
oposicionistas
1 RIO,. 17 -Sob? titulo «f'.Tovas ameaças. de tempestade IA---------------A--------Z- Eno SUl», publica o «CorralO da Manhã»: I

"Nas "esperas da prometida renuncia do governador paulis-
ta rara .df:slOcompatibizar-se, para a futura sucessão presidencial, no- ,

vos movimentos acusam os sismografos da politica, localizando-se a

(gitação no Rio Grande do Sul. A primitiva dissidencia do Partido
Liberal, que se esboçára no caso da eleição do vice-presidente da
j\ ssembléia elo Estado, agor;, se definiu com vm aspecto bem mais
�éfio. O líder do Partido Liberal na mesma Assembléia renunciou
as fUilções junto ao sr. Flôres da Cunha, engrossando dessarte a

dissidencia, que já se inclirn para Iortalecer, com os deputados da ANO
Frente Un.ca, o governo federal, contra o governo estadual. Aliás,
s"be-se que essa renuncia do sr. RO'ia se baseou no conceito de "re
pugnante", que se dizia lhe era atribui do nela zeneral Flôres da

h T d
' o

(.�U'l a.. o.nan o conhec.rnonto da carta daquele lider, o governa-
cor ga úcho convido-o a indicar as fontes de onde ou víra que
tivéra o g .ne aI Florê3 emitido aquêle julgamento a seu respeito.
A,J::>ntanJo d };; cldad ios, o governador gaúcho determinou fossem
Oi mesn is prê io s afim d� serem submetidos a urna prova de conlir
m ição. M IS, o que se apurou foi que ambos os cidadãos não se

tinham avistado co.n o governador gaúcho desd- mais de um ano.

Nao podiam dessarte nada afirmar. Contudo. o ambiente de intri-
ga se desenvolveu tão intenso, que a renuncia foi apresentada e acei-
ta, resultando em consequencia engrossar a -lissid�ncia do Partido,
e com espectariva de caminhar para a Frente Unica.

Assim, a luta promete ser das mais violenta', na Assembléia
gaucha, estando ameaçado de envolvimento o proprio governador
gáúcho.

Ao que parece êssés acontecimentos do sul estão destinados
a ter importante repercussão, na atitude de renuncia que se previa
para o governador paulista. E' exato que a corrente do Partido
Constitucionalista, promotora rless(\ renuncia, como elemento indis
pensavel para a cat.didature do sr, Armando de Sales Oliveira á íu
tura presidenca, nem p::>r isso desammou dos propósitos de arregi
mentação de forças em torno daquele candidato. E para a sua

ação, a renuncia é um elemento de couvição mdiscutivel. Assim,
tal nueleo constitucionalista fecha os 01:105 a qualquer obstaculo,
continuando a assegurar, nas conferencias, que nada mais impedirá o

governador paulista a tomar a atitude decisiva, que se anuncia ha
tempos,

RIO, 17 � O ministro da
Guerra suspendeu as matriculas,
em 1937, para as escolas de
Saude, Veterinaria, CUi'fOS espe
ciais, cie Equitação, Engenheiros
Geografos e Sargentos e redu
zindo o pessôal instrutor e c!e
adrninistração ao extritamente in
dispensavel para a conservação e

gu irda do material.
A medida visa o aproveita

mento de oficiais na tropa, em

virtude da escassez atual.
-- �'=-'"'-----

Recebidc)
pelo '·Fuel'-'H:;;r·JP

Nacional, re- BERLIM, 16 (A. B) - o
chefe do governo alemão sr.

Adolf Hitler recebeu hoje em

audiencia extraordinaria o sr.

Mobamed Nashin Khrn, pre
sidente do Conselho de Mi
nistros do Afghanistão, que
se acha presentemente nesta

RIO, 17--0 Serviço de Fundos do Exército está antecipando o pagamento dos capital, viajando incognit��.
ve.nci�ent�s d� corrente

_mês,_ aos corpos de tropas,. e �fetuaré!. hoje, os relativos ao, CESEJ A.. con

primeiro dia util. Amanhã serao pagos o segundo dia uh), no dia 19 os referentes ao! certar seu radio?

•
terceiro, n.o �ia 21 ao quarto, no dia 22 o quinto d�a util.. O. dia dos oficiais reforma- t Procure o BONSON, á rua

Mi 11as �os, penSIOnIstas, aposentados, etc. será pago depOIS do dia 22. Padre Miguelinho

O sr. OsvaldolA s
Aranha

3Et o HORIZONTE, 17-0 general Barcelos, íalan
do a um matutino sobre as grandes manobras do Exérci
to, que hoje se iniciam, disse ser confortador para o po
vo brasileiro verificar que nesta altura dos acontecimen
tos, neste período de perplexidades e inquietudes esteja o

Exército mais do que nunca obediente aos principias das
suas atribuições, acrescentando que ele é uma organiza
ção destinada para a defesa do poder constituldo . e ga
rantia da integridade nacional.
� .' O Exército não se afasta dos seus objetivos. Muito
ao' contrario, cada dia que passa ele mais se prepara e Ca li Sa radextra para se tornar mais fórte e util á nação brasilei-,:

>;i

ra. As manobras militares que óra se realizam levarão a
" ..

tranquilidade aos lares, porque verão eles a nossa preo- A P () i I C� I ,,3, n e t"Y1adrugada de
cupação absorvente � unica de nos aparelhar-nos para a hojc' J "fO i E�j V is ada de que do jS
garantia da sua paz. estat:)el�:3'cimentos comer

ciais se ach-dvam abertos

"e a

o
fíleiras

am

manobras

do El{��rcito em

Gerais
o general Barcelos declara que, nesta
hora de i nquietacões, a força está mais do
que nunca obediente aos seus princlplcs

L.EOPOLDO II, Mais um
ESTA' NOIVO? moedeiro
PARI3, 1 7 - DEspachos de

f IViena, anunciam o compromisso a 5D can-
nupci�l do rei

.

