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ocontrato oMatadouro?:
A, Prefeitura Municipal de f:lorianopolis constituiu seu advogadoI '

"

dr. Alvaro Muelen da Silveira para Intentar ação afim de que seja anul�do o
, ntrato de exploração do Matadouro,. flrmado entre o Govêrno, do

'

Es,tado
sr. Luiz Gonzaga Valente. 'I

..

-- --_. ".�- --_--_._------- ,

.....e.e·..••...............il.
Maio"" mês interven, li

·

I IItorla
_o.

o

_" !
Não tivesse havido o golpe de 10 de novembro de -

1937 estariamos assistindo, no país, durante o mês cor- I"rente', a substiluíçáu de vários governadores de Estado, :: i

eleitos em maio de 1935. '. � _

� Caberia a Sta. Catarina iniciar a série das substitui- : ANO V!
ções do mês, pois o sr. Nerêu Ramos teria completado, I> i

no dia r o quadrienio administrativo. No dia 3 de maio, I' Inaugurado nos Correios e
teria sido' a vez do sr. Leonidas de Melo, do Piauí; ontem I Telegrafos de Joinvile,
4 a tio sr. José Malcher, do Pará; a 26 do corrente o Cea- -

'

Ir to d eh f d
_ rá substituiria o sr. Francisco Pimentel; e a 27 o sr. Os- ':

O re a o,;. e e a

man Louréiro, de Alagôas. , : Naçao
Já teriam sido substituídos, durante o' mês de abril "o

último vários governadores, entre os quais os srs. Alvaro :
Maia "do Amazonas; Jurací Magalhães, da Baía; Punaro ,I
Bley 'do Espirito Santo; Pedro Ludovico, de Goiás; Bene- :

'

dito 'Valadares, de Minas; Lima �avalcanti, de Pernambu- :
co' e Eronides Carvalho, de Sergipe. e

'

,

Teriamos, sem dúvida, vivido periodos de 1�t;:IS par- I Itidarias intensissi�as, com o «déficit» �res(;,ente das ext�e- :
mas, alapardadas a sombra da. nossa lei eleitoral, e quais- 1 I '

, '

quer previsões das consequencla� desse� entrechoques, por e I, 1!'tIO'V� , r "d'emanhe"
!

mais trágicas que possa.m ser, nao expr�mem. bem aA �ue I I" ti

'se reduziria o patrirnonio moral da Naçao, SI, de animo e ii d'- I '.'

'

sereno não tivesse o sr. Presidente Vargas oposto o di-:- I "ploma.l!ca çom a I
Pela Inspetoria de Veículos e

que admíravel de sua corage� cívica aos, ,

apetites e
_

ás Q. I ! I ROO Transito foram aplicadas- as

competições que se entreveranam nos .prélios de facçoes. I
i, CO! lab'G"':ri--al'�o de '211' zenJa 'P!diU a�ire�:n�� F�: seguintes multas:

, Felizmente, e porque Deus é brasileiro, o sr. Presí- : U �u Amantino Silva-por, transitar
.

o Brasil providencias' para
. ente Vargas garantiu aos brasileiros largo periodo de paz _ II 'rDn, f�h il·C,:JI",S ame-

'

ser posto a disposição da I contra-mão; Mario Rovere-por
e de tranquilas e majestosas realizações.: \:. &11.d.1i U Fundação Rockefeller. .. I

falta de registro; .Arão Bonila,cto ,

.

'

° mês 'Je maio, n? calendári,o. do Estado Novo, é, I . 3.750:000$000, quota do de Sena-por falta de registro;
como qualquer outro mes, um estágio de crença nos nos- O ncanas auxilio do govêrno relativa Gerken & Cia-'-por falta ,çle\re-

'

sos destinos. I PRESIDVEANRTGEASGETULIO _ ,�' ao 2°. semestre de 1939. gistro; .Nicolau Buatin=-por fal-
'

:ii:

1
ta de' carta de habilitação; Aldo

......._ <t••fi.G.0130G88.�"".8iiH(D.o.e@f W'f\.SHI['iGTQN, 3- Em f .n-] ' Gonzaga -por falta .de habilita-

O I" t' I' JOINVILE, 4 - Inaugurou-se, .t.cs autorizadas Roube-se ser pOS--!, " ção; Raul Leite-por falta de re- "

sr
' er e ' Dr I ôntem, ás 15 horas, o' retrato sivel que oi presidente Hoosevelt '

C I'
,..,

d
'

'

gístro; José Salum-por .íalta de
,

• do presidente Getulio Va�w�s, realize .umal nova «demafl:h.fl» �i, i O (Iça0" e'grau no registro; dr. Djalma Moelmann-

I I
na sala de honra da repartiçao plomatica, da qual part ictparão

C' J:: ,.., por falta de registro; dr. Corne-

'Fed r,a
dos C.orreio� � Teleg,rafOs", CU"jO",as ,2,1� 'H, ep',lb"h,'cas, Am,erira�a,s" 'U" r,s"0" " de" L,,ducaçao" li? Fagundes-p.or falta de .re

áto fOI pcesidido, pelp ,) ºlrt!tQr�D.,.wn.?Rf�r�Q>;,tef}fl�nte'.c";'!l.,��ç:QraJa,Sl'�"";'�'''''':' \�, .. ,.;...•"a",,; ;_.� _ -,��_� �Is!ro; Fett & Cla.-por fa,lta de

Regional, .dr. Paulo Dàla Aflalo, uma Pl\�ltlca,d,e paz na Europa.] '

. ; 'f'ISICa '"
"

.. ,c�".. registro; Jorge' Salum: S. ' A.,_""

'I ��tánq'0 ;J�t:�s€nt�s: as al.ta�juto- J ' Côn�J<,(r!�:':O,rS�di'ploin\itlls J!��r: I .

c,/
»-:

"

','
por falta, cll::,' reg, iS, t�o, ! ", Aut,omo-,0_,

..

'b
,,' "�'

"

'd' �'''" ridades. CIVIS, trtrhta're-s'� e. :eCle- i l� a1l?-el�I���.'?�$3tJã.du�"na Am�;'r' , --:'
i'- .

,

' ,,;:.
, veln, ",L02� d9, .1Y-�m<;:IPlo.5te_,l:a,..visitou O . a:, i�e ..;e' _

e I siast�c�s! repre�entan.tes· do co-
i f!.r;..a LatIna,\, '.:Ia, ':,s.9,ndal'�m a opr- f .

Estiveram nesta re�aç.ão c0'1- gu�a-por !ransttar c�ntta-mao�
I mercio, tndu�trta. e rmprensa. ,111d�) dos �espe('t.I,""os países, on�e I vldando-n,.os para assistírmos . á Isaías Domtngp� da $llva-: ex '.

IGentifica,rão Falou no ato inaugural o te- 1'8!aOilerVIl1r1o: ja antes do.�pe-Ifesta de colação-de grau Eda l' c:sso de v,elocld.ade; 'Hennque
'!t' i legrafista �r: Godof�:do Torr�ns! lo de paz envlano,\)elo prp.�r�n·1 turma do curso de Educação Fi- Sllva-po,r fazer, uso prolongado

I e o secretario do emetor reg1O- te Hoosevelt aos chefes cro «eIxo sica as senhorinhas Ada Filo- de aparelhos de aVIso com o

° sr. Interveaíor Feàeral, da pasta; capitão Lara Ri'Jas" nal sr. Joel Sou�a. ! tolalitarir».. , I men'o, Rutl;1, Ramos, Zilda Gou- veiculo parado; JOão. Nicolau

acompanhado do seu aj ldante' D�!ef;ad(; de Orde� Politica e! Em �ome. da Impren�a local, I �Igun:i dlplur�At!n pel'!.:am que"lart e Di�a Formiga.
. .'

Jorge-po.r falta de regl�t�o;. Au
d� ordens, cap:tão, A5lt;:rn"ide Social; tenente Timo, teo Braz, produzIU bnlhante oraçao o dr.

I
uma ?a� medidas qu: POdem[ A refenda festa sera no dIa 6 tOI?�vel 11. 25,� do mUntClplo de

Arantes, visitou, ante ônt�m, Moreira, Delegado da Capital;
I
Leonel Costa.

, _ i ser a�o!êlda� pelos péiBes' pan do corrente, constando do se- ltaJal:-por falta
. d� regIstro e

cêrca das '16 horas, as novas Mariu Di'lS, encarre",.?do do g''l-! .0 retrato do chefe da, Naçao ,amenca�,)s e 0. envIO dç, �mal guinte programa:"missa na Ca- Lourenço Calandrtm ?e A. eoe

instalações do Gabinete de idc:n- binete, cum tedo o pessoal qut.. I fOI descerrado pelo. dr: Paulo
I d:claraçao. Cllnlwlta á:i�: 2.1 -n�-:I tedral, em açãD de graça,. ás ,

9 � Iho-=�r falta de regl�tro.
tificação da Secretaria da Se- i lhe di7 respeito. I Dala Aflalo, entre deltrantes'ova-, �oes mencIOnadas p,'In ple.sH]ente I,horas; colação de grau, às 19 ," ,

gurança Pública, onde inaugu-I ° sr. dt". Neréu Ramos; a�ós ções.___ I Ro?sevelt na � :�a me.nstll:f'nl, su- ,horas; nfJ1 .�ongresso, e ás 21 Contratado· , :

rou os melhoramentos ali intro-, percorrer todas as dependenclas -, I gerIndo o con,elh€J que as me�' horas, sOlree no Clube 12 de .

duzidos. I das núvas. instalações e inteirar- Telhas de eilnenf;o
.

