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o governo Federal não
está tratando da sucessão.

GAZETA
tern candidato nem

a

04 '

a

s A imprensa carioca publica a seguinte curiosa noticia:

«Apezar da insistencia com que SP. noticia que o gover
no )a iniciou, por intermedio do ministro interino da Justiça, as

conversações com as forças da maioria sobre a sucessão presiden
cial, continuamos a assegurar �ue o governo não está, no momen

to, cogitando do importante assúnto. Possi velrnente essa questão
das candidaturas só sera examinada em agosto ou talvez, em se

tembro. Não ha o menor desejo em antecipa-la ou pricipita-]a,
Ainda ôntem quando esteve no Guanabara o sr. Joã()

Neves novamente ouviu do �I. Getulio Vargas a declaração de

que o govtrno federal não tem nenhum candidato.
Assim póde-se adiantar que aquele que se dizia candida

to do presidente da Republica já se foi pelos ares»,

decreto 72

o

s

ANO 1937

CALLADO

povo Semvoz: 00

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO
------------------------------

IiI j Florianopolis, Segunda-feira, 18 de Janeiro de

Candido Miranda, soltei r o,
com 28 anos de idade, filho de
Proheio Miranda, residente em

Itaguassú, esteve, ôntem, na Po
licia Civil, dizendo que Iôr a
agredido, no Parque Mila, pelo
proprietario do mesmo. Candido

A data de hoje assinala a
apresentava pequeno ferimento

passagem do aniversario na-
na testa.

talicio do sr. dr. Aderbal
Silva, nobre deputado á AS- Mercadorias
sembléia Legislativa do Es- japonêsas
tado e uma das figuras mo

ças que mais se tem distin
guido pelo brilho da sua in
teligencia e pela lealdade
com que se tem havido, co
mo politico dos mais desta
cados de Santa Catarina.

Largamente relacionad(),
não só nesta Capital como

sentos sessenta contos para pros- em todo o Estado, inumeras

seguimento no corrente ano das serão as demonstrações ce

I obras da Colunia Santa Terêsa. apreço e de simpatia de que
Abraços. Nerêu Ramos». hoje será alvo. RIO-J6-Foi fundada no

------------- : A Gazeta felicitando-o Itamaratl a Sociedade arasil-Es-

AMEAÇADO
I

muito cordialmente, faz votos tados Unidos, destinada a promoI

sinceros porque a feliz data ver o interdmbio intelectual entre
O COMERCIO CARIOCA : se repita pOl' longos anos. os dOIs palses.
RIO, 17-A diretoria de Fis-IO f -�I- '---d-----calização forneceu á imprensa a es a Ique e

seguinte �nota enviada em cir-j\ 9cular aos delegl\dos fiscais:.
da ! OO COntosllJunto vos remeto copIa

relaçlio das casas comerciais que Suicidio do capitão res ..

ainda se encontram em debito de
suas licenças comerciais de 1936

I IJOnsavel
e recomendo·vos, em face da re-! RIO. 17 - Suicidou-se nas O vi<e-almirante Tadito Morais
solução do prefeito, se proceda furnas d'l Tijuca, tomando Gua- tendo examinado a escrita da Pa
ao fechamento de tais casas, nos rao-' com arseni,o, o capitão da gadoria, apurou que o desfalque
termos do decreto 4.612, de 2 Marinha, Joaquim Dias do Ama- monta em mais de ....
de janeiro de 1934, art. 75, ral, pagador geral. 900:000$000.
combinado com o art. 2' do de- O referido capitão desapare
ereto 96, de 24 de setemhro cera d, 5de ante�-ôntem. A poli
úitimo. Saudações. cia esteve no local identificando
-A. Campineiro Rodrigues, o suicida. O gesto foi devido a

diretor de Fiscalização". : irregulalidades na Tesouraria.

Notas & Fátos Contra
DE PALANQUE

oNeg<)ciaoôea perrepi�tas
RIO, 17--0 "Diario da Noite» publicou uma nota, di

z ndo que os perrepistas haviam entrado em negociações com a

Frente Unira do Rio Grande, mais estariam dispostos a retirar,
vendo-se des-nascarados pela maiona de seus companheiros.

Representação da Asso

ciação Comercial de
Joinville

Marcolino Encerra bodes. velho ne

gociante, estabelecido com sêcos e

molhados lá para as bandas do Mer
cado Público, não chegou a sentir 03

efeitos do Decréto No. 72, que tanta
O sr. Arnaldo Douat, pre-I fL1U ao sr. Arnaldo Douatceleuma vem provocando em todo o

Estado, por ter sido acometido de sidente da Associação Co- comunicando-lhe que o as-

um colapso cardíaco, ao escutar sua rnercial e Industrial de Join-, sunto será solucionado, tão
leitura na reunião havida na Associa- viíle, dirigiu ao sr. governa- depressa r�gresse do��Lo.!�ção Comercial. dor do Estado um extenso sr. dr. Nereu Ramos. Jj��Cham ida a ambúlancía, foi Mar-
colíno recolhido a Penates, conservan- memorial, ponderando sõbre

A c:J e s pe d i r-s� do se dez dias sem dar acôrdo de si. O que dispõe o decreto n. 72,
, Penas p � r ê!

Neste ínterim o "72" entrou em de 28 de dezembro de 1936.
RIO, 17 -- Os circules politicas informam que o sr, execccão. Nesse documento o sr.

