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Assinada, ôntent,
Mir.isterio.

Filho desna .. INtão foi rou- Trocam de lugaresturado I bado

I os lideres João Neves eEsteve, ontem, na Policia Civil, O sr. Raulino Yorn Ferro,
Ana Maria Cezar, de côr parda, larmaceutico, por intermédio de João Carlos Machado
natural J<:ste Estado, com 49 ano. um empregado, comunicou á Po� RIO, 6 (BAND)-A atitude do sr. João Neves, assumida
de idade, viuva, residente à rua licia Civil, ontem, que o seu re- d C Dha ias, na ârnara dos eputados, em face do requerimento de
Curitibanos, 80, dizendo que fôra Ilogí� de pulso de ouro, de cuja autoria do representante do funcionalismo público na C�mara Fede�
agredida pelo seu próprio filho, I faltll apresentara queixa. pensou Ira , que se relaciona com as declarações a respeito da sucessão pre-Orlando Silva. terem-no roubado, íóra encontra- sidencial, do sr. Getulio Vargas, en seu discurso á Nação, na noite

Intimado a prestar declaraçõ..s, do sobre a sua escrivaninha, não d 31 d D be e ezern ro, tem provocado vivos comentarios da imprensaOrlando compareceu à Policia, se tratando, assim, de furto. de os circulos politicas. Verificamos, deante desses comentarios, quesendo após ouvido pelo delegado d Ja situação o sr, oão Neves da Fontoura tornou-se assás melindro-
da capital, sendo em s-guida de- A t·
tido.

\ gen Inos X sa, se não mesmo suspeita aos que acreditavam na sua sinceridade

adiamento da demissão foi uma ho- paraguaios politica para com a Nação.
� menagem do sr. Getuno Vargas ao ex- BUENOS AIRES, 8 _.-

A propósito, o jornal A Batalha, que se edita nesta Capi-
�, titular da Justiça Principio de A�s e

. paraguaios dispu- ta], lembra quando o sr. João Nl.!ves da Fontcura, depois de ter

RIO, 7-A proposito da demora da publicação do .. A

ii
'" taráo amanhã um dos prélios mais sido eleito deputado por SUf\ terra, em pleno exílio, veiu ao Rio e

ecréto governamental que concede a exoneração reitera-
I fiCen 10

I interessantes e sugestivos do cer-
tomou pósse de sua cadeira de deputado federal, recebeu aplausos

amente pedida ao chefe da Nação pelo sr. Vicente Ráo e tame, pois ambos invictos deve- das tribunas e galerias que se achavam replétas,
fim de esclarecer as noticias contradit.irias que a esse Vetem, ás 23,30 horas, o sr. rão decidir uma vitoria de gran-

«Dois ou três dias-c-continúa o mesmo jornal-o autor de

I'espeito têm circulado, conseguimos apurar que, realmen- Helio Silva comunicou ao comi> de significação. Acuso assomou á tribuna da Câmara e produziu um discurso violento

le, O sr. Getulio Vargas envidou todos os esforços para
sario de serviço na Policia Civil, contra o sr. Getulio Vargas e a su I administração, que foi analisada

Iemover O seu muustro da Justiça, chegando mesmo a que �a residencia do ,sr. Briga� C;oncarren- sob':> fogo da-sua argumentação e da sua palavra brilhante, ilustran

jeclarar-Ihe não existir fáto algum, circunstância de qual- -::la Silva ele. Soma, a [IM �II�� C ia P' 11.- �
do a sua acusação com documentos que levou á tribuna da C�ma·

quer natureza, que determinasse o afastamento do sr. vt, d.entes,. mam�estara -se um pnnci-
.

U . ICara.

zente Ráo de um posto onde tem prestadu assinalados ser- CIO de mCen?lO. I PAR� o F0RNECIMENTO

viços no país e ao regirre. Ato .conh.nuo, .f�fam tornadas DE LUZ E ENERGIA

Entretanto em face da insistencia e das circunstancias as providencias exigidas pela gra� ELETRICAS

ãe ordem pess�2.l apresentadas, o presidente da Republic3l ;id:de do fáto, sendo enviad.o B�UMEN��. 7 �Pelo sr.

concordou em conceder a exoneração. ácuele local o Co:�o .de Bombel- PrefeIto �ulU�lp�1 loi aberta

Reservou-se, porém, o chefe de Estado a demorar a ros da For�a.. l ública, que. a? con�orrencla pública pa�a o fo��
publicação oficial do ato de demissão, com o objetivo de chegar, não Jr.IC�OU as suas ahvi- necI;ne�to de, luz energia eletri

prestar uma publica homenagem de apreço ao sr. Vicente d'i�es F?r teiem, s,do,p�lo cha�Heur ca a cidade, as zonas
.

sub-urbe

Ráo, e afim de dar á opinião nacional a certeza de que Jose LUl�, ?a Secretaria da Segu- na � .r�ral do 10. distrito di)

vê afastar-se, contra a sua vontade, o primeiro ministro da ranç� PublIca e sargento Rosá, mun�clplO, a contar de 10. de

Justiça do seu governo constitucional. dommadas. áS chamas. Abnl de 1937.

Dessa maneira, assentada que E:stá a dei:;ignação do Deu. OrIgem, p�da�f)s de p�pel O praz.o maxima da concessão

blinistro Agamer!on l\lagalhães para ocupar, em carater in- que cnanças, bflc�ndo, havl�m será de 35 anos� sendo que os

terino, e acumulando com o Ministerio do Trabalho, a ateado fogo I 'queimando vanas postes no perimetro urbano dc

asta da Justiça; a posse só se dara' após a publicação, pe�as de rou�a?, não h_. vendo, verão ser de ferro ou clmen�

O «Diario Oficial" I do ato governamental de exoneração felizmente, prejUIZOS pt.ssoals. to armado.

