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I.ameDI�'aveli 0- ea a_agma ar v-se
iDdus�ia l�a�,I�e�n���i�o�r�e�iD�aD��le�D�·�a�E�u�r�-��p�a�Surge um novo caso lamentavel na «industriá»

doa-I
.

.

-

gencia�ento de tr.abal�adores. p�ra a lavoura de São Pau- Ao D1eSDlO t�n1pO edl que
o

Mussol.'*Dl'* responde aolo. Subindo pelo interior, ludlbriados nas promessas que ;., .

' , .

lhes fazem os' =negreíros» de nova especie, baldos de re-
. d'* d ,�Irtl I d '*. d I

o

'* •

d
·

cursos fi.nanceiros, êles não puderam atingir o ponto do

"
lscurso. e '>i&8a a I.er� ec ara que as relVID ICa-

seu destino e ficaram por aí, pedindo esmolas para não ,.",

d It -1'*
""

"

I
/

" -

morrer a tome.; I,.roes a" a la sobre o cana de Suez tean que se
Enquanto se repetem êsses fatos dolorosos, não -Ial- e !r '

,

'

'ta quem propugne pelo aumento das quotas de imigração sat.·sfellll'taQ'9 e' d��.etada a .....ob.·I.·sacãe
o

depara europeus e asiaticos de formação racial antagonica á !'
.

..''', ........
-

a.A M 3' .

nossa, reconhecidamente inassimilaveis, mas protegidos pe- v , 15O 00O Id d
. o,.

I·'los respetivos governos até a sua localisação nas .Iavou-· •• 50 a ps Ita lanos
ras e agrupamentos coloniais. E muito além, ás vezes... '

Ora, o que se sabe é que o trabalhador agenciado e ..

-

_

: tpara cultivar as lavouras de São Paulo é sobrio, dlligen- II ceuLOeNstDa RtaErSd'e 3� te-ns,,�ecre�I'ndaens-1 agAresdsw� t: dRelch. A

B 'tá I'
O puce acrescenátou:. «A Ita- A primeira impressão é. que

•

e,. incansavel.
e exige muito

men.os
que o trabalhador

eS-1
i <I. •

ao r

-t..
recis o o governo n.- Ia nao .permanecer prisioneira

os.
termos usados pelo sr. Da-

: tranjeiro. E já que' não procuramos evitar o êxodo de i te na Europa, pnnClpa�J1Ien.te no 1
RICO d� a�m�ntar .0. �eu, Exérci- do Medlterraneo».. ladier para responder ao Duce

" tantos braços das suas terras nativas, estavamos, pelo tfocanête a controversía .Ifaldo-j ttO te rntt.o1.f1a I permIÍl.r1ah_ a dInghla- RO
foram muito mais energicos do

!r menos, no dever de assegurar-lhes as mesmas vantagens ra�c. sa, .em consequeneia e i erra u I Izar um mi ao e 0- MA, 31 .-:-_ Circulos íacis- que era esperado.

� dispensados aos que vêm de fóra.. ,n.otlclas Vindas de R?rr.a anul1-: mens em caso de guerra. tas expressaram a opinião de

: Pelo 'menos ... Porque ornais certo seria evitar o êxo- '! �Ia.rem ��e o sr. Benito Musso-: que o discurso de ôntem do sr.] BERLlM� 31 - A decisão do

I do por todos os meios, fosse rríêlhorando as condições de' ;, lini decld!u chamar. �s 'artEâ.S
I . COSENZ�, .

31 - O. sr. �e- Edouard Dala�i�r ',. significa vir- govêinQ b:rifãnico, de duplicar,
vida local .dos trabalhad ores, fosse tirando-lhes á ilusão, I; um. contingente adiciona l de. nito M�lSS01t.nt pronun.clou VIO-, tual�ente a re�flção sumaria dos, os efetivos do seu Exército ter

e por urna p.ropaganda h abil de que M' em São Paulo ter- o I mal� 250.000 homens.
. '�. '.'

[Iento discurso nesta cidade, no

I ensejos o.íerecídos pelo sr. Be-l rítortal, foi classificada aqtã pe
: ras de, promissão onde ch�ve diariam�nte i) maná e cor- I·' Simultaneamente consta que; qual declarou ao mundo �m ge- níto M�ssolilli, na-. sua oração lIa -Boersenzeítung- como uma

I rem, pelo sólo, rios cheios de mel... i a Grã Bretanha acaba d� apre-; ral e «á .F�an�a em partlcul�r" de d.ornmgo '. ,pas. sadoo, para que I medida «ante-alemã». O mesmoo, I I i s:ntar novas propostas a PO.I�"'I' que as reivindicações da Ital!a I pudessem ser solucionadas as I jornal diz que a mesma não

1 ��eMeO tI•••••_q .rua para uma colaboração mtli- [sôbre o canal de Suez ,têm ue

I questões pendentes entre a Ita-I afeta a solidez do eixo Roma-

DescoJ;Jriu Prosseguirá
tar contra a chamada p�li2ca;ser satisfeitas». _lia� França., Berlim .

.

dinheiro o inquerito "I' A� z'_ E T Aenterrad"o A solicitação do sr. delegado
de Ordem Política e Social e por

BELEM, 31 - A «Folha do determinação do sr. dr, Secreta

Norte» publica uma noticia se-
rio da Segurança Pública, foi

gundo a qual no lugar denomi- designado o comissario de p -

nado Bambú, perto do bairro Iicia sr. Fulvio Silva para pr -

do Sousa, uma mulher de nome seguir, no municipio de Bigua -

Paula, conduzida por sonho ou sú, ao inquerito relativo a [ove
outra íntuíção qualquer, dirigiu- Maria Cajíxto da Silva, residen

se a um terreno onde existem 'te em Ganchos, por ter sido

uns restos de construções de violentada pelo dentista João
�tigos solares e cavando o chão Moysés Jorge.

d d d Acompanha ° comissario Ful-
encontrou grande quanti a e e

vio o escrivão de Ordem Politi-
moedas antigas, de ouro, prata

ca e Social sr. Osvaldo Haeser.
e cobre.

o P'RESIDENTE DA
(;IA. ",7EADO"

• Beq,uoreo u�..��� O" ,D�"�". C. atende: ,a ,'�f)xp·os"içªo
o sr. Estanielau.Werpachowshi, pelo ,Co.nselho Técnico' de Econ,omla e

Iarmaceutieo prático. licenciado,
requereu ao Departamento me F·."naonças do Es�tadoSaúde Pública Iicença para abrir -. -,.

