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Cêrca de 12
Pavilhão Nacional

mil pessôas
no Altar da

foram,
Patria.

ontem, incorporadas,
-

reverenciar o

A GAZETA
DIA DA BANDEIRA

As brilhantes comemo

rações de ôntem A POVO Sem quaisquer Iigat:ões politieas

RIO, 19 - O sr, Vitor Konder� que aqui velo,
a chamado, para tomar parta na Assembléia Geral
da fábrica de cimento, de que é acionista, tem

�
.

aproveitado a sua estadia nesta capital, para fazer
uma teia de intrigas contra o governo catarinense,
chegando, com, a sua atitude, a irritar os politicos
republicanos aqui residentes.

De nada, porém, tem valido o seu maquiave
lismo, nessa campan9a tôrpe de retaliações destem
peradas, porque as pessôas de maior evieencia, co

nhecendo-o, por dentro e por fóra, não lhe dão o

Imenor crédito.
Assim, numa roda, quandQ._ o sr, Vitor ��n

cier ejaculava uma das suas prefidias, destacado

procer nacional, disse-lhe, em ar de blague:
-"Não adianta chorar, você Vito�, não se de

ve esquecer, que após o tombo de Ministro, não
conseguiu, siquer, eleger-se vereador pelo munici

pio que declarava ser o seu baluarte.
E se não adiantou chorar com o tombo e com

.a derrota fragorosa numa simples eleição munici

pal, menos adlautarâ que chore agora em que an

tigos politicos, no Brasil, sofreram identico tombo...

rOrçamento I Ramos de flores
da despesa para os devedores

RIO, 19 - A nova Constitui- LONDRES. 20 - (Especial) -- Um
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·
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d.rão suprimindo o Congresso e a dos mais reputados floristas desta sr. r. arl a e a vao, I US re ecre arlo a
Justiça Eleitoral Federal, trouxe capital, acaba de publicar nos lor- .. _

de àcôrdo com o. orçamento de aais um jnttres�ant; artigo. mos-:Segurança Publica recebeu do sr. capitão Felinto'1937 uma econotma de mais de trando a convenrencia dos credores
50.080 contos. ACamara figura-Iquando apr�senta.rem as contas aos Mulle·r chefe de Pol-lcl-a do D.-strl!:l",!to"{Federal o seguln•

va na despeza com 26.080 con- freguezes, juntai cm a esta um ,
. V I. � ...

aos, o Senado com 5.017 e a Jus- ram? de flo;es. . 't ti" -.

.

"M dld d bl- . t h
I>

:tiça Eleitoral Federal com 14.390. DIZ O flo�ts.t�. q�e a gentileza das' e e egri��na: e 1 a or em pu Ica man en a prol-A Camara Federal e o Senado flores. senslbJllzara o devedor, que .

::::;;sa:t�����i:���s�e3.000nas :s�:t�e melhor vontade, pag::ra' bição conlic�o praça publica e desfiles integralistas" '\

Revestiram-se de uma imponencia jámais registrada em Flo

rianopolis, as comemorações realisadas ôntem em homenagem á Ban
deira, A população vibrou de entusiasmo, dando um exemplo dig- ANO
nificante de patriotismo, vivo e ardente.

Espetaculo magnifico esse, em que o espirito de confrater-

nização se manifestou por poema tocante, abraçando todos os bra- O SR. GETULIO VARGAS ÂNSO�ODMIEAMDOAR�"B�\ÕNE-S, FOI- a piquesileiros num amplexo, de olhos postos no pavilhão auri-verdi, tremu- _

lando no Altar da Pátria.
I P 15 d N b d IA Ih
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OEIRA
A concentração teve ogar na raça e. ovem ro, sen o

eu t ta Bandeira Nacional, conduzida do Palacio do governo para o

cen-I
a ures a rans ormaçao o ln e-

tro do Jardim Oliveira Belo, pelo presidente da Associação Catar i-

I.
. _

RIO, 20 (Especial) - Devido

nense de Imprensa� jornalista Martinho Cala0? Jor
..e�colta�� pelo gra Ismo em assoclal'ao cultural ao mau tempo reinante não Sê

sr. governador do Estado e todas as altas autoridades CIVIS e mIhtares.1 .
� realizaram as grandes festivida-

Depois de executado o Hino a Bandeira, o porta-estandarte des consagradas á Bandeira, no

foi colocar-se á frente da procissão civica, na vanguarda das Ban- RIO 19 - falanto ao "EI Mundo", de Bue- Russel.

deiras de todas as corporações que tomaram parte do prestito. nos Aíres, declarou o presidente Getulio Vargas:
- No Ministerio da Guerra as so-

A0 lado do Pavilhi'io Nacional conduzido pelo presidente da lenidades tiveram' um cunho al- farmada d pi t-"Não ha compromisso entre o lntegrattsme e . .

d e ::.ln �f�
Associação Catarinense de Imprensa, foi postar-se um outro condu- tamente patriótico. estan o pre- U '\Ui \.�

zido pelo brioso oficial do Exercito Nacional, sr. lo. tenente Ante- O governo. Ede aceita é claro, a cooperação sincera sentes além do ministre da Guer-

nio Azevedo. e deslnteressada daqueles que individual ou coletl- ra, os generais Benicio, Góes Mon- Estará de plantão amanhã, a

Iniciando o desfile, que era precedido por uma extensa fila vamente, queiram contrtbulr para a prosperidade teiro e Raimundo Barbosa. Farmacia N. S. Aparecida, á rua

de automóveis, dirigiu-se ° prestito para a Praça Getulio Vargas, naclonal." No Ministerio da Justiça tam- João Pinto.
onde O Pavilhão Nacional. com as honras do estilo, foi colocado no E t" d "AI"' I" Ih d

bem ai> homenagens á Bandeira O serviço noturno será feito
. con rnuan o: IaS, I a ures uma e�' d d I dAltar da Pátria, sendo nesse momento executado e cantado o Hino tiveram estaca o rea ce, usan o

I pel.i
Farmacia Cristo

.

.1'1.0.
á Bandeira. elaraçãe do sr. PUnio Salgado comunlcande a trans- da palavra o Ministro Francisco --------.-. ------

Por essa ocasião usaram da palavra, produzindo magistrais fermação do partido poHtitn em assaclaçãe cultura]". de Campos, sendo o Pavilhão Na- tExposieão ti,)

orações, além do ilustre tenente-coronel Candido Caldas, bravo co- cional hasteado por escolares. Santíssimo
mandante do 14 B.C., a distinta professora e ex-deputada D. ATil to- As homenaegns no Russel fiCa-jnieta de Barros. r�m transferidas para. dia que se- Amanhã, na Igreja de N. S. do

Na grandiosa manifestação tomaram parte: escolares, 140. ra oportunamente deSIgnado. I Parto, depois da missa/das 8 ho-
Batalhão de Caçadores, 50. Batalhão de Caçadores, Forca Pública, O chefe provlnclal dos Aposentando I ras, .te�á lugar a exposição do
Tiro de Gu�rra 40, Escola Aprendizes Marinheiros, marujo da Capi- '''' '"

• •

t
Santíssimo Sacramento, com en-

tania do Porto e Base da A viação Naval, cêrea de 2.5OD operarios, - I

d h d.
mIniS ros

I �erramento ás 16 horas.
comerciantes, índustriais, empregados no comercio, funcionarios pu- camisas-ver es c ama o -----

blicos, todas as Associações Recreativas e Clubes Desportivos, inte- RIO, 20 (Especial)-O presiden- II
DIA DA BANDEIRA

gralistas, etc., num total aproximando de 12 mil pessoas. a" po llcla
te da Republica assinou os decre- NO 5· B. C.

