
OCONCLM~E' DE 
INTERVENlbRES 

Santos. 8. - O correspondente carioca da -Tribuna' 
Iescreve: «A proposito da annunciada visita do interventor 
pernambucano ao Rio, em Março, volta-se a alfirmar que
então será realizado o conclave de interventores, noticiado 

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA desde nns do anno passado, mas já duas vezes adiado. 
Diz-se agora que caberá ao interventor fluminense, sr. 

Director·gerente: Altino Flores Amaral Peixoto, a Incumbencia ·de promover essa reunião 
de interventores, na qual deverão ser debatidos assumptos
de interêsse para as administrações estaduais, sobretudo 

ANNO XXIV Florianopolis- Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 1939 T N. 7585-, no que concerne á materia orçamentaria e IInancelra e á 
execução da parte do plano quinquennal reservada á ini
ciativa dos Estados. 

•Houve ~empo em que se admittiu a hypotbese de 
Os professores gaúchos A "S.emana l-nglesa" Iser novelista é melhor examinar de novo, quando os interventores se reunissem 
ainda não receberam ' que ser chefe de no Rio, 8 opportunldade de dar inicio á organização de 

. t •• Estado um partido unico, em cujos quadros se integrariam todas 
os venclmen os para os cOmmerClarlOS , . as rôrçall politicas do pais, solidari~9 com. o Estado Novo. 

Porto Aleorre (V .\) - 1'(11" , , . I Lisboa 7. - O «Dlarlo de .Sabe·se, porém, que essa Idéa fOI posta de lado. 
Sexta.aeira terceiro' dia' util PORT.O AL~v.,Ed·' S ::- Fda- t fi l~roPoslto ~,o~ m~smo ads: Lisboa> publica uma entre- ' mais um.a .vez, por inviavel e inc.onveniente. E' que a mes
. . .. ' '. d , "'ndo sobre a a opçao Il\sum p o, 06 uhec ores 11 vista co m o ex.preõidente ma contmua a despertar forte Impugnação dos mesmor;; 

00 emes'rigr~ aa~~:rn~~ (fe ~~~~ I«sem.ana ingl~sa» em todo, o ASSOc!a~~o Commercial.~ da Teixeira Gomes. Este deela- elementos que há um anno já a impugnavam e que são 
e!( ctua fi g [ . Brasil, o presl!hmte da l'e-I ASSOCIUÇUO dos VareJI~tas rou ao jornal lisboeta que os que exercem influência preponderante no regime vllante
Cimentos as pro essoras pu del'açfw dos Commerciarios declararam não ser posslvel ., 'd' no Brasil»
blicas. Por isso_ pela manhã, i a «semana inglesa», para o renuoclOu a presl .enCl~ por- . 

/lO Thesouro do Estado com· d~clarou que a classe está commércio varejista, princi- que acha a politlCa IDtole- --- 
pareceram numerosas,proles· disposta a levar a.vante a palmente o de sêcos e mo- rave\. , . Grave desastre 

soras, arim de receber os idé!l e que a medld~_ será 11 dos pois justamente o - «EotAo, experimentei ser com um 
vencimentos de .Janeiro fin pleiteada por. occaalao do s~~badO é o dia de maior novelllsta, e acho melhor que • h _ 

do. Foi-lhes, então declarn~(j , Con~resso NaCIOnal dos ?om- movimento, porque é nesse ser .chefe de Est~do'hAdvlr!o, camln ao 

que o pagamento serfl\ feIto mareiarios. a selO rea!lzedo dill que as ciasses menos po~em, que n!l? .el!..am .e
dentro de alguns dias. nn Capital Federal, em Abril abastadas recebem seus sa. ceIO,. porque Jamais escre- . . . . 


Tratando de snber o que do corrente anno. Accres· larios e fazem as compras v.erel um. lIyro dc mem~- A passagem proVidenCIai de um médiCO, pelo
motlvára esse adiamento, a centou que a Federação, d~ para toda a semana. rias», - finaliza o ex-presl- , local, salvou da morte as víctimas 
reportagem roi ,informada, no que é presidente, tudo envi- Para alguns ramos de com. dente. I _ 
Thesouro do Estado, ~e ql!e dará nesse sentido, sem ferir mérclo, dizem aquelles dire- Por volta das 14 horas de 'IdO sr. desembargador Trom
o. pagamento do ma~lsterlO interesses alheios, pois dese 'l ctores, a «sema~a Inglesa» Telegrammas •. ' . domingo p. passado, aproxi- powsky, o caminhão se preci . 

, so. será eHectuado apos a pu- jn alcançar as suus reivindi· deverá ser aceltavel, mas pelo correIo mava-se da cidade de Cam- pitou no vallado lateral com 
bliclIÇilo, pelo. «Jornal do ~.~- cllções dentro do mais alto para o commércio em geral Venancio Ayres (R. Gran- borlú o caminhão n.o 777, de as rodas para o ar. ' 
tado», do edital 0': Cla,SdSldli- espirito de harmonia . é impratlcavt:l. de do Sul), 8.- Os telegram- propriedade do sr. Arilo BO-1 O vehiculo sinistrado era 
cacilo, e de con!ol'ml a .e - -- mas aqui chegados não silo ni!açio de Senna, carregado guiado, na occasllln pelo mo-
com a tabella a ser orgum- I entregues a domicilio, s~ndo de cal ?e pedra I!rocedente torista João AraUj~, cssado, 
zada. _ , Dr Joa-o de ArauJ"o OLHOS, OUVIDOS, largados dentro das calxaSld6 ItaJaby e destmado a 0- que se fazia acompanhar do 

Os pagam.e~lIos ser<lO. pro -NARIZ, GARGANTA do Correio, onde devem ser bras que o govêrno estadual menor Targino, de 16 annos'1' • 

vavelmente leitos depOiS do procurados pelos destinata está realizando. de idade e filho do sr. Arão 
dia 10 do corrente. I E.ptci.lista do Centro d. S.úde - Assillente d. prol. Senton rios. Justamente na perigosa Bonifacio de Senna. 

, Consult~s dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24- Tel. 1447 A população reclama aos curva onde, há meses, soUreu Targino soUreu excoria

,;~~ip1 '-onnlutl·n~[~n nnll't'!rj' ,"mnitrn~níiua,[ili"t,m,,,, ~~i~!~~t~fff~~
,';Y Byy uUU IIU 11 P"l!:,~ ambu u ,',!imu 
ALLlVIO EFRESCOR do desastre succumbido, es

em cada gotta I ·ados vaidas em sangue, si provi-Exemplo e escarmento para chefes e chefl dencialmente não passasse
pelo local o sr. dr. José Ro-

Santos, í. - De seu Estado, o sr. Agamem- des da vida diplomatica Magalhães virá ao Rio, ~~igR~' d~u~~~nl~a de ~Iagem 
correspondente carioca, non orientou os B<!US es- os onus de uma luta talvez em comêço de panhi~ de 8. e~~: :spõ~~n~
l'ecsbeu a «'rribunu» o (orços no sentido d3 at- 'l.ue so .desenhava ,sem Março, depois. . ,de " uma um empregado, com destino 

se~~\~~~A~~e~~~n~~ar~~~ t~dlr~re ~(i~~~5:E~~~~~ rl;;:~~ri!;~~:::~*~; ~:~~f:af:~~~::~?~~~~ ~ l>:~~dr.~I~~~ carro, o disIm14i'.~ ~~~~n~i~o~o:~;~ ~f!me~~ zes de dar uma collabo- Llhimesaa pcoaSvSal'blcilaldn!idededue' dido ultimar a pacifica- ~~~ct~~mép:f:~~~:e:~ocg~::~ 
nllaixlldor do Brasil, para ração util á obra de re- ção da (amilia politica aos feridos, transportando.os,A população de Porto o qual, graças á intcr- ccnstrucçil.o de Pel'nam- se recomporem com o pernambucana, t a)' e r li em seguida, para Camboriú,

Alegre dentro de 

20 annos 
 ~~~çg~ ~1~lIo~a~lt!~~~~~~ ?A~8dcsOol.8m' ,~~OU1)ttÉe?vseta~sooesm~d:l'rvtfuol'~ ~Vg~r ;~b:~;f:'Pq~: ~Fag:~ie~ ::~~1~s4i~~~~T°v~:,eq~~~or~e! ~~:~!aJ::~~ 

o presidl'nte da Repúbli- essa possibilidade não ta prevista para o pie- ijucas, applicando-Iheslnjec-
Porto Alt'gre, H.-Na p{efei- ~~'V~IC~~ltf~~~~n~:!:~~~ ~~l~~g~s °o:P~:~~:n~uS~ será desprezada pelos biscito de que cogita a ç?es hem~sàatica8 ~ lil!tldteta

tura ~uni~IPal, en.con Ja.se herdade aos seus ami- responsabilidade que ali que só 11 contragôsto se Constituição de 10 de ~I~~~aec:~~t~ con UZID o.~s 
em vIas e o~ganlzlaç ' o dO gos do PernamuucC' para Be achavam no ostracls- mantinham numa atitude Novembro, Pernambuco h 't" num r~~go ~ s
plano director r o lrllS e que tomem n posição mo, desdo 1930, e que de retrahimento e de se apresente como uma du~a~1 arls~o que Igno e 
~~~:~!~~:dOa ;:~~~~I" J: ~",:: que :nais lhes couvier em tinham sido sempre te- negação em face de um das grandes Wrças de eASo i~~~~ag:;:~r~s~ima nos 

r d t ,- em relaçfio á politica do rozmente hostllizados pe· regime a que dêseja- cohesllo do Estado Novo fOi m dad s p I A - ' 
po, Iguran o e~I>~~de~ses ~s. Estado. O ex-governlldor lo ex-governador. riam dar o seu con- ao lado de São Paulo, B~~iracio d: Se~oa srpa' r:o

~ue~~~v:l~hti~~~~ Idaa ~:Pitll~ declarou, aliás. repeti- «Estendeu, iguolmcnte, curso. MBainbal_as, eEsRtalOdoG.ddoo SRUiOI.' um dos accidentad~;, e Iqu~

do Estado. damente, quo considera as mãos á antiga ala .0 sr. Agamemnon nos pediu que extern8ssemos, 


Porto Alegre j:í tem mais encerrada a sua carrei- revolucionária, que se largamente, os seus sinceros 

de 400.000 habitantes, motivo ra de homem de partido tinha afastado do sr. Reatou o noivado com I O louro malou·o! agradecimentos ao gesto hu
por que os caleuios releren- e não quer mais saber Lima Cavalcanti, e que a sobrinha da rainha manltario do lllustre médico 

tes ao saneamento de certas de poJitica. De politlca em dado momenlo pre- S. Gabriel, (V .A.) _ Na gran- sr. dr. José Rodrlgnes. 

zonas e abertura de runs são interna, naturalmente, tendeu reunir·se em Londres, 7. _ Kenneth Har- ja de propriedade do dr. Da
ieit08 na base de que, den· porque, da externa, terá tôrno do sr. João Albe!'- rlngton, de 27 annos de idade, cio de Assis Brasil, quando OBESIDADE? 

tro de 20 annos, a cidade que trntar, no sector que to, fazendo-o candidato e que, em 1937, des[ez o seu procurava embretal' um touro 

contará com um milhão de lhe loi designado. a governador. Só nca- contracto do casamento com Jersey, foi attingido por vio- ~;~~Ia com 

almas. .A pal'tida do sr. Li- ram na opposição os que Cecilia Bowes-Lyon, sobrinha lenta cornada, que o prostrou o uso diario 


ma Cavalcanti facilita o acompanhavam o sr. Li· da rainha Elisabeth, porque st!m vida, o sr. Antonio Lei.
I 
Batatas com mais de trabalho de aggllltinaçilo ma Cavalcanti até o era multo pobre, renovou o rina. antigo empregado da. 

