
L

" .

an
,

-

ta Catarina fal arl:B11:,,'
i:��,,·�;,��1·

�oportunamente!I ---'Lood \9.ooc·S'y�·r"':;'''Tj.·r�· _.__ .�_......--r ..�____"'---___"':::----..r'_'�-,....--, --

------.,.�-

I

I o governador Nerêu
�isitou a Cârnara dos Deputa
os, sendo acomFJanhado pela
a n c a d a do Partido Constitu
ionalista

GAZ

. RIO) 10 - o «Jornal do Brasil», de hoje, publica
l seguinte:

«Esteve ontem na Câmara o sr. Nerêu Ram is.

" bancada peceista acompanhou o governador catarinen·
e durante toda a sua visita áquela Casa do Legislativo.
i Falando á nossa reportagem o dr. Nerêu Ramos

A VOZ DO POVO

Ramos

declarou que sería prematura qualquer palavra sobre o

debate presidencial. No momento oportuno, Santa Cata
rina se expressará em termos claros.

Adiantou-nos ainda o governador catarínense que
pretende regressar breve ao seu Estado, via São Paulo.»

A
Sam quaisquer ligações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

III I FlorianopoHs, Segunda-feira 11 d� Janeiro de 1937 I NUN1Ef,�O

otavel mlssãe
-

a nova titular da Justiça
RIO, 9 (BANO)-Escreve ') "Correio da Manhã": Já ha

mos registrado que ia caber ao sr, Àgamenon Magalhães) interi

ente na pasta da Justiça, o papel de coordenador dos elementos
�tic05 dos Estados, para a solução em harmonia de vistas do pro
a da sucessão presidencial. E justamente com a sua pósse na

Pasta sucede que começam a chegar ao Rio alguns governado
Já aqui se encontram os srs. Lima Cavalcanti, de Pernambuco,
erêu Ramos, de Std. Catarina, e vem, em caminho, o governador

srense.

Sabe-se, por outro lado, que estão com viajem marcada os

zernadorea da Baía, Paraíba e, talvez, do Espirito Santo, sendo
notar que o Governador Baíano diz interpretar o pensamento de
,Ms alguns governadores do Norte.

Nota-se , nos meios políticos, que é precisamente nessa fáse
o sr. Oswaldo Aranha declara que o Rio Grande do Sul não

, compromissos, ouvindo-se tambem essa declaração da parte do
:)\lcântara Machado com relação a S. Paulo.
,

A impressão dominante em todas as rodas é que o atual
[lIstro da Justiça em contato com os elementos diretores dos Es
lô�, vai assentar as bases dentro das quais será convocada uma

lvenção nacional, que homologará a escolha do candidato, que
6!á apontada nessas conversas preliminares. E o que parece é que
Il convenção jà està assentadat-c-serà a 3 de Maio, que é a data
inauguração da terceira sessão legislativa.

lavo o sumario

674 Luís Carlos Prestes
Tados tambem tentou revolucio

nar o Chile

. '::-.' .
. ,

Transferido
Soa-o rnajo�

res dos
Santos

Na pasta da Guerra foi
assinado decreto, removen
do o sr. major Augusto Soa
res dos Santos, que, atual
mente, serve no 14 B. C.,
aguartelado no distrito de
[oãs Pessõa, para o 2' B.C..
do Ri\) de Janeiro.
MAQUINA PARA GELO

-

DEL AMBERT vende até
o d!a 31 ,�e Janeiro pur pre
ço In::;JgnlfH:ante, um apare
lhamento <:oITlpletu .

..

Perecêu
c�ntir:;uanl afogado
a rn�recer um emprega-o&' RIO, 9 (BANO) - A -Noite-, que desde ha poucoson,'ança d d G'

r. .

S, PAULO, 9 (BA�\jD) Os O O. Inas Io dias está editando sua edição matutina, publica uma en-

diretores do Banco do Estado Catarlnense trevista que lhe concedeu o presidente Arturo Alcssandn,
de S. Pilll!P, dirigiram ao sr.

do Chile, sobre as atividades subversivas de Luís Carlos

Clovis RIbeiro uma carta, soli- Ontem, às
.

I ?,30 horas. mais Pre�tes naquele país visinho, acusando o chefe da Aliança
citando exoneração dos respecti- ou menos, pessoas que se encon- Nacional Libertadora de eAer�er. naquela Nação a mes-

vos cargos.
tr-avam à ,Praia do Müller, f,oram ma ação revolucionaria de caracter comunista que deu

) d F surpreendidos com t I causa á sua prisão no Brasil.( secretario a
• azenda re-

um espe acu o

cusou o pedido, alegando que
verdadeiramente impress,ionante: o Ilustrando essas declarações, diz a «Noite»:

continuam a merecer a confiança corpo de um homem boiava. «Neste momento, em que todos os réus da revolução
do governo do Estado. I Logo que se :erificou tratar-se vermelha de Novembro procuram inocentar-se e renezan

O sr. Cesario Coimbra, pre' I
de um �fogado, ,tmal� tomadas as do O seu crédo, fingir de amigos da democra'cia, �sse

sidente do Instituto de Café de necessanas providencias, tendo a testemunho de um Chefe de Estado estraujeiro é sobre-
P I direcão do G'

,

C tari maneira expressivo,S. 'au 0, dirigiu ao governador :$,
masro a armen,se

Cardoso de Mélo Néto uma car- comunicado, por telefone.ao comis- I uís Cal los Prestes não quís apenas levar o Brasil

ta, solicitando demissão do seu
sario de dia da Policia Civil, á an.arquia. ° seu plano de subversão abrangia todo o

cargo.
• comparece�do, àquele local, a Continente, tornando-se assim maior o seu crime e a culpa

O governador do E;tado, em Ambulanc�a q�e transportou o ca- de verdadeiro agitador internaciJnall>.
resposta. declarou que o presi- dav�r, do infeliz moço para (I n:' SO' d

·

dente do Instituto de Café mere-
croténo onde p,ermllneceu até as epo IS de morIo

ce inteira confiança do governo,
10 horas de hoje,

que conhece a dedicação e a ,A, vitima chama-se H.ercilio. S. PAULO, 9 (BAND)-O tenente-coronel Magalhães
competencia com que vêm exer- Siqueira, com 20 anos de Idade. Barata ex-comandante do 16' B C de C

'

bá dd d G' 'C"
.. uiaoa, passan o

cendo suas funções negando, por em�eg� o o

1O�;t t ata'Te�� �oje �or esta cidade c0!ll destino ao Rio, declarou que
isso, o pedido. R: h anos, e resi en e em res impediu que os congressistas asilados em seu quartel so-

O� srs, Francisco Assis Aran- iac �s. , .,
licitassem a intervenção federal, afim de evitar que o go-

tes e José Owrio de Oliveira dHo)e, as 8,30 dhor�s! foi reali- vernador Mario Corrêa reagisse decididamente, abandonan-
Azevedo diretores do mesmo

za o � exame ,c� av�r�co no ne- do O Palacio só depois de morto.
Instituto, foram igualmente mano

crotério da Poltcla CIVIl, pelo dr.

Partido Po- dos prêsos tidos em seus cargos. Fe�nando Wendhausen, médico Deputado
Iít ico po I it icoS I ,legista que deu como "causa-mor- •••

BELO HORIZON1E, 9- RIO, 11 (BAND)- Os srs. Centro Catannensã tis"ôsfixia pOdr s�bcll�erssã,o. f 'I
opostcionlsta

\NO)--C'mia ôntem, com Agildo Barata, Alvaro de Sou� de Cronl C
corpo o 10 itoso Jovem OI

�ncia, nesta Capital, que se- za e Jo�é Leite Brasil serão su-

e ron Ist�� ar- transpor�ado .para a re�iclen,cia de
idisti ngu ido pelo m i-

'fundado brevemente em Mi� manados hoje na Casa de Cor'
navales ..os seus P?IS, ho)�, �m T�es Riachos, ntstro da Justiça

• um novo partido político, reição, C C C C
em cUJO cemlteClo sera sepultado. .

n o nome de Partido Con- Nenhum desses reconhece o

•••

O J
RIO, 9 (BI\ND) - A nota

rador Mineiro. Tribunal, e, por isso mesmo, dei- São convidados todos os
sr. oão singular, que está ser do comenta-

Essa nova agremiação conta- xararn de oferecer deft'sa. cronistas carnavalescos des- Neves da nos circulas politicos desta
.com o apoio das hostes si- RIO, 11 (DAN"lD) - O sr, it I capital hoje, deu-a o novo titular
'CO u ta capi a a comparecerem· C

'

� cionistas do Estado, no tocan- Francisco j��angabe1ra lambem éd d C C C C va I ao "gea ra interino da Justiça sr. Ágamenonna s e o . . . ., M Ih E 'Iao problema da sucessão pre' será sumariacto, com o H: Her� hoje ás 8 horas da noite, agol ães. sle htu ar fiOllleou

!facial. colino Coscardo no próximo afim de tratar�se de assunto FORTALEZA, 9 _ Noti- para seu oficial de gabinete o

�dtanta�se que será convoca- dia 13. relativo ao Carnaval deste cia-se que o sr. João Neves deputado pelo Estado do Rio
uma assembléia de todos os ano, reorganizando-se, na da Fontoura virá a esta ca-

Grand� do Norte e Icacler (lpO'

:eitOll e chefes políticos mu:::i· F ra o'e co nde- . '

I d sicionista sr. Ferreira ChaVES:mesma ocaSião, a nova di� pita, entro de breves dias,lis para prodamação dos mem-

d "nr\O rte retoria dessa entidade so- em gôzo de férias.
Os nossos circulas politicos fazem

• da comissão executiva e em n a o a .