Durante as homenagens, vários aviões da Base da Aviação tos aposentando os ministros do
I

Naval, fizeram evoluções, espalhando impressos com o Hino á Ban-I· Supe�ior Tribunal Fed�ral Edmun- I No quartel do 5' B. C., a brio.
deira. Atendendo ao ehamado do sr. dr. Se- do LIDa e Hermenegildo de �a�- 'Ilhante unidade, ora aqui destaca-

Milhares de pessoas �ssilltiram ás imponentes manifestações. cretario da Seguran�a Públiea. esteve na r?s, tendo nomeado em substitui- da, teve lugar, ôntem, a comemo-
-- .---- v '" çao os desembargad?res Armando· ração do DIA DA BANDEIRA,

O V-t K d t- ,Polieia �entral O sr. dr. Oton GalDa d"Et:a� de Alencar e Francisco Tavares com hasteamentodo Pavilhão Na-sr. 1 or on er con 1-· funcionario p.blieo e ehefe provineial dos da Cunha. cional, ás 12 horas.
" ·

t
-

d eamisas-verdes. Nessa ocasião produziu vibrante
nua ln rlgan o Depois de deixar a Polieia Central o Eleito discurso o r tte. Lauro da Silva

ehefe integralista mandou retirar todos os .
Costa, oficial moço e um dos 01'-

RIO, 20 (Especial)-Foi eleva-' gulho de sua classe.
eartazes e plaeas� que estavam afixados., do ao cargo de presidente do Su-I A seguir o sargento dr. Cortez
tanto o da "Flama Verde"" eomo os na sé- perior Tribunal Federal, o Minis-

I de Lucena, proferiu significativa
de daquele partido. tro Bento de Faria. I saudação, que publicaremos na

------------.--------------- ! integra na próxima edição, o que
não fazemos hoje, por carencia
de espaço. Terminando falou o

sr. maior Eudoro Corrêa de Ar
ruda e Sá, ilustre comandante da
quela unidade que, num bélo imo.
proviso, se referiu á Bandeira do

I Imperio, que tanto se orgulhou
da bravura dos "barrigas-verde"
nos campos do Paraguai.
A oração do comte. Eudoro foi

um verdadeiro hino de patriotis
mo.

Finalizada a cerimonia, teve

lugar a distribuição do "prato de
sopa" aos pobres, que o brioso
comandante do 5' B. C., ofereceu
num gesto bem louvavel e muito
significativo e que demonstra os

seus elevados dotes de coração.

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R U � A L L A O O

IV I florianopolis, Sábado, 20 de �Novembro de 1937 I NUMERO 1014

LONDRES, 20 (Especial)-O
vapor italiano « Bocacio », carrega
do de bombas destinadas aos na

cionalistas espanhóes, foi a pique
devido a uma explosão, tendo su

cumbido toda a tripulação.

E!J Aguardada com Prazer

A Visita da Exma. Senhora ou Senhorita

Recebidas pela A MODELAR

Aprecie com seu fino gosto de �L�GANTE

As belas novidades

PRO I' B lOas
OS COMICIOS E DESFILES INTEGRALISTAS
---------------._------------- ---------_,,--------------------
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Transferiu-se o Mi
nisterio da Justiça

RIO, 17 O Ministerio da Jur.

tíça transferiu-se, hoje, para o Pu

tacío do Monroe, para as dependen
cias onde até agora funcionava o

Senado.
�--=-... "'"��::[�1���a1������

�� It�'� ��

� Velleda Margarida �
� Paim de Castro �
� e �

ALUGA -SE � Tte. Walter Castilho

��j'� de Barros w

(1 confortavel predi? de resi- � t�
dencia á Rua Spl vak, em � Noivos. �
João Pess�a. - Tratar no �, Fpolis, 16-XI-37. � IBarco Agncola- Rua Tra·· � . �H:�� ���� ..... r...,.��ant). :����r-z]�..._s. t� .... �. -

�d.---'

----

-O'�úrnero de Congregados destinados a êsse serviço, e ao

transporte do carro, será o estritamente necessário, continuando os

demais nos lugares que lhes estão designados,
NOTA: Para a Procissão, o carro triunfal aguardará, pos- Nas funções, a Capéla-Mór fica reservada, exclusivamente,

t ido, em frente á Catedral. A Imagem, que tambem aguardará, na ao Rvmo. Clero, havendo lugares destinados ás meretissimas auto-

Capelam&, �rá retirad� no mome�o oportuno, eDA1'AVENIA_._r_id_a_d_e_s_,_co_m_is_sõ_e_s_,_e_k_. ��. _�_�__I����.��������-�����-�_����������������_��_�_���_.�_���
·-Atesto que renno ernpra-] -·Atesto que orescrev;em"

tonos 05 casos inàicaào:" o

gaào em minha clinico 05 proàuto "Ap"retino" :ào far-'
maceutico Carlos Henrique.

- meàeiros.
cachets àe "Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo

Dr. (,iragibe àe Arauio ..

Clinico geral e peaiatrio. con
sultoria e resiàencia: Ruoi'
15 àe NO\Jembro H' 8Z-8Iu- .

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau--5 •.nra ralarin::I.

--Os analgesicos campo- •·

..

Apyrelina.. aln ausge., A formula àe "Apyretina" ··Atesto que prescrevo com

)1
-- Die Zusammensetz;ung

nentl2s àe "Apyretino", IZS-

"A . .

t b .ttão ào.saàos optimam.ente, àe zeichnetes Proparat

be50n-1é
Oe molde a corresponàer optimosresultaàos, 05 ro·, von

.

pyretlna" IS erel s

maneira qu o I2nerg1a espe·
( "t II B

.

d h II ncifica àos o�qãos não é a!in-I àers bei migl'one Kopf- perfeitamente aos casos ln· chets àe Apyretlna" nes e e n ewels er se ne e

giàa por efeitos ecunàorlOs, I
, .

R
.

mesmo quanào os àoi5 ca- schmerzen). aicaaos. . hospital, unà h"llsamen Wlr ung 10

optimos :resultaào.-3.IIIhczts slZ'am ingeriàos sim uI·
den angegebenen féillen.taneamente. Em outras po- Dr. Georg Richter. D Alf d Hoess.lavras, não àeorime o co- r. re

ração, não àiminue o pJlZrllS- Dr. -.,

eorg Richter. Clinl-
talti�mo �gastro. intestinal Dr. ('aula àe Carvalho.nem hyperaciàifico o esta·

co geral e operações. Diplo· Dr. Alfreà Hoess, Clinico Dr. Anton Hafner, clinico
Dr. Nilo Salàanha fron.mala- rtinic:a geral e operações.Assinaào: Dr. Osvaldo Es- maào na Alemanha e no .geral e operações. médico geral e operações, méàico

pilldola méàico àiretar ào Hospital roo méàil.:J àiretor ào Hos-
Or. Osvalào Espinàolo,CIi- Brasil.

nico gerCTI e pflàiatrio. Can°
sllltor'a e resiàencia: Rua Hospital 5ao 1osé, 1araguá. Isabel. Blumenau,
'IS ôe I'-Jov<"mbro ti: 84 A-·
81ul!rlli!na 5anta Catarina •. 5anta Catarina.

médico chefe do àiretor ào Hospital 5anta diretor ào Hospitul 5anta
e maternic,aàe marIo Au.

