
IOllaRIO
o chan eler brasil-----

o sr . .Afranio de Melo Franco será
rrtinisterio do Exterior e o

pasta d·a _..Justiça
I

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

G� A Z E T A

nomeado·
MauricioF:>ara o

Cardoso
sr.

para a

RIO, 2 - o «Diario da Noite» noticia que serão

meados ministros do Exterior o sr. Afranio de l\llelo Franco e

Justiça o sr. Mauricio Cardoso.

no

da

o EX�CllANCELER BRp.sILFIRO EMBARCOU PARA
MONTEVIDE'O

BUENOS .\ IRES, 2 - O sr. Macedo Soares partiu ás

horas para Mo tL vidêo.
Ao seu embarque, que foi concorridissimo, compareceram Proprietario e Diretor Responsavel JAI RO CALLADO

nu nerosas personalidades da alta representação dicial e social. en'

Ir e as quáis, o sr. Marcelo Alear, ex-presidente da Republica. I Ai�O III I Florianopolis, Segunda-feira 4 de Janeiro de 1937 I NUMEHO 662

A EXONEt{AÇÃO DO MINISTRaDA JUSTIÇA I .. N

'De ��nha parte, farei quanto fôr possivel para <:lue � pronunciamento
RIO, 3 - O presidente <?e.tu:io Vi\rga� assinará hoje o da opin rao na�lon�1 ocorra .dentro dos marco�. da democ, a�l.a ��Iva, em atrnosfé ..

concede exoneração ao ministro da Justiça dr. Vicente ra I Víe e sadia, CI rcunscr-tto ao debate pacifico dos comlCIOS .

voz DO. POVO Sem quaisquer ligações politicas.

HA Noite" entrevista o chen
ceier brasileirn dernissio

nario
RIO, 2 - «A Noite» de hoje publica em grande desta

o seguinte:
BUENOS AIRES, 1 (DI! Cípriano Lage, enviado especial

d" t\ Noite) - Já em Santiago e em Valparaiso sentimos a viva RIO, 2-Por áto de ôntem, assinado na pasta da justiça- homenageou, 58hado, a
preocupação do chanceler sr. José Carlos de Macedo Soares com demitiu-se o sr. J. C. de Macedo Soares, ministro das Relações GDvern�dor do Ee!".)tadoE)� novos rumos da politica paulista em face do goverao da Rapu- Exteriores. Ui Q

1>1 ca. -Ontem, ao chegarmos do regresso di apotéose chilena, o Ha muitos di IS vinha constando nos meios politicos c.ue o Realizou�se, sabado, ás J 6 tor de Terras e Colonização;
chanceler tomou conhecimento de abundante correspondencia telegra- nosso chanceler iria desincompatibilizar-se para as eleições de J 938, horas, no gabinete do sr. Secre- Alcides Araujo, Oficial de Ga
fiel e f ,Iou para o Rio pelo radio -telelone .nternacioml. Tive nos a afim de competir com o sr. Armando de Sales Oliveira. tário da Segurança Pública, a binete do Secretario do Interior;
intuição de que se passava algum coisa de' gráve, ;)ond0 ouvido; Embora esperada, a noticia da sua demissão, precisamen- inauguração do retrato do sr. dr. eh. Alvaro Rego. Promotor Pú
e n certos TU notes quasi irnperc iptivei. do gab;n�t'� ministerial. H Jje, te no último dia fixado pela Constituição Federal para as desin- Nerêu Ramos, Governador do blico de São José; dr. Francisco
's 16 horas. quando o sr. M l,::do Soares regressava d� algumas compatibilidades, causou sensação. foi O grande acontecimento Estad'). Gottardi, Germano Fagundes,
fis:tas protocolares ao bél i apartamento de Arenales - ousamos. do dia. Estiveram presentes os srs, Sub�Delegado d\� Anitapohs, Wa�-
afrontar a distancia em que ê!e se coloca, com seremdude e polidez. Ao que sabemos, o decreto que exonerou o sr, Macedo capitão Ernesto Nunes, Ajudao- dyr Grisard, redator chde do
1103 assúntos reser vados, Fizemos li nossa pergunta, á queima-roupa: Soares foi levado ao ministro da Justiça pelo sr, Walter Sarma- te de Ordens do dr. Nerêu Ra� «Diario Oficialh; Hermes Gueo

-Senhor c!lanceLr, consta que V. Ex. está demissionario ... nho, da casa civil do presidente da Republica, afim de que o mos, Governador do Estado; di. rles e Valmor Wendhausen, r e

O sr. Mcci:tdo Soares olhou-nos de frente, tranquilamente, sr. Vicente Ráo o referendasse imediatamente, de modo a ser pu- Altamiro Guimarães, Presidante presentante da "Republica e Jairo
respondendo-nos sem vacilações, no tom de irresistivel lealdade e blicado, ôntern, no Diario Oficial. da Assembléia; Gustavo Neves, Callado, diretor deste diario,
c ireção com que trata as questões sérias: O sr. Vicente Ráo, que não esteve, ôntem, no Ministe- [SeC\etário

do Interior e Ju,tiça; além, de muitas outras pessoas,
-«Não faço, nunca fiz parte dos orgãos diretores do Par- rio da Justiça, assinou o áto presidencial no apartamento do edi- dr. Clariba!te GaIvão, Secreta- cUJOS nomes não consegurmos

ti b Constitucionalistas de S. Paulo e por isso não tenho direito a ficio Paysandú, onde reside. rio da Seguranç.l Pública, Major anotar.

ler,ob!igatoria:nente. consultado nas graves �e�iberaçôes politicas CO{"l'10 O sr. Getulio Vargas �livio A';lOrim,Pr�feito da �:!�. Iniciando a. solenidade falcu
�u! essa agremiação possa tomar. Não sou mimstro tirado de um �. M _ d pita]: Alfredo SllV1, Prefeito () H. dr. Claribalte GaIvão, qle
partido, mas �i,tingui�o pessoalmente pela confiança do ": presiden- coSmU�dCOu da sr.

