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nao e integralista nem fascista. E'
sidente Getulio

RIO, 15 -- Falando aos representantes dos jornais estran- . uma união para a solução dos problemas que interessam ao pais, i amistosas com os países sul-ameri
[eires, acreditados nesta capital, o sr. Getulio Vargas declarou o se- fôra e acima dos regionalismos e competições de interesses, que se canos serão reforçadas. Continua-
guinte: sobrepunham aos interresses brasileiros. remos desenvolvendo a amizade que

«A Constituição promulgada a 10 de novembro não é Ias- Quanto ao panorama mundial cumpre ao Brasil preparar-se nos liga aos Estedos Unidos, que
cista nem integralista. E' brasileira, correspondendo á índole do para repelir sem necessidade de medidas excepcionais qualquer ten- será reforçada por uma política de Preso Getulio Vargasestado atual das suas forças economicas e ás aspirações de progres- tativa extremista. O regime novo combate intransigentemente a bôa visinhança, como é preconizada
so, dentro da ordem, completamente resguardada das agitações es- ameaça comunista. pelo presidente Roosevelt, que consideramos um dos maiores esta-
tereis da politica personalista.» A política externa+-prossegue o sr. Getulio Vargas não so- distas da atualidade e um grande cidadão de toda a America..

Prosseguindo, diz o presidente da Republica: freu e não sofrerá modificações. Respeitamos todos os tratados in- Concluiu 8 sr. Getulio Vargas, dizendo:
e. A Constituição é nacionalist& no sentido de estabelecer ternacionais e prosseguiremos na orientação pacIfista. As ligações --«Mantemos o regime republicano presidencial federativo,

com caract.eri:;ticas democraticas e o sistema representativo.«

GAZETA

brasileira"
Vargas

r:eclara o pre-

A voz Sem quaisquer Iigaeões politicas

������������������--

espetáculo civico-militar

DO POVO

�MPOLGANTE

RIO, 16--A inauguração do monumento ao marechal Deo
doro trouxe ás festas de 15 de novembro este ano, um brilhantismo
excepcional. Deu mesmo oportunidade para que se realizasse na

I praça Paris um comicio cívico-militar de grandes proporções.
O chefe da Nação presidiu á ceremonia e recebeu da massa

popular espetacular manifestação de apoio e de simpatia .

Proprietario e Diretor Responsavel J A I R O C A L L A D O

IV I Florianopolis, Terça-feir, 16 de Novembro de 1937 INUMERO 1011
.-------------

COMO FALOU O PRESIDENTE GETULIO VARGAS

ANO

RECOMPOSICÃO MINISTERIAL
----------------------------------------------

Fala-se na substituição dos ministros
da Viação e do Trabalho

A transformação I fusão dos partidos
I dos colegiosida frente Unica?
I militares PORTO ALEGRE, 15 -- Noti-

II I
cias procedentes do Rio de. J'anei-

RIO 15-0 ministro da Guer- ro, informam que o sr. Borges de

ra está' estudando a lei que trans- ! Med�iros, chef� do Partido Re
forma os colégios militares em pubhca'il? Riograndense,

..
que

instituto de preparatorios milita- .�nselhar? os seus correligiona
res. A modificação se dará só- I rr�s a apoiar o .governo d� Repu-

.

mente com o colegio do Rio, q ue I bhca, conferen.clOu no. RIO, com

ficará subordinado ao Ministerio! o sr
.. Ra�l PIla, presidente d.o

da Educação. ; Partido LIbertador, tendo combi-

O GOVJ:RN t\ "OR SI=NHORAS CON
Dado ambos a fusão dos seu i

L i l-U) L -

O D N P P = I dois partidos.
,

-C-ou-f-er-e--nc-ía-·-co-m-. TRABANDISTAS I�cio' M�n��e a I
•

ministro da .Justiea IllrlneULONDRES, 16--Um fáto in-
teressante registrou-se, ôntem, na RIO, 15-Anuncia-se que o B hestação ferroviaria da Central. Departamento Nacional de Pro-I orn ausen
Quando duas senhoras tenta- paganda será instalado no Pala

vam passar o contrabando de cio Monróe.
dois relogios despertadores, ao

passarem em frente dos guardas
alfandegarios, um dos relogios
despertou, denunciando o contra
bando.
As duas mulheres foram prê

sas e condenadas ao pagamento
da multa correspondente.

RIO, 15 -Dizia-se, ontem, nas

rodas politicas que pata a pasta
da Viação irá o sr. Carlos Luz,
<ex-leader> da maioria da Cama
ra dos Deputados, pois que o a

tual detentor daquela pasta, sr.

Marques dos Reis, deverá ser no

meado ministro do Supremo Tri
bunal Federal, ou do Supremo
Tribunal Militar, numa das va

gas agora abertas.
Para a do Trabalho fala-se em

'dois nomes, os srs. Batista Luzar
do, antigo Chefe de Policia e par
lamentar, e Barbosa Lima Sobri
nho, que ultimamente represen
tava o Estado de Pernambuco na

Camara. O sr. Agamenon Maga
lgães terá outro cargo de alta re

levancia.

MOVEIS FINISSIMOS K- MO embaixador ame- Imonos aravilllosos

• DR. LIMA CAVALCANTI Relogios de'�'Balcão e Cabeceira" Jogos de Jersey de Seda
ncano

A
Etc. Etc.

RIO, 15--Corria ontem que o
-

__-----=----------------------

:===--;��;;:;;;���:==-----
M-

•

t i sr. Lima Cavalcanti será compa-INOvO d�retor da Im- Ex-deputad�s nomea· REVERTDR , .. ,no InlS er o
hei de vi d J ' Oft i I d f

m rJl

d F di n erro e viagem o sr. uraci prensa c a . os pre eitos ema azen a Magalhães. i Minas AORIO GRANDE, 15-0 nucleo Até ôntem o ex-governador de ] PORTO ALEGRE, 15 O general BELO HORIZONTE, 15 O go-
SERViÇO

integralista retirou da fachada de I RIG, 15 esteve no �inisterio Pernambuco continuava em ne-·, Daltro Filho aS.Sinou decretos exo- vernador Benedito Valadares no-
sua sêde o cartaz de propaganda I

da F,'zenda, em conferenc!a lcomdo I cife, hospedado na residcncia do, nerando, a pedido, o senhor Cirino meou prefeito de Ubá o ex-deputa-
..J

'd d PI·· S I
sr. Artur de souza Costa, tltu ar a

J I· V Sh t . I ,Prunes do cargo de diretor da Im- do Levmo Coelho e prefeito de Bom-\Ia candI atura o sr. IDIO a -I pasta, o sr. Jeferson Caferi, em.bai- sr. u 10 on os en, COTlSUl ua I
prenlla Oficial, e designando para fim o ex-deputado-Raul Saraiva RI-gado. xador dos Estados Unidos. Holanda naquela Capital. SLlb.3tltul-l o o senhor Emilio Kemp. beiro.

