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 lOs po~eres ~os governos 

estaduais e muniCipais

o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA 
---	 Aguarda-se a regulamentação do decretoDirector-gerente: Altino Flores 

PORTO ALEGRE, ' 27. - Segundo o decreto há pou-
Baixado o decreto do p re- co baixado, 8 . excla., entes 

ANNO XXIV' Florianopolis -- Sexta-feira, 28 de Abril de 1939 N. 7650 	 !!fdente da República, fIIgu- de partir, enviará ao minis
lamentando as funcções dos tro da Justiça a relação de 
interventores e prefeitos mu- todos os nomes dos compo
nlclpais, surgiram logo dl- nentes de seu secretariado.Optima lei versas medidas a serem pos- Dentre esses nomes, aquelle 

tllS em prática, de acôrdo titular escolherá um para sub


francesa com os varlos dispositivos da stituir o intenentor, baixan

nova lei. do a respeito uma portaria, 


Tanto no Rio Grande como designando o substituto even
o decreto aS8ignado em outros Estados, diz I) tual. 
no dia 24 pelo presi .Correio do Povoo. o decre- Essa medida será adoptadente da República Fran , to velo criar algumas dlrri- da caso se verilicar o impecesa. estllbelecendo pe cUldades, motivo por que dlmento não iDferior a 30PARIS. (V.A)- O jornal «Ce Soir. publica o seguinte telegram  nalidades parll os actos se encontr~ dias_ Quando elle exceder áaté agora ~liode exoitaçll.o, que visem 
provocar seRtlmentos dema de Mulhouse: «As deserções no exército alema.o de trabalho são 	 em pleno vigor o decreto-lei queIle prazo, o substituto s. 

cada vez mais numerosas. Noticia-se que um membro da Frente Ger	 em questão. • rá. nomeado pelo president<todlo e dlscordla entre 
manica do Trabalho atravessou a nado o rio Rheno, perto de Ottwur franceses, por motivo Ci~:tea~~e~: jO~~~flOf~i o~_ da República.
shein. Noticia-se igualmente que um soldado com 22 annos de idade, de raça ou de rellglll.o, formado de que se aguarda a Assim, diante do Que determi
pertencente ao regimento Anks, atravessou o mesmo rio, a nado, per foi recebido com satis  regulamentação do decreto- na a ~ova lei, o ceL Cordeiro 

[ação pelos circulos cato de Basiléa. Ambos declararam que não querem mais supportar os 	 lei para se adoptarem provi- de Farias. remetter~ _dentro d~ 
thollcos autorizados da· dências quanto á. situação dos poucos diaS, ao mllllstro Fran rigores do trabalho germanico e que desertaram das fileiras em con' naçllc.qUi'llla generosa prefeitos inbibidos de cont!- cisco Campos, a lista de ~omes

) sequencia do máu tratamento e da pessima alimentação>. Os referidos circulos nllar no exerciclo dos car- de todos os seus secretanos d~ 
assignalam que essa gos, assim como outras rela- Estado.
providência vem refor clonadas com as 8ecretarial! No recenle decretu baixado 
çar a legislação vigen de Estado. pelo govêrno federal, regulamen-

Si Hitler inSiste em 	 te e constitue, ao mes Pelas últimas noticias re tando as atlribuições dos inter
provocar a guerra 	 mo tempo, um entraveDiminue a opposição cebidas, a regulamentação ventores e prefeitos municipais.

