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Sem quaisquer Ilgações politicas.

CALLADO

engenheira Haroldo

Governador
da EstadoReoartição modelar

Um vespertino publicou. ontem. ha, E' o número do telefone da Surgirá hoje, ás 8.30 horas,
ver-lhe constado que seria nomeado na Praça 15, espalhando alegria,d P d G I d CC'NSTRUTORA "ENDECS"para o cargo e rocura or era o o bem organicado cordão cama- H·

· ,

h f tEstado. na vag2: aberta pela elevação Rua Tiradentes N. 52:-Procurtm valesco "Cordão do Amôr." OJe, Ja ouve a r u rado dr. Henrique Fontes a membro da
nossa maís alta Côrte de Justiça. �

=z:: -:;:- -=- _

O recurEZO do S e r à b I o que a d a
Os prêço� é que nã_a esti.

P. R .. P.
�����I��_ Iveram mUito de acordo....

pr:��o 2�a (l�Ate��v��ei�o� Toda a costa de Portugal
o procurador geral do Tri
bunal Superior Eleitoral, sr.

Macdowell da Costa, deve
rá apresentar o seu parecer
sobre os fundamentos do re

curso interposto pelo P. R.
P. contra a eleição do sr.

Cardoso de Mélo Neto para.
o cargo de governador de S.!
Paulo.
Depois dessa data o refe

rido processo seguirá para o

relator desembargador Ovi
dio Romero, este imediata-Imente pedirá data para o

julgamento.
A Serraria Delambert

vende a dinheiro, m�s a

melhor 1('l1ha. IFON E. 1.100
I

Outro
cal�didato

Juizado de RIO, 25 (BAND)-Surgiu f etc. do governo dilquele país

B outro candidato á vaga de se ter manisfestado contrario ao

rusque Alberto de Oliveira da Aca- estabelecimento do controle terres-

Em re�entt: decreto governa- demia Brasileira de Letras. tre da fronteira espanhóla.
mental foi nomeado juiz de Di- i O poeta Leão de Vascon� Apreciando a inespE;;avel ati
reito de Brusqu� o sr. dr. Albi- celos, que em certame na- tude da Inglatera, escreve O cor
no do Sá FIlho, que durante cional foi eleito «Príncipe reio da Manhã:
muito tempo exerceu identica dos Poetas Moços uo Brasil», Por mais elevados e desinte
fUIlCÇão na camarclt de Urussan- almeja a cadeira do «princi'j ressados que sejam os propos)to�,
86• pe dos Poetas Brasileiros». não-intervencionistas do guverno

Q dinamismo do
Pederneiras
A filantropia nobilitante
que é um exe,-rlplo

de lei, pintada de pixe, tendo
sido projetada e construida pela
Diretoria de Esfradas, por inter
medio da Residencia de Tuba-

Se o governo não tem des
curado os serviços rodoviarios,
como sondo um dos problen.as
de maior relevancia para o de
sen vol virnento das popul-çõe i, que
(l mesmo é diz-r para o pro

gCt sso do Estado, cabe, como

de justiça, salientar igualmente
fl atuação da Dlfetoria de Es
tradas, a cuja frente se encon

tia o distinto engenheiro dr. Ha
ruir].:, Pederneiras, que tem reve

lado no cumprimento dos deve
res concernentes ao elevado cargo

que desempenha, a par de IJm

zêlo inexcedivel, as provas mais

expressivas da sua alta crmpe-
tencia técnica. I

Resulta dêsse zêlo e dessa Icornpetencia, o modo de como

está sendo executada a conserva

ção das estradas, que se apresen
tam como um exemplo, realçado
por todos os que pelo nosso Es
lado transitam.

Ainda últimameote duas pon
tes foram inauguradas, abrindo
de tal modo o trafego mais de
safogadamente. A primeira, sobre
o Mãe Laiza, no distrito de
Nova Treviso, mumcipio de

Urussanga, iniciada a I 7 de
setembro e terminada a 28 de
novembro do an i findo, tendo
40 metros de com � rimento pur
4 de largura, dois vãos de 20
metros e dois encontros e um

pilar central de pedra argamassa
da com cimento e areia.

A superestrutura é de madeira

rão.

Os encontros e o pilar central,
foram construidos pela prefeitura
de Urussanga, sendo n-cessario
rebaixar a alvenaria de pedra,
para dar entrada ás vigas princi
pais e respectivo apoio, sendo

dispendida a impor tancia total

Nota s

Maquina para Gelo
DELAMBERT vende até

o dia 31 de Janeiro por pre
ço insígnitícante um apare
lhamento completo.

Compras
de aço e ferre)

Mais de um milhão de contos,
precisamente 1.10 l.ú82 contos,

gastámos com a importacão de
ftIro e aço, como materia prima
e em manufaturas nos onze pri
meiros mêses do ano passado.

Como materia prima entraram

em nossos portos 95.986 to;,e

ladas de ferro e aço, no valor de
100.365 contos.

Como manufaturas de ferro e

aço recehemos 198.084 tonela
das, no valor de 346.579 con

tos, e 53.253 toneladas de ma

deiras, aparelhos, utensilios e fer
ramentas, no valor de 654. 138

------- -

contos.

Em volume e valor foram as

maiores compras que já realill\
m)s dêsses artigos.

I néditismo pol lttco
RIO, 26-Um caso inédito na nossa historia politica

vem de passar-se no Ceará.
Todo o govêrno fez retiro religioso na igreja de Cris

to-Rei, durante três dias, tendo participado o governador
do Estado sr. Menezes Pimentel, acompanhado dos secre
tarios do Interior, Fazenda, Instrução, diretor do Liceu,

./' .� presidente da Côrte de Apelação, além de varios deputa-

":1'::'�/:@ j
dos estaduais, vere.adores e professores.

.