�svaJdo I\ranha não irá a Porto �iegre, realizando-se a apro-, Por' d;termi,naTão médica. foi dada Arnaldo Douat tece largosx-mação concreta entre o general Flores da Cunha e o govern.o lordem. a catxetrad�. para que, aa comentarias á disposição do
federal com a nomeação do sr. João Carlos Machado pari} rm- presença do velho nmguem tugisse I

"

1
O II A l-.. R- G d nêm mugisse sôbre a exccccão e aludido decreto, que regu a

nistro da Justiça. sr. OSVé 00 ranlla!fá ao 10 ran e

consequencías do 1472". afim dé cví- O imposto sobre vendas, fa-
do Sul, apenas para despedir-se de S11a [amilia, nà» deixando d�

tal' uma recaída, que podesse redun- zendo-o recair sobre o prJdespedir- se. pessoalmente, do sr. Flôres da Cunha antes de s -

tal'" num desen!ace fê.ta}. ,duto da terra ou do imovel
guir para W ,shington, para onde vIajará por via V\aritima. J:Io�!em. porem, recebeu rlIa!colt�o rural o que por força do

a visita do seu compadre e socoI' T' • .

Ad p._ c '·.u b .::,. r' .

_. ,.. .r'.,� comanditário Auastacíc Zebedeu, q!j�' a�t. 13 11. IV" Q3 �onsÍlt�l·
- ao CJ. )que I- _- 1103'0 de entrada, foi notificado pela çao Federal, e da tributação

1)10, 17 � O sr. L\ntor.:o Carlos aderiu ao banquete família. da espressa determinação do exclusiva dos municípios.
organizado em honra ao sr. Vicente Ráo, médico assistente. Deste modo o sr. Arnal-

Vi' i ta �doSdO iO .6 U I No m�10 da_palestra. todavia, assim do Douat cheg'a á conclusão
d hoi como quem nao quer a corsa.• Marco-S. PAULO, 17 - E�tá sendo espeía o, uJe, nesta 'I' .

d 1'If. que o decr. to estabeleceu
C I bid f-

-

I
mo tu agoui

.. - .capital, o SI. Lirra .ava canti, que será rece I o o i na mente e =-Então, compadre, temos feito uma bi-tributação, contraria
.

banqueteado nos Campos Eliseos. muitos nezocios ? aos dispositivos expressos
Anasíacio, coçando a cabeça res- na Carta Magna de 1934.

pondere Ao que somos informados
=-Qual nada. compadre. Venda de .

G.
_

mercadorias quasi não tem havido. O sr. Alta�lro. uimaraes.

Agora compra de livros e de sêlos, é governador Intenno, telegra-
que tem sido U 11 desproposito!..... A UX ,81.- D- deFoi ,t conta. Marcolíno tombou ful- ..
mínado.i,

360 contas
SATUR��O

Confôrencias de generais
RIO, 17-Conferenciaram ôntern com o general Eurico

Gaspar Dutra, ministro da G�lerra, os generais Páis de Andrade,
Góas Monteiro, Costa Neto, Franco Ferreira, Raimundo Barbosa,
Newton Cavalcanti, Silva Junior e Daltro Filho, além do capitão
Felinto Müller, chefe de policia do Distrito Federal.

Encontrar �e-ar) a ?6
BELO HORIZONTE, 17 - o governador Benedito

Valadares permanecerá em Poços àe Caldas até 25 do corrente,
devendo alí encontrar-se com o sr. Jurací Magalhães. para o Leprosarlo

o sr, dr. Nerêu R amos, che
fe do Ex�cutivo catarinense, ora

na Capital da Republica, enviou
ao sr. dr. Altamirõ Guimarães,
governador em excercicio, o tele
grama abaixo:

«RIu, 16-Prazer comunicar
lhe a�segu�ado um auxilio de tre-

Chegará a 20
RlO, 1'7 - O sr. juiací MagaJ�ães telegrafou ao sr.

Homero Pifes confirmando sua viagem no dia 20 do corrente,

,A "EmPRE5ULU
-----------------------------------------------

como elemento hnpulsionador da
economia do Estado

Milhares e milhares de contos
feios, seria preferivel que essa im- mantidos pela Ernpresul.
prema désse á puhlicidade, quan- São milhares e m'lhares de
tos mil contos "esses insaciaveis contos, criadores de novas fontes
judeus de g:mas adunc'ls, expu:- a impulsionar a economIa do
sos da Alemanha p')r Hitler", Ltado, só não vistos pelos cégvs
gastaram na construção da uiina [ou pelos curtos de inteligencia ...
do Bracinho!

E sabid >, como é, que em

virtude da estiagem, quasi todo�
os anos, a energIa paraliza du
rRnte horas consecutivas na maio·
ria das cidades bra,ilelfas, não COnCDr J

df'ixaria de ser intere6sante que
(!ssa mesml imprcl1s'l se déss� ao

trabalho de fazer o cálculo, do O Quartel General da 5a.
quanto representa em moeda cor" Região Militar, sediada em Cu
lente, a laboração permanente de ritíba, abriu concorren:ia para a

todas as fabricas num centro in- construção de um quartel em Blu
c�uslrial como, por exemplo, Join., I menau.

vile, pela manutenção irrepreensi- Tadas as informações 8erã'J
vrl dos 5elviços de ele tricidade, pre�tados pelo comando da res

tai corrlo têm sido até esta data petora Região.

Vem dt ha tempos a esta

parte certa ir prensa, atacando
, violentamente não só a Empre,

sul como tambem pondo os seus

dirigentes pelas ruas da amargu
ra.

Embora se trate de uma cam

panha pessoal. sem interesse c

sem finalidade, especialmente para
,nós que vivemos na Capital, ca-
be-nos, todavia, por uma questão
de justiça, revidar o acêrvo de
injurias bolsadas contra esse pu
nhado de homens qu:!, á custa

de vultuosissimos capitais, conse

guiu estabelecer em Santa Cata
Jinli um serviço moddor de ener

gia elétr;ca, que tem sido o ful
cro irradiador do progresso, de
�envolvimento e economia das po
pulações por ela servidas.

