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d I vos aO 'corrente mez te -
ep b ea

cipa o nha)nif1ci no proximó dia
O ministro da Fazenda 27' e Que às pensões re ..

' Em 1889, tínhamos um

determinou ao diretor ·da lativas aos meses de no- orçamento de 190 mil con-

Despnr:wa que o nagâmen- veffib,'",r,'o.e dezembro se,)· fim tos e hoje de 4 milhões de
"'.. i'

\ contos, uma produção in-
to . dos vencimentos do nes ) pagas, conjuntamente, a dustrial de 500 mil contos
soai ativD e inativo relatí- par·tir do dia "l do mas e agora de 12 milhões de

vindo.uro..
'

contos, uma exportação de
- - ---.,.---- ---------

O a,bono dos vencímen 260 milhões 'de contos.ve

O ln'terven tor Ne- tos de d,ezembrn do nas-
uma importação, de 200

• mil contos, agora elevada
A

R' seal atiVQ e inativo sara ,a 5 milhões de contos, 9
reu amos efetuado por',antecipaçio a mil, quilometros de ferro

cameear 'do dia. 20 do mp.s-'
.

vias, e hoje 35 mil quilo-
mo, mas.

..
'

metros, uma produção agri-
.

O.u t d D
. . cola .dum milhão de contos,

.
/ !.ute er a' eg1i8Sa ra

I ,agora excedendo d� 10 mi-
A Band�ira Nacional não si�boliza a Patria apenas pela tomou fodas as provi,deno lhões de contos, oito mil

liz éombinação das côres e dos desenhos. Ha, debaixo dessas tias �e�$e sentido. escolas, com 260 mil .alu-
res e nos contornos desses desenhos, um sentido muito mais nos, e hoje 37 mil, com 3
evado muito mais sublime: é a sintese espiritual da nossa vi- ... ' .-----�---- milhões e meio de 'alunos,
ai a dnidade indissoluvel do nosso territorio; são os degraus {) '�eiJft disposto a estu- 15 milhões de habitantes e

u�, com sacrificio e tenacidade, galgamos nas paginas da histo dar "ovas P i."iJpostas ho ie 45 milhões. Estes alo'
ia' são as nossas alegrias e as nossas apreensões, os nossos cos-

'

", ;, de Pé.lz , garismos "mostram que a

umes e a nossa língua: são a� tradições da ,na.cionalidade, .au- Republica foi benefica, por-
éoladas pelo sangue dos que tombaram para faze-la grande e "

que creou, possibilidades
eápeitada, daqueles que sucumbiram na realização -de ��bi�i�s:- !\. que facilitaram o extraor-
0S ideais patrioticos, quer na luta sangrenta com. os mImIg05, RIQ, 18 (de Berlim, .da \ dinario progresso e deram «As malas pelo correio de
uer no combate incruento do trabalho, das iniciativas, dos ef!l�re- .,1 Associàted "Preas, agencia ao Brasil e aos brasileiros Flotianopolis ho]e, dia 17, ex-
ndimentos sociais, economicos e políticos. H�, néssa .Ban�eIra, norte-americana.) Em cir- '. paz, prestigio e bem estar. pedidas. par .. o Sul do Estado
s proprios erros daqueles que, no d�curso da no�s� vida inde-].

I culos
, oficiosps, ad';:nite-se�a. O desenvolvimento espan- voltaram a seguir á séde regio-endente mal interpretaram os. anceios da coletividade, ou os

I pçssibilídade de vir a Ale- toso que ternos tido e que nal, em face de inundação de''ontraria�am. Sim, porque esses erros provocaram o brio e dig- I manha a examinar 'uma de ano para ano mais se trecho rodoviario.
nidade nacionais, e plasmaram em paginas maravilhosas de civis- I eventual oferta de media- acentua, é, motivo de legi-

I'
Possivelmeàte ii interrupção

mo, toda a vitalidade da raça brasileira. /

I
ção por parte dos Estados timo orgulho. de brasileiros,

.
do tráfego postal para o Sul do

\ E mio só isso.
'.

Unidos;' sê '.
essa mediação pois constitue uma dernons- Estado perdurará por mais al-

Ha, na Bandeira idolatrada do Brasil, um, constante a-

RIO" 18 .� Na.. ,.- I fôr in.sÍ)irada num balanço tração evidente de' exce- •

guns dias".ceno á boa vontade do povo, um ardoroso apelo a todos, para
� I

d eun�ao i� dos objetivos de guerra que pcionais qualidades de tra- , O tráfego postal para o Nor-
que, cultuando as tradições que nos fizeram fortes e P?derosos, de, on�em os. governa o� I veiiham a ser expostos ofi- balho. e inteligencia do nos- lte do Estado, pela mesma ra-
saibamos cada vez me!ho.r ,�onstru.ir a grandeza_d�_ Patria, ,den-/ res e lI�terventores· o sr. cíal e" definitivamente tan- so povo e assegura ao Bra- zão, vem sendo' feito precaria-trb dos sacrosantos prmcipios da Igualdade, da uniao, da liber- dr. Nereu Ramos, em, seu to pelos aliados como pela Sil um futuro dos mais mente, sujeito li qualquer me-
dade, naquela frase lapidar' do ?resi?en�e ,Getulio Vargas, de que noine e 'no de seus cole- ! ,Alem�n?�'pára'o fim de brilhantes no cenario mun- menta a interrl'pções» ..todos somos pequenos e que so o Brasil e gran�e. .. ga j saudou o ministro I

se estao�lecerA uma base dial". I . ,,_, '; .' .

, .

, Esta deve. ser,

a.
'nossa homenagem, no dia de hoje, ao 'M r' h A

.

t'd : comum de acordo.
,

.'
_ , 'o', "," .L)nhos:-pafa ternos e casemiras

imaculado Pavilhão Nacional: honra-lo como 9 souberam hon�ar da. a ln a sr, ris i es, UMA ASSINATURA MENSAL em córtes no

as gerações do 'pl:\ssaqo e conserv.11I"'lo',honrà4o para
.

as '. ger;:lço�s Gutlh al1 :que r,�,spondeu J' --- ---:��---.-
•
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- MOVEIS PARA ESCRI'(ORIOS RECIFE, 18-Veri(icou'-� um

'-',",

e so' a'mos recebe... desastre de gr�ves consequen-
" ',,' I cias com. � .

trem "intér�stadual
, ,

- '"j que se dlrlg1à de�sta ·capl�al pa·
. A'· M'

.

',O,,'·", ',-',' >.',0 E'·''.. ' L,- ·A""_' R,".' 'I" ra Maceió. Ouando o comboioO dI'stI'nto e" co�petenté co- : que' todos 'os <" homens do mar"
passava sobre "uma portfe, ·nasmandante do vapor, ITÁPERU-I da Cia. Costei:a tributam .a� sr.

proximidades de Palmares, virá-NA, sr. Belmiro dos Sant.os V.a-I Celso �a�os.,' flg.ur� a�atadIssIma ram'. três c.a.rros de- .. passageiros.S 1 t efe da empre vsnr.·van.·nhas Estàntes "Cadelras diratoriaslente, e os srs. Fausto 1 veIra, ,e pres IglOsa na r fI -

lU '0.0 - fi!t Em consequencia morreram. m6diato e Almir Malheiros, pi-I za de navegação.." Classificadores -Arquivos ete. ete. varios passageiros, sendô' elev.�loto, numa prova de amizade e· Em nome' do homenagea�o, do o numero de feridos."
apreço para com o nosso ill.lstre. em vibrante e

, formosa, oraçao, Seguiram para o lo"cal trens
conterraneo sr. Celso, Ramos, de- falou o sr. ?r. Cesar Seara, que

de socorro, dev-endo os feridosdicado agerite da ,Cia. Costeira.� foi muito aplaudido.
._ serem transportados a esta ta.

Lloyd Nacional S. A. oferece- , ,

.
"

•

d
'" "t 1

'"

':'��h:::'�·::::::,:::v:::'.llDpressiOnante suiel 10 R.;crUdesce a ati-
� :;!i:�::::�:s:e:::7�: de dOI-sapal'"x"o·'n'a'dos"

vidade . dos . ger-
O cardaplo era o segumte: 'mant"'co's"AIItlôsso á autantan". . ,

"

.

