• pri_eira .

zoaa ao l�do da complicação. Nestas'

IDUitar coódJclSes, nem. todos 08 seue h�- ,

,

12-Foi fixado em 23.988 bitantes podem repousar e ah-
RIO, d orteados para o mentar-sC'J C0l110 devem. Esgotam-

.

o n�mero e S
reenchimento I se, perdem fosfato e. outro•.eleconhngente

dod�xeicito, em no.-I mento!! indispensaveJI :0 8lste
dos claros

rlmeira zona mm-Ima nervoso. Essa a raz... do. BU

vem?ro, ?a 6 o Distrito Federal, cesso do Tonofosfan �ntre os eg
tar, InCludlndRiO Espirito S;mto, gotados das grandes .cI�a�es. Ao
Est�do o

G
'

, Baía Sergi- fim de duas ou trel lDleçoes ften-
São Paulo Olaz, ,

d t e ados'

Pernambuco Parai- tem,se renova os, re emp r "

pe, A.lagõs, d do Norte' Ceará como se tivessem gozado algumas
Ib�, RlOM ran heãO Pará Àmazo� I semanas de ,férias.num clima de;Plaul, aran"

h ! _---_,,_..;..;.;;... �_--_- ----

nas e Mato Grosso. montla as, ,

Notas

•
--------��----------�--�

j
Despachus e redespachos. Embarques de mer-

cadorias para qualquer ponto do pais. Com issões, '

consignações e agencias. Agentes da Empresa

Centenario.

Bildebrand & Varela. Rua 'Felipe Schmídt
40. Tel. 265j, Flonanopolis.

ftor,ianopolis; 1939-.

não tomou co

apelação por ter

fora do praso

A mi,•• 4.,rn4.!lhcd�cura de mflho
tjü. a. '''''ce e(ín,el!�1en!e no pelz.

D�l1c1o�e �.QbnH!1eY;e!.
isMIIl���', �I\t��� W!�{}Uli � �Rff:t

�. ,YENDA· t\Jt:�'f/.\ riR.t�çi�.
�. p'"
J. �".

'. �.� '::' - ... ' �-
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A GAZETA Florià.D.opolis--'1939
., ..------,:::-.---c-�---.--..::=-�������������!!!!����"�.w�����...,-��=�_�_����!!...wwç:==l-UDtcmP.,.'P2N 17 ;�

de I
�i

�
��:.�'
r

,m:������'!IR'll!lBIBImi���-· f�
�;r;,"�� , M'WIIIi'w!_M�tililf��i'�._ :J

';'l'--;'abr;ca de Moveis e co;::::·-II o; V I S O A O P O V 0- .!�.�;�"....".'-- iMulas n�f:lUr"
I I . �'fta�aO Ente.

R�OB.'. F=R-"TdOO --KOLBE· i,' c..:: A -r i� R I N E. r� S E f·! ��•. �. � �. rj8S
D _ I FrIA TmADENTES N. J 2

Unha Direta Porto Alllre-Flerianopelis --- fONE : 681 Português, inglês, francês,
.

I
'
italiano e alemão, aritrnetica,,11. átW�I"esll Ja@gelr9 .Irmãos, d@ Porto r) I'

-

t
.

� I,,!l( uiaçao permanente geOmt�tria,. geografia, His'IQ-."h�f�iI·�!I (�omll1ulea á' SII& .U8tlot8 ire..
I � com aparelhos rnoder- ria do Brasil e cieucias fi, ..�uezift qQ� iuau.uroR a sua lia.. dl-
I I

nos. C(�'ta ...se cab� los.
; sicas e naturais.ret$ de �ldbDS!l de Porto Alel..e aR esta Ondulação mareei e, á I' Informações á rua- Padre,C:::upltal í I agua. Massagens manual' Roma n. 38. das 6 ás 8 ho.

e á eletricidade. Lavâ eras,
Unge cabelo•. Depelação

.

das sobrancelhas e

costumes acaba

I

Agosto
IS

SelltB-Feb.;,a
Realiza-se mais urn SOHTEIO na c;re
dito Mutuo Pred·lal com um pre
mio em mercadorias nó valor de Rs.