==A .. A Z ti T A

Festividade de Santajo.
Catarina V. e M.
Faço público que, de ccnlorraidade com o que se vem

fazendo nos anos anteriores, celebrar-se-á, no dia 25 do corrente,

quinta-feira, a festividade de Santa Catarina, V. e M.. Padroei
ra da Arquidioc-sc e do Estado, pelo modo que segue:

1- A' s 7 horas da manhã, missa de comunhão gera!, 'para
as crianças da doutrina, presidindo ao ato �. Excia. Revma., o

sr. Arcebispo l'v1etrnpr,litano;
I1-A's 10 heras. rnssa cantada, com assistencia ponti

ficaI S. Excia. Revrna.;
ll.I-A's 16 horas, solene Procissão com a Padroeira da

Arqui-liocese, e UTI que a, ;'::"lio tomar parte todas as irmanda
des, wlegios católicos e entidades religiosas da Capital, pela se

guinte íórrna, e nesta mesma ordem:
1- Cruz Processional.
2-Grupo E. A. «São José».
3-Grupo E. A. «Padre AncbMir",".
4-Asilo de Orlãs.

5-Colegio "Coração de Jesus".
6-CongregaçríO da Imaculada Conceição.
7 - Congregação de 1\1. S. das Dôres.
8-Associação de S. Terezinha do Menino Je�us.
9- Damas de Caridade.
10- Apostolado do Monte Serrate.
tI-Apostolado de S. Luiz.
12--Apo�tolado do Me--mno Deus.
13-A.postolado do Parto.
14-Apostolado de São Sebasnão.

I5-Apostolado da Catedral.
16-0rdem 3a. (Senhora).
I 7 -Ginásio ratarin nse.

18-Liga de S. Pedro.

19-Congregação do Bom Conselho.
20-Congregação de 1�. S. do Desterro.
21-lrmandade do Monte Serrete,
22-lrm. de N. S. de Conceição.
23--lrm, de N. S. do o,ul
24-lrmandade do Rosario.
25-Irm. do Espirito Santo.
26-lrm. dos Passos.
27-Irm. do S5. Sacramento.
28-0rdem 3a. (Homens).
29-Carro Triunfal de Santa Catarina.
30-Ctéro.
31-PA'UO
32-Cantores.
33 .. -8anda de musrca.

34-Povo.
Começando a Procissão, como ficou dito, ás 16 horas, as

mencionadas Irmandades e entidades religiosas precurarão reunir-se
com alguma antecedencia, na CatedIal, dentro, ou no adro, e na

ordem que deverão conservar no préstito, e consta do presente edi
taI. A movimentaçt o e prosseguimento se farão a convite do Revmo.
Sr. Cônego Harry Bauer, Cura da Catedral, a quem, por êste,
nomeamos Dador da Procissão, com atribuições para resolver e di
rimir quaisquer dúvidas que, por ventura, possam aparecer. Assim

que, estamos certos tLld')s i\r.;�tão e obedecerão a seus mandados.
O préstito .bedecera ao seguinte rtmerário: Praça 15 de

Novembro (Lado do Palacio do Govêrno); ruas Felipe Schimdt,
Dêodoro, 28 de Setembro. Arcipreste Paiva, Araujo Figueiredo,
P. Miguelinho, Aorta Garibaldi, Avenida Hercilio Luz, Rua Ti
r ..:dentes, Praça 1 j, Catedral.

Aos moradores das referidas ruas e praças, por onde ha de

passar a Procissãl). pedimos as tenham ornadas e alcatifadas, .de
acôrdo com os seus s<"nl i 'TI ' ,t"s de fé e devoção para com a glorio
sa Padroeira da Ar qurdrocese e do Estadv.

Floiianop-lie, 18 de novembro de 1937.
De mandado de S. Excia. Revma.

P. Frei Evaristo Schurmann

Vigario Geral

Catarina.

,
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Dr. A •. ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho

Elisa Morilz
MISSA

Treska

CA RTAZES horas-Olhos de aguia.

I DO DIA

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30

I h,:,"él,-úm dire'to �o .cora-
çao, e os 7' e 8' eplsodJOs de CINE ODEON, ás 5, 7 e

'·/mperio submarino. 8,30 horas-Devorador de qui-
lometros, e o último episodio

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30 de O cavaleiro alado.
horas-A história começou á Inoite.

Florianopolis, 20 de Novembro d.el&ai_

Francisco Treska, filhos e genros, convidam

___••__.aos parenles e pessôas de suas relações, para assis-
tirem á missa de J' aniversario do falecimento de
sua espôsa, mãi e sogra, D. ELISA MORITZ
TRESKA, que mandarão celebrar ás 7 horas da

manhã, no altar de N. S. das Dôres, na Igreja de
S. Francisco de Assis.

.
• -e:
\

é uma felicidade resultante

do estado geral do organis-
,

mo. E preciso manter esse

tonus vital com exercícios,

ar puro, bôa alimentação e

Tonico Bayer ás refeições.

EB
Não é só ter saude, mas conserual-a; acon
selbe-se de -uez em qllt�l1do co:n o seu médico

sobre o tnelbor 1l12!O de euünr doenças.

�)������.t����.t�
r.., Iü�
� �

� Alfredo Hartwig e

r.��r.� Senhora tf� �

. �� ��
"li participam aos seus parentes �� e pessoas amigas o nasci- ��
� mento de seu filho JORGE �.
� ALEXANDRE. �
� �
���1�*1�[������

AMANHÃ,ás 5,6,30 e 8,30
horas-Em pessôa.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8'30
horas-China Clipper, o titan

7,30 dos ares.
�������������------������������

�\-
'Quinta-feira

CINE ROYAL, ás

25 de Novembro

o

,

Sorteio TonicD Bayer
Transferido para 22 de
Dezembro
Devido ao grande interesse que este sorteio

.

tem despertado entre a população de c lorianopo
tis e, atendendo a numerosos pedidos de arnig is e

freguezes, foi adiad I para 22 de dez-rubro a ex

tração dos valiosos premias, dando assim o tempo
necessari . aos consumidores dê TO:--.IICO 3AVER
no interior, para concorrerem neste interessante
sorteio.

Troquem a tampa do seu vidro de TONlCO
B!\YER par um coupon numerado, em qualqner
Iarmacia de Florianopolís.

o·A "Apyretina", pel'il as·
sociação feliz àos seus in.
greàiente9, será um auxiliar
pleríoso nos casos inClicaà05

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor menàes.

Diretor do 5erviço de 5aú":"
()e da força ('ública ào Es.

taào.Catarina.

pital de Timbó, 5anta CatG-5anta t'atarina, Blumenau, 5anta xiliaaora, Hava-Breslau-,Ha-
I .

rma.

OE

R
CABECA?

".

E T IN A"
--:.-

mania, Santa Catarina.
------------------------------------,---------------
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MEDICO-ESPECIALISTA

.

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

,;-<· ... .:;.,oC;."\C.·""=.;.o::r:�1

Consultoriú: Ruá�Jóãô-'
Pinto, 7,-- Te!. 1456

Res. Rua Bocayuva, 1.1 4
Te!. 1317

Bharnenau v-, Joinvilf.e São Franoisco Lag.\.Jna-
Mostruar�o perrruanent_ em Cruzeiro do Sul

. .e •.