::.:s,l%ll O padre Camilo Torrens que pregou durante o retí-

111 ro, resaltou aAsignificação da pres�nça ao mesmo dos mem-

�
bras

dOOg::n:�rque dos governadores
RIO, 26 - o embarque dos governadores de Minas

Gerais, da Baía e de Santa Catarina, foi o aconteci
mento politico do dia.

No cáes Mauá, a hora da partida do «Andalucia Star> I

estava todo o mundo do partidarismo, no que ele tem
de mais representativo, quer do governismo, quer da
oposição.

Deste último grupo viam-se, entre outras muitas fi
dr. ClaribalteEalvão, atual Secretaro Mel!o, Netdo de outras personalidades guras, os srs. José Augusto, João Neves e Artur Santos.da Seguranca Pública. po iticas e estaque. E t ituaci t

. . .

O fáto dá notícia ter sido veicule- Tomando o trem. desembarcou na . _

n re os SI. uaciorus as aparecI�m os ministros da
da depois de haver passado pelas gare da estação da Luz ás 1O.27.sendo Viação, da Agricultura e da Educaçao, o embaixador Os
=fôrcas caudínas" do lapis vermelho. alí aguardado pelos secretarios de

I
valdo Aranha, toda a bancada baíana que apoia o govêr

deixou-nos meio crentes da sua vera- Estado. ,representanle do go�erna,dor. no federal na Câmara e no Senado, muitos deputados e
cidade. marechaIS, de .todos o,s partídos, ru-: senadores, o governador Lima Cavalcanti, o sr. VilobaldoFelizmente. minutos passados. to- mando apos os cumprimentos, de au- r Campos diretor do Banco do Brasil etc etcpávamos á entrada do Caf! Bubi aque- tomovel, para o Hotel Esplanada.pre- ,

'
..'.'. .

Ie Secretario. no momento em que cedido por batedores da guarda civil. Está sendo exercida assim -uma verdadelra tentativa
mostrava ao dr. Ulisses Costa a no- Ao meio dia visitou o sr. MeTo de sedução, por parte de São Paulo, em tomo dos gover-
tida em questão, Neto nos Campos Eliseos, de norando- r adores óra em vilegiatura.

Interpelado pela nossa reportagem .se em palestra cordialissíma.
política, � u 1 Excía, respondeu. nada O sr. dr. Nerêu Ramos permanece
lhe constar a tal respeito, nunca ter rá em São Paulo até sexta-feira. vol
ouvido falar em tal assunto, nem tando nesse dia novamente ao Rio de
haver jamais sido abordado por quem Ianeiro, regressando a Florianopolís,
de direito sobre o caso em aprêço... possivelmente, no avião de domingo

próximo.

O sr, dr. Nerêu Ramos, acompa
nhado dos srs. Benedito Valadares �

Iurací de Magalhães. chegou a Santos
no "Andaluria Star", onde foi rece
bido pelo representante do governador

de um chefe

A data das eleições
RIO, 26 - O Tribunal Superior de Justiça E!eitoral,

marcou as eleições para presidente da República, senado
res e deputados federais para 3 de janeiro de 1938.

Teremos insucesso?
RIO, 26-Diz-se que todo o trabalho no sentido da

candidatura do sr. Armando de Sales não está sendo be:n
sucedido.

.

.

Os que são iniciados em questões politíca-, dizem
até que já agora o que se procura em Sã) Paulo e urna
formula honrosa, por onde possa o sr. Armando (�.:. Sales
Oliveira saír àa situação em que se encontra sem gran-
des massadas.

.

t.
,,'

. ,

de 10:2) 8$100.
A segundo, sobre o rio Con

ceição, na estrada Itajaí-Brus
que, tendo sido conclui da a 12
de dezembro último, foi inaugu
rada no dia seguinte construída'
de madeira de lei, obedecendo
ao típo Howe, coberta com fo
j'1as de zinco, foi calculada para
uma compressora de 8,5 tone

ladas e uma carga de 400 quilos.
(Contin_ua_ na 6a. pagina)

e fátos
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RIO, 26 -- O Correio da
Manhã ataca violentamente o

bloqueio que se diz vai ser exer
crdo pela esquadra inglêsa em

toda a costa de PurtugaJ, pelo

inglês em relação a' guerra civil
na Espanha, é inconcebivel que,
para realiza-los, se prepare urna

violação escandalosa da sober=
nia de um país que possue um

dos governos mais estavei& e pres
tigi,)sos da atualidl'lde.

Corno conceber que a França,
tão ciosa em materia de digni
dade ;lacional, possa estar dt;
acôrdo com semelhank afronta
aos brios de um povo de tão

glorio�as e beroiras tradições! E
sela' po<,sivel que a Italia e a

Alemanha, do;� Estados totaltta
rios corno Portugal, o primeiro
camreão das tradições e dos
ldéais da latinidade e o �segundo
que' encal na a reação de um povo
contra as humiihações e restrições
impostas a' sua soberania por
outros Estados, venham, não só
a aceitar, mas ainda a colaborar
nun plane de que faz parte o

bloqueio do litoral português?
Caso se realize essa mutila

ção, temporal ia é verdade, mas

nem por isso menos grl\ve dn 1 on

to de vista moral, da soberania
lusa, pl)dp.ra' o bolchevismo rego
sijar-se com a cegueira e a im

previd.::ncia dos que com tama

nha candura, pretendem facilitar

O sr. Oliveira Salazar

l:.

Fartamente ab rstecida, rea
lizou-se, hoje, a costumada
feira semanal, suspensa ha
duas semanas por motivo da
chamada gréve dos pornbei
r )s, a qual esteve largamen
te concorrida, registrando-se
alguns negocios de relativo
vulto.
Os prêços, embora mais

convidativos, mantiveram-se
ainda longe das possibilida
des ca quasí totalirlade da
população.