I "" daI. O deputado gaúcho será
sentir que não é a primeira vez

lida, lançado um manifesto Espera�se O comparecimen- hospede do deputado Demo- Que um deputado oposiCionista
lOVO. BARCELONA, 9- O fra- to de todos os interessado!5. crito Rocha. ocupa semelhante cargo.
) sr. Pedro Aleixo, que se de c.armelita descalço Francisco Essa noticia movirr::entou RIO 9 (B

.

t M· B b B
'

h A f' F.polis, 11 de J'aoeiro de ' ANO) - Foi 0[:-
)I! ra em atlas ar osa, con· emcoec ea guirro oi hoje con· os círculos sociais cearenses, d Inciou longamente, por telefo- denadl) a' morte b -" 1937. tem nomea o, pe o sr. �gamc-

, so a acusara que se preparam para rece- '\,f Ih
' ,

B·:$
- non lnaga ães, mmlstro interino

com o sr. enedito Valada- de te

I
r atirado con ra o povo da Sebasfíão Bousfield Vieira ber festivamente o «Ieader» da Justica vara seu secretario o

jane a de um convento. Presidente da Aliança Liberal. jornalista Heitor Muniz,

Candida ..

tau-se
RIO, 9 (BANO) O escritor

Bastos Tigre apresentou�se can
didato ás vaga de GouJarL- de
Andrade na Academia Brasil<::i.
ra de Letras,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



presos politicos
------------------------ -------------------------------------------------------------------

Os
Recusaram-se a se deixar surnariar

.Bria
Um dêles chegou a apresentar-se em cuécas perante a

a ação de um cantige.lte da Força Pública

Nossa Vida

juiz • Neces-

RIO, 8 I Decorreram agitados os trabalhos de hoje
do sumario dos srs. Hercolino Cascardo, Socrates Gonçal- íiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii.iiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiii

ves e Benjamin Cabelo, realízado na Casa de Correção. ANIVER5ARla5
Foi designado para ouvi-los o coronel Costa Neto.

Era conhecida a disposição dos revolucionarios
prêsos de não se deixarem sumariar e tambem a intransi- Festejou, outem, o seu aniver-
gencia do juiz, ten�o in�ervido O �ajor Nune? Filho e sario natalício o festejado homem .

sua senhora, �. Ocldentina Nunes, Junto aos detidos nada de letras poeta Ladisláu Roma- nente. soirée carn�valesca .levad3 AssDciação das Emprega-tendo conseguido. nowski, apreciado colaborador a ef�lto por �ellhs e gr�clOsas s.e-
. � c.oronel Costa Neto chegou a sala

..

do Conselho deste diario e ativo agente comer-
nhorinhas adeptas do Lua �e.n�l. das na leDe.ereia de

Penitenciarío e reclamou a presença dos presos e pergun- cial nesta cidade t\s danças, que terão IOICIO

FI· Itou ao major porque não compareciam. A Gazeta cu�primenta-o eíe- ás 21 horas, verificar-se-ão ao orlanapa is
O major Nunes respondeu que êles se recusavam, tuosamente.

' .

som de musicas ainda desconhe- Síndicato Pro'fissionalalegando enfermidade. cidos nesta cidade e tipicamente
O juiz declarou, então, que só atendia ao alegado Pref. Juliano Luchí carnavalescas, chegados nos últi- Assembléia

_
Geral Ordlnarta

mediante atestado médico. Transcorre hoje, o aniversario mos dias da Capital da Repu· De conformidade .corn o artigo 130. dos Estatutos,
o major retrucou que não havia médico no mo- nstalicio do presado conterrâneo blica.

I

convóco os srs. associados desteS índicato para a sessão
mento e o coronel Costa Neto declarou que iria solicitar sr, Juliano Luchi, operoso prefei- A animação dessa excelente de assembléia-geral ordinaria que será realizada no dia
um médico da Pol.ic!a Mil.itar, exclamando: to municipal de Palhoça. noitada est�' entr�gue a um bló- lado corrente (�omingo) ás 18 horas, na qual será apre-

«Os réus virao, VIVOS ou mortos. Eles devem
F h

.

h
.

h
co de genumas fohonas, que, tudo sentado o relataria do ano de 1936, e o respectivo parecer

apresentar-se a justiça e não é a justiça que vaí ao en-
M

az

Mnos oJf.' h
a

d
sen

0511,
a farão, .estamó.s certi�s�mos, p�ra

I'
do Conselho F�scal. . r • •contro dêles,» •

arta ansur I .11 a o sr. a nn a reunião social de hoje, conquis- Caso nao haja numero de associados previsto nos
Foi requisitada força, chegando um destacamento '.V1ansur, comerciante nesta praça. tar notavel êxito. Estatutos para ser realizada a assembléia em primeira con-

da policia especial, conduzindo bombas de gazes lacri- enzem BN05 H01E «A Marínha vem aí» -que vocação, será marcada a segunda duas horas após ou se-

mogeneos. sempre esteve na liderança da jam ás 20 horas, que se efetuará com qualquer �úmero.
Depois de outras demarches compareceu perante o a exma. sra, viuva Argentina Folia,- estará a postos no Ger- Florianopolis em 8 de janeiro de 1937.

coronel Costa Neto, Benjamin Cabelo, que trajava pijama Linhares da Silva; mania, 'sob a batuta e do conhe- EMIDIO CARDOSO JUNIOR
azul, um robe de chambre escuru e tamancos. O réu es-

o sr. Cdr;,. 0Mlavo, Fdreire Junior; cido e querido folgazão Pen, Presidente
tava pálido e tremia. o sr. e.1O =: o; .

�����l��- �����
O juiz iniciou. a audiencia, Cabelo sentou-se, acen-

a senhorinha Laurinda Gruml- "'�1
deu um cigarro e disse alguma coisa. ché;...,

H I G LO R I
' �]

O juiz manda-o calar-se dizendo: «Responda só o
a senhorinha Mana da Glona ote A �

que lhe for perguntando, sobre as violencias que o senhor Matos;

'�; "'-\1
e seus corr.panheiros fizeram em novernbro.» �

.

exma. sra. d. Iracema Neves �
,

Cabelo diz que ainda não reconhecia o Tribunal. Reis,. .'
' �

.�,Em seguida compareceram os demais réus que foram su-
o Jovem Mano RIbas

C:tmar-I
(ANT IGO LA PORTA) ,

mariados. go.

RIO, 8 -Socrates Gonçalves e Ben-dito Carvalho HABILITAÇAo �
entraram na sala de audiencias 0ispostos a tomar conhe-

E' h b'l' d
�� " O MAIS MAGESTOSO EDIFICIO DA CAPITAL E O

�cimento da presença do juiz. stão, se a .Iltan o para ca- k1'- ,

Socrates Gonçalves entrou de cuéca e barba cres- sar: Man?el �r�man!o �ernandf.z �
UNICO NO ESTADO QUE POSSU'E ELEVADOR E

cida e Benedito Carvalho de pijama azul. O primeiro e d. M�n.a. FlOnta. SII�elra, soltei-

a��lmostrava-se bem diS,posto e o segundo parecia enfermo. ros, dO�lclhados e residentes nes- . TELEFONES EMITODOS OS QUARTOS �
Benedito Carvalho respondeu para o juiz, dizendo ta capital.

não reconhecer o Tribunal e Socrates não deu uma pa- PEL05 rLUBE5
12 confortaveis apartamentos

lavra. BO quartos e IB banheíros
O coronel Costa Neto declara que era aquilo um Clube R. 6 de janeiro

deprimente espetáculo e acrescenta: 'Realiza-se" �oje. ás 21 horas,«Os senhor�s ,obrigam o juiz o est� demonstração nos salões do simpático Clube
de força. com o objetive de fazer resp.eltar � justiça. Recreativo «6 de Janeiro», do
Apelarei para todos os recursos c saberei respeitar a au- visinho distrito de Joa-o P 1\