O sr. Vicente Ráo.
Ainda a proposito das noticias que vêm sendo divul

adas sobre a possibilidade de ser o sr. Agarnenon Maga'
lhães efetivado na pasta da Justiça, dríxando o Ministerio
do Trabalho, podemos adiantar ser prematura e apressa�
da a afirmativa nesse sentido, a qual depende dos aconte
cimentos politicas que se sucederem.

RIO, 7-Entrevistado, o sr. Vicente Ra'o declarou que
vão se deve atribuir o seu pedido de demissão no senti- Sobre a vir.da do sr. Nerêu
�o de rompimento com o governo federa� co�provando Ra rnos
ISSO seu� telegram:ls ao governador de Sao f aula e ao Sobre a vinda do sr. Nerêu Ramos, o sr. Diniz Junior,
sr. Getulto Vargas. líder da bancada de Santa Catarina, assegurava, num

grupo de deputados e jornalistas, que o governador do seu

Estado se decidiu a viajar para esta capital, afim de tra�
tar, como sempre faz. de interesses da administração. De
via ter vindo em dezembro. Mas, nesse rr.ês, os secretarias
da Justiça e Viação iam se exonerar, o que alia's se suce

deu, desincompatibilizando-se para as futuras eleições de

renovação da Câmara. Ambos são candidatos do partido
a integrarem a chapa. que o mesmo desde ja' prepara. So�
lucionado o caso da substitu,ção dos dois secretarias do
seu governo, só agora o sr. Nerêu Ramos pôde se ausentar,

Ráo do
RIO 7 -Os decretos de exoneração do ministro Vi

rn:ente Rá� e de nomeação interina do sr. Agamenon Ma

�a!hãE's não foram protocolados. n.a S�c:retaria �o Catete,
rJeguindo diréta.nente para? Mtnls�eno da J ustl.ça. O sr.

u/icente Ráo recebeu,. por. interrnedlo do sr. LUIz. Verga-
'a, secretario da presidencia, a carta do sr. Cetulio Var-

i�as. datada de �eis, 9ue d z o seguinte:
.

-Ilustre arrugo VIcente Ráo. Acuso o recebimento de

i O..&.Ia carta de 4 do corrente, solicitando em caract�r. irrevo
ravel e definitivo, a exoneração do cargo de ministro da

e��stiça. Diante dos motivos poderosos qu.e inspiraram a sua

'e solução, só me cabe aceder a) p�dldo, lamentando o

sieu afastamento do alto posto que vinha desempenhando
iClm tanto relevo. Devo relembrar e ag!adecer os as�inala
los serviços que prestou ao meu governo e ao pats, em

nomentos por certo bem difíceis e delicados da vida na

'o:ional, que lhe permitiram pôr em evidencia as notaveis

elualidades de inteligencia, cultura, ponder�ção, energia e

ienso patriotico. '1 enho o prazer de retribuir os seus pro
estos da melhor estima e consideração. (a) Getulio Var-
as».

Empossou-se, hoje, interinamente, no Ministério da

�ustiça, o sr. Agamenon Magalhães, com a assistencia de

umerosas pessôas, inclusive diversos ministros,
Os decretos de exoneração do sr. Vice .. te Ráo e de

�omeação do sr. Agamenon Magalhães toram referenda
os pelo sr. Souza Costa.

Não rompeu com o govêrno federal

o debate oficLdl sobre a

sucessao
RIO, 7-Estão sendo esperados nesta capitai alguns

governadores de Estados.
Hoje chegara' o sr. Nerêu Ramos, de Santa Catarina.

O sr. Jurací Magalhães, que all1LÍa se encontra em Sergipe,
devera' estar aqui no dia 12. O governador do Ceara'

pediu licença para se ausentar, afim de que tambem possa
. mbarcar para �sta capita:. O govern"dor de l'/)inas pÓGe

_.

�...�. -"'_....� •• _.V' --

a demissão do ssr, Vicente

ETA
llgações politicas.POVO Sem quaisquer

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO
1lI I Florianopolis, Sexta-feira 8 de Janeiro de 1937 I NUMEHO 672AI�O

Coube ao sr. João Carlos Machado, leader de bancada do
Rio Grande do Sul, defender o Chefe do Executivo das acusações
feitas pelo sr. João Neves da Fontoura e o fez, num discurso memc

ravel, crivado de apartes dados pelo condotier da Aliança Liberal e
pelo sr. Batista Luzardo.

Alguns dias depois, voltou n sr. JoãO Neves á tribuna, desta
vei �ara atacar o Chefe do Govêrno a propósito da viajem pres.
dencial á �uenos Aires para retribuir a visita do Presidente Justo,
da Argentina.

Coube ainda, desta vez, ao sr. João Carlos Machado, de
fender o sr. Getulio Vargas.

Hoje, o sr. João Neves tomou o lagar do sr. João Carlos
Machado e enaltece da mesma tribuna o mesmo govêrno que at<.�
cou.

O sr. João Carlos Machado que se encontra ainda no mesmo

lagar de leader da bar.cada liberal do Rio Grande está sendo espe.

ra�o anciosamente no seio das oposições coligadas, de que talv( z
seja o leader dentro de alguns dias.

Houve, como se vê, uma troca de lagares que tl;m sido mu:.
to comentada».

vir a qual4uer iTlumento. Tambem se eSl,era por estes dias
o sr. Argemiro de f;gueiredo. governador da Paraíba.

Os demaiS govt!rnadores ainda não tem dia marcado
para deixar os seus tespectivos Estados. O fato, porém, é

que estão sendo convocados pelo presidente da Republi�
ca, não propriamente para uma convenção, como se vem

propalando. mas para uma reunião prévia, que provavel
mente se realizara' a �6 do mês corrente, e na qual se

iniciarão as conversações em torno do problema da suces

são presidencial.