I rr�as celebrem p�ctos de não agr�s- Ag.osto;
,

" I
Sua Excia. foi recebi?, o á eri-, se do manejo de todos o� .apa-I N.ão, s,e fabricam �ais ? a�� de' sao com a }taha e a Alemanha.

. E,' a se�uinte "a l' turma a ser,' Pela' resoluç�o fi' _636, de 2
iY da daquela Se�etarta, pelo: relhos rec�ntemente adqumdo_s" fabncação atual' nao flv8hsam dlploma�a. � "

.

'

. . d� corrente,. fOI forpada sem e-

. dr. Ivens de Araujo, titular

I
dando mais uma demonstraçao I com 88 de cimento Delambert. ' Ada Fllomeno, Amta Pisam, feito a de n 622, de

25, ,de
mar-

magnifica do seu alto espirito I
-

• � Angelà Úrams, Celina Moritz, ço ultimo, que contratou Milton
- 'democratico, submeteu-se a to-I Telhas de CImento

. ,C
,.,

.

Dalva Born ,Mafra, Discéa COI1- Walldrio Liberaío para exercer

I das as provas de identificação, I Vende Delamb('rt

,'I arlnen ' ! dessa, Diva Formiga, Edite Soa- o cargo de auxiliar:-administra,h-Ins·petorl·,a da inclus,ive :s dati1e>scopicas.
, 'ti

� one�

d1.100
e 1577., '

Mil. 'd I res, Edite �ie!enshal, lnez Bra- v_? do Serviço de Experímenta-
w F' I Iran a ga, Inez Veiga" Isabel Leal, Ma- çao e Fomento da Produção Ve-

A ersarlo a or ., .:. ,j ria dos Anjos'. Garvalho, Maura getal, visto não ter apresentado..

Alfande',ga n,IV, '

'

'-, vai, C€H1t!atada por, tr�s Gonçalves AVIIª;'Qlga Carvalho, I documento de quitação do ser-
, anos, para os Estados' ,

Rute RamoS, Verª:J3,orn' Caldei- viço militar, e contratado Anes

ça ' PU'b,ll·C'a 'Unidos' ra ,d� Andrade, Zilda. Goulart.
I
Jonçalves para exercer o mes-

Partiu ontem, via aerea, para Zulelma Laus" Maunta Rosa, I mo cargo.
a capital da Republica o' nosso .' Abelardo Alcantara, Antonio I
dis.tinío patricio sr. dr. Cor- RIO, 3,,-::Çarmen Miranda vai;

I' Homero Ramos HeÜo MorÍtz
.

, " ',' \':

nelio Fagundes, inspetor da AI-
,

'

.
.

com?,. �H-ás; iá tivemos ,��8ejo F,ernandino Cal�e�ra 'de Andra�
I' ".

:'
'

.�

fand�ga de Flor;",nopolis. A data de amanhã regi�tra a

I pess?a.
do sr. tenente-coronel de, notJClflr, faze.r I1ma, viagem i da, Osmundo Vieira Du,tra, loão � �S':;:m- lU O' '"

r CAo seu emba,que compareceu i passagem de mais um amversa- CanhdlO Regis, ,como . �o?re co- 8(�S _E;tados UOIdos, para ondo i Camargo _Monteiro, João Batista:M � ,=t � r

"

grande número de peJ;soas, ve,n- rio da fundação da nossa glo- mandante da brava. mlhcla q.ue par�lra a bordo de va[Jor «Utu!
I Teza, Gervasio Nun,es Pires e I �..

" "d"do-se o sr.. cap. Asteroide Aran- ,riosa For_ça Publica. : é. ul!l exemplo a�m�ravel de dls- gU.I�. ! Eduardo Mira Gomes." coman' 'O
tes, representande o sr. Interven- Corporação militar de ehte, cI�lma e de p.atrl�ttsmo 'nossas Ah ,esp,all�ará os ritmos e

ai"
, ,,' ,

tor Nerêu Ramos. vem ela desd� a primeira hora, fehdtaçõ.es mUlto sinceras a todos beJe�a dil musica brasileira. ! I i ,

_' ; c'

D Ó h I t .Carmen Miranda, in'foTma-.ee:,'"NOMEADO s.A9 PAULO, 4 - Assumiu
ura,nte a ausencia do sr. dr. erguendo-se aos' olhos não s os e. rOlcos e emen os que' a

h' d d 2 R
.

Ctt fOI c(,ntI'9tada pelo conbecldQ' '-. i O): o coman O a, a. eglãoornelio Fagund.es responderá dos catarinenses como de todo cons I uem.

,emprez,.ario Well, Schubert, pelo !, Pela resolurão n' 637, de 2 Mlhtar sr. gel. Mauricio; çar:'pela. Inspetoria da Alfandega de o país, pelos seus rasgos de
UMA ASSINATURA MENSA ,,' Y d

Flortanopolis o nosso brilhante bravUra e de patriotismo, sagra- DE «A GAZETA» CUSTA
L prazo i:)e 3 anos, para tomar do corrente, foi nomeado Ar-:' 050.

�C?lega de imprensa e alto fun- dos ,inumeras vezes com o san- APENAS 5'$000
part� numa grande revista tear mando Mendes para exercer, I

C.tonario alfandegario sr. Clemen- gue generoso dos seus, nobres ,__ tra.I, ,aparecendo igualmente no�, interinamente,' o cargo de guar-
-

tIno F B B 't �lllgh, t-clubes". 1
I da do Tesouro do E�tado.

,

-li'
austo arcelos de

,

ri 0'1 componentes. No'vo' minis-- p
- '

'_

-
1 Sua trajetoria é toda ela cheia

- ,

'.GR:iv-E'-CO"-,"'N-FLIT---O----'- rom,oço�s '

" de iluminuras, que se abrem tro'
.

'I
'

E
� ··t

A G'
',resplandecentes, honrando 50- '"

: 1 no xercl o
azela bre.maneira as páginas da hís- PORTO UNIAO; 4 (Especiál) - Registou se,.o"-

� II torgo��mno����;er:a. significativa RIO, It :- O presidente t�� nu. lagar ArrC?io do M;io, distrit� de Nova Ga".,�
data, alem de outras festivida- da Republlca. no��ou para hc!a, neste munlclpio, vio.e":,to confhtl) resulta�do: I RIO, 4 - O presidente

egress�, do sul do des, serão inaugurados no ga- O cargo d� mInistro do, sair, um morto � diversos. feridos gravemente. 1 Getulio Vargas assinou 611-

Estado o sso diretor ia ...-I binete do comando, os retfilt�s Supremo Tribunal Federal Ignora'se, ainda, a origem do conflito 80S nomes
I tem 'l1Umerosos decretos de,

nalista Jal O Callado qúe' dos eminente� sr�. drs.
Getulto

i O juiZ Barros Barreto, das Yitimas� tendo o major Delegado .. Especial se·· ��oé�c�fie�a�e di�f!���� :r�
r�assumiu a direçã.o deste Vaó���o� �e��eucon���s. que nos

I
atual presidente do Tribu- guindo para o local do crime afim de abrir inque' mas. Idlario. '

:9 I foi dirigido, apresentamos, na' Dal de Segurança. rito.
" :1 '

AZE·TA
.

DiretQt-Proprietario
&

JAIRO (;ALLADO

Floriánopolis, 'Se�ta-feir�, 5 de '\.aio de 1939 '!NUMERO '1434

,,:PARA o INVE RN,O:
Fina Confeção em Lãs, PELE§� Angorás, etc.
TAILLEURS-{;ASA(;OS _ CAPAS

e

TUDO QUANTO AGASALHA DD FRIO

MOOE-L.AR"'·
3.750 CONTOS Multados'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ina roupa feita para invern�
,

MODELOS E CO'RTE
D· E

Finos Tailleurs 314 desde 110$000
Casacos de casemlras, bons a 70$000

Borracha

Sobretudo�.Capas-Finas Casemiras em cortes, moderna padronagem

&Imon.,s de luxu a 100,00D
Pijamas e MacReies de Seda

JO}�OS de Jersey, desde 30'000

A,lcochoado de Seda - Novidade!

A L.,T A
de' modernissimas Lãs,t '

. � .. '.I-.�

L.�E s
Mar(laus, 'des,de 159'°00 o par
':;.pas de peles, desde 140'000
Ar,eoté., desde 900'000
Casaeos de Peles, desde 300$008
BOLERO de polos !

Capas'd.e
LINDAS NOVIDADES.

