
AZETPolitica nactenat
Vão uns, chegam outros

Antigamerlte as ""'"nano
br/-�sl' eram combinadas
pelos "fios", agora são feitas

pelos 'lares" ...

A VOZ DO POVO Sem Quaisquer llgações politicas.

Proprietario e Diretor Responsavel ..JAIRO CALLADO

1111 Florianopolis, Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 1937 I NUMEHO 694
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Em avião militar, saido de
Curi'iba a's 9 horas e 10 minu
tos, chegou a esta capital cêrca
das 11 horas, o general de divi-
ão sr. Pedro Aurelio de Góes
Monteiro, que era aguardado no

Campo da Aviação Naval pela
oficialidade do 14 B. C., e da Morte dumNa entrevista dada a "Gazeta de E d Força Pública.

Noticias". declarou o sr. Adolfo steve em nossa re ação o sr. • •

dKonder achar-se no propósito de esta- Feliciano de Almeida, um dos O ilustre cabo de guen a, in- re9 IC I a
belecer uma articulação com o gene- organizadores da homenagem, que contestavelmente uma das mai�, BARCE LONA 2 -- Fale-
ral Flôres da Cunha para jogarem será prestada domingo próximo, expres�ivas fi?uras do glorioso ceu no Hospital de

'

San Andres,
juntos a grande partida... ao sr. major Olivio Januario de ExerclCO NaCIOnal, percorre os nesta capital. Eduardo Farras,

Todavia, o chefe do Partido Republí- E t I I·
.,

d I
cano, reconhece que) embaixador Os- Amorim, Prefeito de Florianopolis, s ac os su mos em Visita .

e ns- que em 1905 atentou contra a

. valdo Aranha tem tanto ou mais di que pediu-nos retihcassemos a no- peção., vida de Afonso XIII, jogando
reito quanto muitos de candidatar-se. ticia divúlgada, ontem, por este .Apos have.r desembarcado do duas bombas por ocasião da visi-

Ia 2 U
.

I d t it I t d f reputando-o uma das figuras de mais diario, com relerencia aquele acon-
avião e �e�e�ldo os cumprímen- ta do ex-rei da E�panh:l a Paris.

R ,
- m jorna es a capi a ccmen (ln o a rase

forte relêvo da política brasileira e tecirnento. tos da oficialidade, dirigiu-se para
do sr. Osvaldo Aranha relativa ao desejo demonstrado de

uma robt-sta tntehzencia a serviço de I d 14 B p E ta
«possuir a agua filtrada bastante para substitui-Ia pela um são e claro patríotismo.i, Disse-nos, o digno conterrâneo, o quarte o . C., no _S'" mpres f ino

bê di
' I - d C ,treito, onde. ao que nos inloi- •

I
A

agua suja que anda em J?uitas ca eças», IZ: Na bilharda é, assim ,me�mo. Io- que e a popu açao e acupe, ln9 es
«E' possível que muitas cabeças estejam transbordan- ga-se com um pau de dois bicosl... distrito de Santo Antonio, quem mam, lhe sera' oferecido um al-

,

üeura
í

I é
f' OI·' d A môço. PARIS, 2-0 "Echo 0e Pa-

do de agua suja. Mas o que SL: nos a igura Imposslve. "7 8 O" o:etece ao �aJor IVIO e mo-

di I t t t ti d I Tim uma peixada nã Ao que parece, o zeneral Goes ris" informa que o govêruo inzlês
que o i1ustrt". rp oma a se e.nco. n re ap o a irar a. sua

. e o, como no- f> I:>
U

f I d b t t
- ticiaramos o v d S b ,Monteiro proseguira', ainda hoje, exige, para concessão do empres-

cabeça agua I tra a para SU s I uir a suja com que ve re- E' , d I f " ,po o e am aqUi. 'A o
- o

b
o numero o te e one na 1 a viajem rumo a Porto Ale- limo que está sendo negociado,

pleta as outras ca eças. C h d
t E é facil dizer porque: o sr. Aranha veiu de Was· CCNSTRUTORA "ENDECS" I an1 pan a e gre. que seja dada em garantia tarr>

t t
.

da rnai ln rr· d N 52 PSI-d
·

d d
bem a receita das estradas de

hington express.amen e para urvar aw_ a mal� as aguas ,ua na entes . :- rocurem O I a ri e a e
I d

-

AI á h ferro. lJessa forma, as ditas e:_-
da politica naClQna no caso a sucessao. I s, por a-

U n í a-O ae nefl' - Obit') de longa data, quando as aguas se acham limpas e Pró Preventorio Fi- discurso tradas contribuiriam com 5 bl-

tranquilas. ele as perturba, mistura e agita. Mas não Cen te dos lhões de francos para o Burean

b b Carroceiros lhos dos Lazaros de Hitler de Compe[}saçõe�, que ficariaeL-
e

eQu�r s. exa. sinceramente que o liquido fique quant? de Flor i a n0- Com a arrecadação verificada"
carregado de liquidar o defic t

possl'vel fl'ltrado .;>. Volte quanto antes para a sua embal· pO II'S d PA°IS 2 C d da exploração ferroviaria.
urante o mês de janeiro findo,. C\., - omentan o o

xada. Deus o livre I» a coléta tot�1 p�ra a construçãoldlscurso do. sr. Adolf Hitler, �e O "Dia e Nóite"
Ad M I" ran d.:..5J FllInem charutos I Comemmando a passag�m do do PreventorlO Filhos dos Lazaros, Temps diZ que as dedaraçocs

ão g "PRINCIPE DE GALLES" :seu Dia,os carroce:ros de Floria- atingiu a apreciavel quantia de .... doCh�ncder I:lemão sôbreoRei- processado
------------ nopolis, pela sua associação União 61 :404$000. chsbank e as tstradas de ferro só A conceituada Emprezal.ampeão Beneficente dos Carroceiros de Foi-nos remetido detalhado re-

têm significação ttorica. Sul Brasileira de Eletricida.
Florianopolis, assinalou a data com latorio das proveitosas atividades Entretanto, promessa formlll de, requereu ao juizo dea9e justas homenagens. da comissão diretora, que vem as-

de colaboração nos problemas da Direito da 2a. Vara, desta
A's 16 horas terá inicio a ses- sinado pelas exmas. sras. das.Car� Europa fal supôr que a Alema· .