SeoçAo Gle SeoçAo de

P-iliaes em:
Seoção d�

fAZENDAS:
'

f\�sp(ias n�clo,l!,��S e extrange'ras tiara remo. fERRAGENS: MACHINAS:
�Qtln8 e AJgt;Ul1Jes Machinas de oeneríclar madeira
L(\I}as e Imp,enp.cavels Mj\t�rifll em gç,ral para COlJsY:ijçç�es: Machinas para offlci.Íl�� mechanícas
T..apetes e trilhos i'lment��n:G em barras. rerrag.ens para portas .\1acQWJls para Jaocilu.:;
R&.tpas feitas e jAp.eJlas, tinta Macliina.rios em geral para a lavoura: � idos;
Sêi{as t� galvanizados e pertences grades, cultívadores, moínho etc.
Loba p_ra �<tle.r e s�(ldr F"O.�s e Camas f ocomoveis, Motores de esplosão, vlot()�f,s ,,�;,;
LI em noveUº,s e meiats Louça esrnauada-apparelhos de jantar-.talhe- electricos �
iabolWt�s e Per.��das res Material em geral para rransmis:����i Lf', ; �
,\1ii>lcQoadp� e C4fÇhas . Louça sanítarta - banheiras mancaes, correias ·de couro e lona
.rtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)leos e graxas lubrificantes
�has e gtJiJJda-naJlQs Ar-ame de ferro - télas para todos os fina Antemoveis e. Caminhões FO[ü) �"ças, ,�_":I,;S-

.tkaPatos, chínellos, melas Produotos chlmlcos e pharmaceuticos sortes, serviço mechanico

I
�sltarios dos aJ�rn-q·�9� çomrerva.s naeíenal e extrangelras Pneumáticos e carnaras de ar G�'ODYER

eharutos cDAN�MANN. BebiGtas naeionaes e extrangeiras Material electríco em geral
I .�_-�-- � , �.

Empro�ª NSl�iq'Jín�:1 Gdfa l'Jave�a�âo "Hoepcke"--vap�es "Carl Hoepcke" "Anna" e Max"

.11 Fabrica «., POnfté "�Ita rv1arlê',.. Fabrica de Geio '-'Rita Maria" - Esta!e!ro
.

Arataca"

I�A"'�VA5P'Â�

&

�G.�••�Dé•• ���.��.��.������������������������������������A�1mov� Qoonoml�c

! E T O L i EmpreItA ruenlna- Transpor... b�:r(;;�o ��tn��lo�ncet��s
�}. �* �

d Paesaueí I Inteiramente reformado,

: Companhia Nacion'��:b;l�gouros de ACidente do =
I

te e a f)gas e _' 8s;sagel ros '�i����I�():aneiS, pinos, caixa

'f;?;1 (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) � de tróco, acumulador, tolda,
�l� Autorizada a funcionar pelo de- f,i,� Fjftr;�.oneuells • tIIII Tuba· rãe sanefas, jogo de capas, pin-
I ereto n: �952

- j"" lu m�Jtru;u�u ... tura, etc., completamente

I' CAPITAL SUBSCRIPTO
.

1.200:00$0000 I
nóvos.

II
CAPITAL REALIZADO 600'.000�,··000

I
4 peneos e 1 -

.orro '-1)_

r'ic'""��t"3��':��'
� Proprietario $i_!,e�tre fiJ."uening víssünos.

I D' F S l"""p
�

.-" C""o Ic:.M;:
id ti"" AV 'IL '·A ' p' Tudo por 3:500$000 Ü

r. . o ano ca un a- rresi en e rlTOrrru3CÕeS corl" D· iD S V. a raça .

t�.j J d
- .

1\'1
. � õ - VIS a.

ose e ::sampaio wiorerra

I 15 de Novembro - Ag'encia 'SELL A'fratar con- Raulino Hor nDr. Virgilío de !\1elc Fn nco

O H
'

O 1 Lh' �'�._�'�-���.�.������;;�����i����������������� Ferro. Florianopolis.
I r. cnrrque .»OCSWO!,;

II Elzernann F�i�:tlt,,; geral , D-E�i-X�E--U-�-I!� R ENDA' '4 .G,,�e,Ja, I n-aic-ã-;------·
�tl Superlntendente gera! • '

I I\� r». Jacy j\liagalhães � MENSAL A SUA ESPOSA DA·
.

� Serviço ����\�J i�'��C�;�:= "ao�o;á���ta�o� Assis- : APÓS A SUA MÔRTE
r. rmlT�vares

• Agentes gerais .,
�� Machado & eia. •
�N Rua [oão Pinfo.õ - Telefone 1358 G

FLORIANOPOLlS •
•

e��
�

.�� fi'··
-,

.0"" OG .",

••••
"

G ��0.;� ;,;;":*' {j\'II';,�. "'-;'�' , (lo"'�i6 ... '�
( �:s:e � � "I;t �. i'..,

�� ,i\,i,·, ;:lf.; ,}i" ".""'"
. .

.

",., . .,'1#' .:'\.,., ._ � .• ,
..

'

,

TMACHADO
I

-
.

I
. 1
I

I
I
I

JF

Agencius e Hepresentaeões
Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

LORIANOPOLIS

,,- '"'��II
Favorita �

. �
�
.��

loteria a s�� favorita f
,
.�
.�

� Ft�d�;ra! e Sanh�ll, Catarína �
�

.

fill;' A V E L I N @ ,�O S E' V I E I R A

�.� t',iOS CLA:Y',1 OS EhVELf PFS FECHADOS ��,
-

(;�;;t-a��tl!J)�. Licenciado
� ���V! ,'I

't::'
:';:;;7"' .•..l=":;' j I

ESTREITO (João Pessoa) --,R. 7 DE SETEMBRO, �77
�;�(��,;�®�;_--_._-'_

..

__
-

.. ...... ���� �--- -- .... , "'mi,;h._ u---'

Cia.

\
\

-_' y..

{. ua Fel pe Si'" hrnitd n" 7 e 17 a

Nc} Estre�ito Ponta do Leal

T .E

i·.·· .....

A "SÃO PAULO" offercce um Seguro garcm- l

tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber: !
,I ,.

1.0 - um peculio pagavel ao beneficiaria

logo após o fallec1mento do segur,::d'.J:

2.° - uma renda mensal pagavel durC'l!'11G
cinco annos a partir do fcdlecimentor e

3.° - um p e c u I i o a d d i c io na! p (i 9 C! V e I I
...cinco annos depois do rallec;mento .

I
.

- I
Fundada em 1920, o progresso da A "5/\0 P.A.ULO oe ("',1;,'",- 1
cio pelos seguintes cifras, re:::In..,ClS ao u:;imo q0íi1q'J�!"�ii.:": -- !

ACTIVO Rf.�E�V/�3 F[�[;T/". G� ::,.:, L r

1936·25.973 canles

j 932-).7 .036 tr.[)Ic� 13.e64 f( i.�.\(::;

1 '133-1 8.205 contes 14.164 ('.[léS

1934-19.943 c(ll,!-JS 15.922 crUu;

1�35-22,314 ccu'os

t 2.3', 5 cor;!c�

A
Companhia Nacional

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIX':IRA DE ASSUt/;Pç/O
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOAReS

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO·

Succursaes: RiO DE J \�{[IR:;'" CU;::(i\'fA,
PORTO ALEGR::, f\'>'H!.\ e 1LeitE
Agencie: SJ\t�TOS

"'.' .,�" �I

..,'
'f·

Dr. Artur Pereira
.� .,O�i,Y�!Ja

Clinlcs mé&hca de cria0-

1
ças e adultos

LABORATORIO DE
.