6:000$'00 e muitos outros menores.

c

C:\MAS, COLCHÕf' S DE CAPIM E CRINÀ VEOETAL,
TRAVESSEIRuS DE PAINA.

João Pinto, 34
'"

Fie rianópelisRua

__i=-'='-_ {·..."iT Éi1d&_-;;;W;;;:���TZ3Eé--=,

_I'

i
�_:'2�TT?C _t!�'fttP?'

_

J
.

A�.!..
• :";

,

I Cirurgião Dentista MOENNICH
FLORIANOPOLlS Edificb Amelia Netto
Rua Felippe Schmidt SOBRADO. SALA N. 1

Clinlca-clrurgia e prothese da bocca
Apparelhnmento recentemente adquirido. com todOJl os

aperfeiçoamentos da techníca moderna.

DIATHEr�MIA - ALTA FREQLTE'�CI A
TRATAMEl\:TO SEM DOf< '

Elipeelalidade:
Pontes de Ouro. ou de Platan, SEM COROAS, para imitar os

dentes naturais. Dentaduras Anatomíca.... systema alemão que
permítte obter a imitação absoluta da dentadura natural. - Den
taduras ;jEM Abobada Palatina. - Dentaduras pardais. i base
de Aço-Krupp ínoxidavel. - Extracção INDOLOR do nervo, sem

descoloraçâo da côr do dente. - Branqueamento dos dentes, -

(Descslorzçãc secundária). - Electo Coagulação. - Resecções de
raiz. - Reimplantação e Implantação. - Therapía ria
Paradentose (Pyorrhéa), - Cirurgia radical segundo

o Prof. Neuman,D. Berlim.

Consultas: das 9 ás II e das 3 ás 6 hs,

As terças e sextas-feiras, consultas nocturnas das 8 ás 9,30

Agosto
4

Sexta-Feira

Fci entregue 'ao prestamista ERNESTO
E>EMERAU, residente, em João Pessoa
(Estrtlto). o premio .que coube a cader-Ineta n. 3847, no valor de Rs. 6:000$OO�

.

"
>,

i ....

or· I I·

S A �DAS. de Florian'-lpolis ._. terças e sabados
Mi � dl� Ararnngué -- quartas, sab ..doll e dOf;,ingos
Agente esn fleríanopoUs - DAVID SILVA

manicure. assinatura
. \

I

'1'"-==:=
.....:,""_· M -- ,_,,'Mi,.c_ �.... �

_:;;;;;r._._,,'
.. �

I'
de A GAZETA, custe

'. --�-p;;�f�m��.ã��-Sa�da
�

�II B@1l!1 negacii� apenas 5$000
. Cat�{tl�lna .1

r" ••

"
!--_ ..

-....--.-_._--�

: Vende ..s'fi(' ,Vl.3lSmfICa cha í

; 1(.6 cara ao lado I
111 .....

· .j:l� E5bção Agronomica, com ten·eao
; ouma, ccnlortavel e grande casa �:

· i d,.! residencia, belo pomar, jato Cornnra se por 'bom preço
l dins e inúmeras benleitorias. Dis.1 qualquer quantidade e Vâli<-

· i põe de gm!:lde extensão de ter-I dade de mármore. bem corno
"as pare fins a�ricola5 ou divi-. cascas de marisco.

'

33'> em lotes. \ ,i�.ara melhor�s informaçõesTrRtar na \ .uruarn
.. se os interessados :i

RU/}.TRAJANO N. 15, ,�;'abr!ca de Ladrilhos do sr.

'l}ão Cunha, á Rita Maria. .

C!UX\ POSTAL, 93 t+: TELEFONE

FLOBiANOPOLIS

1413

Essericias finas importadas diretamente da
,I França. -_ AleooI de cereais, tambem importaçãoI direta dos maiores usineiros de São Paulo e Rio.