íd d d
.

t'
eSSOIl,

tarí a e a JUs Iça.»
,_ ,o animado baile em comemora-

�o pateo da C��a de Correção en�ontrava�se cêr-t
ção a mais um aniversario dessa

ca de trinta prêsos politicos quando o major Queiroz, ta- sociedade
"

lou, . dizendo que ali e�tava para conduzir os �r? Socra- Sera u'ma linda festa, dado 08
tes Gonçalves e Benedito Carvalho perante o JUIZ. preparativos que antecipada tI

U d
A

t- d I "I
- , men e,

.

m?s presos en ao ec arou que e es nao re�o�

I
foram executados. Pela primeiranheciam O Tribunal de Segurança, estando, porta�to dis-
vez, lar-se-é ouvir, hoje, o Hino

postos a não. comparecer, �o que o major Queiroz re- do Clube, letra do festejado poe-
trucou q_ue. ali estava �umpr�ndo ordens.. ta conterrâneo Trajano Margari-I' J.\glldo B�rata ínterviu fa.;:�ndo con�lderações em da e musica du ccnhecido maes

torno �o f�!o e dlze.ndo que o Tpbunal �ra t1eg�l, procu- tro Raimundo Bridon, sendo can

,ran�� jusÍlftc�r a atItude do� presos. Disse mais Ique .a tado por um caro de 16 senho
�olicla EspeCial estava perfeitamente ap..arelhada e m�m- rinhas da �ociedade estreitense.
clada para enfrenta-los, enquanto que eles permaneciam Samos !"rlltos á gentileza do
pesarmados. convite que nas foi enviado
. .

O major retrucou energicamente, declarando que
.

não admitia insultos á corporação que dirigia e que le- Clube R. Prirr.avera
varia os prêsos de qualquer maneira, passando á ação
imediatamente. Com inicio ás 21 horas, a vi-

Estabeleceu-se, então, grande algazarra, mais os toriosa sociedade recreativa C. R.

prêsos seguiram até a presença do'juiz, prosseguinclo o Pril�aver�, ddo Sac? dos Limões,
sumario. rea Iza aDlma a sOlrée carnava-

! Agildo Barata, Alvaro de Souza e José Leite Bra- le,cll.

�il serão sumariados �egunda.feira prox�ma, na Casa de Soirée Carnavalesca
Correção. Nenhum deles recanhece o Tribunal e não ofe
recerão defesa. Finalmente terá realização,
: O sr. Francisco Mangabeira Junior serão sumaria� hoje, nos salões da veterana socie�
dos juntamente com o comandante Ht:rc0lino Cascardo. dade Clube Germania, a' impo-�_��

Lsdísláu Rornanowski

'�A�G�A�_,ZETA
A V O Z DO P o v o

FLORIANOPOLlS, ;;abado, 9 Janeiro de 1937
.'i'\,

•

.
.

CAIXA POSTAL, 134 l:'.:i:� .. _._: �''i
t; ." i,i�

,ii

End. Tel. "GLORIA"

Praça 15 de Novembro
FLORANOPOLIS Santa Catarina

.. \
....

Sempre novidades para o mundo elegante! b:rf��:r�:li�:d�Sn��é�O:S��'l�d�r��i
Contir'Júa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato' vende

- TRA..JANO -

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o goverr,ador Nerêu Ramos
visitou a Cêrnara dos Deputa
dos, sendo acomrJanhado pela
ba ncada do Partido Constitu-
cionalista ?

RIO, 10 - o «Jornal do Brasil», de hoje, publica
o seguinte:

«Esteve ontem na Câmara o sr. Nerêu Ramos.
h baleada peceista acompanhou o governador catarinen·
se durante toda a sua visita áquela Casa do Legislativo.

Falando á nossa reportagem o dr. Nerêu Ramos

deciarou que sería prematura qualquer palavra sobre o

debate presidencial. No momento oportuno, Santa Cata
rina se expressará em termos claros.

Adiantou-nos ainda o governador catarinense que
pretende regressar breve ao seu Estado, via São Paulo.»

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

A AAZ
A VOZ 00 POVO Sem quaisquer ligações politicas.

Ar�o

Proprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO
III I Florianopo\ls, Segunda-íeira 11 d� Janeiro de 1937 I NUiVIEf,�O

tambem tentou revolucio
nar o Chile

Luís Carlos Prestes674

Notavel mlssãe Todos Perecêu
afogado

RIO, 9 (BANO)-Escreve o "Correio da Manhã": Já ha
viamos registrado que ia caber ao sr. Agil.menon Magalhães, interi

namente na pasta da Justiça, o papel de coordenador dos elementos

politicos dos Estados, para a solução em harmonia de vistas do pro

blema da sucessão presidencial. E justamente com a sua pósse na

sua Pasta sucede que começam a chegar ao Rio alguns governado
res. Já aqui se encontram os srs. Lima Cavalcanti, de Pernambuco,
e Nerêu Ramos, de Sra. Catarina, e vem, em caminho, o governador

de S. Pillllc" dirigiram ao sr.

Clovis Rlbeiro uma carta, soli
citando exoneração dos respecti-

um emprega
do do Ginásio
Catarinense

c""'ntir.uan,
a rnerecer

conf"iança
S. PAULO, 9 (BA�D)Os

diretores do Banco do Estado

. RI�, 9 (BANO) - � «Noite», que desde ha poucos
dIas. esta editando sua edição matutina, publica LIma en
trevísta que lhe concedeu o presidente Arturo Alcssandn,
do Chile, sobre as atividades subversivas de Luís Carlos

Ontem, às 13,30 horas, mais Pre�tes naq�ele país visinho, acusando o chefe da Aliança
ou menos, pessôas que se encon- Nacional LIbertadora de exercer, naquela Nação ames·
travam à Praia do Müller, foram ma ação revolucionaria de caracter comunista 'que deuvos car�os. •

O secretario da Fazenda' re- surpreendidos com um espetàculo causa a sua prisão no Brasil.

cusou o pedido, alegando que
verdadeiramente impressionante: o Ilustrando essas declarações, diz a «Noite>:

continuam a merecer a confiança corpo de um homem boiava. «Neste momento, em que todos os réus da revolução
do governo do Estado. Logo que se �erificou tratar-se vermelha de Novembro procuram inocentar-se e renesan

O sr. Cesario Coimbra, pre. l
de um �fogado, .toral� tomadas as do O seu crédo, fingir de amigos da democra'cia, �sse

sidente do Instituto de Café de necessanas providencias, tendo a testemunho de um Chefe de Estado estranjeiro é sobre
s. Paul _, dirigiu ao governador direçã� do Ginasio Catarinen,se maneira expressivo.
Cardoso de Mélo Néto uma caro comunicado, por telefone,ao comis- I uís Cal los Prestes não quis apenas levar o Brasil
ta. solicitando demissão do seu

sario de dia da Policia Civil, á an�rquia. O seu plano de subversão abrangia todo o

cargo.
• comparece?do, àquele local, a Continente, tornando-se assim maior o seu crime e a culpa

() governador do E;tado, em Ambulanc�a q�e transportou o ca- de verdadeiro agitador internaciJnal".
resposta, declarou que o presi- dav�r. do infeliz moço para (I n:' SO'

•
---------

dente do Instituto de Café mere-
croténo onde p�rmnneceu até as deno IS de mortece inteira confiança do governo,
10 horas de hoje, ..,..

que conhece a dedicação e a
A vitima chama-se Hercilio S PAULO 9 (BANO) O t t
S'· 20 d id de.Í

.
.

- enen e-coronel Magalhães
co,mpetencia com que vêm exer- iqueira, com anos e I a e, Barata ex-comandante do 16' B C d C· bá dd d r >: •

C·'
. . e Ula ,passan o

cendo suas funções negando, por emprega o o um�slO atalme�- �oje �or esta cidade com destino ao Rio, declarou que
isso, o pedido. R h� 2 anos, e residente em Tres impediu que os congressistas asilados em seu quartel so-

O:; srs. Francisco Assis Aran- laH �s. , ..
licitassem a intervenção federal, afim de evitar que o go-

tes e José O;;orio de Oliveira
d

0Je, as 8,30 dhor�s! fOI reali- vernador Mario Corrêa reagisse decididamente abandonan-
Azevedo diretores do mesmo

za o � exame .c� av�r�co no ne- do O Palacio só depois de morto.
'

Instituto, foram igualmente mano
crotério da Pohcla CIVil, pelo dr.