2 kilos partidaria que o sr. Aga· derradeiro instante e seu contracto de casamento. quelle estabelecimento. l~~~~~~~~~_
Porto Alegre, 8.- O sr. Bru· memnon Magalhães vem que, agora, não sabiam Harrington, que pertencia ao ---, 

~~.!~:~~u~a~ es::~e~:t~~~7sc~~ ~~~l~~'h~ds~e ~~e ::~~~~~ ~u:e~u~~tl~~m~~ei! ~r~~ ~:~V!~~r:~s~m:!~~o, ~:!~!f:~ ••••••••••••••••••••••••• 
Alegrete, orrereceu ao peri- a loterventoria do seu cava pelas commodida- de metallurglca, poude pros- • _ • 

odico «Clazeta de Alegrete» ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;,; perar. Agora, foi annunclado. 
 TRANSFUSAO •
5 batatas inglesas com o pé- o reatamento do contracto. • • 

:d~e :;mk~~OS e 200 grammos Or. Armin~D Inales - DUUIOOS, ~A8IZ, BARHARla El~ab~~~ J::e~:tlr:o 8á:a~:~~: DO SANGUE (MARAVILHOSO) : 
ES8!'! excellente producto Cirurglllo-Especialista AssIstente do prol. Sanson monlal! nupciais, a 8 de Março. • • 

!::~D~~l~~~o dna
o ~~n~:tn~~i8 ,d~ Conlultel d.110 il 12 • dei 16 il 18 - Joio PInto, 7 lob. - T.I. 1456 lata trllte. .Ila ••Or! • Com 2 vidros augmenta o peso 3 ki/os • 

que prova a fertilidade das !;;~~~~~;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;~~;:;;;;;;;;;;;;;:;;;~~II ~'~I brCOO.ICl.t~~ •• Unlco fortifIcante no mundo com 8 elemento. tonlco ••terrall de Silveira Martins, IIi DilUI ._ 

~:n~~ta~:bJ~:I~~tr~!~ nome I' lei de 10110 SellloL. • Phosphor08, Calcl0, Arseniato,Vanadato,etc. • 

DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA 16 te ""10 ClmIIUHII. Cuidado com .. tuberculose •Concessões • 
aos Alemães -- DE -- Vão apurar a. activi-

UI 

• 
• 


Praga, 7. - Os Alemães da JO S ~ M A RT I NS dade. nazista. no sul • Os Pallldo8, . Depauperados, • 

Tcheco-Slovaquia receberam da Argentina. Esgotados, Anemicos, 

o direito oUiclal de exhibir a Buenos Aires, 7. - Em • Mies que criam, .Magros, •1088
bandeira awastica, sem res· . consequencia da campanha • Criança8 Rachiticas. • 

tricçllo, em privado, mas jun- TIlLIlPHONIl IUTOMA'I'IOO movida pelO jornal «Noticias • Su~rlor 110 oleo de f'lllado • 


, tamente com a bandeira tche· GgarnadPahiCnaas·zlltaCOOnlor8sual dParopae: • de Bacalhau. _ • 

'. co-slovaca. em occaalõcs or- R • R b a "I d •

lIc1ais. pública Argentina, o deputado ece er o oe e to . a Iraoa- • 
Os Alemllel eeperam ainda R U A B O C A Y U V A 1 4 6 socialista sr. Dickman, acom- .~usao doj:IOlillue e a -toolflcil

algumas concessões economl- ' panhado de varios outrol. 'çli~ Ii.rodo ol'á'lIiill~Õ " é:Óin' o • 

CIS na base da Igualdade com A melhor lenha e a mais barata ! pCOaDtaggr~:~ai8,t88oti:!tlrrartar~: • .••

OI outros. Por exemplo: a ne- • 

nbum Alem/lo poderA ser re- inquerito que serA levado • .. 


. ~::"!~e:~g.r~go, apenas por ~fn~~u::~~~t:re::o.conhecl. I,.......................!~\
V.

1-:': -
v 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUCCEDANEO DA \ 
AGUA-RAZ P G 

Homens que ~~~~~~b~I~~{:;~l:~~~fitl~~~ I ens a o u ar a ny
a quem orrereceu uma amos
tra do oleo esseocial extrahi- Itrabalham 
do E~o !!~~a:fo~Y ~ eRnltados das d: rua João Pinto, 54 
aoúlyses procedidas pelo lo· 
stituto de Cbimica Agricola, 

s~· \ .. :::' . t· ;..: q\1(~t"'(, \1 -:'t! d i' j()11-lar h ' )Ill(\n1, ft l1oitt". antt.'s «.1t" dormir. cllla ~ 
colhc:rt:-s (lbs (h.' c!J;i) .1p Ventre-Livre (' In tt\f>IO cl)pn de :~~~tl~t. ldd 	 Fornece marmitas a domicilio

póde esse oleo sel' conside
~."'C111eç;t húj(", rado, segundo declarou aquel

T'H1w dl1a:-; ('ollH,'r('s cll' Ventre-Livre hoje, ti noitr, antc's ele ir p~r:1 le professor, como valioso Cozinha de la. ordem 
:i va lHa, qUt' amanhii l'a~:-::ar::í. n f"li :l br.nl ('" traba lhari 1.'0111 pr:lzC' l". succedaoeo do água-rúz. 

inteirando-se do assumpto, 
o ministro recommendou o 

;\0:-; paizr";-:; 11l.:1is u(kantanos (~O 1111.1nOO os honwn~ ('" forç'aclns Ú1ZCtll 	 ASSEIO- PONTUALIDADE 
a ::;~:: liL pr·rqu(' lr:ltl~tlhajn se'm dC':,canç'o e prccisnnl l e r (l 0 :; estudo das possibilidades e
intesli no :..:, (I G!-!:tlh. () La..;o. O~ ri r .... . a cabeça. o S:u~gll~' 0:1 ... 	 Preços:Iconomicas dessa explol'ação, 
I H:1"\' o ':: t' o l'or; :t;':~ II, prinri p a hlle nte (l 1.'01'&1:20. Sl'lnprC em pt':'it,! :ta :--~lI lilf~ , ultend.:ndo a que o Brusil "---rcUca pessoa 65$000 

Fa~:a \:"n":ú rih: .., t' ;.om.f' Ventre-Livre 110.1f'. :i noite. !i. n t{'~ de (!ol"il!ir. despeode, aooualmente, Vil-I Para 2 pessoas 110$000 
Ventre.,Livre i"ilifil~a 4L'i camwlas nl\l ~('t1!:Lre:-; d.) f':Sl ()~l1;lg() e in1.t's l i · iosu quuotiu .'001 a importa

ção de água-raz, artigo im! :" :' ~ , ' , ',,, li l!1J:n. das !-õ u hslanciél...'i init.,('ta.das C ft"r mvIli:: :,-1{'; tf):-::.i('n :~ . I 	 Aceitam-se pensionistas I: lll'ese.indivel e el e largo em a 130$000 
~;:r;;~:::j~:'(::' !\,',';',~:~'."~"; ,;.\::\.\ ~~,:: :':;;:;;'. l:i'::'~~l: :.~l~' ,~~',:'~:' ~::.:: ,',t' ~'ll~ ' '~~ : :;:,~:,'::: : prêgo em diversas indústrias. I por mês 

O [nhamby, tamhem conbe
! !lr1n t' ;:\;:l 11:1~!;~t~ <l'" Llira~'ã,)). i"i ri":: (' a lo~l tl:-' 0::= 0n,::.1n~ d I) ( 'O " !;: ). ~~d~oPg~i~~Hl~~Yk!g~,~U~d~~ -:-rr-= 	 30V í9

Tunl~ Ventl'e-Livre hojt.·: ~i. lloiu.:. 
outras regiões da bacia ama- ------------------- 
;(ooiea, podendo pelo oleo I B tI"'· R"d I 

l.(,n1bre~ ::: t~ ~(·tl1prc: esseoeiai de li" extrali ido, • ara o - ~(OnOml(O - apl O. 
Ventre-Livre não (, pU1');::ant e- constituir umu das lIJ a i ~1 bel

las fontes de riqueza do nor 
te brasileiro. 

T t"lIf'â :';U'Hij,rC f' ,\1 <'H,:;.a ? AUTOGELO? 
:dgHll =' \'icho~ ,1e Ventre-Livre VENDE-SE fa~~~f~!: 

sa e r espectivo terreno sitos Incrível, lUas Verdadeiro!á Rua PI'esidente Coutinho 
0.0 61, fa zendo fuodos á Aye
oida Rio Branco. Tratar com 
o dI'. Oswaldo Blllcão Vino· '? l~l\íl JYIIN1JTO't 
na, á Praça 15 de Novrmurn 
0.0 7, stlbrado.I o dr. Djalma 4H 10 v-í 	 Demonstração pública dentro de poucos dias 

44 v. - 9MoellmamFERIDA que resista I communicn a seus pre
zados clientes e amigos que ~1S.1A. ..~. m~:~~ecÍ~da,,:;ão 


lO UIO di estará ausente durante to  \J+H- :.Z caractor, 
ecze
_ ....,-~,~ I.: mas, espinhas,do o mês de F~vereiro 

;u '1 ...:. j ~ ,na hygiene
I~ .:.:, tnl1mB dBS se-

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para feridas, queimaduras e 	 .nhoras (contra ISieme~ Schuckert s.A.1 

ulceras antigas 	 _ ,corrimentos, fio·Vende·se uma casa 
NIto confundir com a pomada commum de Calendula. ~ ~.:! res ~~~~cas, Materiais electrici.ls em geral I 


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as I~~8J~ma ar~~o Pi~~~~trm~:ieit~t 
 :; GYSApllarmacias. 
I[ com 450 m2, tendo ágUl1 e r ),ê santo remedio 

óssa sanitaria. Tratar á rua '··Lob. ' RUA PROf. Al· 
 Instàll;d~~~DOd;EFI~;i~~~poliS I

Depositario nesta capital: PijARM. S'1'O. AGOSTINHO ,Tiradentes n. 3, Florianopo FREDO ~OM!S, 9 - RIO 
Rua Conselheiro Mafra-16 	 R. Trajano, 11 Phol1e 1674Iis. 	 ~8S000 

510 	 V ·· 627 30V 20 

Compre baratoI! ! --- las, para comprar barato, . 

B~tf~~~~~ ft~ Ma~~~~~&~ ~ üni~a Ui~ü.1aa~iô ~~~ G. ~a9a 

~s~, ~aE~~Ü~ ~~~~ ffi~~ ---.-- --
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para diminuir o seu fabuloso stock a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NÃO ESTAMOS VISANDO LuéROS ·_· Faça-nos uma visita e certifique-5e do que expomos . . 

Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 

seDAS: If1iÓ p/Mo!q uilelro, larg 4.60 mt. 12$000 Camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$500 

~eda façonoé deseohado, lodas as cores mt. 5$200 CAMA e MESA: i Capas de borracha impermeavel P" 8 homem uma SS,soo{) 
Sedll fêlçoDoe, desellh~do, /Ir!. pesado, 20 cores« 6$000 I Colcha de seda r/ cast,1 uma 83$000 1 Cspas de borracha de seda para senhora uma tOO$OOO 
Seda faço ll é natural de 12$ por 10$500[COlcba de pura s~da p/solt~ i ~o 65$000 ;Ternos de casemira para homem um .j5$OOO 
Seda graDUe DDS corelil mod~rnas mt. 12$000 Colcha de seda r/trnnja v/casal 41$000 ITernos de casemira para homem, optima confecção um 55$000 
Seda Bomberg p I camisa 10$000 Colcha se seda c/bico p/caMI 36$00IJ iCalça de Brim para homem uma 8$500 
Seda XadrEZ, art bom 7$000 ' Colcbêl de fo~ tão c/lr/lDja r /casal 14$500 i EstojO de chicara Japone;a para café um 8$000 
S!da Xadrez mludo de 10$ por 7$500 1 Colcha de fusriío c/fraD J ~ p/solteiro 11 $000 IBste>jo de chi ~ara japo[]esa parn (há um 15$000 
Sedêl Laqué em tod~s IIS core8 ml. õ$OaO Colcha de b1co p/cêlslIl 15$500 Apparelho para café um 32$000 
Seda esrampadl', booltos deaeDhos de 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/soUelro 11$5001 ApP8leiho para chá um 45$000 
Sedêl plDtada 11 oleo (Recl~m~) ml. 9$5001 Colcha brsoca ~rt . superior p/ ~1l8al 22$000 Pasta de couro para collegial de 8$, 10$, 12$ e 13$000 
Crepe Romano llzo, Iêlrg. 90 CtDt. 11$000 Colcha brllDC& p/casal 15$000 Maletas fibro'itc para crlegial de 1$000 e 5$000 
Crepe RomaDo listado, ulllma moda « 12$000 Colcha braoce pls~lteiro de r I $ e 13$000 Malas para viagem de 18$,208, 22$ e 24$000 
Orgllody de seda lI~têldo, Novld~de • 15$000 Coicha reclame Em diverslIs cores 6$000 Sombrinha de seda e lioho, s r\!g') gar~nlido uma 22.$000 
ltrsey de eeda, I/lri. 1,40 • 11$600 Cobertores e3CUr(lS, artigo de primeira 4$800 50mbduha de hicoline listada uma ' 10$500 
Seda PeUt-pois, 11ft. nllturlll 9$000 Cc, berl:ms Il/bêbê de 6$, 6S5 e 7$500 Sombrinha de trice> line listada, artigo superior oma 12$000 
Seda' Cloqué /lrt pescdo " 15$000 Morim Taubalé. r~clame p~ça 28$500 Sombri[]ha para mocinho uma 8$sOO 
Seda Miak, c i lã, a!1I1 moda " 16$500 Morlm Flor do Campo 28$000 Sombrinha com fr3nj1 para criança uma 6$000 
SI11111Dlla de Bedll 6$500 Morlm OfJcl~1 10$000 Tapetes para quarto um í2$500 
TllferiÍ I\zo, pura eeda « 14$000 Alvel~do enfrslêldo, larg. J ,40 53$000 LoçãO Narcizo verde um 13$000 
Velludo de Seda Chiffou FraD' ê! de 45 por 39$000 Alvtiado fllmiUar, eocorp. e sem goma 14$500 PÓ de arroz Royal Blin, pequeno um 2$800 

ARTIGOS LEVES B DIVERSOS Alvel ~do Pord, art, bom 12$000 Baten Michel, todos os teos um 2$liOO 

Tecido estampado, Peter·Pao, novidade mt 4Ji500 A!godllo ~ofestado, Iêlrg. 2 101. 38$000 Pasta Kclincs uma 3$500 

FustAo Fant8sla, enlestado 3$000 Algodão enfesllIdo, IarA'. 1 ml 40 de 30$ e 34$000 Pasta Alviyente uma 1$500 

Linho 11'0, typo Rod1é 3$900 Algodãs SuoerJor 14, larg . 90 Ctol. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 

Meio lIDbo estampado 2$800 Algodão S/220 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 

CaehA branco, typo linho 4$500 Algodão 121, êlrt. Sfm gomma 9$000 Cinlos de couro de cobra . um 9$000 

VoU bordado, art. moderno e$800 Crttoue branco Royal, Iypo linho, larg. t ,40 ml 4$000 Suspensorio de couro om 8$000 

Voll eatamp5do, dfsde 1$000 o metro Cretone brllDco ROYIII, typo J oho, larg. 2 ml. 1)$500 Suspensorlo de seda um 9$0\)0 

OrillDdy eltilmpado 51000 Crdoue branco Rcy"I, Iypo linh o, lar~ . 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 

Marqullette ellampado 4$500 Crelooe de cor, larg. 2 m'. 5$800 CÓIlOS de b. ktlile . um 3$500 

TobrllIoo eI desenho mludo. cores firmes 4$000 Crelr ne de cor, larl!' . 2,20 6$500 Suadores p/vestidO, novidade um 2$500 

LiDOD lzo, todas lia core8 1$500 Atodhlldo bronco IInj,simo, icrg. 1,60 9$000 Camisas de jersey, artigo perFeito uma 10$000 

L1DoD estampado 1$500 Atoalhlldo braoco lavredo 6$500 Tussor de seda p/terno mt 12$000 

foulard p. klmooo, arl. opUmo 5$000 Alllalh~do de cor, ~rl . SuperIor 5$000 Lã em novelo Pfktm, todas as cores ' um: 1$300 

Crepoo p. klmooo, larg. 80 eent 2$600 Aloalhado branco e d2 cor, larg. 1,(0 3$800 

Cblr60 encorpl:ldo 1$500 TecIdo p/ I!'ullrdlloallo. Idrg. 52 ceut 2$800 Recebrmos lambem um bonilo sortimento de Bolsas e Caro 

Brim iolllDtll, toda. 118 coree 1$500 At"lIlhado pjrneslI, D~m~scado um 24$000 teiras, os Iypos mais modernos, e Que vendemos por preços 

CreIODe·chUllo, art. auperlor 2$200 GUllrn'ção I'/;lIDtlJ.r (140x140) umll 15$000 de ocasião 

Opala em todas 118 core. 25000 OUllrnlçiíll p/hnlar (l40xI80) 19$000 Meias para homens e senhoras, possuimos o maIor sorti 

Opala typo SUIIlO, em todas /111 corêll 2$BOO Quarn'çiío pfjm:ttrlr (l40x2õO) 28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. • 

Teoldo p. repostelro,I!Ui. 1 mt. 5$000 GUllrn'ção c/des~nho de frutols, cores firmes 25$000 [ Milhares de ourros artjg~,s que []OS é impes~ivel citar, 

Zeflr Ultado de lfili e 2$000 GuarnIção I'fj,ntllr, arligo de reclllme . 10$000 estamos ve[]dendo esle mez por precoS de assombrar. 

Tricolln8 IIzs e 1IlItadl', corei firmes 2$500 logo de rmda p/qU~rIO (7 peç~~) 52$000 Compre quanto antes, ~ 'Que são somente 30 

Brim coJlelilal lJi600 Jogo de renda p/qo ~ rlo, a't. especIal (7 pfças) 62$000 dias para a maior liquidação realizada em 

r~r~:ed:':~~~1I~0;:sc~~:e8 	 }::g 5~ht~0Ilbr~~C~,n~~II'~e~~2Jladll de 24$ e ~~tggg , Florianopolis. _ 
Tecldc p/colobllo, IlIrIJ· 1.40 	 4$000 Puro linho brllDCO mllrca doIs zeros, largo 2.20 ml 28$000[0 ~S A DA (T.RA· . 
Toalbas de rOI'O, de 1$2. 1$5,2$ e 2$600 Linho braoco, larg. 1,15 14$~OO .J .L~ ~ . _ 


. t:::~:: :~::d!~ ~~':~~el P/blDbo u~ di 6$e e I~:~ Caml.ls ~~~:.R~~~~ar~ ::~!~OS PARA HOM~~~: 6$000 Rua Felippe Schimidt. 19 
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ESTADO~~8$$lOatlvo 

Contractará jogadores: Naturalmente, gozando de, necessidade de «crack~» gou de Montevidéo, em cor- o Fluminense, sendo possivel renovou o compromisso com 

para o São ChristovãO.· relativo prestígio nos meios ... preoccupa os dirigentes do respondencia particular o re- que permaneça no Rio, inte-j' o citado jogador. 
I futelJOlisticos argentinos, te- iveterano gremio de Figueira lato d@ todos esses detalbes. grando a turma do tricolor 

lUO, 7 - Antes de Pica-: ria certa facilidade em sa-: de Mello. Tamhem o afasta- . A proposito, accentua o mis- carioca. O AMERICA, de Fortaleza, 
iJéa embarcar para Buenos' tist·uzer (l pedidO do clube' mento de Pimenta veio criar sivistu, que os intuitos do - jogando com o seleccionado 
Aires, pouco se sabia dos ~ que detende. Pelo menos, não ' uma difficuldade. Assim, con: I clube carioca não vingarão, do Pianhy, empatou pela con
seus objectivos - além da: bouve qualqner relutunCia: <liderando Iracassadas as ne-! antecipando a negativa de VICENTE ARNONI, extrema tagem de tres tentos. 
visita á (amilia - que o I'e-! de sua parte e o São Cbris-, gociações entrA Carlomagno,' Carlomagno em dirigir o team direita paulista, que ao re- 
conduzia . tempor~l'iamen!e,! to vão, que já possui a ot:er- o ex-preparador do Flumi- : sl!ncbristovense. Igressar da Halla. loi contra- O Pt:GI~ISTA . ítalo-amer!
ao seu pais de orIgem. \: e-; tas e alguns nomes em vIsta nense, com o Botarogo, acha- ! - ctado pelo Flummense, está cano Mello BettlDa, classlh
rific~u-se, d~poi~ qll~ () c~ II !lpe.~as til'OU proveitu da Oc-I ram opportuno (azer uma i Retalhos" , , i completamente livre e poderá cou-se c0'.ll0 campeão «ligb
nhecldo haVia Sido Incumbl- caSHlO, entregando-lhe toda e consulta ao famoso «coach», i O MÉDIO OSMAR, um dos ser engajado por qualquer theavy w9lgbt-, veDcendo o 
do de co ntrac ta r alguns jo- qualquer credencial exigida I do que rôra ainda designado jogadoros de destaque do se- outro clubp. negro Tlger Jack Fox, pÍ)r 

:f~~~:.es para !l conjunto dos Ipeil~srn~~~: que não s6 a It'i~~~~~'mando a vêrslio, che-I !~g~iO:!d~nt~~~~~~~~~(>' c~~ á ~n:~~~I:rC~~iO~~m~:eni;i~ ~;;:I~~~ le~~f~coén~gtllon:~~ 
em Nova York, no Madlson 
Square Garden . ..diGIIIB_............................... O DEPARTAl\lENTO 
 tech

• • nico da Liga de Futeból do 
11 E - · T A -d • Rio de Janeiro já to-estáMolestias da Bexiga 	 IH qUltatlva errestres!! «I enteS! ~~~i~~çf~O~~d~~~:;irEat~~n~
111 	 • _ do campeonato da Cidade, que 

Cada dia de descuido 
augmenta os padecimentos I li e Transportes S A Ilâ~:r:~!~~á tres p!\rtidlls tIOS 

A irritação intoleravel, ! 	 ..• prtX::e~~: :~c~~~;ós ?:a;~~S 
os ardores produzidos pe 1:11 11 rais do torneio serão entre 
lo~ disturbios da bexiga, P.I Capitel subscripto: 3.500:000$000 ,- Realizado: 2,300:000$000 • Bota!ogo-Flumengo, São Chris
devem ser combatidos li • tovão'Amerlca e Bangú-Bom
desde o seu inicio. 