Leopoldo, viu�o - denadada ramha Astnd, com a arqUl-

duguêsa Adelaide de Habsburgo,
irmã do Principe Oto... A nOl

Va tem 22 anos de idade.
O dr. Juiz Federal em Seçã"l

de Santa Catarina, em sentença
proferida nos autos de processo
crime em que é acusado José
Marcdino Müller-o qual falsi
ficou moedas-lavradas no dia 3
do corrente condenou o mesmo

a doi� anos de rrisão celular,
gráu minimo do art. 242, letra
d da consolidação das Leis Pe·'
nals.

José Marcelino Müiler já se

acha cl'mprindo a pena na Peni
tenciaria da Pedra Grande,

VAI DEIXAR O
CARGO

AFIM DE SE DESINCOM
PATlBILlZAR

BELO HORIZONTE, 17
-Um ma�utino anuncia que o

sr. Raul Sá deixai á o cargo de
Secretario da Viação afim de
se desincompatibilizar para con-

'fJ correr ás proxlmas eiel�ões le
, �islativas.

,
I

li'

-t
".

laça-o
� f�: .

re'nq'Ón-
engrossar as

)
I,
, i

O lider rnaiorista
ciou indoas-

A Sem quaisquer ligações políticas.voz DO POVO

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
-------._--,
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TODOS OS FUNCIONARIOS MATRICULAS
SUSPENSAS

, l
I

-

receberão seus ordenados antes

festas Nataldas de
O ILUSIRE GOVERNADOR DR NEREU RAMOS, NUM

GE'STO DIGNO DE LOUVORF.:S, ORDENOU QUE OS VEN-

CIMENTOS DO FUNCIONALISMO ESTADUAL SEJAM PAGOS

ANTES DO DIA 25 DO CORRENTE.

RIO, 17 - Os pagamentos ao funcionalismo público pelo Tesouro
lati vos a dezembro, começarão a 23 do corrente.

Todas as folhas estão pagas até o dia 31 do corrente. O diretor geral da Fa
zenda Nacional remeteu ao Tribunal de Contas as tabélas explicativas da lei n. 284,
de 28 de outubro último, que reajustou os quadros do funcionalismo público civil.

Nos corpos de tropas

alterações
------_._--_

nils altos cO:ITt}.andes do
Exef,zc�tGVIAJARA' DIRE'TA

MENTE AO FIlO

RIO, 17 -Ouvido em BUenos Aires por um vespertino,
o embaixador Osvaldo Aranha declarou que virá dirétamente ao

Rio t! sórnente depois disso irá ao Rio Grande do Sul, mas de
fôrma que possa regressar antes de 20 de janeiro aos Estados Uni

dos, afim de que possa assistir á posse do Presidente Roosevelt.

RIO, 16 -O general Eurico' drigues B&rbosa, actual chefe do
Dutra, actua lministro da Guerra, Departament.) do Pessoal do
continúa a ter repetidas coníeren- Exer::íto, que será suhstuuido
cias com diversas altas patentes nesse cargo por aquele seu Ci,

do Exercito a proposito das mo- marada.
dificações que pretende fazer não A 2a. Região Militar, abran
só no comando das regiões milita gendo S. Paulo e M?to Grasse),
res e chefias de estabelecimentos deverá ser confirmada ao coman
como das grandes unidades de do do general Pedro Calvacsnti,
tropa. ora exercendo uma das sub-che-

Já se sabe que quanto á 4a. fias do Estado M"ior do EX''::I''
Região Militar, comoreendendo cito. em consequencia do que o

Minas Gerais e 3a. Região Mi- general José Osorio deverá de»
litar, Rio Grande do Sul, nenhu- xar o comando da -la, Brigada
ma alteração sofrerão, continuan- de Infantaria, sendo aproveitado
do entregues aos mesmos coma0- em outra comissão nesta capital.
dantes, respectivamente, generais Quanto ao general Almer;o
Frapco Ferreira e Emílio Lucia. de Moura é bem provavel queEsteves.

'I' seja nomeado para alto car: o

Quanto á 5a. Região Militar na Justiça Militar.
(,

(Paraná e Santa Catarina,) ora ., ,.-_'__ ..
,_.

entre�ue ao comand� do gene- ALllGA _

�

��.

tal Guedes da FrontelCa, será da- t 1
M Se quarto:l, tl.l-

da a novo chefe� falando-.se no �pc._�._.�(me., 1.436
nome do general Raimundo Ro- CONFEi'{EN'-C-IO-U-C-O-!\-Il�

HITLER

üeseutde que pcdería
dânossérios

Florianopolis foi visitada,mêses A policia, no entanto, viu bal-

atrás, por uma quadrilha de la- dados todos os esforços, nada
drões que, horas tardías da noite, mesmo podendo realizar, porque
assaltava os estabelecimentos co- os Iarapios, que aqui agiram, sem

merciais mais importantes situados I dúvida, eram �rraland.r?s� conhece

no coração da cidade. dores de meIOs hablhsslmos para

Destas colunas, muito e muito efetivação de seus arriscadíssimos
escrevemos sôbre o assunto,tecen- "golpes".
do, em tôrno dos roubos verifica- Prova evidente da nossa asser

dos,-que eram realizat:los de ma- siva é o fàto de, nestes últimos

neira assustadora,-' muitos comen- tempos, não se venficarem mais

tarios. roubos. E' qu� os"malandros"acha-
Os meliantes,apezar dos ingen. Iam o campo grandemente "expIo

tes esforços das nossas autorida- rado" ...
des policiais, que desenvolveram
rigorosas investigações em toda a Na madrugada de hoje, a "Li·

dha. continuaram a exercer as suas vraria Xavier", à rua Felipe Sch

"atividades" roubando as casas co· midt, de propriedade da firma
merciais e, até, as residencias, à l Pedro Xavier & Cia., estava com

��ne�ra de "gan�esteIS". uma das suas portas abertas, ofe·

recendo, assim, franco convite aos Igatunos para uma visita"cordial"...
. BERLIM, 16 (A. B.) - O

O mesmo aconteceu com a I principe Herbach ministro
" .... " ' '.