Partido Pa- dos prêsos tidos em seus cargos. Fe�nando Wendhausen, médico Deputado
lítico politicas ,legista que deu como "causa-mor· •••

BELO HORIZON1E, 9- RIO, 11 (BANO)- Os srs. Centro Gatannen5e tis",asfixia por s�bl�erSsã.o.
.1
OpOSICionista

(BANO)--Cmia ôntem, com Agildo Barata, Alvar» de Sou- de' C
O corpo do inditoso Jovem foi

insistencia, nesta Capital, que se- za e Jo�é Leite Brasil serão su-
e ronlst�s ar- transpor�ado _para a residen,cia de,distinguido pelo mi-

ria 'fundado brevemente em Mi- manados hoje na Casa de Cor- navelescos seus p�IS, hOJ�, �m T�ês Riachos, 1

nístro da Justiça
Das, um novo partido político, reição. C C. c. C.

em CUJO cemlteClo sera sepultado.
com o nome de Partido Con- Nenhum desses reconhece o

servador Mineiro. Tribunal. e, por :S50 mesmo, dei- São convidados todos os

Essa nova agremiação conta- xararn de oferecer defesa. cronistas carnavalescos des-
tia com o apoio das hostes si- RIO, 11 (I3AND) - O sr. ta capital a comparecerem •

tuacionistas do Estado, no tocan- Francisco j�hngabeira lambem na séde do C. C. C. C., va I ao
se ao problema da sucessão pre· ser� sum�ia(b, com o H: Her- hoje ás 8 horas da noite,
idencial. colmo Coscardo no próximo afim de tratar-se de assunto FORTALEZA, 9 - Noti-
Adeants-se que será convoca- dia 13. relativo ao Carnaval deste da-se que o sr. João Neves

da uma assembléia de todos os ano, reorganizando-se, na da Fontoura virá a esta ca-

prefeitos e chefes políticos muni- F rade co nde- mesma ocasião, a nova di- pital, dentro de breves dias
cipais para proclamação dos mem-

nadO
'

nl'\ O rte retoria dessa entidade so- em gôzo de férias.
'

bros da comissão executiva e em alI III cial. O deputado gaúcho será
seguida, lançado um manifesto

_ Espera.se O comparecimen- hospede do deputado Demo-
ao povo. BARCELONA, 9- O fra- to de todos os interessad05. crito Rocha.

O sr. Pedro Aleixo, que se de c.armelita descalço Francisco .. Essa noticia movirr.entou
M B b B

.

h A
'

f' h
. F,polis, 11 de janeIro deencontra em atias ar osa, con- emcoec ea gumo OI oJe con-

1937. os círculos sociais cearenses
ferenciou longamente, por teldo- �enadf) �' morte, sob a aCllsaçã" que se preparam para rece�
nt', com o sr. Benedito Valada- de ter atIrado con ra o povo da Sebastíão Bousfield Vieira ber festivamente o «leader»
Je�. janela de um convento. Presidente da Aliança Liberal.

do novo titular da Justiça

cearense.

Sabe-se, por outro lado, que estão com viajem marcada os

governadores da Baía, Paraíba e, talvez, do Espirita Santo, sendo
de notar que o Governador Baíano diz interpretar o pensamento de
mais alguns governadores do Norte.

Nota-se, nos meios politicas, que é precisamente nessa fáse

que o sr. Oswaldo Aranha declara que o Rio Grande do Sul não

tem compromissos, ouvindo-se tambem essa declaração da parte do
sr. Alcântara Machado com relação a S. Paulo.

A impressão dominante em todas as rodas é que o atual
Ministro da Justiça em contato com os elementos diretores dos Es
tados, vai assentar as bases dentro das quais será con vocada uma

convenção nacional, que homologará a escolha do candide+-, que
ficará apontada nessas conversas preliminares. E o que parece é que
essa convenção jà està assentada.-c-serà a 3 de Maio, que é a data
da inauguração da terceira sessão legislativa.

Transferido
Soa-

Novo o sumario

o sr. Jaão
Neves
Ceará

o rnajo�
res dos

Santos
Na pasta da Guerra foi

assinado decreto, removen-

RIO, 9 (B I\NO) - A nota do O sr. major Augusto Soa
singular, que está serdo comenta- res dos Santos, que, atual
da nos circules politicos desta mente, serve no 14 B. C;
capitai hoje, deu-a o nJVO -titular aguartelado no distrito de
-interino da Justiça a. Agamenon [oãs Pessõa, para o 2· B.C..
Magillhães. Este titular nomeou cio Rio de Janeiro.
para seu oficial de gabinete o MAQUI NA -P-A-R-A-G-E-L-O--
deputado pelo Estado do Rio DEL AMBERT vende até
Grande do Norte e leader ('DO' O d!a 31 .�e Janeiro por presicionista sr. Ferreira Chavés: ço íns.gníficante, um apareOs nossos circulas políticos fazem Ihamento <:oIT,pletu.
sentir que não é a primeira vez Cque um deputado oposiCionista and jda ..

ocupa semelhante cargo. tau-se
RIO, 9 (BANO) - Foi on- PIO} 9 (BANO) O escritor

tem ,nomeado, pelo sr. �gamc- Bastos Tigre apresentou-se can
non M�galhães I ministro interino didato ás vaga de Goulart ,-- de
�a JU�hca l1a�a seu �ecrelario o Andrade na Academia Brasilt:i.
Jornalista Heitor MUniz. ra de Letras,

.

. '

.... ,

�._.
!
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BILHETE ISENHORI�A�Od�companhal
Ca r iasi;,.,a comprando suas Bolsas e Cintos na

São quási 23 horas e, con- Casa Macedonia A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situaçãotrariamente aos meus habitos de
do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-A Casa que mais barato vende

ádeitar cêdo, preciso ainda te es-
do 20 '1. no preço da lenha. e o pagamento �ever ser

crever hoje. Preciso te contar o 6 TRAJANO 6 feito no áto da entrega, a contar de I' de JaneIro.
quanto estou triste. _

...

__

Fui hoje com o sr, fazer uma Federação das ASSOCia-
visita. Deviemos, saindo, vir até Onde Ieda o meu moleque ça-as de Comercia, Indus- RIO, 8-De acôrdo com os assentamentos e da los doá Praça e preferimos fazer o per- aprendido? Almanaque Militar, deverão este ano, cair na co.npulsoria variascurso a pé.... ..

Nos cinemas? Mas OI films Iria e Lavoura do Estado generais e oficiais superiores.Já na R. Esteves junior VI bem
que eles vêm nas matinées (em-, C t

. Entre os generais, nada menos de quatro completarão,atrás de nós, juntin�o mesmo, bóra sejam na maioria os da noi- de Santa a arlna
em 1937, a idade limite para o serviço, sendo o primeiro o ge-três moleques. Olhei-os. te) têm a nota no anuncio: "Pro neral João Gomes, ex-ministro da Guerra, que serà afastado em�abes quanto eu gosto de cre-

grama organizado exclusivamente Assemb Ié ia Ge ra I 9 df': março. A seguir. vem o general Leite de Castro, que com-anças, para creanças", E isto satisfez... pieta os 66 anos em 5 de outubro. Em lo. de dezembro .ter-Sempre tive muita pena des- Foi fechado o patrionato de O Consêlho Diretor desta Federação �e comum mina o tempo o general Pa-ga Rodrigues.tes pobres pequenos por quem Anitapolis para onde eram envia- acôrdo com as Diretorias da União �e Comé:rclo, Indus- No quadro de generais de brigadas, apenas o general Joséninguém olha nem se interessa. a dos os mssos moleques. E' ver- tria e Lavoura e ASSOCIação Comerc�al., c�nvlda a todos Osorio completa o tempo de serviço, isto em 17 de setembro.quem ninguém atende nem ajuda. dade que agora foi creado o jui- os comerciantes e Industriais, sem distinção, a compare- Os coroneis são mais numerosos. São 4 de infantaria,Esperei que eles conversassem, zado de menores, mas... cerem á Assembléia Geral que se realizará no dia 11 .do 3 de artrlharia, um medico e um intendente de guerra, e são ()Spois é interessante escutai-os: em Não serd tambem uma falta do corrente, ás 19 112 horas, �a �ua sé.de,. á rua
.

Felipe seguintes: João Siqueira de Queiroz Saião, Alipio Virgilio Digeral eles são observadores e pe- grave o proibir-se que estes pe- Schmidt n. 10, altos da Confeltaria Chiquinho, afim de Primio, Estevão d'Avila Lins e José Bento Tomaz Gonçalves,rspicazes..Mas eles vinham cala-
quenos trabalham antes que seja tratar-se sôbre os novos dispositivos da Lei de Vendas da infantaria; Flavio Queiroz do Nascimento, Brasiho Taborda edos preferindo nos escutar. concluído o abrigo para recebel- e Consignações. Pompeu Horacio da Costa, da artilharia; '\ntonio Gonçalves Mo-Continuamos a descer pela �. os?