=-Fixadon-s proprtos.i-- E, iniciamos apresentando:
"I' A Ii I S O D O R", loção, perfume suave.

.. ,

Restaurante
.

Liberdade
lo!.

.

-. '\,. -, ').
\

..

.. :i'" . ��. I

C��i�� L_ib�_rçj:3Jde"E9quina
Salds(\h'1i2í �Y1arAinhQ

[Mercado Publico]
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floria-nopolis, 15.;8--i8S8
------.--------------------------�----------------- ---------------------_--------1

azeta " vitoriosa
ciclis

Silva, da equipe rerJresentati-:
Gazeta F. C."� .pedala·ndo urna "Miali",
o sens18cionalCircuito de ciclisrn·o pr-o

rrvovrcío pelo "Familia Atlético Clube", perfazen�.

.do o percurso em 47 rnin'utos.
"'-...".._,�------------------ --- --------------------_..._----_....._--------

GlAZ T

A GAZErrA

"

na prova
�ntenor

v�a da "�
vencel..J

Direção de Escotto Melo

I
I

I .

o encontro dos pfimei,ro� que dros J,.., lris e Figueirense
foi a grande atração da ;ntrahl regular nu�ero de ap.recH:ld r_,s do Iur.bol. A .pa�tlda tr8�S

I correu num ambiente de aUIIl".ação, lechao �() com a vitona do lris,
C idade I que abateu o adverserio pelo (5("(,1 e dê 2x 1 .

Conforme I 'd' d bi I t ., I'�o jogo dos segundos quadres .ouhe a vitoria ao Ptguei-
prevnamos, ti sensaciona] com a e ICIC e as, .

.

d' d" id d
.

ituid I I FAHI rense. .

11em reputa o Circuito da CI a e, mstttui o pe o va 01050 m -

i , .'

.

'.

.

.

LIA ATLETICO CLUBE, foi a atração mlxima de domingo de' CO ICf Caçãa das c Iu 11es da
manhã.

Uma enorme massa de povo correu às ruas para presenciar L. F.Q f. :;;'·••_·ii7iõiiiiiiilil·'iiiiii··�.. iiiiií··*P5iii·_··iIiiiI*liiIiBi$;;;;..;;.··.·:;O�··__iiiiiIliii__iilIiiiI_iiiiillliíiiiiiiiii .';I,

cs episodios da grande prova, que se revestiram, inegavelmente, de rI
Lances emocionantes, atravez de uma torcida espoatanea, intensa e .

--�.---.---- 1

continuada. Jogos! G:m.! Emp .. i Perd.] P.P.I Coi.
O trajeto a vencer eram 5 voltas do itinerário do onibus A ttetico

. 44 �:_ ._ .. JO II. ,

23 I 21:Crcu1ar. �. ..

TamandtIre'- �: ..

A prova. que teve inicio às 10 horas, contou com 22 Avai 4 2' . I I -3" 2C
concorrentes, pertencentes a diversas entidades esportivas da capital. I

Figueirense 5 I 2 2 6 3'
O circuito foi acompanhado no meio de grande anciedade, '1',lris 5· I O 4 8 4'

cabendo a vitorie, por equipe, a ----------.----------.---------

.

I·······..···...··...·....···············..········i
i Instituto de DIAGNQST ICO CLIN ICO I
I do':

i Dr. Dlalrna MoeBmann ·1
• Formado pela Universidade de Gen�bra (Saíssa) ()!

: 1·'I Com pratica nos hospitais europeus i

I ellnlea médiol)' em. gera', pediatria, doenças do III
• sistema nervoso.' •

I
·

ASSISTENTE TE'CNICO: I
I DR. 'PAULO TAVARES

I
• Esp>ecializaelê em higiene e saúde pública pela Univer-

I sidade do Rio de Janeíre.