ANALISES CLINICAS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n· 13

. ,

FQNE-1595
R��iJência: Rua Visconde

de Ouro Preto n' 57

Po.NE-1524

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pint:., ! 3
1 e!t'fone, 1595

Res. Hotel Gloria·Fone 1333
. ( onsqltcÚ ,das 1.3 ás 1.6 nrE.

.;.

Dr. Carlos Corrêa
.

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Matsrnirlade
MedIco do Hospital

(Curso de espec;alizaçlo erc"

molestias de �enhoras)
l\tende na Makmidad'.:
até ás 8 1(2 da manhã
é á !ar\:!e _. C0nsultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Aderba!
da Silva
I\dvogado

Y�ua Cons. Mafra, 10 (se b.

I FoDes t 63 t I': t 290

I
I

Accacio fV�o�, I
!

� i
re I ra tem seu escrip.

I

tó, io de advogacia á rua

Vis':GHlIt� de Ouro Pret,;

n. 70. --- PhWiP' 1277. ,--

i I Cai}'l Postal, 110. _I
I Dr•.p.dr. de M.ura �err:1

Advogado
I �tr.J Tn jano, n' 1 sobrallo

I Telephone n' 1458 I

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� '"' _�,� ., � II -AdO��õ'!� ��ht'!"'f"""""��--' � � .. "".".

O � L Eii B.I'J�O. �U0) lillI iftiqumo= Illi ��u agir ��.Ii\J;iiiU s-: .! 1i1 t. iJi ,� '" €"" ..
, 1\ � d

II _ -,-,--,----,

�1
• "' -

,

� "L,,� eJ t,") \/ga o
COM PAN H IA

�I Florlanopolía
� � !

�';-'-m m? !iIiRô= .""'''''....iOjl.M *_ (',f, �AGENCIA DA I-f" C"! L�! P ',' 1- 0-:" I
,

- ,,> '_" 5.5 -·�j:':·)cÍ'o$>J'.',o
,. Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina I' •

I� coara n-s sezutntes ramos:
Limitada. ,-Rio I' I,],'

Q

Companhia Salinas Peryr;as-li,io n
Vid�1

Prir.g Torres & Cia. Limitada -ruo

I�
Fogo

Vandenbrand & Cia.-Santos T, ansportes
Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- Actdentes peasoa S

tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque Autornoves
de Macedo� Ev�. Perynas, Al�a�os; viagens dirétas pa- I" *j D O ETO R' fi._.
ra SANTOS: hiates-motor Fzratunnga, Saturno e Braz '�

..,r.'_;,':'.l
c � •. ,g IJ!-i�.

b .

Dr. F. Solano da Cunha-Presidente ;ll
Cu as. '

J '.-I c.:
,:li

E d I f d E!l.IIBARQ jr J I ,1 ose oc Sa-upaio Moreira :.

ncarrega-se e c assi icaçã«, me ição e [Vi l r:. oe � I'
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em I, �I Dr. Plíni(l Barreto

I!Pt<· "i II"'>� C'""nB""� ','" t:\ informaçõ ns S
tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer

iI �I ó
'-. pt .,;::ir-.. :;;\..-H.... ,,-" �J "ii r ,Q e a" i

porto do Norte ou do Sul do Paí�, bem como para o ExL,ci0 I' _; L\GENT�::�� GERAI�, i
Recebe cargas dt.: importação, do País ou, do Ex- 1- � • I 7 L;

M '�"hado � .;la !

r�'�;-�'�o�'-�t·e,.:�';\"';.�d'''-�'"'''5'�.mrT"g:ei-, :�9,t_;.;,,'�;_1'as
terior, para liiésemb,arcço

e redespacho para II �
Rua joao �I. ��t�'A�

.:
Telefone 1658 I

as praças do interior

I � F L" 1ft.! "JJ,\ 'I OUS i
,l I

�� SErVIço GAt�_l\l"lTIDO E RAPIDO I ��������_:
u) "�� '_�f;�, fi '_ �jlii,

P,.'eç.......... t-"" "'V'"'''�\d''' r' _'. I �l p.t. � I�

�I "
-- . -,- '�., .'" ,��,;.,���;, .�",�,�! estas escorares i�

� Estabelecimento moderno reccrn c' instruido .. proxi- ��e!.�!!!�!!!!���"'- """"""��� H

ii mo ás aguas térrnais
-

I
� -'----�.........

�-::':"���I--'h'-· ��I·,��� e comerciais; iiI.,�,I' Optimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha

fi,
' C: nt t;..

�:I de primeira ordem brasileira e alemã f S n : �i
� OS par« �':(jn1iH1S, I�,

I Pre:C(""H3 rno(jicos s

�I pel��!� ;;;1.';'1�:t;o�,f� 1�j�'i"4[;�S ��i1�;;,:�HI""O'� I"

:1 [:;}roprietario:' Her.ilbe��'i Fa:lk S6 os fabt'Ícad'�- em j�_)irwjJle p�!a-�Única fabrica l'i'iI,lj �",'.t��

',�

�,;::',-{�':,
'L, .

"'�"�����
-

I!II","I Cfv'au sprlcht deutsch) do E S T ADO:
""'� n� �1a�ct,fJ �t",dl� av

'I GUAf"'lDA M ',. d T P. � PEÇAMPREÇOS-CAtA Pi�i:l!'3U,'!_:_��"'p I �I
I�

�i n
'

.. � unrcrpro e .. uoarao
� r;.ua15 da Novemilrc n.36S IMoJ�ViLE� I§,�,· F�tJ� 'T�l(a_jer,t:t;:;s, 3 I'(,'J'

�'I S�::H-,ta Cetar·ir-la ril I :

�

� ',!
&t -_

. "";3 ;x
.

� j
Pêe�MiWSW*; iEU�-'r MM &" ri

I
.1. - ..1iiI._ �;�t5jk= �.........",.,.. I

'ri MS' '-f#" "*'ii?' 4

W

I 'I,' 'I-S=
......."'"""·?"""--=-..........

--������Ig\.'--�a;:;;;;;n�__
'

em.. Ê Y.. i§!itik..... _. __ III - -- -

�:::;:=. �

!I hUI�.!íl Ar�rannuá t!JÕCkêy"'-CIUb F'iôrián;p'6Ü;V,1 � � "", � !,u L ;Ii�I
� -

j �1 � � I' "

�l H-O-S-P-E-Sr:;-�--S-E-N-O-H-O-TEL NOROEjTE cosinha de I li ares.
O mais <Iagante centro de diver>ões fami· ' 1 /F"O":W!Ol�·"""�· di

�-'-- ,!

1',,",1 la. ordem, asse:o e higiene f
Luxo, seriedade, conf\irto e distinção. � �. �!!;I'. -�. ���Hi-j�1��� ,

. a s2gurcs 11
" Fsplendido serviço de bar com hebLlas na- !, ;1 ,-i1j� $,��"ÇJ'ta&,)'t'ª ''''''"�,''''',t}a. . .JIl!tl:; i�

I
cionais e estranJ'eiras. � ;��� <:���Q���� li}� u� I�

� Linha de unibus para Porto Alegre quartas�e T L �"" 'I'�I doml"lgos
Feericamente iluminado com instalações modernis- .l raMa I riR I' ,

li Propl"ietario João Gonzales !i RU:i��AF\��;;�t;:r��d;r��-nos a1t�:""'1 I '.��i;"i:1 ;���f2Jo

,.
.