t'
.

h d comarca, que ln Ilne ao ]or-
são l\oltne, na séde da União, men Linhares Colonia e Maria n a eseja resolver lealmente, nal Dia e Noite a publicar a
sendo empossada, então, a direto- Luiza Hr.ffmann, respectivamente, co.mo país em igualdade de di- refutação daquela empreza
ria que dirigirá aquela organização pre�idente e tesoureira. reltos, os problemas que dizem ás inverdades e calunias in-
de classe para o próximo periodo Th W t

respeito a êla e a todas as na- seridas pelo referído jornal.
admin\5trativo. e es ern ções.
A d:retoria el ei\a é a seguinte: Te Iegra ph O jornal reconh�ce a :;,inceri

Pre,idente-Ar?o Bonifacio Li· I CO rn pa ny dade mcontestavel do Fuerer nes�
ma;vice- �e�tor _Vieira da �osta; \ L i i 11 i ted I st' ponto, pare�endo-Ihe que fOi
I' secretano-Hlpohto PereITa do aberto o cammho de um novo

Vale; 2' dito- -Francisco Zigler; .

Comunicou-nos .haver a5sumido, I acôrdo de seguran�a no O�ste. ,

Está sendo esperada com viva

t· tesoureiro-Paulo Aguiar; 2' dia I de FeverelTo, a chefia da I Refere-se depOIS á eXIgencla ansiedade a conferencia sob o

dito-. Milton Machado' orador-- estação do The Western Telegra· de que a Russia S;;vietica seja tema: A� novas diretrizes 'a

Monpohciano R. Silva; I' e 2' ph C.ompany Limited de �loria- retirada da co�U�hãO eu�opéa, � �ducaçã� �o_puldr de acôrdo com

procuradores- -Ladisldu José AI- nopolis, o sm. W. G. Hawkms. que, para o articulista, dificultara a ConstltUlçao Federal, que reah�

ves e Cantidio Silva. M·d
uma regulamentação de caracter lará, amanhã, ás 18 horas, no

Agradecemos a gentileza do OC I ade �eral, dentro da seg�ranç� cole- Royal, o professor Valdemar ('e

convite para assistirmos á soJeni- Demoerat ica ttva, na base da aSSlStencla mú· Melo.

dade, o que nos foi feito por in. tua,

d
. .

d A Terá lagar, ! oJ'e, ás 20 ho' Na-o obstavte ' d f'
terme io pelo estima o conterra'

. ,(10· e·se a amar

neo sr. Hipolito Pereira. ras, em sua séde provisoria, á em em resumo que o dis<',urso
rua Felipe Schmidt, n' 38 (AI- contem certos trecho3 que justifi
t, 5 da Empresa Darius), a sessão cam a confiança no dese'lvolvi
para a eleição de diretorio muni- mento tmediato da situação inter
cipal, da União da Mocidade nacional.
Democratica. Foi animado de um espirito
O diretoria central da r�feri- favoravel f colê\boração a�iva, diz

da agremiação solicita, por nosso o jornal por fim.
intf>rmedio, a comparencia dI:' L'lntransigeant diz que o SI.

todos os verdadeiros democratas, Adolfo Hitler excedeu a expe
dada a importancia do assúnto a tativa geral, mostrando-se «qua�i
tratar·ae. conciliador.

____________________________________� l··:�i�__=_ ,�_� __

Ar�o

o sr. dr. Nêreu Ramos que ôntern esteve no Pala-

cio Rio Negro apresentando suas despedidas ao presiden- N t & F' t O
te Getu:io Vargas, com quem conferenciou dernoradarnen- O as a .05
ic', está sendo' esperado nesta capital, amanhã, pelo avião

da «Condor». Reis Magos
Por tal motivo o sr. dr. Altamiro Guimarães, gover- conferenciou a por-

nador em exercício. dirigiu um convite ás autoridades e Inf?rma o sr., A�s�s Chateaubri�nd tas trancadas
ao Povo para a recepção a Sua Exia. ter ViStO em Pi;at1ll1ll!a o. Menmo

A I toria da Alfandega pôs á disposição do Go- Je�us � presenciado ,- partida dos
nspe .

. tres Reis �lagos. acrescentando que
vérno do Estado uma lancha especial para transportar do tendo Baltazar um grande e rieo rei-

avião até ao trapiche o ilustre chefe do Executivo Cata- nado mediterrâneo. pretende oferecer

I inense. ao Menino Jesus o metal que os reis

Uma companhia da Fôrça Pública, com a respectiva do Oriente1evaram ao Outro. na man

hauda de musica. prestar lhe-á as continencias do es- gedoura de Belem. Melchior do nina
um opulento imperío, onde nascem as

tílo. essencias finas do continente asiati
co. E' quem leva' a mirra, Gaspar. que
passa os dias assustado, orando ao

Senhor. pelo destido presago, que o

colocou na vísinhança de um vasto
Pelo avião da «Condor» passaram hoje por esta ca- imperío belicoso. esse: leva o incenso.

pilaI com destino a Porto Alegre, os srs. Lindolto Color, E foi com incenso. mírra e ouro que

I x-secretart i da Fazenda do Rio Grande do Sul e João partiram os três Magos. de paletó e

c'arlos Machado. calças d� brim pardo tcomo convém

E t
'

ltirno iI á á capital gaúcha como líder da ban- ao prosarsmo dos reis contempora
�.seu, A neos) afim de adorar a criança que

cada liberal do seu Estado, prestar ao general F��res da 1 nasceu lá para os lados de Belém. da
Cunha iníor mações exatas sobre o momento politico na- rua Brasilío Machado, na provinda
cional, com o propcsito de desfazer possiveis equivocos I de Píratlnínga...

sobre o Que concerne á sucessão presidencial. '.
. Frazes registraveis

RIO, 3-0 dr. Nerêu Ra
mos que amanhã partirá pa
ra essa capital teve uma

demorada conterencia no Mi
nisterio da Guerra com o ti
tular daquela pasta.
Mais tarde, o sr. Nerêu

Ramos dirigiu-se para o Mi·
nisterio da justiça, onde es

teve em conferencia com o

sr. Agamenon Magalhães,
durante longo tempo e a

portas trançadas.

