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Este anno será o de 
producção «recórde)) 

. GLASGOW, 14 _ Slr King. \p!ossegue com rapidez con
BJey Wood, ministro do Ar, slderavel e estli sondo acce

, visitou ontem a usina de a- lerado grandemente. O au
vlaçi!.o local onde Inaugurou g~ento da Real Fôrça Aere~: 

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA igualmente a Exposição Ae- rOl grande durante os ultimo" 
ronautica.· meses. Estou habilitado a ar

Director-gerente; Altino Flores Em disc.urso allusivo ao ~~m~r~:c;:~e ::encoór~e:~ ~ 
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DiHiceis de contentarI I ~~:~~~;~

impiedosa, quando tudú 
parece arder e o céu éCoisas espantosas... ~:~j~or~~1~ h~~~te~o~ 

LISBOA. 14 (li. P.)· - O imprensas italiana e alemã, com maior insistencia a so· Impacienta é o de ex
ol'gão ofricioso .Diario da com re[er pncia á intervcn · licitação dos referidos jor- perimentarmos acaricia 
Manhã. publicou extenso ção inglesa no assumpto . E nais». . fresca da água rresca. 
editorial suhordinado ao t[- diz serem, os jornais itnlitl- Referindo·se á nova atltu- Dahi, o alvorôço dos bal
tulo -Coisas espantosas. cm nos e alemães, dHt'icels de de da opinião italiana, no nearios. Gente de todas 
que, após elogiar a illter- se contentar. sentido de que os seus le- as idades, buscando o 
vençiiQ da Inglaterra em fa- Proseguindo, o orgiío liso gionarios abandouem .a Es· seu quinhão de prazer 
vor do gcneralissimo Franco bocta salienta li existencia I panha sómente depOiS da ou, mesmo, o seu bocado 
como poder mediador, que de uma contradição de que: :consolidação da vlctória po- de saúde, ruma solrega
facilitou a solução do pro· «até !Já pouco tempo aquel- lItica (l integral de Franco, mente para as praias 
hlema da Ilha Minorca, sem les jornais proclamavam a 10 editorial accrescenta: «Não magnllicas com que o 
~a~~:.a e~~:a~~!i~na~~~~a i~~ ~:ce~~~~de!ô~~er~so~ae:o fô:~ ~~mp~d~ot1~~c~~~nj~st~~~~ t!:::~~~n~~mg~::::laec~= 

. logica I:avida com a má dis· Espanha. E, agorll, com tudo a indefinida permanencia das Ihedoras do nosso litto
pORiçllo manifestada pelas facilitado, continua, e talvez !legiões italianas na Espanha. I ral. 

I 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ No caso que tal atitude fôsse 
I tomada, sómente serviria 

Df Jo~o de AraUJ·o-OLHOS, OUVIDOS, para ~riar_ mllior~s ~ graves 
• a NARIZ, GARGANTA ~iO:~II~:~~~~te Flj~~~f~a:~~ 

E,peci.li,'" c/o Cenlro d. S.úde - Asoistente d. prof. 5.n.on os receios da Inglaterra,. que 

1~(;;O;;ns;;ul:;ta;;s;::;dl;::;ar;;iaS;;d;;a;::;s;:;4;:;'\S;:;6;;:;1;;:;/ ;:;2-:::-:::Ru;;:;a;:;Y;:;j(;:;to;:;r;::;M;::;ei;;:;re;;:;1Ie;:;s;:;,2;::;4;::;-;;T;::;e;;:;/.;;14;;:;4;:;7=: fn~~~ee~~ãOm~!\~~~a.~OShl á 
~_ I Termina por declarar que 

na hora em que a Inglaterra 

Or. Arm"n'lo Tavates _ nUlllnos, HRDIZ, OAR6RHJn e a França manifestam ine-U UU 11 "qu vacas a firme vontade de 
Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson liqll!idar o conlHcto espanhol 

Co.....lla. d.,10 i, 12 • d.. 16 í, 18 - Joio Pinto, 7 lobo- T.I. 1456 ;.i~~aV!~~ó~~a ;:r~~on~~st~ia~r~ 
muito pouco enthusiasmo. E,

O "Normandie» é 1 V'd E I coucluindo, o editorial exalta 
esperado hoje com 7501 I a S(O ar o poderio militar britannico 

como a melhor garantia da 
turistas . Nos exames de madureza, paz européa. 


Rio, 15 - Healizando seu no Uymnasio Catharinense 

segundo cruzeiro de turismo ~artigo 10U do decr. 21241), HstAI triste, meu amGrt 

á America do Sul, o «NorIUOU· IDscreveram·se 12 cllndidatos, Tens broDcblte7 

die. é esperado na Uuanallll· senuo a para a 5." serie e 9 D t~ t 
ra hoje ás 14 horas. Viaj~m, para a 3." serie, quase todos Ii~ aS com OIBe 

- e seu bordo 750 turistas. IJá empregados ou vindos de K leI de N0880 Senbor,
O transat\antico . francês, [(,ra da capital. Só to salva o IlON'rRITOSSB! 

cúmo succeulm no auuo \lus , O resultado 10i o seguinte: . . 

sado, não atracará, por não 5." Serie: Evündro Marques Santamarta flr'!l0u con
haver no Cóis 110 Porto pro- \du Silvü 61, Ivo Silveira 56, trato com o Rlver Plate 

[undidade bastante, e aqui .João Gualberto da Silva 2\et BUENOS AIRES, 14 (U. P.)

ficará até ás 8 da munhã lIe to 50: 5." Serie: Acyr Avil!l - O haH Carlos Santamaria, 

U), quando zarpal·á. da Luz 62, Elisabllth Stegmann campeão do Rio de Janeiro 


. 6g, Francisco Perroll Sobri· pelO Fluminense Futeból 
Os paraenses perde- nho 53; Gustavo Zimml'r !lb; Clube, firmou ontem, contra

ram para os cearenses Joaquim Ribeiro Borges 50, cto com o Rivel' Plate, pelo
Léo Max FeuersclIueUe 57 , prazo de 2 annos, recebendo 

Fortaleza. Ia _ Em IrÍlnsi. Lucio Slovinsky 54, Odila Pe · luvas de 5 mil pesos por 
to pllra Belém do Pará. o se- lel'longo Duque Oanzo 5:1. anno. 
leccillDado nal'úenEe OUI' nar
tfcipou do "Campeontito Hra p ! 

'1· d' t d . ,.. 
81 elro, ISpU ao o a semi 1

~~~at~~ p;~~st~~~f~pu~~:on~ . 
~e: :o'!~:!~~ ::i~~~~al~~~ 

Depois de um jôgo que 

primou pela violencill po~ta 

em prática pelos dois qaadros 
o selecciooadD cearense der

,rotou os paràenses pela ele
vada contagem de 5 goala a I. 
Negada a prisão pre · 
ventiva pedida contra 

Lja Torà 

RiO, 14 - Os aut()s do 
processo referente á fuga do 

:!inBe!~~~tti~~~ve~~e )!la!g; """--" 
dell{gnAdo, que é· o cOl'on~1{01 
COBta Netto. I 1 ~ 

A autoridade que presi- etaO 
d\u o \nquer\\o peuiu a de
cretaçl10 da priSão prevent!o 

va cfJlItra a accusada Lia ROMA! 
 14 
TortI. eommllnJlJsdo 

I 
a 

. tencentes ao sexo masculino conta de Pernambuco, das ------ ----- ----- De!xot! C commande e :!5.S2~ ~c !c::nin!üo. !stü ôi ra!l; cf~ M?rt!n~ J~~!!!cr. 
_ ~ORTO ALEGRE, 14 - tomarmos por base, nos cal- . -

DeiXOU o commando do 90 R. cUlos, a taxa de crescimento O ml.nlstr? da Guerra atten-

Ó 
DEP SITO E SERRARIA DE LENHA 

-- DE _. 
J O S É M A RT , N S1088 


TELEPHONE IUTOMA'I'IOO 

R U A B O C A Y U V A, 1 4 B 

A melhor lenha e a mais barata! 

..._________ iJ(Jv,- ~ 
-mU\to ~ue tOnta! 

• 
(tl. . ~.) :- 0(6S demonstrações antifascis-. 
oll/mol lolor- /81! em vsrios pontos, IOlJ}Il.. 

jUfz°C:s':I'W~tt:ene~~~mé8S~ ~~:::nioqdi S~:Oi;:u~ad~D~~ ~:~áu~u5~:r8 Ift~~~dor, pa-. 
meõ.\õ.~, õ.., \(nIDa <\ue a ac ca õ.' ~ost8.. \o~am chamados ___ • 
cUAda se defenderá 8ôlta. á ltalia declara que, c.om a IP t t tr f _ • 
~iiiiiiii;;;;;;---;;;;;;--iiiiiiii~l~?u'l~~~~ ~a~~ac~~i;foim~~~: r~~s~:f! c~z:,~t~iul1" • 

Dr. Manoel Pinho 

DoeD9&1 da I8nhora. - Parto. 

-:~~~~::~~E~::-
CONSULTORIO: 


Rua Joi!.o Pinto, 13 (sob)

Phone 1595 

RESIDBNCIA: 


Rua José Veiga, I!!!i 


PHONE 1.199 

"".7.0..P..________~. 


tante da misslIo, .que ~rll II a casa. 
d~ visitar a8 prlDclpals na· Porto Alegre, 14 - Um. 
çoes sul-americanas, entran· funcclonarlo da Viação For· • 