D�. Ivo d'Aquino
Advogado

F lorianopol i&

8.000 mortos Fechado um
MADRID, 7 - Um �argcn- J-Or ina I I t .

to, feito prisioneiro pela j flJrças n e-
governistas, dt::clarou Qua os re 9 ra I ist.
beijes pelderam 8.000 homens,

.

de5üf que tentara,} entrar em Ma�
àrid, p..'b Cidade Universitaría.

S. PAULO, 7-Cotr,uo'_
cam de Campinas que de acol
do com a lei de imprensa está
sendo processado o jornal intf
grali,ta Anauê que se fublica
em Mongy Mirim, por tcr d so

bedecido a censura polIcial di
vulgando materia proíbida e de
ataques ao regime,

SOLICITOU REFORMA
RIO, 7-IAcaba de apresen

tar ao sr, Ministro da Guerra o

seu pedido de reforma o destaca
do militar conterr�neo Pedro Leo�
nardo de Campos,

,ê'.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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APOSENTA· Penitenciariâ
DORIAS da "Pedra

Grande

o P. R. P. não está
no magtster;o
Foram aposentados, por áto

de ôntem, do dr. Governador '..

do Estado os seguintes proles- Assu rnu mtenname nte a d�
sôres:

'

ção da Penitenciaria, no imp�1
Maria Salomé de M 'ln M _

mento do sr, diretor dr. Edel,e ., a
C AI f' S Pria Elói Pereira, Maria Palmira to ampe o: que OI a ã.J I

Tancredo DI' ti N lo especializar-se na PeOlten�, aman ma unes..
I ES, PAULO, 6 - A comissão diretora do Partido .Gonçalves Martins, Jurema Tei n� naque e sta.do,. o sr. (

Republicano Paulista fará publicar, hoje, no «Correio Pau- 'xeira, Almerinda Irene das Cha- Nicolau de Oliveira, chefe I

llstano», orgão oficial do Partido, a seguinte nota: gas, Hilda Calvet da Silva, Secção Penal.:__
«Recentemente, o «Correio do Povo", de Porto Bento Francisco da Silva Do- A SERRARIA DE-L-A-M-S-E-A

Alegra divulgou uma entrevista na qual se afirmava que mingues, Antonio Frangulís. Lau- vende a dinheiro mas a I1J
O Partido Republicano Paulista se aliára á Frente Unica ro Paulo Pacheco de Freitas, lhor lenha.

'

cto Rio Grande do Sul.

I Georgina
de Carvalho Ramos FONE 1.100

A nossa contestação foi feita err. termos inel�diveis, da Luz, Oscar Einecke, Benta
Agora, novamente, da mesma procedencia, vem <? Chanceler da Ale�anha Ado�f Hitler r,ecebeu o Alves de

.

Oliveira, Antonio da Pron-�oçõesoutra declaração no mesmo sentido:
..

Secretario de Estado austríaco dr. GUida Schrnidt para Cunha Peixoto, Arrninda Con- na Fê r�'- P","O Partido Republicano Paulista está Inteiramente conferen�i,ar com o mesmo durante duas horas sobre ques- ceição Pamplona, Maria Borges b I'
'Ya l;

solidario com a Frente Unica.
, ,

tões pohtlcas. de Mendonça. João) Augusto de ,ca
Não e verdade. O nosso Partido já repetiu varias

M
.

d
A

I o
.

d t
Carvalho, Maria Jaser Soares. Por áto zovernamental datalvezes que não está com a Frente Unica. aqulna a ga o pr�sl en e 0-

de ôntem, toram promovidosDizem-no as nossas publica�õ�s, datadas de 28
Delambert vende por.. , não tem can. M. -'----f-- se?uintes oficiais da Força Pde novembro,e_ de 10 de ,dezembro ultl�OS.. 8:000$000 um anarelhamen

d.d t'" _Imeogra a bhca:, ,A decisão, no sentido a que aludimos foi adotada
t d

'

te'

500 'I -, -.

.

id d d b li
'_

d' t I
o para pro uzir qUI os I a OS.

Vt.NDE-SE um em perfeí- A major o capitão TrogidPela una tilimld a el\1' I),S mTem ro: �an�o:rl����') ��ao;�ima por dia e com todo o mate- to estado ..- Por preço de Antonio de Melo e, aJo. !izer pe os rs. ano a,vare" ".' rial necessário para uma C"- LIO 7 O "D'
,

d N' "
._

t t á R t f t' 2 IldCesar Lacerda de Vergueiro, Alberto Vetelli, SilVIO de ., ,

u �,- iano a oite ocasiao, ra ar-se ua

I
nen e armaceu ICO, o o,

Campos, Heitor Penteado, Luís Rodo,lfo Miranda, '!lajor �aa;: írigorifica de 36m2 de n�t:�ía que, na última confe�encia Esteves Junior, 16, lonso Juvenal.
Levi Sobrinho e �aul da Rocha Medeiros que constituem I realizada entre os srs. Vicente

I CAF E' BOM SO' N(
,

�l
, ,

'
• Esta venda entende-se até R'

..

t d J ti G t I'um pugilo de preclaros e respeitaveís chefes republica- "
ao, rmms ro a us Iça e e u 10 ..JAVA.