'

Lasa Oxford ,a rua Conselheiro plelllpotenciar:o do Reich
Mafra, 8. jUllto ao govemo de Athe'.
A Policia, avisada do descuido nas, conferenciou hoje du

de quem é encarregado de encer- rante 40 mioutús com o chao
rar as portas desses estabelf.cimên- celler alemão sr. Adolf Hi.
tos comerciais, tomou as pro'liden- tler, que o recebeu em corn
eias i�ediatas e necessarias, afim pan�ia. Jo ministro p!enipo
de ev!tar que novos roubos se tenclano da M.lemanha junto
f?rocede�sem em nossa capital. ao governo de O�!o.
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ife açã e ar

proposta
Paz, pe�o

na Confererlcia Inter-Americana dé�
sofrimento que aflige a Espanha

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

As previsões de "m a d a me'Schlesien
no Rio

I
r

BUENOS AIRES, 17-A United Press soube que, na O
reunião dos chancelleres e chefes das delegações, reali
zada esta manhã, foi considerada a proposta dos repre
sentantes das Republicas da America Central, no sentido
de se fazer um voto, a respeito do assunto da Espanha,
manifestando o chanceller Macedo Soares que a proposta
devia ser concretizada num sentido sumamente elevado,
baseando-se no padecimento de toda a America e da hu
rnanidade, pela luta civil espanhóla. Acrescentou o chan- RIO, 16 ,-- A oficialidade e

celler do Brasil que o voto devia evitar ferir a susceptibi- marujos do couraçado "Schlesien'
lidade acerca das duas facções espanhólas em luta, que prestaram uma homenagem ao ai·
poderia existir por parte de alguns delegados que parti- mirante Barroso, colocando jun
cipam da Conferencia da Paz. to a sua estatua uma corôa de

O sr. Cordel Hull apoiou as palavras do sr. Macedo flôres, na presença das altas au

Soares, ficando resolvido guardar um minuto de silencio, toridades navais e do embaixa
como uma manifestação de pezar da Conferencia, pelo so- dor alemão.
frimento que aflige a Espanha. O comandate Seebach discur-

-0- sou, dizendo da siguiiicação da PARIS·-17 - A pitonisa o mundo assistiu: a conquista da dame Genoveva declarou qu�
TALEVERA DE LA REINA 17 -As operações inicia- homenagem e elogiando o gran- madame Genoveva, fez hoje, Etiopia, a rernilitarização da Rhe- o ex-rei Eduardo antes de um ano

das ôntem prosseguiram hoje a oeste de Madrid. A to- de almirante brasileiro. SUI1S previsões para 1937. A cê- nanis e o conflito espanhol. voltará á Inglaterra, onde desen-
mada de BoadiJIa foi extremamente mortifera para as tro- ° chefe do Estado Maior da lebre vidente, predisse ha tempos Um dos Iátos mais sensacionais penhará o papel de ditador.

pas vermelhas. Armada agradeceu, sendo exe- três acontecimentos cujo desenrolar I azora anunciados.Ioi quando ma- Quanto á Italia, declarou que
Foram encontrados mais de 300 cadaveres só em cutados 08 Hinos Brasileiro e Ale- �����������������������r=:� êsse país sofrerá uma quéda, mas

Palas, que os legionarios ocuparam de assalto, depois da mão. � A' mui he r cath a' r I" nense � que se reerguerá dentro de três ';

morte do seu chefe, capitão Suber. � � anos. "Vejo Mussolini suspenso no

Foi encontrado em Palas um verdadeiro arsenal. Fo-
-

� r.� eter envolto em urna nuvem'[+«
ram apreendidas 22 metralhadoras em função e 38 que O i Para vós, em cuja alma intacta amparaes � disse a pitonisa, a qual acres-
estavam em reserva.

COme rc io � As tradicções da Fé, carinho e da bondade, � centou que o duce está sendo

.

A' noite, depo!s.da ocupação de Palas, dois cami�hões exte rio r d o � Que abençoada e pura, o bello conservaes ij mal aconselhado.
. .

cheios de guarda-civis passaram-se para as nossas linhas. Reich � Sob o amparo de luz, da excelsa divindade; � A Alemanha prepara-se mili-
° capitão Suber, cuja bravura era conhecida de toda ,� W tarmente para aniquilar a Russia.

a frente, foi sepultado hoje de madrugada em Brunete. BERLI_M, 16 --o O balanço � Para vós, que em virtude c amôr bem igualaes ij"A Bélgica terá durante estes

Os soldados sob o seu comando, que devem tomar par- de comercio do Relch pala no- � A' dívina Maria,-o Sól da castidade, � tres anos, grandes aflições.
te no. ataq_:te marcado para hoje, juraram á sepultura vembro mos�a um ex�edente de � E, que n'alma feliz, ditosa enthronisaes. � .

A ,guerra ci�il na Esp.anha ter-

que vingarao a sua morte. exportaçã� sôbre a Importação � Tudo quanto Deus fez de puro e de verdade, � mmara com a interterencia de ou-

-0- de 64 milhões de marcos contra � �� tras nações.
MADRID, I7-As bombas arremessadas pelos aviões 76 no mês precedente. � Escrevi este Livro, é urna lernbraça minha. � Dentro de meio século a Ingla-

rebeldes nos subúrbios de Tetuan ocasionaram a morte Assim, o ativo do balanço co- � Pois ditou-o minha alma onde a cantar realca � terra e a França terão desapare-
de 4 pessôas, ferindo 200 outras, segundo informa a Ra- mercial alemão de janeiro a no- � Vossa Imagem de Mãe, M'llher e de Rainha.