~~~~:sc~~~rac:or;s~~en~:.B!~i- f::mR~~9~a:~~n~eá n!~::I~g:~ •• 
Portanto, a setima dlvlsil.o da casa que lhe coube como 

regressa A I!alia, não con- associado da Caixa de Apo- • 
tlnuando a viagem pela cos· sentadoria e Pensões dos. 
ta occldental, como anterior· Fllrroviarlos, protestou peran- • 

m~:eCf~~:I::~::!1~id~~tran_ ~~r~Jui~u~u~J'n~\~~~~ ~on~:'e~ • 
gelros, entretanto, opinam ~Ida casa. Notlcla.se que .va- • 
que o verdadeiro motivo da riall queixas mal8 ou menos. 

Itaguassú, com as suas 
água!! Empidas e quico 
ta5, as suas marinhas 
~~~::b:~:~~ease~a~;;:~~~ 
de pescadores, contem

~!~~~~~ p~ef~r~~~aspe~o~
banhistas qué desadoram 
o tumulto e desejam, an
tes, desfrutar algumashoras de ocio num re
tiro sossegado e pintu
~~scCe~ie!~~Ue~t~Úe~~:I!~~ 
ança agradavel: o en
canto da paisagem e a 
discreção do ambiente. 

Pena é que um dos tre 
~~~~Ia ~~~ia,b~:~~08o·::~ 
amuem familias e colle
giaia, em folga, tenha 
sido escolllido para en
contro impudente de ca
sais forasteiros... . Limou
sioes> descaradas de
mandam frl'quentemente
aquelle logradouro, á luz 
meridiana, cooduzindo 
pessoas que se destinam 
a um prostibulo ali dis
simulado, o que consti
tue uma afronta revol
tante ao decõro da vizi
nlIança. Estará isso nos 
moldes da n08sa mora
lidade pública ? 

Dicallt Padualli 

J. () coronel Galdino Esteves verificado entre os resulta- dendo a sohcltaçllo do interven
..dos censitarlos de 1920 e a tor do Paraná, pôs á sua dispo-

Prefeitura humana distribulçl10 por sexo exis. sição o capitão f'ernanolo Piores, 
Porto Alegre, 14 - Com- tente na mesma epoca. para exercer o cargo de chefe 

munlca~ de Uruguayana que de policia. 
e Prereltura local Isentou de Em SOlução á consuUa do ta-
Impostos municipais as pes- beliao do Nono omcio do D. Na estação do Tel~grapho 
soa8 reconhecidamente po- F. sôbre incldencia do sêllo nas Nacionat, acham-se retidos tele
bres ou ~aletudlnRrias, Inclu- escrlpturas de signalou promes- grammas para: .Ce!. Ge~~il f'al
slve as vlUvas sem recursos sa de venda, declarou o director cão, José CarneirO, Virglho Bor
e os ~ue possulrem apenas das Rendas Internas que o sêi- ba,. Abelardo e Toy,. f'r~ncisco 
o predlo em que moram, sen- lo proporcional recái sôbre o Na)oa, Abelardo e Vlclóna, Inah 

li~~p~r1:~ ~a~~~fbo~~tivo nao ~~t~~a~o preço ajustado para f!~~~~n~~u~~l~o Saraiva e Se

••••••••••••••••••••••••• em 29 de M-;(O de 19M. foi 
• • criado um grupo escolar na vII· 
: rJ1'O A l\.TOYi1TTO ÃO : ~a'd:~~~~~~~~~ ~ee ~g~~~e~;~~
••.11-'*..&.1' U.I.- V U-,* • dor Coslil Carneiro». lIçontcçc, 

• 
• 

chamada dos navios loram Identical têm sido feltal. .~••,..... 

acto o mlnld~ro declara que sinto·me feliz em assistir ao 
as caractensticas da Gri!. engrandecimento cada vez 
Bretaoha durerem das dos maior do imperio br!taooico. 
outros palses, que certas na- Mas pelo lacto de armar-se 
ções duvidam da lôrça do não ' pensa a GrA'Bretanha 
imperlo britannico e nl10 le- que a guerra seja inevltavel. 
vam em conta a determina- O rearmamento estli associa
ção do esplrito invenclvel do do ao ardente desejo de 
povo britannico. ..Nosso ar- li paz c de comprahensllo en 
mamento - accentuou - tre a8 Dações do mundo». 

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

Caldas da Imperatrl·z 
O proprietario desse important., estabelecimento 

balneario, distante apenlls 34 kilometros desta capi
tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 
ida e volta, a 5:;000 por plissageiro.

Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás 3 horas 
da tarde. Ponto de parti<la: Conselheiro Marra. aoI lado da AIIandega. I 
. Aos sabbad?s, e do mesmo ponto, ás 14.30, a 
I~mpl'esa FerreIra faz o transporte para aquelle 
balneario a 5$000 por passageiro, ida. 30v.-1 I 

. - ---------.----- ----.....:. 

Franco teria manifestado a 
Roma descontentamento 

ROMA, 14 - Nos circulos geralmente 
bem informados, diz-se, mas ainda em fórma 
de consta, que o general Franco manifestou ao 
gov~~no de Roma o seu descontentamento pe
lo relde executado por aviões italianos sôbre 
Minorca na occasião em que o cruzador inglês 
.Denvonshire» estava ancorado no porto de 
Mahon. 

Tem-se, de outra parte, a impressão de 
que a questão foi discutida no decorrer de 
uma conferência que o embaixador inglês te
ve ontem com o ministro dos Negocios Es
trangeiros, conde Ciano. 

Ilordenou o reg ess d 
r o o 

' I consul geral uruguayoVARIAS em Hamburgo
Montividéo, 14 ((U. P.) 

Sabe se que o govêrno ordenou 
--- - 10 regresso ao Uruguay do con

sul geril em Hamburgo.
A populaçilo do município 1---------_ 

de Florianopolis, que no úl
timo recentemente feito o Em sua sessllo de sabbado, o 

. de 1920, montava a 4.t:338 In.titulo Brasileito de Cultura, do 
almas, das quais 19.446 ho- RIO, approvou uma indicaçllo do 
mens e 21.872 mulheres, de- sr. Am:rico Palha 110 sentido de 
via ser approximadaml'nte a ser enViada uma mensagem ao 
:S1 de Dezembro de 1938, 'de interventor Açamemnon Maga
52.129 habitantes, 24.500 per- Ihlles, suggenndo reedlçao, 

DO lo:! NGU;' porém, que essa homenagem
DA. E (MA.RA.VILHOSO) • nao era prestada ao ..Commen

• mas s\m ao s\m\>\"" \>"_
Com 2 vidros augmenta o peso 3 ki/os • \ico que tamanha envldência ti

. 
Umço IOrllli"nt. no mllndo çom 8 .I,m.ntol tonlço 

Phosphoros,Calcio, Arseniato,Vanadato,etc.
CU' d: d lo '\... '\ 

l.: & O com 8. "u.ue,l:Cu.l.O~e, 
Os PalUdos, Depauperados. 

&gOtad06, ADemlc06,
Mães que criam, Magros, 

. . 

Crianças Rachiticas. 
Superior 00 oleo de Plgodo


de 50clllhllu. 