Mayonnaaise á Celso Ramos, '", ...

salada mixta á "Itaperuna"; fi- 1 RIO; 18-A casa n. 3 da Tra- nos de idade. Morava ela em quasi vasia, adICIonado a certa RIO, 18 (Teleg. dê Paris, da
let de robalo á cte. Valente; filet: Chu.sraseo a(ts go- ves�a Vista Aleg�e foi abalada,! companhia de sua mãe, d, Lau- quantidade de soda. United Press, agencia ndrte-ame-
mignon á" A Gazeta"; sobre- i ve ..n�dores e inter.. na noite de ontem, por um im-I ra Alves, e era operaria da Fa-

Sobrevoando a In- ricana) -Despach�s que chegam
mêsa: compostos à "Diário Ofi-,' ventores pressionante pacto de morte, que brica Bandeirantes, á rua Sena-

i dá' fre'nte ocidental eXpreSSll11l
cial"; vinhos branco, tinto e cer- a todos estarreceu, dadas as dor Pompeu. glaterru I que recrud�sceu subitamente a

veja á Cesar Seára; aperitivo
I ,

circunstancias dramaticas que o
'

I I atividade ao lonlo da fronteira
3x1; café, licores, charutos á Im-" revestiram. UM INCiDENTE DESAGRA- RIO, 18 (Telegrama de LON-" franco-alemã, desde Wissembur-
bituba.' i Empolgados por uma paixão DAVEL ,DRES, da Havas, agepcia fran- go ao extremo norte do terrenp

O almôsso decorreu num am- impossivel, e desesperados pelo I
' 'cêsa)-A respeito de alarme da-' onde se desenrolÇlm as operações

biênte de iúblIo e c�rdialidade,! proximo. e irremediavel fi�n .de
I

A' circunstancia de �_orarem do esta manhã em. todo o su- i sobre o triangulo formado pelas
terldo o nosso presado e inteli- I

seus sonhos de amor, dOlS JO- sob o mesmo teta, faclhtou e doeste do Lancashlre, onde tam- fronteiras da França, e dizem
gente patricio piloto do ITAPE- vens apelaram para a morte, �ropiciou o romance

_

de amor, bem soaram as sirenes sabe-se que cinco importantes' ataques
RUNA, sr. Almir Malheiros, sau-I como derradeira solução ao' seu surgido entre Irai e Aurea. Sur-, que teve corno causa o apareci- do inimigo

\
toram rechassados,

dado '0 homenageado em magni- malsinado romance, ' '

.. 1 preendendo os dois em palestra,' menta de um avião negro que dando a entender que as tropas
fico, discurso em 'qu� expressou Ingerindo ambos grande quan- 'I' Rosa, amante de Irai, invetivou i

foi percebido 'voando sobre aque- de Gamelin oqtiveram ligeiras
a 'imensa satisfação dos marujos tidade de formicida, ele ,morreu a ambos, incidente esse que a- : la região. , . :vantagens em solo inimigo.,
daquele navio, em prestar tão instantaneamente) ao passo que I cabrunhou visivelmente os dois, A artilharia anti-âerea abril.lsignificativa homenagem, prova elá encontra-se em plena agonia namorados.

,
"

., I fogo sobre o aparelho, que. to- M'anlf�stac ..)e. aRti-
eloquente da estima e admiração no Pronto Socorro.

,

Por certo, nasceu daI a Idea

I
m0l! rumo do mar da Irlanda, �, nazistas

do duplo suicidio que, madura- em fuga vertiginosa.Raptou a noiva A TRAGEDIA QUE SE mente premeditado, os dois vie- BRAGA, ,18 (Teleg�: da United
RECONSTITUE J:.am a tomar tragicamente na

I
-"'-"' .. -----,-.. - _ .. - -- .. _ ...... - ... ,. Press, agencia norte-americana)RIO, (17 ·A. N.) - Telegrama noite de ontem. , -Esta 'cidade ie viu invaçida,de Belo Horizonte, relata que Irai Vieira da Silva e, Candi.

' 4"rm�unento para o dêsde as prime'iras horas da ma-Antonio Clemente, noivo da me- RIO, 18-0 presidente da Re- da Aurea da Silva foram os ELE MORTO, ELA AGONI- G;anadá drugada d� ôn�em, por numero-
nor Maria Pereira, de 17 anos, publicª oferecerá, hoje, Pa Ilha protagonistas do emocionante ZANTE sas forças das tropas de assalto
raptou-a nas vesperas do casa- das Flores, um churrasco aos go- episodio., Ele, com 24 anos de RIO,' 18 (Telegrama de OT- e da policia �Üemãs;','pcd�rosa-mento, que estava marcado pa-. vernadores de Minas Geraes e idade, trabalhava no comercio ,e A casa em que moravam, que I TAWA, da Havas, agencia fran- mente arinadas cóm metralhado-ra o último sabado deste mês. do Territorio do Acre e ,aos in- era amasiado com Rita Alves, é de' habitação coletiva, sGrviu cês:a)-Afirma-se. que o Canadá I ras e carros bIíndadós, que ocuSegundo declarou a progenitora terventores dos demais Estados. de cuja união nasceram dois fi- de cenario ao du-plo apelo á fez uma grande encomenda de I

param os, principais 'centros .. ,da menor, sua tilha foi tirada Foram convidados para ,esse lhinhos, Heloisa, de 2 anos, e morte. Irai foi encontrado aviões aos' EE. UU. e que �stá I tudantis, ao tempo em' que inide, casa á força, não sabendo a churrasco todos os ministros de
I'
Helio, de alguns meses apenaS morto, e. Aurea, viva ainda, mas negociando tambem a aquisição ciaram uma campanha contra'q�e atribuir o inesperado proce- Estado, o prefeito do Distrito de vida. em estado de inconsciéncia. de tpda especie de equipamento os estudantes universit:arios tche,.dll?ent� de Ant.onio C:I,emente, Fe.d:ral, o chefe <;I.e polici�,. o] �ra flagrante a disparidade. Ao lad<? do quadro. tragica, militar. Neílhuma informação cos,' os quais, durante os últimosPOIS ate, os padrmhos Ja esta- preSIdente do Banco do BrasIl e de Idade entre ambos .. Candida caraterizando '. o suicidio, encon- ofidal 'foi possiveI obter sobre o dias, têm estado efetuando -1\1-convidados. outras altas autoridades. : Aurea, não contava senão 14 a- trava-se· uma lata de formicida,: aSslwto. nifestações anti-!1azistas,

10
, RIO, 17 .(Telegrama de SER-

I LIM, da Associated Press Agen- ,

,
cia norte-arnericanaj-c-A agencia.

oficial DNB informa que o tra-
balho maritimo dos navios ale
mães tem sido mais ativo' do
que anunciam os comunicados

.

de guerra. Contradizendo- as re

petidas noticias do inimigo, que
informa ter afundado vários sub
marinos alemães, a agencia DNB
anuncia que uma 'ininterrupta
ação marifima tem feito com

que varios navios inglêses este-

jam perdidos.
.'

o trabalho dos lia·
vios alemães

�alldoll •• ministr� da
�lariDha

T�afêgo pos-
tal

Nota da" Chefia do Tra
fego Postal da Diretoria
Regional

. dos . Correios e

Telegrafes deste Estado

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·Cõntpal1ífiif�ttacttm({t de�' Nlfvegá ..
:

çàu Costeira
,

1.0.Q$6aO
VENDE-SE o material abai- "�

I ,xo para bioicleta:
1 roda traseira completa,' .corn: '

torpedo, camara de ar' e pneu ..
1 roda -dianteira completa, C0m:'

I camara
.

de ar e' pneu.
· 1 garfo com o guidon e breque!

_____íiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiii__;;;;,;iiiiBiii__....__iiiiiiiii; iiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiíiii ;;;;;;;;;__Uiiiiiiiiiiiliiiiiíiiiiiiiiiliíiiiiiiiii!iii!iiiliiiiiiiiiiiii i - de mão •

; 1 corrente.

15 de 1 mensageira completa. ,

iI silim.
! 1 par de paralama.·

1 bolsa de couro com chaves.
Ver e 'tratar nos oficinas deste ,.

jornal.

o Paquete IfAQUATl',M xairáa 14 do
corrente para

'

Paranaguà, Antonina ,

Santos, Rio de janeiro, Imhitubô
Vitória, Baía, Maceió, Rio Grande

Recife e Cabe.íelo Pelotas e
Cal gas e passageiros para 'os demais por-

'

Porto Alegre 1.---

'os, sujeitos a baldeação no Rio de Janeiro. I.."
, Predios a
Aviso' Rcce?t-:;c carga, e encerre nd�s até a

. �e�per3 das saídas dos paquetes
e emite-se passagens, nos dias das saldas dos mesmos,

.

á vista do a
testado de vacina, selado "tom Rs. I $200 Federais. A bagagem .de porão deverá se

entregue, I"US Armazéns da Cornpan hia. na vespera das saidas ate as 16 horas
para ser ccndvzidô, gratu.i,taWtnte para bordo em ('mbarCdções el:peciais.
ESCRITORIO�P�1\ÇA 1 j DE NOVEMBRO, 22 SOB. (FI 'NE 1250)
ARMAZEN5--CAIS BADARÓ N.'3--(FONE·1666) -END. TElEG. C')STEIRA

Fundado em 26 de maio
de 1927

o Paquete tTAOIBI\' sairàa
Novembro

-

pa�a:

............................................ ioCi�•••••'..' ..