Rumo e Porto Alagre

Opovo
de Cacupé

homenagêao
t--r"ajor Olivio
Amorim

Almoçou e palestrqu
PORTO ALEGRE, 2-0 embaixador Osvaldo Ara

nha após ter aimoçado na intimidade com o general Flô

res da Cunha, esteve em visita ao gel era! Ludo Esteves,
com quem manteve larga e cordeaI palestra.

Agua suja e filtrada

Préstou exames de Peda

gogia e Psicologia exigidos
pela Lei no 134, conseguindo
aprovação, () estimado con·

1errâneo sr. Adão Miranda, ARACAJU', 2 - O grupo
nosso companheiro de tra· de Lampeão,com 12 homrns,
balho. passou no logar denom:na-

Pretende assim o nosso do t.spinheiro, no municipio
colega reve'rter ao' quadro do de São .Paulo, em din:çãJ a

magisterio público de santa Anapohs.
_

Catarina. O grupo do Balao. está
agindo entre São Paulo e

Campo do BrHo, já tendo as

saltado varias propriedades.
CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Pascl10al Mineração

de ouroSecretaria do Tribu
nal de Justiça

Eleitoral CURITI�A, 2 -- Os jor
nais divulgam a noticia· de

Por resoluções do desem' que a Err.preza de Minera

bargador presídente do Tri- ção do Paraná acaba de as

bunal de Justiça Eleitoral to· sentar as bases do contráto

ram nomeados os srs. 1\1a- para a construção de uma

noel Ferreira de Melo, Dora grande usina destinada á mi

Pederneiras Linnermann e neração de ouro em Morre
Araraí Tupí Campos para tes com a Casa Krupp-Gros�
€xercerem os cargos de au- swerz, dr .Essen, na A lema

xiliares da secretaria daque- nha.
le Tribunal; as srtas, Icléa l\ instalação deverá ficar
Vieira e Marieta AlbuqUl r- terminada até o fim do ano

que para os de dactilógrafas corrente, com a capacidade
e o sr. Ernesto Richter para para o tratamento diaril) de

O de servente. toneladas de minerio.

Prêsa a viu ..

va Lenine

LONDRES, 2 - Urgente
-O correspondente do "Daily
Mail» em Valsovia comUnica

que foi detida a viuva de Le
ninp, mme. Krupsc!-taia.

CAFE' BOM 50' NO
JAVA

Praça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

Cousas
aladas

Queixou ·se á Po'icia Civil, o

"r. Tel-rnaco Costa, residente
ti rua Pedro Ivo, n. 8, de ha
ver sido rcubado em passares.

As aves foram apreendidas
pelo cornissario Oscar Pereira.
O larapio vôou do p'-�dlço

da Policia,

Excluido da
Fôrça Pú

blica
Foi excluido da Fôrça Pú

blica dJ Estado, por incapaci
dade moral, o soldado José An
drade, que foi entregue á Policia
Civil.

Prapega Il'da
educacional

BOJocate á
Alemanha

NOVAJJYORK, 2-0 pre
sidente da�Federação Americana
do Trabalho, sr. William Greer
apelou para os sindicatos promo:
verem o bnicot das mercad )fias
alemãs, enquanto Hitler pr,.sseg'á
na perseguição aos operarius aL..

mães de raça judaica.
,"

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.Apontamentos ra�lggZ com FORNO &
3 agulhas ".

Para a el-sgante la
.. carreira-.Ao direito.1 FOGAOem mel� 2 em .tncot .6 em m:la CARNE RECHEADA COM 3(4 de chicara de agua íerven-2 em tucot 1 �ela 2 tncot 6 mela.

LEGU�AES do.2a. carrcira.c.Ae avesso 1
d d 1(4 d h' d.

2
.

6· 2
.

1 1 chicara e meia e carne e e c icara e assucar.
tncot mela tncot mela

3(4 d hi d d. .. alinha picada e c Icara e suco e
tncot 2 mela 6 tncot. g" .

3a. carreira-I meia 2 tricot 2 chícaras de miolo- de pão.
6 meia 2 tricot 1 meia 2 tricot 1 chicara de leite.

-

6 meia 3 meia 6 tricot 5 meia 6 2 gemas de ovos batidas.
1 chicara e meia de favas co-

zidas.
I (4 de colher de chá de pa

prika.
I chicara e meia de cenouras

cozidas.
I cebola média, picada.
2 colheres de sopa de mostar

da preparada.
1 colher de chá de molho In

glês.
J colher de chá de sal.
Combine todos os ingredientes

pela ordem. Misture bem e despe·
je-os em uma caçarola. Asse em

forno moderado, de 350 g. F.
durante hora:e meia. Servir seis.

compartimentos.
Dois quintais completamente Convidamos os SfS. Socios e suas Exmas. Familias pai a
amurados e uma explendida assistirem ás seguintes festas do Carnaval:

praia de banhos. Dia 6 Sabado+-és 22 horas-Grandioso Baile a Fantasia
D ois porões e dois tanques Din 7 Domingo--das 1 5 ás 20- Vesp. Carvalesca Infantil!

para lavação de roupa Dia 8 2a. feira-ás 22 horas-Grande Baile á Fantasia
I a.carreira-Ao direito 2 tri- t Omnibus na porta. Dia 9 3a.-feira-22 horas-Baile dt' Desp. do Carnava f

cot laçada 2j em meia 2 tricot'j' Todos os compartimentos REGULAMENTO DAS FESTAS DO CARNAVAL
Volta-se até o fim.

. tem janelas e a casa está I - INGRESSO: A's festas acima, os Srs. socios terão
2a. carreira-2 meia 2 tricotl completamente nova, com entrada, mediante apresentação do Talão Ingresso que provará a

2 meia 2 trcot. � moderna fossa «O MS» quitação do mês de Fevereiro.

ALUGA-SE a casa da 3a. carreira-2 tricot 2j

em�1
Agua encanada para serviços

I
E' imprescindivel a apresentação desse ingresso a entrada,onde

rua Esteves Junior TI. meia laçada 2 tricot. � da cosinha. então será �estacado o canto numerado correspondente ao dia.
179 com muitos quartos no 4a. carreira-Igual á 2a. �

CHAVES á rua Mare-
De conformidade com o artigo 11 elos Estatutos, não é·

andar terreo e no posterior, 5a. carreira-Igual á Ia. chal Guilherme n. 1 permitido aos Srs. socios levarem em sua companhia pessoas que não,
com ótima instalação de bar- 6a. carreir::t-Igual á 2a.