.

ace o de B.lguassú; Marcolino Cabral, e�. breves pal�v(as disse da ti.
:e da República, assim, como algunas a3peras comunicações ofJ� o;::). es a sua de rr'\ 19são Prefeito de Tubarão; dep. lvens nalidade do a to que se ia pro.
:iais paulistas j1 fizeram sentir, não devo, pois, me intrometer na "Dr. J. C. de Macedo Soa�es- Montevidéc--Com��ico- de Araujo, líder da maioria na : cessar.

lção politica constitucionalista, dentro t: fóra do E.stado. lhe, com grande pesar. have-r concedido a e��neração que so.licltou, Assembléia Legislativa; deps. Ro� Em seguida oferecendo a hc�
Entretanto, sou o grande, o prin-:ipal respollsavel na genero� em caracter mevogavel, d? alto cargo de. mInIstro d� EX�t:nor, no dolfo Tietzrnann e José l�icolau menagem, falou o sr. Mario DiM,

;11. inteligencla e patriolica politica do sr. presidente da Republi- desempenho do qual. com nexcedlvel dedicação, mtehgencla e lou� Bom; dr. D .mato Melo, diretor funcionário do gabinete de Iden
ca em relação a S. Paulo, depois do movime.lto de 1932. Mui- vavel senso ?atriotico, �resto'l ao. pê\is no�aveis. �erviços, e?gr�nde� de Hígien�; Otavio Oliveira. di· tificação, que ressaltou os servi
�os cooperaram dedici\damente mas fui eu quem a realizou. levando c�ndo as bnlb&ntes tradições da dlplomaclabrasll�:r� .

c contnbum�o- retor do Tesouro do Estado; ços que áquela repartição têm
:enaz e áté jmpertinentement� ao espirito do sr. Getulio Vargas a eficazmente para um.a melhor �ompreensão dos Idéals de fratermda dr. Haroldo Pederneiras, dire- prestado o sr. Governador refor�
:erteza do exito de Um.l atitude arriscada e dificil. Fui eu o fiador de e de pa-z do conllnente amenCCtno. tor de Estradas de Rodagem; mande-a e dotando-a dos mP.!ho�
da pacificação de S. Paulo, fui eu quem afrontou a mais amarga Agradecendo a v.lliosa cohboração que dedicou ao meu dr. Udo Oeeck, diretor de Obras ramentos com que, atualmente,
:mda de resentimentos de seus cOllterraneos, na :onvicção sincera governo, com perfeita c,meção e lealdade, antes mesmo de fazer Publicas, dr. João d'e Oliveira conta.

�e melhor sarvi ·Jos. Fui eu quem levou ao Rio, unanime'1te indlca� parte dêle como minislro de Estado, quero exprimir a satisf .çãú de Campos, Delegado Fiscal; dr. Após as palmas que se fizenm
:lo, por todas as facções e partidos, o interventor paulista; fui o fia· não ter concorrido rara o ceu afastamento e poder manter inaltera- Paulo D'\i1e, diretor Regional dos ouvir, ao finalizar o discurso .1<.)
lor de seu governo, continuando a ampara�lo nas terríveis dificu!da- dos, senão acrc,cidils, as relações da nO.sa amiLade, que me honro Correios e Telegrafos, João AI· sr. Mario Dias, usou da palavra
·:i.:s interventória, para que lograsse realizar a obra admiravel de de cultivar. Afetuosas saudações.-(a) Getulio Vargas.» cantara da Cunha, chefe do o sr. cap. Ernesto Nunes que, em
j"estaurar o Brasilno coração dos paulistas e S. Paulo na franterni- O minist.ro da Justiça solí- Tlafego Telegrafico e presidente nome do dr. Nerêu Ramos, Go-
lade e união dos brasileiros. d a r ID A d da C�mara Municipal; Jáu Gue� vernador do Estado, agradeceu a

Além dessas responsabilidades nas relações politicas entre CO rn O sr. rmanOdes, diretor da Impresa Oficial; homenagem.
I sr. Getulio Vargas e a situação que êle magnanimamente creou no de. S e: IeS major Augusto Soares dos San" Foi servido, aos presentes. u na

neu Esta10 -tambem tenbo, tão grande ou maior do que outro RIO, � -O sr. Vicente Rao enderr.çou ao sr. Armando tos, comandante do J 40. B. c.; taça de guaranà, tendo sido b<:..
lualquer paulista. a r�spon'abilidade de vel'ir !'empe infaligavel I de Sales o segumte telegrama:

. . . .

Ue. ceI. Cantídio Regis, coman· tidas varias chapas fotograficas.
nente, pela paz, tranquilidade e segurança de povo de S. Paulo. \ «De. L\rmando de Sales Ohvena, rua. BaSIlIo M,'lchado, dante da Força Publica e a Fez·se ouvir, durante o àto,
�sse sentido do bem coletivo d03 paulistas já o manifestei válias 415-:-?ãO Pa�lo-No momeo�o em que v. eXCla., num gesto de oficialidade da mesma corpora- a bllnda de música da Força PL
'ezes no sofrimento e no s:'icrificio em J 924 em 193 J em 1932 alto CIVismo denta a suprema direção de São Paulo, apresento�lhe ção; capitão de Flagata Nelson blica.
-ni'lguem dele póde duvidar.