Em vez do aluvião de nomes

A SERRARIA DELAIVIBEH1'
vende a dinheiro, mas a me

lhor lenha.
FON I:: 1.100

•

renela

• !...

jNUMEHO 680

Jornalista
MiralosaRuiz
Atendendo o convite que lhe

dirigiu a direção de "A Gazeta»,
desde hoje, desempenha as fun
ções de redator deste diarie o

nosso talentoso colega de impren
sa e vibrante jornalista Alexan
dre Nogueira Mimoso Ruiz.

Roubos
Esteve, sabado, na Policia

Civil, Ad Haro, natural deste
E�tado, com 22 anos de idade,
residente á rua Araújo Figuerdo,
25, informando que Iôra furtado
em um terno de casemira azul
marinho, um par de sapatos de

I
verniz e uma gravata de sêda.
·-0 sr, Carlos Koerich, tam

bem esteve na Policia Civil, di-
zendo que de sua lnja, á rua

Felipe Schmidt, 7, roubaram seis
lampadas, sendo dU,1S de cem e

quatro de quinze velas.

RIO-16-A embaixada elo
Japão comunicou à Secretaría das
Relações Ex.teriores, que o govêr
no japonês revogou o deceto que
estabelecia as exigenr.ias dos cer

tificados de origem para certas

mercadorias a serem importadas.

Brasil--Esta
dos Unidos

VENDE--SE
UMA BATEIRA, ver e

tratar nesta Redação •

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GAZRTA - F'Iorianopolis,��18-1 -1931

KN MEL.I-tOR
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APERITIVO

....

Edificio pro'prio
22

.:

FABRICANTES

NORONHA,NOCETTI & CIA
ITA.JAI' S. CATARINA

��••••••••".D�'IO••e.-·.-.-.-O.O••••G••OG Deseja construir Instituto dos Advogadas• Falta-lhe porém capital? _

II

E
'

, E"
G Procure fechar um contrato de S t C J1J. •

� voe MOMO voe· com a ENDECS que fman- an a a���_�lna
•

.

• • • ciará sua construção para
• 'paAgamentos módic�s cada A antiga Diretoria do Instituto d:s Ad vogados de
O vem aí e haspedar-se-á U mes, concorrendo ainda aos Santa Catarina convida a todos os seus associados bem
• � sorteios.

. ,.
como aos advogados que ainda não pertença.n ao seu

• NA G P.roc_ure SergIO. AraUJO: quadro, a comparecerem no dia 21 do corrente, ás 17 ho-
• C a s a das M e i a s·

• provISOrIamente R. Frei Caneca 74 ras, na séde da Ordem, afim de deliberarem sôbre a re- �

I :: Dr. Pedro da Moura Ferro organização do mesmo Instituto.

a Unica ��:á�1g��Fd��I�a����:'I�nça-perfumes :1_ RuaAt�!n�d�. 1 A DIRETORIA

!. ! VENDE.SE
Maquina para Gelo Mimeógrafo

� á c hegou a grande re- �

• messa para aproximo G DELAMBERT vende até VENDE-SE um em perfeí-
e Rodo eí'1 Rigoleto Carnaval afim de ser ven- • Um quarto de casal com as o dia 31 de Janeiro por pre- to estado.>. Por preço de
• Rodou ro dida por preços excep- • seguintes peças: 2 camas, 2 ço insigniticante um apare- ocasião, tratar-se á Rua
e cionais e bidês, uma penteadeira e lhamenta completo. Esteves Junior, 16.

, METALlCO e de LUXO Serpentinas c confetis <5 um guarda-roupa.
Q P!ERROT e PIERROT

tambem em grande stock G Tratar a qualquer hora
(D �"ETALICO

e GS mais baixos preços • com Gernoth Urban á Ave-
�

.Vi • nida Rio Branco, no. 154.

: Da inegualavel Cia Qui- , Aproveítem I VENDE--SEmica Radia Brasileira e
.

... ....

";) F I"
- D no distrito d ..: Três Ria-

, Elequeiràs S. A. .jIO:;EÔ�� O roes ii chos, Biguassú, um terre-
� 4Yj II'.. '-7

O
no CQm a area de 1.600

:I li
metros de frente e 1.800 de

� Otima vantagem para revendedores • fundos, acompanhado de
�

•
duas casas de moradia pela

! CASA DAS M E IAS .. Rua Felipe Schmidt n: 2 "insignificante quantia de .

; . e 4:000$000.

••••••••••••eo•••••••••••••it•••".....
Tratar nesta redação.

Importante
A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação

do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-Ido 20 '(. no preço da lenha, e o pagamento deverá ser

feito no áto da entrega, a contar de I' de janeiro. ,��������iI�����fti!!!i���--
G••����������.gG-------� .D.����������..11m

I CASA TRÊS IRM.ÃOS I
O PAL.A.CI,_,O DAS SECAS I

G R A N D E L I QUI D A ç A O durante o mês de janeiro �
------------- �

o
•
•

T
-4\

ENOECS
Etnprera Naciorzal Construtora S. A.

dos Estados do Sul

Tem o prazer de felicitar o povo Catarinense desejan
do-lhe mil venturas nas festas de NATAL e ANO NOVO.
E faz lembrar qua resolveu ir.iciar seus negocios nesta cida
de, propocionando assim a oportunidade de V. S. se tomai

proprietario de má casa própria, sem sofrer modificação nas

suas economias.--Com prestações de 5$ e 10$000 poderá
V. S. ser proprietario de um rico bangaló a ser construido
onde desejar. -Aproveite a felicidade que sempre traz a

entrada de ano e faça um contráto com a RENDECSR para
construção de sua casa.-Procurem Sergio Araujo, rroviso
riamente Escritorio'i>R. Frei Caneca, 74 e verá como V. S.
póde se tornar proprietario de uma moderna casa, apenas
com módicas prestações mensais.