Lotes:de Linho,Belga
Guarnições de Jantar
feitas na Ilha da Madeira
Linho para lençóes, finissimo
VOE demos em peças e 112 peças

Atistocraticas BAIXELAS -de prata
.
Prãtes de Prata Bolivi�na e Mexicana

r .-

MOBILlARIOS DE FiNO GOSTO
quartos de casal desde 700'000
Grupos estofados ", 330'000
FinissiOlas salas de jan-

tar, imbúia a 1:050'000

Jolas de Platina
Brilhantes

Aneis, Belogios pa
ra Souboras e Ho

mens'

B�DIOS CROSLEY
. o radio de sonoriJade maxima

Aparelhos de Jantar, porcelana "Rosen
ta ler", Bavaria e Inglesa, desde 230$000

na A·· MODELAR
BRUTO

I ,I TELEGRAMAS
I PReCiSA-SE ::�:m::::� ! RETIDOS

'

dia de 100 a 160 mensal. Com
urgenc'a, Acham se retidos na estação

C Ih' M f 72 telegrafo- postal desta capital. te-
onse eIrO a ra � legramas para as seguinte!'! pessôas:

ALUGAM-SE QUARTOS a es- Julia Littea, Luiz Bernardes,
tudantes, moços do comercio ou Luzita, Douaria Pedra, Braulio
casal sem filhos. _ Cardoso, Pedro Della Hocca,
Rua Almirante Lamego ,67, Hildebrand, Acacio Teixeiro.Djal-

15 V 1 ma de Matos e Etma.

�RIO, I-A comissão no- A massa de
,

b .nefíclarloi I,
meada pelo ministro do Tra- dos Institutos e Caixas de"
balho, para elaborar um pla Aposentadoria.' correspondo
TIO de Juta anti tuberculose, á cerca de 415 da POPUllÇão
concluiu seus trabalhos en- brasileira ..

t egando o seu relatorlo ao Por isso, a comissão nãol
sr. WalJemar Falcão, em ce encontrou meios que satisfl�·
rimonia publica que se rea. zessem rn. lhor a atual situa
lizou hoje. ção, do que propôr a criação
O sr. Abelardo Marinho, de seguro contra a tuber

membro da referida comissão culose para os associados
.

em entrevista á imprensa, dos Institutos e Caixas.
declarou que a tarefa de Esse seguro custear j a as,

que lhes incumbiu o ministro sistencla méd ca e ' higienica
de> Trabalho, foi por demais dos segura.í S, constítuin
ardua, d�vido a não se ter do o auxilio em natureza e o
dados. sufíclentes sobre mor- auxilio pecuniário devido aos
bidade e a mortalidade, da que contrairem a- tubérculo
tuberculose. . se nas respectivas familias,

c�ientlf!camente - prose censtltulndo o auxilio em es

guiu - a unica conclusão pecles.
. possível de estatistica e ou· -----------.,-

..

tros elementos de auxilio foi Lenha Delambert
a de que nas grandes cida- Fone 1,100
des brasileiras a tuberculose

Item atualmente um carater I..áboratorio �e
l pidemico e nas zonas ruraesjj: Análises. Clí-
a população está grande- nicas
mente ameaçada de ser pre- '.

" �

S1 dessa epidemia. Nes cam-] '

Fco. JYhlton �a Costa

panhas de saúde publica a' 1 "

• Carval�C) -

norma é ainda combater o Ex-assistente do prof. Dr.

contagio da doença, procu 'Er�s�o. L�ma ,

rando evitar que .0 doente Curso dê espeeialieação com _,. J
afetado contamine QS sãos. ' o Dr. Abdon Lins
Esse processo de combate, Pratica. no laborat?rio cen- .�'

todavia, t dlíícíentísslmo. tral da Marinha 1.<\' veoda
porque hoje se sabe, ser Exames' de urina. sangue,consíderavel a percentagem fezes, líquor] bacterioscopia: ,I'\r Joãe de' ArauJ·o� ..Olhf!s, Ouvidos,
de 'aparentemente hlgtdost, vacinas autogenas; diagnos- C! • ,I NarIZ, Garganta
isto �, tuberculosos conta- tico precoce da gravidez etc. "

gíantes de que ninguém, nem Hua Felipe Schmidt, 8 Especialista do Centro 'de Saude -- Assistente do prof. Sal\son
eles preprlos desconüam que' Fone: 12,59. Consultas diarias das 4 âs 61(2-R.Vítor Meireles,24-Tel. 1447 liiesejam doentess. .-iiiiiii'iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii����������������������1 '-.-- �---

.:'.1:'; �
'I

-

� -

Elaborado um c v�sto pla-:LYSOFORM
no de luta anfl-tuber- -

-

eulosa ,J D�SINfETANTE 'MODERNO DO LAR

lias tn,��na-eias, � easas de ramo
1

Dr. A�minio Tavares _OD"ga::;:.:::iZ. I
CIRURGIAO-ESPECIALlSTA Assistente do prof. Sanson i
Consultas das 10 ás 12 e das 16 ás 18-João Pinto.Tsob-Tel, 1456

Pai

P.f\l.li7
---

IV. S. )ã visitou o

'S a I ã o R e c o r d e?
Secça.. de arn.ar.nh

para homens ..

PRAÇA 15 D
"

N )VEMBR I, 2�

d t.., �

1696
-·--·---.ir,�,,�-rMi�.wc --,,-,����r.ilC- __ JJíIIr .t�'-�;....

Dra. ]OSEPHINA StHWEIDSON (
'"

16:

�speeiaUsta em doeoeas de Sen!tora!li
e crean�as)

CONSULTORIO
, ,
..

Una Felipe Scbmidt, 3fJ

HORA FUO, das 10 112 ás 12 e das :1 3' ';

'VIovej,;>
Já che gararn, gr ande novidade em estilo. l\ ão

ha n.ais Inido. Em preço desconhecemos rivais.
Visite-nos e vereis realidade.
N. B.: Não é de carregação.

Ru.B Conselheiro Mafra, 7� ,

C A S A S I LA S')

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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GAZETA I'lorianopolis, 3O -4;..;;i39
---.--

ê :Êxp,J.dor !
.,

I

FLORIANOPOLIS
1.401,'

-s. ,-'�;

·IRMÃO'SCasa TRE
V" •

, '1

w e••••••� � ..a G.......................................................... _

• \l'
.'

o maior Emporio de Sedas do "Istado.
, ,

Dois formid veis sucessos do "Palacio . das Sedas'"
Liquidação cómpi�ta do stock de sedas, por preço abaixo do custo,

e lançam�nto' dof:, seus artigos de- inverno, rrecebid,os
diretamente da fab'rica ." ,

.. ,

Os e rtigos de Verão, sedas e linhos, sofre-,
rarn baixa' nU.noa vista'

SEDAS, SETINS, JERSEYS E LAQUES
p� EÇO ABAIxe DC CLSTO

VERDADFIRA QUEIMA

LOTES os LINHO' PAR:A NOIVAS'
GR'ANDE REDUÇãO" DE PREÇO

,
A MELHOR QUALIDADE .

..

.Os �rt�g ;�§ d ,:;, inv�")lvno empalgam, arr.ebatam, e'maravilhalo pela sua

b6.�ZIf:�, qualudade, preço, especialidade' e
'

...od.rnis�1o
Fabricação exclusiva para esta casa

.'

Casemiras para Homens Casemiras e Angorás para Senhoras

TODOS OS PADRÕES - NOVIDADE

CADA C6RTE ACOMPANHA RICA GRAVATA -

_
o QUE HA DE MAIS ELEGANTE

PREÇO REDUZIDISSI'MO - MODELO 939'
\

Meias filidor, fios de ouro )
,.-" �. ;:-J�petes ,�e� .panos. de... ,JlI-es� _ '_� .

�' 'Gf@vatas .ultra chie
'� ,

,

",>,c·�'i:'",,_' .ô>.�"._ .,�L;,,_;__,:.�·,. .'.":_:·,�1. �.

Faqueiros e Baixelas Fracalanza Jógos d�e chá e jantar - "

NADA MAIS FINO NEM MAI� LiNDO PURO LINHO; TCHECO E BELGA
'

MUITA ARTE. PRIMOR E ELEGANCIA TODO � OS TAM <\ NHOS E FEIT�OS

PREÇOS DA TABELA DA fABRICA VEND!DOS AVULSOS
.

PRA 1 A 90 - INOX!DAVEL r�EDuçAO FORMIDAVEL DE PREÇO

CASACOS DE PELE
Curto e 31ft - Tipo ,1939

O mais barato preço da praça
Qualidade de primeira

CAPAS fiE PELE·
Preta - Mal,,"on e Cinza
Ultima creação flran-fina

Preços vanitajosos

RENARD ARGENTER'
Legitimas e Garantidas

'Modelos belissimos
Renard, marren e preta

Errninaite -- Veludo Chiton'CarapinhasAstrakan, ----
-"----------�----

Cresção ParisienseFabricaçao e':dmeradaUltimas fVJodelos
. ,-

Grande Redução de Preço .. 40·tll de abatimento '

PARA HOMENS
de 150$000 ,

por 90$000

CAPAS DE 80RI�ACDA
Diretamente de BerÍim

Todas as cõres

PARA SENHORAS
de 150$000 ,

por 70$000

Todos o� artigos forarY'\ remaroados, ofer:ecendo SI r"I'""l,aior baixa de'preço
havída até hoje em FI?rianop0Jls

A.. "Casa Tr-ee Irrn�os" está realizando
a mais assam'brasa ti'quidaçêo -,.

.

de todos os artígos de Ver�() "

"

Visitem a Exposição PermaneQte '...
'.....

.

,

.

. Deslulnbramenlo

, 1... ,

FELIPE SCHMIDT, 22
TEI-EFONE N.

,

-
-

x.:
-

� .�) -_. ,'.;.
. i _..... ':.' -;,." '.";

,

.�- "'! ': .•. ..:�.'i..::�,-;?

',. .�".

, ,'�}

e-
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.
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a'-··'·" infantil" de
. BELO tiORIZONtE, 3 ..,,-D·. Ant(.\nlo Santos

Cabral, arcebispo desta capital, expediu uma cir- !

cular a todas as arqutdleeeses delerminatldo fosse I
fei!a uma.cruzada infantil de eraçêes d,!rante o I
mes de ",aio cqrrente, em favor da salvaçao unl-

'Iversai e ",p�r.a que seja afastado da Europa o' flage
lo da .ü�rra. RiO,' 4 - O ministro da

A.
.

GAZETA I Notas Ca-:l �f.:�Ii�[�����:J�l:el���:�
,

.