GOV. CARDOSO DE

� MELO NETO
. LIt.:I.W....�

w..n--mu.�

:: S. PAULO, 15--A nota políti
ca sensacional do dia, gira em

torno da entrevista realisada no

Club dos Duzentos, entre os -srs.

Cardoso de Melo Neto, governa

d0'Ldo Estado de São Paulo e o

�rancisco de Campos, Minis
tro da Justiça.
Do que foi tratado na confe

rencia nada transpirou, por em

quanto.

D'ESISTIU
da candidatura
Plinio Salgado

Dr. Batista Luzardo

Membros

do gabinete do
ministro da Fa
zenda

RIO, 15 Foram convidados pe
lo sr, Fernando Costa, para mem

bros de seu gabinete, os srs. SRm
paio Arruda, Gontijo de Carvalho,
Fernando Costa Filho, Aires Aze
vedo e Prudente Sampaio.

o Partido Republicano
Liberal

Ia principiar o desfile militar quando se fizeram ouvir nu
merosos pedidos para que falasse o presidente da Republica, que,
atendendo ao apêlo do povo, pronunciou um rapido discurso de im
proviso.

Em sua oração, o sr. Getulio Vargas resaltou a figura de
Deodoro, cuja vida exemplar os atuais chefes das forças armadas
procuram imitar para bem guiar os destinos do Brasil.

O mesmo Exército e a mesma Armada, disse, que prestigia
ram Deodoro na fundação da Republica, é a mesma força indisso
luvel que manterá a segurança da Republica.

Invocando o nome de Desdoro, exclamou:
"Estes soldados que te saudam guardam em seu peito o

mesmo amor aos seus chefes e ao Brasil".
Dirigindo-se ao povo, o sr. Getulio Vargas teve ns seguintes

palavras:
"Brasileiros! Confiemos nos destinos do Brasil c em ncss.rs

classes armadas."
Quando o presidente da Republica chegou ao local era enor

me a multidão que se aglomerava nos logradouros adjacentes.
A significação da cerimonia, o brilhantismo da formatura

as bandas de musica, os cantos en toados pelas crianças das escolas
publicas, o inédito da inauguração, os aviões do Exercito que sobre
voavam o local. lançando flôres sôbre a multidão, os discursos pa
tríóticos, então �!onunciados, tudo isso concorreu para que o entu
siasmo popalar fosse aumentando num crescendo arrebatador.

. Ter�inado o desfile, ao �om do Hino Nacional, a mu,4tidão
ovacionava a pessoa do sr. Getuho Vargas. Para o presidente da He
publica

_ conver�i�� os mais estrepitosos aplausos. Quando o chefe
da Nação se dirigia para o seu carro, o povo, no auge do entusias
mo" rompeu os co.rdões, dando vivas e empurrou-lhe o automovel.

Estava finda a grande comemoração.
------------

t;hegoD a Porto Ale- Adiada a reunião do Par-
gre o sr. Baul Pila tido Libertado

,.

TERNOS FEITOS DE 50$000
PARA CIMA SO' NA CASA

"O Paraiso"

cooperará com o govêrno gaúcho
PORTO ALEGRE 16 A Comissão Diretora do Partido Repu

blicano Liberal do Rio Grande, oficiou ao interventor Gal. DaItro Filho,
comunicando-lhe haver "recomendado aos correlígtonartos a necessida
de de cooperação com o patciotico g:>vêrno gau'cho, que vem se carac
terizando por uma nobre atuação".

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

PORTO ALEGRE 15 - A reu
nião do diretorio do Partido Li ..

b.ertador ,marcada para hoje, pos
sivelmente só se realizará na pro
xima quinta-feira, quando pode
rão estar aqui os srs, Batista Lu
zardo e Camilio Mercío.

PORTO ALEGRE, 16 -- O sr.

Raul Pila que viajou pelo avião
da Condor teve concorrido de-

Está nesta Capital o nosso sembarque.
iiustre conterraneo sr. Irineu Declarou que não tinha nenhu-

O L· C I
Bornhausen, operoso prefeito de

ma impressão a transmitir sobre o

sr Ima ava I I
., Rio pois estava tonto em conse-

•
.. tajaí e acatado indoustrial. quencia da viajem aérea. Acres-

ti h d d centou não ter fundamento a no-

can I ospe a o na ticia propalada sobre a fusão dos

A t
partidos que formam a Frente

residencia do con- presen ou-se Unica, afirmando que só viéra a PORTO ALEGRE, 16 --O ge-
O ALMIRANTE saber do assunto aqui. Interroga- neral Daltro Filho determinou

sul da Holanda PROTOGENES
do sobre li nova Carta Politica o uma revisão nas tarifas de trans-
politico gaucho declarou que, pela porte aftm de conseguir o baratea-RIO. 15 - Após ter deixado o f lt d t

.

d
-

a a e empo ain a nao estu- mento do transporte de gênerosgovêrno do Estado do Rio de Ianeí- dára devidamente o estatuto po- de primeira necessioode.ro, apresentou-se ao diretor do Pes- litico de 10 de novembro razão
_.

:---:--- _

soaI da Armada o Almirante Preto- por que não dava sua opinião. Eleitos diretol·es do
genes Guimarães. "_'-- - - . Banco RiograndeuseOntem. á tarde. o díretcr do A ELEGANCIA MASLUINCA .PORT� ALEGRE, 15 ForamPessoal mandou que o almirante Pro- EXIGE UM BOM CHAPEU. eleitos duetores do Banco do Rio
togenes fícasse adido ao gabinete « CREPI» E' O UNICO. NO Grande do Sul, os srs, Renato Co�-
do ministro da Marinha. "O PARAIZO" ta,. Aldo Figueiras, Cormlano AI-
1----- .-----------------___ _�eIda e Alberto de Oliveira.