Precisa- se agentes de confiança e trabalhedores que
tenham grande conhecimento na pra�a.

A Casa Três Irmãos

Dr. Ivo d'Aquino

ACASAOUE

mais barato

VENCE

Advogado
Florianopol is

TELEFONE

Linhos irlandezes

TERNOSPARA

Veludo chiffon de todas
A

as cores

Sedas, Sedas e

mais Sedas

de lindas e variadíssilflas

padronagens

N,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I C a r los o e p c k e 518. �I
Msrtrtz: FL.ORIANOPOLIS 1_>Fl'lllaes em.ii

Blurnenau �- ..Joinville Sao Francisco Laguna _a�ea'�
Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secç�o deSeoção de
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,)ara terno! FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de nenerlciar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para offícinas mechanícas

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

Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: í' ades,
,

Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas , ocornoveís, Motores de esplosão, víotozes
Lã em noveIlos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos

labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmisszes: i .o ,

__ \lcolchoados e Colchas Louça sanitaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
Toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, a.ces-

Sapatos, chineIlos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço mechanlco
� Deposttaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e camaras de ar GC'ODYER �

I
Charutos eDANNEMANN. �ebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �

Emprez,a Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" 8 Max,. �
� Fabrica de Pontas "Rite h/taria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �:�"AVAYÂV.DA.�����tGl����ft���&�ÂV.A..VÂ��:

�••••------.------

Atentae bem I
•
•

• •

I Agencia Moderna de Pu- I
blicações, com séde em São Paulo,
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

� Federal e possue a carta patente n. 112
•

Formídaveis lortelol proprlos, tres vells
por semana, todas as segun·
daI, �er9as e IIxtas·felras,

Extração com globol de cr'stai.

•

I
•
O

I
•
•
•

"su. liA honestidade, pOil, OI ser

tel�l jão prealiônclado, pelo povo.

A�entes! SubmAgentes 8 Reguladores de Avulas (em Itodo, �os E,tadol
r:o Brasil, no Uruguai e nal principal.. praças eltrangelriIS.

Agentes em Ftorianopolts :

Campos Lobo & Cía.
Rua Conselheiro Mafa, 35 (sobrado) Caixa Postal. 19

TELEFONE N. 1.083 END. TELEGRAFltO ALLJA!v{-A

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes erY"'\ Blumenau e: Lages

-.."._ __ --

A Gazeta

Advoga.dos
I Accacio Mo-I

tó.io de advogada á rua

Visconde de Ouro Preto

Indica:

!Dr. Ricardol
Gottsmann

Ex·chefe da clínica do f-l.ospi
tal de Nürnberg, (P.vressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
Elpeclalls�a em:-clrurgla

geral

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

operações de plástica

Dr. ArturP ereira
e O livera

CUnlea médica de ertsn
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICVS

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

FONE-1595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

D r , Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

CONSULTORIO---Rua Tra-
ano N. I e das I O ás I 2 e

.

das I 5 ás I 6 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

'Lves Junior N'. 26 Vias Urinarias-Hemorroides

T Consultas:.ELEF . 1. I 3 I
das I 3 ás I 6 horas

O Pela manhã:
eseja concerta o

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

LO.JAS

GARCIA
,

Rua 15 de Novembro n. 70
BLUMENAUI

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-1'RICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES

(Tingimento a Indanthren - COres firm.�)
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 queo os estranjeiros) IFUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas d€

forragem, fabricação de maquinas I
em geral, (agricolas e industriais)
-moinhos de" fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLIS
Arnaldo Mararlh ão
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5TE�ERO

.

'(

. :,-'
I"

•

te I ra tem seu escrip-

n. 7(). - Phor.e- 1277.

I Caix 1 Postal, 110.

�
.���.\ÍwWtlr --� .. -

- ---.:...___. J .... '·-"---�."••���e)2.
I

,

�•••OeD.e. • •••••••••0 �Rua Trajano, 2 f,(sob.)
t)

"

O \
Fone 1325-At�ride. cha-

! Companhia "Aliança da Bahía"l
mados para o mtenor,

O .1
• FUNDADA EM 1870 O Or.Aderb�1 R.

• G
da Silva

: Seguros Terrestres e Maritimos I: RuaC���.V:���10 (sob.
li Incontestavelmente a PRIMEIRA dr.) Br'asil • Lones 1631 e

1290_1• •
10 CAPITAL RALIZADO 9.000:000$000
I' RESERVAS MAIS DE 38.000:000$000

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

1 Dr. ""edro de Moura Ferro 1
I

Advogado
Rua Trajano, rr 1 sobrado

1 Telephone n' 1548 I
1 :_.= Dr. Renato= 1
==Barbosa==

ADVOGADO

Médicos

(Curso de especialização em

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

Dr. Carlos Corrêa

Parles - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Maternidade]
Medico do Hospital

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Banco de Crédito
Popular e Agri-
cola de Santa

Catarina

(Soe. Coop. Resp. Lida.)

�Rua Trajano n. 16

(Edificio proprio)

Capital 136:700$000

,
Reserva 56:424$498

RECEBE DEP8SITOS

PABAHOO 05

ISEGUINTES JUROS:

C(C Limitada 5'(. ala.
C(C. Avisof'revioôj. ala.
Prazo Fixo S·(. ala.

Cirurgião
dentista

Dr .•H. Gg. Sippel

"lVIALZBIER"

�

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.