'�', I •
-.� I çao sobre a eXlg�ncla �o

,Blrflltor - Pr-.prietario JAIRO �ALI..ADO

I tollca5 I tempo de. arreglmentaç�(f
--

para o efeito de prornoçar
____F_l_orianopolis, 5 de Maio de 1939,

__ '_'-- expediu, ontem, o seguinte
aviso:

A� reuniões das Co�grelações Exige a lei sobre promo·
M8rian�s de Hom ..ns, 'durante Q ções satisfaça o uflcial o re

mês de maio, realizar-se-ão na quislto de arregimentação
Catedral Metropolitana, ás 19

para o ingresso no quadre
horas, consistindo na 8saiistencia de acesso para as promo
á" novena e benção; ap6s I ções a se realizarem a par- I'benção os Congregados, de Nos" tir de 1940. • J" CSI, Senhora do LJ��têrro reuDirse-, Com relação aos oíícíals :

'

,un ..a Olli'

I h d B d lo na Sacristia '-da C.ntedral,' 'que não satisfaçam a condi i 111'
,.

e'"rei"aiI I''!!",'' ser oras e u apest po-
d d '

G'A Z ET I L HAS;
d·IU alugar homens d� reputa- afim e' ouvi em os aVI$O!l o ção acima, deverão as díre-

I
' .

I
ção para que lhes sirvam de Pe. Dador, tanas de armas providencial

I compat.hia nos' teatros, cinemas, Faru lU de sua crasstf.cação. nas vaga.
"

--o-._I
restaurantes, etc. existentes nos corpos de tro

'Laguna pa; por ordem preferencial di
....;.Será IDAugura4a. proxuns« �roq.etés de, aipiDl antiguidade.

mente, em' . Perdizfs, C:a�pos ,

o

• ..,-_.__ ..--_._ .... --_ ........ _ •• �

E
.. O sr, dr. Ner�u Ramos, ln-tif'VO_$, 4, .mpres� �u, tiá, Verde, Cozin,ha-5e e [assa-se oU'O&' d I c d d

d d .d d f R terventor Fe ,era' 0,0' ,['..st.a .0., re- 'PRECISA-Sr: e, uma casa
e propnc iS e Il i rrms

.

ené maquine meio quilo de aipimt , L
Feey e. ·Jrmã.os dedica�,l á indus- põe=se dentro de .

um, caçarole cebeu o s-:«umte télegra�,a.. para mora-

b,ia .. m�_dei, !in,. Pf!mcipalmente e junta-se 1 colh. r dAS de sopa
LAÇUNA, 29 -- Tenho a dia de 100 a 160 mensal. Con

f b d honra de comunicar a.' v. excia. urgencia.
a nCllçlo _

e caixas, .

, de manteiga, sal, 11 eia chícara de forenses' desta Conselheiro Mafra 72.
-,' f.Jut.m in�fod,u�idos melho- leite quente. Leva. e ao fogo me- que os �erVIC;05

f d comarca volt! r am a Iuncioner no
ramentcs na onte I preciosa xende- sempre, até lficar bem
igua, m9rq,a ,da Gu�rda, no mu-

�dificio do farum recem-constru,i-
nic,.pio· de Tubal'lo, par,a ond� Ido por ')Idem de v.: excill. Cum-

t:�ern afluido inu.mer�s pessôas. jIJfe'�e agr&dece� �m meu �ome
,-TéQl' Gbtido ac�itaç!!O em

;: dos funcion/mos a v. eXCI&. a

vll�i[>�. m�ícà,d.9s consumidores 8
niciati\'a de seu ben'emúito go-

Agúa da SO,nda, extraida da vêrno, dderminardo a grande
hClte do mesmo nome. localiza. ,eft ima por que .passou aquele
d C·

-

.

h dif.icio. Cordiais f8udarões. Or-
a em ADOlb a:. :J:

ar Léi!ào, Ju'? .. d�, 'Dirfito.
�

i·r·;:·';�U·' Z"• :' ,
" .

.� ,·i

,

,
'

q(l'es a',

I a paza
VIDA MILITAR

l� Para -a Mu'jh�
i ti .

f�OD8ultori. de II
11. Mlle. Z) II
-- ----'-�

Nuvo 8êló

Livraria, Papelaria, Tipografia, Encadernação e Fà
biic1 de cari'-rbos de b.)rra�ha

- tt,� -

__

Artigos para estritófÍJ---Livr-0s em bra'nco5-Arti

gos escolares�Artigos para presentes -Brinquedos

ligado; retira-se do fo�1') e bate:
"A GAZETA}" �acha-se á A maior Serraria de Lenha

se alauos mi.nutos:' . F 1100Frita-se no moiLento de �ervi�, ven�a no Sallo "rogresso one.

pondo f
á� c�lhe\r�das na gordur�

I \ �

quente. .Liv � -ária
LIDJC.a á _�êsa

. .}; .

Dentro. de PllUC04 dias, será

po�to: e�: cireulaçÁo o sêlo pos
tal

\ ,de_ J $�QO, �. destinádo. a c&r.
t�� registradas ao Exterior ou

pai�; poi�o.. a�ér�o$, de[)tro do
Brasil. S!rá um sêlo comum, de
côr violet!!, e porissQ não terá
limites !Obre _ quan�idade ..

de H. O. LIGOCKIDepois de cozida e fria, cer

ta-se um� I,i�gu.!\ salg'ildll em fa
tias de um cj!ntimetrc de eli'pes
sura. .:_

Passa's,e< em farilllH� de Irigo,
D. acordo com um cQrtluni-: o�os �atlà05 ��''-�b../,de ro:c$;

cldô 'da Diretoria Geral de Co-' fula·se em �ordura,. Arruma-H

R1\1!ijçâç,õé� e Estaiistica� da Po- �,rn pr�to, ,enfeita .?� . com seis"

Ji�i. Civil' do Dí.itríto Federal 1 fflta e s,,-:rve'se cem' croqueleF

��;'rera� em 1938, na Capltai: de I\ipim
d\ Repu�lica, devld<> a dcus-' -,- __-'--------
tí-eS de automlJveifl 239 pessôa5, 49 inq l)e !""itoe
.,0, passo., ,que, 3.477 ficaram. no a..á so, D e.�
f�r!dall. As �re8n�af s�o maior�s i rêuse
vItimas d@sses aCidentes.

.se�Ul-1 .

'

das dOI ho-��ns solte�ros. Os RIO, 4� Informa-s.e
"

que (,

chefes defa.�lha são maIs p:uden- sr. Detno,hto ,d�', Almeldll, 1. I.
ANATOR'-r'o� "SANTA (A!TARINA"dentes,. raiio porque slo os li e- : ·ddega.do &uxilíat, acaha dé im- IS: ."

.'

.,., ti �
,

nos atingidos pelol automovei.. 1 tà�rjar, 49 inquerit9' E.m relação

I: a peasôas, envolvidas DO. caH:;

ALUGAM-SE QUARTOS, a e.· '·Ddeuse�
'. D A 'd �

tlldilótes, moços do comercio eu' Da poheJa de �. Paulo, o sr r.' n·, re
casal seltÍ filho.. ',Dem(lclit:> de Almeida, retebeu
Rua Almirante Larpe"o 67. }diversôs

_ processos, encontrados DIRETOR PROPRIETABIO
IS V 2

I nessa çapital, tlnlo nos escrito !

j rios. de,
Paul

r

Deleuse, como e� I h, EstaçãoescrltorlO!! do advogadp Phmh.
ID r::�, IV' igye I Barreto. -

' I
,

, ••• lIDaI. '
, O melhor estabelecimento, perfeitamente aparelhado,o pft�r�_ r fo� IDde.nl. pr..ra O tratamento con�ervatiyo e cirurgico de .doençai! pul-: .-ado·pela destrui- 'monares (pneumotorax, frenicotomla, toracotomia). Este Sa

í '.�-�•. tle s.�� vestes natorÍQ enoonlra se 'Joca1isado na Estação Perdizes - Vila

I �lO, :*--0 mIDJslro da Via' Vitoria na E"tiada. de Ferro S. Paulo - Rio Crande, 800
.

Esp. em molestias p!euro-pul.i� '�ção, deferiu,., á vísla dos p lrece. metros' sobre nivel, possuindo luz eletrica, agua encanada e

mo'nares (BÍonluitt>, A'sma, e�tradas de automovel, com clima saluberrimo.

Tuberculose,etc.) lres,�:,o",tp.qu�'rimeDt() em� qu� o I '

..

-O Sano todo eilcantra-�e instalado com aparelhos mo-

I padre . Ffançis�.o' 'de Ássis San- I dernos de Raio X Heliodor, Ondas Curtas e Laboratorio

�omu�tQ3 2 ás 4 hrs • .-.-R. : tos, 'soficitot:J a indeniz�ção' de I para éxames de escarro, fezes, sangue, etc.

Joio Pinto, '3-Fone.1 595 : 460$00Q pela destrulção de! .. Seção separaga para convalescentes de doenças grave�,

R 'd
� 'R J P' I i .' .

d
I, estado postoperativo, impaludismo cronico (malaria), esgota

t'
eSl egcla!

,

. oão,. �nto, ,,! : sua§;. ves,
tes ":p'0r. oca,

Silo e '.�� I-Sobr.-Fone 1214 ' 'desastre, na 'Estrada de Ferro. I
mento, etc.