� Na "A Modelar"
l
r.

i .

:Dons e Lindos Tapetes (o
I stock da praça)
I

1 Congol@uns desenhos modernos

Revisão nas tarifas
de transportes

A'S SUAS ORDE·NS--:
maior ITailenrs de Seda - Linho e Lã

IRenards Russas e Casacos de PeSe

Bluza� (infinidades de tipos lindis
slmos]

PORTO ALEGRE, I-o
xtma semana, o geno..·;; .""",.�
lho asslnal:á nm. despac�l '; : .L� ��1;do ao servIço ativo da brigada militar o coronel Allenor Barcelos Feio.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Propaganda I
.' -

-. "

• ,
I Quereis conforto

antl- cornunlsta
I

_f':PA UL.TIMA
AUOIENCIA

dos senadores e

deputados
RIO, ] 5-0 presidente da Republica, como fazia comu

mente, recebeu os ex-parlamentares. 1\ praxe era antiga.
Os chefes da Nação sempre estimaram 'ouvir, trocar lig,.i�

ras impressões, entrar em contácto com os representantes do povo.
Mas a audiencia de ôntem saíu do normal evidentemente. Era a

despedida. Subiram as escadas do Cate te ex 'senadores e ex-depu-

I tados.
Não compareceram em grupo, como geralmente preferiam

ao deixarem a Camara e o Senado.

I
Desde ás 16 horas, começaram a aparecer. A audiencia

I foi dada no salão do andar superior, e como sempre o presidente
ouviu cada um por sua vez. Compareceram os seguintes ex-mem

_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii_iiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii bras do Poder Legislativo: Antonio Jorge, Vieira Marques, Lau-
ro Lopes. José Muller, Alberto Diniz, Barreto Pinto, Francisco Ro
cha, Carlos Gomes de Oliveira, Diniz Junior, Abelardo Condurú,
Godofredo Viana, Francisco de Moura, Olegario Mariano, Berta
Lutz, Alberto Alvarez, Fenelon Perdigão, Mario Chermont, Car
valho Leal, Benjamim Vieira, Jaime Vasconcelor , Ricardino Pra
do, Genaro Pinheiro, Demehio Xlv:er, Agenor Monte, Amaral
Peixoto, Pires GalOso, Abelardo I'�uz. Crisostomo de Oliveira,
Freire de Andrade, Duarte Lima, Adernar Rocha, Claro de Go
doy, Antonio Carvalhal, Abilío de .Assis, José do Patrocínio. Ar-

111 tur Costa, Cesar Tin0co, Morais Paiva, Nero de Macedo, Sam
,

�paio Costa, Valdemar Falcão e Belmiro de Medeiros.

----�----------------------------�---------
....Apyr�ll·na" eln nuscz- A formula de "Apyretina" '-Atesto que prescrevo mm

j
-- Die Zusammensetzung

-Oe analgrzaicos cornpo- .. ..

nentes de "Apyretincl", eõs- zelchnetee Dr"parat beliion- é de mol6e a corresponder optimosresultados, 05 co·, von "Apyretina" ist bereits
tao à05aào!!S optimamente, e .. � L "u

maneira que a energia, estpe-" b' m' "'nn (Kopf. perfeitamente aos casos in. chets 'de "Apyretlna" neste I ein Beweis der schnellen
cifica ào. orgãos nEío e a, 1rI- uers el 19l a ..

giàa por efeitos : ecun�arl05,1 "·lca"oli.
. hospital, und hpilsamen WirRung in

mesmo quanõo 05 ÔOI:3 co- 5thmerzen). u u

abat. 51iJ1am ingeriàos sim ui·

taoeamlZnte. Em outras pa

lavr-a5, não deprime o co-

ração não àiminue o perus· Dr.�" eorg Ríchter. rIini-
Mltis�o gaatro - Intestinal Dr. Paulo de rarvalho.

t D Alf "Hoess rll'n'lca Dr. Anton Hafner, clinico
nem hyperariàifica o e5 a·

co geral e operações. Diplo· r. reu ,

rlinica geral e operações. Dr. Nilo 5aldanha fran.

rn�lso;inado: Dr. Osvaldo Es- ma"o na Alemanha e no geral e operações. méàico g�ral e operações, méàico
n u médico diretor do Hospital co. méàico diretor ào Hos-

���5ivaldO Espindola,rli- Bras!l. médico chefe de diretor do Hospital 5anta diretor ào Hospitul Santa
e maternioaae mar!a Au.

niro geral e p2diatrla. ron'
5ultorla e reslàencia: Rua Hospital são 1051Z, 1araguá. hlabel. Blumenau,
15 àe Houembro �oj: 84 A
Blul'llleoa Santa Catarina •. 5anta ratarina.

JOÃO DUARTE rn HO

«(;opyrigt da AgenCia
Nacional)

-0-
° ministro do Trabalho reuniu todos os gerentes de fa'

bricas do Rio para transmitir-lhes instruções sobre a propaganda
contra o comunismo a ser efetuada junto 80S operarias. Diaria
mente e por cinco 04 dez minutos, 05 máID""fatores cariocas,
antes de entrar no serviço, ouvirão a palavra simples dos seus

chefes, mostrando, numa linguagem aceesivel, o que e' o comu

msmo e quais são 05 seus pengos,
CaIO se [ôsse o café da manhã, com o pão e mantei

Iga, o operariado carioca e brasileiro, terá, diariamente, numa cam

panha sistematica, uma porção de esclarecimentes sobre o regime
que vive o Brasil e sobre o regime ameaçador que quer viver,

Tambern o gabinete do sr. Agamenon Magalhães tem

Icom ele proprio á frente dos trabalhos, movíments-se, todo o dia
e o dia todo, mobilizando elementos para a propaganda anti-co-
munista nos meios proletarios.