Receber60 o eflello do 'rons
fuaiío do sangue e 11 tonifica
ç60 gerol do organismo com o 


• vera no tempo em que o Brasil 
• nllo reconhecia titulas noblllar

• Ch~~~-esse motIvo, o decreto n' 
• 692, de ontem, rectlllcou o nome 
• daqu~\\e Clrup" Esco\ar pata 
• .CostaCarneir~, tout COMt. 
• SI até 8 de Março vlndou
• ro o 4.° escrlpturario do The
• souro do Estado, Arlosto Jo

•• :~r~:e~t!~Val:gu~~~tar!~~r~~_
çl1o, a cujo serviço vem lal

• tando h4 . 12 dias jA, serA 
.• exonerado por abandôno de 
• emprêgo, 

b.~:r:~:Ún~~ ~~30ln:t~r:~ 
Historioo e Geographioo dv
Slata Catharin•. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Notlcla.se
http:E,peci.li
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É O mais rapido :, 
Homens que 	 ; avião do mundo' Pens:aoGuarany' Washington, 13 - Um no

~oOr.aeVi!~n~~I~~~b~~ee :~-~~=! 
tOrIdades reputam o mais ratrabalham pido a vião do mundo, partiu ' á rua João Pinto, 54 
de Los Angeles rumo ao ae ' l 

Se Y .S . (" :-;quet'{'\l-s(t de t Om a r h01\t~m . ii. noj1(~, nnt(·...; d e <lo1"m ir. d U:1:-: rodroruo de Mitchell Field em 
colheres (da~ d €" "' h;í) dt O Ventre-Livre l'Tll nwi~) Ct .po d e a~~ tl a. n ú n Novl1 York. Fornece marmitas a domicilio 
(~ ~q\1eç'a hoj C' Trata-se de um apparêllio 

typo ' Lockbead», que attin 
T onlc dU3S ro ~ l1(." r(':-, ele Ventre-Livre hoj<' , á noite', nnll' ~ d e ir pa ra giu durante as experiencias Cozinha de la. ordem 

ê-( C'all '!a, qll(~ Zl1nanhã p assa rá o {!iI ia ht"nl f' trabalharit com P":l I',Cr. a velocidade de 543 a 73f1 

!\Os. p~~izl"' s ma;s. ~uj f'! :Hltndt'~ do 11111nd o 0$ homens ('si()í~'a do..; fazem kilometros por hora. O arma
 ASSEIO - PONTUALIDADE 

a :--s illl . ! J(,r'1'-i.C" l r~lba ! hanl ~t"U' d (':,r.Sl nc;o e pn"CiSA.ll1 h--r I) (':: t oHl agn , os. mento é secreto, mas suppõe

i nt('~;t jno::; . o J:gaJ o, o Laço, ()~ lins . a caht"' ~'<L. o ::;angu•.' (. :1;-; nrlcria :~ . ( .1:-: 

se q1lA deverá estaI' eauiva

Ido com várias metralba-doras 	 Preços : 
Jll' ITO;; C o ('n,<!(:tltl. IJt·ii1Ól;a 1;11 ~ ni. ~ c.) ,:~lr ~..h: 5.G. Sf'TI1prC t,'!ll j.\(';:t·':1.:1 s:tt1d~ . e que diRponlia de recurso! Para 1 pessoa 65$000

Faça como clle :-: c tonli' Ventre-Livre hnje. ii noite. an t(':-; de dornlir. que permittam o vôo estratos- Para 2 pessoas 110$000
Ventre-Livre toni fka a ...; c:nn:":. t13 s '!"! lu~,~" l ;·II · (' '''' d,) <:, ~l_ ()m :'"q;o c inl csti- pllerico. 


110:"-. (' os lim. pa dn ~ suhstancia.s ini('"ctarlas c fenl1(' lllftt;t'(·:) t.. ()~: i ca:-- . Os a viões de combate typo 

«Lokl1ead» actualmente em Aceitam-se pensionistas a 130$000

\· (' rda ( 1t· iro~ \"t'l~~· n j)~ . ([\:l P liio gnult]c n W.t l':t11 :-:'ê.\1Ii ao ~ all gtH' 4.~ :í. ~ aneria~, 
serviço desenvolvem a velo por mês 
cidade de 563 a 57\ kilome

flO fh..:ad IJ e b:I \:p . ól p<'1c (' aos olhn:-::. :\ ("~ bt:'i.;a. C nos tl l~ l"\"n~ . ao <-,onU/ l U 

lpr!ncip:tl nwnte w.... t'nra~~n), r!n-.: c a. t od~l:-; os ()rK;ln~ do CfJrptJ . 

Torne Ventre-Livre Iwje . ~i lloi te. ~~~~~I~~~~~~t~d~~:8~St:i~~~:: __-_-_- 3_0_V_~_---15· ______________ í'4
48 \ e 504 kilometros por bOI·a . 

l ~(,lnbr('-se Sf'111p re: ME.U AMIúO, PRRI'l TOS5(S tO 
Ventre-Livre nã o é pllr~ant ~ SO ~CONSH_HO UM I\[M~Dio, 

T('nha ~Qtll {J r(': ~nl casa 

;;tlguns vidr~)~ de Ventre-Livre 


I A «chance» da Italia 
está diminuindo 

Roma, 13 - Segundo fono 	dr, Dialma tes totalital'ias nes ta capital, 
Moellmam o sr. HitI lls enviou de Berlim 

cOl11munica a seus pre uma «urgente suggestão· noINão ha FERIDA que resista sentido de que as reclamações 
estará ausente durante to
zados clientes e amigos que 

da Italia se limitem ao que
.0 uso d. 	 possa ser discutido sem le 

vantar grande celeuma na 
do o mês de Fevereiro

CALENDULA CONCRETA 	 França e Inglaterra. evitando 
a melhor pomada para feridas, queimaduras e VENDE-SE ra~~yl~~: a8 exigencia8 territoriais que


ulceras antigas 8a e respectivo terreno sitos envolvam alteração no «sta· 

Nilo confundir com a pomada commum de Calenduls. á Rua Presidente Coutinho tu-quo ', do Medlterraneo, ga


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as n.o 51. fazendo fundos á Ave rantirlo pelo tratado italo-bri 

pharmsclas. nida Rio Branco. Tratar com tanni!'o . 


o dr. Oswaldo Bulcão Vian E8sa restricção afasta qnalDeposltario nesta capital: PijARM. STO. AGOSTINHO Da , á Praça \5 de Novembro quer «chance» dll reivindi EXCELENTE TONICO DOJ PUlMO[~Rua Conselheiro Marra-til n.O 7, sobrado. cações italianas sÔbre a Tu 
48 IOv-1O nisÍa, Corsega e Nlce. 

Compre barato!!! --. Mas, para comprar barato, 

~~m~~~~ -na ma~~G~~a~ ~ ü~~~a U~~uiüa~ã~ qü~ a ~a~a 

~aU1Pa ~8tá ~a~~~ia ~8~~ m~~ 
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para ~diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo, 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NAO ESTAMOS VISANDO LUCROS _.- Faça-nos uma visita e certifique-se do que expomos. 

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

SEDAS: Iflló p/Mo!quiteiro, latg 4.60 ml. 12$OOOI'camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$500 

Seda loçonoé deseohodo, todas os cores ml. 5$200 CAMA e MESA: Capas de borracha impermeavel p.> ra homem uma 85$000 
Sedll laçoDDe, deseablldo, arl. "uldo, 20 cores « 6$000 C'llcha de seda p /~8!al uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100Sooo 
Sedll fsçoté naturlll de Ií!S por 10$500 Colcba de pura ~eda p/soll.iro 65$000 Ternos de casrmira para homem um .J5$000 

Seda graol1é Das corpa moderoes mt. 12$000 Colcha de !edll c/lr ft nja p/casal 41$000 TerDos de casemira para homem, optima confecção um 55$000 

S2da Bomberg p ! caml!a 10$000 1i Colcha se seda c/bico fi / cll~ ri l 36$000 · Calça de Brim para homem uma 8$500 

Sedll XadrEz, art bom 7$000 Colcha de fu~tlio (/IrllnJa p/cllsal 14$500 IEstojo de chicara J3pone· a para café : um 8$000 

Seda X,drez miudo de 10$ por 7$5001 Colcha de IUSllio c/franja p/sol!elro 11 $000 Estojo de chícara Japonesa para chá um 15$000 

Seda Laqué em lodas 110 cores mt. 5$0:JO Colcha de bico p/casal 1!J$500 Apparelho para café um 32$000 

Seda ellilmpadl', bonitos desenhol dt 7$5 e 8$500 Colcha de bIco p/so/lelro 11$5001 Apparelho para ' chá um 45$000 