'_�,_ _'_' . ...:·1\�artcá':"'·
.

�:' "
.' ;1�����������������

Ac�itam se encomendas de «clichés»,
sin 'tes e car'imbos de d::l.tar, de metal.

. tilizar estamp,i1has
Hua . Felipe Schmidt,

FlorianopoHs Sta
,

chancelas,
para inu·

27
Catarina

41 P.

----------�--

PÊRDIZES - Vila Vitória � Estado
de Santa Catarina

CLlNICA OERAL
VIAS URINARIAS

ra

undia
I

Produtores da afamada

Champanha Michielon
tJistribu co.es: S. T. Atherino & Irmào

Ftonanopot is(�!

Luiz Michielon
CAXIAS

o� §� ...

- "" ,"'- Ir:

R. G. S.

Mania da Veloc
dade

Nunca se deu tento valor
segundos ou ás auas frações
mo atualméate. Até pe�i088

t

Empadas e que perdem hor
horas em eonvereas fiqdss
extraordinario valor aos iI�
dos ... quando 59 acham de
de um autemovel, Impaden
se, irritam-se, quando têm Je
-pa.s�,em a outro carre ou q
d,o 8110 forçados a atender a u
51081 Iuraiaose. Querem COR
voar, chispar! Sofre. do eiel"

Pela Secretaria fia Junta Co-
da velocidade I Uma fração d

raercial do Estado, foram arqui- segundo de I!lpera representa·l
vados, no mês de ;"bril, os se- um. martir�o. Incapaze:! de eco

guintes documentos:
trolar OI lliRpe,toB, !Iuerem ea

Copia da Ah da Aesemblêa sempre na" dla.ntelr�, me,

Geral Extraordinaria da socieda- ?us�a d� p'�Pdl'la Vida e, I)

de snonina Exportadora de Ma'
e pior, ii VI a dos outros,

deira SIÃ" realizada em 31-3-939.! �eral a� peseoas qu� se entr

Copia da Ata da Aesemblêa l u. <mania da velocidade- 8ão

I tll!&.las de um d ilihri L
Geral Ordinaria da sociedade ano' esequi 1 fIO Bum

nima Fabrica de Papelação Tim-j :,�l, que OI tor.na sofregsa,
bó, realizada em 2-3.939_ i �ltado5 e pengosos. Ql:lando
Copia da Ata da Assembléa i �aal decorre da falta de fosfora

Geral Ordim:.ria da sociedade ano
Be a?01npa�hll .de perda de

nima Germano �t('h SIA" rea- mon� de m�oma, de ntlfvosism
lizadn em 3l 3-939. i

de lflca�acldade 1?ara e�f()r

Copia da A ta da Assembléa· pr()�lmgl.iu;js, o medICamento.
Geral Ordinaria da socieclade i mdlcado e O, ,Tooosfan da

a.nuoima Casa MoeJlmann" rea- r Bayer. TomÍlca. o nrganiljlB
linda em 31-3.939 I

aumenta a capacld8de de I

Copia Autentica � fiel da Ata 6��tra a impacitDf:ia e a irrl
d C t't' -

d S' d d
bl.ldade,

e ons I Ulçao a ome a e '
_

Cooperativa Pedreira Ltda., de
JoiJilvile. '

,
---

G TIS!!A Universidade do
Distrito Federal in i I.te"rada á Universi-

dad'e. {�o Brasil Quer recéb�r bôa SIJ('

presa que lhe far á feliz e

lhp. ser á de grô nde utilidade
e�creva a M. Bran•

dão.
Caixa PL'stéil, 1476-

Rio de Janeiro.
Sêio para rp.sposta,

RIO, 3 -- Com a preSf'nça du
prefeito Henrique Dodsworth e

<lo ministro Guuavo Capanema,
no gabinele deste ultimo do MI
oisterio da E dUtação realiz,�u.5e
ontem a cerimonia de transmi� ..

sáo da UniversIdade do Dl8!rito
Federal para

.

a jurisdição do
. V1misterio de EduCFJçào, inli>
grandó se á UUlvelsldade do
Bras".

��'��..,r_-�ff1t.... r.: i:I- "'I� �t; �.....,;:: ...

i -'�::;';:7..:: :'�'l
I senhora � Diga ao 6eu amigo ...

ai partiéip'am aos parentes e H .@uasu8esposa ...

r.� Tingimentos pôr processásuli
� pe5sôas de suas relações o st moderno, em ternos dEI homen:

�� nasdinento dê sua filha I vestidos de sras. e roupinhas �

� � crianças,
II AJ.1a Maria i Seleta! é sua J

iI
�

26 4 I� Tinturaria ...
� -939 .•,

TINTURARIA e CHAPELARJ
�

. Seleta
. ������::�::.1��� Rua Tiradentes n. 7-Fone 121

Já chegaram os afamados moveiS' Salomã'
Gu�lImann. Dfspeosa a propaganda por ser c�
nhecldo os melhores. Em preço desconhecemos rl-·
vai�. Dormitorio chie desde 650$000. Sofá dê visita
600$000 com mesa elasHca e 5' caaeinls 'estufadas.
Ternõ t.:rh niúveis' de todos .'IS tipos. Camas paten
tes, Uuarda":toupa e Guarda-comida. O nosso stock
é variado de mesinhas para maquinas de escrever,
escrivaninhqs. etc,

I
I

: [
I

I Uma v síta é

CASA
indispens�)el a·
SILIt;5

RUA CONSEI HEIRQ VI \FR '\, 72
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PITaL"
;:

inverno para homens, senhoras e crianças,
riado sortimento, 'na Casa "A

Artigos de
i
.�
;

t M,.triz=�-�Rua Conselheiro. Mafr�' 'n. 8' Filial: Rua Tr.jana n. I
�

� ? - ,(+$: . A?2Rd ii ' . ii iijiiihr--�·MM'ij1, . "'I' t�' dll Ii1I!!Imllll.�I••I.ftiIIIII I iii 1-- ii("

V i aç ã o
.

U r u s sa n----aif AI �D�C ra r ----- - ---- -- ..

·

·

.

SEGURANÇA -_ RAPIDEZ - COMODID4� .. I Vitor Frgueredo. Serraria 'São João'
Dírigido pelo socio JOSE' 1'IAXIMO I' . ,

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS Encarrega-se de ljU::llqU€I. ins-
ENTRE ARARANGUA' E FLORIANOPOLlS I

ralação 'de luz. e. forç� elétflc8�.
F I d F Venda do mais variado sorti-
a an: o por orquilhinha, Mãi luzia, Cresciurna, Cocal, '

U I
"rriento a

-,
e �alerial elétrico, por

russaoga, Orleans, S. Ludgero.Braço do Norte e Capivarí
OUAS VIAGENS SEMAN A.IS em combinação com as

: f C ços módicos.
.

linhas de onibus Araran(t,uá-Porto Alegre Incumbe-se de in.talações em

SAI'DAS de Floríanopohs ás terças-I iras e -abadr-s qualquer v, J'ule.·
,

ás 5 horas da manh PRAÇA.15. DE NOVEMBRO 19
'�FíGrlanOpolis ,SAI�DAS Je Ararangua as -lU! 'as-fe!',,·,., d- rr,j, gos, N. �139

ás 5 hora- da ma-hã
A linha de Porto Alegre chega em Ara anguá ás
quartas-feiras e sabadcs e parte para Po to

Alegre aos domingos e qu- tas-feiras
AGENTtiS--Ar 'a gl,;;': B 'OtlldJI:o M,IXif!JO- Fi r I,'

lhmha: Gabriel HalOS
.

Cft.SUIJ[I'il: Ado Faraco Fdbó-'
Cocal: Zeferino Burigo & Jrrnãos-- U· us- a"ga: rmano;

D"miam & Cra, - Orleant; Ir ã,· r� Z? : "'_ Bi3Ç" de',
N,-, I te: Alexandre :'�d!lfl'

'

t\GENTE EM FLORIANOP()US

João Neves

maior e mais va--i'

CAPITAL"

Casa "

j
!i I!

l
P.

-----, --------------

Bo,m negociD
Vende-se" 'lV!a�r.ific.a cha

. • cara ao lado
� d" bt3ção Agro;omica, com

I
,fifi;;', conlortave l e grande casa

de residencia, belo pomar', jal-

,(lin� e inúmeras benleitorias. Dili
,ôe de g a ode t:'xtr nsão de ter-

'as pera fi[l� agricc las cu divi
são t m Ides.

Rua TraJano� 2--FoneO) 1&55 -Tratar na

I BOTt;L DOSVIi\Jl,-.NTES --rrocun m para c nospeuar em Arar.aguá hU,:\ THAJI\NO' N. 15

I., ,_ _ �.,
�I��I!!!�!�_!'},!!�OSE� MAX_!MO_iiõôMf I N. 50 p_

.

�;'"����-�::�M�";; ;:'�lf- I
p�<{ PRtETARIO

João Kuhn li
� CAIXA POSTAL, 82 ENDERE<'.;;O TELEGRAFICO: ,I

I
Grandhotol i

Em prédio proprio, de quatro andares, e inteiramente novo, dispõe de, boas i
acomodações para os srs viajantes e exrnas. farnilias, com luz agua corrente I

IIem todos os quartos
Tratamento de primeira ordem

. 'liDiarias: 10$000 --125000 -1480UO e 16-'000

.St 10 F I'){ONlIDÁO I
I

7 i

--------------_.------_.�-
'

. no distríto do Estreitó f
I

• f
I

Entrega-se á domicilio, lenha serrada. em ., i
metros. Bem sêca e de otima qualidade. '!:

I

ESTREIíO :
J ..