A questão é muito séria,
demandando, p0r isso. de
um acurado estudo, de mol
de a harmonisar os intercs-

ses do comércio com os do
povo.
A' Comissão Municipal de

r abelamento cabe essa ta
réía, que é de uma altíssima
responsabilidade, e s t a n d o
nessa instituição postos pre
sentemente os olhJs da po
pulação. ávida por uma so

lução que possa garantir, so
bretudJ ás classes menos

abastadas� o desafôgo que ha
a t'sperar das providencias
acertadas dos homens a quem
o Prefeito da Capital incum
biu de serem o fiél da ba
lança entre os que compram
e os que vendem.

CAFE' BO,\il SO' NO De todos os gêlleros, o

..JAVA cpe registrou mais baixo pre·
PI ço foi a batata, que no V3-raça 15 de Novembro

II rêj'o era vendida a 600 re'l'sAntonio Paschoa'
���������� o quilo.
a sua empreitada domolidora e

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

subversiva. I Aos professo.A opinião publica brasileira
manifesta a mais veemente re- res estaduais
flulsa a' idéa do bloquc:o mari
timo de Portugal, por considera
Ia um ultraje a uma nação que,
unida ao drasil por tão fortes
laços de sangue e de cultura, é,
tambem, um dos balucutes orJostos
a' avançada das forças de sub
vérsão socill�

° �epartamento de Educação,
em edlt�l pul--licado no Diario
Oficial comunicando Que os di
retores dos Grupos Escolares. e

escolas isoladas, devem estar nas

rc:spectivas sédes nos dias deter
minados, em lei,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gazeta NO L..AR��
por M,OD�ME MARIE

Para a dona
decasa

Quando a sôpa está mui
to salgalda, adicionam-se-lhe
umas rodela de batatas crúa
e deixa-se ferver mais um

pouco.

dentro de uma lata. cheia de
areia humida. Quando esta
areia secar, torna-se a hu
medece-la. A areia deve che
gar até quasi á beira da tije
la que contém a manteiga, e

dentro da qual j<i não é pre
císo colocar a agua.

PARA A I ImportanteNo IVA A SERRARIA DELAMBERT atendendo a situação
Casar é, para a mulher, co- Não se deve aconselhar á jo- do momento resolve beneficiar a sua freguezia, baixan-

meçar a vida, é correr o vela- vem desposada que veja no ho- do 20 '(. no preço da lenha, e o pagamento ?everá ser

rio de uma existencia ignorada, mem um ser capaz de más ações, feito no áto da entrega, a contar de I' de JaneIro.
aberta ao seu sentimento. capaz de chegar á tírania pelo

Para abordar êesse têma, era seu orgulho masculino, pondo-a
melhor dizer como o pensador assim de prevenção, mns l;uia
francês "Queria escrever com o la. explicando-lhe que tem nas

sangue de rosa, ou com o pô mãos '\ fôrma de manter a ilusão Os alimentos assados no forno MESA DOS TOUREIROS
dourado das azas de uma mari- no .c?mpanheiro, fazend� sua a I

são uma salvação para os dias
posa". definição acertada de Jul�o Da�- quentes do verão, pois não reque-

Casar é, assim. como entrar tas:-"Olha que os mar�dos sao
tem o cuidado constante dos que

em um mundo vastissimo, que como os gatos-querem a dona, são preparados sobre o fogo vivo
.

d ., "
se pode !imagínar conforme ae mas querem am a mais a casa.

e são mais agradaveis de comer,

tendencias, os gostos, as idéas Uma mulher carrancud�: e,ner- pois não provocam tanto calor.
assinaladas. O lar permite as va. Uma �ulh;r a!egre, o:lmls�a, Além de tudo, um jantar feito no

f�n�asia� e tolera as creações pes- I C�DJ o
.

SOrriSO a flor d.os lablO� forno é sempre mais. rapi�o do
soais, Isto sem aparta-lo da sua cxpresslv�, possue o maior tesou

que outro qualquer. EIs aqui, por
missão fundamental. ro, que e o encanto, acolhedor exemplo, um cujos pratos levam

Por isso as mães, ás vesperas e grato. a mesma quantidade de tempo
do casamenlo das filhas, empe- E' nessa doçura de canetas,

para assar e podem ser retirados
nham-se em ensinar e traçar á de ternuras, que o homem gosta do forno diretamente para a mesa,
futura esposa uma linha de con- de abandon�r,-se. ..

em perfeitas condições de serem

duta, urna norma de felicidade, Esse espinto leminino, que sa- servidos.
pratica como um manu.al. l e dominar os, nervos, q.ue sabe Com uma simples salada de

Mas o amor propno, o de- s�r arnave], fara q.ue ,a Vida des- alface para dar um aspecto mais

sejo materno de gravitar na exis- I�se mansarnen�e, inspirando con -

fresco, este jantar é delicioso para
tencia do novo casamento. o ca- fiança e respeito e aumentando

os dias quentes de verão:

rinho imenso pela filha que se o seu poder,
desgarra do tronco original, de- ---'-'-7--8--0-'-'--formam a realidade da vida, sur-

gindo o egoismo, quasi justifica
veJ.

As noivas recebem em silen
Pasteis de pecegos.cio, pacientemente, todas as ad-

Rua Tiratende N' 52:--Procurem Café.
vertencias que lhes fazem com

h(Assar durante uma ora e
a melhor das intenções mas.sa- TR ICO ,.. f d• quinze minutos, com um ogo e
bem ir ao pé do altar com as

350 gráos F.).idéas confusas pelo papel que
lhes compete desempenhar. ape- Ponto floreado "FONDUE" Df. QUEIJO
nas extinta a claridade da lua

Ia. carreira-l tricot,laçada I ASSADO
de mel. apenas desvanecido o

tricoto 3 juntos, 1 tricot, laçada 5 o�os. . .

período intenso da paixão. quan- tricot, laçada I tricot,3 juntos, 1 chicara e sete oitavos de mIO-

do o repouso substitue a exal- lo de pão.tricot, etc.
tação, quando o extase, a sere-

2a. carreira-toda de meia. 1 chicara e meia de leite.
nidade tomam o lagar dos trans- .