Tendo apparecido, ultlmamen
te, no mercado, bebidas de
outras procedencias sob o

mesmo nome, fica o Publico
avisado de que, para obter a

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

1/MALZBIER DA BRAHMA ",

verificando os rotulos.

ICHARUTOS?
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

Casa de Dlve.sões

Familiares
Vispora Imperial

O MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSÕES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cobrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado

pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, 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

_.� - ----

j
) Dr. 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.
Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

\
i
r

I
Leia a "Revista do Trabalho"

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 espírito e mantém uma secção ide consultas e informações.

IRIO DE JANEIRO - CAIXA POSTAL 1.246

PUBLICAÇÃO MENSAL
ASSINATURA ANUAL 20$0011 II

Jcckey Club Florianopolís Carioni !
Alfaíate da Moda

O mais elagante centro de diversões Iarni-
liares.

Luxo, seriedade, conforto e distinção,

Fsplendldo serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

cerni sm.e s.

RUA TRAJ ANO, Ia-sobrada-nos altos da
Sorveteria oloría

6 - Trradent. S 6

- .. \

(;asa das Passaras

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

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

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

Café e Restaurante

EM FLORIANOPOLIS E A CASA' JNDE MAIS BARATOE CuME

OlA"
GRANDE VARIEDADE NOS PRATC S

o Bom Dia

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A OAZErA-Florianopolis 18-1-1937 5
------ --------�-----------------------------------�------

AMAIORTEMPORAOA DE FUTE.BOL.
EM FL.ORIANOPOL.IS

Conlórme determina o art. 20.
das respectivas Instruções puhli
cadas no «Diario Olicia]» de 2
de Janeiro do corrente ao') e no

Boletim do Exercito no. J de 5
do mesmo mês, o concurso dos

cirurgiões dentistas candidátos a

matricula na Escoia de Saúde do
Exercito, toá lagar na mesma

ocasião em que fôr realizado o

de médicos e larmaceuticos, des
tinados a mesma Escola, portanto
na la. quinzena de fevereiro pró- Remessas
)(H!10, c!ev;_ ndo as inscrições estar

abertas durante o corrente mês de de din he i rO
Dezembro e ele Janeiro vindouro. Pa ra o ex te-

Nos termos das citadas instru- r i O ...

çõ.s, o cand.dato deve ser diplo- RIO, 15 - A proposito da
n ado por escola oficial ou equi- remessa de dinheiro para fora do
parada, ser reservista e ter, no país, o ministro da Fazenda re

máximo 28 anos de idade. sol veu que as n messas de quan-
O quadro de cirúrgiões den- tias para o estranjeiro, em titulas

tista do EXffcíto é constituído e juros eventuais, estão sujeitos á
de 102 oficiais, existindo presen- taxa ele oito perceuto, de que
temente uma vaga de capitão, 40 tratam os artigos I 74 e 175 do
de primeiros tenentes e 45 de regulamento de imposto sobre a

segundos tenentes. renda.
t<eallzado o exame de admis- Essa laxação não ràde ficar

são o candidato é nomeado 20. subordinada ao disposto da clau
Tenente percebendo os venci- sula contratual anterior, pcis tal
mentos e regalias ao posto, lican- importaria em restringir a parti
do a cursar nesta qualidade a culares o direito de tribulação ao

Escola de Saúde. pod r publico.
O Centro de Preparação Mi· Não tendo feito o desconto

litar e Naval encarregar-se-á dê I em 1912 Co 1933, por ele res

fornecer detalhes cornplétos e

en-I ponde a interessada, na forma
caminhar os documentos dos in- prevista pelo paragrafo sexto do
teressados que endereçarão o pe- orimeirc daqu-les dt> PO! itivos.
dido inicial de mtormações a Deu provimento ao recurso do
Caixa Postal, 2793--Rio, acom- represemante da Fazenda, para
panhado de um envelope subs- reformando o acordão recorrido
críto e selado para resposta. restabelecer integralmente a deci-

Os interessados residentes no são da instancia inferior».
Rio e Niterói serão atendidos á
Rua Lucidio Lago, 88--Tel.
29-23-44.

.,

o C. A. ESTUDANTES,
SE F. C. COMBINADO

Quem quer'36
ser oficial são
dentista do

Exercito?

sindicatos
solidários

.� \

RIO, IS-Assinada, por 36
sindicatos operarios, foi enviada
ao sr. Agamenon Magalhãea uma

moção de inteira solidariedade e

desagravo, a proposito das acu

sações formuladas pelo sr. Adal
berto Corrêa tendo sido dada
ciência disso ás autoridades da
Republica, á Câmara e ao Se'
nado.

CAFE' BOM SO' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pauclloal

,

Maqulna de gêlo
Delambert vende por...

8:000$000 um aparelharnen
tu para produzir 500 quilos
por dia c com ·todo o mate
rial necessario para uma ca

mara frigorifica de 36m2 de
base.
Esta venda entende-se até

31 de janeiro de J 937.

MAQUINA PARA GELO
DELAMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insignificante, um apare
lhamento completo,

Instituto
Mate

do

de Curítiba, realizará 1I0S dias 24, as e 31, respectivamente com o

e o vencedor do •• encontro, três magnificos jogos.
FIGUEIREN-

" crime Suicídio d\l industrialRepete-se
---.�������������

do século" Paulo Wemuth

disparou um tiro de
_

caça
deira na fonte direita

A vila de Gaspar foi sobresll-Ilho, recebendo assim toda a carga

tada, ante-ontem, ás primeiras ho- à queima roupa, espalhando-se os

ras, com a dolorosa noticia, de grãos de chumbo pelo cerebro e

haver o acreditado negociante e provocando além de forte himor
industrial sr. Paulo Wemuth,aten- ragia grande derramamento da
tado contra a existencia. massa enceíalica.
A população dirigiu-se para Paulo Wemuth era muito bem-

a residencia do suicida, possuida quisto e largamente conhecido nos

de verdadeira emoção, tendo pela meios comercrais dos municípios
10:OOO$OOO autoridade policial sido tomadas vizinhos.
E' O custo das modernas

as providencias requeridas em ta-
-----------------

.

h f SENHORITA! Acompanhecasin as que o erecemos men·
sos tais.