' ,

.
as mais vivas felicitações pelos serviços inestimaveis que prestou aI) nos� Simas; capitão do Porto J o. ---- --------

Ago�a respondo a sua pergunta. Recebendo de amigos no-' 50 Estado e ao país, durante a sua no�avel administr�çãO. Ue. Eugenio de Flgueredo Con� A i naugu ração.elas fundamente contraditorias sobre as c >osegu"licias ue gravis5i� . Com. a expressão dos meus se�tJmentos peSSaalS �esafetuosa dessa, representando o comando
las deliberações do Partido Constitu::.ionalista,tomadas á revelia senão �mll�de, quelra receber tambem a rel\fumação de mmha mtegral so� da Escola de Apre:1dizes; dr. Continuação da 6a. página
ontra a polil,t:a federal, com a qual tinha sid} até então solidario hdanedade. Henr�que� Fontes, Procurador
":'confiei 30 proprio sr. Getulio Varga" pondo·lhe a pasta á dis- Saudações cordiais.--Vicente Ráo, ministro da Justiça.» Geral do Estado; major Fer� Nascim=nto. enfermeiro diploma-
losição, que me dissesse quando na di vaJcnci 1 c.no o Partido nando Machado, diretor da Bi� da Waldomiro P. Nogueira, Jo�
:onstitucionalista, a minha preser,ça no governo o pudesse politica- N a- O s e r a' bliotéca Publica; de. Afúnso sé Quintino Cardoso, Manoel
lenk constranger. Eis aí os fáto:; na sua simplicidade. Hoje o pre· Veiga, Inspetor do Ministerio da Roberto RiJa, Antonio Boabaid,
idente avisou�me que aceitava o meu pedido de exoneração. Ha •

t f·d ., Agricultura; prof. Luís Trindade, Lindolfo Souza, pela redaçãJ
.ois, uma divergencia entre o governo federal e a politica coesti� mais rans er. a. diretor do Departamento de Edu- de A Republica, Flavio Ferra.
;]tionalista. Eu não podia continuar n� pasta, embaraçando o go- Segundo se propala, a Escola Aprendizes de Marinheiros caçãÇl; prof. Elpidio Barbosa, ri, M. Silveira, Benjamim Costa
eml) de que fiz parte. Mas continuo a ser profundamente brasilei- não será mais transferida para Angra dos Reis. Adolfo SilveIra, presidente do Adão Miranda, pela A Gazeta
() em S. Paulo, carinhosaMente paulista no Brasil. Fóra e �cima O comandante daquele e,tabelecimento, porém, não tem, Clube dos Funcionarios Publi- e muitos outros CUJOS nomes noa

,iC jnteresse e paixões de pessôas e facçõe3, conlinúo solidario com ainda, comunicação ofici�!.. GOSj dr. Vitor Peluso JOI., dile· escaparam�_

(Do discurso do sr. Get�Iio Vargas, á passagem do ano, a proposito da campanha presidencial).
a magnanima política do sr. Getulio Vargas- prudente, tolerante,
justa, necessaris

.

á ordem pública, conveniente ao trabalho, á prospe
ridade e á grande-za de S. Paulo e do Brasrl. Eis ai sr. Cipriano
Lage, o que em poucas palavras posso dizer de um assunto emo

cionante, mas no qual terei papel claro e exáto, como convem á
firmeza. á dignidade e ao disinteresse da minha vida pública.»

A Secretaria de Se
Públicagurança

,,,.
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CAS SECASo

GRANDE
PAL.ACIO

t'-'

LIQUIDAÇA"O durante

Edificio pro'prlc

o mês janeiro

E· O MEL.I-IOR APERITIVO
FABRIOANTES

·

NORONHA,NOCETTI & CIA
ITAJAI' S. CATARINA

_,------

Sem espe.... r"""=:="""'"''''� Bilhete

lrl�:=r:e�:�=::ranças e � sen�ora ..

� Prezada A. I'i� c.e.cilia Machado
Iv.-da '. � .. "

Redator:Acloll de Vasconcelos ••

I� participam aos seus pa- 1 Bem sabia que os nossos lin- 'fi participam aos parentes e

CIDADE DO VATlCA- � rentes e pessôas de suas II dos flamboyants não podiam § pessôas de suas relações
'

NO, l-Uma autoridade do ; relações .0 nascimento � deixar de te encantar. � q�e sua fi.lha SILVIA
r-

Iria x Marcilio Vaticano usualmente bem � de seu filho ANTONIO

1"1 E' a arvore oJais.linda que te- � ajusto� nupclas. com o �

até Dias informada disse hoje que � CARLOS. ..
mos, afirmo, agora, que estão em � sr, Nilo Nocetti.

foram finalmente abandona- �. � flôr. Em prin.cipio de novembro, �I .

Na tarde de ontem, no estadio das todas as esperanças de � Fpohs.,-28-12·-36 � naquele passeio que fizemos a Sto. r Fpolis, 31- 12-1936
-

. ., .., �A"'�da Federaçao, realizou-se o espe- restabelecimento do Sumo ���:\iC�������� ntomo, eu gar�nh que .a" mal� rte I������Urado embate entre as equipes do Pontifice. bela arvore em flor era o Ipe ...E 8 � 5'1
. �Clube Nautico Marcilio Dias e O mesmo informante acres- Não fuja da oportu- porque era a época em que êles � �

I via
�

�' o custo das modernas do lris F: �. . .

centa que, finalmente, �e nídade são mesm� deslumbrantes c?mp�e- I��� e

Nilo �OO�
casinhas que ofer�cemosmen- A preliminar do match fOI feita compreendeu que a .nolestia P f e m contrato

tamente cor de ouro. Depois n�o �� �
salmente a08 felizardos que entre Florianopolis S C e Figuei- do chefe da igreja é fatal e rocuErNeDaEzCSr u

te 1\gradou tanto o roseo dos la· :ii apresentam-se i
.