. .' 3 J de Janeiro de J 937. V d ti" t U ,na "vl'la" na íta-
nos, incapazes de subtrair-se aos compromissos assu- argas, uran e a q�a o rmms �o . '. Praça 15 de Novembro
mldos.» Delambert (ealir�ou o seu pedido �e demis- lIa, para a sra. Slm- Antonio Paschoal
____ são irrevogavel, o presidente da pson
DESE..JA con- CAFE' BOM 50' NO CARTAZES Republica, procurando demovê-lo,
certar seu radio? ..JAVA DO D IA assegurou que não tem nenhuma NAPOLES 6-Sabe.se de
Procure o BONSON, á rua Praça 15 de Novembro espécie de. compr?misso com qua!- fontes dignas de crédito, qu� es-

Padre Miguelinho Antonio Palchoal CINE RE:X, ás 8 horas, quer. candidato a sucessão presr- tão sendo realizadas negociações
em última exibição-Sob duas denclal. no sentido de comprar ou alu-
bandeiras, com Ronald Colman, Fumem charutos gar a antiga «vila» Torlonia,
Victor Mac Laglen, Claudet Col- "PRINCIPE DE GALLES" em Formia, para a senhora
bert e Rosalind hussell. Wílly Simpson.
CINE ROYAL, ás 8 horas, O ..dem dos Presentemente, encontra-de na Foi nomeado, ôntem, em c

Martha Eggerth em Cinco minu-
Advft\gados �efer da propriedade. o arqu,itéto ráter ,i�terino, para as funçõtos de amôr. ... Italiano Gustavo GlOvannom. A de oficial de gabinete do

A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação CINE ODEON, o lider, foca- Requereu inscrição no quadro "vila" em questão encontra-se 10- Secretário de Segurança Públic
do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan- lisa. ás 7,45 horas, Viva a ma- da Ordem dos Advogados doBra- calizada na costa, entre Roma e o nosso conterraneo Fernan
do 20 ']. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser rinha, com Dick Powel, Ruby sil, na Secção deste Estado, o dr. Napoles, num local de panora- Coutinho de Mélo, que õnte
feito no áto da entrega, a contar de I' de Janeiro. Keeler e Ross Alexander. Aldo Avila da Luz. mas belissimos. mesmo assurmu o referid� carg
�.O.������... � ...l��I�I�������...

i CASA TRÊS IRMÃOS

solídario
com a Frente Unica

Grandense
Ria-

Importante
Oficial de

gabinete
do dr. Secre
tário da Se·
gurança

o

GRANDE
PAL.ÀCIO

1"'t.)

LIQUIDAÇAO
CAS SECAS
durante mês de janeiroo

1J
•
•

CasaLinhos irlandezes A Três Irmãos

TERNOSPARA é a que
Veludo chiffan d" todas

as elres
mats barato

VENCE

�....�
------

; .
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e���:t���;�e��2n�!ht\�9.a�i�L.I�una _a'tea �Filiaes . Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul �
5eoçao de Seoção de 5eoç�o de ��FAZENDAS: �

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,Jara ternos FERRAGENS: MACHINAS: J

Morins e Algodões Machinas de benerlclar madeira !'
Lonas e Imperrneavels Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanicas

Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiros

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral pai a a lavoura: � idos,
Sêdas. CFan�s galvcanizados e pertences

I
grade.s, ClMlltivtadoresd, n:oinh1o etc. ��

Lnha para coser e sergir ozoes e amas ocomoveis, o ores e esp osão, vlotc7r.s �
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada-apparelhos de [antar-jalhe- electrícos

�,��'Sabonetes e Perfumarias res Material em geral para rransrnís- -;�!'. ;.:('1, •

\Icolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona

�Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes

rOéllhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD f -ças, 4vl:CS-

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �

Depcsltarlos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GCODYER =l�� Charutos cDANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� Empreza Nacional de l'Javegação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max.) �
(� Fabrica de Pontas "Rita fVlaria" _. Fabrica de Gelo ó'Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
���AVAV�VDh.���������������������������VÃVA.VÂq�:

�
�
ft$
•
O Rlf.! Trajano, n' 1 sobrado

� I. �:�.ho:ee:�a::48 I
� ==Barbosa==

.... ,���_���,)e1.....2,��.l.lII!... --_..� . �.;;::;;;oo:-�...�....�
" �� J��v�u�-----._.,'::''Ui':__·� � .<-- ��.�Q�lP"'""��t��- ADVOGADO

�GO.��G�@. O oo•••e.o�G Rua Trajano, 2 (sob.)
" D Fone 1325-Ater.de cha-

: Companhia "Aliança da Bahía';I� II
mados para o

i.nkrior. I

la: FONDADA EM 1870 ii Dr. Aderb':ll R�
•

da Silva

��. Seguros Terrestres e Maritimos • Advogado
� �� Rua Cons. Mafra, 10 (sob.

= Incontestavelmente a PRIMEIRA d("J Brasil i Fones 1631 p. 1290. ID CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
•

RESERVAS ,\'\AIS DE 38,000:000$000
RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.0114:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

a
..
o

Agencia Moderna dü Pu- O

blieações, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
Federal e possue a carta patente nu 112 •

ter

rgr

�...
,-

�
�I
�i
�;

lorteiol proprlos, Ires veZGS

por samana, todas as .egun
das, 1er9,91 e eextas-felralJ,

Forrnídaveís

Extração com global de cr'stai.

A (. 1 élX. j I n� IIsu. • honestidade, pOil, OI lor·

tll�J �Io preailõl1cladol pelo povo.

t�

Apentes! Sub"Agentes ., Reguladores de Avarias iam ..
todol �'I Eatadol Ir:a Brasil, no Uruguai e nas principais praças estrangein,•.

Agentes em Ftorlanopcl is:

Campos Lobo & Cía.

A Gazeta

Aovogaooa
I Accacio Mo-I

tó. io de advogacia á rua I
visconoe de Ouro Preto

!ndica:

I Dr. Ricardo I
Gottsrnann

Ex-chde da clinica do l-!o�pi
tal de Nürnberg, (P.vcessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
E,peclallsia em:. cirurgia

geral

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

operações de plastica

CONSVLTORIO·--Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás I 2 e

'

das I 5 ás 16 1 12 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este
ves Junior N. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

sr. Bouzon, á rua Padre
Miguelinho, que será plena
mente satisfeito.

Dr, ArturP ereira
e Oliveira

Cllnlcl méll'lca de crlan·
ças e adultos

..