I feli d a Modasa mente aos elizar os que Pelo exame cadavérico ficou
se inscreverem em nossos constatado, haver o infeliz indus- comprando suas Bolsas e Cintos na

planos.c-apenas 5$000 pOi trial se utilizado de uma espingar-
mês.

.,.

I da caçadeira, encostando o cano I
Casa. M acedon ia

Procurem=-Sergio Araújo: á fonte direita e puxando o gati- A C .

provo Escrt. Frei Caneca, 74 asa que mais barato vende

Entrou a I
A Gazeta

.

b . Desportivaa rra Redator:Acloll d� Vasconcelos

com agua aberta 'Campeonato sul-
Com destino aos portos . ddo sul, entrou ôntern a barra! amencano,e

a chata -Arataú-, do Lloyd ] futebol
Nacional, hasteando em um

I

dos mastros o sinal de ava-
I Nos in.ernacionais venficados

. ôntem em Buenos Aires, em dis-na.

O barco cm questão, que puta do Campeonato sul-ameri-
traz um importante carrega- cano de futeból, foram verifica
mento de carvão e madeira, dos os seguintes scores:

na veganda ientamente, an-
I

Argentinos-I. Peruanos-O.
corou com as devidas pre- Paraguaí-3. Chile- 2.

cauções. Os brasileiros jogarão amanhã
Informada a respectiva com os uruguaios.

agencia. constatou-se a exis
tencia de agua aberta, com

a inundação de alguns po
rões, o que punha em gra
v-: risco a estabilidade da
embarcação.
Comunicado o acidente á

Justiça Federal, foram torna
rias imediatamente todas as

providencias no sentido de
proccde�se á descarga de
parte das mercadorias, afim
de aliviar a embarcação, de
molde a evitar o seu naufra
gio e ser recolhida ao esta
leiro da Rita Maria para o

necessario reparo.
----••••••

O
•
•
•
"
•

Os "G-Men" acham ..se ás
.rAltas com uma

nova pista
EVERETT, 17 -OsIlC-Men" i policia descobriu uma cova cavada

foram informados que na ruadru- no terreno de argila azul, terra na

gada de seis do corrente houve qual foram encontrados fragrrentos
quem ouvisse um choro de criança das unhas da pequena vitima.
nas proximidades de Everett,tendo
as autoridades ordenado a prisão
de um individuo que tem a ma-

I
nia de dissecar animais, sendo seu

divertimento predi!éto o lançamen
to de facas. Esse individuo móra
nas proximidades do local onde
foi encontrado o corpo do peque
no Mattson. No mesmo local a

O sr. dr. Nerêu Ramos exami
nou detidamente a minuta do acôr
do entre Santa Catarina e o Co
vêrno Federal, sobre a articulação
e coordenação dos nossos Serviços
de Fomento Agricola com o do
Ministerio da Agricultuta.

O referido acôrdo será assina-
Delamber! do hoje ou am anhã.

__ GG••••------.8.�m
Recebemos a seguinte �comu- •

nicação: nJOINVILE, 13 de ja- G Cd' t M t P d· Jneiro de 1937. A' ILUSTRA- G r e I o U U o r e I aDA REDAÇ...O DE nA GA- •
ZETAn FLORIANOPOLlS �
�enhor Redator:-.Tenho a sa- •
bsfação de comumr a V.S. que,
em Assembléia Geral Ordinaria
dos Associados deste Instituto,
foi eleita, nesta data, a nova di
retoria desta Associação, para o

exercício corrente, ficando ames·

ma assim constituída: Presidente,
Hans Jordan; Vice presidente,
Antonio Procopia\t; J. Secreta-
rio, Arnaldo Moreira Pouat; 2.
Secretario, Emiliano Abrão Se- •
eme; 1.. . Tesoureiro, José
IWolff; 2. Tesoureiro, Wenzel
Kahlhoffer.

C;AR-rAZES
DO DI·�

CNE REX, ás 5. 7 e 8,30
horas, Sereia do Alaska, com

- lap. West e Victor Mac Laglen.
CINE ROYAL, ás 8 horas,

Um sonho que passou, com

Kate von Nagy e Willy Eichber
gero
C!NR ODEON, o lider, foca

lisa, ás 5, 6,45 e 8,30 horas-o
Bala de prata, com Tom Tyler.

LUCA-SE a casa da
.iP�i\.rLla Esteves juníor TI.