O OUS 9 de Janeiro de 1937. reira, medico, e Sebastião de Moura Albuquerque, intendente de28 de setembro e quando J�í ti- Não podendo trabalhar, pre- FLORIAN P ,

guerra.nhamos cruzado a Rua Trajano. cisando viver satisfazer os seus gos- ASSASSINADO UM CHE- A Serraria Delambert
subindo devagar a ladeirinhas, e tos onde tirar o dinheiro neces- FE POLITICOd di O

.

vende a dinheiro, mas a IH. assusta o me IZ: « guri sario?
h b I V· melhor lenha.carregou a min a o sa». I-OS As bolsas devem conter ao MANA'U3, 8 _ O "Jornal" FON E. 1.100correndo rua abaixo e saí, tam-

menos alguns nickeis. noticia terem se verificado grá- AdVOgadobem correndo, ao seu encalço fi Porque não aproveitai-os si o vissimos acontecimentos no mu- O SR. ALCAN rARA MA-Igritando: ladrão, ladrão. cidade não é policiada e eles, nicipio da Fonte Bôa, morreu- CHADO EM CONFEREN- FlorlanopoltsEsperei que por aquelas ime- moleques, acostumados a cami- do assassinados os comerciantes elA COM O l\ IINISTRO �Ii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"':';diações surgisse algum policial. nhar tanto, possuem bôas pernas Manoel Nunes da Silva, chefe DA JUSTIÇANinguem apareceu... para correr? politico local, e Guilherme Duque Os pSulistas Fumem charutos-

Três pessoas conversando na Que lhes falta? de Faria. RIO, 8 - Atendendo a um
"PRINCIPE DE GALLES"outra c�lçada deviam estar muito Garanto-te que si não tivesse Para fonte Bôa seguiu o de- convit@dosr.AgamenolnMa-estãoseentendendo O governo acettarã

entretidas na conversa, porque visto, tomado parte, eu não acre- legado de policia, acompanhado galhães, o senador A cantara
não se mexeram... ditaria. de um contingente de praças, Machado avistou-se com s, excia,

RIO. 8-«A Noite» iníor- a demissãoA minha corrida e os gritos Como filha desta Ilha querida, A conferencia não foi demo-
ma que está 'sendo muito RIO, 8 -Estamos seguramen-conseguirem amoedronta.r o peque- perdão todas as suas faltas, não rada, acreditando-se que o as-
comentada nas rodas poli ti- te inlormados do que o sr. Ge-no que não tinha mais de 10

quero que ninguem aponte OI 'sunto fosse a situação crêada
cas a conterencía que ti ve- tulio Vargas aceitará a demissãoou II anos, largou a bolsa e

seus defeitos, os que não posso Mimeógrafo com a atitude do P. C.
ram em S. Paulo o senador do sr. Piza Sobrinho, do cargocontinuou correndo.. .

encobrir deixa-me abatida tristis-
�NDE-SE erfel- DESE.JA con- Alcantara Machado, figura de Diretor do Departamento Na-Foi-se embó�a, mngudem

o VIU, sima, EO assim que está hoje a. V� estado.��o:�r�ço de certar seu radio

71'graduada do P. c, e. o sr. cional de Café, sendo apontadon? centro da �Idade, e nossa tua amiga ocasião tratar-se á Rua Procure o BONSON, á rua Mario Tavares, presidente como candidato certo aquele car-Cidade pequenmal ,
.

P d Miguelinho do P. R. P. gQ o sr. Orlando Flôres.E.ainda não eram 22 horas. IZABEL Esteves JUnIor. 16.
'ii'
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". OI CASA TRÊS IRMAOS I
CAS SECAS �
durante o mês de janeiro �

..
•
•

;D

J
Linhos irlandezes

I RUA FELIPE
0, ,.

�._-;__"-_,�:;;IIO""I,."��
f
-ff

!

•
•
•

Importante Quatro
nave

egenerais
•

eereners

ATINGIDOS ESTE ANO PE·
LA CONPULSORIA

Dr. Ivo d'Aquino

o
GRANDE

PAL.ACIO
t'-I

LIQUIDAÇAO

CasaA Três Irmãos

PARA TERNOS ACASAOUE
Veludo ehiffon d. todas

as eires

o
I)
"mais barato

VENCE
Sedas, Sedas e

mais Sedas

d. linda. e variadíssilftas

padronagens

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I
I

-4

I 1

t;·
..

�

I
,..��I
,���

)

�... �%?_�jf. �J
.•� j

�;l
���������������������'�����������__��!e'�N��-�.� r�

'�
I\/latri:z:: L. '; iANOPOL,J �

F'liaes er�n:
Biulnenau - .Joinville Seo Francisco Laguna _a",e,;\ iiI .-

- _, Mostruario f:)errnanente em Cruzeiro do Sul !}1
FAZEN�A�cçao dE> Secção de Secção de i

Fazendas nac'onaes e extrange' ras (.Iara ternos FERRAGENS: MACHINAS: f
Morins e Algodões

M
Machinas de nenerlcíar madeira !�

Lonas e Impermeaveis aterial em geral para construcções: Machinas para officinas rnechanicas ��1
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeít,», �
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: r .idos, �
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc. f�
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas f ocornoveís, Motores de espiosão, '1otups i�
Lã em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- • electricos �.�m._3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmls. --; :S' í.c .

'

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

I�Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes �
foalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FOhiJ l- -ças, ��\.:es-

'

Sapatos, chinellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanico �r;)
Depositários dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar Gí.-ODYER �

Charutos cDANNEMANN:t Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

� Empreza Nacional de I"'ave�açâo "Hoepcke"··vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite rV1aria' - Fabrica de Gelo ólF�ita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �
'�N'AVAVAVD..a;:������&��ltG�������e:��M���l���������VAq�§I&�

l,:

,,�������_�� -_ &

zr.: -'d=-

�G........ • ••••••••••

! Companhia "Aliança da Bahia"! I
:: FUNDADA EM 1870 :lor,Aderbal
� • da Silva

I: Seguros Terrestres e Marítimos :: �uaC���.v�:�r��IO (sob.
" Incontestavelmente a PRIMEIRA dr...> Sr'asil • I Fones 1631 p. 1290,,';)
U CAPITAL r�ALIZADO 9.000:000$000

O I-
., RESERVAS MAIS DE 38,000:000$000

RECEITA EM 1935 18.792:553$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.161 :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 1935 4.280:552$970

---o

Fítentoe bem I
G

. :! Agencia Moderna d� Pu- I;;
blicações, com séde em São Paulo; ,

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente no 112 •

p aw::a::_CM!II"'"

Forrnídaveis lorlelol proprlos, tre. veZl1
por 88mana, todas aa esgun
das, �erillll e lexaas-feiral,

Extração com globol de cri.tllu.

rlsu • .; honestidade, pois, OI lor-

181�:J :aio prub ..ncladca pelo povo.

f�

Apentls, SubüAgentea e Reguladores de AVHitl [am �!offOI LU Estado. I
C:D Brasil, no Uruguai e nas prln�lpajl praças estrangeirB\8.

Jigente� em Ftorlanopcl is:

Campos Lobo & Cía.

Gazeta

Aavogados
I Accacio Mo-I

tÓI io de advogada á rua

visconoe de Ouro Preto

•

re i ra tem seu escrip-

ln. 70. - PhOJ'P' 1277.-

I Caix 1 Pos�al, 110. I
I Dr. fiedro de Moura Farra I
I

Advogado
f�l'd Trajano, rr 1 sobrado

1
__T�ePhone n' 1548 I

I� Dr. Renato=
==Barbosa==

ADVOGADO

Rua Trajano, 2 (sob.)
Fone 1325-Ater.de cha

mados para o interior,

R.

Médicos

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade�
Medico do Hospital

(Curso de especialização em

moléstias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1r2 da manhã
e á tarde -- Consultorio:
ANITA GARIBALDI, 49

Dr. Carlos Corrêa

Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal, 19
TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFIC..O ALLJA!vÇA

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes e� Blumenau e Lages

GARCIA
Rua 15 de Novembro n. 70

BLUIVIENAU

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'l 'RICOLINES- - XADRFSES-ZE� 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, I
Confecção de camisas, calças, etc. I

Linhas para bordar.