I 1 3[4 de colher de chá de sal.3a. carreira.c-igua á a.

porles dos primeiros tempos, 114 de colhei' de chá de mos-

auando em suma, se começa a Divisivel por 5 tarda.
;efletir, comparando mutuamente 314 de libra de queijo ameri-
virtudes e dp.feitos, harmonizando B ico mode I o cano ralado.
as diferenças. Separe os ovos. Bata as gemas
A jovem que é formosa jamais 1 a. carreira-toda de ponto levemente e misture o miolo de

descuidará sua beleza. porque, de Iricot.. . pão, o leite, o sal, a mostarda e

mais que decoração, é uma arma 2a. carreirac-Z t.ncot, laçada o queijo ralado. Misture tudo nas

poderosa. Cultivar o poder de 2 tricot mata 2, 1 tncot,mata 2, claras batidas duras. Coloque em

prender o homem, te-lo rendido, 2 tricot, I laçada, I tricoto laçada" um prato de assar e asse, com o

um instrumento docil, que se in- 2 tricot, mata 2, 1 tricot, mata 2, macarrão e os pasteis em um Ior
clina reverente ante sua deusa. 2' tricot, laçada, I tricot, laçada, 2 no moderado de 350 g. F. Ser-

Mas isto se faz sem que êle tricot, etc. vir 6.
note o esforço especial, tão na- 3a. carreira- .toda tricoto

t�ralmente, que êle encontre no 4a. carreira-toda de meia.
�asamento facetas, cambiantes pa- 5a. carreira-toda tricot.

r a o equilibrio da vida. i 6a.carreira-recomeça-se co-

Deste modo, () homem será mo a 2a. carreira.
o feliz dos tempos de solteiro
e será o esposo responsavtl, con
ciênte, que se alegra de ter mu�

dado de estado.
As mães sabem fazem recomen

dações prudentes, mas recalc�m
pouco os aspectos da vida em

comum. Advertem a jovem des- 3

posada que as porté\S da casa

antiga estarão sempre abertas,
no caso de felicidade frustada,
de mdos tratos, e não lhe di
Z�m do meio de prevenir essas

situações, impulsiona�do·a, invo
luntariamente, a resoluções brus
cas, dificeis de reparar.

Forno & 'A nDssa

fogão mesa
Para ::IS pessoas que não Ao c�sinhar ovos deve-se

têm geladeira e que receiam ter o cUIdado. de molha-los

que o calor muito forte es-
bem nagua fria antes de �()

trague a carne, aconselhamos lo�a-Ios nagua quente. ASSim,
coloca-la dentro de um saco eVI�a-se que se partam. Ou

,

d brai feit
.

1 entao faz-se um pequenoVestem-se bonecos com roupa e cam rala, el o especla -

b
'

de toureiro comprando-se para is- mente para este fim. Sus- ur��o �1� c�sc:' ��m uma

'o alguns de tamanho regular pende-se um gancho no teto, agu ta; I� o ar sal a a� ar
�

Para que êles fiquem mais'alOU dentro de um guarda-co- quen e'A para que
d
ten am

(OS faz-se canudos de cartolina e mida e molha-se todos os utma ctor. conllo os °ds rets-
d

.

Ih dias com vinagre auran es, co oca -se en ro

cose-�e na altura os r= os. . .

I da agua que vai ferver, algu-Cortam-se calças de papel cre- mas cascas de cebola
pon preto com as pernas largas e Pa!:a sabe!' se a carne é

,�

.

da boca das pernas da calça pa- de boa quahdade, a�alca-s� SENHORiTA I Acompanhe
ra cima franja-se o papel. com I) ded? S� o sinal de- a Moda

Córta-se uma camizinha de saparecer Imediatamente, a comprando suas Bolsas e Cintos na

papel �repon branco�com mangas I
carne é ótima. Casa. M�cedonia

compridas, veste-se no boneco Para que a manteiga se
A Casa que mais barato vende

antes das calças e cola-se ao
conserve fresca e dura. mUi-I 6 TRAJANO 6

_

corpo. tas pessoas costumam colo- Maquina de gêloPara a cintura corta-se uma ca-la dentro de uma tijéla Delambert vende por...faixa larga do papel crepon ver-
com agua até a metade. Me- 8:000$000 um anarelhamen-melho e da' -se um nó do [ado, Ih

r-

lhor será colocar a vasi a to para produzir 500 quilosdeixando-se as' pontas caidas.
O bolero é f'!ito de papel cre- ra servir de enfeite principal, sô- por dia e com todo o mate-

t b t f t bre um papelão tece-se uma gra.'
rial necessario para uma cu-

��na�r:oo�t;� :;r�nd:�d:d:2
ten-

ele. colando-se de espaço a espa- �aa;: frigorifica de 36m2 de

Faz-se a capa de papel crepon ço, pedaços de arame grosso, f01- Esta venda entende-se até
preto, com feitio de godet e for- r ado de verde e depois sôbre

31 de janeiro de 1937.
ra-se de papel crepon vermelho, êles tece-se a grade com barban-

Delamber!colando-se depois nos hombros. te engomado.
O chapéu é de cartolina preta Cobie-se lodo o papelão com

com a copa baixa e a aba com areia.

2 centimetros de largura mais ou Compra-se um touro de celu-
menos, loide ou de feltro e coloca-se no

Depois do chapéu pronto, co- meio da arena.

la-se na cabeça. Ao redor do touro arrumam-

Os bonecos assim vestidos se alguns toureiros em posições
servem para os enfeites dos pra- diferentes: uns com o lado ver-

tas. melho da capa virado para o tou- Dr.

"FONDUE" DE QUEIJO
ASSADO

E' o numero do telefone da Macarrão assado e tomates es·

tufados.