A bexiga é a porta de • A mais sólida garantia em Seguros - • SU1~~::~á_seque cada domin
sahida das substancias •• • go ficarão de folga tres clu
toxicas e inlpurezas, que .~ 

os rins separam do san
 . 
gue_ Quando esse delicado orgão está inflammado, 	 • MatrIZ: • '=======~ 
soffre devido ao contacto COm essas subslancias 

toxicas. O exaggerado descjo de aliiviar a bexiga, 

os ardores e as irritações das vias urinarias devem 
 ! RA~e~id~!. IB~n~.EnI ~~ i ~~-
ser combatidos pelo emprego das Pílulas De Witt 
para os Rins e a Bexiga. 

Sua acção calmante e antiseptica faz-se sentir na ! (Ed'='.~va ) : ~ \ ~}:
bexiga, nos rins e em todas as vias urinarias. 


As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga gozam 

de reputação universal. São realmente merecedoras 	 •• SEGUROS: : '~ .- -' 
de sua confiança, pois não contêm drogas que possam 
prejudicar o organismo. 	 • Incendio-.Ferroviarios·-Rodovíarios.-Maritimos·-Accidente. Pessoais • 


: Accidentes do Trabalho - Automovies - Responsabilidade Civil :
PILULAS DE WITT · ---	 . TrabalhosPARA OS RINS E A BEXIGA : Agentes geillais em Santa Catharina: : e physicos muito exhaustivoI 
indicadas para Rhcnrnatismo, Sciatica, Dores n:l. Cintl1ra, Disturbio!l - um grande dispendio de 
Renats, Molestlas da Bexiga c, em geral, to~as enfermidades energias, Essas energias pr.·

produzidas por excesso de açido uuco. cisam ser renovadas sempre. 
para que ellcs possam vencer 
todos OI obstacu1oJ d'au 
ph.s~ d. vida. Inclua dkao 

: MACHADO & CIA. : 
Que história é essa? : Rua João Pinto, 5 Florianopoli& : ff.mente nas auaa reCeiçi5el 

OI .aboroso! saliado•• crt!mea. 
doce., torta•• etc., prepaud.. 
com a MAIZENA DURYltA 
- o producto rnai, nutritivo 

A «buna» será «bluff»? •• Ambulatorio:s proprioJ possuindo as mais modernas •• 
Rio, (V. A.) - São do «Dia- grande usina espeeialme~te cons •• 	 p"rfa,'ta- ."n-tall-ço-as : que se um verd...conhece.rio de Noticias. os seguintes tnr,da, a fabricação vai srr 	 em e ~.... ~ .. Ia .... • deiro IIcr.dor de cncrai ••• 

c~'X~~~~~~i~~;lls. com todos I~~~tap~~~a~a~od~om'I~~~~:~~ ~e~~e: OR'"A~IZA(ÃO DE SERVICO MEDICO MODELAR • • 
os seus alardeados milagres, 'I' logo, mnumeros artefactos 	 prin- • \I "n l» • G RATIS I - Envie-nos e 

coupon abaixo e rec.betAtrWs~:rf~e~~!Oc:~i~O ;~l~~~:: cip~~l~e~tein~~r~I~~~a~:~osé que a • 	 • 

I 
~:li:~~n;f'~":ce1.o[Z]no..ono

raml'sa borracha synthetica Alemanha está cuidando de. Agentes e Representantes em todas IS prinCipais I tasdeC?~inlla", ~ 
qu~ en:iUUl como • 
preparar prato. ~ 

alemü'" Parece que não, p.>r- plantas seringueiras ... na 	 Ame-. 

j1rp~s~!~ ~~c~~~~~~o«:~~~~i~ ~i~~: ~~ltal:'~O~on~i:n~~lcn~ «~:l~ g 	 cidades do Brasil delidoso!J com a ~ 
celebre Mai~en. mlII1.a<Ua 
Duryell. ~ ... . mental para o da prática custo excessivo entrave a expan- -. 

commercial. são comJ11crcial da indlíslria de Pari seguros de vida: 
Quem o diz - naturalmen laboratorio? Ou... politica'.' 111 A EaUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL MAllENA BRASIl. S. A.te - são 08 proprios Ale ü facto é que um communi- 11 C.Is. Post.l zt;2 ... SI. P.... 


mães, pois que, segundo in- cado .t~legraphico. de. ~ashing- 11 

rórm!1 um telegr~mma de tOIl.. lJ1lurmava ha ~Ias. - <'<:>S ill Fundada em 1896 .Reservas accumulad.as mais de 50.000 contos , 


HlML'-------1~::I~'!i ~e~rfD~~~~~?e~:a «P~: ~~~I~~~~n~;~~~;~~~n~a~~I~lpr:~~ • 	 ______ f 

: 	
-.~o 

medlatamente, de maneira a U::1a grande plantação de borra- ~••IIDI. 23 •••••••••••••••••• 15v••alt.. 9_••• _"L'______ 1 

ser substituida por eBa bôa. cha na bahia de San Mana, na --  UTMI'_______ I 

parte da borracba importada. Republica Dominicana, pelo sr. 

••Bôa parte», quer dizer que Eislerger, agente alemão». GIGANTESCOS AVIÓES DE GUERRA --OCUHE o NOMI "DURn~ 

o Reich ainda não poderá Accrescentava o communicado t o ~ CAMP' M[·Nl o 1'1,1. Ll 

dispensar a importação. que a «bahia olferece grande OH, MIBUBL BoRDAIO : . WASHINGTON, (V. A.) - hoje ainda não attingido em 

EM 001 PHOt( 

Todavia, o producto artificial vantagem para a installação de Sob o maior sigillo das au Iqualquer avião de guerra. 

tenderA a generalizar· se na uma base naval •. ,
CLINICA GERAL " toridades militares amerlca-I Essas metralhadoras serãoI
 
Indústria e no consumo, o Se o tal agente Eislerger é a- Curso de especilização nas, loi iniciada, há pouco, dispostas em grupos, que se CASA que constitue, aliás, um dos gente politico olfkiai ou oHieio- em molestla do Pulmão. rão cada um,em Santa Monica, a construc- manejados, 

ção de gigantescos aeropla- C\lm um só gatilbo, Essas VENDE-SE a boa casa de
~:;::;lt!~o:U~~/;~~!:~i~~ap~~~ ~?; ~1~~ti~~S/ó~~~r~~~~an~e;m~~ii~~ Tratamento moderno da nos de combate, perto dos são duas das novidades que moradia, n' 90, á rua Conselhei' 
marechal GoeriDg. a dois passos dos Estados Uni- Tub'3rculose quais, as actuals e afama· os Estados Unidos nos apra ro Malra, - Tratar á mesma 

Até 1937, a -buna- era fabri- dos? das .fortalezas voadora11' se- sentam. rua, nO 110. 
BRONCHITE-ATHSMA rdo «pequenos aviões». 

PNEUMOTHORAX A envergadura das
cada a título de ensaio numa E, nesse caso a «bu na»? Tal· 
usina construida pelo Consorti- vez seja «blulf» ... Para despis asas 
um Furben. Mas, agora, numa' ta r, como dizia o outro, ..» Consultorio: Rua Joio Pln- ~es~seT::~~to~1::,~~es !e::nJ~ 

LÃ E CRINA DE ANIMAL to, 13 (Sob.}-Phone 1595. consta, quatro ou seis moto- Dôr de dente?CERA E MEL DE ABELHA Resldencia: Hotel GI6,ia ~'::. ~o~'rgSa ~av:~~os c~:gdaa, 
Compra-se qualquer quantidade, paga-se o melhor preço Phone 1320 esses aviões terão o pêso de 
do mercado. Enviar amostras e preço para JOfiO DAPRÀ. Consul1as. das 13 as 16 horas, perto de 80 toneladas. Nada 

::I~OS~~p~~b!e~~ap~uf: - S. Paulo - Enderêço 'felegra- I I)....;4.;.2-.;.P,;..--------.. I!;'!~it~~:tl~~~e ~:a~~o :;pai!: 


lbo. 

O constructor aeronautico InotleDsiva aos dente. -,t


HH. Martln, presidente da
FA~TA-LHE o APPETITE? 	 Martln Alrcraft Corporatlon, Nio queima a bocca. 

por 8ua vez, tem estudadoCuidado I Você está se intoxicando I os planos de construcção de 
um super-avião de combste

EslU Faliu de appefilá! ~ dev;du uo úesarron;o da. fUflcçõ.r 

digestivas que resulta da accumu/ação de toxicos no orga .. 
 que, a lIerem verdadeiras as 
nismo. Elimine esse perigo tomando diariamente o "Sa' d. maravilhas que delles se dl

frucfo" Eno - de $obar agradavel e de eFfeito revigo:j:em, virá revolucionar com o advogado 
ronte. Eno limpa o systema intestinal, purifica o langue, plet-amente a feição dos ae
evita a somnolencia e a falta de appetite. M::-- !: •.. roplanos militares. Trata lIe José Aeeacio Soares Moreira 

10IDDIlllllcI 101 ... dleDt.. desta capltll e do Interior

n:S~;;;;~CTA' ElO ~~l::á ~~':~~~ad~u:nt::s:&i do Batado qae c:oatlDaa I avoer IUI prolllilo perante a 
e 400 -mllhas por hora e se C6rte de appellaçio rá poderolamente armado: 17metralhadoras, número até ....__- __• _________- ______ 

l 
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••••••••••••••••••••••••••~.~ .-' ....,~ LLOYD BRASILEIRO , 
• 	 ... .. - ~ i · . ! ~~. D.I~~.Rnu·: A' S ~l A. E :-~ ~,l "PATRIMONIO NACIONAL» tm nl...~ U 
G Aconselbamos o afamado LOMBRlCOlDE INDI'ANO de :Sar- ~ ; LIl\'liA AHACA,HJ/PORTO ALEGRE (Para o Norte fUjTTS~~AN
• mento Barata, profe68or de Parasltologia da FaculdadQ de Me- 'no Snblllldo. l' )Jfir3 o Sul na quarta leira): «COMTE. AL- hU . ". i 
® dieina de Porto Aiegre. E' infa1l1veJ na expuls!1o de .vermes, $ !0010", «COMTE. eAPELLA», e .ANNIBAL BENEVOLO. U 
• 	 tai come !ou.lt\rÍ!(!l.s oX!Ul.'us, . ancylostomus, Atc, 3(: Il.11l11) :' ú i' : LINHA PENEDO/ LAGUNA: «MUll'l'lNHO" e «MIRANDA., . 