Seda pllllada 11 ()Ieo (Recldme) ml. 9$5001 Colcha branca IIrt. ~uperior p/cllllal 2~$000 Pasta de couro para colleglal de 8$, 10$, 12$ e 13$000 

Crepe Romaoo IIzo, lafg. 90 c~nt. 11 $000 Colch~ branca p/casal 15$000. Maletas librc.'ite para colegIal de ~$OOO e 5$000 

Crepe Romooo listado, ultima mode 12$000 Colchll brllocc p/sdteiro de I1 $ e 13$000 Malas para viagrm d~ 18$, 20$, 22$ e ~4$000 

OrgoDGY de seda listado. Novldllde 15$000 Colcha reclame elll dlverMs core8 6$000 Sombrinha de s~da e linho, artigo garantido uma 22$000 

Jersey de sed", larg. 1,40 c 11$500 Cobertores escuros, IIrllgo de primeira 4$800 Sombrinha de tricoline listada uma 10$500 

Sede Pellt-pols, IIrt. naturlll 9$000 Ccbert:>res p/bêbê de 5$, 6$5 e 7$500 Sombrinha dc lricGiine listada, artigo superior uma 12$000 

Seda' Cloqué IIrl pellldo 13$000 Mor im Tauba1é. rc clame peça 28$500 Sombrinha para mociDha um! 8$500 

Seda Mlek, c / 11i, 111111 moda " 16$600 Morim Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franja para criança uma 0$000 

SultaDlla de l!Ieda 6$500 Morlm Oflcllll 10$000 Tapetes para quarto um 12$500 

Tafet6 IIzo, pura !eda " 14$000 Alvelado enfestado, larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13$000 

Velludo de S~da · Chllfon FrlJn ' ~, de 45 por 39$000 Alvtlodo fllmillar, encorpo e sem goma 14$500 PÓ de alrOZ Royal Briar, pequeno um 2$800 


ARTIGOS LEVES E DIVERSOS Alvelfdo ford, art. bom 12$000 Baton Michel, lodos os tons um 2$500 
Tecido estampado, Peler·Pao, novidade mt 4$500 Algodllo enfeslado, larg. 2 ml. 38$000 Pasla Kolinos uma 3$500 
FUltao PantBlla, eolestado 3$000 Algodiio eofeslado, larg. 1 ml 40 de 30$ e 34$000 Pasta Al~iyente uma 1$500 
Linho liso, typo Rod;é 3WOO Afgod6s Superior 14, larg. 90 ceDI. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo linho e~tampado 2$800 Algod60 OS/220 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
Cachi branco, typo linho 4$500 Algodlio 121, art. s(m gommll 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VoU bordado, art. moderno 11$800 Cntone brllnco Royal, Iypo linho, IlIrg. 1,40 ml 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
Vol/ eltampado, desde 1SOOO o metro Cretone brooco Royal, typo I,nho, III'g. 2 ml. 5$600 Suspensorio de seda um 9$000 
Orvaody eltllmpado 55000 Cretooe brllnco ROYIII, Iypo linho, lorg. 2,20 6 SOOO Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqullette el!ampado 45500 Crelone de cor. IlIrg. 2 m'. 5$800 Cópos de bakelile um 3$500 
Tobralco CI desenho mludo. cores firmes 4$000 Cruone de cor. la rg. 2,20 6$500 Suadores p/vestido, no~idade um 2S5()() 
LiDon lzo, todlls 011 cores 15300 Alolllhado brllnco f1nisslmo, larg, 1,60 9$000 Camisas de jersey, artigo perfeito uma /OSOOO 
LlnoD elltampado . 1$500 Aloalhodo branco lavrlldo 6$500 Tussor de seda p/terno mt 1~$000 
Foulard p. klmoDo, arl . opUmo 5$000 Aloalh~do de cor, arr. Superll'lr 5$000 lã em oovelo Pfklm, todas as cores um 1$300 
CrepoD p. ktmono, larg. 80 cent 2$600 Alolllhado braoco e d ~ cor, Iarg. 1,40 3$800 
Cblllio encorplido 15500 TecIdo p/ gUllrdanllno, I~rg. 52 ceut 2$800 . Recebemos lambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
Brim IDfantl/, todal 111 coreI !S600 Alolllhlldo p/mesa, Dt mllscado um 24$()()0 teiras, os typos maIs modernos. e que vendemos por preços 
Cretone·cbltllo, art. superior 2$200 Guarniçiio p/lllolar (140x140) umll 15$000 de ocaslllo . 
Opala em todo 81 corei 2$000 Guarnlç6a p!Jnnlar (I40x180) 19$000 Meias para h-:mens e senhoras, possuimos o maior sarti-

Opala typo SUIHO, em lodlll as coru i$800 GUllrn'çlio p/lllnlor (140x230) 28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. 

Teoldo p. repostelro,lalg. 1 ml. 5S000 GUllro 'çlio c/de!fnho de Irul~s, cores firmes 25$000 Milhares de ourros artigos que DOS é itnpesFivel citar, 

Zellr Illtodo de 1$6 e 2$000 GUlIrnlc;lio p/1 1nlllf, IIr igo de reclame 15$000 [estamos vendendo este mez por pr~c:os de Rssomhrar. 

'1'rloollae .llza e UltadD, core. firmes 2$500 Jogo de rendél p/qu~rlo (7 ptçat) 32$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 

Brlm ool/evlal 1$600 Jogo de rendll p/Qumo, IIrl. especial (7 p2Ç"~) 112$000 dias para a maior liquidação realizada em 

r~~~:ed:mC~~~II~O~:sc~~:CI t:~ S~bt~°j,r~~c~.n~~t~~:JUldll • dI! 24$ e ~~t:: Florianopolis. 

Tecido p/coloblo, IlIrg. t .4O · 4S000 Puro lIaho braDco marclI doIs zeros,lllrg. 220 ml ~8$000[O ASA D A I TRA 

TOlllbo. de rOlto, de 1$1, . 1$5, 2$ e 2$1lOO LInho branco, IlIrg. 1,15 t4$500 .J . ' 

Toalhal braDCls p/bloho de 6$11 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA tiOMENS' R F I' S h' 'dt 19 

'f ollb.. graDdel em I:ol'd p/b.abo uma 101000 Caml••• Soc:crr. Ltllo, para homcln uma 11$000 UI e 'ppe c Iml • 
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ACIDO URICO 


Dôres nos Musculos e nas Juntas Provam a 
Acção Deficiente dos Rins_ 

A caus.'l. fundamental do rheumatismo ell 
COlltra-St! na falta de cumprimento de sua 
tan·fa por parte dos rins. Estes, que devem 
elimina.r todos os traços de snbst."lIlcias toxicas 
ou impurezas do organismo, estào pcrmittindo 
q\le U111 excesso de acido urico se accumulc e 
penetre em todo o organismo. 