Roupões de bê; nho
(Melhore s que 03 esu anjeiros)

0---

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

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS

Arnaldo rV1ararlha
RUA JOÃO PINTO -ANDf\R N. 5TERERO

!ndica:

1- .' IID r . Ricardo
Gottsmann

Ex·chde da clinics do Hospi
tal de Nürnberg, (P,vressor
Indórg Burkhardt e Professor

�rvvin lCreuter)
Especialisla em:-clrurgia

geral

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

operações de plastica

CONSULTORIO··-Rua Tra
ano N. 1 e das 1 O ás 12 e

'

das 15 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

LI
ves Junior l'i. 26

TELEF. 1.131

Deseja concerta o

seu rádio? Procure o

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

LO..JAS

Dr. ArturP ereira
e Oliveira

Clínica médica de crian
ças e adultos

LABOflATORIO GE
ANALISES CLINICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
Pinto n: 13

FOI'\E- 1595

R� iC_;ência: R ua Visconde
de Ouro Prelo n' 57

FONE-1524

Dr. Miguel
Bf::>ábaid

CLlNICA GERAL

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595
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A GAZEl A-Florianopolls-y 1937
-

Os rotulos que vão abaixo re

produzidos são os da cerveja �

marca MALZ:PIER, 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

paiz sob a denominação pura
e simples de

"MALZBIER"

Tendo apparecido, ultlmamen
te, no mercado, bebidas de
outras procedenclas sob o
mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a
mesma cerveja l\fALZBIER, á
qual já está acostumado, deve,
d'ora em diante, pedir sempre

" MALZBIER DA BRAHMA ",

verificando os rotulos.

,," ,

! C HA R U TOS?
Bebidas Nacionais e Extra 11

geras só NO

OAFE' .JAVA

Jockey Club Florianopolís

!iares.
O mais elagante centro de diversões íamí-

I�����������������
"

Leia a "Revlsta do Trabalho

Cirurgião
dentiste

Dr. �H. Gg. Sipple
éi;.

Forrnadol no Brasil e

Alemanha
Clinica geral e prothese da

_';�- BOca
Extração sem dor, pro-
these e pontes em todos
os sístemas conhecidos.
Tratamento das moles

tias da Boca.
CONSUL7ORlO:

1{ua Trajano tr /7
(sobrado) Visitem pois

Te1efone: 724 (manual)

IPraça 15 de Novembro HORAS MARCADAS I• Antonio Paschoal �:::����������=������
��'2\�P'ff..ô..V.& .e. O.G-----�����.�'rlÔ

! I F' I L I A L FABRlCi'.NTES DAS AFA- �� MADp.S MARCAS DE �
� INDUSTRIAS: ASSUCAR:

�������������� � Caqueiras "Maravilha" �

Casa de Diversões � Municipio São José
REFINADO-FILTRADO- �

� ESCRIPTOHIO: BRANCO E �
Familiares � Florianopolis "Moreno" �Vispora Imperial � C. Postal,118 SOM S REFINADO �

I I Teleph 1.637 j
I ENO

TRADO
-FIL-

O MAIOR E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES I 'COQUE ROS
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

Te ·uram : -:__ I "

CAPITAIS

- ;

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

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

RUA TRAJANO, 10-sobrado-no:; altos da I ISorveteria Gloria

I iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii iiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiii..;.; I I

I 6 - Ti radentes 6
...

Luxo, seriedade, conforto e dístinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações mo

demisslmas.

Banco de Crédito
Popular e Agrí
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

IRua Trajano n. 16
(Edificio proprio)

Capital 136:700$000
Reserva 56:424$498

RECEBE DEPQSITOS
P",6AHDO 05

SEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala.
CIC. Avisol'revioõ']. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

II

A «Revista do Trabalho» é a mais importan
te publicação sobre leglslação social existente no

Brasil e incumbe-se de esclarecer todas as duvidas
que lhe surjam ao espírito e mantém uma secção
de consultas e informações.
RIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLlCAÇAO MENSAL
ASSINATURA ANUAL 20$000

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

l:asa das Passaras

GRANDE VARlEDADE e novidades de passaros
nacionais e estranjeiros. encontra-se sómente

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

-_ ------

Café e Restaurante

OlA"
EM FLORIANOPOLlS E A CASA' 'NDE MAIS BARATOE COME

GRANDE VARIEDADE NOS PRATOS

o Bam Dia
Rua João Pinto n. 27 J

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

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
-

de Novembro

",-'.

�. '"-
.... �_ ..•

'--',_.. "

-- - - - -- ----

I
I D. Osvaldo Sílva Saback

ADVOGADO

- - - - - - -_ - -- ---_

Cervejas! Cervejas!
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.

, f
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5A ,GAlETA - Florianopolis, 11-1.-1937
--------------------------------------

M APERITIVO
-------------------------------------

Náutica de
Santa Catarina

F A. B Fi I C A N T E S

NORONHA,NOCETTI & UL�
ITA_JAI' S. CATARINA

�����������1.A
---.�.--------

·11 O ano novo e as mulher�s... 111�f����d�icen- o. P. R. P. Uga
te Ráo

(Por João de Minas. autor do sensa

cional romance "Nos misteriosos subter
raneos de São Paulo" -- Exclusividade em

todo Estado para "'A Gazeta" de Floria,
nopolis)

RIO.-Passei o ano n )VO, isto é, o ano mais
velho do que o ai:o passado, aqui neste pecaminoso
Rio de Janeiro. Eu não tenho vicio algum, e mes

mo tenho uns tantos habitas que poderiam me ser

tomados C0l110 vicias. . .

Bebo, por exemplo, muita agua. Quem não nos

afirma, com bôa lógica, que a mais refinada virtu
de, desde que fosse praticada como um vício, a

pedido enérgico do ccrpo, não passasse por isso
mesmo a ser uma facilidade orgiaca, um vicio?
Ernfins, são coisas ...

Mas, como ia dizendo, passei o ano novo aqui
neste pecado mortal que é este Rio. Percorri toda
a vida noturna, todos os clubes, todos os cabarés, e

mesmo todos os antros, onde tenho amigos inume
ros, tudo gente bôa que um dia se salvará da era

pula.
Uma coisa me chamou a atenção puritana e fria,

pois nesses passeios impróprios para menores, de
bico calado, eu queria observar as marcas rniste
rlosas do APOCALIPSE de São João. Uma dessas
marcas sirnbolicas é a Besta, que eu acho que se

ria com certeza a besta humana. Essa Besta tem o

número magico: 666. Certos nomes, passados para
números, em bôa numerologia, passam a ser o nú
mero da Besta do APOCALIPSE.

Impressionou me, nestas festas de Ano Novo,
o alcoolismo feminino. Nunca vi as ruais lindas ga
rotas, saidas do Colegio de Sion, SE' embebedarem
tanto. E assim matronas, damas finas, senhoras do
alto mundo. Tudo atolado no champanhe, na

cerve-Ija. no chope, na cachaça. E honestan.ente, familiar- �ELl\MBERT. vende até

mente. E achei o número da Besta em mulheres só- o d.la .31 . �ie janeiro por pre-
mente, sómente em nomes de mulheres... O que ço insignificante um apare-

.

II
será isso?

__d ,:,',hp\amento completo. d D CINE ODEON, o lider, foca-Movimento o epartamento
1m

PASTr\ DA JUSTIÇA Médico Cirurgico no Periodo de lisa, ás 5, 6,45 e 8,30 horl\s- RIO, 9 (BAND) -Afirma-
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .....iiiiiiiiiiiií_iõiiiiiõ2.....;;;,;;;;mcm;;;;;;;;iiIiõõ!õ_'

PERDEU O 13ASTÃO 2 de abril até 31 de dezembro Richard Talmildge, (o rei do pu- vase ônte.n na Câmara que

O sr. Jasá ncos �staddos de ParalJá e San ta J?OLITICO" de 19.)6. tio), n�md
filme de sensações.Ü pi- 0ps constitucionalistas de São

alarma, izia-se que esse depu- ato In omavel. aula haviam iniciado son-

M u··11er tado projétava identico censor- RIO, 8 -Publicando a poste Consultas: 1.395 Dr
-

dagens politicas junto aoPedro do Moura Ferrotiurn prolssiiona] entre seus pro- do ministro Agamr.ncn Maga- Curativos: 766
•

P. R. P.
Advogado

e O coo o,e r a- pnos colegas, no sentido de coad- n'ãe;;, um vespertino diz que o Ínjeções: 297 I Em realidade, durante as

\
Rua Trajano n, I

tís rrlO juvar o representante do luncio- mesmo p03sue virtualmente a che- Intervenções Cirurgicas: 25 palestras na sala do café,
nalisrno da Câmara, sr. Barreto fia da maior bancada da Câma- Visitas DomiciliareI) e Hospi- Não fuj a da oportu- mantiveram-se constanterner.-

RIu, 9 -- O sr. José Mül- Pinto, em quaisquer outras ac- ra, porque a classista é constituida talares: 381 nídade te juntos os peceistas Ver-
ler não perde oportunidade de ções de convocação ou prorroga- de cincoenta deputados eleitos p�- Atestados: 34 gueiro César e Pereira Lima
defender o sindical-cooperetisrno. ção. los sindicatos que o Ministerio Exames de Urina: 118 Procure fazer um contrato e os perrepistas Manoel Bit-
Ainda ôntem voltou á carga. Entende o sr. José Müller que elo Trabalho reconhece e articula, Vacinações: 8 com a ENDECS para gosar tencourt e Alves Palma.