DRA. JOSEFINA FLAKS ,$CHWEtDSON I
'MÉDICA :

Ex:assasitentR do serviço de ginecologia dos hospitais da Gam- •

bõa, Fundação Gaffré - Guinle e S. Franciseo de Assis de> Rio :
de Janeiro. E-interna do serviço de Pediatria da Políclinica de :
B<'ltafego. :
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE SENHORAS E CREANÇAS •

Tratamento moderno das afecções do aparelho genito-urinário da :1mulher. - Disturbios da esfera sexual f@rninina. - Tratamento

positivo.na sinfecções gonococlcas. � Pªml1Wtrtt�s - Anexítes •
_ Clfnica Pediatrica e Higiene Infantil. � R.ooim!:ln� alimentares. :

DIATERMIA _ RAIOS ULTRA�VIOLETA 1!l l�Jll�A· •

VERMELHOS .1GONSULTóRIO
Rua Felipe SeJlJpidt, 39 Sobrado ' '

IConsultas das 10 ás l� f! das 14 ás 17 horas

FL O R I A N ó P O J,.IS.

..� ,
'.,. t . J•..

'OU,tu,bro
5

Quinta- .'eira
Fci . ntrrgue em IT.AJ�I ( alnçuda].

pela C DI1') ML1 UO. PREDIAL, Io pi.I11:0 de H�. h:(;OO$(IOO, que coube á
Co erru te. n. 2203., pertencente as preli-I'ta Itlbt8S W. ad(l,_ e_ .?�í 1 ��_���I�_S�:_:'�, _

.,

, .

'NoveDlbro
'1 ..8

JOAQUIM MA.DEIRA DR. AR'lUR. PEREIRA E
NEVES

r

OLIVEIRA
Cliaíca e Cirurgia de todas as mo-

. Res.: n. Vise. Ouro Preto 57 -

Iéstías 4ies olh.i __:. 'Clínica Geral Fone 1524.
COMPLETA APAMLHAGEM PARA Cons.: Vitor Mejr�J!ls, 22

'. ''A SUA ESPEC'lALIDADE Fone 1243. ,

€:••s , I\ua Joã. Pinta, 7-Sob. Doenças 'internas de crianças e

Fone 1 ;>i56'.' adultos '.

l\�s.: 1\. Tte. Silveira 57 _ Fone Doenças do sistema nervoso
1621 LABORATóRIO PE ANALISES

26-P CLINICAS
--- ' Aberto das 10 ás 12, e dãs 14 horas

·DR. MI8UEL BOABAID em diante

CliBica Geral' - Vias Urinárias Consultas diárias da 3 ás 6.
W ESPECIALISTA • I'em IJU)Jéstias pleuro�pulmonares --

I ������������
lbr(HltIUitt, a��ll;'-�u��rculose etc.) 'I'6p.s'. :. !l,. Jpa:o Pinte, 13' - Fone

15'�: .

Das 2 4,t " b.oTal!!
l\.I!.II.: !l . João' Pi�t8;':l- .,,;,;... Sl:)-lw --"

FoIW 1314'.
,.

DR.

'.

Sabado
Reahz=-s- mais .urn SORTEIO na Cre
dito �futDO Predial com 'um pr«-

I rr.io em mercadorias no valor de Rs.
6-:000$000 e muitos prt mias mer ores.

Dr. Armando Va-.
lerio de Assi�

.

->. ;"N'., Mediç,o .

Clinicá Médica de Crian
ças e Adultos

024-P
�.----------�----------

DR� AUGUSTO DE PAULA
iDuenças de Senhoras - Partos I- Operações.
Cons.: R. Vitor Meireles, 26 _ IFene 1485. •

Res:': R. Vise. Ouro Preto, 42 _

Fone '1355.

--"'--'---- ,---

.

Consultório t' Resldencia
em João Pessõa-cEst a

da Geral n. 64A.

Consultas. das 8 ás 1')
e 4 és 7.

Atende chamados á noite

Fretes
.

earqueire:

02á--P

CI�fino G., Gal-letti
. ADV(i) (iADO (

R, Felipe Schmid·t I) - Sob. -I����;;;ii��iiiiiij�Fone 1468. ,

,�-

DR. BEHIGIO
CLlNICA MJl:DICA

Mbléstip.s internas, em geral de Se-,
" nhorás e :erianças

"

I
Cons.: R. Trajano� l' _:_ Sob.
Fene 1592., . I
D�ariamente" das 9 ás 12, e, das

.

14 ás 17 horas
'

Res": J.v. Hercílíó Luz 186-
Fti.e 13.92 - Àtende chamados.

'j;ir.�iii'jrtfÃ:f:i:�:ÕÃ-siLVA
.: ADVOGADO

R. Felipe' SclinÍidt- 34 � Fone.
1631: .

I

__-------_�__�_�_-----__• I
DR. lIENRIQUE RUPP 1

JUNIOR
'

Serviços de,
------------------------�-

�')assagejíos e �je Carga�

de
SOCIEDADE ..COOPlllR.'\TI
VA DE RES�ONSABILIDA.

D]jJ LIMITADA
-

Para o SulPara o 'Norte
.

BANCO DE . CRÉDITO PO
PULAR E AGRICOLA DE

SANTA CATARINA
-(0)-

'Primeiro Banco fundado em

Santa Catarina

Empréstimos descontos co

branças

e finalmente em Ioda.
as atracções cuja ori.

,A.L>VOGADO
DEPóSITOS

R. Felipe Sc�idt _ Edifíc)o I

Aij1élia Neto - FLQRIANóPOmS
...........................

. DR. REDHe DE MOURA. I'FERRO
ADVOGi\DO L

�R. Trajano, l:_·Sob. _ Fon�

á vista, aviso prévio; limita
da, prazo f�

Rua Traj�no, 16

Em:rWlO P:J10PRIO

1

�'IRU'KG iAO 'DE'Ni;s'��� M�������i j-�' '-FLORIANóPOLIS - Rua Felipe SchIrlidt �
Edifício Amelia Neto - !1!Ol3RADO. SALA N. l �
CLINICA.ClRURGICA E PROTllESE nA :QOCCA !:

Aparelhamento' l'eccmt6:ruente ad'lu4'ldo, com todos ps t
aperf�içoameJ;lto!! da ...

t6chnlca mQdel'n� ir
DIA:J'BERMI,A - ALTA l"REQUtllNOIA [

'ii
ES�ECILIADADE �

Pontes. de Quro, ou de Platan, SEM COROAS, par� imitar os;
dentes naturais. Dentaduras Anatomicas, sistema alemaQ que :ger-;;:

. mite o.ter a imitação absoluta da dentadura natural. -'- Denta-i
du:r;�s SEM Abobada Palatina. - Dentaduras parciais, á base"
de Aço-Krupp inoxÍdavel. - Extração. INDOL<;m do nevo, semi Idesc.loração da côr do dente. - Branqueamen�o dos dentes'�-j
(r>esc?loração �ecurrdári�? - Electo C�agulaçao. - Resecçoesi Ide raIZ .. - ReImplantaçao e Implantaçao .- Therapia da

pa-Iradentese (Pyorrhéá). _ Cirurgia radical segundo o Prof.

Neumann, Berlim.
'

-,

CONSULTAS DAS 9 ÁS 11 E DA� 3 AS 6 HORAS i!
.As terças e' sextas.feiras, co�snltas nocturnas das 8 ás 9,39 � I

. ADVOGADO

AOS SABAD.S DE TARDE NÃO HA CON'SULTAS � I Es('ritório -- AVE�NIDA 6:ETÚLIO VARGAS - Resl'deAn�J'a -

_ H(i)RAS MARCADAS -'- I .
Residência: HOTEL BECKER

.

-

������..���__�����__� �����i JARAGVÁ ---�'�'--��--

PSf8 m·ais inforrnacões cem o J.lgente
CELSO, RAMO,S

ELIXIR DE - NOGUEI·RA
Empregado com suecasso em toda,

�s moleslia. provoniénte da syp,hilis e

Impurezas do sangue IRestaurante Liberdade
COais Liberdade Esquina

Saldanha f.\.A�r·illt-ln
ABERTO DIA E NOITE SERVE-SE ME]';U. PRATOS
VAIUADOS BEBIDAS NACI@NAIS E ESTRANJElHAS

Fornece mlfmitas a domicilio. '

.'

Dirigdo por etU propnetllrlO fi RNO l:H�lNCA'S
Fone . 1.093'

FERIDAS
ESPINHAS
ULCERAS
ECZEMAS
MANCHAS DA PELLE
DARTHROS
FLORES BRANCAS"
RHEUMATISMO
SCROPHULAS

SYPHILlTICAS
.�-------------------- --------_._---------'-

DR. LUIZ· DE SOUZA
gem sej. alIarca registrada

"'A V A;R I A'
- Milhares de curados -

Grande Depurativo do Sang'.w

Redator-artístico - Clementino de

Brito

REDAÇÃO E OFICINAS

R. CONSELHEffiO MAFRA, :>1-

FLORIANõPOLIS-S. CATARINA,

I Agentes-correspondentes em to
das as localidades do Estado.