Esse ministro Agamenon Magalhães tem sofrido todas
as acusações paSSIVeiS. Já foi ate' integralista, na opinião de
muitos e, uuma campanha que elevou o seu npme a sua persa'
nalidade, ja' se defendeu tatub-rn da acusação de comunista.

Qlle ele mereceu ambas as campanhas, eu acho que
mereceu mesmo, porque, em parte nenhuma do mundo, se pó
de trabalhar com visão sem ter que arrostar, contra si, o adio,
ou a incompreensão dos que não sabem ver. Os cegos, os ce

gos do espirita, bem estendido, devem ter, realmente, por fôrça
da propria cegueira, uma raiva louca dos que têm espirito. E
devem combate-lo . . .

A campanha anti-comunista do atual ministro do Trabalho,
não começou agora, não f; urna decorrente do estado atual, nem,

mesmo, foí uma decorrente da rebelião de novembro de trinta
e cmco. Pode-se dizer que: o H, Agamenon Magalhães come

çou a fazer a sua campanha anti-comunista, nos meios proleta
nos, no dia, em que assurmu 1\ pasta que ocupa e que, por

certo, ocupara por muito tempo mais.

Foi ele que construiu o Ministerio do Trabalho. Não
r sta duvida que foi.

Encontrou, no primeiro dia da sua gestão na pasta um minis

terio organizado no papel, uma legislação tambem no papel, um

pessoal que se não estava lambem no papel, pelo menos es

lava sobre os papeis, sobre os montões de papeis burocraticos das
I

administrações publicas. E o sr. Agamenon Magalhães, ho me n·

de visão e homem de pensamento, homem de cultura, dessa cu 1-

tura universal que carateriza o mundo de hoje, pegou na quilo
tudo naquele acervo magnifico de leis e elementos humano li r

fez
I

a sua obra- tranquilamente, conscientemente. Oriento u .

H

depois, uma gran·!e legislação trabalhista, executou-a, tez com

que ela lesse CU!'" prida, 1Estava neste pe' do seu trabalho, quando chegou o mo-

mento de tirar a prova dos nove, para ver se o proleta
riado brasileiro estava compreendendo e sentindo os efeitos dos

seus esforços. Era a revolução comunista de novembro. Ela

provou, cama uma prova aritmética, que o ministro nortista pe

netra na compreensão do proletario. O operariado ficou fir

me, ao lado do seu ministro e se se meteu na revolução, foi

para combate-la, para destrui-Ia . . .

Agamenon N\agalhães vencera. E agora contiaua, ao

lado dOI seus operarias brasileiros, a executar o campanha an

ti-comunista que iniciou no primeiro dia da sua investidura,
no Miniaterio do Trabalho.

E o exemplo fica, ai, para o resto do Balsil: propa

ganda anti-comunista e', principalm�nte, organização anti·..:oruuaista.
------------------

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 7,30 horas- O confortavel predio de resi-
Cidade do Pecado. dencia á Rua Spivak, em"
CINE ROYAL, ás 7,30 João Pessoa. - Tratar no

hnras--Mulher impossivel. �anco Agricola- Rua Tra ..

CINE ODEOl�, as 7,30 ho [ano.
ra�-Caprichos de estrela.

ALUGA-SE

Dr. Georg Richter. Dr. Alfred

r.tarina.

'A
OOR

PV

bom passadio
Otimos bosques

descanço: quartos
casaís e solteiros

Pensão Müller

para
para

Esteves Junior 11\- 93

•

FlorianopoJis, 16 de Novembro de leR:

e

Escrupulosamente Familiar

TAMANCOS FANTA.SIA
PAFlA

Prata de banho
TYPO CARIOCA. Salto alto, cepo pintado a Dz 18$

» SANDAUA. Salto baixe» «Dl. 14$000
CINTOS FANTASIA desde 12$ a Dz.

Vendas por varejo e atacado
Rua Conselheiro Mafra, 39

CORTUME e TAMANCARIAS-BARREIROS
A. LHEUREUX

PEDIDOS DO INTERIOR A CAIXA POSTAL 124

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

Associação Comercial
Flo.-Sanopolis

Convite ao co�ercjo

de

Dando cumprin.ento á solicitação formulada a esta Asso
ciação Comercial pelo Digno Governo Centlal da Republica, por
intermedio do Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, venho pedir
a todos os comerciantes desta praça façam embandeirar com bandei
ras brasileiras, as fachadas de seus estabelecimentos, a 19 do cor

rente, data em que se festejarà brilhante, em todo o territorio nacio

nal, (J) DIA DA BANDEIRA.
Florianopolis, 1] de Novembro de 1937

Pedro Goulart
1 '. Secretário

ATINGIDOS

•.. não é mais que uma victima
da fraqueza geral do organismo.
O Tonico Bayer, tomado ás refei
ções, opera uma rapida resurreí

ção de energia, saude e vitalidade.
O Tonico Bayer enriquece o san

gue, fortalece os musculos e esti
mula o systema nervoso.

Quem só chama o médico quando o doente
está grave, espera "milagres" que nem sem

pre se realizam, Chame o médico em tempo
--------opportuno,-- J

• ••

Sf�IS JUizes
s. T. M.

do

Hoess. Dr. A ..ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
Dr. Nilo SaldanhaiFranco.

RIO, ] 5 - O presidente do Supremo Tribunal tendo
em vista o texto da nova Constituição. oficiou ao ministro da
Guerra somunicando que têm mais de 68 anos de idade, os

seguinte mimstros daquele Tribunal; vice-almirantes Pedro Max
Fernando de Frontin e Francisco de Barros Barreto; generais de
divisao: Alfredo Ribeiro da Costa e Augusto Tasso Frago
so; os togados srs, João Paulo Barbosa Lima e Edmundo da.
Veiga, Ccmunicou outrosim, aquele presidente que o mimstro
togado Alarico Silveira, que se encontra em disponibilidade, 0"'0

atingiu ainda aquele limite de idade.

Desapareceu
a Jus'liça Eleitoral

RIO, 14-Compareceram ôntern ao Palacio do Tribunal
Superior de justiça Eleitoral os juizes eleitorais: ministros Plínio Ca
sado e Laudo de Camargo; desembargadores Colares Moreíra e:

Ovidio Romeiro e professores João C:lhrrtl e Candi:lo de Oliv�ira,
f;lho, convocados p-lo ministro Hermeneg;ldo de: Barr;}s, presidente,
para a sessão de encerramento dos trabalhos do orgão creado após
a revolução de 30 afim de presidir aos pleitos politicas.