_",
.

uma farmaeia DO lugar denomi-
.

na.do Itapuí, município rle Cru

Ten.do '0. C.
onselho Técnico '.' da. quota de equilibrio. Apenas

f'ila.
na cenformidade da legisl

zeiro. l de Economia e Finanças deste eXlglmÇ>s, para tanto, e afim de ção em vigôr:
,

. -I Estado pleiteado junto ao Con-
I
não. �etem pr�judicados os dis- e)-que se' opere e seu trans-

-----------�
selqo Técnico' de Economia e I P�Slt!VOS legaiS que regulam o bordo no porto do Rio de Ja-

.

'

;.1 Finanças_ dI) Ministérío da Fa-: t�anslto e o comer�io de café, a nei!o para ser processada a fis-
(;oueor80 _

� ,.lenda, em atenç�o a u!"a recl,�-I ngorosa observ�nclai e� .

cada caltzaç�Q. da quantidade, quali-
Imação que lhe fora feita, uma' caso, das seguIntes ._condlções: dade, tIpo e sacada, fiscaliza

Hoje, á.s 10 horas, umã d�s r·liceASª, a �titulo pre.cario, pa�a I a)-apresent�ção de documen- ç�o �ssa que não poderá ser

I;13Ias 2a ESCóla d�· Comer�1O i que o Estado de Santa ,CatarI-! to c0!11probatono da venda do ,-.feita, �o porto de Florianopolis
C lark.. Ga·'b· le prestarao exame de hDgua naClO- i na pudesse 'exportar cafe, obte-I cambIO cor�espondente ao Ban- por nao ser autorizado para ex

nal 08 ileguintcs canllid.�tos ao ve ,a s.eguipte r.esposta, do De-' co do Brasil; ,

,I
portação do produto e por isso

RIO, 31-Foi denunciada ao

e C "'a' r o I e C,onburso"o de 2' Oficial de escn.·ln.·l partamento Naciona.l db Café:
.

I b)-apresenta.ção de documen-, d.es.providô 'd0 aparelhameRto
Tribunal de Segurança, impor- I

- t b tó d
-

t
tante firma desta praça, por ha- rarios de répartições su1:)ordma: I «Acusamos recebido seu Oh- o, compro a no o pagamen o, mdlspensavel á fiscalização que

das â .' Secretaria do. Interior e cio numero 203, de 2312139, ao da taxa de Rs. 12$000 por saca; se faz mister.

��o���i�id�o�u��� �e c�j�eSnao�: Lomboard '

.

, Justiça: 'JIilda ;Fig?eir�do de Ba�- r-q.tlal acompanhou cópia
C
do pa-

f c)-:-lu� o cafés �n.ão
�

seja �e Durante o corr�nte ano conti-

era conservado em sigilo por ros, Mana Jos� Slq�e!ra, :;Celm�-,: re�er. aprovado pelo. ot1�elho I
IpO 111 error!l0 ou �om mais nuaremos a ,per!lll..!iLJ!_e.�5>rta-

convenl'encia do inquerito. (;ASARAM-SE ra Borba, '!Man� Emlha ,Tolentl·, Tecnlco de Economia e F111an- I?e 1 0.)0 de I�puresas, ..' ç�o cfos ca_fes Gatarinenses, exi-
no de Sousa, Hdton Cunha, Ata- ! ças do Estado de Santa Cata-I ;od)-que esteJ� acondiCionado grndo, porem, a observancia das

Já agora podemos informar
KINGMAN, Arizona, 31 liba Cabral Neves, Woloey Car": rina e que ditou a decisão do em sacaria deVidamente marca- mesmas condições supra».

que a firma em questão é a O 1 L' d' I
.

d O
I

.' Cia. Manufator� de Fumos «Vea- Clark Gable e Catole Lombard, v�lho �amo�, sVA.do elte a; mesmo de p elt�ar este epar- ,R""d d
'.

Vi""
.

.

do,., cujo presidente �ôra denun- os dois conhecidos astros cine- Stlv�, Percival Calado FI�rci, i tame!l�o uma Itcença a ht�lo , e e e a�ao Paraná ...

ciado por um dos aClOnlsta� da matograficos, casaram-se de sur- Mana L0p,es Fernand_e�, i
.o11ooa i prec�rto '. para que o refendo

I
'

. �
,

propria empresa. .

_ ,
presa nesta cidade. O joven par I Borges, _

Dea Cunha, Dm8,. St�u-l Estado possa exportar café, dU-1 San·ta Catarl·na
O acusado é o sr. Nicolau deve regressar a/ Hollywood I deI Areao, Vera ,Meyer, Ondma i rante o ano em curso.

Guimarães que é presidente da amanhã, depois de uma curta ',' NURes Goozaga, Iolita LuIz, Or .. ' .

Em resposta c�!11pre-nos in- '

'

referida empresa e seu principal estada em� Bbulder City, no Es- landina Alves Borlas, Celeste
I
formar v. s. que Ja estamos per- Da Procuradoria da Rêde 'de

• adonista. tado de Nevada onde pretende

I
Maria :Ramagem, Osmar Cunha, ,mitindo, pelo porto de Floria- Viação Paraná-Santa Catari-

visitar a celeb;e ",B o u I d e r Maria Celeste Carvalho, Alfr!ldo i nopolis, a e.xportação dos ?afés na, nesta capital, recebemos a

Ap'reens'a-O O a m».
.

\ Augusto Ste,rnadt. _ "

de produção catarinense, !Ivres seguinte comuni'cação:
_ «De ,acõrdo com a determi-

d' C R' E S 'C lU"M A nação constante do oficio que

e armas .

_.. ...., ��r�X�en1�r t���_sc:g;�rci�mê��
o �u\H1elegado de Vargedo, -. ' valcanti, Superintendente da Rê-

distrito de Nova Trento, fez en-
. _ .