IAtletico Catarinense-« meda- : GABIN:;:TE DE RAIO X

I Aparelho moderno SIEMENS rara diagnostico das do
de II, .enças int�rna�:. €oração, pulm�ei!l, �i8icula bili�r, esteinago, :

i
ete. , Badiografiaa ossees • radlograr••s dentarias. i'

I
ELETROCARDIOGRALIA CLINICA

I·(Diagnostiea precise das ltielestias -eardiacas �er meie
de traçades eletriool).

I M:lTABOLlSM0·BASAL

I (Determinação dos disturbios das glandulas de seereçãe
interna).

I
URdas curtál, rai•• ultra vieletas, reies i.lra Tt>1'melhes

'

e eletrieidade lIlelli.a.

LABORATORIO DE MICROSCOPIA E ANALISES
€:LINH!:AS

.

.

Exames de sangue para diagnestico da sifili9, diagnos
tico do impaludismo, dosagem da urea 110 sangue, etc. Exame
de urina, (reação de Aschein Zondeck, para diagnostico pre
coce da gravldez).. Exame de puz, escarro, liquido raqqi�íio
e qualquer pesquiza para eluciuação �e diag-n(i)stico.•

.-. to '
... �

Rua Jernando Machado,6 2. 'TELEFONE 1.195:

Florianopolis
I .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.�..����� t =r.t ··.'!g··�":
.. \
..

CIRCUITO CICLISTA-O
i

DOMINGO
Iris abateu e Figu.i-!

rens·e �,Jcr 2xl
.

o
DE

.ti Gaz�ta F. c.
t

que levantou, assim, gloriosamente, a Taça WANDERER, gentil
mente oferecida pela CASA HOEI >( KE.

Ântenor Silva,

pedalando uma bicicleta marca RMit:!lefl, foi o campeão, conquistando
o primeiro lugar de maneira galharda, conservando se na dianteira
desde o inicio; apezar dos f,::rtes e temiveis adversarios que Ibe

disputavam (li posto. Coube-lhe, por premio. uma medalha dourada ..

oferecida pelo sr. Renato Pinto Vilar.

AS deDlais ooloea9Õe.
obedeceram à seguinte ordem:

2' lugar- Dominges Silva-C.
lha de. prata.

3' lugar- Bento VJt;ira-'Clube 15 Zle Outubro-medalha
bronze.

.

4' lugar-Ivo Amorim - C. Atletico Catarinense.
:5' lugar-AntoniQ Dutra-Postal Telegrafo S. C.
(6' lugar-Jorge Eepiritc Santo-A Gazeta F. C.
:7' lugar--Jonas Dutra- Clube 15 de Outubro.
;8' lugar-Vilson Pires-A Gazeta F.C.
(g. lugar-Osmar Nunes-C. 15 de Outubr?
lU' lugar--Marino Coelbo-Postal Telegrafico S. C. -

Incidentes SONDAGEM DUODENAL

(Exame fluimice e microsc8flice de SUCê dusdeaal e da
.

bílis).Durante a prova registreram-se pequenos incidentes, tendo

'Uma.bicicleta se partido, .sem entretanto, danos pessoais de maior
. , d�raVlaa e.

CABINBTE DI: ·FISleTJ:RAPIA,

o "FaDlllla Atletl.�o f;lobe

Imerece, por certo, amplos e irrestritos louvores, pela ,modelar o�ga
rnizeção do circuito, e efusivas congr8tuI8çõe� pelo exito do mesmo

A população a�isli\l a. uma ccmpetrção de grande emoção,
I.tl"ndo todos ficados plenamente satisfeitos com o decurso da mesma.

Feliclt�eõe8 a "A Gazeta F. C."

Por motivo de sua brilhante vitoria, o pessoal "cá de casan

'leal �dl. &muito felicitado. pois com esta é a quarta taça que con

qui.tamos., não obstante. a nossa atuação esportivª daH\r de pouco

tempo. ,Â &odQS sibc«;.ramente, gralçs._.

LOTERIA FEDERAL
'QUARTAS e S�BADOS.
Adquira o seu bilhete no

Salão Progresso
O Unico!