O presidente do Tribunal Superior oficiou, ôntem.ao ministro
d� Justiça s�licitando providencias a respeito do funcionalis.no e pe
dindo a designação de uma pessôa para recolher o acervo do Tri
bunal.

,

··Atestá que prescreva em�
toõos os casos Inõtccõoa OJ
proàuto "flp"retino" !ôo f�r
maceutico rarlos Henrique
meàeiros.
Dr. Piragibe deAráujo
.D;. Piragibe de Araujo.

rllnlca geral e peàiatrin. con-,
sultorio e resiàencia: Ruo
15 de f..!olJembro N' .8Z-Blu
menau--5unta Catarina.

·-Atesto que tenha ernpre

gado em minha clinico os

cachets de "Apyretina", com

àen angegebenen fallen. optimos :resultaào3.

··A "Apyretina", pela Oli"'
socíação feliz dos seu. ln
greàientes, será um auxiliar
preríoso nos casos indicaao5

DR.VICTOR MENDES
major dr. Victor mlZnaes

Diretor do Serviço de 5aú:
àe àa força Pública ao Es
tado.ratarina.

S t pital de Tlmbó, 5anta rata.-5anta Catarina, Blumenau, an a xiliadora, Hova-Breslau-Ha-
I .

rma.mania, Santa ratarina.

OE

R
CABECA?

. ,.

E T IN A"
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Ivo d'Aquino - I
AdOVgadF�orianOPOlif> I

Alfredo P. de Araujo I :

MEDIC;;O
Especialista em molestias de creanças, nervos

impaludismo e moles tias da pele
Tratamento do ernpaludisrno e das rnolestías da pe-

le e nervosas pela .Jlutohemotherapia

Consultoria e residencia +Praça 15 de Nove mbro, 13 \
II' Telefone, 1.584 IConsultas=-Des 8 às II e das 14 às 16 horas

�
_-...-- .• _ .....__ w •• • ,_______

,

Hotel das Térmas

=Adolar Sch arz
,

--���-

Endereço Telegr.. DOLAR Caixa Postal, 32
S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A

AGENCIA DA

Sociedade de Navegação Paraná- Santa Catarina

Limitada.,-Rio
Companhia Salinas Perynas-c-Rio
Pring Torres & Cia. Limitada -Rio
Vandenbrand & Cia.-Santos

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque
de Macedo, Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas pa

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz
Cubas.
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de
todas as especies de madeiras serradas, beneficiadas e em

tóros etc., cereais e mercadorias em geral, para qualquer
porto do Norte ou do Sul do País. bem como para o Extcrio

Recebe cargas de tmportação.rdo País ou, do Ex

terior, para desembaraço e redespacho para
as praças do interior

SERVIÇO GARANTIDO E RAPIDO

METROPOLE
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

RIO DE JANEIRO

5.5 ,�), r-:): OOO$O 1-) <:l

seguintes ramos:

! � I
-I Capitel
Onera nos

Vida
Fogo
Transportes

Acidentes pessoa 5

Autornoveis
DIRETOR6A:

I Dr. F. Solano da Cunha-Presidente
José dr Sampaio Moreira

I Dr. Plinio Barreto

II Peça p=ospectos e informações
L\GENTES GERAIS

Machado & Cia:
Rua joão pinto, 5 Telefone 1658

FL01-<IANOPOUS

a�s

Estabelecimento moderno recern c .nstruido, proxi-
mo ás aguas térrnais

�Optimas acomodações e serviço aten.Joso. Coziuha

I.de primeira ordem brasileira e alemã �
Preços rnodicos

Proprietario: Herber't Falk

(Mau sprrcht deutsch)
GUARDA _- Municipio de Tubarão

Saí)ta Ce·tar'ina

Preços --nodi�o ".

-1'
ASEMIRA EM CORES, AR; 1-

\
TIGOS FINOS IBanco de Crédito CASA "O PARAIZO"

Pop ... tar e Agri ..
cola de S inta ALUGA--SECatar: na o conlortavel prédio de resi

dencia á rua Estnes Junior
(Soe. Coop. Resp. Lida.)

n. 179.
Tratar no Banco Agricola, á I

Rua Trajano 16.

SEGUINTES JUROS:
I

. CIC Limitada e5.l. ala

III Proprtetarto ..João Gonzales CIC.AvisoProl 6.1. ala

�
Prazo Fixo 8.1. ala' ELIXIR DE NOGUE1R,1

"'N�iiii8iã!���������M_�M" ��"'���1!m�'I!!!!!!.I!II!I!I!!!!i!!niiiif.- Empregado comsuccesso em '),:aS Capitaj sebscrtto
� �\fg!."4�������� ���.. ��

..

����� :'�;��!�::J'�os::���':esdasr�I,,,iS Capital realizado
�'íi � FERIDAS

�1� �������ad��U����er Pd:���;��c��t���� I�..

· ����R��S Oferece a��r�fç�U(����I:t� ��dO Estado

:�}� ereto ar..iado de ob.as nIXUI. �;N���A�PELLE At;sistencia Médica, Far-
�. e ferro Aparelhamento com � ;:;;t�;�;" DARTHROS maceutío� e Hospitalar
ri" � pleto para constru-

� �' FLORESBRANCAS SUB-AGENCIAS EM TODAS AS CIDADES

� � RHEUMATISMO

� ções de pontes em � . sCRoPHuLAs:1 DO INTERIOR

��� concreto armado ���
... SYPHILlTICAS I Agente-geral

� e finalmente em todas H. AV ILA81 aflecçOes cuja orí- I
l;� � I lIaraa reg!slrada gem seja a

I·
CONSELHEIRO MAFRA-TELEFONE 1.561

Y� � I IAVA R I A" CAIXA POSTAL, 140 - END. TEL. «AVILA»

� Omar Carneir�N��:�oEI:.!:us�':I�endes da Silva � I���;·e d í toM�� t u O P r :.�@:�.,
r �.�.' t.�.:,,:'� � � �

�� SALAS 12 e 13 �. E' JNCO\JTESTAVELMENTE UM DOS MAIORES CLUBES D� SOR-
•

�..��
Rua 15 de Novembro, 416 - t ANDAR � TEIOS DO BRASIL. 50' EM PRE'IIOS FORMA DESTRIBUI"OS t\' MAl;;

I

� DE MIL DUZENTOS CONTOS (I .200:JuO$()OO), EX[GINDo APENAS PA-

� Tel.. 1503 Curitiba • Paraná RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE

t�_';�\,
MESMO A NOSSA SE'DE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA

t� PODER CONCORRER COM OS SORTEIOS íJE 4 E a DE CADA

k�
Dor'as contratadas, na I· semestre r�

� de 1937 �
� donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) �

� Ponte de concreto armado sêbre o Rio S, João (Es-tr. Curitiba-Joinvile) �,

�
Prefeitura e Forurn de Mafra �� !pGr ip F scolar de Mafra :

� Grupo Escolar de Rio Negro �
A CREDITO MUTUO PREDIAL"

� Grupo Escolar de Irati � ..
6

!
f� �s���;�d���e��n���aIN��r�ítiCultura em Ttjuco Preto (Paraná) � : Rua Visconde de Ouro Preto N· 13 I
�1': Diversas construções de residencias � � ti
g:.� � � ..
r:;3���\�L���� ���7t\�. (I.��fj.D�,"1Ç"1-.r-}:.;_ ··--=�ft_-,,---.;::.. ';;:;Wl@im: .-=.�;;;;::;::•••••••••

���----�----------------����..�

r ando Ia
B

l HOSPESE-SE NO HOTEL NO�OE:;TE cosinha de
I a. ordem, asse:o e higiene

Ar�ranguá

Linha de onibus para Porto Alegre quartas�e
domingos

E' A UNICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN.
CIA ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E RECIBOS. DE'! SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PON rUALMENTE�OS SEU.:) PREMIOS.

Rua Trajano n. 16

(Edeflcio prcprio]

Ca!Jitat 136:700$000�
Reserva 56:424$498�;.?-

--

REC EBE DEPC>SITO

PABAHDO 05
cisco.
Para mais

nesta redação.
informações

-----------------
'

--- -- -----

fi
I

Pastas escorares

Rue Tiradentes, 3

Companhia de seguros
�de acidente de

Trabalho

1.000:000.$000
500:000.$000

Frernlo maior 5:175$000, e multes
•

prermos menores

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



te ri
I\l1etri,z::
em:

�.... '. ,"�. "''''t ,..

FL..ORIANOPOL-IS

Seoção de
FAZENDAS:

Faz.tmdas naclonaes e extrange'ras ,Jara temor FERRAGENS: MACHINAS:
�rin8 e Ngsu:1Ões Machinas de benqiciar madeira
Lo.,.s e Impetmeavels M.iJ.t�riaJ em g\i,ra! para cOrt.s!�uççOes: Mach�nas para offic!�,s mechanícas
I-ape..te_s e trilhos $itnento-feuQ em barras, ferragens para portas Mae�\Qas para laoélfüs
Roupas feitas e jjp.�llas, tinta Macfilnarios em geral para a lavoura:
Sêdas .. G�ni9,s galvanizados e pertences grades, cultívadores, moinho etc.
Lnha para cpªer e soor FOf!ões e Camas I ocomoveís, Motores de esplosão, lV1otG!'�s
J,..I em novellos e mealfâl Louça esmaltada - apparelhos de jantar -;talho- electricos
$.abon�tes e Perijtp�ªfias res Material em geral para transmíssões: ;-:0,
�lcboadQs e C'Q1cllas Louça sanítarla - banheiras maneaes, correias de couro e tona
tartinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
_rubas e gwarda-napQS Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD Peças, 4cces-
�tos, chínellos, meías Productos chimicos e pharrnaceuticos sorios, serviço mechanico
IJIí)t>sitariQ3 dos �faJiapo� Q(tmservas nasíenal e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar GOODYER �

I
Charutos cIJANMiMANNa

__

Bebidas nacionaes e extrangeiras M�teriaJ electrico em geral �
ErYlpre� Na�10nal. d. NavelfiaçãO "Hoepcke"--vapGres "Carl Hoep,?ke" "Anna" e Max.. �� Fabtiea cte F'"ntas c·Ftita fVlarla _- Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro Arataca" m� �

."'AVÃVAYA.V�ft!_b ���VAVÂVÂVAq.

BJur.nenau - .JoiAville Sãs Francisco Laguna-
M'ostruario perrnaneote em Cruzeiro do Sul

SeoçAo �e Seoçi'o de

��o�.a&"eo.. G_..... ���!���������������������!'!··,����,Autt)mOv81 economlco

• �

E B" T �
Percorre 11 qnílornetros

!.> M E T R O P O L E ;.•�.: mpreza ruenmq- ransper- ���na� litro apenas de ga

� , d Cp·
Inteiramente reformado,

: Companhia Nac;ona��:b;I�';,uros de ACidente do : te e argas e assagelros �i�����o�neis, pinos, caixa

" (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) • de tróco, acumulador, tolda,
• Autorizada a funcionar pelo de·. Flcrlanepells • _ Tubara'_o sanefas, jogo de capas, pin-

ereto n: �952 tura, etc., completamente
nóvos.

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000 4 peneos eIs: corro ro-CAPITAL REALIZADO 600:000$000 Proprietario Silvestre Brueníng , vissimos.r-i>i reto f" ia:

•
Dr. F. Solano da Cunha- Presidente

• Informaçoes corn DAViD SILVA á Praça vis1:,dO por 3:500$000 á

'·1 josédeSampaio Moreira 15 de Novembro - Agencia SELL A' tratar com RaulinoHorn
Dr. Virgiho de �ele Fré nco

i Dr. Henrique Dodsworth ��������������;�����������������' ���_������ ••

II
Gerente geral A Gazeta Ind'lca.1Elzernann Freitas D E I X E UMA R E N D A

:O Superíntendente geral II
I I

�-�- -��--

• Dr. Jacy Magalhães t{! MENSAL Á SUA ESPOSA Dr. Arminio I Dr. Carlos Corrêa
• Serviço médico eficiente e moderno, com Assis- G APO' 5 A SUA MORTE Tavares
t.:t tencia imediata aos acidentados •
• Agentes gerais O
• Machado & era, a.o Rua João Pinto.õ - Telefone 1358 O
,I� FLORIANOPOLlS •
· ' .
,0>t�.e.,$;••eo 000.0••0••
__ .. __ .,.._,.,_ ._

I_

MACHADO & Cia.
Agenebls e Ilepresentaeões

Teleg.: PRIMUS Rua João Pinto, 5
Caixa Postal, 37 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS

00
' �

� �
� �
� Em loteria a sua favorita
�

Rua Felipe Schmitd n' 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

A "SÃO PAULO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só opelice, a saber:

1.0 - um peculio pagavel ao beneficlcrio
logo após o fallecimento de segurado:

2.° - uma renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do follecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecimento.