I
iI C O L A B"O R A cÃ-O

O conceito expresso em artigo de
·

colaboração, mesmo solicitada;' não
implica em responsabilidade ou en

, dôsso por parte da Redação.

ASSINATURAS

ANO.,.. 50$000
SEMESTRE ,. .. 30$000
TRtMESTRE .... 15$000

S6. para � capital:

MÊS . 5$000
.

venda
VENDEM·SE os predios á Rua \

Conselheiro Mafra n. 22, Rua :

Jeronimo Coelho n. 5 e Avenida
Rio Branco n. 140. •

Informações com o sr. dr. Ader· ,

bal Ramos da Silva.
Rua Felipe Schmidt n. 34.

035 30V - 10 I

Grat�s'! !
,

I

I Quer receber uma bôa 3urpreI
aa que o fal á faliz e lhe ser.á de
'grande utilidade � escreva a M.
i Brandão, rua> das Maneeas, 35
I-Rio de Janeiro. (Selo para reR-

; posta). .

I
I
Exame

.

de admissão

! .

Aceitam-'le alunos de Jimhos.os
.

sexos que se qll�il'am habilitar
para o exame ele admissão' Da

Esc01a de Comerei,) Oll em
-

qual·
quer Ginasio.
InformaçõE>s nesta· g& 1I)·lleia..·"... '>.
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deFESTIVI,DADE DE SANTAA
.

'

'CATARINA'

..

GAZETA °
�

café soanb...eado
CaDlboriú

I'adroeira "da Arquidiocese do Estado

Dir�tor • Proprietario JAIRO f:;ÀLLADO Classlfiead-. nR Divisão d'o Fomento �a

Florianopolis, 19 de Novembro de 1935 Produeão Vegetal do S. Paulo como do
----- qualidade e aspeetft otimo

Martir

1) Cruz processional
2) Grupo- Escolar Arquidiocesano "São josé»
3) Grupo Escolar Arquidiocesano «Padre Anchieta»

4) Asilo de Orfãs
5) Colegio «Coração de Jesus»
6) Congregação da Imaculada Conceição
7) Congregação de N. S. das Dores
8) Associação de Santa Teresinha do Menino Jesus
9) Damas de Caridade

-

10) Apostolado do Monte Serrare
.

11) Apostolado de São Luis (Pedra Grande)
12) Apostolado do Menino Deus

13) Apostolado de N. S. do Parto
14) Apostolado de São Sebastião
15) Apostolado da Catedral
16) Ordem Terceira (senhoras) •

17) Ginásio Catarinense
18) Liga de São Pedro

.

19) Congregação de N. S.' do 80m Conselho
20) Congregação de N. S. do Desterro
21) Irmandade de N. S. do Monte Serrate
22) Irmandade de N. S. da Conceição
23) Irmandade de N. S. do Parto
24) Irmandade de N. S. doi Rosario
25) Irmandade do Espírito Santo
26) Irmandade dos Passos
27) Irmandade do SS. Sacramento
28) Ordem Terceira "(Homens)
29) CARRO TRIUMFAL DE SANTA CATARINA
30) Revmo. -Clero
31) Pálio
32) Cantores
33) Banda de Musica

34) .Povo.
Antes dá supra mencionada hora, as referidas . associa

ções e ,entidaões .sé reunjrãô' dentr? ;e., no adrq dÇl., Catedral.
aguard�ndo cada 'uma .o tlog�r que 1.F1e'!,for r,eséFvqdo e Jhe çom-
petir nó préstito.

.

. , 'i !

O préstito obedecerá ao itinerário' seguinte:
Praça 15' de Novembro, (lado do palacio do Governo),

ruas Felipe Schmidt, Deodoro, 28 de setembro, Arcipreste Paiva,
Araujo Figueiredo, Padre MigueUnho, Anita Garibaldi, Avenida
Hercilio Luz, rua Tiradentes, Praça 15 de Novembro, Catedral.

Sendo costume, aliás muito louvavel e piedoso, enfeita
rem-se e ornamentarem.;se 'as ruas e praças por ond� ha de pas
sar o préstito, o mesmo se espera para a procissão da excelsa

Padroeira, da ilustre e culta população d,esta capital.
.

Florianopolis, 16 de novembro de 1939
Por ordem e com aprovação ·de "Sua Excia.· Revma.

AVISO - CONVOf:;AÇAO M
·

h
I O sr. Flavio Vieira,' dd. Prefeito Municipal de Camboriú,

arin a recebeu do Departamento do Café de S. PatriQ o oficio que abaixo
. sigu� .e .boletim . r�ferente á analise do café sombreado do prospero

mUDIClplO Ifue dirige:
. No dia 19 de Novembro comemoratíve do dia da

«São Paulo, E. S. P., em 25 de Outubro de 1939.
'" A Flavio Vieira

'

Bandeira será içado embandeiramento ás 12 horas e, arriado ao M. D. Prefeito Municipal de Camboriú
pôr do sol. . �

São chamados a comparecer a. esta Capitania para reeebe- .

Inclusive VO! remeto dois c�rti(ic,ados de classificação ex-

rem c ideraetaa:
. pedidos por esta Seção e referentes a cales catarinenses. O primei-

MOÇOS:- 2.926, - Fidelino Vieira da Ros'; 4.953, José
ro .refere.sl" a u'� amostra de ca.fé preparada por vós e que fora

OI'
.

d S 4 J
., retJ.r�cJa da vossa tulha. Como lá deveis estar informado e podeis

Imp�o os antos: .517, o�é 'Felisberto de Fraga; 7.606, Elpidio verificar pelo certo 123, o mau aspecto e a má sêca, são os resul-Antonio Coelho; 405, Bernardino Soares Vell- ra; 4.962, Alcino da d d I I d
Silva Dutra; 7,065, Jorge Tzelikes: 4425, João Goulart Junior'

ta os e a tá e cuidados e adataçôes iodispensaveis no seu
.

pre-

7 069 E f J' H
' paro, d�ndo em conse9ue_ncia bebida inferior a despeito -da boa ma-

. , ste ano ese orn; 6.048, Clemente F. da Silva; 90, Ame- teria prima de que dispõe - o cereja .

rico Carlos Martins; 5416, Melquia des n. Pereira; 1410, José Her- C b
mogenes da Silva. . .

orro oraudo com o que ficou dito, juntamos também o

TAIFEIROS: _ 485�, Marcelio Rocha', 2029, Jocelin Du- c�rtIflcado nr. 154 q.ue s� refere ao café ai preparado pelo srv Orlc-
'.' ••

DI S. Camargo, funcicnarío desta Seção.
arte SIlva, 5108. LUCIO Marega; 5839, Pedro Mariano Ferreira' .

Para melh
.

I d ii '.
6294, Aristi�es Carlos da Silva; 4718, José da Rosa Cabral; 7182:. mostras de café i��lu�iv�aru!s'd:� se���a. o �nVla,lOo:vods 'dtres a-

Orlando Jose Sopes; 5691, Pe.'ro Alves Ouriques: 4745, Otaciho l v; de
ti e u Imo, ísto e, ai ,eVI araente

Ramos Lisbõa. ' prepara?
it d

.' -

b
.

FOGUISTAS 5558 M I F
.

d 's Aprovei an o o ensejo e nao a usando da vossa boa ' VOD-

:u I F
.

d N:-' 'Jan�e erreira os antos; 1148, lade, ficaríamos gratos se nos remetesses, quando passivei algur�a.anoe erreira o ascímento umor. semente de
. .

d t
.'

C�RVOEIROS' - 4"97 C
.

V·· . '5215 J ' mgazeiro e e ou ras arvores apropriadas' para o som·.
'. ...., r_!lscencl? terra: ,ase breamento de cafesaes.

Caetano da Silva; 4814, Laurindo Jose Ferreira: 3031, Valentim da Sem outro motivo subsc e atencí
R . 5751 V' P I R 2555 E '1' I

. ,
. "

.
" r vo-me .. encíosamente

asa, -: icente au o osa; ,mllaDa zidoro: 6967, Jose ITAMAR PRUDENTE CORREA A 'K

'I
M�noel de J�SU8; 6498, Olimsio Cr�stovão de. Oliveira; 5215, �u·

- gces

reliano Francisco Leonel; 6216, Justíno Geronimo Dutra. «A Francisco Santos e outros
. ESTIVADOR-l96, Ceciliano Manoel da Silva; 167, Cio Diversas Fazendas do bairro Rio Pequenopriano Francisco Coelho; 197. João Caetano da Cruz. Camboriú-S. Catarina

ARTIF.ICE: - 353, Elpidio �oul!lrt MOTORISTA:-3543 E
João Florindo' de Brito MAQUINISTA: _ 5841, Vital Francisco � .resposta á vo�s.a solicitação de 15,10 enviamcs o .pre-

da Silva. PRATlü ': _ 198, Francisco P. dos Santos. ARRAI�:- s�nte. «Certlfw.ai:lo de classffícaçãc Dr. 154:., da amostra de caíê,
recebida e registrada nesta Seção sob n. 749, abaixo descriminada.300, Euripedes Orleans Costa; 625, Francisco Inácio Pain; 2863

. Pa.ra qualquer fefereneia á esta classificação, Iaa-se neces-.Francisco José Landes; 194, José Goncalves dos Santos.
'

"" "

" sano mencionar o n.: deste certificado.
PRATICANTE PILOTO: -437,5, Maximrlíane Muler.
MARINHEIRO-303, Martinho Rosa Linhares ..