I ABOl1ATORIO DE
ANALISES CLlNICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consulto rio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

Rt! iGência: R ua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
BI:::>abaid

CLINICA GERAL

Vias Urineries-Hemonoides
Consultas:

das t 3 ás 16 horas
Pela manhã:

com hora marcada
Consult.-R. joão Pinto, 13

1 elelone. 1595

•

/'el ra tem seu escrlp-

LO.JAS

(i! A I C I A
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUMENAUj

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças

• Diretor da Maternldade:i
e Medico do Hospital

Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19 •
TELEFOAE N. 1.083 END. TELEGRAFllO ALLJA" ÇA • (Curso de especialização em

� molestias de senhoras)
Escritórios em Laguna e Itajahí "L\tende na Maternidade

S bAD até ás 8 112 da manhã
U - gentes em Blumenau e Lages li cá !ar�e-.CrJnsultorio:

Q ANITA GARIBALDI, 49
,

••�lH'ií, .e�-----------r--.-----.IG••G•••U-------_

!l. 7f). - Phone: 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l'RICOLINES- - XADRFSES-ZEJ- IRES

(Tingimento a Indanthren - Côres firmes!)
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 03 estranjeiros) IFUNDIÇÃO: - 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
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS

Arnaldo Marar,hã IRnA JOÃo PINTO -ANDAR N. 5TEREHO
������.....

'.

;:�

----_--..._-------------------------_;__.__
.

-----------_.;;..__;,-----�\.,-�---�---�"'=------

I Dr. f'edro de Moura Ferro I
I

Advogado

Médicos

Dr. Carlos Corrêa

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GA ZE1 A-Florianopolls-1931

ICHARUTOS?
Bebidas Nacionais e Extran

geras só NO

CAFE' .JAVA

,

Jockey Club Florianopolís Carioni !
.

I
Atfaíate da Moda

Cirurgião
dentíste

Dr. �H. Gg. Sipple
Ii'l<."..,�· �'"

Formado no Brasil e

Alemanha'
Clinica geral e prothese da

BOca
Extração sem dor, pro
these e pontes em todos
0S sístemas conhecidos.
Tratamento das moles

tias da boca.
CONSÚL70RJO: GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

1<ua Trajano n: 17
(sobrado) i Visitem pois o Bam Dia

Telefone: 724 (manual) 1Praça 15 de Novembro HORAS MARCADAS I Rua João Pinto n. 27
.. Antonio Paschoal _

���qP"ffA.VA�===-':::-_--•••. 0.0 �������t

� IF I L I A LI FABRICP,NTES DAS AFA-

I

� INDUSTRIAS: MAD�SS�����S DE

������������� � Caqueiras "Maravilha"I Casa de Diversões � Municipio São José
REFINADO-FILTRADO-

� ESCRIPTOHIO: BRANCO E
Familiares � Florianopolis "Moreno"

Vispora Imperial � C. Postal, 118
SOMENOS REFINADO FIL

I I Te!eph 1.637 J LI TRADO
--

o MAIO� E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES Telegram : - "COQUEIROS"FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES ---_ .--_

CAPITAIS

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

"MALZBIER"

Tendo apparecido, ult imamen
te, no mercado, bebidas de
outras p r o c e de u c

í

a.s sob o

mesmo nome, fje" o Publico
avisado de que, para obter a

mesma cerveja lHALZRIEH, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

IIMALIBIER DA BRAHMA II,

verifIcando os rotulos.

Só os fabricados por Cosia Pena &Cia., Baía.
Vende-se no Café Natal, Tabacaria Baíanajkes

taurante Cascatinha, Cafés Java e Bom Dia, Charu
taria Chie (dá fosforas), Charutaria Portela (Café
São Pedro), Casa Savas, Café Gloria e Salão Progresso

O mais elagante centro de diversões íamí-

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado,
Não deixem de ir ao vispora Imperial pois, nele
encontrareis grandes vantagens, confôrto, honetis
dade e ambiente seléto o que muito lhe agradará

Nos altos da Farmacia Popular, á. Praça 15
de Novembro

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

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

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

I
J D. Osvaldo Silva Saback

ADVOGADO

RUA TRAJANO, 10-sobrado-nos altos da
Sorveteria Gloria

Banco de Crédito
Popular e Agri
cola de Santa

Catarina

6 - Ti radentes 6

Leia a "Revista do Trabalho"

Cons. Mafra, 33
F0ne-1.191 Fpolis.

(Soe. Coop. Resp, Ltda.)
Rua Trajano n. 16
(Edificio próprio]

-------

--- - - ---- -- - ------_- ----- --�--

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre legislação social existente no
Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espirito e mantém uma secção
de consultas e informações.
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇÃO MENSAL
ASSINATURA ANUAL 20$000

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

Depositario - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO
MAFRA, 21.

136:700$000
56:424$498

Capital
Reserva

;RECEBE DEPC>SITOS

PABAHDO 05

SEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 5'1. ala.
CIC. Avísol'revtoôj. ala.
Prazo Fixo S·I. ala. l;asa das Passaras

GRANDE VARIEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros, encontra-se sómente

na CASA DOS PASSARaS, á RUA CO.NSELHEIRO
MAFRA N. 78

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

Café e Restaurante

OlA'"
EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE CuME

c
C
C

f
C
C
C
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5A GAZETA - Florianopolis, 8- t - t 937
------------------------

KNOT

reafirma os patrioticos propósitos de manter as diretrizes Govêrno Federal no sentido de concorrer e cooperar pa
O presidente da Republica da notavel obra politica e administrativa do seu anteces- ra o maior progresso do Estado de São Paulo e ao mes

recebeu o seguinte telegrama: sor, em leal colaboração com o meu govêrno, apraz-me mo formular sicenros votos pelo êxito da sua atuação ado

. ' ? PAULO, 5 _ D�. Ge

I
declarar-lhe 9ue continuam ínalteraveis as disposições do ministrativa. Cordeais saudações. (a)

__

Getulio Vargas.»
l• .m_**dW • tulío Vargas, dd. presidente A Serraria Delambert Sigod· M q

-

na para Gelo
'i]a Repub;ica-Kio--Tenho a honra de comunicar a vos-i vende a dinheiro, mas a O I arios a U I A v�agemIa excelencia que acabo ?e assumir o exercicío d.as ft�n- melhor lenha. .