Fundada em 1920, o progresso da A "SÃO PAULO se eviden
cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo qulnquennlo r-«

_

. ACTIVO RESERVAS RECEITA GERAL

.��QP4�(r;� "i� 1932-17.036 conlos 13.064 cvnlos 6.726 conlos

�!��.I; 1933-18.205 contos 14.164 contos 7.941 conlos

�� t: 1934-19.943 contos 15.922 contos 9.485 tontos
'F [\H!o\AYIhl., ....U(�"'4'"'''� �:�:..::'� 1935-22.314 conlos 18.427 contos 10,741 conlos
�� 1936-25.973 conlos 22.373 contos 12.375 conlll

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Séde: - Rua 15 de Novembro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE JANEIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

I
Consultorio: Rua João

I Pinto, 7·,-- Te!. 1456

I Res. R�erof�r�va, _114I1 _

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crlan·

i·
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS I
Consullas diariamente das

-4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n' 13

FONE-1595
-

Residência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

D r , Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL
Vias Urinarias

Tratamento moderno das
molestias do Pulmão

Consult.-R. joão Pinto, 13
1 eleíone, 1595

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

, 1

_.
"

.,
....• �'. ',""'" .'...- ...•.

", ...,

/
.,

�.

Dr Aderbal R.
da Silva
J\dvogado

Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Fones 1631 e 1290

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade
Medico do Hospl.tal

(Curso de especialização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

I Accacio Mo-I
•

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de �advogacia á rua

Visconde de Ouro Preto

n. 70. - Phone- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
Advogado

RUe! Trajano, n' 1 sobrado

I Telephone n' 14�

;-
,

.
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A Gp. ZETAr+Flortancpous 16--11-1937 5

. Rl.�Â�����:P'A..VA.VAV����.a••�•••O���������������M
J.:�. � . """ �
f� S T ES I�MAOS��CA A -a � .. �� PAL,ACIO DAS S':;:D.�S, �
� que e o orgulho do P\)VO de Flonanopolls �
� \�

� Nenhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
�ã

otcio e por preços tao r�zoavels I
_ • Sedas estampadas, tudD que e $ _ �

r'
w" •

A MODA M6RA!'IA

�

�! o melhor ates- rfladernissimo, tuda s� encon- O
d,(l. CASA TRES IRMAos. •�

.!
..

: tado e' a tra, tais como crepes, renards, �
� VENHA VISITA -LA E ��

,� .
��

da peles, etc. Y. EXCIA. SAIRÁ PERFEI e
;; preferencia G
e TAMENTE CERTA, DE QUE •
� G"�f! ai ite ! �.

I � ALI TUDO E' BOM li FINO

ii:. _G ". G
� .
� I •

.

Noivo. na mais rósea quadra da vida. quão satisfeito I I
Q.er ser amaveI cosi a sua esposa, filhinha,

-( [I
I

.�

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

I cora§i,'! Entretanto, ela sonha com lindos vestidos conlecio

I nados com as nossas sêdas para o verão ardente d. Floria-

L:_oli_S._

� Casa Tre� Ir- I
mãos é um estabele

cimento modelo, que

honra Florionopolis, a

cap_it_al_e_le_g_an_t_e_.__j

o MAIOR EMPORIO DE SECAS
( l LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM-

r:l PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$,18$, 20$,22$, 24$, 26$,

I 28$, 30$, 32$, LINHO BRANCO DA �(ELHOR MARCA MUN

;: DIAL LEGITIMO 120 TAYLOR DE 55$ POR 40$000

•
o
• EM CORES.
«I
ti

: Partidas de linho das melhores quaUdades
I por 1:500$000 corn 10 peças
� �
� Atenção ! o;ter�ção ! �

-,I '

� '. Grarde sortimento de I"-)éles, Renard Arger:ter �
.

� Renard msrron da Alasç,'-", Renar!j Ver�elho-Renard preto. Casacos de Péles ��
r-»:

da .nelhor qualidade - Curtos e 314, deo::;te a�tigo damos descontos especiais �
pare todos terei"Y'l margen'") de fazer su;-:;;.S (-;ornpras de péles e aprOV"3ita,-las para l�
as festas. - L..UVAS D'i='" PELICA DA MELHOR QUALIDAClE F:>OR 22$ �

m Visitai nassa exposição, principalmellte aos domingos �
��. T f A· I

R. FELIPE SOHMIDT 22 �.j�� U f'l min & rm 0---05 F o N E' 1.401 �

�
I C', FL.ORIANOPOL.IS�

.;.--=--;-� ���������������.=-_·�-.--••��J��������i�������

EDIFICIO PRQ'PRIO

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de feitas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Ir�ão9

_____1

V. Excia. já vi���I
lindos Unhas para ho

mens?

A maior novidades em Sedas no I
•Ria e São Paula. Acabart�as de �

receber dl ..étamente das 'abri' ���

cas • Por preços nunca Vistos ;XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOD t\ POR •
8$, 9$, 1.()$, 12$, %3$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, . �:;;)
27$, ,28$,30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES· ��
TIDOS PARA BAILES 18$, _, 22$, 25$, 30$. 1).1

COM 1 METHO DE LARGURA. . �
�

SORTIMENTOS COMPLETOS DE LINHOS PARA SENHORAS

Visite, então a

Casa Tres
.1Irmãos
_j

. :""""""-PI�!'
,_. '(""

""'r;>Clo!':<g;'" ':�'.
;,�,\\ .��,> �-� -,'?