á propaganda racista e Borá feita dentro de pouco figura a criação do Departamen
um motivo a mais pa

-litler insiste em provocar a guer talvez depoIs de ter conheci- dez membros, cuja luncção será
WASHINGTON, (V_ A_) - .Si polonesa contra a 	 tempo, pelo govêrno federal, to Administrativo, composlo de 

ra o respeito aOR valo
ra-, eis o lItulo do editoria l mento de dúvidas surgidas a de estudar e opinar sObrt cerres espirituais,cooperação sovielica Como na maioria dos 

palses democratlcos, ondo -Oally News-, orgam liberal 	 quanto á interpretação de t05 projectos de lei da autoria 
de Washington_ O jornal traça 	 dispositivos da lei. dos interventores federais.

de a liberdade indivium quaJro das consequenciJls VARSOVIA, 27 - certos' apparecerllm na imprensa 	 Telegramma publicado on- Espera-se, dentro de poucos
dual ê zelosamente re8que teria a derrota da Grã·Bre- 81't1i os, que npparecem na apenas quatro dias depoIs 	 tem, pelo .Correlo do cPovo», dias, a nomeaçlio. pelo presi
peitada. a lei francesatanha e da França para os Es· imprensa d.e Vursovia, visi- qne o .Porannyo, jornal om 	 informa aproxima cbe2ada denle da República, dos mém
reprime a diframaçãotados Unidos, e escreve: cA der- "elmente ditados. pelos Inte- lelal fazia crftlcas acerbas á 	 ao Rio de Janeiro do Cel. bros do novo Departamento,
contra cldadll.os, mssrota da Orli-Bretanha e da Fran- r~~scs do momento,. eão con-\ polltlca russa, re~embrando a 	 Cordeiro de Farias para tra- sObre o que, em sua proxlma
não contra grupos deça as reduziria á Situação de 61 ..erado~ pelne dlplomalas lI~vasão da PoloDla pelo exér tar de Importantes assump- viagem ao Rio de Janeiro, o cel. 

potencias secundárias. Suas es- : estrangelro.s como Ilssigua- Cito vermelho, em 1920, para tos administrativos do Esta- Cordeiro de Farias ttrj occasiãoindlvlduolI. As colecU
vidadell religiosas nAoquadas seriam confiscadas pelos lando a eXlstencla de mais concluir que o pais nlio de do. a tratar. 


vencedores e novo eQuilibrio de calor nas frigidas r!'l~ções via permlttir lIoldadoB rUSS08 
 tinham até agora na 
ôrças se criaria na Eumpa e russo polones';IlI. _Acredlta ' lIo em seu terrltorlo. França nenhuma arma ••••••••••••1•••••••••••• 

na Asia contra as duas Americas. que as negoclllçoes entre a _____•______ 1 legal para se defende

Como unlca potencia americana Inglaler~a e a RU8Sitl, em 
 rem contra as Imputa
forte, não teriamos mãos a me- prosegt:l~ento do pacto para R~tá3 trlate, mttD amOr' ções diffamatorias. Ape : Grall.de descoberta : 

sar de que o racismodir. Oeverlamos gastar bilhôes .~eler Hlller.>, tenham.produ- Tens bronobltei não figure no program • para a mulh_er •de dollares para reformar a de - z~do um resl~ltado satlsrtlcto- , • IA , ma de nenhum partidolesa nacional. O equillbrio euro rio na PolonlB. AlgumsR peS·I Il~ jdJ com 0lB8 

peu actual nos permitte viver 80as pensam me8m~ que a I 181 de Nosso Seabor, 
 polltico, a necessidade 

de preencher assa lanUnla segurança relativa; mas, Inglaterra consegUirá recon- ~ó te sal'l !I tlONTHlTOSSE ! 

51 a Ora-Bretanha e a França clliar certos pontos, altamen- da legislação fran
cuna 


cesa se Impôs. O mi
fossem destruldas e a alliança te dlvergente_s da~ relações Iltllianos di'PO',to. I de nistro da Justiça pare • (O Rqalador Vieira) •aggresslvll de paises poderosos polo~0-sovletlca8_ f d d . 