I PESCADOR:-4213, Sergio Assunção.
.

Na Capitania dos Portos se prr cede ao pagamento �da fOI

Ilha do mês findo, diariamente. das 10 ás 12 horas,
. . .

D R. J O Ã'O Q E A R A U J O i
i
I

Consultas diárias das 4 ás 61/2 - Tel. 144,7 Ii PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 10 .�_ I
Café proveniente de Camboriú - Estado de Santa Catari-

na, ,rocedente de culturas sombreadas dos sitias do bairro do Rio
..................................................... Pequ'eno.' ,

...................................................
", Este café .loil, descasca�o. pelo tirad�� de amo,stras «Biasi »,

•. , , • tendo quebrado aCIma 'da medIa que se verifICa DGrmalmellte.

I" .
I .

,·1'
, Átenciosas 'saudações .

L.i! I \( R, A °J�tlf�; ,-S ç H' l,j<-6 D ,T-" ''Jf ,São Paulo, 24 de OUtl�hro de l'!!39 �.' " .

V
{

,
'-o �{>'. �

"

.

I'
P. PANHA. ITAMAR PRúbENTE CORifEA

r
...........

.

de _.!... Encarregado da ClaE!.ificação Agces K
I

\ H. O. '�IGOCKI I-\,.· "

1
- Amostra No. '1

� :

Livraria, Papelaria, Tipogrl;lfia, Encadernação e Fábrica de ca-

rimbos �e borracha

'Noticias de
De acordo com a praxe estabelecida. celebrar-se-á no

dia 25 do corrente, feriado estadual, por decreto-lei de 15 de Ju
lho de 1938, de numero 137, 'a festividade de SANTA CATARI
NA, W�rgem e Martir, Padroeira da Arquidiocese e do Estado,
pelo modo que se segue: .'.

1 - A's nove (9) horas, solene MISSA' DE PONTIFI
. CAL, por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo Metrôpolitano; e,

.

com muita probabilidade, ORDENAÇÃO DE SUBDIACONO a

vários alunos desta Arquidiocese, que terminaram o ses curso

no Seminário Central de São Leopoldo, .

2 - A's 16 horas (quatro da tarde), Procissão com a

. Padroeira Santa Catarina, para a qual convoco todas as entida
des e institutos católicos desta Capital, que nela deverão torr-ar

parte, designadamente, pela seguinte forma, e nesta mesma or

Idem:

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

$I 4.
_

Amos' Saeas j A:�é.j Séc. Peneira Tipo I To�- j Bebi-j Obs.
tra

. rflçao da
, .

'I 1 Oti- . Otí-

11922% I 2 Fina
-

I E s -I
�

(Uma mo ma 18 35% Dois) tr i ta-
I saca 17 28% ' men-

em

116 5,7% te
..

casqui-/ moka 8% mole
nha I ,fundoI3·,. IEspecíalísta do Centro de Saúde - Assistente do prof. Sanson

085 2 V-I

_.,

t

'DESPOLPADO

..

Artigo� para escritório Livros em branc@ - Aj:'tigos es(w·

lares - Artigos para presentes - Brinquedos

Café de Camboriú, Estado de Sania Catarina, (de cultDras
sombreadas) (Jreparado pelo sr. Orion Silveira Camar�o. no quintal
da Prf'feitura de Camboriú., em Setembro de 1939.

(Ass.) MONSENHOR HARRY BAUER
Vigario - geral

Aceitam-se encomendas de "cliché", chancelas, sinetes e

c�rimbos de datas, de mejtal, para inutilizar estampilhas

I RUA. FEL:d>E' SCHMIDT, 27
,

I
CAIXA POSTAL, 169

'

TELEFONE U57

,Florian6polis Santa Catarina

41
"

,

.

. P. I- \ \

� � .

m',odelos

, \

Bebida estritamente mole. - CAFE' DOS MAIS FINOS
I EXISTENTES NO MUNDO. '

,

,

·õ:d�i�a·:·p:�;:::�i:···;:�r:·r::r::���-:.......
·

á rua Anita Garibald�, 89
DIARIAMENTE

cargo de competente
ptofissional -- Preçl's

modicos

LONDRES, 1'1 (A. N. Brasil
-Notiqia-se a perda do navio
britanico 'Newton Beech, de 6
mil 454 toneladas.

.

..) ,

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

Sedas em córtes e modernis· UMA ASSINATURA MENSAL
limas gravatas no DE A "GAZETA" CU�TA

PARAIZO. APENAS 5$006
Rua Felipe Schmidt 21

Cinzelando vi,vo.s
*' íft

·Por L. ROlDano�sky
(da . As�ociação de �scritores e Artistas Americanos de Havana)

't

A vida das grandes obras depende do material com Ô Porque para proclamar em publico uma vlda, seus átos e humana, para reintegrar o Brasil na plenitude de suas reali-

qual foram feitas. e suas creações.. é necessario ser psicologo, técnico. e artista. dades. Aceitou o movimentp e o acompanhou com inteligencia
A sua popularidade, porêm, firma.-se atravez do éco de Man?�lIto ?e 9rnelas, a_o es�rever o seu ,lIvro

_ VÇ>ZES e o espirito". . .

divu)iaçOes. O ·seu valor intrinseco por SI afronta os tempos. DE ARIEL, Ja sabia diSSO. Razao porque a sua (J,bra nao e pro- Estudou a' vida e os homens. Escreveu' muitos livros

Sem o d�scritivo analitico, no entar.to, não se encontraria os I priamente de crítica e foi feita com senso premeditado . .' Como humanos. E com o seu',romance "OLHAI OS URJOS DO CAM
seus escombros entre a historia do passado. Seriam sina,is sem um artista de. 3_ensi�ilidade, escreveU seis, rapidos estud�s, onde PO", tornou-se o maior romancista do Brasil.

impc.rtancia no vacuo de tudo que ficou para traz. ' se sente erudlçao e forma pessoal do estilo. ' Athos Damasceno Ferreir.a, poeta de fina inspiração e es-

A poeira dos séculos é amante do esquecimento. . Fixou, para historia Iiteraria, seis vidas com traço mar- critor de fino talento. "
.'

A descriçlo, 9s com�ntarios em torno d.as obras d'Arte, can�e,de s�as obr�s: Erico VerissiQ'lo, ,Atho� Damacêno Ferreira, Angelo Guido, pintor de nome nacional e ensaista de

pelos artistas, é um novo milagre de engrandecimento do que é Angelo GUldo, Retnaldo Moura, ,Paul? Cqrrea, Lopes e Telmo cultura solida.

realmente grande. Co'm isso v�m a vibração do imortal.. Vergara, são o assunto. dos rapidos estudos de Manoelito de Reinaldo Moura, 'poeta � romancista
r

de personalidade.
Si não houvesse preocupação sobre as grandes cnações Ornelas. Paulo Corrêa Lopes, poeta de vers os espontaneos.

do pensamento, o olvido seria o premio de. t�do, na maioria O se� Iiv�o não é de �rítica, no entanto poderia se-l�. Telmo Vergara, narradQr substancial e profundo, apezar
das vezes. Muito pouco sobraria do .que fOI feito, �a �oragem �ara Mano.ellto ,nao faltam, �e�ursos e tal:nto, para ser um Crt- da simplicidade e de sua furma de dizer. Os seus trabalhos' im�
das eràs ... · As grandezas que hoje nos deslumbram" flca_rlam mu- tlco. Poderta ate vencer cnhcando. Mas ele e dotado de alma pressionam bem. Ftn escrito de sua pena existe o sorriso de

das sem vibração.
.

de poeta. Apraz-lhe muito mais discursa'r em palavras bonitas humor sadio. Sorriso de Dickens, sem o travo de ironia de Anll-
,

Mas na instintiva, vij premeditada sitação de posterida- em torno de seus amigos intelectuais. O st'u livro, para muitos, tole' France.
.

de vivem as obras de .Esquino, Sófocles, Homero, Dante e Vir- pode parecer elogio de casa. «A arht de Telmo Vergara nada tem de venenoso", dís";

gil'io. O vulto de suas obras resistiu o tempo e a criti�a. focal!-
.

Eu acho que M�noelito de Ornelas. fez �uito ?em preo se �gripino _9rieco.. . .

"

.

.

.