1�������:��� ii
Oferece aos segurados em todo Estado

servÍr;o completo de
,1.,c,sist '"1 �::,ji'� fv1 éc.i iC.3, Fa r
mace l.Jtí r.:.,,;: .:.,'� .ç'� H '-::.J;2;,pitd lar

SUB-AGEl\lCU\S E\1 TODAS AS CIDADES

� e ferro

�f��e�:��:�iE:��� I ���j �i>:�,",,"; ii J�e�;r.�Z�
�/"� CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO:�E 1.561

I�i I CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA» I:
� $'.-",;

c;- A ,,-, f""'1 � �..... ,'''. ;[- i'�'" 'I,'s .

�.r!
' I�-", ,:;:::" I.._..r'"'........ li

�� l! T UTa ., td.,� "AW"u""Uj\" 1. �""_���Wlãõiiiiâiiz&iOi;,�'::;';:'_·',iliiit;mtliiiiiiiiiii.iiii__!,'E:'
,:�2J �J - MI:l1mes de cnr'l-W� -.

Ia,tl."Tí\l ��1 CflAPDE fíEPURATlVl1 L\' :_: :-"'q;

�� Om':lf Carne';ro Rdbesro - flau�ino ��endes da S;lva �� I
.

'

-==1; lle;�e��1 conforto
�l� UI � li II U_u IV� I ��� '�J"- Ri _''' ".- � .,�� r,

,

�} ENGENBEIROIi fJIVI"� �,� ! G�ttsr:;'\;� ��.:',��
I 'I rt�om p�ssad�o

�'� r- I

�:�� �, IEx-chefe d"a c1inie'j do Hospi i� Ot.imos bcsques
01 L'�,�i I

tal de Nurnbercr, (p .. ·r�·5'-,-_,," �

�] R 15 d N b 416 SALAS 12 13 ''''L.I
'"

.�-,,� ae§Cj�nço: quartos
t,;'

ua e �Jvem ro, ,� l�ANDAR �f� Indôrg Durkhardt e Pro!eSSOI -

��� kl Erwin Krel.lter) Ca 1')a íE f� So � te j ros

� TeL 1503 Curitiba ll'J Paraná � Especlaileda em c!rurgla

ki1 �
geral

t.�� f5J
i:;!ta cirurgia, ginaecalogia, (do-

�� � :�nças das senhoras) e partos,

�� � I cirurgia do sistema nervoso e

� lIÍi operações de pla;tica
_ESC�:utosamente Familiar

� Obras contratadas no a_ semestre �I ;�N��\r��sl�õ��al�,.;1
'. = -:Y""'**"""",_....-

':foi d 1937
l� das 15 ás 16 112 horas. TAMA�NCOS Fi-:::;",r"'J'Tt�SIA

f,;,..",:,-"�,_",,j;:
e �,��,_>.' TELEF. 1.28) ,

P Ai� R A

�� dponte cdm concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � RE51DENCIA- Rua Este rt!.1a lie banho
t� onte e concreto armado sôbre o Rio S. João (Estr. Curitiba-]oinvile) � I

__

ves Junior N. 26
.,�:< Prefeitura e Forum de Mafra Ii'''� TELEr. 1.131

TYPO �r�RI9C/\. "Salto al�o, cepo pintado a Dz 18t,
�;� !fHJrup Escolar de Mafn �� ii

» SAi\DAdA. Salto baixo» «Dz. 14$000 11-� Grupo Escolar d� Rio N�gro �
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz.

��� Grupo Escolar de Ifali � LUC3A --5E V�l1da� por rarejo e atac3d,) I�
,"t1,,� Mdternldade de Rio Negro ,_,_A o eouforlavel prtdio de Iesi- ua un: ellC'iro i\Lfrá, 39 i!

�,':�,�_�_� ES,tação Experime�tal de Vít,icultu,ra em TiJ'ueo Preto (Paraná) �.;' d"ocia á rua Est\;'Ies JUlll('< CORTUME c TA,Vi/-\NCAR1AS--;)ARí-í.. , k,,)S'
'"

,'-:l DIversa. construções de resldenclas � D.179.. ". L ri EI! HEUX
'I

}�1 , "',,, _
. ..' " r�1 lratar no Banco Agnc;la, li PEDIDOS DO INTERIOR A CUXA POSTAL 124 II

���������� Rua liajano 16, � _ _ _

u

��
, _:.

�o:!iIi

P. de
M.r--DI r-,�'Ot:.." � '-.."

Especialista em molesNas de creanças, nervos

impuludismo e moles tias da pele
Tratamento do .mpal.rd. -; no e da') rnolestlas da pe-

le e nervosas pela filltohemot/zerapia .1
Consultoria e residencia '-Praça 15 de Novembro, 13 \

: Telefone, 1.584 II Consuttas--Dss 8 às 11 e das 14 às 16 horas
�- ....----� .......�-.,.....", ......�-"""�. - .. ....-...-.-�_ . .,._� ..._-�_..._---� --

,

�,
't· "l

/k"J
·.{i
..-{0

l":_,_
""

para
para

üller'
w
J
IIII :Esteves Junior 93
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A 9.6.zETA-Flonanu!J(o)u::l �O-II-I.937

B�2��:iV2�����§7.l9�������'JeGe���.�·���������wÀvA���_A.W���"A -". ". �

iCp��cTo �AS I���� I� que é o orgulho do P\)VO de Florianopolis " �
� �

� r\Jenhurn concurrente possue stock pare- m
�� cído e por preços tão razoaveis �.� �
� $ "

Sedas estampadas, tudo que é
Il) � I� o melhor ates- rftiJdernissima, ludo SI!! encan..

A MODA M6RA NA �
��!(� CASA lRES IRIVÍAos. �

•�t�
tado e' a tra, tais come crepes, renarás, ·

��: VENHA VISITA -LA E :;
�

preferencia da peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEI =�
�� TAMENTE CERTA, DE QUE

ePte !

0------_0

,�: 1--"-''q.W

I
I

!

Noivo. na mais rósea quadra da vida, quão satisfeito

não se sentiria V. Excia. em fa1er contente a eleita de seu

nados con ao OOb'c}·' sêdas para o verão ardente de Ploria-

IA Casa Três Ir-

mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

capital elegante.
_._j

o MA.IOR EMFORIO
ILINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM- A maior novidades em Sedas no )

: PLETOS DE 12$,14$, 15$, 16$,10$, 20$,22$, 24$, 26$, Ria e São Paula. AcabaUlt.us de :
:I 20$, 30$, 32$, LINHO BRANCO DA I\IELHOR MARCA MUN- receber di,.étam�nte das 'abri' :�
� DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ PJR 40$000 C.S .. Por preç(�s nunca vistos �1
a XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO \ POR �;• SO::::'.TIMEN10S COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, ,.