.

.. , com a para gosar d' '\
• noivos ��

se inscreverem em nossos ra S. C., locais, resultando com a que o mesmo «estava con-
o coníôrto de uma moderna

caran asr ij �
planos.L.apenas 5$000 pai vitoria do segundo com o score denado e lentamente se en-

11

f I
Não poderiamos compreender �������t;

A .'. casa que o erecemos mensa-. - fi bmes.
., ..

de 2x 1.
" .. . ,cammhaya para a :_ternlda- mente aqui um verao se�, arn ?�ants. sando que �ão de\xá-!a envergo

H ptrolcGl,rle�-.SAerglot AIr1a7ujO. !'lo pre�lo principal coube VI- I de», muito embora nao fosse Procure o Diretor no Hctel � vetdmelho que ,la d�m. s� e uma nhar-se depois de crescida no mel

O e Orla. par. .

tdona7 a20
Íris F. C. pela contagem espe_rado um desenlace re- Gloria-apart. no. 117 cdor �r edote, (a

nos

Id�lDue
a ar- dos fl�mb�yants. Ela se enve�

CAFE' BOM SO' NO e x. pentmo.. encia o so nestes ras quentes gonharia, Sim, porque, por mar

JAVA SENHORITA! Acompanha r���oo�����, Dr. Pell'n dI Moura Ferro
de verão. f1ôr�s .de que se ��bra nunca p

Praça 15 de Novembro a Moda
.

� Anto�lo Mourão e Asb�I�- '..; Advogado
E' uma côr que nas flôres, em- �ena Igualar os visinhos em qua

Antonio Paschoal � na Dias Mourão partící- � R T' 1
bóra pareça esquisito, até descan- tidade.

comprando suas Bolsas e Cintos na � p�m aos. parentes e pe�- ;
ua raJano n.

sa a vista. As flôres ainda são da mesrm

CARTAZES M d
. �1I soas amigas o nasct- � 225 d t

A sua conformação, o imenso côr e lindas, mas o feitio, nem
DO DIA Casa. ace onla � menta de seu filho Ai'l- �� esas res guarda sol, agrada não só aos bom pensar em vê-la, uma arvor

C � � A.

que os olham, mas tambem aos id Ih d fA asa que mais barato vende TONIO r. pessoal5 t�o quen a no ve o mun o az

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30 �. � que procuram uma bôa sombra. aqui um papel tão triste!
horas, Rumba, com George R.aft 6 TRAJANO 6 � florianopolis 4-1-37 � na noite de São Fszem mesmo muita falta,como Na época em que ambas per�

, B1 S'I te Carole Lombard. Rouba ���rf!IC�������� I ves re notaste, aqueles quatro, ílamboy- dem as folhas não é dificil trocá

� ..
� ;g ants que morreram á na Praça las como nos aconteceu.

Os gatunos que, ha mê- S, PAULO, 2-Registraram- Di4S Velho e outros dois aqui Passando este calor teremo

ses agiam nesta capital, VJI- se nesta capital, na noite de 31 defronte a Catedral. plantados os seis novos flamboy
tam á carga na madrugada de dezembro, 225 acidentes peso Posso te garantir que o sr.pre- ants que tanta falta fazerr.
de hoje, após arrombarem a sôais conhecidos em virtude dos feito já conseguiu as mudas ne- Quero aproveitar a ocasião p
porta da verdura do sr. socorros prestados pela Assisten- cessarias e só espera a época aproo ra te convidar para tomarmos la
Paulo S. dos Santos. no cáis ciat priada para a transplantação. Na- che amanhã á sombra di) noss

CINE ODEON, o lider, foca- Frederico Rôla, roubaram, Muitos dêsses desastres foram turalm.ente. que vai mandar plantar imenso guarda-sol vermelho c

lisa. ás 7,45 horas, Viva a ma- da gaveta, a quantia de
Encontra-se em to-

causados pelo transito. os dois diante da Catedral.Todos em casa. Tua amiga
rinha, com Dick Powel, Ruby 87$200 e... dois lindos ca· Figuram naquele numero al- que não sabem como foi alí parar
Keeler e Ross Alexander. chos de bananas. das as Farmacias gumas tentativas de suicidio. aquele tilio ficam desolados peno ISABEL

�•••�������... � •.•����••.
· � �

i CASA TRES IRMAOS

KN T

de

Delambert vende por. . .

8:000$000 um aparelharnen
to para produzir 500 quilos
por dia e com todo o mate
rial necessario para uma cu

mara frigorifica de 36m2 de
base.

Esta venda entende-se
31 de janeiro de 1937.

Maquina de gêlo A Gazeta
Desportiva

Delatnbert

FUTEBOL

10:000$000

CINE ROYAL, ás 8 horas,
Sob duas bandeiras. com Re
nald Colman, Victor Mac Laglen,
Claudel Colbert e Rosalind Kus
sAl.

Linhos irlandezes A Casa Três Irmãos

PARA TERNOS a que, reconhecidamente,

vende mais barato em
•
fi
•

Veludo ehiffon de toda.

FLORIA-

NOPOLIS

as eires

Sedas, Sedas e

I mais Sedas

tia linda. e variadlasldlas

padronagens

• RUA FELIPE SCHMIDT N. 22 TELe:�CNC- !.4��
"

.....
-

__:_.-..

�'.����••-·=����f,_-__ ,��_-_.._-__.-.. _.----�------,----···"·---�--.O. �••
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.�� !1i"* ......��......_rm-=_.....,._'" -"""""."""_,.,,�_:��"-·,"!:�!:'!::"."".I<r=w,,,,� __ J I�..._--- ,.
,

�11�tri�n F�LmO Q NOPOLmIS .