_
�ELI.\MBERT. vende até I

ções de gove;.nador .de �ão Paulo, pa:a o qual fU.I eleito FON E. 1.100
CO rn apreS I o d.la _31 . �e Ja�elro por pre- .

pela Assembleia Legistativa. Procurarei, com o maior em- den te. c:t a ço insignificante um apare- dos r. LI rn?
renho, conservar as diretrizes do meu antecessor, tanto A Gazeta Repu b! ICa lhamento completo. C 8vaica n�! t.:�

rm relação á sua obra politica e administrativa quanto a O t�
P O R T O ALEGRE, 6

F'
s. Pa u 10

leal colaboração com o govêrno de v. excia., para (1 en- € 5P O r Iva (BA��D)-Pretendem os opera- ICa rá RIO, 7 - O sr. Lima c.-

orandecimento da Nação. Apresento a vossa excia. a se-l R d t A I li d V I
rios sindicalisados do R. G. do valcanti abordado por um vesper-

P
d

.

I
.

h
. e a or: c o a asconce 08 c I'

.
-

. CO rn os.... 'f'
" .

� urança O meu mais a t(' apreço e as mm as mais cor- ,JU enviar uma cormssao em VI" • • trno, con irrnou que Viajara nc

eais saudações. (a} Cardoso de Melo Neto,« I FU"�EBOL sita ao sr. governador Flôres da Get L� I i (� dia I fi do corrente para São
O Sr. Getulio Vargas respondeu nos seguintes Cunha, para lhe informar que JOÃO PESSOA, 6 (BANO) Paulo, desmentindo qne a sua

rmos: Figueirense F. C. X pretendem da� uma demonstra- - Tem-se como segura a noticia viagem tenha qualquer caracter

«RIO, 6 - Governador Cardoso de Melo Neto - Lau ro Müller ç.ão publica de apoio e solida- de que o sr. Argemiro Figuei- politico,
enho a hora de acusar o recebimento da comunicação de

. iiedade para C011 o sr. Getulio redo ficará solidario com o sr. Disse q.:e la apenas visitar as

aver assumido o exercicio do cargo de zovernador para O ' .

Florl'a- Vargas, testemunhando dessa Getulio Vargas, iniciando dêsse organizações agricolas em diver-
� omiugo prOXlrno

b

qual acaba de ser eleito pela Assembléia Legislativa. maneira o agradecimento por modo a oposição uma t1:nnde sas fazendas, onde apreciam os

nopolis assistirá um grande pré- �

gradecendo as expressões de seu telegrama, em que tudo quanto. s. excia
.. t.em feito campanha em favor de S. Paulo metodos modernos aplicados porlio desportivo entre o valor cso

pelo operariado brasileiro. por todo o interior do Estado. êlas e rever os velhos amigos,
I������������������������'� Figueirense F. C., Campeão da

II Cidade, e o não menos glorioso
mecânica do Lauro Müll r, da 'CIdade de Íta-

I jaí. I
, ,\I--fa muito, que .0S rano elo �utf-I

. DOI em nc sa capital resentram- :

(Por JOAO DE MII\AS, autor do sen-
"e de um encontro vigoroso e

saclonal romance "Nos místertoscs sub- que, em tudo, correspondesse as

terraneos de São Paulo), -- Exclusivida- suas naturais exigencias,
de em Santa Catarina para "A Gazeta" Os jogos do Campeonato, em

de Flcrianopolls, inécito). que o simpatico Figuci:ense F.C.

RIO, Ano Novo - Neste ano novo de t 937, deu-nos ótimas pugnas, já vão

que acabamos de inaugurar eu e alguns amigos com bem distantes, deixando nos Ire-

uma reunião quasi religiosa, místicos e pensadores quentadores do estadio da F.C.D.

que somos nós outros, parece que a civilização vai gratissima recordação.
refinar como nunca ... a sua barbaria. Sim: a bar- Assim, com a vinda do Lau-

� baria, a selvageria da civilização! ro Müller a nossa Capital tere-

� Quem lê sociologicamente o noticiário rubro das mos, mais uma vez, oportunida-
guerras destes tempos negros, póde se assombrar á de de presenciar um excelente

vontade. match.

E' que os átos barbaros, os esmigalhamentos O jogo principal realiza-se, ás

de craneos de criancinhas, mulheres e velhos e en- 16 horas, havendo, entretanto,,� .GaG�.aGOo.o�J.�••GOfi.GCG�OG�ft�p���.���

fermos, os estripamentos furiosos, os coices horren- uma preliminar bastante interes-
O __

������.Z:
dos que trituram em almondegas as massas hurna- sante entre 05 quadros da U. B.

ii
- �

�:��ae�tf;�é!O�� ��s: ru��u��P���!�����imo se pro- ��sg��if�:rsesd�e �!���:����i�d: .I•.� Evoe'.' MOMO E'voe' '. ;Os arrancos mais lindos das ciências, apuradas de São José. �
f�'

•

e santificadas nas catedras mais altas da sabedo- • '

h
<G

ria, agacham-se nas nossas guerras para rasgar a MAQUINA PARA GELO ;; vem ai e Dspedar-se-á ::barriga da vítima amarrada e amordaçada. Quer di- DELA.MBERT vende até O NA·Ozer: as barbaridades que o pitecantropo, o gorilha o dia 3 t de Janeiro por pre- • C s d a M
13