�� 27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES- �::7
U EM CORES. TIDOS PARA BAIL ES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. �;�
• COM I METE0 DE LARGURA. $: "

�â ��•. ,
� 'i!.�p

I Partidas de linho das melhores qualidades ii
� por 1:500$000 corn 10 peças �
�Atenção! �tenção!��I Grarde �:"""rtirrleí)to de péles, Renard Arger--:ter ��
�:� f-';;:er""f�rd rf",arfA()r'1 da )'�Iasc'''', R·r-:;"nar"d V';;�f-rnelho-'Renard preto. Casacos de Péles ��
�. da t-r-'1elhc,r� qUê'Jilidade - Curtos e 314, de�te a:tigo da�os desconto� especiais �r� para todos terem rnargen, de fazer eu �s r:ornpras de peles e aprov,�lta,�las para ��
� as festas. - LUVAS DF" PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ �� Visitai nassa expasição, principalmel1te aos domingos �:....�
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EDIFICIO PRO'PRIO

• " '" �. 0.0

ALI TUDO E' BOM E FINO
I

0--------0

Quer ser amável com a sua esposa, filhinha,

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de festas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Ir:não's

.--'-- 1

V. Excia. já viu os I
"
filindos linhos para ho-

mens?

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

OE SEDAS

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para o nosso mundo elegante

A CASA

as ultimas creações da moda =

mais modernos artigos para presente

CASA
F""'-.;;;pi!idJl\'l

QUE MAIS BARATO
MACEOONIA

VENDE
e TRAJADO 9RUA

Desporto
/

A's 9,30 horas-l a. elimina
toria da corrida de 100 metros.

A's 9,35 horas--2a. elimina
toria da corrida de 100 metros.

A's 9,45 horas-e- 1 a. elimina-ltoria da corrida de 200 metros.

A's 9,50 horas-2a. elirnma
toria da corrida de 200 metros.

A's 10,00 horas- 3a. elimina- SAO PAULO, 19 _ O sr. Getu-
toria da corrida de 200 metros. lío Vargas, presidente da Republíca,
A' s 10.00 horas-Volley-ball assim respondeu á direção do Par-

-Vencedor x Fôrça Pública. tido Repubíicano Paulista, telegra-
A's 10,30 horas-ia. sClI'I_lmade apoio .qu_:lhtdir,iu ,ha dias

fi I d id d ')00 laqueia agremiaçao partídartat
tld

,

a corri a e � met�05. «Heitor Penteado, Jose' L. Sobrí-
A s 10,40 horas-2a. semi-h- nho, Cesar Vergueiro e demaís mem-

nal da corrida de 200 metros. I bros do P. R. P. -S. Paulo - Te-
-- nho o prazer de acusar o recebi-

A's 1400 horas-Desfile dos mente do telegrama de 12 do cor-

I

'
rente e agradecer a manifestaçãoatleta,s. de confiança e expressiva atitude do

A s 14.10 horas--Hino Na- P. R. P. de apoio a' nova constitui-
cional. ção.-Cordials saudações ».

A's 14,20 horas-Juramento E
-

xonera�aoOlimpico.
A's 14,30 l'Gras-Demonslra

ção de ginástica em paralelas pe-

1)5 ginastas do Sport Clube Flo
rianopolis.
A's 14,45

IRIS X r�TLETICO

No gramado da F_ C. D.
encontrara-se ontem em uma par
rid� amistosa as equipes princi
pais dos clubes Íris e A'lético,
eaindo vencedor o primeiro pelo
score de 2 x I.

Cornpeticão atlética
de 21 de Novembro

PROGRAMA

o �OMAND1"NTE
�AS�ARDO SOLIDA
RIO �OM O PRESI
DENTE DA REPU

BLI�A

I �_º_S_S._�_y_I_.º_�
da BILHETE

Loteria do Estado D E C R E T A D A
de Santa Catarina A

. -

organszaçao
Justiça

nova
P'ra Você

RESULTADO DOS
PREMIOS MAIORES
DA LOTERIA DO ES
TADO., EXTRA�AO
DEANTE-ONTEM

Recebi sua cartinha.
Supunha que já estivesse medóra- nos abespinhada, mas conclui não

ter, em nada, abrandado o seu

aborrecimento. Extranha Você
RIO, 19 Foi baixado o decreto dispondo sobre a extinção na que eu viva parado á porta do

12305 50:000$000 Justiça Federal, do andamento das causas em curso e discriminando as « Paraizo » bisbilhotando o que
3658 4'000$000 respetivas providencias. alí vão comprar as senhoras e
1353 2:500$000 O decreto extingue os cargos pe [uíaes te Ieraís nos Estados, no senhoritas e ao envez de me preo-.

Distrito Federal e no Territorio do Acre.
1947 1:000$000

I Os recursos interpostos e as sentenças, proferidas pelos juizes, cupar com a minha indumentaria.
7296 1:000$000 serão encaminhadas, dentro de 15 dias, para os tribun�is de apelaçã?, Censura-me de ter feito um ter-
2419 500$000 ou nos casos do artigo 101, paragrafo d?ze, num.ero dOIS da. Constitu�- .::l, que Você já conhece mais
5159 500$000 I cão ao Supremo Tribunal Federal, por íntermedío dos respetívos presi- 2) iguais, quando a minha ami-dentes.
11434 500$000 Os feitos civis ou criminais, quando não houver sentença serão guinha se recorda de ter ouvido
14777 500$000 remetidos, dentro de dez dias, pelos presiden tes dos tribunais de A pela- o sr. José Elias dizer e mostrar
15901 500$000 ção dos Estados, Distrito Federal � Territorio �o f\cre, sen.do. di�tribuj· a um freguez as maiores novida-

dos aos juizes de primeira entrancía das varas CIVCIS ou cnrrunais, con- d ,,' , h
, .. forme a especie, o1fservadas as regras gerais de competencta, prescritas es em ca"e.mllas para

.

omens,
O de .numer� 11434 fOI vendido

I na legislação local,ressa!_vado o díspmto neste decreto,tambem n ')s artigos I de u_ma vane��de superior a 20.)
em Florianopolis e o de n. 15901 107 e 108 da Constttuíçãe, I padroes. Os criticos, minhas ami
em Urussanga. Os demais núrne- A!,s tribunais competentes,. co�forme os artig�s �07 e 108 da I guinhas, são assim mesmo não

b id d
..

d I Constituiçao Federal nos Estados, Dlstrtto Federal e 'I'errttoríc do Acre, Ih .c ,

"

ros sa e�se ter�m SI o a qm.fI os. serão remetidos, dentro de 15 dias, mediante despacho dos ralatores ou

10
am para SI, preocupam-se so

por pessoas residentes no RIO de presidentes, quando ainda não foram destríbuídos os fei�os civeis ou cri- co.m o� <ilut�Oi. Desta., vez toma
J'aneiro. minais t; se encontrem na Corte SUj)r�ma, aguardando Ju.lgamento. rei mais cuidado, e la passei ao

Todos os feitos de competencía do Supremo 'I'rfbunal Federal Papá Noel o seguinte aviso' «Ve-
ser ro julgados por turmas de cinco juizes, sendo revogado o artigo ter- lho de Natal S'

. I' bceiro do Decreto rr , 19.655. .

. I quizer em rar-

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, serão substítuídos se de mim, traga-me do «Parai
es�rivão de Jal·aguá I por desembargadores do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, por so • um dos falados córtes de

ordem de antiguidade.
. casem ira , padrão da moda».