II
'.

II
pertençam a sua respectivas Iamilias, assim corno ficariamos gratos'beiro e porão habitavel.Tra- 7a. carreira--Igual á 3a. e Florlanopolis si deixassem de levar crianças aos bailes de 6, 8 e 9, as quáis já!tar no Banco Agrícola. continúa-se até o fim. �

--- lêem sua Vesperal no dia 7.
5ff.••O.---------O.... tJOODO. Para os festejos carnavalescos, não haverá convites e ficam
G • tambem suspensos os cartões de socios temporarios.•Cd' t M t P d· I· 05 Srs.SJCi03 quites e portadores do Talão Ingresso. poderã�� r e I o U U o r e Ia • so�icitar da Tt:souraria assinaturas para pessôas ou famílias, que se

O córte dos corpetes é ha� • G acharem de passagem por estll Capital, as quais serão fornecidas me-
bil e estudado, embora de � g diante pag�mento, no áto da entrega, nas seg1lÍntes condiçõ�s: As-
aparente simplicidade. A's G • sinaturas para todos os bailes: Preço Rs.: 40$000. Ingre&so avu!-·
vezes a fazenda é trabalhada O maior e mais acreditado clube de so para um baile: Preço Rs.: 20$000.
em finíssimas «nervures en- II - MESAS NU'MERADI\S
forme», em graciosos drape- 50 rte ios do Bras i I
ados, em complicados recór-
tes geometricos. Mas, invaria
velmente e como de acôr{lo,
os mooelistas tendem a preso
cindir o decote pronunciado,
detalhe que awnenta a en

cantadora simplicidade dos
vestidos para a tarde, quasi G
sempre de côres discrétas.

A OAZETA·-Florianopolis 3 -2-1937

azeta NO

Nestes dias a palavra da e excelente. Parte ela dos
moda, sobre as considera extremos dos dedos ao pul
ções acerca de seus detalhes; so, mantendo a mão alta,
detem-se na parte dos ata vios num movimento igual ao de
de festas. calçar as luvas.
Falaremos de três silhue- Essa massagem se falicita

d I tricot.tas para a noite. h prlmeíra com o emprego e um o eo,
4a. carreira?r'essas silhuetas é a que ;::>0- cuja base se saiba benéfica.
õa. carreira-I meia 2 tri-demos chamar -taileur.» Uma vez terminada, sem re-

d I I cot, pega-se na terceira agulha eEm requíssimo tecido tal tirar o excesso e o eo, cai-

Ih faz-se 3 pontos em meia e deixa-se
O lamé, em suas infinitas va- cam-se umas luvas ve as e

•. .

.

t t d doura larzas a agulha para traz; depois conti-

fdlan ets'l pra ea os ou

é ta- b' núa-se a trabalhar com as duas
os a como o mour ,o <. ---

I ilh d . b Ih f _ 3tetas, o setim, o crépe rogo-] Quando não basta ás unhas agu as o tr� a
.

o e az se

t t 1· stam-I a escova e o sabão para pontos em mela e com a agulha50, e c., e c., ISOS ou e
d - d h 3adas essa silhueta é a su- uma limpeza capaz, pode-se a mao esquer

_

a apan a-se as
p,

. . I t d t malhas que estao na 3a. agulha e
prema elegancia para Jovens passar a pon a e uma oa-

d ' 3
e senhoras de linha esbelta. lha embebida em agua quen- pas.sa�se e novo ate pontos em

O modelo primeiro ctesta I te e algumas gotas de amo-
mela que é par� _CIUZ/\f e ficar o

·1 t
-

''''é a silhue niaco trabalho na poslçao de continuar
J us ra,;ao i para um �

-

.
.

2
.

J dt
.

to ] P
r

j' s'r i a carreira. pontos em tncot e

t�r ��l�a�JOV��. en�a�toe v�: Com o calor e depois de meia e 2 em. _tricot 3 em meia
p

d
P

d· d oile u:na caminhada é comum O
mas nas condições das outras com

Pdoroso O l?rgan �
I, °lgoVda-o' as três agulhas, acabando com 2

a rnusse ma oe a , cansaço e uma especie de. .

" 1 1· d bom as- ti' arnento nos tor em tncot e 1 em mela.
e�sa mJs�se ma e ,. conges on �

-

6a. carreira-I em tricot 2péto que JiÍ entra nas salas nezelos. Convem dar aos pés meia 6 tricot 2 meia 6 tricot etc.de festa, doando frescura e um banho com agua tibia na

juventude a quem a leva. qual se dissolve uma colher
O segundo modelo é o de bicarbnnato.

que oferecem os novos ves

tidos cuja frente, completa
mente simples, embora de
corte severo. contrasta com

a parte posterior, cujo decote

chega á cintura, de onde

parte uma saia inverosímil
por sua amplitude.
Para esses vestidos em

pregam-se as musselinas flo
readas, com grande preferen
ria aos setins, aos tafetás e

aos crépes vistosos.
Estes modelos se integram

de pequenos boleiros ou de

[aquetinhas compridas.
Ha nesses modelos com

binações felizes, estílizando
modas sob inspiração anti

ga.

etc.

7a. carreira-Volta-se como

na Ia.

ASUPREME." DE UVAS
I colher de sopa de gelatina

granulada.
114 de chicar8 de agua fria.

liALUGA-SElI

sos.

4a. carreira - 2 direitos
avessos 15 avessos 2j.

Se a oleosidade da péle Ponto de pluma
fôr excessiva, impedindo que 3 direitos 2j I laçada IpI Jla�
O pó de arroz se fixe nela çada I p I laçada J p J laçada I
recorra-se 2. ablução com t p 1 laçada I p I laçada I p la- Iagua e limão, no caso da çada 2j 3 direitos 2 avessos.

mulher ser morena e sendo 2a. carreira-2 direitos, 2
loura faz-se a substituição do avessos 2j 5 avessos 2j 2 avessos.:
limão pela a agua de Colo- 3a. carreira-i-I direito 2j 15;
nía. direitos 2 direitos I direito 2 aves- \

I
2·1) r

Casa no Estreito
(João Pessõa)

Sala de visitas - cinco
grandes quartos - sala de
jantar - copa -_ .. casinha e

instalações samtarias
Luz elétrica em todos os

o oleo de amendoas, usa
do á noite, para o cuidado
das unhas, em união com

luvas velhas e amplas, bene
ficia as mãos tirando-lhes os

traços todos que os traba
lhos caseiros possam deixar.