Gancestral teria vergonha de cometer, na sua honra ço insignificante) um apare- 6 a a s e I a s �
de combatente peito a peito, essas miserrimas bar- Ihame to let ft

�

baridades os nossos homens sabios de hoje as co-
n ÇOTT.p d.;; DE":FERIS aOABAIO t:�

i metem.•. com punhos de renda de cultura, ou de,.. it Unica depositaria dos afamados lança-perfumes =
.1 espirito. Exemplo: a bala de lima tonelada, que cáe Será nedida w

d
.

di t h
ir" D G.. o ceu, e vae covar lSSlmamen e ma5sacrar um os- � T r

h d'Q �� ja c regou a gran e re- ��.!I' pital, onde as vítimas estão amarradas na dôr e ra � i n te r ve n - :r;!f'.!, mcssa para o proxi n
- J�!-

� agonia, essa bala barbara póde ter sido atirada de
Y@>' F�odo e Rigoleto

" · {L,lI u 'fJ_i.�
" çã t:> fe d e ra! "1� Carl aval afim de ser ven· ��ii um avião s.em �iloto, governado á distancia por um

e� Gal" 97_
.•� Rodouro "d

�
,

Ih t d á ô' I • • - '�� Gl a por prl2çus excep- ��
C apar.e o ml.s en.oso, _por sU,a vez governa o lS- � cionais
C tanCIa �ela II1tehg�nc.la. sublimada d� um E"ngenheiro RIO, 7 - O sr. Jabí Asn, • Serpentinas e confetis

'��?

de gabinete, um tndlVlduo que esta para a brutali. .� !\1ETALICO e de LUXO, 1 ,��;.,j
dade quadrupeLle do macaco darviniano assim como

{�m entrevista ao Diario Cario- � P!EKROT e PIERROT �arrtem cr'l gral1dt :',tock ��
u-m sapo está para uma estrelé1 no céu. No entre-

ca dedaH:,u ter chegado ao Rio � ."JlETALlCO
e cs nJ:li.:, bdiXÚS preços �_�.�.���.;"tanto, não resta duvida que esse sabio é inferior á c,xr:o advf?gaddo àa oposiçã� de

;,� A
'

"
'

besta, á besta candidamente, infantilmente apoca-
,00az, a Im e requerer a Inter- �� Da infgualavel Cia Qui. \; p ro V e I tA ;'Y� �
venção federal naquele Estado. � mica Radia Brasileira t j'

- Si
fi

, jt�:�..� �j�a��m���S':n��i��' é dZ62:J�e��;e f��ao�t;� Lu��v::oi�i_ci:�::,c�:'o�':_ P:;: : Elequeirós S. A. �-I:R"��. FO I iõe_.� !II besta, a, Besta Suprema, a Besta da Civiiização! - �. �� '-7 ' �

I� A bestasinha do ingenuo São João é café pe-
sentarei o pedido ao sr. GetUlio w --'�1

,-�
*

que d t d t d lt d d Vargas em nome da maioria da. Ot' t para�""ev...c..ndedo·�-::es �
no, ean e a ou ra, a a cu ura mo ema, a Ima V.3n age rn ,..., .- �

� ci.ência, da civilização. Esta, como se vê, esta ban- II
Assembléia Legislativa de Ooiaz, e '

C� � •
� dlda é que é «a mãe das prostituições e das abo- �cred.ita �ue a intervenção será � CASA DAS M E IAS m�Rua Felipe Schmidt n' 2 �

.

a. minações da terra» ! . . . 1lll)co�hnenh de�retada por causa", • ; G
I' da Situação de Insegurança e ter- ! .

' G .

�-- iilôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiii__iMiiiiiiiIiiiiilôiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiRi""""-':' rôr em Ooiaz. .00••0••••••••••••••••••••••••••••18. fj
�
�.

�f.

covardia

progresso

A
:I

MELsI-IOR APERITIVO
FABRICANTES

NORONHA,NOCETTI & OlA.
ITA..JAI'

.

S. CATARINA

Tel gr s

entre o novo gouernaàor de 5ão
- --

Paulo e o presiàente ào Republica

COMING
BALNEInauguração do

Perfeito servíço oe restaurarlt·
Omnibus de '12 em 112 hora

A SOCiEDADE IMOBILIARIA CATARINENSE LIMITADA - REINICIA A VENDA DE
LOTES DE TERRENOS NA VILA BALNEARIA �' PRESTAÇõES

MENSAIS DE 15$000
-

Planta a disposição dos interessados no
Balnearijo

-r"<:_.
o"

f
I
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S ·d d delegante'
Pertutnarlas nacionais e estranjeiras!

empre 110VI a es para o mun o . o- ":lai.s delicados objétos de adôrno!
Oontlr.üa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

e - TRAJANO - e

Nossa Vida AssDciaçãadosEmprega-IA �AZET·A·dasnoComerciade I�����������_�'����������Florianopolis A v O:Z D o P o v <:)

I FLORIANOPOLIS, �exta-feira, 8 Janeiro de 1937

Sindicato Profissional i

presidente do C.C.C.C., convóca Fumem charutos
para hoje, ás 19 horas, no Chi
quinho, os membros de sua dire-

Para o Rio de janeiro partiu, Amanhã, com micro ás 21
horas, nos salões do Germania,hoje, o sr. Abrão Salum.
verilicer-se-á uma atraente e re-

Cap. Hildebrando Moreira tumbante noite carnavalesca pro-
: Passou. ontem, com destino a movida por gentis senhorinhas da

I

Buenos Aires, via terrestre. em nossa melhor sociedade e parti
companhia de sua exma, esposa, darias do Lira Tenis, O C.C.C.C .• segundo os íans
o nosso conterrâneo cap. Hilde- Comparecera, a essa reunião informados. reunir-se-á, sob a

brando Moreira, diretor da Fabri- social. além de elegante bl�c� fe· presidencia do sr. Sebastião Vi
ca de Polvora do Exercito. minino com vistosas e ongmais eira, para tratar de assuntos "de