'

"

zou-Ihes a grandeza �: talentos. A alma dêle� . ressu.scltou ant- cupando-se com
�

os escnt.ores, de �,ua convl�encla. Dlvulg�r o
.

.

Por ISSO o l�tUltO d; MonoelIto .de Ornelas; .em fixar os

mada pela crítica. Cntlcar, ou comentar, é agitar a Ylda di uma n?me dos que !em ,mereCimentos, e �ma a�ltude desprendida e
I sel.s nomes em seu lIvro, f.ol ? �e.smo que bater. Instantaneos

creação que surgiu para. o assunto da Arte, ou nasçeu do poder dlina. E os artistas moços estudados no Itvro VOZES DE, feltzes de uma epoca transltorta. Sllhuetando em recortes' felizes

da arte para o encanto da vida.
.

'. . . .

ARIEL, são �ersonali<!.ade� de de�taque _

nas letras do Brasi,L ! artistas de· uma geração .que avança; é quasi que recolher um

Um crítico tem que ter a agudeza de senSibilidade afl· Isto e, para nao dizer' mais e nao estender este trabalho' pouco da epoca que esta presente.
.

nada nas cordas da solida erudição. Um crítico deve conhecer para distancia de estudo. Pois Erico Verissimo, é ,um escritor Milnoelito de Ornelas, como I\ipling, sabe que cada ge
a psicologia humana, historias �os acontecim�n!os e todos os q�le "percebeu o le.nto e febril m.urmurio da vi�a nacional, que ração tem o· seu mo�o de pensar e de seh�ir. E não,. há melhor

se�redos coplexos da arte. Era Isto o que eXigia Carlyle, com Vinha flutuando. VIU que o movimento modernista era uma re- forma de se conseguir um documento perfeitamente fieI de uma

toda razão. sultante da nova conciência brasileira, uma tentativa corajosa epoca, do que copia-lo dos modelos vivos.
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Direção de Escotto Melo
•••••••••••••••••••••••••8 .

Moisés conquistou o goal,l Ameaçados os jogos i L O T E R I A F. E D E R A L Icontra o Botafogo, de I .ohmplcos i L

QUARTAS]O SABAD'OS I'olhos fecbad�s BERLIM, 18-0 Comité Olimpico Internacional terá ago- � ADQUIRA O SEU BILHETE NO .•,

ra que se reunir, para determinar pela quarta vez o lugar em i --. J. .
'

. que devem ser celebrados os jogos olimpicos invernais de 1940. • SALAO PROGRESS'O�IO, 18. - Moisés confessou numa roda de amigos, que Pode ser anunciado que o comité alemão rejeitará a incurnben- : ' :ele p,roprlO d.uvldott da ch�nce de marca� aquele .goal., . _ I cia de organisar os jogos invernais olimpicos, dos quais estava : :-Evidentemente, disse, a bola vem em otirnas condlço('es. incumbido ha alguns meses. Por motivo da guerra com a China, :
\ O úNICO

:Mas, no estado em que estava, por melhores que fossem essas

I o japão tambem ren.unciou.. Quanto aos outros jogos, deverão •• RUA FELIPE SCHM,IDT, N: 5 FLORIANóPOLIS •condições eram sempre ruins.
F I d duvid

.

I
.

:.
. ser celebrados na ln an ;a, mas UVI a-se SI aque e pais man-.. '

-Emd tod� caso� comho hv.eftelhn�o bastante, pude agelt�r terá a decisão até ao final. •

MeCNO�oClupee••••••••••••••••••••••�•••••••••••••io pé e man ar. quan o soarei ec elos olhos com receio
_WIUU III" && ... ,de ter perdido tão boa ocasião.

" T
.

b I d
.

.

.

-Só os abri quando ouvi o grito geral de: goal. Al,
AT'OS 01"1';'

ri una' e O presidente do Huracan'então, abri lambem os braços para receber os ab'aços.., Apelação desafiou.o do :BocaJuniorsCampeon�to carioca CIAIS "J';LGAM�NTOS DA
ULTIMA St:SSAO para UID duelo

POte causa d9 assuntos de futebol ••• IHabeas-corpus da comarca de
J araguá, em que é impetrante o

. .

d did C"r dr. Claribalti Gaivão e paciente1'0\ exol�era o, a pe I o, a.- Jordão Alves Davi, Relator o sr.
los Maestn do �a.rgo de. su.b- das. PRESiDENTE.
delegado de Policia do distrito

F' did d
.c

P t 'F
.

ipio OI conce I a a ar em Impe-de ar o ranco, no murnc
'", trsda, por não estar demonstra-de Brusque. >.;"

.do no despacho de, prisão pre-

.d E '1' F
.

G mano
ventiva a necessidade ou "conve-

.uern mi la rancisco er .' d.( .

VFriedrich ao cargo de 10. su- n.l�ncla a p�são p�ev:�tl�a: �n-
plente do sub-delegado de po- CIO,;: srd' .' eiS. resi en e dorI

.

d di trit d P
, '.

hos ocasiao O]U gamento usou aicia 0" .IS. ri o e assann
'palavra o sr. dr. Claribe lte Gal

110 murncipro de Xapecó.
"

' vãe, que defendeu os interesses
do seu constituinte.
Agravo de despacho do recur :

.

'
'

so extraordinario n. 1.130 da co-
Foi nomeado joveltno Amaro

marca de Flariadopolis, em que
Romão para e�ercer ? c�rgo de, são agravantes Duquesne Pereira
Oficial de 'Justiça Privativo da :Lima e slm. Relator o sr. des,
Fazenda, Estadual, da comarca- GUILHERME ABRY.

Sempre Nov·.dades
de Caçador. O Tribunal negou provimento

_
J ao agravo, para confirmar o des-

,

, LIcença, "

pacho do sr. des. Relator que .', ..'.,

26-1 _l. determinou que os agraJant,es re-I AVIsa a' sua �umerosa e dlstl�ta_ freguezia, e?o publico
iiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiãiiiii-'---

-- -

Foi concedido um ano de I'_q: reressem traslado para aquele, em, geral q.ue. transferiu a sua exp()�lçao de moveis da Rua

Ca
cença sem vencimentos, parr recurso dirigido ao Supremo Tri-' Feltpe Schirnidt para a Rua Conselheiro Mafra-72.

Sa ....·.0to tratar de interesses, a Licinic. bunal Fed�ral, impedindo, assimj-,
-

.._•••:' Ip.;:, ': ',� ..;...' d.e--Si:-�aJ�\itleÍ!;..os,.""'-omi� r'
- '" ·lihIda-:.-d{}.s.,a.I.Lt�em....o-.riginal -"' -�'-A'--me''I�or' f'1lbrWD'-de,-M'MMis' "."_ .:..

,

'

de Vígilancla do JUIZO de, Me- "Conforme fOI requerido. , __

II u.,-, u, �
nores desta Capital. , . Embaraos crveis 'n." 1.951 da:

, :cbmarcª. de Florianopoli-, em que f
.

Os mais lindos e modernos catalogos e fabrica a preço
são embargantes João Silveira de: van,tajosos, segundo o gosto de cada freguês, segundo o lema
'Souza e outros e embargados' da Casa:

.
Foi designado Enio Parrela Miguel da Silva Leal e stm ..R,-,-:

para substituir, o Comissarlo íator o sr: des. TAVARES SO° i
RIO, 18 - Ha cerca de dois I; Lapa, proximo a Praça dos Arcos de Vigilancia do juizo de Me- BRINHO. i

t notes desta Capital, Licínio d,e,_ ,". Decidiu o Tribunal nega,r pr_o-.)dias, chegou a esta capital, acom- e, por isso, ignorava o rumo que _

panhado de sua esposa e sete fi-' Adalberto-teria tomada com Pres- Sousa Medeiros.
.
vimento aos embargos pala con

A Casa Silas continua a receber moveis das melhores
, i firmar o aCGrdã.o e.mb�rgado: !

fabricas. Breve, um grande estoque de moveis finos a preçoslhos, procedente da cidade de Pa-' cilia. A policia, agora, procura d 1 9 6 d ..

Requ�rimeutos es Embargos CIVeI� n. .:J ' a .

t
"

raíba do Sul no Estado
-

do Rio, descobrir o casal, enquanto aeus -

d FI' r nunca VISos., '

o lavrador Julio Oliveira' Motta, paeiil desolados nã0 sabem si par· paehados comarca e oflanopo IS, em q�e -Vendas a dinheiro e a longo p.razo-Rua Conselheiro, '

M"
,.

d Me' é e.mbargante Teode_ro Bdambd�-I M'afra � 72. '

,
<lue veio pleitear no 100sterlO I) tem para ato :rrosso ou SI

d l'
'

Trabalho -sua mudança para Ma- aguardam aqui o de!!fl'ch0 de di· Manoel Marcolino Eugenio- netl e embarga a a azen ti
,

_(I 'i r_=', E'" •�

to Grasso. ondé pretendia lavrar ligencias. 'Sim, de acôrdo com o parecer ��QtvÊ ���;rES. sr. des. HE�-, União' Beneficente e Recreativa Ope-ti terra. . da D.T.C.
Dado p'rovimento aos embargos

,: Enqu'lnto tratava da questão !••e.ee••e••••••••••••••e.: Damanso Xavier da Silveira i.