Depois de �ongratular-se com essa é a meihor maneira de spli- Finalmente o jornal diz que a Exames dp. Fézes: 19 O coníõrto de uma moderna Em um dos· corredores
os poderes publicos pelo registro car sua teoria sôbre o sindical-co - Pasta da Justiça perdeu o bastão Exam..:.· de :)flng,le' 4, casa, que oferecemos mensal- conversaram demoradarnen-
do consortium de herva-mate operativismo, politico. Examc� ae Merobraoee: I I mente te os srs. Otavio Mangabeira
O••••e•••eo.e�rt••�oe.g.�i!).G�GGG���.G�� Sotiós Hospitahzadc& 341 Procure o Diret,_;; !1P Hdt';, _ L1erte Setubaldo do P.

, • � S'ocios atendidos:' 3.0JL i Cr :�"ia-ap'lrL no. 117 lh: ;:;.

: Evoe'.' Evoe' '. :1,�tJ�fi�-::�-=-====:"'=:':_:_�-"'::�;li����;�-_-::"----'::_--=-::"::'�:=�--" ",,�}-?:�fc�.O:
i vem aí e,,!��p�dar.se ..á ! i C r e d i toM u t L; o. ��!l" �� fj E tiL ii
· .� -
• NA o. G

I C a s a das M e i a $' = o maior e mais acreditado clube de
• � sorteios do Brasil
G DE FERIS BOASAIO �
• Unica depositaria dos afamados lança-perfumes G
8
• Já chegou a graLue re-

!... Rodo e R�goleto
n�essa para o p10ximo

� Carnaval afim de ser VCll·

• Rodouro ulda por pr'2ços exccp-
• cionaís

• �.ETALICO e de LUXO Serpentinas e confdis

�&,' �an:bell1 em grandt �tock�.* P!ERROT e PIERi<OT
• ,'.!\ETALICO

e (s mais baixos prt:çlis G
G

.

•

! Da inegualavel Cia Qui. it\proveítem !
�f§r mica Radia Brasileir{) e !' r .

F I
�

,� Elequtirós S. A. �� � �,�J O iões ��

I ��Rft�"./ :
I. Otirna vantageF'"V"'lo para r'e':!ov.ondedores .�. ApresS�I·.VOS .

fV'
i I I � = Ou'" pOIS, em azer a vossa in�crição hoje mesmo na

! CASA DAS MEIAS- Rua Felipe Schmidtn'2 ! I CREDITO MUTUO PREDIAL
:I:

•••••••••••••••••"OD••••••••••OD.aC••••••••-----G••-----••••O••�

�LsHOR
-------------------------------------KNOT

•

RIO, 8-0 sr. Vicente Ráo vai se pra,
seguiu para São Paulo, via San- ,

nunclar

São convidados os srs. membros elo Conselho Superior desta
Liga para a sessão de quarta-feira próxima, dia 13, ás 19,30 horas,
na séde do Clube 12 de Agosto, para eleição da diretoria 1937-
1939.

tos.

Compareceram ao emharque
do ex-ministro da Justiça os mi- S. PAULO, 8 - O P. R.
nistros Agamenon Magalhães, Sou- P. deverá realizar esta noite ou

sa C05ta e Odilon Braga e o amanhã uma importante reunião.

capitão Felinto Müller e o sr. Ha quem afirme, haver apezar
Piza Sobrinho, além de numero- dos desmentidos, algo de descon
sos amigos. Uma banda de mu- tentamento em seu seio.
sica mJ!itar executou varias peças, _Segundo informa _0 Diarin, de I
Fumem charutos

Sao Paulo, as Oposições coliga- _

"'PRINCIPE DE GALLES" I�as. e o g�: Flores da Cunha Maquina de gêlo I L.igaloarlam apoio ao sr. Armando
A ATIVIDADE PO-1Sales, mediante certas transações Delambert vende por... ]LIT!CA I e isso repugnaria ao P. R. P., 8:000$000 um aparelharnen
do sr. Alcântara pois êle é intransigent mente con- tu para produzir 500 quilos

Machado lra o sr , Armando Sales. por dia e com todo o mate-
Assim se pensaria num nome rial necessarío para uma ca

paulista altamente colocado em mara frigorifica de 36m2 de
RIO, 8-Atribue-se grande

,

"h d d AI evidencia, contra o nome do ex- base."
rmportancia a c ega a o sr. -

d
'

I d E t d t d téA M h...l O I'
, governa or, para ser articu a o S a ven a en en e-se a

cantara ac (I, o. po itico pau- .

- R' G 31 de I
.

d 1937I· d 'd d b com as QPOSIÇO�S e o 10 raü- e Janeiro e .

ista, epois o seu esern arque d D I do serãb B ti t L d e. e qua quer mo o serao no-
rece eu \) sr

'I
a I'; a

I uzardo vamente tomados votos de todos
com ouern a moçou, pa estran o

b d P R P êb
I

'

d
os mem TOS o • . " so re

pro oaga amente.

IO
-

1 A M o caso.
uvrrnos o SI. A cantara a-

chado no senado, que nos decla-
,.

rou depo s de muito insistido, que Iem São Paulo está tudo bem e

que (JS govêrnos estadual e fede� Ilal mantém estreita cordialidade. I

Ni O se realizando a eleição em primeira convocação, [ar-se-á
e 'TI segunda, urna hora mais tarde, com qualquer número.

Só terão direito de voto os clubes devidamente em dia com

a Tesc uraria,
FLOR.IANOPOLIS, 7 d� Janeiro de 1937.

Waldyr Grisard
I: Secretario

Assinala-se hoje, o 460. ani
versario de existencia da Socie
dade Liga Operaria Beneficenfe,
fundada, nesta capital, pelos sau

dosos operarios conterrâneos Ma:'
noe] da Silva Guimarães, Adal
berto Gil Ribas e João .Augus-

I to do Carmo.
Organização de classe que

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

vem prestando, de ha muito,CA RTAZES relavantes e útilissimos serviços,
DO D I A amparo ás familias dos seus as

sociados a Liga Operaria de
Florianopolis merece ser lembra
da nesta data.
Hoje, ás 10 horas, alim de

eleger sua nova diretoria, reuuern

se, á rua Tiradentes, os merr,

bros daquela associação classista.

Sondagens
pai iticas

Delamber!

CINE REX, ás 5, 7 e 8,30
horas, um filme de torcidas com

Ken Maynard--Salteadorcs do
deserto.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Maquina para Gelo CINE ROYAL, ás 8 horas,
Fuzarca á bordo, com Bing
Crosby, Ida Lupino e Charlie
Ruggles.

Clube dos Funcio
narios PubHcosCívis
de Santa Catar! na

A CREDITO MUTUO PRE-
O IA L., destaca-se das mais sérias e v::lntajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é acct'ssivei a todos-2$OUO

-exig* apenas a contribuição de I $000 para c3Ja sorteio

-a extração de seus premí0s é fúta unicamen�e sôbre
o numero já realizado ele cauernetas inscritas.

-seus premios, conse.:j_u€::ntementr" não ficarão em casa.

Os seus dois ::;orteio3 mensais são efet m\Íi)';; em sua pró
pria séde em FLOR!ANOPOUS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

, .,
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S . ·d d dele nte l Perfumarlas nacionais e estranjeiras!
empre 110VI a es para o mun o ga . O� mais delicados objétos de adôrno!