Ponto plicado

Sempre fieIs ao gosto pe
los contrastes, os creadores
unem agora o setim ao cré

pon, o primeiro brilhante, o

segundo mate. Colocam as

sim sobre uma saia de tom

opaco, uma blusa em clré
brilhante.; E outros contras
tes interessantes.

A CREDITO MUTUO PPlE-
D.A L., destaca�se das mais sérias e vantaosas sociedades porque:

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

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

-a extração de seus premias é feita unicamente sôbre
o numero já realizado de cauernetas inscritas.Para o acrescimento e con

servação das pesta:las póde·
se suar todas as noites uma

infusão de oleo de rícino e

flôr d� malva. Primeiro se

tirará o «rimeI», depois se

passará a infusão indicada e

por fim, empregar-se-à uma
A ..

e5covinha propria para 1€'- • preSS81-VOS, pois, em fazer a vossa inscrição hoje mesmo na ;0vantal-as. O •• CREDITO .�/lUTUO PF�EDIAL �Para embelezar as mãos, � etodas as nOites, � massagem 1 O�D•••-------D.. ••••••••

-seus premios, consequentemente, não ficarão em casa.

Os seus dois sorteios mensais são efetuados em sua pró
pria séde em FLORIANOPOLIS, á rua VISCONDE DE
OURO PRETO N. 13, nos dias 4 e 18, ás 15 horas.

2 I
L.AR��

por MOD6.1\.ME MAR. E

caçarola, ponha-a no fogo com sal,
as cenoura i cortadas em rodeli
nhas, o alho t! a cebola. Quando
estiver quente, acrescente a gali
nha bem lavada e deixe cozinhar \
lentamente. Assim que estiver co

zida, deixe-a esfriar na mesma

agua. Corte-a em seis pedaços e

arrume-os em um prato. Coloque
na geladeira. Prepare uma saladauvas.

2 colheres de sopa de suco de russa e arrume-a em uma traves-

limão. sa.

114 de colher de chá de sal. Prepare uma mayonnaise com

J chicara de uvas cortadas ao três ovos; acrescente-lhe azeite,
meio e sem sementes. I até que fiéjue bem espessa; ternpe-

Dissolva a gelatina na agua re-a com sal, pimenta, uma colhe
fria durante cinco minutos. Acres- rinha de mostarda e uma de suco

de limão.
Prepare meio litro de gelatina

de carne e deixe esfriar, mas não

congelar.
Quando estiver tudo preparado

e a galinha fria, derrame-lhe por
cima a gelatina. Enfeite com pe
dacinhos de trufas, cubra nova

mente com gelatina e coloque 05

pedaços de galinha sobre a salada
russa, coloque em cima a mayon
naise, � tape os cortes da galinha
com pedaços de gelatina congela
di e enfeite o prato com pedaços
de trufas e pepinos.Se não quizer
gastar em trufas, enfeite com pe�
dacinhos de azeitonas ·pretas.

Os pedaços de galinha devem
ser colocados sobre o prato ou

travessa, de modo a tomar a fôrma
da galinha.

cente a agua quente e o assucar

e mexa até que a mistura fique
clara. Depois acrescente o suco

de uva, o de limão e o sal.Deíxe
esfriar até que comece a endure
cer. Misture as uvas e despeje em

taças. Pôde servir com ou sem

creme. Servir 6.
MAYONN t\ISE DE
GALINHA
J galinha gorda.
Sahda russa,

112 litro de gelatina de carne.

2 trufas.
Mayonnaise de três gemas.
Alguns pepinos em vinagre.
2 cenouras.

J cabeça de alho.
112 cebola.
Sal refinado.
Coloque bastante agua em uma

Líra Tenis Clube
Florlanepclls

Carnaval de 1937

Os Srs. socios, que quizerem ter a sua inteira disposição
me�as numeradas, pod�rão reserva-las nas condições seguintes: As
sinatun para todos os hailes: Preço Rs: 30$000. Mesa avulsa pa�
ra um baile: Preço Rs: 20$000. As assinaturas pafa os bailes po
derão ser tomadas na Joalheria Boettcher onde, no dia 3 do cor
rel1te, das 8 horas da manhã, em diar.te, será exposta a planta com

a nu'meração e localização das mesa!;.

Depois das 18 horas do ciia 6, vender�se-ão, nas séde do
• Clube, somente mesas avulsas para cada baile.

As solicitações de assinatur1ts ou mesas avulsas deverão ser

pessoais. não se atendendo a pedidos escritos ou por telefone, e &ó
serão facultados aos Srs. socios que apresentarem o Talão Ingresso
para SOL'io. Os pagamentos efetuar-se-ão no áto da aquisição.

III - FANTASIAS
A Diretoria se reservará o direito de veddf à entrada de

pessoas que se apresentarem com fantasias Improprias, tais como ca�

misetas de malandro, macacões, pijamas de uso comum ou outras.
inconvenientes ao meio social:

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Para evitar aborrecimentos reciprocas, a Diretoria pede aos:

Srs. sócios e visitantes, e espera dos mesmos, a fiel úbservancia do,
presente regulamento e solicita a especial fineza de levarem, log;)�
a �u conhecim.!nto que lquer reclamação.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I\lIatri2:: FL.O iANOF=OL.1
Blurl"'lenau - .Joinville Sao Francisco Laguna

Mostruario permanente em Cruzeiro do Sul

Secção de Secçlio de

Filiaes ern:
Seoção de

FAZENDAS:
Fazendas naclonaes e extrange'ras tlara ternol FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benericiar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas ntechanícas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para Iaoeíros
Roupas feitas e janelJas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: c ados,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, n:oinho etc.
Lnha para coser e sergir Fogões e Camas locomoveis, Motores de esplosão, Ivlotú7r.S
Lã em rrovellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -:talhe- electricos
1abonetes e Perfumarias res Material em geral para transmissões: L(l I

. \lcolchoados e Colchas Louça sanitaria - banheiras rnancaes, correias de couro e lona
t!ortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes Jleos e graxas lubrificantes
roalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fins Automoveis e. Caminhões FORD Peças, acces-