e avldos de territorlol pudesse A Imprensa refere-se, sym- en er a emocracla 
 ce ter-se Inspirado na : A malheI não sol/rera dores : 

legislação vigente quanagir deseRlbaraçadamente, n09- jlathicllmente, A Russia, ago - CHARLEVILLE, (V. A.)-	 • ALIVIA ,)5 COLlCAS UTERINAS EM 2 NOi,~_IjS •
do estabeleceu que10 futuro seria sombrio... Só te- ra que fulla "penas um Qnlnhentos Itallanoll imml-	 . ' Emprel?a-:>,~ cr,m v,mté1ll~m pllra • -.quem se julgar dlffa10011 dois meios de escapar. dia para o discurso de Hi - grados do Depllrtc.mento de 	 • combaler ~a Plorell Br/lnc!ls, Cc!!- •mado poderá Intentar aUm se chama victéria para a t1el' ao rasso que, antes, o IArdennes reuniram-se, no • cus Ulerinoll, Menstrua;s, epós o • 

França e a Orl-Bretanha si h01l- pais se recusava a receber dia 2;'), em frente ao Monu necelaarla acçll.o judi
cial . • 6~~~io~emarralJ'il~ t Oore~ noa ...,.r guefra. Na opinUlo dos te- auxilio rU8SO em ,homens, lI- mento dos Mortos da Guer


chlllcos as possibilidades de paz mllondo-81l li aceitar apenSR ra , com b.sndelrss e retra • S' podemllo calm"n!e e Regu- •
Os clrculos dirigente. 

ou de guerra silo quase iguais e matorlal de guerra e provi- tOI! de GarlbaldI, e votaram, 
 da Igreja de França ap 

provaram sem reservas • kdor por eXCE'l\€octa. • 
o mesmo acontece quanto aos sões. Entretanto, .aql1e.I188 re- por acclamaçilo, uma resolu	 • I<LUXO SEOATINA. pela IIUdo novo decreto. Em pri	 • 
prognosticos sôbre quem será o ferencl8s dos JornRls silo çlio em homenagem ao pre • COl'!'prov!lda dllcl!cl!l. é rfceHadll e 
vencedor. Assim a vlctória ou consideradas como bastante eIdente Roosavelt. meiro logar, porque 
a derrota podem depender de signiliclltivll~ . _ Declartlram essell l.mmlgra permitte que a Igreja 8e • porfL~~OJed~~~:ICeO:~onlril_ • 
Illguns aviOel ou canhOes a ma- O «Kllrjer Warszawskl» diz dos que, em caBO de guerra defenda com mais em· 

• ~e em todil i'! p~rle. •clencla, si por aca~o uma 

legundo melo consiste em ap rU8so-polone@a .!le!;envolve- e outras nações, tomariam a 

15 de um lado ou de outro. O que a solução pura a pollUca do fascismo contra a França 

o[fensiva anti-clerical 
vIesse paz ••••••••••••1••••••••••••parelharmos desde já e da ma- se, ul~imamente, de man~ira defesa d~B democraclss. perturbar a 


neira mais efliciente a defesa na- pe\'[eltnmente satls[actorla>. Conclumdo essa resoluçll.o 
 religiosa que há. ac

clonal». Com relação li RU99ia, nug- convidaram todos os iromIgra tualmente; em sel{undo 


logar, porque constitue

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.1 :oe:~:i:rl~~s:s ~~:~~::!.~~n~!~ ~~:s: a::lgn:~g~j!m;~~pr:~ uma arma preciosa pa


ra combater o racismo,agora estilo aendo observa- exércIto (rancês, de acôrdo Os Italianos intelligentesDr. Manoel Pinho condemnado pelOS pa

DoeDç-ae de eeDb~ru Pnrtos jornal. Sem\llbantes artigos leis. 