>

�� cido.
dia Internacional. vembro deste ano é de 459 mi- � � ---------------

-0- lhões de marcos. ij Escrevi para vós, e, aos vossos pés deponho. �

LONDR�S, I! - Anuncia .se que. o general Franco, A im�ortaçãO alen:ã em no- � Offerenda de arnôr, de a.íoração e graça � I SENHORITA I Acompanhe
chefe dos naclonallstas espanhóis, aceitou a permuta de vembro fOI de 358 milhões, sen- � A quem, bem eu não sei, si ainda é mulher ou sonho. �� a Moda
4.000 refens bascos com igual número de prisioneiros ora do ligeiramente mais elevada que � � d B I c-
em poder das forças governistas. . no mês precedente. � N.R. Com o soneto acima, Trajano Margarida de- � cornpran o suas o sas e mt.os na

Os vasos de guerra britânicos que se acham proxi- A exportação alemã em no- � dica á mulher catarinens� o seu bélo. poema «Paz» � Casa. Macedon la
mos ás aguas espanhólas estão colaborando na permuta vembro dêste ano foi de 422 mi- � que como todas as produções do apreciado poéti, tem � A C

.

dos 4:000 p:isioneiros e refens entre o governo espanhol lhões ou seja 10 milhões menos � sido bem acolhido pelo nosso povo. �
asa que mais barato vende

e os insurréctos que em outubro. �'"*"'"S"�'&"..=-'*"BIII�'Z''*'''&''''�''S'"������'S'''�� s;"��'" 6 TRAJANO 6.

-0- .;76,�7j\���ffAVA��"""'"��"
.��

iii" ,.Tõ�.:A=-·���"'"_e.l��"�����n:.
MADRID, 17 - Anunciava-se, á noite, que o bornbar- � �

deio de Madrid hoje pela aviação nacionalista fez cêrca � IF' I ,L I A LI FABRICP,NTES DAS AFA- �
de 100 vítimas.

-0- � • I MAD.AS MARCAS DE �

� INDUSTRIAS:· ASSUCAR �

que, ������t\bo::bar1ei�e��ã�c�:;açe:�aài�t���n�O�U�!��� � Caqueiros �fl'''�.;��· "Maravilha" �
foram destruidas. �� Municipio São José ill.:i.iV�;;/f:r1{,Tíg/Ci�;;LrQ/%l: ��i;,\!!i,!L/!./ ' " 'l";,,/',,,, li, d" t�.

REFINADO FIlTR1\1;:f,lDESTILLARIA OE ALCOOt',' -
, ADO-

Brindes "Gllaraina" ! EFlo�iaT�:pl�lis '�;:�GWf.� "MBRoANrCe�lEo" �HABILITAI-VOS � C. Postal, 118 �rrrl�,srot�ffili�'
I

�
O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á \ Teleph 1.637 I

iw�/ r, I (q: I
SOMENOS REFINADO-FIL- •

rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE Telegram : _ "COQUEIROS"
TRADO

ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios --- '--

do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, grípes

Ie resfriados.
I ��----��-I O
CRIANDO CAFE' BOM 50' NO O

..JAVA •
Praça 15 de Novembro �

Antonio Paschoal G
•
•
"

Ho..,enagem
ao almirante
Barroso

G e n o v e v a"

Antes de um ano c eXO"ül'laei Eduardo se
rá a ditador da Ingl"terra .. A Ilalia 50 ...

Irará uma séria crise. A Alemanha
prepara-se para aniquilar a Russia. A
Inglaterra e a França desaparecerão

uma coletoria

O sr. Governador Nerêu Ra
mos assinou decreto criando na

séde do distrito de Paz de Nova
Breslau, município de Harmonia,
uma coletoria de 4a. classe.

Processo movido
por um mltionano

b. aslleiro

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

Restituição
á firma Vaz Diber
nardí
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midavel e inegualavel
liquidaçao na
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l\/latri2:: FL.ORI NOPOL.IS

A Gazeta

Advogaoos
I Accacio Mo-I

tório de advogacla á rua

Visconde de Ouro Preto

Indica:

\D,..... Ricardol
Gottsmeni,

Ex-chefe da clínica do Po�pi
tal de Nürnberg, (P.üressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Eapeclallsia em cirurgia

geral

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

operações de plastica

Blurnenau - .Joinville - São Francisco Laguna
MostruarlO permaneote em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçao de

Filiaes em:

•

te I ra tem seu escrip-

ln. 70. - Ph01\P·. 1277.

I Caix 1 Posta], 110. _j
I�edro da MOLira Ferro I
I

Advogado
Rra Trajano, rr .1 sobra.ío

Telephone n' 1548 I

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

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

Seoção (je
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ",ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas
Tapetes e trilltos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em gera] para a lavoura:
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocornoveis, Motores de esplosão, :'ÁotfJlf.S
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
Sabonetes e Perfprnarias res Material em geral para transmissões: Lo,
Alcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P .ças, '-\..;\,;es-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorlos, serviço mechanico
� Depositarias dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GOODYER �

la Charutos cDANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l\Jave(f,ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite 'Vlaria' -q Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
=���VAV�V������""'������mI�����""����_tl���.ó..�VàVÂ.V���=

�o•••e••G. -O .O•••o�.e.

!.: Companhia "Aliança da Bahía"! I
�� • b.: Fur�DADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

• • da Silva
� 5 1·

';

t M itl • J\dvogado

t) eguros er..as res e an Imos fi RuaCons.Mafra.IO(sob.

: Incontestavelmente a PRIMEIRA dC-J Brasil I Fones 1631 e 1290_1D CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
RESERVAS MAIS DE 38.000:GOO$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM[DAS�EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha- ir����������������'_'_-

1
t

mados para o interior,

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o
seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena- ..