179 com muitos quartos no

andar térreo e 110 posterior,
com ótima instalação de bar
beiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola. Campeonato Sul

Americano
Dia 27[12 _ .. Brasil x Peru

3x2.
Dia 30[ J 2-Argentina x Chi

le 2x 1.
Dia 2[1 - Paraguaí x UIU·

guai 4x2.
Dia 3[l-Brasil x Chile 6x4.
Dia 61.1 -Uruguai x Peru 4x2
Dia 9[l-Argentina x I )ara-

guai 6x1.
Dia 10[1 - Uruguai x Chile

Ox3.
Dia 13[l-BiasilxParaguai 5xO
Dia 1611-Argentina,c Perú J xO
Dia 17[ I-Paraguai x Chile 3x2
Dia 19(1-Brasil x Uruguai
Dia 2 J I J _.- Perú x Chile
Dia 23(1- Brasil x Argentina
ou Uruguai

Dia 24(I-Perú x Paraguai
Dia 30[ J -Argentina JC Brasil

ou Uruguai.

c:�.-v;,-C)S de�""",,fY, ''(.''v'

For'nento
Agrícola

C0LOCAÇÕES
Países Jogos Pontos
Brasil 3 6
Argentina 3 6
Uruguaí 3 2
Par:lguaí 4 4
flerú 3 O
Chile 4 2

o maior e mais acreditado
sorteios do Brasil

clube de

A CREDITO MUTUO PFlE-
D IA LO!, destaca-se das mais sérias e vantajosas sociedades porque:

-a joia de entrada é accessivel a todos-2$OUO

-exige apenas a contribuição de I $000 para cada sorteio

-a extração de seus premios é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cadernetas inscritas.

• ALUGA-SE o andar ter
reo da rua Trajano n.

; IS com compartimento para
escritório. Tratar no Banco A Serraria Delambert
Agricola. vende a dinheiro, mas a

melhor lenha.
Não fuja da oportu- FONE. 1.100

nidade
Procure fazer um contrato Reorganiza-

com a ENDECS para gosar çao da nossa
o confôrto de uma moderna pecu a r ia
casa, que oferecemos mensal- O sr. dr. Nerêu Ramos mante�
mente

. .

ve com o sr. Odilon Braga de-
Procure o DIretor prcvlso- morada conferencia, sobre o me

riamente no REser. a R. Frei Ihor modo de reorganizar a pc-
Caneca, 74. cuaria �m Santa Catarina,

Comissão de Contas
-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois !:iorteios mensais são efetuados em sua pró�
pria séde em� FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e J 8, ás 15 horas.

a Apressa i."os, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na •
G •
8 CREDITO �'"UTUO PF�EDIAL G
• •
••••••-----------.00---------------·••••••••

Olimpio Nobrega de Oliveira,
Artur Pereira, Artur Vaesar Ju
mor.

Sirvo-me de ensejo para reite
rar a segurança de minha eleva·
da consideração e apreço. Aten
ciosas saudações. (a) HANS
JORDAN, flresidente do Insti
tuto.

�. .

6 TRAJANO 6

Eleições
o prazo não
será prote

lado

O sr. Miranda Jordão, presi
dente do Instituto da Ordem dos
Advogados do Brasil, ouvido sô
bre a data da eleição presidencial,
declarou:

"O texto constitu cional é per
feitamente claro, por isso que fixa
a eleição para "120 dias antes
do termino do quadriénio!'. Ten
do sido fixado o termino, nas

disposições transitórias para o dia
3 de janeiro de J 938, segue-se
que a eleição será feita, precisa
e obrigatoriamente, no dia 3 de
setembro, ou, retroagindo, o dia
exáto correspondente aos referi
dos 120 dias.

«E' verdade que a Constituí
ção dá competencia á justiça
eleitoral para fixar a data das
eleições, IT as sómente no.caso em

que as eleições não se achem de
terminadas pela Constituição.

O sr. Miranda Valverde ma

nifestou-se no mesmo sentido,
achando que nos quatro mêses
exigidos a justiça eleitoral póde
expedir o diploma para o candi
dato eleito e que só uma alte
ração profunda da lei poderá
permitir a apuração dentro de
um prazo inferior ao estipulado
pela Constituição".

Quartel de
Blumenau

Segundo noticias recebidas de
Curitiba, sabemos que pelo co·

mando da 5a. Região Militar es

tão sendo tomadas as últimas pro�
videncias orçamentarias, para o

inicio dentro de breve praso, das
obras do novo prédio, destinado
a uma unidade do Exercito, que
alí irá aquartelar.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tenis Clube
Definitivamente assente, Buch, p6de, hoje, o Líra con- Damos a seguir o progra

realizar-se-á, dia 30 do cor- tar com uma magnifica séde ma das festividades que as

rente ,![mês, a inauguração, social. sínalarão o solene áto da

com assinaladas homenagens. Podemos, sem receio] al� hauguração:'1 �:; <.- . ..::

do magestoso prédio onde gum de incidir em êrro, afir-' A's 9 ..horas hasteamento

-�''I mar que ao Lira cabe a pri
masia de possuir, em todo
o nosso Estado, o melhor, o

mais coníortavel e importan
te edificio, que abrigará, da
qui ha poucos dias, a fina
s o c i e dade florianopolitcna
nas soirées carnavalescas.

O lindo nobilitariu, assim
como o material de Ilumina
ção elétrica, o mais rnoder
,10 e luxuoso, está sendo
montado.
Afim de últimar os prepa

rativos, para o próximo dia

,0, os diretores do Lira co

municam, por nosso inter
media, que, de amanhã em

.".�C_"��•._"=� .� diante, o euíficío daquela so

ciedade permanecerá fecha-

VITOR BUSCH, o cavalheiro do aos visitantes.

Presidente do Lira
..... '

I Yh. r ;(;.[:1 "I _ ,1\�t.1 do ...

(rI) (ll)� pí 1'l\.,If-i .n der-]
na arquitetura .i..tada d.

requintado conforto, o novo

prédio do Lira vem favore
c-r além dos associad JS da

quela vitóriosa sociedade o

urbanism« da nossa capital.
Resultados de desmedidos

e estenuantes esforços dos
seus abnegados diretores,
destacando-se em primeira
plana a figura símpatica e

dinêmica de Alberto Brüg- .,;.

gmann, secundado nessa alan W

nobilitante pelos não menos C t b tvalorosos srs.Pedro Gevaerd, ORLANDO FERNANDES, o
ar a a er a

.