Pedro de Moura Ferro
Arruma-se a arena, que sera' ro, outros com setas, como se es- Advogado

colocada no centro da mesa pa- tivessem atirando sôbre êles. Rua Trajano n. 1
ID•••••------•••••------••••••
O •

: C r e d í toM u t u o P r e d' ia I :• •
D •
• •

o maior e mais acreditado clube de
sorteios do Brasil

CONSTUTORA "ENDEes"

ALUGA-SE a casa da
rua Esteves [uníor ri.

179 com muitos quartos no

andar terreo e no posterior,
com ótima instalação de bar
beiro e porão habitavel.Tra
tar no Banco Agrícola.

A CREDITO MUTUO PRE-
D I A L, destaca-se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:MACARRÃO ASSADO E

TOMATES ESTUFADOS
1 lata de tomates grandes.
J colher de chá de sal.
1 colher de sopa de cebola •

pic&da.
114 de colher de chá de pi-

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

-exige apenas a contribuição de 1 $000 para cada sorteio

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

Do direito-3 de meia,3 tri
cot,3 de meia,3 tricoto
Do avesso--toda tricot.
DI) direito -- 3 tric:ot, laçac1a
juntos, laçada, 3 tricot laçada.
Do avessO-toda Irico!.
Do direito--igual á 1 a.

menta.

1 colher de sopa de assucar.

314 de chicarl'l de macarrão
-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

,

cru.

�Aisture todos os ingredientes,
com excepção do macarrão, e co

loque -os no fogo até ferverem.
Retire-os do fogo e mÍsture no

macarrão cortado em pedaços de .�
duas polegadas. Coloque-o no •
forno, em um prato tapado e (lS- _ .. CREDITO �''''./� UTUO
se.-o juntamente com os outros. /�Servir 6. •••.!!_•• O.O

Os seus dois �orteios mensais são -efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOUS, á rua VISCO:--JDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

Apresaaiavos, '_,ois, em fazer a vossa in�críção �1Ojt' mes n1
MAQUINA PARA GELO

DELAMBERT vende até
o dia 31 de janeiro por pre
ço insignificante, um apare
lhamento c.:otTlpleto.

o Sabão

"Virgem Especialidade"
de Welzel & Cia. •• Joínvile

(MARCA REGISTRADA)

para roupa fina como para rOUpa comum
................��....�...

reconlendan�e tanto
-_ � ....

i ,

"�

0,

, '
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l\/latri2:: FL.ORiANOPOL.IS.
Blurnenau � ..Joinville Sao Francisco Laguna-

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçiio de

Filiaes ern:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras t>ara terno. FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas meehanlcas
Tapetes e trill10s Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeiros
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: (' ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e serglr Fogões e Camas I ocornoveís, Motores de espiosão, ''Ilotmr.s
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
labonetes e Perfumarias res Material em geral para transmísszcs: L(' I

. \1colehoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
(.!Grtinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes .)Ieos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD P -ças, acces-

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

� Charutos cDANNEMANNa Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
� El"'r\preza Nacional de l\Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �
� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' -- Fabrica de Gelo URita Maria" - Estaleiro

'

Arataca" �=�.A.VâVAV�V���-���·�.. ,���e)1���l!!��'ki������V�VA.V.A.��.

Ci!i A R C I A
Ruà 15 de Novembro; n. 70

BLUMENAUI
ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-TRICOLINES--XADRFSES-ZEFIRES

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

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

rosto e de mesa,

0,, Dr. Carlos Corrêa Confecção de camisas, calças, etc.

Ap,entes, SubaAgentes IJ Reguladores de Avarlaslem ttodol kOI Estado.
I

Linhas para bordar.
Partos - Molestias de':0 Brasil, no Uruguai e nas prlncipi,lis praças estrangelr2ls. I Senhoras e Roupões de banho

F rorianopot IS: I Molestias de crianças (Melhores queo os estranjeiros]

ICampos, Lobo & Cí.a. o Diretor da Maternidade FUNDIÇÃO: - mNOS DE BRONZE, maquinas d€

R C Ih· M f 35 ( b d) r P t I 10 , Medica da Ho.pltal �o�r��i�i f����;;?,:� de ."�aqllinas
ua T�f1��l\'i'�� I.08� ra, FN��T;� (i�P í( �í�fl I ?� a. ,�.

�; {c", t" '. i �I.) ._ .. lillJ,,,iJ,,,.) I.H; u.ua, ar auos, businas

�
rnoíesuas de senhoras) para carroças, chapas de fogão, etc.

I. Atende na Maternidade FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
� até ás 8 112 da manhã
., e á' tarde=- Cnnsuttorio:

REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLlS

fi ANITA CARIBAIDJ. 49 Arnaldo M r"an

I,,�:: O� !-_- .� '.Olr&��•• ,---� ;;:.iiiiiiiiiiiii......RiiiiiiiiUiiiiiiijAIiiiJiiiiiuiiiiiiiiÃiiiiiiiiuiiiiiiiiiijiiPI_NiiiiiiiiliiiiiiiiOiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiA�N�DIiiif\�RpiIi�Niiii'�5�T�EI:<�E�'R�O�__ 1

--.--.o•••��o A Gazeta

Atentae bem I Advogados
I Accacio Mo-Ice

•
•

Agencia Moderna de Pu- I
blicaçães, com séde em São Paulo: )'
é autorizada e fiscalizada pelo Governo

•
Federal e possue a carta patente n. 112 •

•

te I ra tem seu escrip-

I
ti), in l( advogada á rua

I
',).v"u<. v\. lJwu i-reto

ln. 7(). - PhüJIP� 1277.

'1 Caix 1 Postal, 110.

I Dr. I"adro de Moura Ferro I
I

'

Advogado
r�l!rl Trajano, rr 1 sobrado

I Telephone n' 1548 I
I � Dr. Renato= I==8arbosa=:

ADVOGADO

Formídaveia lorlelos proprlos, Ires vezes

por semana, todal as segun
das, ier98s e s8xta.-felras,

Extração com globol de cr'stai.