RUA FELIPE SCHMIDT N. 5 - FlerlaaopoU.·

A esteticâ mode�n� quer a mulher delgada. Mas a
linha elegante.e "souple" é coisa muito diversa da
magreza doentia, com os ossos da face e do colo em
saliencia. Essa magreza, acompanhada de olheiras,

. palidez, falta de apetite, resulta da fraqueza do sangue.
Cumpre fortifica-lo com TONICO BAYER, defen
dendo o organismo contra as doenças e mantendo a

perfeita harmonia das linhas que é o elemento pre-
dominante lia beleza.

'.'
. i

Sangue pobre, saude fraca
. Tonico Bayer enriquece o sangue.,

BOM PAlA TODOS

Hótel·.BeSit.Urante
"5t.,..t'itl"

�� ::�;:;,! /.. ,,'

Hajai-Rua Pedrci Fer:reira. 6_:Cozinhã de·. a •

a qualquer hora � G'arage1 --Sala· de amostras.

Profjfietarro:
.

J bsé Strenze I
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Artigos 'deUinverno,;para' homens,' �' c:1horas e crlaneas; maior e,mais va-

-,riado ,sortimento, na 'Casa' ��A·. ,CAPITAL"
. �.

•

j .- f .! .,' . J ftr,

�.tri'z=· Rua" ,:C,@It,:se.I,;�eir.o M'.lra: n. 8. .fi�,�!�I.=."i!U� TI��J��ilC n. I
&ai ! !''''FI'OWtVXu JiJ744X4JEVXt 5'''_ 'l!IP5WlA& M f1\'. 1_ ** �'lil'l��':mBl1!1!'mIi!!�������

'[ ��''.i����:n;;;tl,.����•.:.�,
1>, I

' ",

I'
_._,�

'_-"'

1
- �

ll���'
�,��-�,����;,-�-���.----

�---

f:' D�'"�. Nelson d� MOI�aÍ\is'� Po·'�'f-I·r-;.·o-·-, de ',A!'.:m.!}!·d':::3 .IG;""n.',,',ç' :111'v';e!:ls '
'

.

.

i J
'" . • ' . ,,,I' ,... .1< <, , FRACOS E ANEMICOSI ' P , • - ;vi Q �r Ade'r'bal R.'

�i Gu,er�ra' TOMEM:
I DESPACHANTE ADUt\NEÍRO

" I! da'·SUva
��. UiH'HO r CRfOSOIAD O" . ) 'Encarrega.se de todo e qualquer serviço concer-.

! I
'1\€ívhgado

. ,

��, Espf;cialista em Doenças do Aparelho Digesliv()",Di"bde
,I nente á sua ototissão. I

.. I
Rua Felipe Schmídt, 34 '

i \' De João d. Silva Silvei,.,
• ..

.

r F i 631
.
"-

ti C�INSULTAS D1ARIAMENTE DAS 2 ,,\'54 HORAS '1', O, MELHOR TONICO I I FLORIANOPOLlS SAN:A_:::Aí\IN::_ II,_.-,__::__�__
f 1, =: D'� II S ;'1V li FIarmU,. Combate as:' Tosses, -,-,. iiiiiiiiiiiiiíiiililiiiiiliõiiiiliãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_, ....íõiõii�;,;m;;;;.;

.. ;;;;;'\�__iiiiiRii_

t� , Bronchítes,
n ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO APARELHO CARDIO. .<

'-' Calharros
�j VASCULAR üOENÇ�S Dg SENHORAiS. PARTOS Pulmonares,
�� Dôr nas I costas

�� _ Cómultas diariamente, d3S 5 ás 7 horas e no peito�, Conwltorio ., RUA FELIPE SCHMlDT. 34; SALA 9

��,
"

E:DIFICIO BERL NH '\US.,EN
.. ,

' NãO, confundir:- Peçam B.Õ ,

� _

VINHO CREOSOTADO

�<;�:z;��;:. sa·4Z2êlm��·T\�I!$*,;�ce�ai<
. _ . .