.

de de Viação Paraná-S. Catari-

O I
.

d O dem Po •

dd·
·

I d
na, foi extinto a 31 ,de -Março -----

,����:"á.1�i�:�.lt��s l�f�:�.el� a CI a e, mais co·mer.tla .

o �il�i���O:S�����dRê��oc��a��= UMA �SI�AT!1RA MENSAL
o

"'l ' nha nesta capital, ha varios anos. DE«� GAZETA� CUSTA
roes apreendidas, ,

sul do Es.lado"" sob a direção do dr: Renato da AP):�AS 5$000
,

Telefones automa-
Rocha Gutierrez:. I ..._--___;�----

«Oficio n. 9.S66. 1 �

81
' Curitiba,21 de maJço de 1939. Julga_outo •

ticos para u... CRESCIU1V\A, 31 _ Perto �e franca atividade 24 minas, ocu-I Todas as pessoas que visitam Ao sr. dr. Renato Gutierrez, heas-eorpus ti

nove mil toneladas de carvao pando 3.500 operarios, calcu!an-' Cresciuma afirmam ser a cidade Florianopolis. I D� Fett
.

�nenau estão sendo exportadas mensal- do-se em oito mil almas a p,o:- de maior movimento comercial ,I-Em face do disposto no

, Alfande- mente pelas minas situadas nes- pulação mineira. do sul do Estado, tendo, por Decreto n·. 929, de 6 de dezem-

Ja se e.n�ontram na
. te municipio, sendo que 320 Diariamente estão chegando isso, o seu futuro garantido.·

I b.rO
do ano findo, deixa de ha-

ga de ItaJal os novOS
.
telefo�es contos de reis estão sendo men- dezenas de operarios de outraS Dentro de poucos dias será ver razão para a existencia do

automaHcps, m�rca E�lo;.' ��; salmente distribuidas pelo co- regiões, procurando servi"o nas exibido nos cinemas de Floria- I escritório de Procuradoria nes

d� e .Antuerpfla,. e d
es ���ade mercio desta cidade, proveniente minas. A falta de habitações nopolis um empolgante film com 1 s� capital, pelo que o mesmo

a�s ViÇO tele OOlCO a
o insta- da citada exportação. está dificultando o rapido de- vistas desta cidade e apresen-! fiGará suprimido á partir de 31

de enau, on� serã
Presentemente, acham-se em senvolvimento da cidade. tando o seu intenso movimento. do corrente mês.

lado revemente•.

NA GRECIA Esquadra' �e
.

.
,

o sr. Goeb- barcos' mos-
,bela-: -'.

J ' q�it�s",:
ATENAS, 31 - Chegou de

avião e incognito, ás 3.24 ho

ras, á esta capital, o senhor Jo
sef ..Goebbels, ministro da Pro

paganda do Reich, que deverá
embarcar no sabado próximo
para ea ilha de Rbodes, ruman

do daí para o Egito/

WASHINGTON. -31 - O De

partamento da Marinha r;vf.lo.u
que dentro em pouco sera mi

ciada á construção de uma es

quadra de barcos -mosquítos- ,

cujo custo deverá elevar-se a

15 milhões de dolares.
Esses «mosquitos são peque

nas unidades de .guerra dotadas
de extraordinaria ,velocidade e

t mobilidade.Denunciado

I-O arquivo e demais docu
mentos aí existentes deverão
ser "entregues ao Ajudante da
Procuradoria Geral, dr. Clotario
L?pes, que deverá seguir para
ai oportunamente.
Saudações (a.) M. Tiburcio

Cavalcanti.
.

SUPERINTENDENTE"

�o que somos informados, o

Tnl;lUnal. de Apelação promo
vera, hOJe, uma sessão esPJ:.bi.al. f
afim de julgar o ha':;'.a..s�
impetrado pelos srs. drs. Fulvio
Aduci e Paulo Wanner, advoga
ào� do sr. Hetmuth Fett.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Eiportação eatarlnense 1-_---
/ Ficou sem as penosas

A exportação catariaense em
.

1938 que alcançou a importancia Esteve na Policia Central o
de 33.625:037$000, foi a seguinte,

sr. José Francisca Flores, funcíoségundo o destino: i •• .

d I id
. Alemanha 7.770:935$300; Ar- .�ano publico �sta UI), resi ent.e

.

ti 7 A �6'095�300' Chile a rua Lauro Linharee sln; quer-
gen IDa ."J!;J. ... , I... d d h id iti d
1.556:911$100; Estados Unidos .xan o-se e ay-er SI o v� ama e

332:081$400; Grã-Bretanha, . , .

um furto .de diversas galinhas de

2S0:0U$tôo; Holanda . , ....

sua propriedade,
841:563$000; Hungria 28:790$300;

IItália 56:96ú$200; Iugo-Slávia
.

Saltou a janela
83:670$800; Polonia 45:512$500;
Suíça 50:521$300; Bnião Belgo A viuvá Lauro Linhares, resi- I
Luxemburgo 385:928$000; União dente á rua 28 de Setembro N. 'ISul. Africaoli 1.050:678_$900; U��-166, apresentou queixa na Polí;ia:
guai 1.576:724$600; nao espec�fl-I Central, por ha-ver um IarapIO,

__

�
__

�������������������������Icada. por terem 9S mereadorlas ás 10 horas da manhã, saltado a �
side despachadas para o porto de janela de sua residencia, tendo I, "

Parànaguá, onde feram embarca. apenas tempo, por ser persenti- , SANATORIO "SANTA CATARINA'"das: 2.128:732$500. do, para furtar uma colher! .

Recolbid� li MateIa• I ". . "

-' ,

-._. -

,

nidade II D·r. Andre'" K.·ralyhegy"A fundação Hoekfeler vai dis-

peoder,.80 cOI:rente.ane, � im- O carro ambulancía da Secre- I
pertancía ele ce:- mil d.Glares para taria da Segurança Publica, trans-
a com�ate do

. DilOSqU!to afriea-
portou, ontem, do Saco Crande

no» eXllt�nte ne Bras�l e que él para a Maternidade, a inaigente
o transmIssor da malarI9-. Maria Bertolina dos Santos. por

( ,

làchVl'.se
a mesma em estado

A nossa frotá costeira gr'ave e não ter recursos. :
,r' I

.

di E .........P.;iiii,."W,.............. �.....,�.-..r.a."9��Regressolt· a uropa o arma- �_IIO!!!oo"'""_"'�""""""""'''''''''''''''�'-''''''''''''"'',.'''
:.>

dor cario"CA sr. Ricardo Jafet, �i-l� Artur Pedro Carreirão �
ret� da Empreza de Navegaçao � e �,,.--re1'ranspgrtes Ltda., que acaba i h fI__...J.. de adquirir na Inglaterra 4 na vies

;i:
sen ora � i

de mil toneladas para a nossa L @lfroa <lolteira. Interrogado pela �
,

partic pam aos parentes e "�;
tr.prta,em, declarou êle que 'saes �lóI pessoas amigas que 8ua fi. � �

navol estarão no Brasil dentro i -lha Lacir contl'atou casa-' � I
dlr�� .. lendo i.ttJQdlatamen. � mentI) com o sr. Darcy ii J

te posto em !lerv�ç� entre os por- V Strauch Marinho. � I
tos da costa bra'!!llelra, lendo ?m I FPOLIS 4�3-39 � Idos comandantes o sr. Hercohno

.. �
,

r..,
CascudQ. !����r*l:C��:.t.*,,! �iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

........