••••••••••••••••••••••••� el

" Perola - Restaurante " ; .

.DISQUE PARA O N . .3

Montado a ,capricho, com um corpo de eml)regados
habilitados a atender todas as exigencias de sua

seleta íreguezla, Perola-Restaurante mantém,
um serviço de chá, dõces, bebidas, bom

bons, chocolate, gelados, e frutas.

o restaurante manterá uma carta variada para
todos paladares.

Limpeza; prontidão e, gentileza, em atender sua

distinta freguezia ..

Praça 15 de .Novernbro n. 19

HANE'RY' 'BLUMENSCHEIN
,., .

i .

.: 1"': �.:.� ".

EXPO,RTADORA.

..

,
" .• «..

_',� .,..

Madeiras 'em
e ,

-

FABr(�CA: Riô 'Negro. Parani-RUA PARANÁ' '�Caixfl Postal, 31
End. Teleg. «LAMINAX>;

"

ESCf�ITORId GERAL: Curitiba-. Pàraná - RUA 15 DE NOVEMBRO, 608
.

·--S�las 40j-8. - Caixa Postal, 343-Telefo:1e, 2556
End. Teleg.:; «LAMINAX,. -. Cod. A: 8,' C. ô.a Ediç. e Prívate

EXPC't{TADORES DE MADEIRA' BRUfA E BENEFICIADA PARA A
ALE.\iANHA, -INGLATERRA, NO,RU�GA, AFRICA DO SUL, ETC.

SALA.; D'

f., ' ue :s e 1

RUA GUSTAVO RICHARD
Defronte aos Correios 'e 1 elegraíos

Lag-una Santa Catarina'

DEIIIDOSITAAltBS EM

1-1 O'
'.

C
FlORIANOPOLIS

"EPRESENTANTES E

CA 1-' S

B u z i nas atriz
.,

BOSCH
. ..;.

... • • _81. _311".'8. ..••6...

• .e.II.. de: IR.nll. Filiais 81n:
_ - II••• eea o wel"l•• a .....

..... sA. 4JOnl!3Dllllle beto,.,. (I,. • )
1111_0_. d.r�""II'"

Blumenau, Cruzelre II. Sul,
,

Joan.ile, L.ges,' �••una, São
..

· .. .:·1 ,

. Francisco do Sul

•

"onda .... lod .....

••••• II .

•
• ••••

MOSTRUARIO EM:

Tubarão ,
"

.,;...� �;,! -r I>}o •

Geral -. '

S'TA ..

'

OATAA'NA·

K IE., '. A.:

í'�X���\
(' ": .. ;,.'-;

,
.

.1,/.

.

,

' ......m. MUftdl.'1

.
-

• _:
. .: ...... .l�." \ ,;

�

,�.�;. ..
:,',.' f

.!'
• - 1

_
I -
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A "'Z E,':T ..A I N elO
11�=M�-;���riaLÍI.lw �.�'_':,casil.ira de José Cravo II

.
'

MOVEIS'
.
MODEreur; peles menores preç..

"

".1' I u n1 1° n a ç a- o M o d e r n a.

'. Dormítortes com 5 peçalll, dei.e 50Q$OQO

II SALA DE JANTãR CO�Yl 9 PECAS: 650$000 I.MOVEIS BA.ATOS 86 na Luso Brallll.ira
á Rua Saldanha Marinlto 22

. w·s·_····eWf $ "'-ine " 'f--
- ,--- --:--- J Ê t

ADOLAR SCHWARZ
Endereço T< tegraf,co: A (")OC..AR

.

Caixa Postai 32
s, FR ..'\.NrISCB DO SUL - S ..CATARINA

.

.

AGENTE DAS SEGUIN TES ('I,,�:, 'r

Companhia ,Salinas. Perinas-Ri�.
'P�ing Torres &. C:ta. 'Ltda.--�IO.
f\.�8vegltÇão Braslleua Ltda.-R·o.
Nav gação Cabofriense Llda.-Cabo frio.

,

VandeJlbrand & :Ci(1.--�antos. . �

? VI:' Gf.NS DIREl AS PARA O PO�T J f1<? RIOD[

'I'T, JANEIRO Navegação entre �UCAR)'\J (J,omvll�,),{,(:
I' SANT0�, ANGRA_DOS REIS e RIO DE JANEI,.\),

l �direhmente, sem n ansbor do,
.' I

tem sempre '.vaport',s em porto, ca'r(gl'nd'�. I

E �.. A cla!siheação. mrd'çãn'l! EMBAI-{.QUE de i

IWiMre�af·se qe d b c.' d '

J _L'" de madeiras serra a�,. e!l� nela' as e em toros,
leailS 86 C'.!pecles· I' I dr. ercad0r18S em geia. para qusrquer porte I))

etc.: cereaIS e m
b E

'

f d ul d" Pai·, em como para o xl, nor.

R 'HiH�'! j.Y °a: de importdçã!',dO País ou do Exterior,
ece e �c�rg baraço e -edespacho para as praças
para 'te,sem . do interior.

i ERRO-AI<MALEM PROPRIO
E5Vlq DA E. DE F

Rapí1o-Preços �v1ocir.os.
- Serviço Garanttdo e

I'i\i""""'I';jt,I.. ·��":��·.�:.�.�..��"",.•";
,

��l;:';� ��i
I

Dr.i. "Joaquim _ Madeira �eves
.

!I"',.-
....,"_.'::-..•��'��,' .

.-

M;EDICO·':'bcULISTA
I

Forma�p,..pela Faculdade de Medicina da Univer
;l
,I

sida�e de do Rio de Janeiro

Tratamento clinico e cirurgico de todas as moles-

C dr' tias do) OlhOISd d d P

-

I
ur.. �:aperfeiçollmento na espécie i a e, com o r, au- I

lo.Filho,rno Serviço do Prof. David Sauson, no Hospital
da tFundação Gaffrée-Guinle do Rio d� Janeiro

Cmpl�Ja aparelhagem para a sua especlalldad,e
�Ietrecldade Médica, Clinica Geral
Consultas diariamente das 15 ás 18

CONSULTORlO Rua João Pinto 7 sob. relelone 1456

RESIDiNCIA: Rua Tenente Silveira 57 Telef.162t,
;.

�·h�IIII:!\i�����--_-__-------··----·t.·&5-·â-wl= +'t1!P ."" � .. ,.

1 Dr. 'Áugusto
de .�:Paula·
MEDICO

I)(9ENÇ�S DE SENHO,
RAS+'P.L\RTOS
Operações.

Advogado :

Rua TI ajano" no I sobraAo I

.1 ", Telephonr rr 1548 I

�larDO G. ":til_Ui

Advogado! ':�
RUA FELIPJ: SCHJ4IDT, 9'

(S.brade)
- ,Tel. �1480.'

i lor. "tllr••• ",.ur. f.,r� I
I

. --�"'-.

I

. Consultorio: Rua' Viwr
Meireles 26

IA's 10,30 e das 2 as 4 hs.

Resldencla: Rua Vis- onde
de Ouro Preto:'�42-

f!'one: Co�sultorio, 1405
'one:' R('�idencia, 1 �55

Capna�
'u�do �a r•••rva

.'

10G.OOO:OIO$OOO
259.746:100'8000 .:

-- .. "_.

"A Gazeta."
«I Gazeta» encontra-se

ái venda no «Salã_o Pre
gresso»

AIR

A Instaladora de Florianopolis. com especiali
dade em artigos eletricos. lustres, plafonieres o que
ha (e ma s moderno.

Executa instalações de luz e força de acordo
com o regulamento exigido pela Dlretoria de Ilu
minação.

Vende os afamados medidores marca Siemens.
Rua Traj.ao o-II FeDe 1.874

N.) 133 P.)

FR'ANCE

FECHAMENTOS DAS M4LAS:

P N
'

t · EUROPA� AFRIC"�ASIA�OCEANIA�ara o or e. cada'SABADO� ás 11 horas nos f lrrel.s.

Para O Sul'. ITR'UGU�I� AIlGtiNTINA, C:UILfi, BOLI
• VIA� PEBU�� cada TERÇé'·FIURA� ás 11
Ihoras nos/Correios.

Ernesto
Rua

AGENTES:

Riggenbach & Cia.
Cc)nselhel'-O M f'

Ltda.
35

Telefone: 1626
��'I

�g;,!i!i,.�.�e.Q�_�_�.�,#_iiii__�t;j'• er:êlj��,!ti?t'F\�'fí��·""?���6t'%;-"�-�%�1��

...A EI) e t r i c a .1 Curso de Maquiníls e Pilotagem:
PRErARANH�,� ALUNOR PARA EXAMES A 3&, MA· I
QUINISTAS, ,PRATICANTES DE MAQUINAS, MOTO·

RISTAR E A TUDO MAIS QUE SE REFERE A'
MECANICA MARITIMA.

PARA INSTALAÇÕES DE LUZ, FôRÇA E AN
TEN.AS DE RAD{�. CONSERTOS E AUMEN·

. 1 OS� PROCUREM
_&'... EL_ETRICA

TEM SEMPRE EVI' STOCK E A' VENDA rol'?
PREÇOS SEM COMPETIDORES NA PRAÇA,
M �TERIAlS ELETRICOS, LU�TRES E· ABAT·

jOURS ELEGANTES E MODERNOS
NOYrD�DÉS.! VISITEM A Ele'tr.-caRua Joao Plnt. n .. 14 ,

..