A (l 1a .x, I
.

r....� dsu. .. hunl.tldade, poi., o. lor
leln jiu pr8liõncladol pelo povo.

•

I
•
O

I
•
•

íVlédicos
PROPRIEDADES IMOVEIS
RESPONSABiLIDADES ASSUMIDAS EM 1935
SINISTROS PAGOS EM 1935

..

" _.� ntes :
..,. c,-.,.., í ,'i; �

Escritórios em Laguna e Itajahí
Sub-Agentes em S.·urnenau e Lages

Indica: Dr, Artur Pereira
e Oliveira

CUnlcl médica de crian
ças e adultos

LABOI1ATORIO DE
ANALISES CLINICAS

1'- -II c». Ricardo
Gottsmann

Vias Urinarias-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

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

1 eleíone, 1595

Ex-chefe da clinica do Hospi
tal de Nürnberg, (P.vfessor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)
. Elpeclallfda em:-clrurgla

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

operações de plastica

Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultório: Rua João
s: into {i' 13

FONE-1595

Rçoic1ência: Rua Visconde
de Ouro Prelo ti' 57

FONE-1524

CONSULTORIO---Rua Tra
ano N. 1 8 das 1 O ás I 2 e

t

das 15 ás 16 1(2 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este-

Lves
Junior N. 26

TELEF. 1. L� 1

Deseja concertar o
seu rádio? Procure o

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

D r . Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

LO..JAS

":.:. . ,::._-� " "'�"-I"
o.'

,_ "; �--:."f".""
� � ..�

- • 1-
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CAIXA pOSTAL No. 15 Endereço Telegr. II�ST·ITt:JTO f.
�
f)�

I
l�',. ,;

provado p91a Gavêrno do Es

lado de Santa Catharina par

decreta N. 2 de') II de Janeiro

de 1928

II i -', d

â

orgão official para o .con-

trole �da producção e ex-

oortacãO d� Herva Matte
l;;..

de Santa Catharina
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�Rua Trajano n. 16

(Edil icio proprio]

Capital
Reserva

PRBAt--:C.O 05

SEGUINTES JUROS:
DE WILLV KATZWINKEL

ClC Limitada '5'1. ala.
ClC. Avisol'revioõ'j. ala.
Prazo Fixo 8',. ala.

Frios, docês, conservas e todo o gênero de be
bidas nacionais e estran jeira s.

Centro de atração puramente familiar. Cirurgião
dentista

Dr. H. Gg. Sippel

Cons.:M.afra, 33
Fone -1.191

Cerve.jas! Cervejas!
Só as fabricadas com a cristal ina agua da Cas

cata do Rancho Queimado marcas- Prediléta, Du

pla Kulmback, Bavaria e Tira Prosa.

Depositaria - JOSE' COSTA - CONSELHEIRO

MAFRA, 21.

Casa de Dive, sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIOK E MELHOR CENTRO DE DIVERSOES
FAMIL!ARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

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

Nos altos da farmacia Popular, á Praça 15
de Novembro

A Emprera Nacional Construtora
CARTA PATENTE NUMo. 1:

-Ponta Grossa - Estado do Paraná-

Tabela para construções a praso;

(Depois que receber a chave]
1 casa de 5:000$000 43$750
I }) » 8:000$000 70$000
1 » « 1 0:000$000 87$500
1 » »12:000$000 1 05$000
1 » »1 j:OOO$OOO 131 $250
1 » }) 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

NOTA: Toda a construção é de tijolos de 1 u, quali
dade assim como todo o material empregado será de 1 a.

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres

tamista, desde que, si contrato esteja em dia com os pago
menlos, regularizados pelos nossos planos aprovados e fiscali
zados pelo Govêrno Federal. -- Procurem nosso Diretor

I nesta Cidade, á rua Tiradentes n: 52 ou pelo telefo-

II
ne num. 780.

--Não temos corretor de prat,-a, atenderemos diréta
mente no escritórío.

I� .í . _

Café e Restaurante

CIA"

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

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

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

-- ---- - - � - ---.-..-- ------_

Jockey Club Florianopolís
O mais, elagante centro de diversões Iarní

liares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras.
Feericamente iluminado com instalações mo

dernissirnas.

_____ __ � , _ � • • T__ ·' .. ____...._

... ",
',':
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Infancia Repartição
modelar

Conclusão

F lorianopol is

--------------------------------------,.._---------------------------------------------------------------------------

FLORIANOPOLIS, 27 de Janeiro de 1937====A GAZETA

-Qual Judeu Errante A Gazeta Alimentação da
Desportiva

•

--

Redator:Acloll da Vasconcelos Uma im portante reu n ião deDe Herodes para Pilatos FUTEBOL técnicos em 'Genebra Assdente e.m pegões de alve-
naria e pedra, com argamassaA formação da equ j- . , . grupos menos numerosos que de cimento e areia, construidas

pe que atuará contra
.

O comité d� técnicos, da os do primeiros tipo e tem sobre estacaria e uma sapata de
os argentinos LIga das Nações, encarrega- por fim não sómente estudar concreto dosado á razão de 1 :?:5,

__

do de e�tu�ar os metodos a significação dos dados ten 22.9 metros de vão livre,
BUENOS AIRES, 25 _

da �P!eclaçao .do estado ?e recolhidos pelo primeiro tipo 4,4 �e !argura e 3?0 de altu-",
S d

.
- f 'd' I nutnçao das cnanças, reuruu- de inquerito sob as condi- ra, atingindo a totalidade do seu

,

egun o com�mcaçao .

orneci a a
se em Genebra no mês de ções de �limentação mas custo á i.nportanci-i de . . .

Idmprebnsa�l :era
o seguftnte o, qua-I Dezembro sob a prcsidencia tambem aplicar tests para re- 50:524$200.ro rasi erro que en rentara sa -

d f f
A

L
.