Cx-chefe de cll
• 	 lHiQ ~êm Jomü!l&I.rl!.tlo R ,"lJ~ Hffcacla, ' LINHA HIOT\f,?oUy1~~L8~nl~t~~~j~ASCIi'vmNTO ». 

nica do 
: D/:;J>OSf7AP10s, 	 FRETES DE CARGUEIROS HÚ8pital do 
• 	 ( J\ ~"" r OS H -,r.~F'"'f~U-== -'//\ C " ". PROXIM:\S SAÍDAS: Nuornborgel1P, _r-1t\ _~, '\.lC }··"""hL ~)J Cl--!,,!~\ina.nop:OHS , N,?RT~: . , . , .. 

;;;.""' ...... _ "~~-_ ........JR.~'** ..... ~~~'"é<}--.-_._~,.."' ~,..,.~~~""i!-tIlil!i- ,~" ~!AN J I,(ll I~IIL\ . dia 8 para ~ . r'l"RnCIS(;O, Parunanugllá, (Profp. L, Burkhardt 

~'"" """=-,., _ .... " ". - -"': _ .... ,,_._• .• _~_~ Antolllna, ~' ltnt()s, Aogra !los Rel~, Hio de ,Jan~iro , S. Sal-o, . ..... _""' • • • .:. . . ,""' .. • ~• • .","_ .. """__.~-_. • _ : e E, Kreuter)
~ . 	 1"--- .-. I Ivudor, I.{~. ril'l' , Cuhelh-1I0, i1Iacá l1, Arpiu Branc/!. Aracat\".
I 	 : ti FOI·tal!'z,), Camoeim e Tutoya. . Especialista emi:~ S.'i!~uU(l S. ~~&t!f!., smmUfl· \!i'HT1NIIO: dia 10 para ltajah~· ,S. Francisco, Santos, . ~ i~ 	 Angra dos f{ ú i ~ , It!o de ~Janejrt) . v lc toria, Cat'tl':eUa~. H!:t'·us• . : ftl<. i;-~ti"9i{r Gf:"Carlos H~p(k-e S-

• 

A' 
• '~ ~ II Nn IH' Nta I , S. Salvud,)J'. l\rneajil e Penedu.'.' .'1 ~ ~i . ~ i' li, ANNIB.\ r. BENEVOLO: dia I I pura Pamnaguá, San 

·z.' FLORIANOPOL.'IS I. lU fl, Uli to ~ ~ ~ tos Rio de ,lalH'il'o. \ ' Ictúria, CurtlH'lIa~, II"í'118, S. "ulva- Alta cirurgia, gyne
Matrl • dor. ArnclljI"1 .. Hee ife. cologia (doenças de 

Filiais em: Blumeuau, Cruz(>iro do Sul, Lages. senhoras) e partos.
LaguDa e S. Fmllclsco---Mo!'tru;-irio em Tut;urão (FOfliiula !Uemã) SU L: Cirurgia do systema

E' o unico fO!'tificanle no CO:';ITI-:. CAI'EI.I..<\ : dia lii IHHIl mo (,rand,', I'clntas Inervoso e opl' rações
muodo com fi elemenlos 
looicoe: PhosiJhorQ, Cal
cio, ..~rse nidto, Vanadaio, 

REFRIGERADORES ELECTRICOS ~ Porto Al~l-(rc. 	 de plustlcu. 
Coueullorlo ti rUi! Trlll/l-

DEFENDA OS SEUS INTEIII'SSr,S, DANllO PHEFERl N- 00, 18 (das lO ás 12, -eele. Com o <leu uso no fim elA AOS VAPOl~ES DU LLOYLJ BRA:-'ILEi fW. dll~ íÚ';tl 1Ú,;:'0) T~l;:de 20 dias, nola-tlfo!: 
IIhone - 1,285

1- - Ltv:n!sn1t~nto R"er~~ 
das lôrcar, ~ 'IoltQ 1 . r.m~(!ÍU ----- I I II Resldencla A rua Es-A(!P IlClil-Rlld Juão Pllll0, ArlllaZell1 _ . Cáis Badarú, tevet; Junior, 20, ___
ta do !J.Ptletftr; 1 

2 -.D"sapllN:~cirn~ n!o po: I 9 - ":':::'__ I~ - I'hunc 133f> Telephone: --- 1.131 
completo dns dãlc! lk co -----_.__. 
beça: In!5nntl : !~ ~ OCOtVfU.! lí 
tr iO; 	 H. C. DA COSTA -- Agente E.~ LECTICA3'-Combs!e red iclli de ---- 
depressão neivosa e do em· A1iNUNCIOS DO. (or

magreclmenlo de ftrnbüs Oi DUO•• ,od.ta. do 
!exos: tod. c Br ...lI e de<& .xtrangolro,4' - AlIjlmcnto de peso llua ~. a.nto. 17 - Ph.,n... 1-0$7D • 
varlandQ de 1 a 3 l!.lios: 	 1-%40J • S. PAULO - A".Dtda lU• 

• rC"'..IC:o. 1" -Caixa P••t al.U" - IUOO 5"11"111:1101 é urna gran
de descoberta ~de!JtlflcA.--· 
Opíl1!~v do dr, M:·Jl0r.~ So? 	 VENDE-SE up~~I:J)~ 
.e~ d('Co" L. com lOS metros de Irente, por 

Vendas em prestações--Garantia de 4 annos ---".;.,.-.;....;;;_.- _.~~~~~~====: '-;;;;-;;-;;-;;-;;-~;;;;;;;;;;;;;;==:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-;;;;;.,:...;.;.;;;..I ~~~ed~e1~~~I~s~i~uacdo~u~u~;
DOIS moaetos (de 90 e de 120 litros) MEDICOS E DENTISTAS casas pequellas, calesa!. granSENTE-SE fRACO?lI~~r~: ~~,,~~~rn~C:~:~I:~~a en~~i~Ei'~~~~~rl,I.~~, g~I~'u:~~4 	 de mandiocal, pastagem e mu'

Tem loS!e, dôr liaS_. 	 to cerrado. Truta-se com ofcr·.-o <!~ <,o ;;emm"r ~m 2 lJ!)r~e .:11\ S~I·V;ÇO . 	 Registrem Seu. diplom." no M . d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 
~ ,"1111 ~o~ peito? 	 dr. Fulvio Aducci, á rua Jolio 

F. C A S T R O Piu[o, 18 (snbrariol.Mantemos t:m depósIto tOdaB ae peças sobre-
ruo Muito n.'· 164 10° ,.Ios 101, 101A 4St" • v-- 50salentes (> mesmo mecanismos completos. # mHDO CRfOSDIADO do C••t.llo -- Rio de J.neiro . 


Em ClI!I()!I de di!~d'rúDIQe 0 3 proprl~lllrlos :lerão lIHI:'O

de João da SflVlI Silveira 

Inlo,moções gr.tis - R.m~lta séllo.dld(" Imm~dic!é\m~nle, iem D~cee~lrladt d~ llij'u"rdl1f.m Ore Bulcau Vianna
11 vlndll de peçlls ou devd':~tem OI refrlgerodorul para 
~~'~m oou~erIIHjtl' r.m Slio P"ulr. ou DO R,o d~ I,'o~irt>. -0

' CODSWtQr10 â RuaSandalias Representa~ões em S. Paulo 
João Pinto n. 18 (80- •de liras 	 brado). Consultas daFirma importad ora e com diversas re(lresentnçüespara ver;l.t) 

~[:; trang ciI':13 1 3ceHu rf...'prE!RPnhl~:t)e8. dBJlO~ito§ ou quaisquer 1 As 13 horas da tar
incumbencías comrne:·ciuis. Dá as melhores rel'erencias e de. Aos pobrefl 

CALÇADC)S m'JXimas garantias . Propostas á Caixu Postai :.1017. - São Consultas no Hespl
Paulo, tgj .jü Caridade. !:\F 

qualidades 8 horas da manhl. 
de todas as ---
TAMANCOS MEXI	

o 

I~ 4: I, I~ f; T I C A 
CANOS parao #CONTRATOSSEU 	

-- 

ASSIGNATURI~S d. 
PRAIAS DE BANHOS 	 r

<& 
Jomaes. revistas..E' DE EFFEITO SENSACIONAL OUe,aconl0a brinde. 

H.c tosses rebelde~ e traiçooira~, nas brnnchitfls chro utnia e de valor ao. 
..lc.s ou simplr.s, grippes, restr;ados, rouquidóes t COS$~S co.... Cintos - Chinelos - Bo DoA.O. aselgnant••• 
escarros sangutncos. dores nn peito t! nas costas, ir.somnla. nue So!t. Benl:). 87 PhOD", 1-0310 •4 

e traquczn geral, :uJla de appctile e febre, o CONTRA·"OSSE nés - LJvas, etc, : ·1'.01 • S. PAULO - A'ua1da Rio 
é o remedio absoluto, herotco, que não falha. EUicacissimo !r!!!!~'!.'. I ~'7 • C•.?l' .....-: Po.:aJ. uno mo I 

na tosse dos tuberculosos tomando-o convenientemente. O ~ 
CONTRATOSSE ia ,ecelJo\l r.,,,is de 240CO alt,,~lados ver Artigos pdra sapatei
dadeiros. Tenham cuidado~ Não se deixem engonar. Accel Banco de Crédito Po
'em só o CONTRATOSSE, 'lu" e ba,oto. ":\0 tem resgu.rde pular e Agrícola deros e seileiros 
• e _gradabiUssimo. Temham-no 5t!mpre em c-s... 

I 
----- ---------_._--. ._- Cortume e Fábrica Santa Catharina 


de Calçados 
 ASSEMBLEA GERAL ORDI .. 
NARIA 

Consélho de AdministraDORES E FERIDAS ,~ BARREIROS» 	 o 
~,ão do Banco de Crédito i'u· 
pular e Agricola de Santa 
Catharinu, de !lcôrdo com o 
1I1·t. 2:3 de ~eus estatutos, con
vida us srs. acciouistns desse 

PELO CORPO IA.L~eureux I 	 P~ITOHAl n[ 
Banco 	 para a Sessão de As' 

o sr, OoOffe Ro~a , ; c~id~:Jle. á IU8 Msnduca 	 semlJléa Geral Ordiuaris, fi 

Roliriguef> 	em Pelúlds, Rio G,.~ nde 00 Sul, diz: ('enlizar-se em sua sede (I 

Com f,rldas que ~e alastravam pdo corpo rua Tl'Ujano DO 16, ás 14 IlOANGI[O P[ LOT~Nü~ 
lodo, senlindo dores h"rrivels liue me llfOrmeDIGvam ras do dia 15 de Fevereiro 
dia e uoile, nSo me deix : ndo Irbbalhar nem dormir, 21 4 do :!orl'eote anoo, afim de 
88sim e8liv~ dUfiln,(' mUito lempo. Já eslóVil ~em co 1!·l.Iwr·se do seguinte: 
rllgim, ~em lô~çõ@, quando me r~celtanm o «O ALE s ) approvação do rollatoIlUDE IOKlflCA(ÃONOGAL•. f;nrllmenli', depol3 do uso de i'llgun. vidros rio e parecer do eonsêlho 

dessa maróvllhCo80 d.pu·ut:vo, reanimei· me, criei AOS USIlI'UIS Fiscal. 

fôrça~, fiquei enfim rsdicalmeDle bom, voltoDdo 11 Ira b ) eleiçlio do Consêlho Fis

blllh~r com cor8ll'em», 	 cal e seus Suplentes.r=~.:::: GONORRHEA CHRONICA

Onofre Rosa (Firma reconhecida) .. --... ....... ,.. ... 