.. '
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os ,rVistosas bijouterias, lindas fantasias,
as ulti�las creações

mais modernos artigos para

da moda:

presente

I
!

I •Para o nosso mundo elegante

C À S'�f1A M A C E O O N I
QUE MAIS BARATOJ.lVENDE

a RUA TRA.JÃ DO
" Agronomiea ��

v�"-I NOS S A V IDAsus "P. R. C.�� de I
----_ .._-�------

Blumenau

NA
CASAA

Justiça do
trabalho FAZEM ANOS HOJE:

Realizou-se no preteri to domin
go, na visinha cidade de Blume
nau, um encontro entre os fortes
conjuntos do AGRONOMICA F.
C., desta capital, com o P.R.C. 4

F.C., (Radio Cultura de Blurne
nau).

O Leam do AGHONOMICA,
estava assim constituido:
Herval, Antonio Vieira.Olimpio,

Viegas, Osní, Haroldo Barbato,
O:<nÍ Freitas, J. Barbato, Secura,
Alvim e José Dutra.
A peleja travou-se movirnenta- CHEGAM UNS

da, com passes interessantissimos,
vencendo o AGRONOMICA F.C.
pelo score de 6xl.

O chefe da embaixada do AGRO- Vindo de Joinvile, onde é pres-
NOMICA foi ° sr. Porfirio Gon- tigioso politico, encontra-se nes

çalves.
'

I
ta capital o ex-secretario do In
[terior e Justiça e ex-deputado

_

. sr. dr. Placido Olimpio de Oli
CO'RTE veira.

a gentil senhorinha Maria A rl
tonieta Diniz, filha do venera .1-

do catarinense sr. Leopoldo Diniz;
a exma. exrna. sra. viuva Isau

ra Lobo Klas, professora esta

dual;
a senhorinha Maria da Graça

Silveira;
a exma. sra. d. Maria José

Pierri:
fi exma. sra. d. Cecilia Pierri;
o sr. tte. Arlindo Pinto da Luz.

RIO, 15 - E' possível que, no

seu proxímo despacho, o sr. Aga
menon Magalhães submeta ao pre
sídente da Republíca o decrete-lei
organizando a Justiça do Trabalho.

Sera' aproveitado o projeto de
govêrno envlado 1.' Camata, corr

algemas alterações que lhe forarr
acrescidas,

luta, ('seapa Cana, consegue virar
Abreu entra e consigna de cabe
ça o

APOLICES DO
RE ...�JUSTAMENTO

1'. tento do Peri

RIO, 15 - Foi assinado decreto
mandando entregar as apólices de

reajustamento economico.

DR. PLACIDO OLIMPIO

QUER UM LINDO
DE CASEMIRA ?
VA' A "O PARAISO» E

COLHA ENTRE AS 200
DRONAGENS.

ES
PA-

Acha-se nesta capital, vindo
de Tubarão, o nosso distinto pa
tricio e talentoso engenheiro sr.

Souza Reis, dedicado chefe do
trafego da Estrada de Ferro Te
reza Cristina.

SOUZA REIS

COln O govêrllo a dis
sidência do P. R. P.

ENFERMOS

Encontra-se enfermo, guardan
do o leito, o nosso estimado com"

panheiro de trabalho, jornalista
João Barbosa, a quem desejamos
pronto restabelecimento.

Organizado
O gabinete domi
nistro da dnstiea

campo.
Pedro recebe de Adão dá a

Abreu este só ai roximasse do
goal, quando vai er. ematar Rezen
de atira-se 8 seus pés, fazendo a

mais empolgante dtfesa da tarde.
O couro volta a circulação,

Carlos vira, Dico cata a pelota,
encobre Tum, Ivo com um tiro
enviezado consegue, aos 28�minu
tos o

1· goal do Figueirense.
Dez minutos após, este feito,

Beck serve a Sabino, este avança

por sua ala, Tum faz foul dentro
da area.

8eck bate o tiro livre consig
nando o

2- tento do alvi-negro.
2 minutos mais termina o l'

periodo.

FIGUEIRENSE: Rezende,
Fredi, Antenor; Carlos, Beck, Go
dinho; Sabino, Paraná, Ivo, Dico,
Calico.

Amanhã daremos noticiaria
detalhado do embate

Peri x Avai.

Ora. Josefína Flaks Schweidson
MEDICA

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE
LOS DAS AFAMADAS MAR
CAS DA CIA. UNIAO FABRIL
CASA "O PARAIZO"2· TEMPO

o sr. Armando Fcnseca entre

ga o apito ao sr. Alvino Fischer,
ambos tiveram bôas atuações.

Dada a saida o Figueirense
desce ao ataque, Calico passa a

I vo, este desfecha um morteiro so

bre o arco de Caroço, mas a pe
lota passa raspando a trave late
ral.
O Figueirense exerce leve

dominio.

"CAIXA LOCAL DE FLOBIANOPOLIS
DO DEPART"..MENTO DA DECIMA

REGIAO��

o novo presidente
D. N. C.Ex-assistente do serviço de Ginecologia dos Hopitais:

la Gambôa, Fenda'tão Gaffré-Guinle e S. Francisco deAssiss,
Ex-interna do serviço de Pediatria da Policlínica

.

de Botafogo
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
Consultoria: Rua Trajano rr 12-Sob.
Consultas: Das 10 ás 12 e das 2 5 horas

FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

De ordem do sr, Diretor Regional, levo ao conhecimento dos
srs, empregadores, que as CADERNEIAS DE PREVIDENCTA dos as

sociados deste lntítuto, acham-se á disposição do- mteressados a

partir desta data, na séde desta caixa local, á rua rehpe Schmidt- fi •

36 Sobrado, das 9 ás 12 e das 13,30 ás 17,30 horas.

do

Florianópolis, 9 de Novembro de 1937.

RIO, 15 - Foi nomeado hoje
interinamente para a presídencia
do Departamento Nacional do
Café o sr. Jaime Ferreira Guedes,
em substituição ao sr. Fernando

Pedro Duarte Silva Costa, que foi nomeado ministro,
Goarda-lívros responsável pelo expediente da Agricul tura.
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