·

FI'al·S·AS el:rr'·,�o
-

Bl:;-;';"eneu - .Joinville Sao Francisco
-:

Laguna _agea'�
B __ .,.« II II.. f\l1ostt"l.Jario pern-\anente em Cruzeiro do Sul �

Secçãe.-. �'�e, Secção de Secç�o de '�
PAZEND AS: !t

Fazendas naclonaes e extrange'rv> t'lfl'ra ternos FERRAGENS: MACHINAS : "�

Morins e Algodões Machinas de oenerlcíar madeira �
Lonas e lrnpermeaveís Material em geral para construcções: Machinas para officinas mêchanlcas

r-�I.,(.]./.�.. lTapetes e trillfos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeíros
.

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.

Lnha para coser e sezglr Fogões e Camas locomoveis, Motores de esplosão, ,v10t()7�S I �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -jalhe- electricos �,�
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmíss tcs: L0 I

;�
,;;colchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras rnancaes, correias de couro e lona l�
l;ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �ronlhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, acces-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �
Depositarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeíras Pneumaticos e camaras de ar GC'ODYER �

g� Charutos cDANNEMANN2> �ebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �e� Ernpreza Nac�ional de l'Javegaçao ".�oepcke"--vapores "Car! Hoepcke'.' "Anna" e Max" �
:�. Fabrica de Pontas "Rit,e fVlaria" ..... Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro 'Arataca" ��1�.A.V'âV.ô.Va7'DÂ�!!����� ��AV.aV.A..V.A.'VlM�
� A G t1��fJ�e.0---(i---e.G"t@��. ale a

:j" . ,� ." ,
:"'''9- 4m Aram H!;::;:a;a:;;.'!J_iJi'l:!D�W •

10
.

y'

Federal e possue -a \,;i.11 La ....

!--;�ormídaveis ioriilljol proprlos, Ires vezes

pcr SemSi!8, todas as legun·
da", lerg$3 � sexlal·'elras,

ExtraQão com glob(;! do cr�8tai.

dllh d honestidade, pois, OI ser

tei(i:J :iie ín·�, .. l1cladoD pelo povo.

--- -_._. - ___...___.....

•

Ap,entes, Sub ..Agentes e) Regu!�dorel de-Avulal (em ltodos �os Estadol IC:iJ Brasil, no Urugaiaí e nas pr!n':fpanis praças ��!rangelrii1l.

Jigente� em Floídanopoli�:

Campos lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal.

TFfFFO"F N 7.(1[,'1 "'1 "T'r;',-' 'r '>'L,: {-".

Escrttórios em Laguna e ltaiahl

•
•

19 •

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
ninfa Ir 13

!ndica: Dr, ArturP ereira
e Oliveira

IDro Ricardol
Gottsmann

Clinlca médica de crian
ças a adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLIN1CVS

�••e�os�.� fj- ••••••••S. Rua Trajano, 2 [(sob.)
i " Fone 1325-Ater..:le cha-

i Companhia "Aliança da Bahia"! \1
mados para o

int\Õ!rio_r.IIj
. .,.,..._

G O
f FUNDADA EM 1870 é r. Aderbal R.
� � da Silva
� �\Sl

ç,',. Seguros Terrestres e Maritimos !.'. Advogado

'C. � Rua Cons. Mafra, 10 (sob.
Incontestavelmente a PRIM.EIRA drJ Brasil. Fones 1631 e 1290

: CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
•

RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553:t358
Pl:\OPRiELJADts IiVlOVEI� i4.16 1:966$549
RESPONSABiLIDADES Af�SUM[DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935"' 4.280:552$970

Advogados
I Accacio Mo-I
I rei ra tem seu escríp-

G
.,
•

II l tOl' r f á F 180

Ex-chefe da clinics do H08pi
tal de Nürnberg, (P.vcessor

.1 Indórg Burkhardt e Professor
Erwin Kreuter)

'1 1_" 'lõilit ., .lL {ja- Iger i I

i

ta l L['lr ,I gtn.lc elogie, (Jo-I?çaL .

�'l
t _",:hord") c partos,

c -: • � 'fi �lEie\lJc. 1. "rvo�o e I
"'i:-",_�':;'5 de plástica I FONE-1524

I

I; ! � 1.11 III '!. l r I;.. L�I :
:11. 11) - 1'1, .Ir 1"·7.... I
ICaix1 Postal, 110. I

FONE- i;)--jj

Rr iânciti: Ri.: Visconde
de Ouro Pre.o n' 5i

CONSULTORIO·--Rua Tra-
ano N. J e das I O às I 2 e

•

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285 "

RESIDENCIA- Rua Este-!
II

ves Junior �. 26

I
Vias Urinarias-Hemonoides

TELEF. 1.131 =': -I" 6 has o ás 1 oras

O
. ��moo�

eseJa concerta o
com hora marcada

seu rádio? Procure o Consult.-R. joão Pinto, 13
sr. Bouzon, á rua Padre 1 eleíone. 1595
Míguelinho, que será plena- '-- -----
mente satisfetto.

Dr. Miguel
B(:>abaid

CLINICA GERAL

I Dr. Pedro de Moura Ferro I
I

LO.JAS

CiP A R C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAU

ATOALHADOS-BRINS -CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLlNES--XADRESES-ZEFJRES

(Tingimento a Indanthren -- Côres firmas:)
TECIDOS PARA: Reposteiros, cobertas de di

van, roupões, 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

o
03 estranjeiros] IFUNDIÇÃO: -",SINOS DE BRONZE, maquinas d€

forragem, fabricação de maquinas l
em geral. (agricolas e inrlu�tri::li<:) II
-- HiUjJlnV� UI;; JUba, ar adas, businas IIpara carroças, chapas de fogão, etc.