_1

•

A

Ano
Semestre
Trimestre

50$000
30$000
15$000

"A GAZETA" acha-se á
venda no Salão Progresso

,
I GAZETILH�
------- -------

A's 21,30 ('AtiçA0 DO DIA •• Escr!tc
e-tnterpretcõc per Lamartine Babo.
uma oferta õc casa õe louças uC

DRAGKo.

Dia 7-;-Sexta -Feira Santa- A' 9 horas da manhã,
vtissa dos Presal1tificados,-coro assistencia de Sua _ Excdencia
Reverendíssima o Senhor Arcebispo Metropolitano. Cantdo a
)dixâo. Sermão Comemorativo do Grande Ato por Su
Excelen�ia Heverendissirna e Adoração da Cruz. Das 14 ás 15
horas Via Sacra, seguindo se a comovente cerimonia da Desci
.Ia da Cruz. A's 18 horas, Of.cio de Trevas, e em seguida
Procissão do Entêrro, indo o esquife e Sua Excelencia Reve
rend.ssima ",sob o pálio. A prosissão (,b-eqecerá "iip. s.e�{l_�e
rario: Rua Deodoro, Consêlheiro MiJfra, Praç.i" 1.5, Rua
Pinto, Ti"ave�sa Ratelif, lua Tirad:ónles1 Praça J 5, rua

Schmidt" e Igreja, de" São Frâncisco.
Terrninàda á procissão haverá o sermão da So!edade.
Dia 8-Sabéldo Santo (Aleluia)-A's 5p30 horas d

manhã Benção do Fogo Novo, Crio Pascal, seguindos se, á
9 horas, Missa de Pontificai, c im o canto ':I;,. Alcluias e d
Magnificat, a-o final da Missa, i.!�contfstavelmcnle Um dos atos lt
iúrgrcos mais belos do ano. Nas cerimonias dd Benção do Fog
Novo e do Cirio Pascal deve-se Jestacar o esplen 11do canto d
Exsultet,

.

Dia 9 =-Domlngo da Ressurreíção-A's 4 horas d'
manhã, procissão com O ':5antisssirnr) Sacramento para o qual
pede c maximo respeito e devoção por parte dos fieis. A's 1·
horas Missa com assistencia Pontihcal; Sermão da Ressurreiçã
publicação das Indulgencias, Benção � 'a p�J. A' s 19 horas, Cu
roação de Nossa Senhora, com sermão de- circunstancia, co.

assrstencia de Sua Excel�ncia Revere:ndissima o Senhor Arcebis
Metropolitano, de acôrdo com o programa que será oportunament
publicado.

Consistório da Irmandade do Santissimo Sacramento e

Nos�a Senhora das Dores aos 26 de março de 1939.
(ass.) Cônego Harry Bauer, Cura da Csredral

Procopio Borja, Provedor
Heitor Dutra, J' Secretari�

NOTA-Para todos estes atos de nossa religião, convi

darn-se as meretissimas autoridades e população católica em gemi
independentemente de cónvites especiais,

N' 120

?pellRer õe stuôio : relso 6ulmarõe!õ
e ('etilia õonçalues.

Amanhã:

�� TA1t�E • {fodt-Batl. r- J

(

'yA'NÇ)[(l'" Emlli��a -�orba, .releste Aiôo.
�. � ,: ',,:

�A!s ··:a1.0O-. PRE·8 Em' Busca-de Talentos·
" ,-

'. � Um 'prograli'a p-ara cclourna.
�••••""••G""''''''••••••'''''''''••••••''''''

- .

de H. O. LIGOCKI

Schu1dtNotas policiais

Livraria, Papelaria: -Tipografia, Encadernação e Fà
brica de carl=bos de borracha

.Arttgos para escrltõrloc-Livros em branC�S-Arti-
60S escolares-Artigos para presentes -B�lnquedos
Aceitam-se encomendas-de «clichés», chancelas,
sinetes e carimbos de datar, de metal, para, inu-

tilizar estampilhas
Hua Felipe I Schmidt.

Flortancpctis �-
. Sta

27
Catanna

41 P.

Combate a mala ria IRMANDADE DO SE I������oo�a��
NHOR JESUS DOS PAS- � Demosthenes Segui �
SOS E HOSPITAL DE CAiro �.

RIDADE g participa ás pessôaa de sua �
n. amisade o contrato de casa- �
� mento de sua filha HER.r
i MENGARDA com o sr.

De ordem da Mesa Ad· � .OVIDIO FE:Q.REIRA CAN- �'
..

t' d t I d Ih, DIDO. -r'
.

mlntstra Iva , es a rman a- R .

J
.

de e Hospital, faço publico � Rio,- 6-3�193. '. i
que domina0 pro -<imo 2 de I

,Rua das LaranJeIr9s 102 �.' h " Apartamento 708abril p, futuro, ás 8 horas, <

haverá missa e distri?uição ������i:�
I d� palmas nesta Igreja do
�\1cn i 110 Deus. . -----------------------..

Convido portanto, a todos do Senhor Jesus d(\� Pass�
os fieis, para assistirem aos e Hospital de Cariuáde er

mesmos abs e bem assim FloTianoPQlis,' 29 de març
aos Irmão:-:, para revestirem de 1939.
se de balan.drêus. GUSTAVO PEJ1r)l�A
Consistorio da Irmandade Secretário,

'

J.