S�d
. e

R PdS-no Ministerio do Trabalho, ficou •• ACACIO MOREIRA ._ -Cancele-se a divida de 4$800, para reformar o acordão, emfbar= rana p1iDIII e' e propna: ua e ro oa-
d gado e restaurar pelos beus un

I '
.

.Julio e sua 'familia na Ilha das ·1
.

':. de acõrdo com o parecer o �

b d' .

d" f' I damentos a sf'ntença em arJa a.

,res, 23 ,..." florleanopol61s .

,

Florese na
.

hospedarid os. Imt' •• ADVOGADO ••
dr. Procur�dor Isca.

grantés. Ah, uma de' &uas fIlhas, � �de nome Prescilla, foi corteiada : : --.-------,------ �©l�ITil@J o

.. Consultas e pareceres. ',.pelo soldado do 5' Bat.alhão da
! Ações Civeis e Comerciais •• (O) �Policia Militar Adalberto Santos ; • Casa para alo�al" rm {'t�I'I,-ti1� r��!IJ]r$©Lisboa, ali destacado de guarda.: VISCONDE DE OURO : Aluga-se para moradia de fa� lW �1I1i1J1J1W

De ordem do Snr .. Presidente convóco aos srs. associa-�amoraram,se e domingo ultimo,: PRETO,70.
, : milia, a casa n. 158 da rua FRrel , ._._� dos para a sessão exfr210rdinaria de Asstmbléa ,Geral que, emAdalberto procurou Julio 6 pediu " • Caneca. Tratar com Celso a-

I
nossa séde propria, á Rua Pedro Soares n. 23, faremos realizarPreseI'II'a em caoamento. JUII'O! FONE: 1277. - 017-30-9 •• » !!liwTI-S'''''''tw' liEU (C 2 f

. . .

19 h f'c.... mos.
J\1l MI1A em o proximo dia 3, quinta- eIra, proxima, as oras a 1m, fIlQstrou-se contraria á I'lretenção,:�.;.;.;;.�.�.;;.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�••�.�.�.�.�.���O�8�2�'�������I�O�V��,������������

.

de tratarmos dos seguintes jssuntos:
'

,poqderando que, dentrl) de pou- �
1')- REORGANISAl_,:ÃO' DA PARTE RECREATIVA;co, eles viaiariam para Mato --I 2')-EfETIVAÇAO DO POSTO DE SOCORRO DR. FRE-���:s�:t:�erc�::�:i��l)s�i: :�� I EXIJA DO SEU FORNECEDOR DERIC03·fOL�:�O DO EX-TESOUREIRO;depressa. Adalberto in8islitl e aI ,

,"

4')-DEMISSAO do 10'. SECRETARIO:�itrou hospedar o homem em ca-

'I CAFE' "D,.R�'OGRESSO Secretaria da União Beneficente e-Recreativa Operáriasa duma sua tia, ,uma vez que O saboroso lIf" em Florianopolis, 13 de Novembro ge 1939.partissem seus paes e enquanto I
. .--------- JOSE' SANTOS, secretario designado.não estivessem ultimados os pre- .

,--- .-----

088parativos do casamento, Ainda
'-d d

-

d pelo Instituto' M&hmLdessa ve�,Julio contrariou-o. Hoje" Café poro - de superior qua I a e., prelnla o

·c I
.

-'''e N

tudo resolvido para b embarque Agrieola Brasileiro com
.

,

> -,-O egIJ}'
'

"oraçao Menina pantagrue-da familia pal'a Mato Grosso,

I G� ,l!"It.. N�E � IPLOM pt.,. e:: M e:OA - licaJulio deixou a Ilha das Flor.es e,
� � 'lI.o.iI" .......

'

,

;de Jesus,"durante o tempo em que foi ao,

'

LHA OE OURO
" -

Ministerio do Traba,lho apanbar I· DESTA tAPITAL .�nr§o rie datilo.c....afia RIO, 17 (A. N.)-Mais �utro
a requisição das passagens, dei- A' ,_VE\;,�;A EM DI\'f.R.SAS' CASAS· f::SCOLA REMINGTON caso pitoresco chega de Minas.
xou sua mulher e liIhos esperan·'

I" Segtmdo 'telegrama, de Belo Ho-do na Praça Qu-inse de Novem-

VIVI oCA"FE' P'ROG'RESSO /"Realizou se n') dia 11
.

de no- rizpnte, encontra-se recolhida ãbro. Ad'alberto, por sua vez, pre- R UMA �� vembro o exame da primeira tl!r·' delegacia do primeiro· distrito, atextandó doença. pedin licença do 'TOMA
ti' EXIGIR 'SEMPRE ma das alunas de' datilf)�rdfia, menina Terezinha, de onze anos,serviço E' ve�o ter á Pra;;a Quin. srndo aprova-Ias as seguinte,,: que, se apresenta como um as-

ze. Aí chegado, falou á dona JOI:I-! Carmem Hurn Carvalho. gráu sombroso caso de pantagruelis-na, esposa de Julio declarando I ,F a b r ; c .,.,r n te. JULIO J.ACOB 91; !\Iada Alice Pedreira. grau mo. Essa menina sente. apetiteque ia levar Prescilia. Ante a

I I a. 84; M !lria de Lourde� Haber- irresistivel por tudo' quanto vê,

����:ap��os������ J�;:'?:deaa:r�� I BROERING---'STO AMA -

I ����'8��aM!;'� D��:a;;��angdr:� �;�,O�::�Oi:�:�f�s��!�i�ta��a���dir Joana e, num automovel de 1 �9.

C
80; Maria da' Gloria Almeida, quela delegacia, num, só' dia,' co-praça, fugiu. O fato causou, como �O ,... �A I �O " I grau 80; Guiomar Garcês, gr'u meu tG>da a boia dos prêsás. Aera natural, grande

escanda!O_1 � ....... � ...--e,- '4 11,180;. Catatill? Habelbeck, grau �4; estranha criatura, sendo eviden-Porulares fl pO!Icia intervieram e I . ,lã V _ 9 I LOlse Bungo, grau 71; Odlla temente um caso patologico, vaipuzeram-se no encalço do auto- 079) t Sadá Silva, grau 70. ser enviàda para estudos ao ma-moveI. Detido o motorista. e!>te L. '

_
' Inhabilitadas: duns. nicomio de Barbacena.informou que deixára c casal na

Em disputa do campeonato carioca, delrontar-se-ão ama

nhã, os valorosos esquadrões do FLAMENGO X AMERICA.
O arbitro desse. importante prélio selá o sr. Carlos de

qliveira Monteiro.

IExoneràdos

Casa Miscêlanea'
".:

Nomeado

BUENOS AIRES, 18-A disputa sobre o campo em que
Se deveria realizar o match de domingo passado, entre (I BOCA
jUNIORS e o HURACAN, resultou em o presidente do ultimo,
major Tomás Duco, desafiar para um' duelo o presidente do BO
CA jUNIORS, sr. Eduardo Sanchez Terrero. A partida deveria
ser disputada no campo do HURACAN, de acordo com a tabela,
mas corno o jogo do turno foi realizado em gramado neutro, o

BOCA jUNIORS alegou que a partida do returno- tambem devia
ser disputada em campo neutro, propondo o do SA!� LORENZO
DE ALMAGRO., O HURACAN não fez objeções, estipulando
apenas a condição de ser o match arbitrado pelo juiz inglês
Isaac Caswell, mas a diretoria <10 BOCA jUNIORS criticou como
«falta de ética. a atitude do HURACAN. O major Duco consi
derou-se insultado com esses termos e, por isso, . enviou seus

padrinhos ao sr. Sanchez Terrero, que, por sua vez, também
nomeou os seus repi esentantes.

A Casa Silas

Com!!rar BRINQUEDOS :t,';'RTiGOS
para, . presentes - �ó na "

� .. -

Rwa ,Trajano' N. 1�

, ,

.as pressas Designado

Pontualidade e Acabamento

Assernbléa Gerai Extraordinorio

3 - V 1
,

•
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,

�(fI;��:'DE"�RANsPo'�TE BR"SIL Ltda
"

'

, ,�
"

,: c,',sE'bE' FLORIANOPOLIS

�;
,',

Passageiros+Cargas e Encomendas

�IAJEN'S REGULt\RES P.t�R" ITAJt\I'
�lIL1JMEN�U, JABAGUA' E JOINVILE"
em confortaveis, ONIBUS, DE LUXO
':; Par�j,nformaçÕes procurem os agentes nesta praça

, _.. .. .'