ACABA DE RECE.BER UM- FINISSIMO . SORTI�
MENTO DE CHUVEIROS' ELE'TRICuS, NOVI
,

DADE NO RAMO-AR fiGO GARANTIDO
. Vsnda e instalação de contader d. 'luz e força. per
preços mcatcos s6 na Casa A ELE'TRICA

t. •

___........-..-�_ �.L-oo<-............_ •

...... � I � ... ''''
• � -; _'� � •

_
-

.. 'It'..... ....-__ ........::�_�
v

CI'inIC8 em

geral

-;

EXECUTA TODAS AS OPERAÇOES BANCARIAS

AGENCIAS E CORRESPONDENTES EM T0DO 8 PAU�
AGENCIA LOCAL

'

RUA TRAJAN8, �p 13'
fti�,.

"-

ABona. em conta corrente, os segúintes jurGs: J.

'cp. com Jur'ls (C01,m.�CIAL SEM LIMITE) , ,,'c..2% ala
".

. CONS1JLT AI:

.". limitadas (limite de 50:000$) 3� a a
' .' Rua TraJano. n�' _1 .

)cp. populares (idem de 10:000$) .(,;, ala I
Diariamente 488 17 ái 19 liS�

leI'. db' avisdO prtTio (de qua.isquer q)uantias. com retiradas tam-
: !'fI.. íi!ii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,... _,_fi

.
em e qualsqper importancias • j Dr. Pedre de M8ura F,rro(tom aviso prévio de 30 dias 3.5% ala

I Advogado .idem de 60 dias 4% ala
id� 4e 90 dias 4.5!Jj ala I

Rua Trajano 1. (�.b.) .

-·.J!Prl5IT08 APRAZO-rIXO,: '/ I::r 612:ê�cS I,

..

l� ,�<, �� :Ia
I
_Accacio Mo-

(:om renda mensa.L '.
I '4.5% ala I. .

LETRAS A PREMIOS
_e re i ra '-tem:seu· escrip��!

po1' 6 mêses , " . 4% a. a.

Por 12 mêses ' ;, :.
"

5% c I

i Sujéito'.lo
I sêto. proporcio,llal. i :\ j •• I

.

Expediente: ("'lS 10 ás 12 e �a. 14 á. 15 horas Visconat: de Ouro Prete
Ao••abados: das 1. ás 11,30 horas J _

f i'

Endereço telelrafico: SATELLITE ' nl' 70. � Phof\P: 1277.�
k" .. :".,:,..,......»

TELEFONE 114
C' P t I 110 t.

alx 1
.'

os a,.
I

� .1., .LA{f&!;;;m�j;j:· :, .. ,. !;;;' �;:..,.., ,�\. ., : .. /:: ,':._ 'r--

Dr. CanJ.@�rá
Martins .

,

Medico espectalísta+em
'

Molestlss do Estornago,
Intestino, Fígado e

.' �ecto
CURA' RADICAL DAS

" H�MORIUIOIDAS II: VA·

,RIl:.S SBM OPERACÃO
E �EM DOR

tàrio d ,! advogacia· á rua

Consultoria Técnico de
IVO A. CAU'DURO PICCOLI

Enge��tJ�íro Uivil

fDr.f�ss�.naie h$lDilitados ps ra
:. 8S ramos .e engenharia
Administraçã.. c.nstrução e reforma de!

pagamentos em prestações

P:»roJétus et"n geral
':

-...

Escriterio q�ntral : Rua 1 \de Seternbro,
,-Porto Uni· ão

1.1)(. Ade;�a���1
I-da Siiva
I I\dvogado
P. 15 de Novembro, 3 sob•.

Fones 1631 p. J 290

.

Confor,o,,·
Cem

J

Só

-;;SADOS DEVERÃO DIRIGIR-SE AO SR.
'mLAMPIO DOS REIS VALE
LARGO 13 DE MAIO, 41
FlORIANOPOLIS

e OIS
Produtos de ótlmasQ'uaJidedee
Refrigeradore. NORGE

Radias PH�LCD
Dtstrlbudor para o Estado:

.

JOSE' DAUX
RUA COf\SELHEIRO MAFRA 10 - FL,�RIANOPOLlS

A MAtA. . Ui' ! iGJWiS:':' ,': ; . � .. 4' _ ._ga! 2 .;:"

lis!!!'Ção .

�
.

BeJeza I
Economia '

.

I

nos Trabalhos do

todo �
Q

47
I)
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A G, �A Z E T A'I
.

;

Diret�r-Proprietarl0 JAIRO �ALLADO

ANO VI

,\ �IV�RSARIOS II'. Senhorita exija que seu nr ive
i i use chapéu Realizar-se-á nos proximos

..�, ..

D�S. 'MED.EIROS, FILHO
..

, I RAMENZONI dias 6 e 7 do corrente no dis-
.

trito de Saco dos Limões as
",,-Deflue, hoje, 8 data natalícia

I
.

I
.

I f f id d d VERA CRUZ
".6 BOSSO ilustre conterraneo sr.

a e�ta capl�3 Ia serviço (OS ne- es I�I a es a , Esteve na Polícia Central, o'

delil. João da Silva Medeiros Fi. gOCJ�s. p.ubhc�9 daquele prospero, constand(� as me�mas de no�e- sr. Fridolino Arnoldo Schmidt,'
lho', acatado membro do egregio I municrpro .sulIno.. I nas. n? dia 6 (SA BADO) e mls_- casado, com 40 anos de idade,
-Tribunal de Apelação e figura de

. -Do RIO ,de. Janeiro regres -sas
.

as 7,30 e 9,30 horas de
estabelecido em Santa Filomena,

marcada projeção na a.lta socie'l sou a e�ta. �apltal o sr. Alexan

"
domingo , hav�ndo após a .no- municipio de São José, onde é

d:ade de Florianopolis, onde des- d�e ConpeJçao. comp�tente e .de. vena barraqutnh�s com leilão
proprietário de importante casa

f.ruta de inumeras relações de 1 dicado chefe do serviço de im-
i
de p.rend?s, queimando-se

.. �m de sêcos e molhados, queixan
amizade. I

r'0sto sobre a Renda .. '

.
:segulda hndo� �ogos de arhf!CIO. do-se- de que quando conversa-

o Espirito culto e integro, o ilus- -�e�ornou a_. esta Capital, de: Todas as �eshvldades de .saba- va com o 2°. aabo da Força
tre aniveraariante, vêr-se á. pela' sua �l�l�m a_San Paulo o nos' do e domingo �erão abtllh.an- Pública, Abilio Manoel Ooulart,
passagem de tão auspiciosa data i so distinto conterraneo sr

..
Os- tadas pela sociedade musical

foi insultado e esbofeteado pelo
muito homenageado. v.aldo Machado. chef� .da Dueto- AMOR A ARTE. '

fiscal do Mercado Público, de
na da Fazenda MUnJ:lpal. I nome João Batista Ranzete.
-Regressou de 1l.8Jaí. «nde se

N E t
·

tachava a passeio, 8 - senhorinha ,O S rei o
Iolanda Cristoval, filha' do sr. I

t sa ás 10 horas, havendo em

Ciriaco Cristeval, comerciante Realizar-se a 6 7 do corrente, ambos os dias 'quermesse em

nesta praça (sã d d ) f beneficio da igreja..

..
saba o e orningo), a estivl-

A festividade será abrilhanta--Cheg�u, a esta caTl.Ilsl, vw: dade .da Cruz que constará, sã-
i narl is

.

da ,�e Ita181, a senhorinha Alei bado, novena e domingo mis- da, �ela aftna�l�slma banda de

Batista. I
' j musica do 14 B. C.

-Procedent-e do norte do Es :----------

Lado, onde se achava a serviço Ido nosso, colega c Dia ti N9ile�.!
chegou o sr. Stelino Montenegro. t

ISenhorita faça com que seu I'namorado use chapéu .

,

RAMENZONI .1MAJOR ALVARO TOLENT;'iO

Nossa

A efeméride de hoje, assinala
a passagem do aniversario nata
licio da exma. sra. d. Leléte
Ca,mpos Barbato, digna esposa
do nosso eonterraneo ar, capitão
Gentil Barbato.

Ocorre, hoje, o aniversariô na
talicio da exma. sra. d.: Benta
Seuza, esposa do sr, José Souza,
comerciante nesta capital.

Trensoorre, hoje, o aniversario
natalício do nosso eonterranec
sr. capitão Gentil' Barhato, bric
so oficial do Exército.

Faz anos hoje, o jovem coa

terraneo sr. dr. Marcilio João
-

da Silva Medeiros, promotor pú
blico.

MARIA LUCILIA BARBOSA

Transcorreu ôntem a data na

talicia da interessante menina
Maria Lucilia, diléta filha do
nosso ilustrado conterraneo Ir.

dr. Renato Barbosa, provecto
advogado e 8uditElr da Justiça
Militar do Estado.

'

Passou ônt.em 'B data natalícia
da galante menina Onilda, dileta
filha do ar. Oscar -Cardoso, pro
prietario da casa de modas e

c6nflC!:ões «A Capital.:t

,�OIVÂDOS

> Com a lenla senhorinha Oda.
fillaa do sr. Hugo Pessi, comer

ciante, contratou. .casamento o sr.

Nelson Di Bernar4i, farmaceutico.