Estoeacido IIdeo rapidamente fornm crystaes 
agudos, á semelhança de agulhas, que se 
;liojam Ilas articulaçóes, causando a sua 
inflammaçào c rigidez e as cruciantes dôrcs 
de rhClll1latislIlo. O tratamento apropriado 

~~~~I~ ~:z;~d~~~I~~~ O~l;~~~;oos~~~s~a~~~~~rlll~l, 
por isso que as Pilnlas De Witt con

~t:glll;HI dur <i.Hi,.io pc.;; . ê nos mais 

H·bl.~:dt's casos de I hCulIlatlsmo. 


As Pi.~n!as D,: ,\l.litt actll<1fll cHr"f"ta· 

m~nt.! ~obrc os rins, devolvendo· lhes 


~:I~'·~.;~r::C~~O ~~~~~li~isIJl~~ filtros das im

s:t~~:~ ~~~~o Pl~v~.~ 1~~~vsci~pt:S:'lus:ct~ 
Pilubs De Wiu. As legitimas Pilnlas De. 


~:I:~\l ~'~!~~O~~,S~~~~I~a:~l~ci~~~a acham-se á 


Pilulas DEWITT 

PARA OS RINS E A BEXIGA 

indicadas para Rh~umatismol·lçiatica, Dõres na Cintura, Disturbios 
Renaes, Molcstias da Bexig-a e, em gemi, para enfermidade!' 

produzidas por excesso de acido urico. 

A verdadeira mentira 
do banho de leile 

RAUL DE POLlLLO 
(Redaclor de polilica Internacional das «Folhas», de 

S30 P~ulo, e aulor do «Retrato Vertical do Brasil· 

(ESPECIAL PARA .0 ESTADO,,) 

Corre mundo a lenda, mais conbecida do que se
guida, que diz que as mulheres se embellezam tomando 
banhos de leite_ 

A lenda, ao que narraram Eddie Cantor e David 
Freedman, em seu livro «Ziegreld, The Great G1orHiel'», 
teve origem num habilíssimo recurso de propaganda, de 
que se soecorreu aquelle que roi, nos começos d~ _nosso 
seculo vinte, o maior criador de «estl'êllas» da m \lSICa, da 
dansa e do canto: - Florenz Ziegleld_ 

Um dia, os profissionaili do annúncio, que se aC\la 
vam a serviço desse magnHico artista, pondo em prátICa 
um excesso gigantesco de imaginação, promoveram um es
candalo judiciario puramente ficticio, em tÔl'no da pessõa d.e 
Ziegreld. Fizeram com que toda a imprensa ~o.rte ameri
cana SI! interessasse por um processo que se diZia que um 
commerciante de leite inieiara contra o artista, accusando
o de falta de pagamento de cincoenta latas de leite, forne 
cidaa na quantidade de dURs latRs, np cincoen!a litros 
cada uma, por dia. 

I;; logico que o escandalo criado em tôrno disto não 
passava de mero recurso propagandistico, afim de cbamar 

8 attenção pública pura a l"igura do lançador de «estrêIlas>. 

O público, porém, só agora foi esclarecido a respeito_ Na 

época da esplendida arrancada publicitaria, ninguem pode

ria suspeitar do que na realidade se tratava; toda gente 


. ficou ansiosa por saber em que era que Ziegteld empre

gava tão consideravel quantidade de leite por dia. Beber 

não era possivel; fabricar queijo ou menteiga era coisa 

[óra da profissão do extraordinario animador do theatro 

alegre e luxuoso_ Que fariu, então, Ziegfeld, com tanto 

leite '! 

A certa altura, eXllctarnente no momento em que a 
curiosidade pública ia mais intensa, appareceu um 
«reporter», que «descobriu» o segrêdo: - ninguem bebia 
tamanha quantidade de leito; era uma «estrêlla., uma no
va -descoberta- do grande ZiegYeld, chamada Anna Held, 
que a usava, diariamente, para o seu banho ! 

Tambem isso era mentira. A referida artista nunca 
tomára, nem tomou, depois disso, banho algum em leite. 
Entrl'tanto, o banho de leite, puramente imaginarlo, pasiou 
para as convicções gerais, sendo incluido na lista dos re
cursos magicos para a consecução da belleza pelas mulhe
res_ Por causa disso, muitas representantes do bello sexo 
tomaram banho de leite - de verdade; e (, que lhes acon
teceu foi que sentiram. durante o dia todo, uma estranha 
pegajosídade pelo corpo _.. 

Antenor Morais 
Ci rurgião-dentistl 


Trabalhos modernissi
mos. Pontes e dentaduras 

anatomicas, em todos os 


materiais adoptados_ 

HORARIO: 


Das 8 ás 11 l' das 15 

ás 18 horas. 


RUI P. Miguelinho,6 

71 v-26 

Or. Bulclo Vianna 
-0

Conaultorlo 'Rua 
Joio PInto n. 18 (so
brado). Consultas da 
1 ia 3 horas da tar
de. Aos pobres 
Consultas no Hospl
tal de Caridade. 'S 
8 boras da manhl. 

IVendo-.. uma casa 

I 
há um anno construida, sl
tuada a rua Piazza (Estreito), 
com 450 m2, tendo ágUll e 
óssa sanltarla. Tratar á rua 
Tiradentes n. 3, Florianopolls. 

[7 30V-23 

OR. MmUBL BI~B~ID 
CLINICA GERAI. 

Curso de especilização
em molestía do Pulmll.o. 

Tratamento moderno da 
Tub'3rculose 


BRONCHITE-ATHSMA 

PNEUMOTHORAX 


Consultorlo: Rua Joio Pin
to, 13 (Sob_> - Phon. 1595. 


Resldencla: Helt.1 Glóri. 

Phon. 1320 


(onsultas" das 13 6s 15 hOIas. 

42-P_ 

..~ >< ~ 

Affirma-se Com F actosl 

_.~' .~.:,'~,'('":" "". Do fanlOSO mechanlslUo ,.pOU}lU.. E, em cada detalhe de seu conJuncto In8upI
. (. '".) \ corrente'", ao pratico e simples l'avel, apresenta o argumento de faclos, que 

afilrmam, com proN's, a superioridade d,·,,,.~V/ ~~;;~~~r1~:10;1lI::~0 ~~;o'p~~~~~~~lr: Frlgldalre - em elllelencla, em segurança, 
.qualhlH{le dm. IH"oductos dn General Motors. cm economia! 

Esta prova vioienta lhe convencerá 
da solidez de FRIGIDAIRE 

{:m (o'!'igiduil'c eheio de alimclltus. runceiouundo 
JHJl·nHllnH~nl('. foi empurrado ()om \"iolencia H atira
du ao ehüo l'OIll o choque de lodo I) seu peso. 
Em :-õeguida rui j'r~uido pam a pusi~'fLO (~hrrecta. 

Lig-adil a tOlllat!ti. (; FJ'igiduirn (~nntinuu\'i.l a fune

eionar do meslJlo modo. ALu'iu-sc a 

/::..--:") purta... e nadu.:,e ulterál'a interi· 


. '"./",-,q",,;Ç; ~;~:lil.~~~l~~. 1~~~ll~lre:~ l~~~~~et~s n~;l~irj~~~,	 pl'ovas a que H General .MotOJ'S 
~nlJllletle o seu refrigeI'ador. 

Peças 40 vezes mais finas que urn 
fio de linha, compõem o mechanl.smo 

do "poupa cor.....nte"l 

hna~inH !'l6: quarenta 'Yezcs mais fino 
do qUI,' Ulll lio de linha... 11 (IUlldra

gesimu millesima parte de um <:en
tirnclro 1 Que pl'l~ch-\:1o abwlutu. nãu é ne(~e:-lslU'ia 
lllll"ll oht('r uma peça de tão inl'illltl dlmellsfiu! 
Esta pel'rci~fto ext~aol"dinllria é que gtll"llute a 
:mpel'iol'itlade do, rerrigeradores Fl"igiduil'e. 

Nem o fogo destrre o esmalte de 
um FRI~IDAIREI 

., .,1,', Parccp.. Incrivel. m~. l' um Incto. A 
I ! t ~ ~:r;~O~~~~;~l::l,q~e ~~s7t~C::~ ('c~~:~~~ 
. _,' E, no cmLallto. em .ua pre.ençll, deli,.",~ ~~~~~l~.:C q:(~tll':; :IC:':~~al:~n~~a~~ 

Frigitlail·c, strn ao menos rnanchal-o! 
Púr isto, c por si!,," linhas illlll"""avels. Frlgldalre 
cOllfititue um verdadeiro urnamentu. 

+----------------------
Este desprendedor automatlco 

levantaria atã um homem I 

! 
Mande lIn} homem trepm' eobre L\ ga~' 

í veta de gêlo de 11m Fl"igidalre. e em

"'; ~111!;~~Il:I:~i~:~::~r:~~~~~~~, ~~~~~~~~ 