.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
.

, ..1REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo MBr,�r,hao

I�RUA ]oÃv PIN'lO N. 5-ANDf\R TEHREO
I

Advogado
Rua Trajano, n' 1 sobraAo

I Telephone n' 1548 I
II· Dr. Renato=

==Barbosa==
ADVOGADO

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital
(r,'r'� .r. ".. 'fi4

"�- 4-\.:lo J I.,.. "'.A..

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 112 da manhã
e á tarde _. Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CAIXA pOSTAL No. 15 Endereço Telegr. II'-JSTITu-ro

I n s t i t u t O do
-

J o I N V I L.L.E
SANTA CATARINA

Aprovada p91a Govêrna do ESlF1

lado de Santa Catharina par

decreta N. 2 deJ II de Janeiro

de �1928
I

I'

c.-,;_�II

orgão official

trole "da

para o con-

�producção
portação da

e ex-

Herva Matte
,I

de Santa Catharina

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GALEi'A -florianopoth 4 - f -- t 937 5

Casa de Diversões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
"

Não deixem de ir ao V ispora Imperial pOIS, n�le
encontrareis grandes vantagens, �onforto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

I Uasa dos Passaras

I GRA�,DE VARIEDADE� novidades de passaros
. j nacionais e estranjciros, encontra-se sómente

i na C/.SA DOS PASSAROS, á RUA CONSELHEIRO

,I MAFRA N. 78

I ,

it
'

I Faça V, S. uma VISI a, sem compromisso,
i afim de conhecer PA 'SSAROS RARISSlMOS
I __

Praia de banhos Camboriú
Distante de fpolis. 90 quilometros e de ltajai 10

quilometros.A praia é a mais linda e a prazível para
banhos de mar, sendo sua extensão de 7 quilome
tros, onde se poderá veraneai' com conforto.

Nessa betissima praia encontrareis, na entrada

da estrada, o Hotel Mira-rnar, o qual está

dotado de casinha de 1 a. urdem, luz elétrica

própria, bebidas nacionais e estranjeiras e garage
para automoveis.

Diariamente chás-dansantes durante as sessões,

Proprietario O. G. FATS

I O .nais c'agante centro de diversões íaml-
Iiares.

Luxo, scr.cda.le, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estraajeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissima s.

RUA TRAJANO, lO-sobrada-nos altos da

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

Emprera Nacional Construtora S. A. I
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 negocias 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.c-i-Üom prestações de 5$ e i 0$000
poderã V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser

construido onde desejar.r+Aproveite a felicidade que sempre
traz a entrada de ano e faça um contráto com � "ENDECS"
para construção de sua casa.

- Procurem Sergio Araujo,
provisoriamente no Hotel Gloria, apart. 11 7 e verá como V.
S. pôde se tornar proprietario de uma moderna casa, ape
nas com módicas prestações mensais.

Precisa-se agentes de coníiánça 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

'-liCHARUTOS? I
Para encerrar o Ano Velho, a Loteria Federal

II Ido Brasil distribuirá, :10 did 30 do corrente, OITO- Só os fabricados por Cosia Pen� &�ia., Baía.
CENTOS E SETENTA E TRÊIS CONTOS em premias. Vende se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes-

Primeiro premio QUIl"HENTOS CONTOS c taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia,

charu-III
mais 3.576 premias diversos no valor de. , . . . . . . taria Chie (dá fosforos), Charutaria Portela (Café
373:600$000. São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

Bilhete inteiro 60$000
Vigessimo 3$000

Para 6 de Janeiro, ) )ía de Reis, lVJlL CONTOS.
Bilhete inteiro 120$000
Vigessimo 6$000

Dinheiro á b�ssa

Brindes "Guaraina"
HABILITAI-VOSRUA Fé..LlPE SCHMIDT No. 5

O Deposito dos Laboratorios RAUL LEITE, sito á
rua Tiradentes, 38, nesta capital, oferecerá um util BRINDE
ESCOLAR a quem se apresentar com três envelopes vazios
do afamado prodúto G U A R A I NA, contra dôres, grípes

II e resfriados.

, 1
Fumem charutos

"PRINCIPE DE GALLES"

j Dr. Osvaldo Sílva Saback
ADVOGADO

Cons. Mafra, 33
Feme -1.1 9 I Fpolis.

Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sipple

-�-------------------------------------���
------------._--

�----_._-- ---

Deseja construir

I Falta-lhe porém capital?
Procure fechar um contrato

I com a ENDECS que finan
ciará sua construção para
pagamentos módicos cada
mês, concorrendo ainda aos

sorteios.
Procure Sergio Araújo:

Hotel Gloria. Apart. 1 7 1

Cervejas!
---------------

-I

Carioni !
Alfaíate da M ada

6 - Tiradentes 6

Emidio Cardoso
Junior

Guarda-llvros

Defesas fiscais em

geral
Residencia:
HOTEL MAJI:::STIC

Limousine

202
ATENDE PELO TE�
LEFONE 1.222 I

SERIEDADE E CONFORTO

Propr: Patrocinlo Vieira

Banco de Crédito
Popurar e Agri
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Ltda.)

j Rua Trajano n. 16
(Edihcio proprio)

Cervejas!