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

I
Deposítaríos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumatícos e camaras de ar GOODYER �

Charutos «DANNEMANN. Bebidas nacionaes e extrangeiras Material electrico em geral �
Empreza Nacional de l'Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Carl Hoepcke" "Anna" e Max" �

� Fabrica de Pontas "Rite f\/laria' -� Fabrica de Gelo ólRita Maria" - Estaleiro 'Arataca" �=�P"�VAV.à..V.Dâ�����������tI��Â��VÂV.A.��:

Atentae bem I
! i
I Agencia Moderna de Pu- •

blicaçães, com séde em São Paulo;
o

é autorizada e fiscalizada pelo Governo
•

Federal e possue a carta patente n. 112

�--.--------------�--�----------------�

Forrnídaveís lortelol proprlol, trll vezel
por lemana, todas as segun·
das, ierça. e lextal·felral,I

ti
•
O Extração com globol de er'ltai.

dlu. ú honestidade, POil, OI lor·

tel�l jlo prelli:.ncladol pelo povo.

"

A Gazeta

Advogados
'

I Accacio Mo-I
tem seu escrip-

•

feira

Jndica:'
�.._-

,- ·-1I Dr� Ricardo
Gottsrnann
Ex-chefe da clínica do f-J.ospi
tal de Nürnberg, (P.oressor
Indórg Burkhardt e Professor

Erwin Kreuter)t61 io de advogacls q rua I ' Especlalisla em� cirurgia
vrsconue de Ouro Preto geral

Médicos,

n. 70. - Phü,IP�, 1277.

r· .
I Caix 1 Postal, 110.

O r�;;-;'�d;O�: Moura Ferro \
• I

-

ti Advogado•
"

Partos - Molestias de
Senhoras e

MoIestias de crianças
Diretor da Maternidade"
Medico do Hospita!

Dr. Carlos Corrêa

\.Lur�0 de eEl-'(:;(;jahza�lo em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidade
até ás 8 1 {2 da manhã
e á tarde _, Cansuitorto:
ANITA GARIBALDI, 49

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

operações de plástica
-----

ano N. 1 e das 1 O ás 1 2 e
.

das 1 5 ás 16 112 horas.

TELEF. 1.285

RESIDENCIA- Rua Este

'Lves Junior N. 26

ITELEF. 1.131
��----

Deseja concertar o

seu rádio? Procure o

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

D r. Artur Piereir
e Olivera

Clinlca médica de erlan
çal e adultos

LABOR.ATORIO uE
ANALISES CLINICAS

Comulias diariamenle das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
1 into n: 13

FONE-1595

R�"iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n: 57

FONE-1524

Dr". Miguel
Boabaid

CLINICA GERAL

Vias Urinariss-Hemorroides
Consultas:

das 13 ás 16 horas
Pela manhã:

•

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

1 eleíone, 1595

Rua Trajano, n· 1 sobrado

I Telephone n· 1548 I
I· Dr. Renato=-
==Barbosa==

.���.�w""- _
.. _�_..::.� .!'��t,'�-"••IJ�t.@'�. ADVOGADO

�.o•••••eG " ••••00.... Rua Trajano, 2 (sob.)

i Companhia "Aliança da Bahía"i : FO::d�;2:':-�t���e�io;G
FUNDADA EM 1870 I Dr. Aderbal R.

: •
da Silva

- Seguros Terrestres e Mar·ltimos o I\dvogado

i • Rua Cons. Mafra ,a 1 O (sob.
e Incontestavelmente a PRIMEIRA drJ Brasil. Fones 1631 �

1290_1• •
_ CAPITAL RALIZADO 9.000:00G$OOO
- RESERVAS MAIS DE 38,OOO:GOO$000

RECEITA EM 1935 18.792:5S3$358
PROPRIEDADES IMOVEIS 14.16 t :966$549
RESPONSABiLIDADES ASSUM[DAS EM 1935 2.717.044:063$157
SINISTROS PAGOS EM 19:35 4.280:552$970

LO.JAS

t:=; A 1« C I A
. ,

Rua 15 de Novembro n. 70
BLUMENAU,

ATOALHADOS-BRINS-CORTINAS-CRETO
NES-'1'RICOLlNES--XADRESES-ZEFJRES

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

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

rosto e de mesa.

Confecção de camisas, calças, etc.
Linhas para bordar.

Roupões de banho
(Melhores que os estr anjeiros)
---0---

FUNDIÇÃO: - SINOS DE BRONZE, maquinas de
forragem, fabricação de maquinas
flT' geral, (agrícolas c índus.r., ..d�) "

-moinhos de fubá, arados, businas
para carroças, chapas de fogão, etc.

FUNDIÇÃO DE PEÇAS SOB MODELO
REPRESENTANTE ExCLUSIVO EM FLORIANOPOLI

Arnaldo Marar'haoS
RUA JOÃO PINTO -ANDAR N. 5 TERERO

II

Ap'entelr SubaAgentes e Reguladores de AY�i·la.lem Itodos �os Estadol I
':0 Brasil, no Uruguai anal prlnclpmíl praças estrangelrlls.

A,gentes em Ftcrlanopotts :

Campos Lobo & Cía.
I Rua Conselheiro Mafra, 35 (sobrado) r�í)(a Postal.
@,�!ítJ,i� TEl EFONE 1\. 1.(,63 El\D. 1LLLGkAfll..ú ALLIA!v{-A };}j

i e
G Escritórios em Laguna e Itajahí I:
! Sub-Agentes em BiumenauEle Lages :
OVO. G.�G�-----G==.----••"OG•••S --�-----

15;'.
., ,,'
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€Rua Trajano n. 16
(Edilicio [Jloprio)

DE WILLV KATZVVINKEL

I Capital 136:700$000

I Reserva �:424$498
�RECEBE DEP�SITOS

PABAI-\DO 05

Bar Mira-marSEGUINTES JUROS:

CIC Limitada 'S·l. ala.
CIC. Avisof'revioê'j. ala.
Prazo FiXI) 8'1. ala. Cirurgião

dentista
Dr. H. Gg. Sippel

Cons.!Mafra, 33
Fone-1.191

Cervejas! Cervejas!