_

mente satisíetto.

-----------------«1--------------

Atentae bem I
I i
I Agencia Moderna de Pu- fi
blicaçães, com séde em São Paulo:

o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112
•

•
•
•
..
"

F"orrnídaveis lortllol proprlol, tr'l VIZII
por lemana, todal ai legun·
dai, 'ier,.1 I lextal·felral,

Extração com globol de cr'ltal.

A r .. 1a�, I 'f''1 .:a dlu.... honestidade, pOil, OI lor·

tllftl ião prll�ncladol pelo povo.

� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

CLINICAS DO DR. ARTUR
PEREIRA E OUVE RAi

•

Médicos

Dr, Artur Pereira
e Oliveira

CUn!ca médica de erlan
ças 8 adultas

Consultas diariamente das

4 horas em diante

Consultoria: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rr.,ic1ência: Rua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-J524

LABORATORIO .DE :
ANALISES'

_'

Curso de especialização em

Bactroriologia no Lab. de
Saude PúLlica do Rio de

Jan<;iro
Executa analises para eluci

dação de diagnosticos
_!.o. • ?W'b .... -� .....__�----�.�_.,--

LO..JAS

(ia A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS_CRETO_
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFJRES
(Tingimento a Indanthren -- Cclres firmu:)
TECJ_!JOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupoes, etc.
Colchas, guardanapos, lenços, toalhas de banho de

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estranjeíros]
---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem. fabricação de maquinas
em g�ral, (agricolas e industriais)
-mOInhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO

Ap,ente8r SUb·Agentes e Reguladores delAvarlal em

r:o Brasil, no Uruguai e nss prlll1clpail praças estrangeirai. Partos - Molestias de
Senhoras e

�gentes em Ftorlanopol i-s : Molestias de crianças

Campos Lobo & C Ia ., Diretor da Maternldadej
�.� •• Mdl� a 00 do Hospital
� Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 e
2. TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFICO ALL/A!vÇA !." (Curso de especializaçã i em
WI� .. molestias de senhoras)

! Escritórios em Laguna e Itajahí ! Atende na Maternidade
• wr até ás 8 112 da manhã
li s� L t... �

..6,gentes er"\'"- Bil.Jmenau e Lages " e á !aice- Consultorio:
� �

U ANITA GARIBALDI, 49
••••o.eO.--�-f---�-.�-------- ·---------------_.- ._�__�

I)
todol OI Eitadol I

Dr. Carlos Corrêa

..

I

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l-Côrte de Miscelânea

-,-Praia de banhos Camboriú Apelação Cervejas! Cervejas!
UM EMPRESARIO TEA·

Dis tante de Fpolis. 90 quilorr:etros e de Itajaí 10 Sumula dos julgamentos da TRAL de Nova Yorque fez dis- Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas-
quilometros.A praia é a mais linda e a prazivel para ultima sessão tribuir pelo correio resumos de cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du-
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilome- uma peça que estrearia proxi-I pla Kutmback, Bavaria e Tira Prosa.
tros, onde se poderá veranear com conforto. Recur�o crime nO. 2.503, da mamente num de seus teatros. Depositario - JOSE' COSTA -_ CONSELHEIRO

Nessa belíssima praia encontrareis, na entrada d C N Cada resumo ia acompanhado MAFRA, 21.comarca e ampos ovos, re-
da estrada, O Hotel M ira-mar, o qual está d J d O" Je um cheque no valôr de qua-corrente o r. uiz e ireito e
dotado de casinha de 1 a. ordem, luz elétrica recorridos Antonio Balena e O'J"

tro centavos e da seguinte cir-
própria, bebidas nac.ionais e estranjeiras e garage troo Relator o sr. des Medeiros cular: «Senhor: Calculando a

para automóveis. Filho. sua renda em 15.000 dólares e

Diariamente chás-dansantes durante as sessões. Foi negado provimento ao re- presumindo que o senhor será
Proprietario O. G. FATS

curso, para confirmar a sentença daqueles para quem o tempo é
recorrida pelos seus juridicos [un- dinheiro, inclúo um cheque de
damentos. quatro centavos, importe dos dois

Recurso crime nO. 2.598, da minutos de tempo que lh� ocu

comarca de Campos Novos, re- pará a leitura do prospéto junto
d J D da nova obra que com grandecorrente o r. uiz de ireito e

recorrido Claudino Vieira. Rela- êxito deverá estreiar brevemente
tor o H. des. Medeiros Filho. em Nova Yorque»,

Confirmada a sentença de pres- CALCUL-A�SE QUE DAScrição,
Recurso Crime nv. 2.599, da tormentas que se formam na

comarca de Campos Novos. re-
America chegam á Eurclpa de
oito a vinte cada ano. E' dificorrente o dr. juiz de Direito e

r-corrido Admar Gaspar Vieira, cil dizer si dependem do mesmo

Relator o sr. des. Carneiro Ri. ciclone original, porque, ás ve-

beiro. zes, duas depressões se juntam I

N do orovi e formam uma mesma tempes-ega o provimento ao recur-
tade.

so, para confirmar a sentença
que decretou a prescrição.

Recurso crime nO. 5.245, da
timo escravo norte americano.comarca de Cruzeiro, recorrente,

o dr. Juiz de Direito e FlOra. Havia completado 105 anos e,

vante Buscato e recorridos Ota- como seus irmãos de côr, obte
ve a lib.erdade com a termina-vio Cordeiros e o dr. Juiz de

Direito. Relator o sr. des. Gusta- ção da guerra da Secessão.
vo Piza. Chamava·se Kazoola. Era natu-

Dado, em parle, provimento ral do alto vale do Congo, onde
. . havia sido capturado em 1859ao recurso, para rmpronunciar

b'Fioravante Buscato. por mercadores ara es, os �uals T I d d do venderam ao capitão negreiro r�s a a os os es�Recurso crime nO. 2.601, da
d Inconficomarca de Biguassu, recorrente Billy Foster, com outros 109, POJOS os

o dr. Juiz de Direito e recorrido negros. por sua parte, Foster dentes mineiros
T 'G

.