Em sua companhia viaja o dr. fantasias, o tradicional cordão car- magno interêsse'' para os foliões.
Américo Reppet, diretor da Es- navalesco «A Marinha vem aí», Serão lançados, então, as bases

cola Normal de juiz de Fóra. que tanto sucesso e tão vande da campanha em pról do Carna

que se f:tz acompanhar de sua êxito conquistou no último car- vaI de 1937, em nossa capital.
.ex.m.a•••e.s.p.os.a n.av.a.l. ���P�o�r�n�o:ss�o�i:nt�e�rm:é�d�io�,�o�a�tu:a�I�I;;_f.iii;;iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;�PIi

e

De conformidade com o artigo 130. dos Estatutos,
convóco os srs. associados desteS índicato para a sessão
de assembléia-geral ordinaria que será realizada no dia
lado corrente (domingo) ás 18 horas, na qual será apre
sentado o relatorio do ano de 1936, e o respectivo parecer
do Conselho Fiscal.

Caso não haja número de associados previsto nos

Estatutos para ser realizada a assembléia em pri�eira con

vocação, será marcada a segunda duas horas apos, ou se

jam ás 20 horas) que se efetuará com qualquer número.
Florianopolis em 8 de janeiro de 1937.

AHIVER5ARla5

Faz anos hoje a exma. sra.

viuva Julio Branco Moellmann.

Aniversariou-se ontem, o jovem
Evaldo Moritz, funcionario do
Banco de Crédito Agricola.

Nancy Vaz Rosa
Festeja hoje o seu amversario

natalicio a exma. sra. d. Nancy
Vaz Rosa, esposa do sr. Artur
Rosa Filho, do cumercio local.

enzern nH05 H01E
a exma, sra. d. Oscarina Ca-

misão Pinto;
a menina Eulalia Poli;
a menina Irací GandoHo;
a exma. sra, d. Isolina Nati

vidade;
a menina Maria da Graça Di

glacomo.

Assembléia Geral Ordtnarta

catarinense.

está esore
vendo um li
vro

EMIDIO CARDOSO JUNIOR
Presidente

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

sr. Pedro Carnaval
Ernesto

orHEC5Am U�5

jorn. Alfeu Lins
Procedente de joinvile, encon

tra-se, entre nós, o sr. jornalista
Alleu Lins, diligente gerente do
vibrante orgão A Noticia, da'

quela prospera cidade do norte

SOOU,ONTEM,O PRI
MEIRO C L A R I M
ANUNCI-\NDO A PRO·
XIMA CHEGADA DO
REI MOMO

RIO 7 A termi
. Carnaval se aproxima. Pou-

,
- o ermmar a m- A di d. .

d h cas semanas para os tres Ias a

qumção e testemun as, no pro- f I' I
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Max Baier
Partiu. ontem, para Cambo

riú, o estimado conterrâneo Max
Baier, academico de Direito.

Arnoldo Cuneo
EM companhia de sua exma.

familia seguiu, ontem para Cam
boriú, onde irá veranear, o sr.

Arnoldo Cuneo, habilizado cirúr
gião-dentista,

C.C.C.C.

Estão se habilitando para ca

sar: Leopoldo Reiner e d. DilI·
Acompanhado do seu filho cinéa Machado, ambos solteiros

Natalino, viajou, para a Capital e naturais deste Estado.
Federal. hoje, o sr, Batista San
tos.
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Será inaugurado, domingo pré
ximo, na aprazível praia da Pon
ta do Leal, o Balneario, construí!
do pela Sociedade Ímohiliarj
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bs. pital para aquele local. omnibu

Vamos ter portanto, horas Dr. Pedro de Moura Ferro que farão o transporte de passaolagradaveis. proporcionados pelos Advogado geiros que desejarem visitar aque
Bororós. Rua Trajano n. I le recanto de veraneio.

toria.

"PRINCIPE DE GALLES"

SENHORITA! Acompanha
a Moda

comprando suas Bolsas e Cintos na

Case. Macedonia
OS BORORO'S

o animado blóco Os Boro-

Arnaldo Maranhão
Rua ..João Pinto n. 6, terreo
OAIXA POSTAL N· 45

( PHONE 1346
TELE

( GRAMMA "Algodão"
FLORIANQPOLIS

SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:
Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAHY)
Na qualt�jade de exclusivo Repre- •

sentante de fabricantes e exportado- i�

res, vende os seguintes artigos, afere- rcendo excepcionais vantag'3ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO c

DE JANEIRO, S. PAULO e MINAS GERAIS �
Sacaria de aniagem e de algodão, para café,

fecula, herva·mate, etc., de 1 'ERNAMBUCO.

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fins, da BAHIA.
Fios simples e retorcidos. em meadas, para tecelagens e malharias.

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha. I

��.
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Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. PAU:"'O.

AtJalhados, cretones, colchas, lenços, toalhas, roupões, etc., da EMPRESA
INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU.

Sinos, machinas agricolas e indust�iaes, buzinas para carretas, etc., da i:t
UI

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA, de BLUMENAU, (Secção de Fundição). ist

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor-
r

------------____________________ iOI

tador�s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PAl�AIIYBA. PER-)D
N/�MB·JCO, S. PAULO e PARANA. er

qt
deCobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Camisas de tricot, de BRUSQUE. -,

Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL II
Cimento belga, (vara importação) Vidro-;belgas. (para importação) ã

·------íÍ�melhores preços: ii

-

Compra aos

TACOS DE COURO CRU' , usados e imprestaveis para as tecelagens
Residuos de toda a especie, de FIAÇÓES, TECELAGENS e MALHARIAS

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Cia. 1,1. Joinvile

(MARCA REGISTRADA)

recomenda ..se tanto para roupa fina como para roupa comum
......� --
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ESPECIALIDADE·

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