:' ,i ~~~~~:rr::::)~~~~~~~~.~r~i~:~~O~~~e~~ 
. um simples toque. 18to ê. ao meemo 

tempo. uma prova do quanto é pratico 
e do quanto é solido o novo Frlgldalro. 

REVENDEDORES FRIGlDAIRE EM FLORIANOPOLIS 

CASA MOELLMANN S.A. - Caixa Postal, 96 

GONORRHEA CHRONICÂ 
Nlo desanime 1 A sclencia progrediu e bi uma 


NOVIDADE que resolvem o seu caso. 

Maxtmo sigillo. Carta para: 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

Dôr de dente? 
~~ 


InoffeDsiva aos dentes 
Mio queima a boc:c:a. 


de 
Ceci li. R. Di Bern.rdi 
tem o prazer de commu
nicar ás suas freguesas 

que se estabeleceu á 
Praça Quinze, 11 
Communica, outrosim, 


que assumiu a dlrecçll.o 

dos trabalhos de feitura 

e refórma de chapéus,

dispondo dos mais lindos 

e modernos modelos, en

feites e artefactos rece

bidos do 

RIO e S. PAULO 


j 4' 

Vende se ou alula-se

I Vende-se ou aluga-se a CIliar
raria cRio Branco», bem coj
nhecida e afreguesada, annexao 
ao Café do mesmo nome. Tra
tar na mesma. 
96 v20-3ICasa Eledrlca 

vende medidores e 
installa os «quadro •• 
para os mesmo•• 
Preço. modico •• 

Ru. Joio Pinto, 14 

Servi\,o garantidO 
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4 	 o ESTADO::.. Quarta~lell'a; iE de Fevereiro de 193,9 

Agradecimento e missa 

Ferreira o senhora, ···········_···························1- . 	 t Adeodato Patricio 

: AI S ~1 A E S :1 ,José Zorumel' e sra. 
. Allamil'o Guimarães• Aconselhamos o af!lIDado LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- i I 	 I 

Vaz e sra., pais, cu
nhados e.irmãos de 

• mento Barata, .professor de P~Uoll>gIa da Faculdade de Me- • 
• dicina de Porto Alegre. E' lnfaWveJ na expulsa0 de vermes, .~ ANTONIO CARLOS FERREI• tal como lombrigas oxJurus, ancylostomus, etc. 30 annos de •. 	 RA, tragicamente morto DOo t1CONTRATOSSEQ• 	 uso têm demonstrado a sua eHlcacla. • dia 10 do corrente mê8, Da 


cidade de BlumeDl\u, vêm,
E' DE EFFEITO SENSACIONAL profundamente contristados. 
..Icas ou simples, grippes, resfriados. rouquidões, tosses co'" por este meio, agradecer as 

~ P CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis •• escarros sanguíneos, dores r.o peito e palavras de confôrto que lhes 

: 	 DI:.POSJ1ARJO.,>: : • Nas tosses robeldes til traiçoeiras, nas bronchité. chro

nas costas, Insomn'•• 
e fraque:ra geral, falta de appetite e febre, o CONTRATOSSE enviaram 08 61'S. dI'. Joaquim.11 . é o remedio absoluto, herolco, que não falha. Etticaclsslmo 
na tosse dos tuberculosos 'omando-o convenientemente. O Breves Filho, Nicaclosr. o 
CONTRATOSSE ia recebeu mai" do 24000 aUestados ver 61'11., sr. Nestor Heusi, os Iunc
dadeiros. Tenha.n cuidado! Não se deix:em enganar. Accol cionarios da E. F. S. C" dI'. 
lem só o CONTRATOSSE. que ê baroto. não tem resgu.rd. Peder

neiras, director da Estrada de -·~~.GUE; ;;U~! sl.~;·1 .0 agradabilíssimo. Temham-no sempre em c •••• Avila, dI'. Humberto

Carlos Hmpcke S.A. 	 LLOYD BRASILEIRO 1 ~~!r~~t~~g~l~::W:;.o~~i~SANGUENOl "PATRIMONIO NACIONAL" ~~~~?\i~:n~~·li~l~~~~...~rl~iU!c:~:Matriz: FLORIANOPOLIS LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (1'111'11 o Norte milia, Gustavo Biichele e faF1l1als em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages. no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL- milia, Antonio Pereira, drs.(Flrllull Ilemi)Laguna e S. Francisco-Mostruario em Tuoarão CIDIO-, .COMTE. CAPELLA., e «ANNIBAL BENEVOLO· . Oswaldo Bulcão Vianna, João 
E' o uoico forliflcllnle 00 LINHA PENEDO/LAGUNA: "l\iURTINtlO. e .r.fIRANDA. .José Cabml, Ivo d'Aquino e 

REFRIGERADORES ELECTRICOS muodo com 8 elemeolos LINHA ílIOjLAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO. . família, Marcilio Medeiros, 
10Dlco!!: Pnosphoro, Cal TUTOYA/FLORIANOPOLlS E1yseu DilJernardi; Walde 
cio, Arseolalo, Vanadalo, F R E T E S D E C A R G U E I R O 5 maro Fert'eira e dI'. MAdeiros 
ele. Com o seu uso DO fim 

de 20 diD:!I, DoIa-se: PROXIMAS SAlDAS: ~~~I~nt~sfllem~~igeOSa J~d~~ti~~ 


l ' - Levaolameolu gerai NORTE: Ieto, que acompanharam os 
das fôrças e volta IlDmedla ASPIRANTE NASCIMENTO : dia 21 do correDte !lara Reus despojos até sua Ílltima 
Ii do appellte; ltajahy, S. Franci~co, Sanlos, Angra dos Reis e Rio de ' .la-lmOl'ada. 

2' ..DcssppDreclmenlo por neiro. Aproveitam a <Jccasião para 
completo d,s dôres dc ca CVBAT,\O: dia 24 para Paranaguá, 'Antonina, Santos, convidar a todas as pessoas 
bcçn, lO$\llBnla e nelvo~!~, Rio de .Janeiro. S. SlIlvador,' Recíle, Macá u, Areia Branca, Ide suas relações e parenles 
mo; Aracaly, Fortaleza, Camocin e 'T lIloya. para assistirem á missa por 

3'--CombAte rldlcal d~ COMTE. CAPELLA: di:! 25 para Puranagllú, Sanlos. Rio alma do saudoso extiocto, 
depressilo oervos! e do em de . :Janeiro,. VíctÓl'ill , C!HIIVella8, Ilhéus. S. Slllvador, Arll-,I que mlln.dam c~lebrar.' na pro 
m!::!"~dment(\ (i't; .nlhos 05 COJU e ReCife. 	 xlma qlllnta-felrd, dIa 16 do 

. SüL: . IcorreDte mês, na Catbedral 
4' - AOllm::oto de pese COMTE. CAPELLA : difl 17 para Rio Grande, Pelotas Provi~oria (ígreja No S. do 

variando de 1 a 3 kllos; 

seX08; 

e Porto Alegre. 	 i ~B~g~~~! ~~ ~o~~a~~ci ~~':::~:
O Saolloeool ~ uma IIrln

de descoberta sclcoUflca.- DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- radi6simos a todos que cOJU
0,,10110 de. dr. Mliooel Soa elA AOS VAPORES 00 LLOYD BRASILEIIW. ~~l;~~e~e~~ideaSá:. BCtO de re 
r l!S deCo~hi :-______; Ao povo de B1uml!nllU, o 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 

I
pai do extincto confessa-se 

Dol's modelos (de 90 e de 120 litros) Agência-Rua João Pijta, Armazem - Cáis Badaró, gralissimo pelo confôrto que 
IImbos de umll ecooomla sorpr~hendtole, polsl em 24 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 lhe deu, por occasião do 

borlls consomem meDOS eDerglo eleclrlcll do qoe om ~_________ I triste acontecimenlo.I 
ferro de eagommllr em 2 borlla de IIrrvlço. 

Mantemos em depósito todas as peças sobre- H. C. DA COSTA -- Agente ( . d 
sslente8 e mesmo mecan18mo1l completos. ----------- 1\' umprm O uma 

Em CIISOII de dUllrrilDlol 0:1 proprletGrloll serão IIUeo

dldos ImmedtlllllmtDle, .em ne:celsldade de IIguerdllrem 

11 vlndll de peçlls 00 devolvfrem oa rdrlgtrr.dorel !,lIrll 	 PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 1 EeD;~O~~:b~Cm~~~t~~I~~7: 
serem oonscrlndos em 5i'io Plllllo ou 00 Rio de Janeiro, 

Não faça experiencias I i~~~~~!s~i':~~d;e~~~e~/c!~f~~n~: 