('\
I

2v·-J

., ..... ,.�

DfRETOR
, '-

PBOPRIETARIO

Estação PERDIZES Vila Vitoria � Estado
de Santa Catarina

"

° melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado
psra o trata�ento conservativo e cirurgico de doença� pul
monares (pneumotorax, frenicotomla, toracotomia). Este Sa
natorio encon tra se localisado na Estação Perdizes - Vila
Vitoria, na E"trada de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
metros sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua eacanllda e

estradas de automovel, com 'clima saluberrimo.
O Sanatorio encontra-se instalado com aparelhos mo

dernos de Rajo X Heliodor, '. Ondas Curtas e Laboratorio
para exames. de escarro, fezes, sangue, etc.

Seção separada para convalescentes de doenças graves,
estado postoperativo, impaludismo cronico (m�laria), esgota·
mento, etc. -

J
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_____..,.--
florianopolis, 1',...4.,.,1.939

·Prefeitllr. de Lag�na rJ����rs.r1[llr Domingos Barbara Valente;

-.- •• - �I R epa rtlc0-es I, Lages-Indeferido.
auxl la as rea Izaç.a&s 1M) HI

Gercino Custodio Geremías,

PU" ·b I·c ii Laranjeiras-Indeferido.
progres's'istas �.

I as II Matias Peixoto, Tiiuoaa+Co-
I·

. i mo requer, uma vez recolhido o

N
�oo:.:

-

��� . debito de 112$100.
ão mede esforços a administração municipal de nossa

-

I. Adolfo Heidrick, Blumenau-v
terra, quando se trata de prestar' decidido apeio e eficiente auxi- Interv�ntorla Fede- Como requer.

lio ás iniciativas dos govêrnos do Estado.e d" União, bem como r I I Artur Rabe, Blumenau=Come

Ch f· d "S d 'd I
."

I
a ( requer.

e ia o erviço e Fis· RESOLVE: as e qua quer msnturção ou particu ares, que visem o progresso
acão do Com'rcl·o de Fa- I F'

. da cidade e do municipio,
' I Atilio Vargas, Barra do Leão

� ... ..- rca proíbido a partir João Cardoso de Souza - +-Ccmo requer.
I ha�lI, por intermédio de sua de I·. de abril próximo o uso

Esta atitude' da nossa Prcleimre p. lanto mm justiticada Inscreva·se. I Clara .Bonemensou, Blumenau

losl-"...l:oria para os Estados de da �acaTia de farinha de raspa, q.uando ela tem encontrado amparo �';nstante j,un�o ás alta; auto- Wolny de Carvalho Ramos- +-Como requer.
.

Paraná e Santa Cat&rina, faz polvilho ou fécula de mandioca, rld�des e� lodos os setores �a ad.nisttação públc r, ao tratar de IlJdeferido.
.

I Guido O. Miranda, Ifajaf-
sabe.. que no uso de suas atn- d 'd' assuntos viaculsdo« ao nesse dc::senvolmento social, .. .

Leonor Olivet Gonzaia-O ates- Como requer.
.

b
estma os a mistura com a Ia-

I I
ecvnom-co e tado de fls. deve ser passado por' Hermann Passold Blumenau+-

uiçõ�&; e considerando,. inob- rinha de trigo, inferior ou supe-
cu tura •

, . .

médico do Departamento de Saú- Como requer.
' .

servancia do art. 11 do Oecre- rior a 50 quilos. Desde que assumiu o govêrno municipal (I sr, Pr.. feito Gio - d� Pública, am papel oficial tim- Leopoldo Laupíts, Blumenau-
to 2�jOF de 3 de fevereiro de 2·. -Co·ntinúa sendo óbri- conde Tasso, já foram doados para fins d.:; ut.lidsde públice , com

brado e t�r a firma reconhecida. Como requer, .

1938;�or parte dos vendedores gatório e indispensaveJ a apre-) autorização
do Conselho Consultivo, da Câ-nara Municipal cu do ' LeS�ertlDa Femandes de Sou'

R Vjt�ri I?ami�r:i, TJrussan�a,- ,

e co�r8dQres.:- de farinha de sentação até o dia 5' de cada Departamento de AdmiQis�ração Mu?icipaJ, os seguintes terrenos: zaEm��za Sul Brasileira de Ele. P&es�f:�r��nÊc::���, como divida

r.a.!f! ..�_�_B;.?!,!�c:L", ..__ ....__ a
mês, do Boletim de Produção ao Esta�o, na praç� 1I:�hdor� Santiago, para construção �o Grupo tricidade. SrA.-Ins�reva.se..

.

Reinaldo Schtpithausen, Lauro
Vendas e E.stoques, peles produ- Escolar Ana GO��I.n , a UOIãO" na rua Gustavo R,c?arJ, para ial�sttan.o AntoDl� Cabreíra-« Mueler-:-Indefendo.
tores de Farinha de raspa de constr?ç.ão do edlfl:IO dos Corrl'lo,- e Telegraf -s: á União, na 7.0 N�mel? a lunta médICa.. 'Marclo C: Portela, Lauro Mue-

mandioca, "';! na proxrma ao pontal da barra; PiHd construção do aeroporto; ar
.
uleíma Goeld�er-:-No�elO p_a- ler-:Indeferldo.

3. E t d L M II d C d
ra proceder á pnmeira lospeçaQ RICardo Jensen, Blumenau i--,

'.-Aos iaírrateres serão S6 �d 0,
na

I
p�aça daurAo u �r 'I r:ara COpOSlrUÇã0.J OE

entro ( ele. súude a [unta médica. .
Como reqüer.'

.

aplicadas as penalidades previstas au e; ao nsntuto
r'

e pqsent�( or!a� e ensões nos mpregados �()S� Ventura da Silveira-peça.
em lei, em Transportes e ..argas, na area Situada ..os fundos do G.·Upl se o titulo declaratório, Prefeitura Dluniclpal

nAna Gondin", para construção duma nViia Operárian, ao mesmo i

O governo brasileiro re- dedicado á comemoração da 'Instituto. na zona do cáis próxima ao e.iilicio dos correios e te- Interior e Justi4:a

solveu reduzir a sete o nu. proclamação da República, legrafos, para construção da sua ag�·n!:i. local; ao Instituto dos
C

"

I I id t' (' l'd d Dagney Caesar=-Bím.
mero de feriados nacionaís. pelo Marechal Deodoro da omercianos, no mesmo oca e paa I fin ICR lOa I ti e.