Orlando Fernandes e Vitor ativo Secretario AO SR. PRESIDENTE DA IASSOCIAÇÃO HELENICA
Nossa Vida rHE6Am UH5

SAO CONSTANTINO i
Des. Alves Nogueira �
Em avião da Condor chegou NESTA

ontem a esta capital, o sr. desem- Sr. presidente.
Antonio Paschoal Apostolo bargador João A Alves Neguei- No jornal Diario da Tarde

Assinalou-se na data de on- ra, da Côrte de Apelação do de 12 do corrente, lí que o reve

tem, a passagem do aniversario visinho Estado do Rio Grande rendo Grego faz esforços afim de
natalício do presado comerciante do Sul. construir a Egreja Ortodoxa no

patricio sr. Antonio Paschoal
""

terreno que adquiriu com doações
Apostolo, proprietario do concei- E'ALErlmEHTO_l do seu fiel rebanho.
tuado Café Java. Faleceu ante-ontem, a menina Sabedor de que a Associação

Muitissimo estimado e querido Selma, filhinha do sr. JOàO Fer- Heleni-:a possúe perto de 15 con

em nossa capital, onde disfruta nandes Guedes Junior. tos, pergunto a v. s. porque a As·
um largo circulo de amizades, o sociação não os entrega ao teve-

distinto aniversariante foi grande-. Na residencia dos seus pais rendo para construir a Egreja Oro
mente, felicitado. faleceu, ontem, o menino Hamil- todoxa, uma vez que tais fundos
A Gazeta cumprimenta-o. ton, filhinho do sr, Leoncio Mar- se destinam a este fim?

ques Firmo, cabo do 14 B. C. Esperando esclarecimentos,sau-
do-vos atentamente.

Um seu patrício

AHIVER5ARI05

Paulo Fantes
Transcorre hoje, o aniversario

natalicio do jovem estudante con·

terrâneo Paulo Fontes, doutoran
do em Medicina.

PAZEm r�H05 H01B

o sr. Atanasio Emanuelides:
a senhorinha Nair Bassadona;
a exma. sra. d. Etelvina AI-

cidia de Andrade.

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES

ALBERTO BRUGGMANN, o

incansavel Tesoureiro

dos quatro pavilhões.
l\ ]�; _:O h ras e=sã : s )1("-

ne e lavratura da {\l.a de inau- .

guração.
A's 21 horas inauguração do
prédio, com a assistenca do
Prefeito da Cidade.
A's 21,30 horas inaugura

ção do salão das danças.
que terão inicio após o áto.

) )essa cerimonia participa
rá o sr. dr. Nerêu Ramos,
governador do Estado, espe
cialmente convidado para es
te fim.
O traje exigido será a

rigor ou branco.

•

e irrvpo-
do Líra

Concurso
Acha-se aberta na Contadoria

Geral do Estado, com o prazo
de 30 dias a contar de 11 do
corrente, a inscrição de candidá
tos ao concurso de 30. escritu
rario da referida repartição.

o v o

ENFERMO
Atberto de Ol íve-ra

RIO, 16 (BAND)- O poé
ta Alberto de Oliveira, que se

eocontra doente, teve o seu es

tado de saúde agravado.
Os médicos consideram o está

do do poéta desesperador.

FLORIANOPOLIS, Segunda-feira, 18 Janeiro de 1937

Descoberto no escon ..

derijo
CURITIBA, 17 -A poli

cia teve conhecimento de que se

achavam escondidos na casa de
um negociante estabelecido na

Barrinha o ex-capitão Costa Lei
te e dois amigos seus, os srs.

Jorge Heler e Carlos Ernestü
Schulz, todos pregadores das

inspetor Bnf.edito Costa Sobri
nho, conhecido por Chumba, não
tomou as providencias para que
fosse cercada a casa e entrou no

seu interior, entregando-se em lú
ta corporal com o capitão Costa

doutrinhas comunístas. Leite e seus companheiros, que
Certas da informação as auto- I eagiram contra a ordem de pi i·

ridades policiais para ali se diri- são. Ao cabo da luta os íoragi
giram, tendo a' frente o proprio dos se evadiram, deixando ferido
chefe. A diligencia, porém, não um t:!os auxiliares de Chumba.
deu o esperado resultado. por- DF

-

h t
qua uo indo antes ao estabeleci-

I
umern C aru os

mento comercial de Barrinha, o. '''PRINCIPE DE GALLES"

Arnaldo Maranhão
Rua ..João Pinto n. 5, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
f PHONF 1 -'34'3

TELE \

( GRA�.1MA "A Igodão"
FLORIANQPOLIS

SUB�AGENTE EM JOINV!LLE:

Empresa Industrta e Agrcoa P ll·nitil Ltd s

RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-IY)
Na quall:jade d� exclusivo Repre

sentante de fabric�a!""ltes e exportado
res, vef....de os seguintes artigos, ofe'-e
cendo excepcionais vantag-�ns:
Tecidos GROSSOS, MEDIOS e FINOS, de seis fabricas de PARAHYBA, RIO

DE JANEIRO, S.I>AULO e MINAS GERAIS

Sacaria de aniagem e de algodão, para café,
fecula, herva·mate, etc., de PERNAMBUCO.

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

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha,

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 Fundição).
Algodão em rama para as fiações, das seis maiores Organizações Expor

tador::ts, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, PER

N/�!V\.B<JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Cmisas de tricot, de B �l).) QUE.

Madeiras aparelhadas, de RIO .00 SUL

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

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

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

-__-

- TRA.JANO -

I

..•:'.'ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