.......,.....,1'-------== flme st fLIXIB Df N06UfllA !~~!*!:~o8:::g:d: re::n~~o ::m:r:~ 

MEDICOS E DENTISTAS 	 uma prome<sa que é a dlvulgaçlo

' I ~ J .tl .I{ I , do melo pelo qunl me sarei deDo Ph Ch
Registrem '"US diplomlS, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. armo Im. - "0,,,0 ...0 .. YO t)" y(!,ra IhOF~;~~! ~~~~~~~\~. c<!o':ne~I~~I~~~Ô

Sandalias Combata I SYPHILlS • o RHEUMATISMO de ser ulll 6a pe. soos que o"fIrem
F. C AS T R O do meemo moI. Ha multo que era 

ruo Mexico n." 164 10.0 
..111 101, 101A - E,plon.d. EM TODOS 05 SEUS PERIODOS I conhecido em COSB como doenlide liras 	 do apparêlho digestivo: -EUe loUredo Cul.llo - Rio d. Jonliro. mullu do eslom.go., dizia Iillnhll 

para v~r~,º_ 50 ANNOS DE TRIUMPHOS I seohora peoDliz;da. 
Inlormoçõ., 9roli, - Remell. .êllo. TEM ' O " SEU ATTESTADO- NA VOZ DO POVO

:~~~~~~~==~====~lll d~~~~~DOSh ' d qualidadesSOffna · amais eum 	 Dr. Joaquim Madeira NevesTAMANCOS MEXI
CANOS para Medico - Oculista. 

formado ptlll Pllculdllde de lvledlclDII dll Unlvershlllde 
do RIo de JélDclro 

TralameDlo cllDlco e clrurglco de lodlls ali moleslles 
anno, de rheumatismo ~::~~~;h~n::~~~: 

dos olbos 
Cura0 de IIperfelçoemeolo DII especllllldllde, com o dr,

Artigos para sapatei Pllulo Pilho, DO Serviço do Prof. DavId 5ao:loD, 00 Hoa
ros e selleiros pilal dll Puod~çlio Gaffr~e-Gu'Dle do RIo de JIIDelro 

articular, agúdo! nés-LuviIS, etc. 

Diz Jlluuzrla Garcia. rlsldenle á Aveo:dll Benlo Compl~tll IIPparelhegem para eXllmes de SUII eapecllllldodeGODçclves, em PelOlas, Rio Grllnde do 5ul: Cortume e Fábrica . Eleolrlcldade Médica, CIIDlcíI Gerlll«SoIfrhl , bá mil II de um IInno, de um rheum~
Ilamo arllcular, eilldo, C(1m d6rn IIllózea por todo o de Calçados CODsollas dlllrlameale dlls 16 6s 18 
corpo, upecllllmeDle DOS lorDozellop, loelhos e braços, CONSULTORIO RUII João Plolo 7 sob. Teleph. 1466 DR. CARLOS DE FREITA~; 
telel joi bostllD!e lochedoll. que me Imposalbllilavtm .BARREIROS. RESIDBNCIA: Rua TeneDte Silveira 57 TELBPH. 1621 
de Irabalhar DII miDhll pr<f·srllo de cczlI,heirll. Tomei De lado, vivIa em conBtante fe· 
muitos rtmedlos IDdlcados parll fllSIl molulla, por6m, I~=========:====:====~---- glme: qu.lquer allmenlo maIs forte 
101 ludo um reeUIISdo. PIDlllmeotl', IIconsdbadll por r:3~~~:~:.-~:n1l~roPS~~d:~!~vah~r~ 
mInha u·paIlO~, que me ffll mullO dv.dtcllda, ruolvl -Ivel na ' bõc~a do eslomago, umaI 	 I 
lomllr o depurlltlvo .GALENOOAL,., I! ~m IAo boa ho	 AzIa 108upportavel.

E do certo pooto em dlanlo 08ra o IIz, que, b(>je, POII~II IIlfirmllr que me IIcho fil AL~Bureux• 	 maleM a9 aggravaram tanto que
dlcalmcDll boa com diZ vidros dl/lI~e maravilhoso me IIzeram peo@ar Rté que tlbha 
remedlo. O referido é 11 expre8sll0 d/J verdllde, laolo 'Oepõ'llo: R_UIC. M.f", 39 	 ~~r:: :: ~~!O~~~~h:v:a;a':U:I:~al8lm que. por Ir'otldllo, offereço·lhe meu relrato e oerB, poIs jli IInh~ leito U80 de In-I831a declllraçlio, :1l1rll o uso que eoleDder. 

Pclola~, Rio Grsnde do Sul. 21 9 ~ai~~~sr::f.~~II~d~ ~e~I~:.:~e·l~ 
JANUARIA GARCIA _____.____ __________.. _____ '_ --- - , - .. --,,- --- - . , .. . ----- ---. . - .. ~u:~:S~I~~eded:x~~r{~!~I~~ ~mllft~ 

Como teltemuDhas: Bmino da Silva Tavares LÃ :E CRINA DE ANIMAL xlr CioIra. Conlelho abençoado IDr. AristilÚS RtRO Magalhilts 
Dr. Augusto de CERA E MEL DE ABELHA ~b~~r~:r ~~~~~~8~lgr~e~~~~ce~: 

(TodllS as IIrmlls recoDhecldlls ptlo Dot"lo Dl
mocrlto Rodrla'uu da Silvo). ~~~::~:~o~W!~y:: :~~~~~!:d:,p~:g~-~~r~ J~~~o~f~RA. ~~::i~~O'g:8?r~~I:~e~~~:f:' I~~a~~e:!:Paula Rua Sta. EphigeDia ao 97 - S. Paulo - Eoderêço 'l'elegra- :~:~:~e~~':2~' ;ô8:~or:il~~0 q~:

O· RHEUMATISMO, molelltia doloros/l e tie phlco Daprá - S. Paulo. BstoU radlcalmenle curado.MEDICO
formoate, leIa elle chroalco ou feceote IIrtlculor, mus -DoeoÇAS de seoborls :=:::::::::::::::::::::::::;::;::;:::::::::::::::::::::::::::. do~~~,:!~e:u, ~o~~ru~afn~~:, Be!e~:
cular, cer.brlli ou .Iolloso, Iflllado pelo grllude depu cendo o temor da publicIdade, eu
rativo toDloo . do allOlrue «GALENOGAL., deaoppa Partos nlo healtel em vIr a público alleo
fece PIIIII lempre com poucos fra8col. Ahl esl6 11 - OIJll,aCô. - lar OI benellclos qoe me Irouxe oo advogado 

Elixir Clolra de Puchury. FoI meo- provI!. ICONSuLTORIO José Accacio Soares Moreira mo uma promrSSA que fiz. E' um
Rua VicIar Meirelles o , 26 	 8anl0 rE'medlo, que laz realmentecommuolclI aOI MIIS clleDtes dealll cllpltal e do laterlorEncontra-se em toda8 as Pbarmaclas as 10 1/2 e 'das 2 as 4 horas 	 maravilhas no Iratamento dOI ma·

do e"lIdo que C:OOIlDIUI 11 exeroer lua proflHlo perante a lei do I Inleollo08 e do ellomago.do Bra8U e Republlcas Sul· Americanas_ Tel. 1406 Abl Ilca, ar, redador, ell6 allel
N. &5 Ap. L. D. N. 8. P. - N. ge6 RealdeDcla: VlscoDde Ouro Côrte de appeJlação lado da mlnba gralldlo, que peço

Preto, 42 - Tel. 1M5 _____________-"Iuldade 10Uredora•.publlolr como um serviço , buma
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IO Estadoll:··(·········N·····~···N······H·····k··:·!1 
:':::. ~::'::::Q. I mpresa ac. ue av." mpc eI
1 

ru Jo!lo Plnw!l 13 •I 
. I~ Tel. 	 10Z2- Cx. pOllal 139 .. 

A5!!IONA', URA!! I • I-Na ClIel/al : ! • 
Anoo 40Sooo ' . 
SIlmeatre 
Trlmootre ~= ••
)(1Ie ~sooo • 
Nomero "vutlO ,~oo !. 

Nü lnt~,lui : IAnDo 1$100 , . 

AnDonclo. mediante cf)ntrllcto.I 
o. :~~~:!··:r'~e:'~e'!-~~vf~:~ lca . •• 
.\ ~o:~:ee~:m:~~:a:~!u • 

artigo. uatKDado. • 

L til-I 

~ eI 	Ao: 

• 

: 
Qulnla-felra dia 16, IÍs 19. 

bordl!, DO .mdar lerreo do. 
predlo da rOIl Comelheiro Ma- • 
Ira 0.° t4, serão vendidos em 
lellllo 'IDolS e ~u;lerlores mó- • 
vela. Iodos p<:,leltos e bon~. • 
iI saber: 19c1dde1rll nova la- • 

quarto de casal com as se· 
iulotes plÇIl,: 1 gU8rde-rouplI 
com espelbo de crY8tal oy~1 
1 penteadelril cem espêlbo
oval, 1 Clima de casal com 
colcblio e u!rado de arame, 2 
bldel8,2 columna5 para flore~ ; 
2 lDperiores ~Iageres com mar· 
more cinza e espêlhos de 
ClptllJ, 1 buffd com vidros fa 
celado" e madl!lrll trabalhad~, 
1 bullet laqueado de tzul, 1 
mesa redonda laqueada d? 
IIzul. " cGdelras laqueadas de 
azul. 1 gu~rda-comlda amarei 
lo. 1 I grupo de vim?, 1 fo' 
gAo eiectr\co, mesinhas. 1 pid 
-eie JOUÇIl com torndra. J con 
goleum, 1 trilho para corre
dor, 2 camlls para soltdro, I 
mesa elilsticll com 5 taboaa, 8 
cadeiras para sais de laD tar. 
1 guarda· roupa amllreHo, 1 
peoteadelra 2 molduras p8ra 