I i

I

Casa de Dive.sões
Familiares

Vispora Imperial
o MAIO'K E MELHOR CE.NTRO DE DIVERSÕES
FAMIUARES, SUPERIOR AOS DAS GRANDES

CAPITAIS

Cohrança feita por gentis senhorinhas. Fiscalizado
pelo govêrno do Estado.
Não deixem de ir ao vispora Imperial país, nele
encontrareis grandes vantagens. coníôrto, 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 - Est:ldo do Paraná-

Tabela para construções a praso;
(Depois que receber a chave]

1 casa de 5:000$000 43$750
1 » » 8:000$000 70$000
I » e. 1 0:000$000 87$500
1 » » 12:000$000 105$000
1 » »15:000$000 131 $250
1 » » 20:000$000 175$000
Prestações mensais.

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

Poderemos construir em qualquer logar que deseje o pres
tamista, desde que, s] contrato esteja em riia com os paga
mentos, regularizados pelos nossos planos aprovados e Iiscali
zados pelo Govêrno Fedclal. -- Procurem nosso Diretor
nesta Cidade, á rua Tiradentes 11' 52 ou pelo telefo-

I
ne num. 780.

--Não temos corretor de pra'ra, atenderemos
mente no escritórío.

diréta-

l:asa das Passaras

-

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

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

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

.......�_. �-- - - - - ,- .. -_.� -- ---- '-----=----�

Jockey Club Florianopolís
O mais�elagante centro de diversões famí-

Bares.
Luxo, seriedade, conforto e distinção.

Fsplendido serviço de bar com bebidas na

cionais e estranjeiras,
Feericamente iluminado com instalações "mo

dernissimas.

RUA TRAJ ANO, lO-sobrada-nos altos da:
Sorveteria Gloria

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANOPOLIS, 3 de Fevereiro de 1937===
------------------- -n � __

===A GA.ZETA

Deve-se ao Instituto de .Joinvile não ,apresen
tar o momento maior gravidade.
A concorrencia resultante da

atuação da Confederação do Ma'
te, determinou a instabilidade
dos pr�ços, pelo retr aí nento
20s mercados consumidores, dan
do motivo á existencia nos

armazens de São Fran:isco
de grandes stocks de herva-

-

ao

mate, sem possibilidade de se

rem negociados,
E' que os co.npradores, ob

servando a lamentavel desinteli
gencia reinante entre os orgãos
controladores da produção, cru

za:n oe braços deixando o bar
co correr, esperançados ern tirar

da luta que vier a travar-se to

dos os proventos possiveis,
O Instituto do Mate de Join

vile, pela sereni lade e criterio
da sua diretoria, a cuja frentf'
se encontram e acham as person.i
lidades mais austeras e caracte

res mais impolutos da nossa

Nossa Vida "780"

Os 4 C., que têm posto á

prova todo o seu esfôrço a ser

viço de proporcionar, ao povo,
divertido Carnaval, reunindo e

incentivando blócos e ranchos,
vai organizar, domingo próximo,
o tradicional concurso.

Sabemos que vários blócos,
que se apresentaram nos concur

sos dos anos anteriores, aparece

rão, domingo próximo á praça,
com novas fantasias, originais e

canções que farão, sem duvida,
"barulho na cidade".

As mães delA A inscrição para o concurso
o sr. Constantino Tzelikis, es-

b
do C.C.C.C., já está aberta até

criturano do Tesouro do Estado; WUfe&.m sa er'IIJ 'U •• !iI sabado, ás 14 hor is, devendo
o sr. Euclides Purificat;ão de

NO dia em que a maiona os blócos que desejarem tornar
Almeida; das mães tiverem noções de hí- parte e fazer jús aos premios, de-

a srta. Emilia Jorge, filha do
giene e de puericultura, a morta- verão, portanto, estar alertas.

sr. José Jorge;
d C [Iic!ade infantil diminuirá de ma- Consta- nos que hoje, á noite,

o cap. Euclides e astro,. I \ I bl' f '

F P' neira notave, como se tem re- a guns ocos se arão apresentaroficial reformado da orça u-I' d ., U f d Igistra o em vanos paises. m ao povo, azen o evo uções e

hlica; d C 7
a professora d. Nair de U'-I

dos preceitos n ais eI .rnentares, e animan o ao arnaval de 193 .

II
que se deve tornar bem difundi- Ao Califa Féris Boabaid, nes-

veira Abreu. do, é o de que as crianças ali-
mentadas ao seio raramente adoe
cem, são mais fortes e sadias.
Já as alimentadas artificialmente,
adoecem com mais frequencia,
porque nem sempre os alimentos
são bem aceitos pelo organismo BLO'CO CARNA-
da criança. Outro ponto muito I VA LESCO
important� é o, que .diz respei�o "Procura _ se um ar- Iao hnrano e as doses dos ali-

gentí no: si não h

u-Imentos. As mães que não tem I,
,

O

conhecimento destes assúnlos de- ver, u m u rugua10
d h, serve"vem procurar um posto e 1-

giene infantil ou um medico es- Ontem, veiu á Praça 15 de

pecialista para receber ar instru- Novembro, o chistoso cordão

ções necessarios, Uma das desor- carnavalesco-Procura-se um

deus mais comuns, resultantes da I argentino; sinão houver, um

alimentação, inco,nve?iente e de-,�ruguaio, serve, composto de
so-denada, e a diarréa, que pode Jovens foliões. Iadvir, ta�bem, de infecções �s-I O apla�di,do cordão, e�,bora,sesladas fora dos orgãos gastro-in- com um dístico u,n tanto bélicoso,
testinais, mas que se refletem so- nada realizou, entretanto, de agres
bre êles, tais as inflamações d, 8ivo que desmentisse a formal
nariz da galganta, dos r:ns, etc, divisa-"Tudo nos une. Nada nos

O modern) tratamento de �epara".
qualquer diarréa consiste em afas- Disse-;lOs, um dos elementos
lar a causa, em e,tabelecer a componentes do cordão, que pro-Ir ieta apropriada e em aumentar curavam argentinos, sómente, pa
os meios de defesa dos intestinos, ra felicita-los pela maneira «hou- \

pela administração Je um medi- rada» e "cavé.lheira" com q!le
cam �nto adequado, entre os quais consquistaram o Campeonato sul
se destacam os comprimidos de- americano de futebói.
Eldoformio da Casa Baier, que Tem graça. E a policia dete
fazem normalizar ,�Jrapidamente, as ve os moços) pensando mesrr o

dejeções. que eles queriam brigar.