�';�"��:'�ovi�ento:�ariti�Od�ortG Flarl.�angll�,�.. '.' /

.

" ,.. ,

'.' ,I 1 '". 'f �

'.�,•. " A r: na I d o P. de O I i li e i r a' I $érviços de Paeeag�i",:-,e e �?e ��,r�;e�
U ,,' t

' "Frédes de cargueIro;�, Agente no Estado da êON\PANHIA HOBART ·DAYTON DO BRASIL,
fabricantes de B.Ó:LANÇAS AUTOMATlCAS, lavadór. s de' pratos' e copos;
descascadores de batatas, ' MOINHOS DE; C.'t-FE'", pícadores. de carne e COR",
'TADORES DE FR!OS..

te

\ i ,

Distribuidor das maquinas ni 1ERMt�S� e' da in. uperave: niaqui-.a portatll
. "HERMES BABY,". Maquinas de somar "PRECiSA0. >'

'

•

i i
,

-,.1.
I f

-, ._�-'�
....

,�/ -j ;'1
: .

�
•

.'

Agellt� Cer�i��.Estad��:i�:�6MPÁNH.,;A I7AULlSTA DE SEGURQS.
.

-

.

.i'
\ .'

-

.' r
•

.,; .:t,.'� \

u': Representa�õ���.e·m Geral'
',. �'

R'ua Fellpe Schmídt, 46;'A,
.

TELE'FONE, 1534,
t

.

Caixas doCorreio'; 5.t e 168 � End. Teleg, "AO·L1VEIRP/"
• •

.... J ... t
. -' -

(
,

t F'I'
.

. I', \.: orISH"'OPCi,I.9, 'I'

Sar�it,a:· C;etàf'·ína :
�.

• '. l., '

,

I
"

,
.

>e •• �. ��:..,:;:':-'���...w:�.�-:- ._"::�:�:::��":�:_-::�.;:��
� '1' h·lti ��ai t��

,�
,

·çã"
'�"tQn'�·'·,�w�'�a�

!

Para o Norto
il:i;"iiifiill--·"t�·,,_'·;iiIií.j.�__iõiiiiiiiiiiiiiiiiiiM;;;;;;;';iiiiiiiiiiiii;m;;��iiii;;;;;;;�·;;;;;,z�_Aii'f.;;';;;;;:,m;;c;a.4JiI&iLW�'12,;H:i�"_-;;�;·�_"""�b·

2 23 'do I 'o Paquete lTAQUERA salrà a

corrente para:.

. ;!

I" O Pa'luete ITAQUATIA' s: irá
corrente para:
• !

Paranaguà, Antonina
Santos. Rio de janeiro,
Vitória, Bata; Macc;,ó.
.

Recife e Cabe.íelo
Cargas e passageiros para os demais por
tos sujeitos a baldeação m� H)Q de Janeiro.

19 do

'mbituba
Rio Grande

Pelotas e

Porto Alegre
e.,

A m· Recebe-se carga ,; e encomendas até a vesp-ra das saídas dos paquetes
,

'

_
.

V ISO e emite-se passagens, nos dias das saídas dos mesmos, á vista do a.

I
testado de vacina. selado C(l� Rs. I $.200 Federais. ,I);, o2gage�1 de porão deverá ser

I entregue, nQS Armazéns da L-ompan hia, na véspera das saidas . ate as' 16 horas
para ser conduzida, gratuitsmente para bordo em embarcações especiais."

.'

E�CRITPfiIQ�PR}\ÇA 1'.; DE NOV�MBRO, 22 SOB. (FONE 1250),
'

.

ARMAZENS-CAIS BAOARÓ N • .'3 --(FONE' 1666) -ENO. TELEG. C)STEíRAI
, . iLPara mais informações com o Ag��nte

..J .� ,t;r. i'JT-O'�. CA R�',"",,";"''''' ,..""". n• 't_,.,1 "/ .

"� , .tJU�U
, '. ,
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Vela.· e Maga
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MOSTRUARIO EM':

I lilbarão· I"
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