E
. l d

"

J I P f' ., Gen@sia Ferreira' "Ouriques -
Feriados nacionais são dias Fonseca, instituindo no Brasil �tamos InfOrma os, alOJa, w que a re.el(ur,& clnsegUlra Sim.

sagrados para todos os pai, a fórma presidencial de go� terreno!, para doa-I�s quando nf:'Cdsario todos as vezes que nes· Patrocinio José Laurindo- A'

ses. Nesses dias, o comér- vêrno e o sistema represen- te. sent�do receber apelos das, autondad,t's (·\)mpdentcs. � sr. Pre· consideração do sr." Interventor

cio não funciona, os banc:Js tativo, a que o Estado No- feito �I�condo Tasso te� c fume prOP?3lto de não deixar perder Federal.

nã�Jrem e todo o po- vo, instituida com a Cous.1 O�o[tuOldades de cons�ruu algo de uhl ,na Lllgund, uma vez qu. gU�:�.rique João de Bem - Pa-

vo dedica seu pen�amento e tituição de IOde novembro,
elas �epend�� da �enGe�5ã(') d:ls resp,..tlvas áreas d � ,terras. Nã! Robert-o Oliveira - Pa�ue.se a

seu tempo ás comemoraçõeS i deu nova e mais sólida es.
será IOveroslmll, pOIS, afumar:s.!! ,que _

a franca
. acolhl�a sempre quantia de 1:996$000.

ivicas. O \ feriados foram' trutura, adaptando·o melhor- encontr�da para as, n�s�a� reIVlntllC'4ç�:!� frl)gres�H?Js S�]" caU:ia da Laboratórios .Raul Leite SrA.

duzidos d sete, para que! mente ás realidades do meio pela h,oa vontade, e mtl.da comprl'e05�() ("�O atu,ll P�efelto. --Idem 1:002$000,

.brasiieiros sóbie mais: brasileiro, TeDdo li frente do seu d· shno uma energIa moça e en!- 33:$��3�r Laurinda Ribos- Inem

, m-po útil para o trabalho,! E, finalmente, o dia 25 pre�nde�nra, c�p,a� de afastar os entraves que .se Itntfp,onhlm a� SrA. Casa Moellmann-Idem,
ara as· atividades de cada i

de Dezembro.' dedicado á reahzaçoes.de utilidade real, L3guna ha progredir num m.no cres 62$200. ..

m. Mas os sete feriados comemoração da unidade

I
cente e ammador.

\

Eduardo NlCobch.-Idelll, ..
- '·t I d

. 1(
-4,98$400. '

que, restat;n �o nosso calen-! espm ua os po�os cnstcaos, (Do "SI!1 dó Estado") Patrocinio José Laurindo -A' J u n t a
dárto patílGlIco bastam para I consagrad? ao dIa de Natal" fi

-

sr-e�z_ - consideração do sr. Interventor •

simbolí;:ar tudo quanto de· I aos festejOs celebrados nO'f L·
• 'T'

.

• CI' b FI
• Federal.· COme rc Ia I

vem ,s .Ip czar e exaltar, I seio da família e' na paz do' Ira
.

enls ;U . e orla- ! Henrique T�ofilo Deucher - r Pela resolução 1)' 5.796, de

O dia 1- de Janeiro 4 fe. I lár. . I I-
Volte á Portana, para que o r�- 27 do corrente, t ndo em vista

,

do, porque é o dia "'c )n·1 São esses os sete feriados
I nopo 'IS ��6:��t�o:le a: t t��as d5 l�' de; o altigo 6· do decreto-lei o'

rado á comemoração da, �o Brasíl. Guarde bem na 69, de 1936.0 r. . a el n·1 2?5, �e 4 de fevereiro de 1939,"
raternidade Universal. E5·: sua memória, menino, a ex- C O �.� V·', T E ED�Hio Leoneti - Ao Tesouro' fOI d.:!slgnado o diretor Pedro

e � serve para mostrar
I
pressão desses dias e veja

:

para informar.-
• - �..

"i Paques, do Grupo Esco]ar «Pro-'

os �..)eninos que todos os' que 'o Brasil �omen:ora qua� Convidamos os m. soci�3 e exmdS. familias para a I !:�:r�o Entre8:-:I�em: '. ! fetsr:r
_

MaDud
,

Cnal», da c:idade

ovos devem ser amigos, 1 tre datas Universais como Souza�IV8deltSe ValeTrto Stlveua da de Sao JoaquIm. para rf"ger a

t d h 'f
.

d t d t Recepeão iSolene o ao esouro. II .

ã
. I 2

que ..
1) os os omens devem:· ena cs � ap.enas res a as

'

Melo Pereira-Encaminhe· se ao' setç (Jo -_
•

e
•

anos -

se aludar mutuamente, CO· I! da sua hIstÓria estão consa-' em homenagem ao eminent� e ilustre Tesouro.' I do Curso Comp!emiOtar an6xo
mo irmãos.

-

,graqas como tal. Isso por-
I Bernardo Tasso p. p. S, A.' ao referido educandàrio.

O dia 21 de Abril encarna
I

que o Brasil é um pais onde Duquo de �a)dMIii Cas� Moellmann-De acôrdo.En- Pela resolução n· 5.797, de

t'd d l·b d' d
.

"

f t d f .

., " " .. "

cammhe·se ao Tesouro. i 27 d d·
"" se� I O

.

e
.

1 er a e, .0, Imp�la o sen Imen o e ra- a Figura m8xlm� da. HutorIa do BraSil, Mary Bayer .� Informe o 10.' .0 cor_rente,. ten o .em vista

de�,elo de mdependencla .

termdade para com os ou-·
.

.

. oficial. r
o artIgo 6 do decreto-lei n· 295,

que inspirou os feitos glo-: tros povos, e tambem po�-I duran�e a qu�l. será lOaoglJr�do o retrat,o'd" glor'�so ,

Palrono �I)
•

João Aas.sis..:....yolte ao 20. ofi. í �e 4 fevereiro de J 939� foi de-

nosos de. hef6es da Patria,' que são numero�as e eqUl-: ExérCIto braSileirO na séde. de,ste Cluf>e, �!je se I eahzara em a nOite Olal I ara dIzer SI �. pretenaã? do; slg!lada a professora CMlta Ro·

.como Tuadentes, Claudio valentes, entre SI, as datas e· SABADO, 8 de Abnl �e 1939 as 22 horas. requeren.te tem apolO er;n lei. 1 dplfo, do (�rl1po Escolar .•?rJi)·

Man�_el da Costa, �onzaga! que rec�rdam gr�n�es feitos I ......