...... ' ..AIICI.ICnCA·. Nâo desanime I A Rctencia progrediu e bá uma FloriaDopolis, 30 de ,Janeiro 
Me....................... 


As feridas mais rebeldes, ulceras canCer03/1S, ......-..~ NOViDADE qU6 re:;olverá O seu C8BO, de 1939. 
elcrofula~, pustulas, fócos de ~lJpureção e 10d!lB Carta para: 5v-AIt.-2-....................... Mll-xlmo slgillQ. 	 51
as .........................

molestllls c~u8l1des pi la imporez/I do ~ilDgUE.', clC1lrl
zlIm rapldd e ~egurQm"Jl!(l, com o grclnde e poderoso ---..--.................... CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO I -:--1

depurallvo - knico "GALENOGAL» do ellllnente -_........ --_.-- - ---- --==-- (asa Elednca 

médico Illglês Dr, fredeolco W. Romõno. E.' dllcll2. -.,.,..~ 

desde .h plimeirlls dó!e!'. Nilo prescreve dietl', nem ....................... .,. 

vende medidores e_..--txill'e resgullrdo. 

~-_. 	 installa os «quadros» --- MEDIDORES DE LUZ... .-.... ...... .O «GAL8NOGALo ' é o UNICO depuIsdor .. ...,.,......... ---.

dassillclldo como - PRE~ARADO SCIENTIf'ICO - Precisa V. S. de medidor para sua instal- para os mesmos. "1 
polI essll dlsllncçAo nenbum 81milõr /llé hOje vbleve, lação? Procure obter na INSTALLADORA Preços modicos. 

_te..... DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 
EncontrSl-se em todas PharmaciaR , E<LECTHA SIEMENS, com absoluta garantia, porque Rua João Pinto, 14as 


do Bra.sil e Republlc8S Sul-Americanas, 

1 é o melhor. 	 Serviço garantidoL, D. N, S. p, N, 963N. õ-l Ap, -	 R. Trajano, 11 Phone 1674.........----. 

• 

....-.- I
...~---_..-. 
'1 1i09 	 V--55 \~ v,-20 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() 'H-> ; , ,-1, '" : •••••••••••••••••••••••••••••••••••: 
~, ~~; S t a . -~ ,__o' I 1l • Compan~ia cAlIiança ~a Ba~ia» 

Diar!o ve,:e;i!,r ,-' i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" I 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

R!·dac ç:',:) <l (H1iilln(l~ A • • 
nB .)0.".0 Pimo n. [j .. Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • Seguros Terrestres e Maritimos 


T ol!. iG21 .. r:<::. ~ u3tal ~ e Hcepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". • 


Capital Realizado RI!, 9.000:000$000: 

i 
Caplml e Reservas Re. 57.000:000l0011 
Bens de raIz (predloa e lerrenos) RI!. 16.054:200$749 
Seguroll effeclulIdos em 1937 Rs. 3.169.677:15.\$834 

SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS 

Anno 4,~.$ " . . ~~ Reeeltüs em HI37 RI!. 22.f>35:21I $090
Trlmes!ro i2$OOO .• Linha f polis.-Rio de Janc. i.ro i Lillha Fpolis .-Rio de Jan

j
ei ro Linha florianopoli s -

.•• 
.' SIDlstros pagos em 1037 RI!. 3.797:380.$060 111% I$OC',) ESC.11:l Itajal1y-S, Francisco í Laguna . 


Nuumro i!,;·;o.l!lO 1!(jIJ ! T ian5liOI~éS S~: t~~~SSage i lu~! Esca la São Francisco e. 

Anno ~ ~~~ ':;15000 I·\l e cargas. - I Tr<lllsporte de cargas Tralls por!e Ll c c'''gas. • . Opera com as mais modicas taxas em 


todo o territorio nacional ~eBtre 2óSOOO fi -----___ • 

1'I'Ime.tr. 15SG(!() ~ •
Annunclal medIante Cilut.,CH> ~ Paque te '(~:~~ !!CCPCke' d!a Si Paquete «Max' Paquelc «Max . • . 

Succuraal no Uruguay: Reguladore. de avarias e RepreO -Cal Hccpcke. » 16 dias 7 e ::2 di as 2 e 17 • seote.nl2S UIIS principaIs ddadea da Amerlca, 
o. nrlginal •. rn"omo nlo i'il t>lI clI ' • <Anna.» 23 • Europa e Afrlca. 


deo. nia õer!o tl,,"iO!"ü<o o. i} Saída á I hora da madrugada. • I 

.\ dlrcc~o n!!o ec re.pilllSs.I>!l:. " : ~~~~'la(~q~~ ~~ 1~;~~Sp~~~a~~;~ Saídas ás IH horas p. rn I Said~Sa:r;ga~~:a da ._ 

Agentes em f'lorianopolispeIOI.;:~~~:i:;>:.~~~~.O" no.. peras das saidas. • 
.,,; Ordens de embarques alé as IOrdt lls de embarques alé Ord~ns de embarques até A L O B O & C· I",!;' 12 horas das ves pel as daS ob i 2 horas . as 12 das vesper<l s .. CAMPOS 18. 
~ saídas. das saídas. • RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 

• -.
Cumprindo uma 

: ., " m - • - . .. . - .. . - .. . I Caixa posta119-Teleplwne 1083-End. Tel. C ALLI.A_NC.A_.-. . 1 
: Observações: ~:eia~s~a;Ji~Snt~e~~ore~~~~~~:~· d~O a~~~::~~~r i ;:e ~aaccT~~:: Escriptorios em Itajahy, Laguna epromessa • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. _I 


Damos publicidade. pelo int~re".. «Rit;, M;r~~'~. O mov imento de passageiros e cargas é leito pela trapiche silo • i2_p~lumenau. Sub-Agente em Lages 

se que pôde reprc.~"llir perll m,., • Para mâls mlormaçOes, na séde da ~~~~~~~~~~'!"!!!~~~~~~I 
~~~~~!s~f:~~~~~~~I~e~/c~W;~DJ:: e Em1Jresa Na.cional de Navegação Hoopcke
Frelt .... adV(1gado no RIO de Ja· • . a rua Conselheiro Marra n." 30. • 

ne!\~~DhO com r.. p~esente cumprir - .. .. ~ ~~. ' .~ ~ " ~ ... " ~ .... "~_
uma prome •• a que é a dlvUlg.çiio ••~~~~~~~I?$~~$~!M~~ .....';}~!,\M~ ,,,.~ ~(}llflha••• ~~HIJ;•••.• 
do meio pelo qual me sarcl ae 
borrlvell surrdmenl08110 estomago. Em caso de guerra, os

Faço-a unicamente com o intuito 
de ser ulll Ao pe"s~as q~e .~firem jornalistas gozarão de 
do meemo mal. H~ muito que ern um regime especial
coobecldo em CAsa como deeat · Londres, 7 - O sr. Ander
multo do Estom ugo., diz:a minha slJn deixou perce her na ses 
8Cobnra pl!nfliliz;da. silo da Curnal'a dos Com 

Ulunll que os jornalista goza
rão dtl regime especial. em 
CIlSO de guerra. ao declarur 
que o govêrno reconhecia 
perfeitamente oi nlerêsse exis
tente em manter os serviços 
de imprensa. 

O orador não respondeu ao 
sr. Malhers. que observou 
que os jornalistas nã o ligu
cavam na Iisla de empregos 
res5rvados. Alé m disso, Rn 
nunciou que, em caso de 
guerra, a Grã Bretanha será 
dividida em doze regiões che
fiadas por corr.mlssarios re
gionais com poderes amplos 

do apparêiho d!ge.Uvo: .EU...oUre 

desde a abertura das hostili 
dades.VENDAS ENVIANDO Haverá estreita ligação 

DR. CARLOS DE FREITAS :~t~~to~r3:~etlc~~I~~~~'!::iOS e ,,:::::::::;;;;;::::::;;;;;:::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::;;;;;::::::~ 

AUGMENTEM SUAS 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 
De facl(!o, " h"ia eru CilDBTantlJ rc 

glmc: qll dqucr alimcuto D.ia1s fú rte 
provocIlva-me dlsprpslc , deiX'lv:t~mf' 
Indloposto. oeoUndo um peHO hor· 
-1\'81 oa bôCC3 do es!onngo. um~ I via COMDOR_ 
azia 10supporlB\'eL Dr. Saulo Ramos Cré~ito Mútuo Pre~ial

E de certo ponto em diante 08 
mlllel oe sggrsvaram tanto que · Svndicato Condor Ltda. Agentes I ......m......a............... 

me Ilzeram pen.ar até que tl Dha Médico e operadorCarlos Hoopcke S.A. Rua Conseulcere. 00 e6tomago. E nAo du\'!ao Ex-ao61:::i~I~0Ffl~~esaormulto de que marchava PSI1l li ui· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500Icera, polI IA linh~ leito uso de In· Mio de Jaoelro 
numeroo e.peclllcoM. lculllmente. O ~--- -- _.__.. _._------_.... _--_.._._- --_.__._-- Especialista em Partos. Mo Clube de sorteios em 
mal aggravs-pe c9da vez mols: [oi Jesttaa de Senboras - Uro
quando ttve, de um médico amlg~. logia -;e~~~u:eaI8rl~:0 Appa·o con8elbo do experimentar o El!
,xl. Clntra. Cou.elbo abençoado!1:---------.",.------ Coneultorlo Rua Joio Ploto, 7 mercadorias 
'Logo no primeiro vtd'o comecei ai Telepbone - 1.841. 
observar melhoras. O peso no es, Restdeocla: Rna Vlscoode de Inaugurou-se no dia 26 atomago. a dôr de cabeça. 00 desar· Ouro Preto; 11 - TeJepbone
raolol gsstra-lnteat!oslo 10ran' de- 1009. 
8IIpparecendo. e. agora. d'pola de 68 P. 

:~'l:~.r:~1~fio~~r:~u;1~~~!lr que Empresa Via~ao Atherino 
d!~~~~e:,u, ~0~~r~8fn~~:."e;e~: Serviço pontual e seguro de O centesímo milesimo 
~~~dge~t~t~~ v1:aP;úb~[f!~8dn~ieesu passageiros, cargas e encommendas. passageiro do «Air 
lar o.beBellcle. qne me trouxe a France» em 1938 
~~x~m,;n;~~,::.!:uc:~:)i:,oIE·m~~ SAíDAS-de Florianopolis para Blumena\l e vice Paris, (Janeiro) - A Com- Anno Novo••• Nova Sorte•••::::vftb,::~g'tr~~:n::~t:~a~:,e~~~ versa, todos os dias . ás 7 horas . ~:~~i~a·:i~ 2!~~nc::r~!fe~~ 
le~grrl~:~~~I~~daeror?~.~B~o,:~~~_ Para mais informações, d irigir-se ao escriptorio ~:me~~~~~ta~~~~n~~~te~~ 
~ud~I~:rm~:~ ~t~e~~'IÇ~~ebE~~~ da Empresa á Rua Conselheiro Maira. 29. mo mllesimo passageiro em 

:1:dad:e~IC:H:r:ed:o:ra:"____-I1 ~~5~93~===::;;===;;;:;;;;;;===;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-;V;;;.~-~3~7~; IB3S: mlss Richardson. Assis- 6:000$000tiram á festa os srs. Tlrard, 
Allêgre e Gaucher, dlrectores 
da «Alr l"rance».Dr. Joaquim Madeira Neves 

_Dr. Augusto de Medico - Oculista. Muitos outros 
formado pela faculdade de Medicina da Unlverstdade •Antenor Moraisdo Rio de JaDelro 

MEDICO Tratamento CIlDlco e olrurglco de todas ali molellllll Cirurgião-denti.tl 
dOIOlbol Trabalbos modernlssi -""6 I8Il10ral Curllo de aperfelçoameato Da eapeclalldade, com o dr. mos. Pontes e dentadurall Formidavel... F.ntastico ... 