J S R cedeu-o a troca de uma bôaornas regono os antes. e-.
..

I .

I t d . Gu I vo Piza sôma de dinheiro, a outro p an- RECIFE. 19- Passou hojea or o sr. es· s a .

Confirmada a sentença de pres-
tador �e Alabana. Quando obte- por este porto o vapor «Raul

.
- ve a liberdade, a semelhança de Soares» que transporta os despe-cnçAao. I· .

1 o 1 808 o" tantos outros escravos, continuou jos dos inconfidentes mineiros,pe açao cive n.. ,a
I d dcomarca de Laguna, apelante o tra�a han o nas terras e seu mortos no exilio.

Hospital de Caridade S. Bom antigo amo.

L J;sus .

àos �as�os e apelado o
OS U'LTI�OS MODE-I����������������ªª������ dr.JUlz de Duelto. Relator o sr.

LOSd'
.

I' d
�

de' 'OI'bel'lo e tnmotores ita ianos ees. arneiro rvrueuo,

b
.

d dA Côrte não tomou conheci- bom ardeio são ca�azes e e-

to d 1·0 por que o
senvolver 400 quilómetros pormen o aa ape aça ,

d J d dHospital é parte estranha na hora,
.

com uas to�e a as e

explosivos, tem um raro de ação (Soe. Coop. Resp. Ltda.)causa.
.

3 000 .,Apelação civel nO. 1.802, da supenor a. qULometros.
comarca de Cruzeiro, apelantes Dr. Pedro de Moura Ferró
João Schmidt e sua mulher e ape- Advogadolado João Favero. Relator o sr. Rua Trajano n. I (sobrado)des. Silveira Nunes.

Foi anulado o processo ab- Não fuja da oportu-initio. nídade
Procure fazer um contrato

com a ENDECS para gosar
o confôrto de uma moderna
casa, que oferecemos mensal
mente.
Procure o Diretor no Betel

Gloria apart. no. 117

._---

ii j ·WH.,..-

I
Jockey Club Florianopolís

O mais eJagante centro de diversões famí-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção.
Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissimas.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da
Sorveteria Gloria

� ,,.

'-�""\ ,�,," ...._'

ENOECS
------------------.-._---

Emprera Nacional Construtora S. A.
dos Estados do Sul

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhes mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar que resolveu iniciar seus negocios nesta cida
de, proporcionando assim a oportunidade de V. S. se tor

nar proprietario de sua casa propria, sem sofre modifica
ção nas suas economias.i-c-Coi i prestações de 5$ e i 0$000
poderá V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar.- Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com a "ENDECSn
para construção de sua casa.

- Procurem Sergio Araujo,
provisoriamente no Hotel Gloria, apart. 117 e verá como V.
S. pode se tornar proprietario doe uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de contiánça e trabalhadores que
tenham grande conhecimento na praça.

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' )NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

Visitem pois o Bom Dia
Rua João Pínto n. 27

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo I)"ovêrno do Estado.
Não deixem de ir ao v i.r;pora Imperial poís, n�Je
encontrâreis grandes vantagens, �onfôrto, honetls
dade e ambiente seléto o que mUlto lhe agradará

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

Casa de Diversões
Fami-liares

Vispor-a Imperial
o MAIO'K E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

(:asa das Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaras
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO
MAFRA N. 78

Faça V. S. uma vísita, sem compromisso,
afim de conhecer PASSAROS RARISSIMOS.

CARTAZES
DO DIA

CINE REX, ás 8 horas, Ba
diha Massabni em Noites Egi
pcianas.

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Eu de dia, tú de noite, com

Willy Fritsch e Kate Von Nagy.

Guarda-I ivros

Defesas fiscais em

geral
ResidenLia:
HOTEL MAJI:.STIC

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

Rua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital 136:700$000
56:424$498

LONDRES, 17-0 rei Jc.r�
ge VI pronunciou curta e expies
siva alocução ao receber u.na co

missão de 20 conselheiros, que
lhe entregaram a mensagem da
Climara dos Comuns.

Depois de fazer a entrega da
CINE ODEON, o lider, loca- resposta oficial lida no parlarnen

liza, ás 7,45 horas-Capitão to, o soberano acentuou textual
Blood, com Errol Flynn, Olivia mente:
de Havilland e RClSS Alexander., «Posso declarar-vos, se.nhore�,--

que conto com a vossa simpaua
Emidio Cardoso nas tristes circunstancias em que

J unicr subo ao trôno. A decisão do m-u

no dia em que os vossos filhos expandem ...

se jubilosamente

-O-
VEM DE MORRER O úl-

Carioni,i!
Alfaíate da:!Moda

Alegrai o

Reserva

RECEBE ,DEP8SITOS
Pf!6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

c(e Limitada 5'(. ala.
C(C. AvisoPrevio6·1. ala.
Prazo Fixo 8'1. ala.

vosso

I R A'

Alocução
proferida

J
I

6 - Tiradentes 6 DEVEIS

irmão representa para mim a

perda de uma amizade profunda.
que me era extremamente pre
ciosa.

O fáto dessa mensagem me ser

entrega por vós, que tambem 50·

mos velhos amigos. enche-me, no
entanto, de coragem para enca

rar o futuro».

I i
, ,

I I

I
I

I
I

Deseja construir

Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato
com a E�DECS que íman
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos
sorteios.
Procure Sergio Araújo:

Hotel Gloria. Ap art. 117

A explora-
ção

dos serviços
de radio-d�fu"
são no· terri
teria nacic::.nal

RIO, 19- Foi submetido á
aprovação do·ministro da Via
ção, o regulamento para a explo
ração dos serviços de radio-difu
são no tcrritorio nacional.