Após a recepção o ftLira reú Club.ell oferecerá ás dis- te �r�oc::��aDp���a :u�n��ia s�?�� ! ft'sso� Matluel.Cruz», da cidade

Dommgos José Martms, Fre! dos herolcos braSileiros, co-I tintas CLASSES ARrAADfAS um: feita a· exigencia do Tesouro, i d� �ãO_ Joaquim: para reger a

i.I
Caneca e tantos outros, mu as batalhé's em que se

I
... quanto á revalidação do selo. 12 secçao - J e 2· anos -

O dia I· de Maio é con· empenhou o no�so Exército Grande BaDe AIAfredo �egner-De acôrdo'l
do Cur�o Co�plema�tar anéxo

grado á exaltac;,fo do de- e a nossa Marinha, as da-. .. . .

Polte á Portaria. ao refendo educllndáno

ver e da dignidad , Tra- tas que assinalam grandes' CCim IOICIO ás 23 horas. �orge de Barros-Volte- á

por-I
Pela resolução n'.5.798. de

balh?, pois, como sabe o acon.tecimentos, co�o o des-I TRAJE DE RIGOR OU �RANCO
teria. 27, do c�rrent(', tendo e� ;vis.ta o

memno,· ? trabalhu. é um �o�rlmento do BraSil, a abo., !!l QJRETORIA se.ur.04:.a Púhllca I
artigo 6 do de�reto-Iel n' 295,

dever sacia' e só o trabalho Itçao da escravatura e tan- �. -

.
.

. I d� -4 �e fevereIro de t939,
óde promover a grandeza tas rr.ais. N.IIO 10v--A Artur Muel�r-Si!D. I

fCI des,g�ada a professora Guio-

a prosp-ridade de um po- Ant�n.or SelUI Sobrmho-Idem. ",ar Mafia de L�mos, do Gru-

voo
I

�

r
MarIa LeppefFanghanel-Idem, !

1.,0 Escolar .Professor. Manuel
., A I FI F�A1N'�,E' Otomar Bohm-Idem. f •

d·d d- d S
O dia 7 de "etembro é � �'. Artur Mueler-Sim. I ,-r,uu, a CI li e e io Joa�

con�ilgradQ á comemoração ! Antenor Tavares-Sim. I qu'm, p�ra reger a 3· sec_ção --

da p!ocIamação da In""pen.
'

Fríedrich Jacob l?ietz-Sim .. 11· ·e 2· ano�
- do CU!!(\ Com'

dencla. por O.. Pedro I, ás j Empreza AutO-VUlCão- çatan- ph:m:�tar axexo 'ao refendo edlr
margens do Ypiringa, em C

•
nense-Pague·se 1l quantia de cllodano.

São Paulo, fáto esse que é orrelo aereo
.

6��!�;to Fernendes-Sim. .

Pela resoluçãO n· 5.799, de

recordado na estrofe jni- ,.�: José Feres Duquich-Sim. 27 d.o corrente, tendo em vista

elal do «HinoNaciónal Bra-I FECHAMENTOS DAIS MALAS: I- João José Cabral-A' Delega- o artIgo 6· do dt'cretolei n'

sil,eirol>, que tO.dOS os merii- P N
.

t EUR.OPA,.t\F*I�t\,�SIA,O�EANIA; J

cia da 9��em Politica e Social, 2?5, �e4 defev�reirode 19�9.
not{bomens e mulh€s do· ara o or e: cada SAB-"OO i ás 11 horas nos Correios. para certIfICar o quP. constar. tOI des,�nado Q dlfetor Arrieraco

Brasil devem. saber de cór., '.', !. Ves�ucJo Pratelt. do Grupe;. Es·
O dia 2 de Novembro é PSI VRUGIJ_&I ARGENTINA �DILE ROLI- _ I

Te_ouro do Estado cdar. «Professor José Brasiliciol>,
consagrado á comemoração ara OU: VIA PER'U' cada TERJ.A-FEIRA, ás 11 J A.t

. I á· d S·l· G
da Cidade de Blgu.as u, para re�

d D· d M t F'
, , v n ODlO n CIO a I 1a, aro' I . 1 2

.

O la os or os, ou I- horas nos Correios. paba-Indeferido. ger a secção -
.

e
.

a-

nados, censtituindo um tra- j Demerval Altamiro Arantes nos
- do Curso Complementar

ço de espirito cristão do Brasl·I."E..ro·pa' 2 d,".s· ·Florianopolis-Reqneira il1Bcriçã; anéxo ao referido- educandárir>.

povo brasileiro. Nesse dia, •m,
. II com divida passiva do E�ta�o. Pela resdU'ção n·. 5.800J de

reverenciamos a memória �leotro.Aco- Altgn.8 ��mlt�<!.a,' 27 do corrente, tendo em vista
.

.
. G E N T E S

Blumenau - RequeIra lDSCrIçao .

6· d di· 9'.dos nOSSl:S ancestraiS, re- A : ,'cemo divida passiva do �ÊstadQ o artigo o .ccreto· eJ o· 2 5,
b:':lBdo suas vidas e o Ernesto RI·agenbach & C,·a L·tda. Porfirio A. GOJlWWlS; ':Floria: de,4 de (everelro de 1939, foi

.; .ê:c.3 r:z�; am de bom e
- e·'

.

•

,'.OPolis-Indef�rido. , ..
'

_ ;des,gn�da a professora Euridice

iI, para que possamos Rua Conselheiro Mafre, 35
.

�om�!l.&.<2la., Tllue�8. - Re· Monteiro, do Grupó Escolar

tambem . l:er úteis á soe ieda- I �uetr8d mE5ICrlçd80 com diVida pas· «Professor José BlasiJicio», da

h
•

T 1 f 1626 e!1" '" 8lva o sta o. .

·d d d O· ,

de � onrar o �rasil como e e one:
.

n oraanopo I� I' �arlt:l!:l Charrach, . CaçadGI _
rJ· 8. e e DIguass�, pa�a reger

souoerarft eles honrar. I
Indeferido. a 2 secção - 1 e 2 anos-

O dia lfi, de Novembro é 121 26v-1
Luiz Osv<aldo F. Melo, Floria· do Curso Complementar anéxo

_

. � ,N. . aopoll.-Como requer. ao .detido educandário.