AH1VER5AR105

Sra. [oão Cunha

vibrante jornalista João RobeItu Ca rn avai !MoreÍIa, lente de Psicologia do
Instituto de Educação. Carnaval!
fALErtmC::HT05

No distrito de Rio f\Tovo, mu-
Festeja hoje, o aniversario na-] nicipío de Palhoç::t, faleceu, se

talicio a ex�a. sra. d. Her�en'l mana última, o sr. Bernardo
garda Segui da Cunha, digna Lückrnan.
consôrte do sr. João Alcântara
da Cunha, chefe do Tcafeg:J Te

legrafico f' presidente da Câmara
Municipal de Florianopolis.

A virtuosa dama) dotada de
elevadas virtudes, será, por cer

lo, muitíssima felicitada.

o Sabão

"Virgem _specialidade"
de Wetzel & CiSa •• Jarínvile

enzern BH05 H01E

nUTR05 PARTEm

Dionisio Souza

Viajou, segunda ·feira última,
acompanhado de sua exma. Ia
milia com destino á Capital da

Republica, onde vai fixar resi

dencia, o conter: âneo sr, Dioni:;io
Souza, secretario da Associação
Catarinense de Imprensa.

Seguiu, ontem, para Bom Re
tiro, o sr. Alfredo Montenegro,
inlluente politico e prefeito mu

nicipal naquele município.

Antonio Machado

Autorisado pelo seu medico
assistente seguirá, amanhã, para
São Paulo, o viajante sr. Anto
nio Machado, vitima, ha dias, do
de3astre de automovel ocorrido
em Biguassú.

Nestas condições, a missa de

aç�o de graças pejo seu salva
mento, que grande mImem de
seus patricios e amigos tenciona
vam mandar rezar na Catedral,
ficou transfer;da para quando da
sua nova passagt'm por esta ca

pital.
CHE6Am U�5

Joaquim Cabral

Eslá em Florianopolis o sr.

professor Joaquim Cabral, lente
do Ginásio Lagunense.

1orn. João Roberto Moreíra

PEL05 rLUBE5

Clube R. 6 de Janeíro
A sociedade recreativa Clube

6 d � Janeiro, distrito de João
Pessôa, realizará, nos dias 6 e 8
do corrente, animados bailes li
fantasia.

te como nos anos anteriores, ca

be a insigne honra de prestar o

seu valiosissimo concurso a con

cretização do Carnaval florianopo
litano de 1937.

Dr. Ivo d'Aquina
Adovgado

Florianopolis

do Mate

terra. os srs. Hans Jordans, e
I
apenas em desacreditar o

Insti'l Todavia,
mais grave se apresen- '"\

[oaquim WoIff os quais têm tuto, quando a sua obrigação taria na hora atual si não

procurado por todas as lór- primacial seda ter as vistas cons- fàrd o criteriêl e a superioridade
mas, usando de toda a diplo- tanternente voltadas para a dele- cem que o Instituto de Mat�
macia, manter a estabilidade dos za do mate, que é, além de tu- tem encarado as �llvestidas qui
nreços, orientação esta que, in- do, uma das maiores fontes de xotescas da Confederação, falich
felizmente, não tem sido seguida economia do nosso Estado. á nascença pela sua falta de
pela Confederação. empenhada A stuação presente é �rave, orientação e de descortÍnio.

CARTAZES
Novo Embai

xador
CINE REX, ás 8 horas.

em última exibição-Cavalaria
ligeira, com Marika Rokk.

CONSTUTORA "ENDECS"
CINE ROYAL, ás 7,15 e ROMA,2 - Foi nomeado

8.45 horas, Regina, co-n Adolf Rua Tiradentes N" 52:-Procurem
novo embaixador italiano, junto'J..Tohlbruck e Louise U!lrich. A'LUGA-SE O andar ter- ao governo do Brdsll, o sr. Vio-

, Ct,NE OD§ON, o lider, foca- reo da rua Trajano n. cenzo Lojacomo, em substituiçãoliza, as 5, 6,4J e 8,30 horns- 15 com compartimento para ao embaixador Roberto Cantalu-
as duas louras do barulho, Joa,n, escritório. Tratar no Banco t

'

Bl d I I R po, queurepresen ara o governo
on el e Glenda Farrel em aí-

Agrícola. da Ítalia junto ao governo. de
nha da armada, com Warren '-----�---------IBurgos.Huil, Hugh H"rbert e Alen Jen-I kins.

E' o número do telefone da

Rua Joao Pinto n. 6, terreo

CAIXA POSTAL N· 45

(
PHONE 1346

TELE
( GRAl\1MA "A Igodao"

FLORIANQPOLIS

Arnaldo Maranhão I
:

-----------------�---------------

SUB-AGENTE EM JOINVILLE:

Empresa Industrial e Agrtco!a Palmital Ltda.
RUA JERONYMO COELHO N. 5 (esquina da RUA ITAJAi-:lY)
Na qualidade de exclusivo Repre ..

sentante de fabricantes e exportado
res, vende os seguintes artigos, ofere
cendo excepcionais vantag'S\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,
,-------------------------

feculu, herva-mate, etc., de PERNAMBUCO.

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

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

RIO DE JANEIRO e de MINAS GERAIS.

arroz, assucar, farinha,

Meias da afamada marca "WALKYf1IA", de S. PAU:"'O.

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

INDUSTRIAL, GARCIA. de BLUMENAU.

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

EMPREZA INDUSTRIAL GARCIA. de BLUMENAU, (Secç�o de fundição).
Algodão em rama para as fiaçõ�s, das seis mai�·.'es Organizações Expor

tadOf<iS, de CEARA, RIO GRAI\,jDE DO NORTE, PAI�AIfYBA, PER

Nr'�.},,\B'JCO, S. PAULO e PARANA.

Cobertores baratos e tecidos estampados, de MINAS GERAES.
Csmisa 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 IVlAU-:1f\RIAS

s�f3Ã��:RC;tAt
ESPECIALIDADE

reconlenda ..�e tanto
....� ....

(MARCA REGISTRADA))
para roupa fina como para roupa cornu m

-L..�=13.r�>�,SE·ci='.*S�a*=-..��....
T I

,
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>1.,

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