De acôrdo com o novo regula
mento, nenhuma empresa estra 1-

geira poderá explorar o importan
te serviço no territorio nacional.

Tambem entrou em cogitação

I
o elevado numero de anunClO3

durante as irradiações, o que será
.

restringid0.

lar, I.,
�
:�
I

�

I�

Irasa míscelanea 'j

�

AQQUIRIR BRINQUEDOS.

o mais abundante e v.eriad(.� stock de

brinquedos e enfeites para NATAL

I
II
I
I

8· Rua TrajanD • 8

Bebidas Nacionais e Extran
geras só NO
OAFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschofll

Limousine·

202
ATENDE PELO TE
LEFONE 1.2S2
SERIEDADE E CONFORTO

Propr: Patroclnlo V'elra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festa I Nossa Vida
sugestiva AH1VERSAR10S

Donato Pereira

EHLArE

MelhoramentoA Go sr. major Olivio Amo- ��������������
rim, digno prefeito, atenden- .A.. V
do a necessidade de melho
rar a estrada de rodagem
que liga a Capital com o

aprasível arrabalde de Ca
nasvieiras, mandou imediata
mente uma turma de traba
lhadores reparar aquele tre
cho, que se acha bem adian
tado.

Este gésto do sr. Prefeito
muito contribuiu para os apr-e
ciadores de bélas praias de
banhos, pois, verdadeira
mente, Canasvieiras, possúe
u�a ótima praia para ba- CONVOCADA A ASSEM-nhistas.

BLE'I \. EXTRAORDI-
.---� NARIAMEi'JTE !

M,,",ISUMA

FA'BRíCA DE MOEDAS
FALSAS

de varias projetos de urgencia e

de grande importancia, acaba de
ser convocada para o dia 24 do

NOVA ORIENTAÇAO corrente, extraordinariamente, a

CUIABA', 17-Para tratar Assembléia Legislativa do Estado.
RIO, 17 -- Esl>oça-�e nova

-�����������_._�.�.

��-����������Iorientação politica municipal no A. poli cia descobriu urna Iabi ica
Partido Autonomista, que está di- D e c I a r a ç a- o de moedas falsas nos arredor. s
vidido em dois grupos: um que desta capital. A Fabrica tinha

apoia o prefeito e agora dirigido DI' C h' '1 d ótima aparelhagem P. produziaec aro que recebi da ompan Ia Brasi e
Pelo sr, João Alberto, como ple- S G 1 t d principalmente, moedas de 30J

eguros erais a indenisação pe o incênr ia que es-
sidente do par tido, e outro. que .

d réis, da última emissão. Segundotruiu a casa de minha propriedade, no distrito e
dfaz oposição ao governador da p Ao· f apuraram ns autorida es os adu'-

:11 João essoa, e que se achava segura na mesma
cidade. teradores utilizavam-se das prc-Companhia, e por isso lhe dei ampla e garal qui. r prias moedas de 200 réis, COEl

tação.

I as quais faziam com maior fa
A rog0' de Antonio Mariano Ferreira.

_

cilidade e perfeição os niqueis de
(a.) FULVIO ADUCCI 300. Havia sido assim espalha-

dos milhares de moedas.

Deflue nesta data, o aniversa
rio natalicio do nosso prezado
conterrâneo sr. Celso Ramos. fa
zendeiro em Lages, onde é pro
cer liberal de incontestavel pres
tigio.

Relacionadissimo nesta capital
e, na zona serrana, dadas às
suas qualidades de verdadeiro
gentlemann, o aniversariante, no
dia de boje, receberá, sem du
vida, de seus inumeros amigos,
demonstrações de amizade, ás

quais fi Gazeta, felicitando,

Em virtude da gentileza de um

convite, assisti, deslumbrado, a fes
tividade com a qual o Grupo Es
colar Arquidiocesano "S. Jose"
realizou o encerramento do ano

letivo.
Festa verdadeiramente sugestiva

e encantadora!
Festa de civismo e de fé!
Momentos de profundas emo

ções e saudades!
Sim, emoções e saudades por

que, assistindo aquele espetáculo
que deslumbra a alma,recordamos
os tempos que já se foram.quando
na escola que é o ninho formoso
para a formação do caráter e da
inteligencia, .recebiamos dos mes

tres, cujas memorias, agradecidos,
glorificamos, os santos ensinamen
tos que haviam de nos conduzir
á estrada da luz, do saber e da
virtude.

E' alí, naquele cenáculo de ins

trução que obedece a laboriosa
direção do Revmo. Frei Evaristo
Schürmann, que se preparam as

novas gerações, encaminhando-as
para as lútas ingertas do futuro,
formando aqueles corações juvenis
com a argamassa sólida da reli
gião imortal, una, eterna depositá
ria das verdades divinas.

De sorte que o grande proble
ma ou seja o problema máximo
de que nos falou o eminenteMiguel
Couto.está sendo ali aplicado com

vantagens de grande alcance, en-
'1 I

. za;
tre os mi a unos que constituem

o sr, cap. Alexandre Sá, co
o corpo discente do Grupo Escolar letor em Indaial;Arquidiocesano "S. José".

o jovem Ademar Tavares;Muito devemos ao digno sacer-
o jovem Aquiles Gallotti Koedote que, de par com as suas di-

gnas auxiliares, tem prestado o

mais assinalado serviço á causa

da instrução.
Só a conciencia mlope dos máus

e dos ingratos não quer enxergar
e medir o gráu dos beneficios de
correntes da ação eficiente e pro
veitosa de Frei Evaristo Schür
mann que não tem poupado es·

forças e sacrihcios no sentido de
manter aquela obra iniciada pelo
Pe. Luis Schuler, de saudosas re

cordações, ora Ioruecendo aos alu
nos pobres livros, lousas, cadernos,
sapatos e roupas; ora sustentando,
com os seus proventos e econo

mias, um corpo ele auxiliares que
não pf'rc,'be """,; ",-,,'ntos dos cofres

públir os
r..