A Gazeta
*Os produtores
nha

de feri· A
.

d.e raspa de man-
dioca

I 'oageiros de t.rigo e impor
adores de farinhe de t,.-igo

estranjeira

Para a

110
juventude
Brasil

XXIV
Manoel Hermogenes doa ia�-

tos-Sim.
.

Luiz de Oliveira AIYes-Como
requer.
Bertoldo Rgdrigues-Silll.

.

Nelson Isidoro da Silva-Idem,
Ivo Caudura PiGoli-Faç'l se o

registre requerido.
Pia I!auser-Restitua Ile ra i�.

portanClu de duzentos e qluuell"
ta mil réis.
Bastilha Mendoza-Pede Baixa

-Como requer.
.

Afonso Delambert-Pede para
construir um prédio-.Como requer.
Defendente Jtampineli- Como

requer,
Afonso ZilIi-Concedo o ha

bite·se.

o ,

._; ...ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A GArZETA'---1939
P.i i

__ ··

_p.II Serraria 'São JQ�Q' f
• •

no distríto do ,Estrelto'!JEntrega-se á domicilio, lenha serrada. em !
metros. Bem sêca e de otlrna qualídade. :

•
•

I DISQUE PARA O N. 3 -- ESTREITO i
·..

·i:i;:-;;;-;
..

s-;;id·;··l

; _ Aig_ -i -Q; 4 UMAmAl & li §, Y5IT4
-

-

.Vi açã O Urus�slanQ:a
-SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - CO-MODIDADE

Dirigido pelo soeio JOSE' �IAX'IMO
TRANSPOR i E l)t. PASSAGEIROS E CAl�GAS

ENTi<E AR '�R \NGUA' E FLOHIANooOLIS
escalando por ForCJuilhinha, Mai L uzia, Cresciuma, 'Cocal,
Urussenga, Orleans, .S. Ludgero.Braço do Norte e Capivar
DUAS VIAGENS SEMAN 1\1.:' em combinação com as

li ilhas de onibus Araran5uá�p(Jrto Alegre
SAI'DAS de Florianopolis ás t-rças-f-iras e ssbados J

ás 5 horas da manha
SAI�DAS de Araranguá 85 quintas-feiras e d »oiogos,

ás 5 horas da manhã
-

A linha de Porto Alegre chega em Araranguá ás
quartas.falras e sabados e parte para Porto

Alegre aos domingos e quartas-feiras
AG.E.N,TES-Ararall�ui: Bernardino ,MaXíCftO- Forqui
hinha: Gabriel Harns- Cresciuma: Adú Faraco F,lho
Cecal: Zeferino Burigo &: Irmãos-U�ussanga: PosanO:
Damiani & Cia. -Orleans; Irmãos Piz:zolatti--Braço do rxorteAdríano Alexndre Snio

AGENTE E\1 FLORIANOPOLlS

JOAO NEVES
Ilua Trajano! 2-Fooe, 16:55

HOTEL DOS VIAJ1�NTES -- r rocurem para se hospedar em Araraogoá'
,�, Propr'!tarlo - @JOSE' MAXIMO

-

�

" '.
�

= ="'r�' .se. _,. - �,õ,w_.·tt'-� 5'5' te Mp .

'--;:.:-.

o

,--,�-"" "

I Diga ao seu amlgo.i. ,
I Ou a sua esposa.i. r Uma assinatura mensal

J A V, iA ' m�i:r�:e��Ste���sPr��e!�:.:��s� 1 de A GAZETSA$O-'Ocoustavestidos de aras. e roupíuhas de' ...._a;p_en_as tií iii _
, crianças. !

I Seleta! é sua

I
! Tínturaría.i. '

J TINTURARIA e CHAPELARIA
I Seleta �-
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i Rua Tiradentes n. 7-Fooe 1213
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G R A N D E H O T E L M O D E R N O �,'PROPRIETARlO ti
João Kuhn

CAI' E'
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'Avisa á sua distinta fr\'guesia que dispõe de otima
sorveteria, 'estando habilitado - a servir os mais es

plendidos p'colés, s rvetes beijos frios etc. >

i. -I'S'

CAIXA POSTAL, 82 ENDERECO TELEGRAFIGO:
, Graodhotel

-,

J

'Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de boas
acomodações para os srs - viajantes e exmas, famílias. com luz agua corrente

-

em todos os quartos
-..'j

, ,TratalD�Dto de primeira ordem
"3\ !!t-arlas: 10'000 -12'000 -14'01}" e 16'$000

SALAS DE AMOSTRAS ASSEIO E PRONTIDÃO
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Banhos quentes e frios a _quàlqucr hora

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e Telegrafos

Laguna Santa Catarina
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"EP'AÉ.-ENT�NTE. E
.

'CA�RL..OS
aUzlna'8 Matriz

,BOS�CH-
_ r '. �.

.

•

de H. O. LIGOCKI
Livraría, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fâ-

brlcs de carí-rbcs de borracha

Artigos para escrltórlo-. Livros em brancos-Arti
gos escoJares-�igos para presentes -Brinquedos
Aceitam-se encomendas de «clichés», challce)as.�
sinetes e carimbos de datar, de metal, para inu-

tilizar es tarnpilhas
Hua Felipe Schmidt, 27

Flortanopotls Sta Catarina
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5 I A M
HANE'RY BLUMENSCHEIN

Madeiras em Geral
-

FABRICA: Rio Negro. Paranã-RUA PARANA' - Caixa Postal, 31
.

End. Teleg, "LAMINAX»_

ESCRlTORIO GERAL: Cu-,itiba. Paranã - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
-Salas 407-- 8. - Caixa Postal, 343 +Teleíoae, 2556

End. Teleg. «LAM�NAX» - Cod. A. B. C. 6.a Ediç. e Private

EXPOi-{TADORES DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA PARA A
ALEMANHA, INGLATERRA, NORUEGA, AFRiCA DO SUL, ETC:

Gerente em Rio Negro: ,\Nalter" Sré.Hwldão
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DE plD 14) .-lTA"'. t3!5
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EM .'T.A .. CATAPlINA

C,KE-
FLORIANOI'Oll,S

Blum.nau, Cru�.lr. ti. Sul,

Joan'vile, _La,,_s, Latluna,�ii.
Francisca do Sul
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MOSTAUA�IO EM:

Tubarã'.
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Velas e M.gn
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