Concurso
Purgoleite

;;:�_Quem apresentar ao Depósito dos
Laboratoratorios Raul Leite, á rua Tira
dentes n. 38, 15 destes coupons nume

rados, consecutivamente, receberá inteira
mente gratis, um tubo do afamado produ-
to PURGObEITE.

Formado 110 Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

Boca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
os sistemas conhecidos.
Tratamento das moles-

tias da Boca.
CONSúL 7ORlO:

1?ua Trajano n: 17
(sobrado)

Tdefone: 724 (manual)
HORAS MARCADAS

Só as fabricadas com a crístalina agua da Cas
cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du
pia Kutmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

, ..�.]' E'
�.�-- 'i-

..• "

#.;,_··
.._;�ti

Capital 136:700$OUU
Reserva 56:424.)5498
�R'
---- ".......-

.RECEBE .
DEPQSITOS

L?fH3AHDo 05
�.�.

SEGUINTES JUROS:

C[C Limitada . 5'1. ala.
ClC. Avlsof'revíoô]. ala
Prazo Fixo 8'1. ala"

.

12 Bebidas Nacionais e Extran ..

geras só NO
CAFE' JAVA'

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

• � Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja @
marca MALZBIER, devidamen-
te registrada e fabricada pela
Companhia Cervejaria Brahma,
desde o anno de 1914.

Esta deliciosa e popular cer

veja adocicada é hoje conhe
cida e procurada em todo o

palz sob a denominação pura
e simples de

, , �I A L Z B I E TI "

Tendo apparecldo, ulttruamen,
te, no mercado, bebid,�� de
outras p r o c e d e n c l a s ::;00 o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a
mesma cerveja IVJALZIHER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

"MALZBIER DA BRAHfvlA ",

verificando os rotulos.
�..

• <,._;'f$
�'rl!r

�,''''
i.

• '.1,
o," ,..;.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sempre novidades para o mundo elegante! b:rf��:r�:Ii�:d�Sn��é�O:s���dgr��:
Ccnttr.üa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

Eduardo Horn, Barão Dietrich imprescindíveis de Raios X e os

von Vangenhem, Armando Fer- de vacinação, a serem instalados
raz, Ernesto Riggenbach, CeI. o mais breve possível.
Guido Bott, Dc. Willy HoH- Aplaudindo a Dobre campa
mann Helmutt Fett e outros dis- nha anti-tuberculose encetada, em
tintos cavalheiros de nossa me- bóra modestamente mas já com

Ihor sociedade. alguma eficiencia, pelos distintos

Fraga" Adeantaram-nos os iniciadores diretores do «Dispensario Cle-

)
dessa beaemerita campanha or'l

mentino Fraga», apresentamos,

reoA·, h d iniciada que a muito por fazer nÓ3, os de A Gazeta, os nos-
ora marca a, presentes I

. .

.

f' bdi di d
.

I para comp etar o vasnssrmos proa sos e USIVOS para ens aos orga-iversos me IC05 esta capital, 1
. , d d bom l ni d d b - I

..

d
. . grama)a estu a o para o om mza ores e o ra tao a truistica

rteprcsetntantes "a Imprensa e

m�I-1 êxito dessa cruzada, resaltando, quão proveitosa para a (iOSSa
----------- as ou ras pessoas dO nosso meio ..

I I - b.

I f" d 'd d
em primeiro p ano, os serviços popu açao po re.

Dr. Raul Bastos Está de parabéns o lar do sr, sociar, OI inaugura a a se e a

A�����h�o &.�. A��oMom�e�rua��, im���obra id9fu�a p��������������������������������������
Raul Bastos) engenheiro da Pre- esposa, com o nascimento de um ilustre clínico dr. Miguel Boa
feitura. I

robusto menino, que tomou o nome baid e levada a efeito por uma

de Antonio. pleiade ele pessoas bem intencio-
Alba Maria nadas que desejam dotar Floria-I Com a gentil senhorinha Dv- nopolis desse importante melhora.Festeja hoje, o seu aniver sario natila Sartorato ajustou nupcias o dmento que visa a iminuição danatalício a graciosa e gentil me- sr. Alberto Sena,

nina Alba Maria, aplicada aluna assustadora percentagem de tu-

do Colegio Sagrado Coração de Contratou casamento com a
berculosos em nosso municipio,

Jesus e filhinha do sr. dr. Hen- gentil senhorinha Silvia, filha do A� instalações do Dispensario,

rique Fontes, Procurador do Es- sr. Jo�o Machado, o sr. Nilo No- embóra modestíssimas, impres-
tado.

. .

d p' II' sionaram muito os que tiveram acetti, inspetor a rre 1 em nosso

Estado. oportunidade de assistir á inaugu-
ração de tão util empreenrlimen-

l'HE6Am Ut-J5 to. Obeservava-se, desde a en-

Chegado de Laguna está em
Irada do Dispensario.ne mais per

Florianopolis, acompanhado de feita or.dem e asseio, dando-nos

O sr. Rau'., a convicção de que uma grandesua exma. esposa, b dFerreira. ôa-vonta e empreendendora
presidira a todo aquele trabalho.

Na sala de espera, onde ha
modesto mobilia rio em pintura
branca esmaltada, viam-se sobre
a mêsa inumeras qualidades de
medicamentos destinados ao tra

tamento da tuberculose e bem
assim todos os documentos com

probatorios das arrecadações efe
tuadas por meio de listas de con

tribuições e dos pagamentos das
despesas efetuadas com a instala

Seguiu para Camboriú, onde ção da séde,
irá veranear, o sr. dr. Edmundo No segundo compartimento,
Moreira. que é propriamente a sala de
-------�-

exames e consultas, achavam-se
Igreja Grega sôbre a mêsa alguns aparelhos,
O rtodoxa como o de registro de pressão

Amanhã, 5 de Janeiro, véspera arterial e o Pneumothorax, sen

daÃ "Epifania" do Senhor, ás 4 do esse ultimo de grande elicien
horas da manhã, haverá missa, cia no moderno tratamento da tu
finda a qual terá lugar a tradicio- berculose.
nal cerimonia da"Agua Benta". A tecceira sala é destinada

Jorn. Gustavo
aos trabalhos de laboratorio, exa

mes de escarros, etc.