!lOB, commenta o rt!ferldo eom 08 recentss decretos 
pas; e, finalmente, por


-VI.. urinArias -- Opcm.çOel-- que contribue para re
 sentem o «piso» germanlcoCIlDica méd!ca -1'c.te 	 forçar a união entre 
de 11aOOula8 endoorlD.'. franceses, preconillada PARIS (V. A.) - A senho- ção de precisar as respon

CONSULTORIO: ra Oénevleve Tabouls escre- sabllidades de cada um - 1\incessantemente pelos 
Rua Jollo Pinto, 13 (sob) Iar. Armlnio Tavalls - UU~IO~S, IDRIZ, 8A86AltR ve no «CEuvre.: «A concen sua oplnUlo favoravel a umadirigentes da Igreja em 

Pbone 1595 traçll.o deertectiv08 alemães resposta conclllatoria. DeFrança. 

RESIlJRNCIA: 
 Clrurgilio-EspeciaU8ta Asslslsnte do prol. Sanson na ltaUa prosegulI em ca- I'utro lado, o conde C1ano

Rua José Veiga, 186 Consultai ct., 10 'I 1i • d.116 ia 18 - Joio Plnlo, 97 ,obo -T.1. 145 dencia que parece causar parece, nos ultimos dias ap-
PHONE 1.199 11---------- ---------------- Secção de c~ntrl-espio- ~~&ú~~~n~~:~lsta~~sA8C~~~~!~~ ~::~n;!rgs cO~o~te~~::~nt~~:

70P. nlgem de InFormaç6es sões do cRelcho, com rela- pelOS appemes germanlc08 
WASHINGTON, IV A.) - çllo á economia e á organl- nas proprlas ZODIIS reserva

~Priaão de um joma Ameaça ao autor de um Altos funcclonários do De- zaçll.o militar da Italla, sil.o das da Italla, pelos acordo!!: 
liata polonês '" vro 50'"bre Hl-tler partamento da Guerra de- consideradas excessivas pe do pacto. COO'! etrelto no molI	 claram que o commando do los elementos dirigentes, quI" mento Bctual a Aleman ha 

VARSOVIA, (V. A.) - A exército tl"nciona reforçar a permanecem, entretanto, fiéis pretende coUaborar ao lado 
~~~~~I~e ~a~~tziFolaTd~:~Oe Los Angeles. (V.A.) _ O escriptor George secçll.o de contra-espionagem á polttlca do celxo_. O ge- da ItaUa na orvanlzaçlloda 
nbecido um jornalista polo- Putnan, que pUblicou recentemente um livro 56- ~~~:~~~~ç~:sin~~~mpe~:'o :; ~~~al dade ~~~~' ~x- ~~r.:~~:~ Albania. 
Oél. As autoridades recusam bre O «fuehrer.., recebeu um dos exemplares desenvolvimentos dasltuaçll.o commandante da _expedlçllo -----.---- 
dar qualquer explicaçll.o 8Ô- varado por uma bala e com a seguinte anno· européa e proterer _OI 	 le- contra a Etblopla, o mare 08 ,c:omboioaiam~ra~a: :o~~':to.que determl· tação: -O me8m~ vos acontecerá si nAo aban- gredol da defesa .nacloDal. chal Balbo, o condeOrandi 


P donardes a publicação deste livro.. ADDuncla-se de outra par- e o mlolltro Bottal, bem 
 ch.lóB de ouro 
~rr.l~ • ,T.l~gra- O autor foi casado com a famosa aviado- !:,~:o~~:~~e~~fud:oOc:!: ~:m;a~~~:S 1I,~,:::0~~~~~1fõ~ ( PARIS;';ÇV. A.) =Ô!i>eul 

ph08de 0PQtto Alegre ra Amelia Erhardt, fallecida num accideríte g~eslo autorlzaçll(,para .u'- deram a cO~~lIcer ..ocDuê'e. : 'ParlslllD.. IÕf0nna qlle foram 

gn "-eAto')~I-e 88do·io· mMldu ,: ... ..R.IdOo' d(eVc;r ' l aFb"rlln,, · 'ereo, ,-",,, 	 mentar .. o n'llmero i do. om- que a penétia~lloj'Kcada \',vêz :tomadal ",OtO'" 
elals do eltado-malor, de 88 mais malslça; ,Mí : al4Ímll.i .. -~e .vlgllallcta, aó loqo duO:; , 