quadros, 1 e3tante armario pll' 
UI livros eovldraçada. 1 mt
.Ioba tnvernlzadl', com gllveta 
1 grupo de junco com pés 
de borracht', constaodo de I 
mellnba, I lofá. 2 poltrona!, 
2 cadeiras slmple~; I quarlo 
laqueado de cõr r088, con!
tllndo de 2 camas para !o:tel· 
ro com colcbõlS novos, I ar· 
mario para roupa. mesioha de 
cabeceira; I quarto I~Queado 
de verdz con!tllndo de 1 CII 
mil pllra aollelro com colcbllo 
DO\'O, 1 armarlo par J roupt',
umll meea para eSludo e uma 
malnb. cabeceira; uma me· 
ta tala jantar, 4 cadeira~. um 

ca,a estar' aberts. 
67 3V2 

Dr. Saulo Ramos 
)(édlco e operador

Ex-..lltenle ero proleNor
BraDdlo FUbo 
810 de "a.elro 

Bçeolall8la em Parlo.. Mo
tMtlu de 8eDbor.. - Uro
logla .-;,;t:n:eal8e:o Appa· 

Coolullorlo Rua Joio Pinto,?
TelepboDII - 1.841. 

ReeldeDClli: ROI Vllloonde de 
Ouro Preto; 11 - Telepboue

1009. 

tIS P. 


Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl 

Hoepcke" e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max". 


SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 

...-- • 	 . 

Linha FPO.",_-R', d. Jm'" ILi..", F"Ii'_-R', d. I""""I Li" .. """""", Escala Itajahy-S. Francisco I 	 Lagu·na. 

=::e ~ i: Paquete . ear! HU!pcke' dia 1 

Transoo r~es S~~t~~~~~aQ'eiro~ Z 
. . ~ Ie cargas. 

«Anna- • 8 
:~~In~.crpcke. : ~~ 

Saída á 1hora da madrugada. 

Escala São Francisco 
T ransporte de cargas Tran~PQrtc de cargas. 

Paqucte «Max' Paquete «Max. 

dias 7 e :::2 dias 2 e 17 

Embarque do Srs. passageí- Saídas ás 18 horas p. 111 ' 1 Saídas á 1 hora da 
ros até ás 22 horas das vcs- madrugada. 

peras das saídas. 
Ordcns de embarques até ás IOrdens de embarques até Ord~n s de embarques até 
12 huras <las vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperas 

saídas. 	 das saídas. .. ........ .... . . -' -

quudll d~ azul, 1mobilia de •• *~e6_e_6,i~~ ~· 't~_ ~O.· ~~",1lte~0a~.Q.CD,:ua.a..... 

Observações: ~rseia~S~!Ji~~t!e~~ore~:~?~~:~· dne
Oa~~~:;f~~ri~e ~~ccT~:: 

E' expressamente prohibída a acquísição de passagens a bordo dos vapores. _I 
«RI.ta ,\'~r~~~. o muvimento de passageíros e cargas c leito pela trapiche sito • 

" 	 I 
Para mais Illlormações, na sede da 

Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke ' 
á rua Conselheiro 	 Malra n.· 30. • 

• 

AUGM ENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vl.COMDOR 

I 
Svndicato Condor Ltda. Agentes I 
Carlos HC8pcke S.A. Rua Conse

lheiro Mãfra 35 Teleph. 1500 

~ia::I~·':fem;~:ia~~u'::~CIl:a:s~ 1..================;;;;===
de c:ual e laltro de móis, um 
guarda.tudc:> com 3 portas. 
aendo uma com eSPêlhc; uma 
prateleira, 4 cadeiras de vi· MEDIDORES DE LUZ 
~:' ::r~tI~:i,:r:~~'~~:;e1~i~l!~ Precisa V. S. de medidor para sua instal
tltente~, uma mesa com pio lação? Procure obter na INSTALLADORA 
para cozlnba. páu! de corU-1 DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
nu, um porlll-cbapec8 de SIEMENS, com absoluta garantia. porque 
ferro, quadrol, umll 8ala de é O melhor. 

~1I:~~~m~o:."~~lIcie ~:8~1; ':I~: R. Trajano, 11 Phone 1674

dt:rÍJ.No dia do lelllo, 1I1~=509================V~-~5~'}~...I111 

ISiemens Schuckert S.A. 
Materiais electricos em geral 


DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 


Instelladora de Florlanopolls 
R. Trajano, 11 Phor"le 1674 
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Banco de Crédito Po
pular e Agricola de 

Santa Catharina 

ASSEMBLÉA GERAL ORD!
NARIA 

o Consêlho de Administra
ção do Banco de Crédito Pu· 
pular e Agricola de Santa 
üatharina. de acõrdo com o 
art. 23 de Eeus estatutos, con
vida os srs. accionlstas desse 
Banco pat'a a Sessão de As ' 
sembléa Geral Ordlnaria, a 
rea!lzar·se em sua .sede á 
rua Trajano no 16. ás 14 ho
ras do dia 15 de Fevereiro 
do oorl'ente anno, aflm de 
tratar·se do seguinte: 

a ) approvação do relato· 
rio e parecer do Coosêlho 
Fiscal. 

b ) eleição do Consêlho Fis· 
cal e seUR Suplentes. 

Florianopo!is, 30 de .Janeiro 
de 1939. 

51 5v-AIt.·5 

OH. RICARDO 

GOTTSMAN 


Ex-chefe de cl/
n/ca do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prors. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 

Li1·ut·gia Geml 


Alta cirurgIa, gyn e 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos. 

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plast1ca. 
Consultorlo á rUIl Trlllll

DO. 18 (dlla 10 áa 12. e 
dlllS IfI áa 16,õO) Tele

pbone - 1.28& 
Resldencla 11 rua Es· 
teves Junior, 20. -
Telepbone - 1.131 

IVENDE.SE ~~:!'j::~
com lOS metros de Irente, por 
800 de lundo, lituada Da ci
dade de BIguassu com dual 
casal pequenas. calesal. gran·
de mandlocal, pastagem e ma
to cerrado. Trata'lIe com o 
dr. Fulvio Aduccl,6 rua Joio 
PInto. 18 (sobrado). 

481 v-fi4 

• 
.' 

• -
• 

• 
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J 	 DnhillCompGn"'8 AlIian"1IUI ui -"til I\pU uH uallla» 

Fundada em 1870 Séde: BAHIA 
Seguroa Terr••tres e Maritimos 

Capllal Realizado RI!. 9.000:000$000 
Capital e Rcacrvaa RII. 57.000:000$000 
Bens d~ raiz (predloa e terrenos) Ra. 16.054:SIOO$749 
Seguros eUecluados em 1937 Rs. 3.169.671:154$834 
Receitas em 1937 Rs. 22.535:211 $090 
Slnhllro!! palfos em 1937 Rs. 3.797:õSO$0ã0 

. 

I• 

• 	 ' Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

: 
Suecursll DO UrugulIY~ Regllllldorel de IIVOrlllS e Repre

acnlanle!! DOS principais cidlides dll AmerlclI. 
Europa e Afrlca. 

Agentes em f'lorianopolia 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA I'ELIPPE SCHMIDT N. 39 

Caixa posta1l9-Telephone 1083-End. TeZ. CALUANCA_I 
Escriptorios em Itajahy, Laguna e 

J..?_~Jlumenau. Sub-Agente em Lages-, ' 

'==~======~~~====~=~=~ 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 
............................. 
Clube de sorteios em 

mercadorias 

Anno Novo••• Mova -Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidavel ... Fantottico ... 

Tu~o,por 1$000apeftl 
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s Ü ESTADO, 15 dê Fevereiro de 1939_ 

uma pro
priedade 

com 10& metros _de frente, por
800 de fundo, situada na ci
dade de Biguassu com duas 
casas pequenas, cafesal, gran
de mandiocal, pastagem e ma
to cerrado. Trata-se com o 
dt. Fulvio Aducci, á rua Joao 

IPinto, 18 (sobrado). 
481 v-64 

LA VANDO-SE COM O SABAO 

~~VIBaB. ESPECIALIDADEII 
de WETZEL & CIA.-)oinville (Mal·ca registrada) 

POUPA-SE TEMPO. DINHEiRO E ABORRECIM}~ 1 ~I ( 
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