.

b d
' ,

di I
O pro essor rances, augrer. velar uma carencra latente c TermJn3das que foram estasa o, da equipe argentina, lem I�- No relatorio apresentado não aparente em vitaminas. duas obras de arte, que tantoputa o campeonato 5U

-:lmen-\ I
.

f' deci did
+ r '. ..pe os tecmcosA 1r:�U t!CI I, O O terceiro tipa tem por vieram beneficiar as populaçõescano.

( N')
recomendar tres tipos de 10- objéto estudar cientificamen- daquelas duas florescentes zonasJurandir; Camera ou anz
queritos oara apreciar o es- ornou o governo dêsde logo �e Jaú; Tunga Brandão e Afonti- d d

r-
• -

d
.

te as perturbações sofridas t
ta o e nutrição as cnan- em todas as funções do' or- iniciativa da construção da pontenho: K,oberto. Luizinho, Carva- I I

-

ças, em ída: e pre-esco ar, gantsmo, quantia a este é sobre o rio 15 de novembro nalho Leite, Tim e Patesko. �
\.

A. inclusão de Nariz em um escolar.e �dole�cente. . ministrada uma alimentação estrada de Caçador a CamposO pnrneiro tipo de mque- quatitativa ou qualificativa de Palmas, com três vãos, sen-
rito destina-se essencialrnen- deficiente do (I central de 20 metros e os
te ,a fins práticos.. sejam pes- Esse tipo de inquerito com- laterais de 19r36.
quizas dem�gra�cas esten- porta medidasj antropometri- E' uma obra de de arte tam
sas, caract:r�zaçao do esta- cas e ftslotogtcas.como tests bem de alto vulto e de necessi-
do de nutrição das vastas psicológicos. � dade absoluta, projetada pelapopulações infantis, sejam . Secção Técnica da Diretoria de
realizações no sentido de

VE.NDE--SE Estradas, para suportar a cargéJefetuar simplesmente, uma no distrito d,: I'rês- Ria- movei d� 10 toneladas e a car-

primeira e rapida seleção so- chos. Bíguassü, um terre- ga uniformemente distribuiàa de
bre um grande número de no com a area de 1.600 400 quilos, por metro quadrado.indivíduos. metros de frente e 1.800 de Reftéte-se no vulto das obras
O segundo típo correspon- fundos, acompanhado de referidas, o dinamismo e a etivi-

de a investigações mais duas casas de moradia pela dade do engenheiro Pederneiras.
aprofundadas, embora par- insignificante quantia de .. A suplantar, porém, êsse di-
ciais. 4:000$000. namismo e essa atividade do seu
O inquerito refere-se a Tratar nesta redação. temperamento, ha na sua com-

pleição a íacêta da filantropia a

er guê'ro num pedestal de justissi
mos louvores.
E' que o dr. Haroldo Peder

neiras vendo as fébres dizimar os
seus trabalhadores, inutilizando a

uns e matando a outros, tomou

I
a peito organizar um serviço d!
assistencia, não se poupando para
tanto a esforços nem sacrificios. E
por sua grande fôrça de vontade
conseguiu mental-o, modelar e

caprichoso, adquirindo uma am

bulancia modernissima, conseguiu
do o np.cessario stok de medica
mentos para curativos de urgen
cia e contratando um enfermeiro
diplomado para atender aos neces

sit'ldos.
Esse carro-automovel de socor

ro e assistencia, percorre diaria
mente as turmas que traba
iham ao longo das estradas, pro·
digalizando aos que se llcham en

fermos o pronto-alivio de emer

gencia, ou em caso de gravidade
providenciando sobre a sua hos
pitalilizAção.
A GAZETA registrando,

pois, a atuação relevante e be
ndica do dr. Haroldo Pedernei"
ras, á frente da repartição que
;om tanta proficiencia e brilho oi
rije, rende-lhe apenas um preito
de justiça, dando-o como um exem

plo dignificante a seguir.

Um leproso at�rado á sórte
da sua prop�ia desgraca
Segundo informa a Cida- nicipio o embarcasse com

de. de Blumenau, em U'11 dos destino a Mafra, terra da SUé'

últimos dias da pretérita se- naturalidade.
mana andou perambulando I A estrada de ferro, porém,
pelas' ruas daquela cidade, devido ao adeantado estado
esmolando de porta em por- de enfermidade, recusou-s� a

ta, um Individuo leproso, fornecer a passagem. motivo

pondo em gráve risco de in- porque o delegado de Ja�a.
íecção as pessoas de quem gu� embarcou de novo o in-

se aproximava. íeliz para Blurnenau.
,

O delegado de higiene. Assim de Herodes para PI-

conhecedor do íato. deter-ui- latos, acabou () delegado de
nau que o mesmo lhe fosse Blurnenau por fazêl-o condu:
apresentado, constatando a- zír até Pomer.ode, onde f�l
char-se o infeliz atacado do largado, seguindo seu carm-

mal de Hansen. nho a pé, pedindo esmolas.
Comunicando o caso á po- A Cidade, em presença

licia determinou o respectí- desta triste ocorrencia, lem
vo delegado que o morfético bra _a necessidJde, d� co�s
fosse recambiado para [ara- truçao de um pa�llh�o afim

guá, num caminhão d� Ins- d� �ece?�r (Jrovlsonamen_te
petoría de Estradas, afim de tais tnfeh�es, e:1quan�o nao

que o delegado daquele mu- se concluir o leprosario.

As vitimas do Nossa Vida
"Welle" AHIVER5ARI05

KIEL, 25 -Teve lugar ho

je, no cemiterio da guarnição de
Kiel a cerimónia funebre do se

pultamento das 25 vítimas doWel
le. O almirante Raeder comuni
cou ás familias enlutadas o sentido

pesar do Fuehrer, bem como p"
lavras de condolencia do mare

chal von Blomberg.
O almirante Raeder depositou

sôbre o tumulo dos naufragos
uma grande corôa em nome do
chanceler.