'.MACHADO e CIA.
Rua João Pinto, 5-Fone 1658

.
,-

071-26v-l8

P'I'NTURA"'DE CASAS�
»; ,LE,TREIROS

EM CARTAZES, P.\REDES, TABOLETAS, ANUNCIOS
LUMINOSOS FIXOS OU' DE LAMPEJOS, PINTUR�S
EM TECIDOS A CLEO OU A COLA. RESTAURAÇAO
DE MOVEIS OU QUALQUER ESPECIE DE PINTURA

A. DIAS E G. BRAGLIA
Pra�a lã Novembro N· 17 - Terreo

867) 26 V --18

INDIANO
FABR1CA MOVIDA .A' ELETRICIDADE, POR

CLUSIVA' PROPRIEDADE DA FIRMA

FILOMfiNO L�IA

��.1�r-c���:a::�,
� Carlos Hoepc�S:-A. - A' Empresa Auto Viação Biguas-

� R t'lções
H Imprensa Of.icial .tlo Estado pa- sú_:_ldem.

� epa r

I
ra que se digne Informar. � SeU & Probst-Idem.'

11 P
,

b ,- � Tíago Vieira de Castro - Ao Manoel Lima da Silva - Re-
=� U Icas II sr. Oficial Arquivista, 'para que valide o selo, de acordo com a

I g! satisfaç� a solicitação do Procu- informação.
.�..,.......... rã' "'f&"rar'a"� rador FIscal.
��� ..-.

I

""............. "'....

I Pedro Xavier & Cia, - �o DELEGACIA DA OR �EM
SEt:::RETIA DO i Departamento d.� Sau�e Publica

POLITICA E SOCIAL Recebemos a se(Uinte circu-
I

INTERIOR' E JUS- para jI\le se. oigne Inforomar. '

lar: «Florlanopclís.: 16 de No-
J.

ÇA "
I João Domingos tia SIlva - vernbro ,de 1939-lImo. sr. re-TI .

'lidem.
' Requerimentos dator do jornal «A GAZETA» - .:

. ,Carlos Hoepcke S. A.-Idem. "d'espachados Florianopolis - Comunico-vos
Requerimentos Carlos �oepcke" S. A: -:: A' que em Assembléia Geral reali-

despachados Penitenciana para que se digne Aparicio Varela da Silva - sada nó dia 13' do corrente, foi'
,

, informar. Florlanopolls-cSlm, á vista das empossada a nova Diretoria

x
.

& C· Pa I, João Domingos da Silva -_
informação do Fiscal Geral. desta União, assim constituida:,Pedro aVIer. Ia. - -

Idem.'
.

gue-se, a .qu�nha de 2:0$000., S. A. Casa Móellmann- En- .. .........

Rede Vlaça� Parana�Santa caminhe-se ao Tesouro.
Catarina - A Secretana

.

da
Casa Lohner S. A. Idem.

Segurança, para que se dlgn� Elza Mancelos Moura..:....ldem. Automovel.t:::ltevrolet
informar na parte que lhe e. Felido Domit-Idem.
afeta. .: H. Soncini-Idéttl., Vende-se um auto Chevrolet,
Protasio Leal - O ajudante ,.,

.Gervasio Gorlçalves-Idem. em otimo estado, com 4 peneus
proposto não está no gozo dos, Salustiano Costa-Idem novos, sanefas. novas, limpador
direi�os civis, pois é menor de '

-Carlos Hoepcke S. A.�ldell1. para-brisa elétrico, por preço de

d�zolto anos, salvo se fôr .e�a?-, Jaime Ernesto 'Ille Oliveira -' verdad.eira p�chincha. Trat!f com
cipado nos termos da lei CIVIl. Idem. �l, Aldemuo ReIS, nes�a redaçao.

! Laboratorios Geyer Ltda. ,

DIRETORI' DO IN- Idem. '

TERIOR fi JUSTIÇ� Iracema Carreirão-Idem.
�

Uniã� dos �re- \�)

jistas de Floria-
nopolis

,

Pres.: Eduardo Santos
Vice dito: Arno Romanos
1. Sec.: Firmino Lourenço
2. dito: Kosmos Apóstolos
1. Tes.: Rosado Evangelista
2. dito: João da Cruz Simão

J

Comissão de Slndl
! eanela

Pedro Xavier
João Serratini Cardenuto
João Batista Peluso
Alvato Soares de Oliveira
Otilio Ramos Lisboa
Francisco'BerkaRequerimentos SEt:::RETARIA DA

despacbados SEGURANÇA PU
BLICA,

Pedro Xavier & Cia. - Volte I
,

á Portaria para que seja devi-'
R ·men·to·�sdamente selado. t @querl

Clube Nautico «Francisco Mar- I despachados
I tineli»-Encaminhe-se ao De

I partamento de Educação, para Cia. Brasileira Carbonifera de

I que s� digne inform�r. . Araranguá- A' .,Fôrça Publica
Mano Sousa Praia+Volte a para empenhar. '.

consideração do exmo. sr. dr. Lutz Fernando & Cia. Ltda.
Secretario do Interior e Justiça, -Ao Instituto de Identificação
com a informação do

.

Departa-, para informar, "'

PROCESSOS MODERNOS, I3SPECIAIS' E DE EX- I mento de Saude Publica. Luiz Santos Sc�é-Ao Tesou-
• M. Batista - Encaminhe-se r0.

, ,

'ao Tesouro. André Dombrowskl=-Ac Pro-
Hospital «São Roque» ;_Idem. curador Fiscal.

.

Hospital «Santa «Terezinha» Rede Viação' Paraná-Santa --o melhor até hoje conhecido.
-Tubarão-Volte ao Tesouro, Catarina-Informar a Força Pu- -deliéioso até a ultima gota.

I com a intorrnação pedida pela blica.
.

I r' _. �

I
.

S C·'
Procuradoria Píseal. '

, Major Trogili6, Antonio de Fabricante: Francisco Péres e Filhos
São J.9sé� ta. at,:a,."r�na I Protasío Leal-c-Informe o sr. Melo-Pague-se pela verba 638.;' Blguas�ú J

_ ,- 2· Oficial. )tmaos Casagrande=-Pagtre=
.

I 074-2'v-12
-------,---_.,.,.--,--�---I Prefeitura IV\unicipal de [oin-. Sé. " \ . .- '.

"

.

'

"

. ,-�- • 'I 'vile - Idem; . . �lihdoValenfu-A'·I��V�,�T�.P�.��.!.�.!-!'������������������....................,
, .,..�••....,........ .•.•....•_......"...�.. ;. -, ,''''

••••••••.,..••,� !••••�� -- II•• I! ••I.••••�,••••••�••••• '!I••••••••••••••,
••••••� ,

..
�'

'

I �.�aladO'! IÂ Ca Sa Tr ê"s \

I'r lnão Siomaior e�poriol
I �_as Sedas I . '.' - Ide sedas do tstadeJ
SEDAS A cidade encantadora envolta num turbilhão de SEDAS

p -
�

�--------------------------�----

CAFE' - -'ECONOMICO

Conselho Fiscal

Norberto D. da Silva
João Augusto de La Martiniére
Florisbelo Silva.

Apresento os meus protestos
do mais elevado apreço e mui,
distinta consideração.

Firrnino Lourenço=-Secretãrle

"

São as lindas, as estonteantes' S�DAS' que a. Casal
Três IrlDãos' tem o previlegio

SEDAS de, pa�rões e de �ôres lio-
,dissilllas, lDodernas e exclusivas

�iDJtO Irlandês legitimo para ternos
•

Re�ução nos preços de 10·1. a 20·1.

- lnexldavele e garantidOS

SEDAS
,

,

SEDAS

'Legitimas

Romain Liso, todas as cores de

Rornain plissé novidade de
. t

: .

�4$ por 8$000

15$ por 9$000

7$500, 8$500 e 9$000

3$500 até 8$500

Seda para camisa de'

Drap Façoné desenhos novos a começar, de
;

Laqué todas' as cores de

Seja estampada. alta novidade a começar de

Seda changeant, novidade de
t

P,qué todas as córcs de

�ffetá guíré de

5$
-

3$000.por

5$ até 20$000

16$ por ,9$500

14$ por 9$000

18$ por 12$000

15$ 10$000
. I

por

15$ por 10$000

22$ por 18$000

Finissimas Idem liso de

Idém molré de

Sedas' ean côres, e desenh�s para to·.
'dos :05 '·105t05 e todo�. os preços

Idem mciré CI lista Novidade de

Conscla de sua responsabilidade pera,nte � publico catarlnense, a �a-Itia Três Irmãos, oferece quaIBdade acima de tudo -VISITEM-NA

FAQU'EIROS u ,Gran,de novidade ,I!!
�-� "

I

,
.

I
I
I,

, I
I,

'Rua ;Felipe Schmidt n. 22.....Fone. 1401 FLORIANOPOLlS 'II
����.=���===�==�=======���=". __ .. ._' .__ Jt
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