Festejou ontem o seu aniver
sario natalicio o nosso estimado
conterrâneo sr. Donato do Vale
Pereira, diligente e competente
funcionario da agencia do Loide
Brasileiro, nesta capital.

Celso Ramos

junta as suas.

Sra. des. Medeiros Filho

Aniversaria-se hoje a exma.

sra. d. Cora da Luz Medeiros,
consórte do sr. des. lVledeiros Fi
lho, integro membro da Côrte de
Apelação do Estado.

Realiz0u-se, ontem, na resi

dencia dos pais da noiva. o en

lace matrimonial do estimado pa
tricia sr, Amauri R. da Cunha,
com 11 gentilissima senhorinha Lau
ra Pena, dileta filha do sr. Ar
lindo Pena, tesoureiro do Banco
Na, ional do Comercio.
As cerimonias civis e religio

sas realizam-se na residencia dos
pais da noiva, á rua Deodoro
18.
A Gazeta cumprimenta ao

jovem par /�desejando felicidades.

OUTR05 PARTEm

Irineu Bornhausen

enzern BHOS H01E

o sr. João Batista da Costa
Oliveira;

o sr. Vespasiano José de Sou-

ng:
o sr. Francisco Evangelista;
a exma. sra. d. Marieta da

Silva Gomes, esposa do sr. Dio
genes Gomes.

rHE6Am UH5

De Campo Alegre, onde exer

ce o cargo de ditetor do Grupo
Escolar, chegou, ontem, prof.
Osmar Nunes.
� i&\i
_Chegou, ontem, de Canoinhas,

o prof. Osmundo Vieira, do
Grupo Escolar daquela cidade.

�:�:m
Procedente de lndaial, chegou,

ontem, a prof. Oiná Mendonça.

, C·�II .Ó»

mente da, aulas d yu,_k estabe
lecunento de ensino na qual fora
seu nome caunho "."', ote homena

geado por seus alunes, bem diz
da gratidão e do reconhecimento
destes.

Sendo a escola o ninho de for

mação da inteligencia e do cará

cter, dois sentimentos se encami
nham ali parí passo, purificados
na mesma piscina probáticaientre
laçados pelos mesmos principies
tendo o mesmo objetivo e a mes

ma finalidade.
Estes sentimentos S30 os de

amôr á Patria e á Fé Católica.
Civismo e fé!
Eis porque á festa tão encanta

dora e sugestiva,não faltou o apoio
das autoridades do Estado,deixan
do a todos nós a impressão con

soladora de que só assim levando
a juventude por esses caminhos
tapetados pelas pétalas do civismo
e da religião. teremos um Brasil Vicente de Souza

Encontra-se em to
das as Farrnactas

Esteve ontem nesta cidade, o

abastado industrial e ilustre con

terrâneo sr. lrineu Bornhausen,
operoso prefeito municipal e pres
tigioso politico no municipio de
ltajaí.

10:000$000
E' O custo das moderna

casinhas que oíereeemos mens
salmente aos felizardos que
se inscreverem em nossos

planos.L.apenas 5$000 por
Ao Em avião da Condor, viajou.mes.

Procurern=Sergío Araújo: ontem, para o Rio de Janeiro, o

Hotel Gloria: Apart. 117. sr. N. Petriiho, representante da
-----------. The Crown Cork Company Ltd.
melhor.

Devo, nestas linhas, os meus

aplausos fervorosos ao Fiei Evaris
to e ás suas inteligentes e laborio
auxiliares pelo prazer espiritual
que nos proporcionaram.

EHf'ERmQ

Está enfermo, inspirando cui
dados o seu estado de seude, o

sr. João Vasques da Silva, abas
tado lavrador, e prestigioso poli
tico residente em Rio Vermelho.
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FLORIANOPOUS, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 1936

ABSOLVI DOS
os acusados de propaganda extremista em Santa

Catarina

RIO, 17 .. - O Supremo Tribunal Militar na sessão de ôntem, confirmou a

sentença do Juiz Federal de Santa Catarina que absolveu Wilhelm Muller, Artur Wan
selw, Fernando 8educk e Custavo Ribeiro Cordoba, acusados de fazerem propaganda
extremista.

POR I O ALEGRE, 17--
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Arnaldo Maranhão'
Rua João Pinto n. 5, terreo
CAIXA POSTAL N· 4S

(
PHONE 1346

TELE
( GRAr,lMA "Algodão"

Florianopolis
Na qualio;::iade de exclusiv'o Repre

sentante de fabricantes e exportado·
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
----------

feculu, herva mate, etc., de 1.lERNAMBUCO.
Couros e sólas de todos os typos e para todos

arroz, assucar, farinha,

os fins, da BAHTA.

Fios simples e retorcidos, em meadas, para tecelagens e malharias, do

RIO DE JANEiRO e de MINAS GERAIS.

Meias ela afamada marca "WALKV ti!A", de S. P AU::"O.

Atoalhados, cretones, colzhas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e indllstriaes, buzinas para carretas, etc., da

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tadoras, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PAI�AHYBA, PER

NAMBUCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Camisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas, de -RIO DO SUL

Cimento belga, (para importação) Vidros belgas, (para importação)

Compra aos melhores preços:
TACOS DE COURO CRU', usados e imprestaveis para as tecelagens

Residuos de toda a especie, de FIAÇÕES, TECELAGENS e MALHARIAS

-_...".__.__ ..
, .41 ==

BRINQUEDOS, BRiNQUEDOS
Os mais lindos artigos para presentes enC"I�traCI ..�)e naI

l

e mais brinquedos

MACECONI
------------------

QUE MAIS BARATO
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