Contir.üa oferecendo

A CASA MACEOONIA
A Casa que mais barato vende

- TRAJANO -

�'����R�,o�ida ��t�';:�������;con-I���---'�-���C��=�!��\ZETA
,':' Gal. BulcãoViana •

B I
•

A V O Z DO P O V (;)
"

"Assin::;Ja-se hoje o aniversario COI"'renCla, O a nearlo FLO.�[A'J))J�[3, 3��111l·f-!lra. II [anetro de 1937
natalicio do estimado patricio sr. da Ponta da Lealgeneral Antonio Vicente Bul- ENDE SE CAFE' BOM SOo NJ
cão Viana, humanitario clínico e V

--

vereador á Câmara Municipal de Realizou-se, ôntem, a en- Leal e ótimo serviço de bar no dist�ito d,:, frês Ria- .JAVA
trega ao público do esplen- de que é dotado aquele apta- chos, Biguassú, um te�re-, Praça 15 de Novembro

Floríanopolis. sivel local. no com a area de l.bOO Antonio Paschoal
O distinto aniversariante desta- dido Balneario cons�rui�o na

t J f t I 800 d
cada figllla no cênario politico Ponta do Leal, distrlto de A impressão que nós for· me ros e ren e e. e

DeseJ· a constru i r
João Pessôa, pela Sociedade neceu, ôntem, o Balueario da fundos, acompanha�o de

catarioense di5�ruta, em nosso Es-
lmobiliaria Catarinense Lirni- Ponta do Leal, _ onde se ?U�S ��sas de mor�dla pela Falta-lhe porém capital?tado, de gerais e sinceras amiza-
tada, em terreno de sua pro- .

movimentava incalculavel nú- insignificante quantia de ..
Procure fechar um contratodes e simpatias: razão, porque, o

priedade. 'mero de banhistas que, 80. 4:000$000.
�_ com a ENDECS que frnan-glll. Bulcão Viana será, grande- já tivemos oportunidade fregamente se dedicavam a Tratar nesta redação.

mente homenageado. ciarã sua construção para
A Gazeta cumprimenta-o. de nós referirmos, quanto a' exercícios físicos-forçoso é

A SERRARIA DELAM BERT pagamentos módicos cada
notaria e excepcional situa- confessarmos que nos sur- mês, concorrendo ainda aos

Des. Salvia Gonzaga ção natural, em que se en· preendeu, vivamente, dando vende a dinheiro, mas a me. sorteios.
Passa hoje a data aniversaria contra esse magnifico posto azo a concluirmos pela pre- lhor lenha. I Procure Sergio Araújo:

do des. Salvio de Sá Gonza- maritimo de recreamento e ferencia que' a nossa popula- FONE 1.100 . Hotel Olaria. Apart. 171
ga, advogado nos auditorios do saúde ápto a dispensar aos ção dispensa aos recreios
Estado e membro aposentado da banhistas todo o confôrto de. saudaveis do mar.

C8ite de Apelação. sejavel, O prédio, onde funciona o

Ontem, durante todo o dia, restaurante, de construçãoAfonso Veiga porém, excepcionalmente de sóbria, presta aos frequenta-Transcorre hoje, o aniversario manhã, O numero de pes- dores do Balneario todo o
natalicio do presado conterrâneo sõas que de Florianopolis e conforto.
sr, engenheiro a\,lr8nomo Afonso do continente afluiu ao Bal- ----------_o
Maria Cardoso da Veiga, sub- neario merece destacada re- A Gazeta
iO$petor agricola em nosso Esta- ferencia, O que a todos irn- O tldo. pressionou, como tambem, espor Iva

Cap. Paulo Rosa agradou, vivamente, a exce- Redator:Acloll de Vasconcelos

P lencia da praia da Ponta do
assou ontem, o aniversario S. PAULO, 9 (BAND) _natalicio do brioso úficial conter- 10:OOO$OOO O excelente tenista amado, in-

râneo sr. cap, Paulo Rosa, co-
glês Perry, estreando como pro-mandante da Companhia Mixta E' O custo das mod a I N Yem s fissiona em 1 ova ork vencei I

do 14 B:�.
G

casinhas que oferecemos rnen- o campeonato mundial derrota',-
. Hígíno o�zaga salmente aos felizardos que do o norte-americano Ellsworrh

Am�ersana-se ��Je, o presado se inscreverem em nossos Vines, por 7-5, 3-6, 6·3 e 6.4.
conterra?eo sr, �Igmo LUIS �.on- planos,-apenas 5$000 por Nada menos de 18.000 espeta
zaga, d�gno escnvão do CIVIl. e mês. dores presenciaram a sensacional
Co�erclo da comarca de Floria- Procltre�-Sergio Araújo: partida.polis. Hotel Glona: Apart. 117. A receita atingiu cêrca de

Festejou ontem o seu aniversa- Clube 12 de Agosto 60.000 dolares, ou seja, quan-
rio nstalicio a exma. sra. d. Ne- tia superior á 1.000:000$ em Inen Tavares, esposa do sr. dr. O simpático e veterano «Doze nossa moeda.
Mileto favares, juiz da I'a vara de Agosto", da r�� J ião .Pinto, S. PAULO, 9 (BANO) -."

da comarca da capital. franquearé; no p�oxlmo dia 16, Rumo á Baía, passou pelo porto
os seus anstocrancos salões aos de Santos a delegação do Atlan-

Faz anos hoje o menino Au- seus associados para uma soirée ta, de BLlenos Aires, que
gusto Cezar, filho do sr, dr. AI- carnavalesca. procede de Porto Alegre.
tamiro Guimarães, governador do Varios blócos, formados por Na Capital gaúcha os argenti-
"Estado em exercicio. e�ementos da nossa mais alta

�0'1
nos efetuaram dois r jogos, derro·

E'.'lZEm f1HOS H01E ciedade, comparecerão, com 110- tendo o Nova Hamburgo pela
a senhorinha Natercia Aurora dissim�s e. originais fantasiae para I c?ntagem de 8 a 2 e, o Interna-

d C não so amrnarem cn.rr.u, também, cional, campeão gaúcho, pelo,a osta;
a exma. viuva Maria Rosa darem o brilhantismo aquela festa score de 5 a 3.

Campos; -que, inquestionavelmente, será Na Baía, o Atlanta vai dis-
.�

o''-'r�José Martinellí; uma das melhores do ano, nos putar algumas partidas contra os

a expia. ·sra. à. Alaíde Vieira; dias que se avizinham ao Csr- melhores clubes locáis.
o sr. Osni Gonçalve�; naval. DepOIS viajará para a Capi-
o sr. JOão Augusto de La Marl" VI51TRS

tal Fednal e em seguida visitará

mere, comerciante. S. Paulo, enfrentando, provável-
Hoje, esteve em visita de des- mente, o Corintians e o Palestra,

HRBILITRÇAo pedidas nesta redação, o sr, dr. terminando a sua excursão em,

EJstao sVe.�abilditansdo para cad- Gercino Tavares da Cunha Melo, Santos, jogando contra o cam-
sar: osé ieira e ouza e. . .

I d d - d 193 t:
u .

Cordei b I' que Viaja para ..ages, 00 e e- peao e ,1.
r Iortencia

.

or erro, am os so te.l- verá assumir as funções de Juiz
r?�, naturais .deóte; Estado, d�ml- Substituto, daquela jurisdição judi- Os Argentinos ven-
eiliadoe e residentes nesta capital. ciana. ceram por 6 a I
fHE6Rm UHS

.

Tte. Edgar Carneiro ml55R BUENOS AIRES, 9 - O
Encontra-se, em Flcrianopolís, Será celebrada 'amanhã, na jogo entre as equipes de Argenti-

p presado conterrâ?eo sr
.. �dgar Cate�ral M�tropolitana, missa de

I
n� , e. do p.araguaí �erminou pela

Greeohalge� Carnello, ofiCial da 7'. d�a em mtenção á a�ma de vlton/\ do�. Argentmos com o

IForça Púbhca de São Paulo. CnstlOa Wendhausen AVIla. score de seis a um.

e

�I
MADRID,9 - «Queremos

mais pãol,» eis o grito que ema

nava ôntern durante todo o di 1
dos grupos de muiheres encoleri
zadas, muitas dêlas carregando
bebês, deante das portas das pa� _f
darias vasias de Barcelona.
As autoridades locais tratam

dJ remediar a dificil situação
reinante na capital da Catalunha,
onde a falta de viveres constitue
um pLllgOSO eetirnulo á desor
demo

Arnaldo Ma ra n h ã o'

Desespêra

;

Rua ..João Pinto n. 6, terreo

OAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE 1346

TELE
( GRAI\1MA "Algodão"

FLORIA,NOPOLIS
-----------------�-----------.

SUB-AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa lndustrla e Agricola Palmital Ltda.
RUA jERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAHY)
Na quali!':tade de exclusivo Repre

sentante de fabricantes'e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag�ns:
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,
------------------

[ecuia, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.

arroz, assucar, farinha,

-----------------------------.-----

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

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

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

Atoalhados, 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 Fundi"ção) .

Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor
tador:ts, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PA!�AHYBA, PER

N/�MB'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Camisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas. de RIO DO �UL

Cimento belga, (vara importação)
-

Vidros belgas, (para importação)
---------------------------_ ...

melhores preços:Compra aos

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

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Wetzel & Dia. •• Joínvile s�GÃ���RÇ(At

EspECIAllDADE
J

;

(MARCA REGISTRADA)
. recomenda ..�e tanto para roupa fina como para roupa comum

li
:._
.. ,'
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..

__ .. _ ._ ...... .. __ _.....r..l'
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