N es Pelo que observamos, o Dis-
. .

ev pensario Clementino Fraga é Iru-
FOI designado pelo sr. Gover- to como já dissemos da venta

nador do Estado, com a renúnc�a d� abnegada de algu�s catarinen
do. sr, dr. Manoel Pedro da SI[,

ses que desejam preencher a la
v�J[a, para respond,er pelo �eKpe- cuna existente em Florianopolis
diente �a Secret�[Ja de Esta?o quanto á falta de um instituto
d.o Inten.or e, Jushça, o nosso d.ls- como o que era se inaugura.5EHTE HOVA I lé dtinto e mte igente co ga e II�; Ao que fomos informados, os

Está em festas o lar do sr. prensa sr. Gustavo Neves, que. ja organizadores desse Dispensario
Manoel Feijó e d. Odete An- se encontrava exercend� as íun- consideram patronos dessa grande Idrade Feijó, com o nascimento ções de Diretor do Intenor e Jus- obra os exmos. senhores Major
de uma robusta menina. I iça. �..iiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

-e

Nossa Vida Importante
AHIVER5ARI05

Oes. Antero de Assis A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
do momento resolve beneficiar a sua freguezia. baixan
do 20 '(, no preço da lenha. e o pagamento deverá ser
feito no áto da entrega, a contar de I' de jétneiro.

Passa hoje, o aniversario
do venerando e estimado patricio
sr, des. Antero Francisco de As
sis, desembargador aposentado da
Côrte de Apelação e Provedor
do Hospital de Caridade,
A Gazeta felicita-o.

A inauguração
da "Dispensario Cle
mentina

[orn. Tito Carvalho
Transcorre na data de hoje o

aniversario natalicio do vibrante
jornalista conterrâneo sr, Tito
Carvalho, diretor do nosso confra
de Diario da Tarde.
A Gazeta cumprimenta-o.

Conforme haviamos anunciado,
inaugurou-se ôntem, ás 1 O horas,
o "[1ispensatio Clementino Fraga",
d rua Tiradentes n. 7 (andar ter-

Faz anos hoje a senhorinha
Iracilda Carneiro Ribeiro filha
do sr. des, Carneiro Ribeiro e

fino ornamento da nossa mais

alta sociedade.

Acha-se nesta capital, desde
sabado, o dr. Carlos Gomes de
Oliveira, membro da bancada
liberal catarinense na Câmara dos
Deputados.

fAZEm AH05 AmAHHA

Dep. Carlos Gomes de
Oliveira

a senhorinha Judite Goulart;
o sr. Licinio Fonseca;
o sr. Euclides Boiteux Piazza;
o jovem Osní Gercez:
a exma. sra. Consuelo Portela

Moura, esposa do sr. Virgílio
Moura;

o jovem Francisco de Assis
Nocetti.

Ajustou nupcias o sr. José
Vieira Côrte, diretor do Grupo
Escolar «Raulino Yorn», de In
daial, com a srta. Alzira Lauth,
filha do sr. Gustavo Lauth.

Dr. Edmundo Moreira

OUTR05 PARTEm

HOIUA005

EHLAl'E5

Realiza·se hoje, na rssidencia
da exma. viuva Patricio Caldei
ra de Andrade, o enlace matri
monial de sua gentil filha senho
rinha Ezilàa Caldeira de Andra
de, com o sr. João A. de Sena,
escriturario do Tesouro do Estado.

Com a graciosa senhorinha Lací
Miranda, filha do sr, João H.
Miranda, consorsio.r-se, sabado,
na cidade de Ítajaí, o sr. R�nl\
to Alves Ribeiro.

A QA�Z�E�T�A�tI
voz DO POVOA

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira, 4 Janeiro de 1937

Estiveram presentes ao áto
inaugural do Dispensario os se

guintes senhores: Dr. Miguel Boa
baid, Aldo de Almeida e Sebas
tião Vieira, iniciadores da cam

panha, Dr. Francisco de Pau
Ia, Dc , Fernando Wendhausen,
Dr. Jorge Souza, Dr. Paulo da
Silva Fontes, Dr. J. C. Hernan- (.

dez, Professores Mario Bott, To
mé Machado Vieira e Wilma r
Dias, Bento Aguido Vieira, Ma
estro Pedro Alves Pavão do

Continua na la. página

Arnaldo Maranhão
Rua .João Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE

TELE
( GRAl\1MA "Algodão"

FLORIANQPOLIS

1346

SUB ..AGENTE EM JO!NVILLE:
Industrial e Agricola Palmital Ltda.Empresa

RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-lY)
Na qualí�jade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag3ns:

--------

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,
-------------------,

[ecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.
arroz, assucar, farinha,

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

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHIA.

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKY!1IA", de S. PAU:"O.

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA

INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.
-

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

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

tadorEis, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, PER

Ni\Mr;'JCO, 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, (vara importação) Vidros belgas, (para importação)

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

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

-----,---

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel Bt Cia. •• JalnvileIJfJh. ••• .,�1l4/Íh� (/

(MARCA REGISTRADA)
} .,(/I$tIJt f�iiiiiiiiiii_UJ recomenda ..se tanto para roupa ma como para roupa comum

............................................................................................-
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