Srs. Batista Pereira
Transcorre hoje, a data am

versaria natalicia dei exma sra,

d. Nair Pereira, virtuosa esposa
do destacado conterrâneo jorna
tista Batista Pereira, diretor de
.L\ Republíca e secretario da
Prefeitura Municipal de Floria
nopolis.
A distinta aniversariante, dama

de elevados dotes de espirito e

coração, será, Ielicitadissima pe·
las inumeras pessôas, que lhe de-

ALUGA-SE O andar ter- dicam amizade e admiração.
reo da rua Trajano n. A Gazeta, respeitosamente,

15 com compartimento para cumprimenta-a.
escritório. Tratar no Banco

Agriéola. Aniversaria-se hoje, a exma.
__:..---------------- sra. d. Joana Vieira, esposa do
CARTAZES sr. Nicolau José Vieira, imple�-
DO D IA sor deste jornal.

CINE REX, ás 8 horaS,
Galante defensor, com Charles Festeja hoje, o seu aniversa-

rio natalicio o estimado coesta-Starrett e Joan Perry. , , .

CINE ROYAL, ás 7,15 e duano sr. J?ãO �lISostom� �a�;a,
8 45 h Flagrante deEto zeloso funclOnano da BlbhOleca

, oras, .

P 'bl' f d P d d
com Willy Fritsch e Lilian

Har-I
u Ica e es orça o rove. or a

Irmandade de f\Tossa Senhora do
vey. PCINE ODEON, o lider, foca- arto.

, .

liza. ás 7,45 horas, em pr:lgrama
A Gazeta feltclla-or dusiva-

duplo-Bala de prata,com Tom mente.

Tyler e Filhinho da mamãi,
com James Cagney, Pat O'arien,
Olivia de Havilland, Frank Mac

Bugh e Alen Jenkins.
-----

Aniversaria-se hoje, o galante
menino Jáu, filhinho do sr. He
mes Guedes da Fonseca, nosso

Icompanheiro de imprensa.
f'flZEm BH05 H01ETerrivel

explosão
SANT lAGO DO CHILE,

25-Em consequencia de uma

violenta explosão de dois vagões
de polvora nas mmas de cobre de

Chuquicamata perderam a vida
mais de 60 opel uios.

a senhorinha Maria Ribas Ca-
margo;

a senhorinha Zuleide Soares.

rHE6Arn UH5

Dr. Elpidin Domingües
Lins

CAFE' BOM SO° NO
..JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Chegou á esta capital, acom

panhado de dois auxiliares, sr

José do Carmo Flôres e Antonio
Paulino L. Teixeira de Freitas,
o sr. dr. Elpidio Domingues Lins,
do Instituto Nacional de Estatis
tica, que vem instalar e organizar
o serviço do Departamento de
Estatistica do Estado.

o sr . .José
Arnérico é
ineegivel

RIO. 23 (BAND)-Foi noti
ciado que o sr. Jurací Magalhães
vinha fazendo articulações visando
o lançamento da candidatura do
u. José Américo á presidencia da

Republica.
Entretanto, segundo um vesper

tino, na Câmara, um grupo de

deputados baianos examinando a

co lstituição mais detalhadamente
,eíificou que de ac&rdo com o

ar'. 112, os membros do Tribunal
de Contas são inelegiveis ...

Departamento
de Educação
Com o prazo de 30 dias,

acha-se 3berto no Departamento
de Educação inscrição de candi
datos ao cur�o de quarto escri
turario daquele Departam�nto.

Os interessados encontram no

Diario Oficial o edital respe"
ctivo.

dos tempos é quisi certa.
Embora imlorrnação não oli

cial, sabe-se que o combinado
argentino formara' assim:

Estrada; Tarrio e Íribarrea;
Sostre, Minela e Mutinez; Sco
peli e Garcia,

Bebidas Nacionais e Extran

geras só NO
C)AFE' .JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Moção de aplausos
RIO, 25 (BAND)-O sr.

Barre to Pinto, contor-ne já noti

ciamos, está colhendo assinaturas
para ap.esentar a Câmara um te

querirnento pedindo a aprovação
de uma moção de aplausos ao sr e

Agamenon Magalhães pela manei
ra porque se defendeu das acu

rações do sr. Adalberto Corrêa.

Dr. Ivo d'Aquino
Advogado

Maranhão

o

a

Rua .João Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 45
(
PHONE, 1346

TELE
( GRAI\1MA "Algodao"

FLORIANQPOLIS
-----------------�---------------------------------------��---

SUB ..AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agricola Palmital Ltda.
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Na qualiciade 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,
----------------------------

fecula, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.
arroz, assucar, farinha,

Fumem charutos
PRINCIPE DE GALLES

Ir Colonias de Pesca-
, dOI 'JS

Couros e sólas de todos os typos e para todos os fim"'" da BAHIA.

Na Secretária da Capitania dos
Portos, gentilmente cedida pelo
comandante Nelson Simas de
Souza, reuniram-se os presiden
tes das Colonias de Pesca, afim
de tratarem de assuntes de alta
rekvanc.ia para o imeresse da
classe, destacando-se dentre eles o

J da instalação do Entreposto Fe
deral de Pesca de Florianopo
lis, cujo estudo se encontra em

poder do sr. governador do Esta
do, que prometeu dar todo o

ap&io no sentido da sua criação.
Os trabalhos foram presididos! pelo sr. Mario Couto, pre .. idente

I da Federação das Coloüias de
I
� Pesca, tendo assístido a' reunião

I:' o sr. Luís Sanches Bezerra da

'I
Trindade, diretor do Departa.�
mento de EducaçãO.

_.
--�. "�-"

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

Meias da afamada marca "WALKYRIA", de S. P AU�O.

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

I
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�s, de CEARA, RIO GRANDE DO NORTE, PARAIIYBA, PER-
----------------------------------------------------

N/\MB'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.

Cmisas de tricot, de BRUSQUE.
Madeiras aparelhadas. de RIO DO SUL

Cimento belga, (vara importação)
�

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

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

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

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