Continua vigorando o mandado de segurança, nos termos da lei
FRA D .VPelo sr. governador do Estado n·. 191 excepto quanto aos atos do presidente da Republíca e dos mi- I .., OLO

foi aprovado o concurso realizado nistros'de Estado.
em Jaraguá para provimente do I O m�ndado de segurança co�tra os atos

.

das dex:tais. a�tocida- FALECIMENTOS
oficio de Escrivão de Paz da séde I des federais, sao de estrita �ompetencla de um, dOl� ou três JUizes d.a
d I d d I capital, a quem couber o feito, nos termo. do artígo 108 da Constí- ILMA DO VALE PEREIRAaque a comarca, sen o nomea o, tuícão.
para exercê-lo, o nosso presado I As justiças dos Estados, DiJtrito.Federal e Territ?r.io d.o �cre,
eoléga de imprensa jornalista Ar- I enquanto não forem promulgados os coãígos do prq<:esso CIVil e crímínal,
t M lle

I

aplicarão a legislação local vigente, no processo e julgamento das �au-ur li r.
sas, até agora de competencia da Ju sttça Federal, salvo quando regidas

LICENÇA
por leis especiais.

CONCWIDA SUSPE�SOS
,

OS feitos de
Ao sr. Domingos Rocha, Escri-

d dvão do Cível e demais anexos da entes o
comarca do Urussanga, foram
concedidos quatro mêses de licen- balhoça, em vista do atestado médico

No cargo de professora da escola que apresentou, para tratamento
de passagem, no muníctpfa de Ti- de saúde. RIO, 17 Est1io suspensos todos

jacas, foi aposentada a complemen- --. I d
A

os feitos r�lativos a acidentes .no tra-
tarista Dulce Carvalho Ternes.· , Flsca O porto I ball�o, ate que o assunto seja re-

I de Laguna S_O_IV_ld_O_. _

Nomeado Ministro A pe.ido, loi Antonio P"l<o I
de Sousa, exonerado do cargo de!

do S T M fiscal da taxa de cáis do pôrto!
• • • de Laguna, sendo nomeado, para'

RIO, 17 O chefe da Nação no substituí-lo, José Francisco da
meou, por decreto de hoje, o sr Silva, o qual perceberá a gratifi- I

Armando de Alencar, Ministro do cação marcada em lei. I

Supremo Tribunal MiUtar.

P ABERTURA-

osso certificar que empreguei,
DE PROPOSTAS

com otimos resultados, o renoma-

do prodúto «APYKETINA» ,nas

algias leproticas, sem notar alte
ração da função cardíaca.

RIO, 19 - Do comandante Her.
colino Cascardo, recebeu o presidente
Getuíio Vargas o seguinte telegra
ma:
-«RIO r 1 - O discurso de on

tem, de vossa excdoncía, repõe a

revolução de 30 em seu curso glo
rioso para a felicídade do nosso

Brasil. Queira aceitar meus aplau
sos e solídarieda.de.- Hecolíno Cas
cardo »,

Como deverão ser encaminhados.,
vante., os processas

Agradecen
do a solida
riedade

do P. R. p.

PRIMAVERA

NOMEADO

A data de hoje regista o ani
versario natalicio da graciosa e

gentilissima senhorinha lima do
Vale Pereira, um dos mais en-
cantadores elementos da nossa
JEUNESSE-DORE'E e diléta fi-

•
lha do sr. José do Vale Pereira.

comunistas do co�er?io dest� praç� .

I A distinta anIversanante que
é aplicada aluna do Ginásio Co

PORTO ALEGRE, '19 -Assim legio Coração de Jesus será hoje.
se expressou o tenente-coronel 0- por certo muito homenageada.
dilio Denys, comandante do 70.
B. C., em seu boletim sôbre a ex-

FAZEM ANOS HOJE:

pulsão de praças extremistas:
«São expulsos das fileiras do

Exército e em consequencia ex

clurdos do estado efeti vo desta
unidade, de acôrdo com o art.

60�do Ragulamento Desciplinar
do"- Exército, os primeiros cabos
DarcÍiNapoleão Zettermann e Sa
dí Del Fabre; segundos ditos As
sis Octaviano de Campos e Lau- PELOS CLUBES

ro dos Santos Machado; s(,ldados
Juvenil Pereira Dias, João San-
tos Ja Silva, por haver se com- Realizar-se-á hoje, ás 21 horas,provado em sindicancia mandada Inos e egantes salões do simpati-proceder em Boletim Regimental co « Clube Recreativo Primavera »,n' 257, de 30 de outub:o do cor-

uma soirée-dansante, que serárente ano, que os refendos cab�s abrilhandada pelo Jazz-Band do.

da e soldados. �e achavam envol�I-; 140. B. C.
dos em atIvIdades consplratonas

I
comunistas, o que clara, insofis- CHEGAM UNS
mavel e irretorquivelmente se ha I

constatado, não só em virtude dos
documentos apreendidos, como

tambem e sobretudo, pela confis
são mesma dos acusados e de
poimento de testemunhas.

!So�dados
•

aCI-

Tra ..

A pedido, foi Olíndína Víeira exo

nerada do cargo de professora da
escola mixta de Campeche neste mu

nicípio.
horas-Salto em I Aposentadoria

altura.
A's 15,10 horas-Final da

corrida de 100 m tros,

A's 15,15 hoi ,,>-Arreme$so
de peso. .

A's 15,30 hO['ls-Final da
corrida de 200 melros.

A's 15,40 horas-Séllto em

distancia.
A's 16,00 horas-Lançamento

de disco e V\'ollty· balí -Vence
dor x Aldo Luz.

A'� 16,15 horas-C(,rrida de
800 metros.

A's 16,25 horas-Salto com

vara.

A 's 16,45 horas-Arremesso
de dardo.
A' s I 7 I t O horas-Corrida ra·

l:\ de 3.000 metros.

A' s 1 7,30 horas- Corrida de
revezamento 4 x 200 metros.

EDITAL

o sr. Virgilio José Garcia, re
presentante comercial:

O sr. Otávio de Almeida Ma
chado;
a menina Enri-Terezmha, fio.

lha do sr. Rafael Peluso;
a exma. professora Emilia

Guedes.

CLUBE R

O sr. dr. Francisco V. Bouli-
_

treau, Engenheiro·Chefe da Fisca-, Nlização do Pôrto de Florianópolis, OVO
marcou o dia 23, para a abertura
das propostas enviadas para a

compra de batelões pertencentes
áquela repartição.

COSTA

• •

ViCe-rei

Etiopia(a) Dr. Alfredo Cinielo. DR. OSLIN

Encontra-se nesta cap.itaI o
nosso prezado conterraneo dr.
Oslin Costa, provecto advogado
residente em Indaial e nossO.
colega de imprellda.

Medico estagiaria
do Departamento de
da Lepra. São Paulo.

voluntario Dr. Pedro da Moura Ferro
Profilaxia Advogado

Hau Traiano n I ---------------------

Ora. Josefí'1a Flaks Schweidson
MEDICA SEGUNDO DALA COSTA

Acha-se entre nós o distiniOl
cavalheiro sr. Segundo Dala
Costa, acatado industrial e ope-.
rosa prefeito do municipio de
Concordia.
Fazemos votos de feliz perma

nencia entre nós.

o sabão

"Virgem EspeciéJida�e"
de Wetzel & eia••• Jainville (MARCA REGISTRADL\ ...

recon1menda-se tanto para roupa fina como para roupa COmmUfTl
w .. la....-Tã..73......�....�*�I��..i.i�m...*�;=·=·�;�;;�=�..mI......
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