Paula premlos menores 

rartOl Poulo Fllbo, DO S~rvlço do Prof. David SaDaoD, ao Hos anatomlcas, em todos os

-ODera. - pital da fUDdaç60 Oalfrêe-Oulule do Rio de JaDelro 


CONStlLTORIO Completa apparelbagem para examea de sua especialidade 

RUI Victor Me/reli!!! o . 26 Eleclrlcldacle Méálcll, Cllalca Oeral 

11 tO t/2 e dis 2 Ú 4 horas Consullas diariamente das 16 6a l' 


Tel.l4OD I~R:_·:~~_;:~~~8~E;~5~1I Tu~o por 1$000apenasCONSULTORIO RUIl Jolio Ploto 7 lob. Telepb. 14&6 
RuldCllcla: VISCODde Ouro RE8IDENOIA: Boa TeDeDle 811.,.1ra D7 TBLBPB. 1821

Preto. 42 - Tel. tM5 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Cirurgi�o-denti.tl
http:1'I'Ime.tr


6 ~ ESTADo,a 'd~ Fevereiru de 1939 
~';:.~íiYt1'/~~-1 Dr. Pedro Catalão Clín~i~r~~~icO' IV[DA SOOIAL II Diversões I 

das molestias da cabeça e pescoço1 
--- - ESPECIALISTA EM Dizem que, ante. do IUI 


PARECE (I thema de uma I OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 8.11. Dov-. ICIbl d. I.n- Ise nesla capital os srs. professores recente vi.gem p.la Amoricl 

comédia cinemato~l'Uphiea, Consultorio: Rua Trajano, IH ç.r ° grito d. prote.to con- José Vdrella Junior e Rubem Ulysséa, do Sul , Tyron. Powcr já 

mas n'io é I' Diariamente das lO ás 12 e das 4 ás 6 horas Ir. os .c.b.llo. levlntldol.. respecllvamente, dlrectores do Gru- h.via leito .s p.... com

Her~an Urico um humilde Ded.r. que há d. uSlr o. po E~colar «Jeronymo (oelho", da cI- Sonj. Henic, pois ,pplrccê

sapateiro do Memphis no I 43 V--o .ous dentro de um. justl m.- dade da Laguna, e ~Prola. Anna ro com .11. em público, vá- • 
Estado uorte-american~ de did., _com um comprimento IGondln.., do arrabalde de MagalMes, ri.s n ..,· 
Tennesse recebeu há dias ui (I be D e de Agosto ..ns.to"_ daquella Cidade. Jonet G.ynor, I cauJado,.u!{~adavei no~icia de ser l.ler- I U OZ . - NuncI m.is terei os do rompimento Powe,-Henie. 
delro duma lortuna eqUlva- I meus c.bollos onrol.do, no Hóspedes tem .gor. um _co,o" com 

Il,nte 8 mai.s de 6~O con~?s. I Convidam se os senhores socips .lto d. c.beçl I - decl.r. Estao hospedadas no Glória Hotel, Adri.n, o ligurinist•.
(onv".te

O caso nao serl!l de lormlll e eXlllas. familias para a SOIREE peremptori.mente 8.ue. IChegadaS no dia 5 do corrente, as E Ann.bell.? 
IilguIDa digno rj .. 'Iltençiio, Ri I,.., 0., I b I - ff . M•• , • sua opiniio nio é seguintes pessoas: Francisco Rodri- Senj., J.net, Ann.b.II•... 

não se désse fi circunstilDcia '7AR ..... AV.ALESCA que este c u e evara a e el" unice: p.re.. que todo. os gues Valles Jr. e Antonio Magalhães A Suiss., o. E.todo. Unido" 

de a herança se encontrar : 10 na no.!t~ ~e . sabbado proxr,T<?! .11 do corren-I hemon. do. Est.dos Unido. IBarata, de Porto Alegre; Maria Mo- ". f·.nç•. .. E' qUIi. uma 50' 

n8 Italia. Como l'rr"ito, as : te, com mrclo as 22 horas. :SOliCita se aos se-I .","som d. m.,m. "'.n.ir.... W, ~o V. do (edro; Jacob Tavares, cr.d.de d•• N.çõ.s o cor.
restric\'ões postas á expor- ! nhores socios a fineza de não levarem crian . , . . • ! de Tllucas; Nlcolau Naden, de Joln- ção clt TYlone PCW2'.._ 


t::ç:1o do o:::1:!:i::::; ni:o pe r - iças e -o ----~ ~a ""i."" nUA ~Arfl exie-ida a Anniversarlos :vllle; Hugo Reinher e Angelo leite, Sonj., Janet. Ann.bcll•... 

mittem a trunsi'el'enciu da; Cl 'IIC~IIIV ~\,oP _ ...... - ..... - _- - _ ,.. ~ Faz annos, huje. o nosso i:lüstíe ' de Blumenau; e chegadas no dia 7. Tres petsOtU distindas.. Mls,f , " o -...... 

herança para o estrangeiro. apre~entação, na entrada, do talao du me", d"" e prezado conlerranea SI. dr. Fuivio Ias seguintes: luis Mlbni e .JOSé AI' I qu.1 se,•• vordldoir.? 
A' primeira vista, a solu- Janeiro. (orlolano Aduccl, ex·p!esldente do meida. de Blumenau; Francisco Kro· •". 


~'ão consistiria em o sapa Peja Directoria, OSCAR ABRAHAM Estado e um dos mais brilhantes es- zek, léo Meppe e (anlamllio vlei'l RADIO - Uma das mais I II 

teiro ir yi\-el' 1!1l l.talia._l\Ills l' Secretário piritas de San:a Satharina, hoje in- Ira, de São Francisco, John Schreiten Irradlaçõe; musicaiS feitas nest:s zu~s 

há as 1~ls de I.mmlgraçao,.e nU -iv.-l telrameqte votado a advocaCia, onde I e (laud,o Barbosa, de Jornv llle, A ,t,mos tempos pela B"t, ~h Broadcas
estas .nuo permlttem 110 feliz se tem Impostü por sua vasta cultura dh_emar Pacheco, da laguna; Oito Itln9 (orpoiaUon (Estação Davenlry) 

herdell'o uma permlluencia -, lundlca e sua Incontestavel elevação IPfulzenreuttr e filho e capo !analll'OI a que ont~m á nOlle tivemo 