VIAJANTES

Florianopolis, Sexta-feira, 5 de Maio de 1939 INUMERO 1434

policiais

Foi agredido

J. BRAUNSPERGER
tem o prazer de comunicar ao comercio, clientes e amigos
que transferiu os seus .scritoriQs .comerciais para a Hua
Censelheíro Mafra numero 84, onde espera continuar a rece

ber 'Iual 'Itimadas orden•.

ReflreSegtante de:
CERVEJARIA CATARINENSE S. A.

JOINVILE

ARP & CIA?-

Regressou a esta capital, pro
cedente da Capital da Republica,
o sr. maior Alvaro Tolentino de
Souzà;' membro de Instituto
Historíco de Sarita Catarina.

r-:�:--1I Maria Da:tianL Pessl à
I participam a seu!! parent�s e

IIpessoas de suas rclaçoes,
•

� o contrato de casamento àe
t

ij sua filha ODA JACY com 'ii
; o Sr. NELSON DI BER- i"V NAI\DI. '

ç� •

I'�
Fp9li,., 1-5-1939.

I'

'��=1; I Oda·Jacy ,�
� ,

'U�
,

e d �
liC�� . ����

� Nelson

li:Lnolvos-
'

.. �

Fabricas de moias
Bicicletas e de.n.tadeiras
"MIELE"

M a � II i nas d e escrever

"OLIMPIA"
RefrigeradGlre!l e R a d i o ii

"WESTINGHOUSE
Maquinas d. costura "ME
TEOR".

STANDARD BRANDS· OF BRASIL
INC.

.

"

._----------------------_.

Ft'rmeato FI.iscbmann

FRANCISCO HAVER & CIA.

Vacum Mobiloi!

'VID1V�RIA CATARINENSE

Vidros em �eral
SUL AMERICA TERRESTRE MARI

TIMOS E ACIDENTES

Securos contra fogo, mari
timos e acide.tes

SRNHA WANDA WILHE

M., Chegou ôntem de Laguna � 'ISSagraciosa senhorinha Wanda Wilke.
:

.�-

Prócedente de Laguna �he,ou
Co sr. Estacio Melo, fUllCignario
da Prefe�tura dllquelfl municipio.
PREFEITO MAURO RAM€>S

Pelo avião da «Panair li, se-

guiu domingo último para o Rio
de 1aneiro, em "ôso dfl licença, o

sr. Mauro Ramos, Prefeito da Ca.
pital, que teve uO) embarque mui
to concorrido.

"

E. COCITO & CIA.

Joã(j dé Medeiros
.� Barbosa

Maquinas para 'padeiros, re·
frigeradores, fornol etc.

PERFUMARIA DRALLE· S. A.
"

'. Perfumes diversos e de su

perior qualidáde
'E. HAUESSLER & CIA.

"
"

Produto. fártnactlutic08

EMP�EZA AGUAS SÃO LOURENÇO
AguaI medicinai. "ALCA
LINA" e "MAGNEZI
ANA".

t';
Viuva Iracema Brugg·

mano Barbosa (�onvida
aes parentes e pessôas de
9ua�

.

relações �para as!fi!!
: tirem a miasR de 2' mês

de falecimento de leu saudoso es

PREFEITO GIOCONDO TASSO pOlei» João de Medeiros Barbosa,
que 'manda celebrar terça-feiraj

Vinclo de Laguna 'encont.ra-se dia 9, �s 7,3' hora! no altar do
nesta capital o sr. Giocondo Ta'J- Sagrado CoraçÊÍo de Je&us, na

�so.,..P.re.f.ei.to M.u.n.ic.i,pa.l..q�u.e..ve.i.o.,.C.at.e.d�ra.J.M..e.tr.o.p.oKIi3tá.n�a•.� � -��••II ���

A opinião, de S. Exc. o sr. GetuliÓ Vargas sobre o filme
Neve' e os Sete Anões"

Foi exibido, no Pal,.ele GUlInab,ara, em 88ssão espeela., ., liI_e de W�dt Di••ey., "Branca de Neve e os sete
anões", para o sr. Getulio' Vargas�- Presidente da RepDbn�a, '

•••a ex_a. lamllia. Transcrevemos, abaixo, na integra, o con
teúdo d. carta envia"§, ,á RKO R�lO pela Secretaria da Repúhllea: Ao sr.. diretor da BKO RADIO. Restituindo-lhe o f
lllme-desenho eoloridN'4'Brança dê'''Ne�e e os sete anões" que .e.��IDl�n'e n05 cedeu pa.ra 8!r e�íbhlo ena P�laeio, desejo agra
deeer-Ihe a oportuolda��e 'que nos deu em, apreciai· uma, "'as m.ls faotastiea!!l reaht!Joeoe!!l cloematograllcas e certamente a

I

..ais lateres.aote. Wali"'BisDey eonse.aia .11.r, netiite,:se. :,"'balll., a perfeie�o t_cniea á g�áea e ingenuidade dos .�O; ." .�tos· 'üiaotis, agra1dando 'aos grandes e ••s pêqueDos. fi' e8t.�. opln1i!0 d� Pnre"Soldenuted, !tDpe•viu "Branca de Neve e os sete anõe_)") t�
com a ateJlt. eur Dtlid,ade, Indagando dos por.euore. da 8ua exec.leae. 41l, a lO leture� está de párabens. t;... - �dlal. s••daeõfls. (a)

.

ALZIRA VARGAS.
.

U

FONE: 1.350 lOv-l

Credito Mutuo Predial.
FUNDADO NO ANO DE 1914

. O Maior e mais acreditado f!lube d�
Sorteios do

>

Brasil

F L O R I A N O P O L l° S

.RUA VISCONDE DE OURO PRETO,13
Resultado do 347- sorteio realizado

00 dia 4 de Maio de 1939 '

CADERN�TA No. 19.706
Premios em mercadorias no valor de 6 :000$000

. Foi c�ntemplada c,!m mercadorias, moveis e tecidos no
C"

valor de seis ,contos d� reis (6:0110$OOO), a caderneta' n. 19.706,
pertencente a prestamista Idalina Del Matte,residente em Nerêu
Ramos.

.

Premios em mercadorias no valor de Rs. 30$000
13680-MIIton e Walter Vieira. Florianopolis
4880-José Carsteuer, Rio Novo
7678-Wilma Conceição Machado, Itácorobí
11884 -Juvenil Oliveira dos Santos, Bom Retiro
7469-'-Maria· das Dores Bitt.encourt. Florianopolia
] 0534-Josê Trela. Três Barras

'

6837-FiorÍta Fernandes, Ribeirão Grande
13952--Pedro Antonio Ludo, Florianopolis
1077-0rlando e Terezinha Freitas, João Pessôa
18937-Erna Herkmaun, Joinvile

Premies em mercadorfas no valor de rs. 205000

0483-Agostinha Somer, Bluruenau
6100-Maria Lino, Vila NGva
0156·-Maria Rosa Atividade, Florianopolis
6594-0swaldo Antonio Peixoto, Florianopolis
11816- vmbroaina Maria Gomes. Tubarão
5754-Manot'1 Leon Fernandes Gravatá
0383,-Etiila Gertrudes Reis, Itajaí
5896-João Femandes de Mcl«, Angelina
18535-Antonio Joaquim de Souza, Paratí
9650--José Jesuíno Cabral, Santa Luzia

Premios em mercadorias no valor de rs, 10$000
l0589-Aldina Fernandes Bregnolli, Tubarão
19247-Luiz Meyer, Antonio Olint.o .

6164-Urbano Kisternarke, Brusque
3228-Edmundo Pertermann, Brusque
16935-Maria Joaquina Conceição, Pagara Grande
lOU8-Elvira Scbarke, .Ioinvile
14933-Maria Jovelina Borge, Itaiopolis
14480-Adele Muller, Jaraguá
0945-Araci Reis Vaz, Brusque
1902l-Dalma Tereza Ermeile, Lages

, Isenções de pagail1ento por cinco sorteios
l6290-Leonardo Canichau, tiio Negr,nho
2292-Rolan Kritsmann, Joinvile
12188-Nemezio Bittencourt, Florianopolis
13767-0rlando Schramm, Ponta Grossa
5566-:-Abelardo Pere:ra, ltaj ií
18879-Daura e Deutronte, Suri Bmcke Juinvile
15305-Jaldir Wenceslau Matos, LAgum�
7892-Terezinha Muniz. Florianopoli!l
6778-Mari8 Mamu Cmz, São Joaquim
10235-Lezi Linhares, Campo d.:> Tenente

Florianopolis. 4 de Maio d� 1939.

Visto João Pedro de Oliveira Carvalho
Fiscal do Governo Federal

PROPRIETARIOS
J. MOREIRA a cv:�.

------

18 -Maio l8-Maio
MEZ DE MARIA E DAS f'LORES

Formidavel Sorteio

Exijam o Sabio VIRGEM ESPECIALIDADE
DE WETZEL " elA. - JOINVILE

.

. II'!

Dr Arminio Tavares _Ouvidos, nariz, -:1'•
_.. ga..gauta I

CIRURGIAO-ESPECIALISTA
.

Assistente do prof. Sanson I
Consultas das ,10 áe 12 e das 16 ás l8-João Pinto.:sob�Tel, 1456 I

I V. S. Jã vi.ltou o'

S a-I ã o R e c o r d e?
Secção de armarinho, perfumarias e artigos

para homens.
'

\

PRAÇA 15 DE, NuVEMBRO, 21 FONE: 1.696
-"

"Branca de

.Il

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