~~ m~i~ ~l' I~:.u mês, ~a!ta r de caracter i Gentil Nunes e lamllla, de (ambollú prazer de esc~tar. das 22 ás 'l2~3g
DI_ d 1 
~~~~t!DS~~~.~~~'1n g~~~~~ t~~ ; Fallecímenlos horas.OI e eOCO OFAZEM ANNOS HOJE 
seus 600 contos_ E a um jor- I Sras.: FlaVia Pereira, Adel,a Mo- : _Por ~'~,a orc~e,s,'~a d~n,Pllmelra or
llalista que () in!crrogou . sô- ritz la POlta e Nair de Pa:va 011-1. Há longo lempo enfermo e tendo ~1~~g;nd~aU~!,rh~~;'O~i~' q~~~~~~~~~:
hre os seus proJ,ectos, decla- Ivel/a: . . IInvocado todos os :occorros médICOS, cfada, todas as partes do bellisslmo 
rou conhante: «Eu mostrarei : Sntas.. Nadyra da Rocha Palva eIdesta Capl!al~ de Sao e do RIO, a- programma de música Ilge!ra organi~ 
a esses Itahanos o que é (S' . I O ESTADO) Helemta da Rosa Coelho. Ionde por ultimo lóra e donde on- zado ela oderosa este .lo lond i 
um !lmericano a gastai' di- ervlço especla para . ' . ' Srs. : Epcnlno Macuco, João da Item regressára, no _avia0 da (onda r, dglada~am fmmenso, prln~i almen:en: 
nhelro». I __ _.=~=. ~ Mala Ferreira e (assrano Gonç"ves falleceu, esta manha, em quarto re-I selecção de músicas espe~hOlas de 

__ ~*'e .. I - '. - Mala.. . I servado do Hospital de (arld~de. o Padilla. 
CON I.~ o «Daily Expr!l.ss, _ S. P~ulo, 7 - ~pús a reuni- ,um vaslo campo de CUII~ cllir"-1 MeninO. layme HumberlO (drdoso. I SI. Tu", Amlo, co-proprletal'o da logo em seguida, foi dado o bo

que o .~I_( e-consul dos Esta- ao haVIda no gablllcte do go-I ÇUo, de 80 kms. de comprimento CI b I"Casa Tres Irmáos~. letim nol/closo (ás 22 .30 horas). 
rios (Jll1dos, . e~ l3arcelonl1. vernador da cidade entre s. 5. \1 por 8 a 23 ktns. de largma, I O, OS . I Trabalhador corles e a\lavel, o sr. como sempre, elevado, Imparcial e 
l:nco~tro~. ha dias, no se.lI c. os marchantes, ficou cSI~belc J aonde estão .scndo recolhidos I ~ s 22 horas do sabbado prOXlmo, ITufh Amm multo se e~folçou p~ra honesto, largamenle Informativo, ao 
corre-IO, llm~ cartll. co~cel))- Cid? que, ~e amanhã em dlanlc, I milhares e ~!llhar~s de. refugia' o, •. (Iube 12 de Agosto., que Ini- .dolar, a no.ssa clPI1~1 de uma casa conlrário de celtas dllfusoras européas,
da nos seg~lDte~ tel mos. sera vendIda a carne verde no dos espanhuls, aos quaIs as co- c.'ou o carnaval social de !939, r.ea- espec.allsta em te,l~os Imos, para donde se semeia a ameaça, a Intri
.•Sou ma~lD.llelro norte ame- Tendal Unico a 100 r5. menos o zinhas do exército francês for- I,zará mais uma es~len~lda sotrée senhoras, e graças a fua ,]cilv,dade ga e o cdio !n!ernaclon31. 


rreano. A ultima vez que o kilo. necem liquidas c comidas quen - carnavalesca, que de,xara saudades e ao seu procedimento, deixa Innu- .* 

meu navio t?eou ~m Barce- _ tes o - em qup-m comparecer a ella. merOs amigos. no commércio e na (INE ODEON '::. *A's 17 e 19.30 

lona, conhe~1 uma Jove~ com Rio, 7 - Está marcado pa-I -. SOCiedade locaiS. . _ horas, (,Bonequinha de seda». 

<l!lem easel ~ pre>mettl_ en- ra amanhã a posse do capitão Paris, 7- O sr. Bonnet, mi- Vla.\8ntes Seu enterro se elfe(tuara ?s .17 (INE REX - A's 19.30 horas, 

\"!ar-I~e dmhelro . pura Ir ter Alencastro Guimarães no cargo nistro do Exterior, discursando, Vindos do sul do Estado. acham- horas de hOle, no cemltello publico. '· Parnel!, o rei sem corôa». 

cowmlgo á Amenca. :A..s car- de chefe do gahinete do minis · Ihoje, no Senado, .sÔbrc a poli -I , I ' (INE IMPERIAL-A's 19 e 2030 

tt~s que lhe .tenho enViado me Iro da Viação. I tica exlerior da França, re. feriu- C I l I Ihoras, « Ryl~mo àrdent~". 

SilO devolndas com a meu- - se ás declaraçües do sr. Cham- arnaVa escas .. .-- , 

ção: .Enderê~,o desconheci- Porto Alegre, 7 - Chegou a berlaín, de que a Inglaterra es- . _
VARIAS - ----- -___
do.. Peço lhe que a procure esta capital o general Christo - taria ao lado da França em - 
em meu nome. Do ponto on- vam Barcellos, encarregado de qualquer emergencia. Sonho de uma o '. Aviões, mais aviões! 

de o meu b~rco atracou se- realizar um inqueríto militar na O sr. Bonnet accrescentou t d _ n I ___ ___ Londl'es. 7 _ Uma encorn
gu~ se pela .hn~a dos b.ondes frontcira . que, duranle os ultimos dias, a e e verao D menda de 250 avi<ies, no vaf( 

ate ao cemlteuo, dalH pela França tem estado em penna- A Tyrolesa estava nas ura~~e o an,n(o?e ,,)38, 101' total de 12.8~5.00() dolll1
estrada até fi ponte da e~- Rio, 7 - Noticia procedente nente cor.tacto com os Estados suas montanhas. recor- c,on~trulla~-sc .19 CIl~~S em ['es, foi feita a firmas dos Es 
trll?a d~ ferro. Anda-se maIs de S. Paulo informa que o sr. Unidos, de maneira que as De- dando~s~ do tem::1O em I' l?rIanopohs, sen~o ..la pro· tados Unidos, além dos 40U 

meia milha e .chega: se á ou- Plinio Salgado será, em breve, mocracias hoje. póde-se dizer que VIVia n~ ~atal\lnlla, prlamente no. p~rlmetro ~r- já encommendad08 pelo i\1i
tra ponte_ du lelTovla. A. ca- poslo em liberdade, fórmam um poderoso blóco de- qu_ando, de IrrIgador nu bano, 3 .no_ dlstflCtO do Sa- uiterio do AI'. A nova encom-

Nll clella e a segunda a dlrei- lensivo. mao, e chorando bastan- co dos Llmoes e I no ana- menda inclue 50 app3rtlihoil 

ta. Todos a conbecem. 1\-Ian- S. Paulo, 7 _ Esta noite, nos O Senado approvou a poliii- te, .surgiu a Jardineira. balde de José .~endes. de reconhecimento .Lock
do .Junto o retrato.. Chama-se estudios da Radio Tupy, foi en- ca exterior do govêrno por 290 COlta~a della, . a~dav31 dl'oHsO,Us~eend40 r•. ,erodrOmClleSndtreo Pld'ea-I hee((" e !UO tle exet'cicio. 

Amta. Peço lhe o lavor de a tregue, festivamente, á srita . votos contra 16. embriagada que lazla do. ) 

procurar»· Cleyde Escobar \Vestin o cheque .- l)ue~ mandou vos- cidade e ! em José Mendes. ,


C! vICe consul. encontrou de 50 contos de réis, como se beber. ~ pergun- Outras 6 casas do centro ------- --- --.-
Amt~. E esta vai agora a premio de sua eleição ao título Reclamou para os EE. tc,II-lhe a :la~dlDelra. da cidade .foram augrnentadas. "V. .. _--~':~~--rd-:
cammho dos Estados Unido,;, de «a mais bella jovem de S. Un'ldos terras do A ,JardlDelr~ .c~mtou - ConstrllIl'am·se, além dISSO,[ ~I~ 
onde a espera o marido, que Paulo'. lhe então a hlstorla da 2 edifícios para !áhricas e a· .. : 
já ia perdendo as esperanças Antarctico camelia. postos de gasolina, todos 110 I O Rebate . 
de a tc,rnar a vê~. Rio, 7 - O «Diariu da Noi - HOBART, 'fasmania, S _ O ruido da conversa- nentro urbano. Entrou no seu 5.° .nno de .id. 

" _~.*.. . le- publica um telcgramma da Lincoln Ellsworth, o l"amoso \'ão não tardo.lI, porém: ., - _ o nOllo precl.ro confr.dl -O 
O URANDb plllmAta Morlz Europa, informando que os Ii- explorador autarctico, recla- em ser dO~lDado pOI As 19.;10 horas d~ amuf:1ha, R.bate., que se public. em 8rus

Rose~th81. que acaba dE.' fa- deles italianos se eslão empe' mou 4:\0 mil milhas quadra- um "barUlho mt_ernal. reunem·se em sessao or~lDa-1 quo. 
zer 701 annos c sei' oUJectfJ nhando, junto ao general Fran- das de novo territorio nas La num qUl!ltal, ~m ' lll~ os. mem~ros do !nstltuto Inlorm.tivo e noticioso, Isse hebrl
(:~ uma gl'~ndes bome!lagen~. co, para que restaure a Illonar- regiões do Polo Sul para os g~to e u~a gat.lJ,lha la- storlCC rt (,eograplllco. dom.d.rio tem sabido honrll IS 

u!sse: - l1m ho"!em e. m?ço chia na Espanha, entregando o Estados Unidos, quanrIo cte- zlIlm: «i\'há~, miau ». - t d'çõ d 'mp th . 
SI .. mui li e ~ pod o, faze-lo Ihrono ~o. Duque d·Aosta. O gou aqni a bordo de seu na- Ao longe, naquelle De volta da Capital da Re ~:n~endo's: 'em ,e~~br:· 17~h:end; 
!ellZ ou desditoso. Entra na facto notiCiado por esse tele vjo hase «Wiatt-Ear». mesmo momento,. appa- públlc.a,. reassumiu, ontem, .o lelevldl urbanid.de. 
Idade mad~ra , qUl!ndo U1~a gramma provocou indignação. Ellswortb, que pl'oj(!cta ~e?e.u ~m conheCIdo da !/xerCIClo do carj!o de di ' 

~0~!2~r l~~~ ~~-~~~I~or~~I!{~ - partir pam os Estados Unidos JII~m~í~I~'consôlo é vos- ~~~~r od~r.Fa~~~~sds~r <tta~~; - -- 
desditoso F é velho quando Paris, 7 - O ministro do a 4.de Março, a l?ordo do sê - dissp. el/a Filho. ,. M 
uma mulbe~ nito pôde razê.lo interior, sr. Sarraut. declarou ~avlO ~Monterc:ti' dl~se, em -. Si q~iser:m\l ver, ULTI A HORA. 
feliz nem infeliz que a França receberá de bom espac 10 to o o uI, no vá á Pledade- respon- QUEM PERDEU?-:;;=====.====;, grado os refugiados da Espauha, mês passa o, que estu,vu re- deu elle Bem dar maior Foi depositado na redac.. Imas não os chefes do govêrno cla~ando para ~s Estados impol'tuneia. d rSTADO 

"C~ r1"11 espanhol, porque elles ainda Umdos «80.000 .mllbas qUIl- E, alastando-se, res- ~~~ p~ra~ automo~~, e:E~~~: MORREU AFOGADOCasa 11 .. 1.0 não renunciaram o poder. d~adas de terrItorlo,. nunca mungou: trado em rr~nte á casa E- Acaba de ser encontrado, no 
- VistO antes pela vIsta bu- _ Todas ellas são as- duardo Horn e que entre- lugar chamado Porto das Pe

de Pcrpignan, 7 - Mil soldados mana» . sim. g-aremos a q~em o procurar. dras, em frente á barra do rio 
Cecilia R. Di Bernlrdl' da Brigada Internacional , com ____.. _. ___._._______._.______ .fulgando-se oUendida, das Pissarras, que desemboca 

seus officiais á frente, vindos retrucou a Jardineira: junto ao pontal. na Varzea Pe

~~~a; f:a~~~sdfr~~~e~~~ ~a~d~sfa~~~ie~rl~r~i:::ea;:.m esla Não cogítam de pa-- eB~~n~:r~o bg: ~~: Niio sei corno roi. A- ~u~~~;~~~t~:~to i~~C~~tln~~~~~~:; 
que 81) estabeleceu á A maioria desses soldados sâo reconhecer o govêrno Iher: é isso que quer: é manheci tonto. coberto Domingos Carlota, que lôra 
Praça Quinze, 11 de nacionalidade italiana e nor- de Burgos isso que quer! de confetti e de pandeiro surprehendido, no mar, pelo vio

le-americana. Calam·lhe as lágrimas. na mão. lento temporal quedesabou sô-
Communica, outrosim, Washington, 7 (U. P.) - O Para consolá·la, a tyro- FRANCISCANO bre a Ilha na noite de 6 para 7 do 

que assumiu a dlrecção Londres, 7 - Assegura-s~ sr. Cordell Hull declarou que lesa observou: : o : corrente. 
dos trabalhos de leitura que a Inglaterra retardará o re- o Departamento de Estado - A primeiro vez (lue CAROATÀ (Maranhão), Domingos Carlota, que dei-
e relórma de chapéus, conhecimento do govêrno do não cogitava no momento do amei, cllorei, chorei! 7 - Está de tal modo xa viuva e filhos, pescava,
dispondo dos mais Ilndos general Franco enquanto houver reconhecimento do govêrno Passava um cordão. animado o carnaval, nes- naquella occasiflo, numa ca
e modernos modelos, en· combatentes esirangeiros sob de Burgos e qUE' elle rece- Cantava a modinha: .Va- ta cidade, que 08 ban- noa, com outro companheiro,
feites e artefact08 rece- seu com mando. bêra uma 'carta recorr.men- mos p'ra farra, vaIDOSo, dos já estilo pondo na que. apesar de n!lo saber na

bidos do dando o reconhecimento, mas e carregaram a Tyro- rua os seus prestltos. dar, salvou· se por se haver 
RIO e S. PAULO Perpignan, 7 - Do lado do que não lhe déra muita im- lesa, a Jardineira, o ga- que recebem calorosos agarrado á bórda da em bar

territorio francês foi organizadO portan('.ia. to e a gatinha. applausoB da população. cação. 
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