~~~~~:e~~~~~~p:nJ~~,tt:..~~ ~~:I~lco:Úo~:d~f~~I!:é~~::r~ra:t~ ,, ~~'~:'~:. · P.=~ p~~.r:r~t':rb~~ha·t::;r.u:. -
NnOac·:,dIO' ,rr.".·.,...pi.. drOi.,e_••..d,..c..a..oll.-me.m'-~ .déOrcB.lo',à,eC..m..<! I.·' D> '.,.J. <f'a d" À'. -J .O L•..H. OS,-, O,U:'V,c;'I"O' OS, lerylço~ hOJêf iob\. 'i;dlrecçllo prélí6M álifii -i!w lam"'m Foram tambflD MpeGt.1m_ole~D··.}.'.·..aPl . ......· . ' J 

~~i.rE-!51i~~id;~*~=~~ ~!:t::~~~~~g1~~ 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Grall.de
http:cldadll.os
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Os 

Nervos 


Pegando Fogo 


~; . 

• . 


I~~' I 

I 1. ~ 

! " 


Em muitos dias as mulheres amanhecem tri>
teso têlo n~n'osa ::; e desanilTlQdns, 1âo aborrecidas, 
inquietas e irritada.. que parec(' quP todos os 
nervos est ilo p(>g~ndn ro~o ! 

Estes f'ofrimcnt.os intolera\'{'is do=-, ncn'os, e 
OUlra~ alu·l:H..'ôes Jnais graves d.a sauot:. :;<.\0 cau
sados por dt:sarranjos e perturhações de certos 
importantc$ orgãos ~ntcruos. 

Para evit-01r c trat~r tudo isto, us-e Ret,ulador 
Cesteira sem rlemt)r~ . 

Regulador Geateira evita c trata O~ padecimentos nervosOS produzidos 
pejas 11lolcs tias do utero, a ~um.la nen'osa, peso. deres e colicas no \'entre, 
as perturbações c doenças tia men,truação, anemia, palid~z, amarelidão 
e hemorragias prm·oeadas pelos sofrimentos do utero, fraqueza geral e 
desanimo, a fraqueza do utero, tristcz:a~ stlhitas, palpitações, opressão no 
peito Oll no coraçG.o, su focação, falta de ar, tontura~, peso, calor c dores 
de cabeça, dornlcncia nas perna~, enjôos, certas coceiras, certas tosses, 
pontadas e dores no peito, dores lias costa. c nas cadeiras, falta de animo 
para fazer qualquer trabalho, cançaços e todas as perigosas alterações 
da ,;aude causadas pelas congestões e inflamações do utero. 

Regulador Gesteira evita e traia estas congestões c inflamações desde 
o começo. 

Regulador Geateira evita e trata tamhem as complicações internas, 
que sio ainda mais perigosas do que as inflamações. 

Comece hoje mesmo 

a u.ar Regll/ador Gelteira 


Laboratorio de Análi~e:5 Clinicas 

FCO. MilTON DA COSTA CARVALHO 
Ex-ass istente do Pro!. Dr. Erasmo de Lima - Rio 


Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins Rio. 

Prática no Labmatorio Cen tral da Marinha·- Rio 


Analise de urin3. féses, líquido céfalo-rachiano, sangue etc. 

Exames de pÍls. escarra, mucosidades, scrosidades, etc. 

Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra

videz). Reações de Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. 

Vacinas Auto!(er.as. Todos os exames para elucidação 


de diagnóstico. 


Rua Felipe Schmidt, 8 ...... Fone 1259 

/~. 

C Lt.~~d.Q,d..o' 

com. e~~c.v 
., 

·P[ITO~1\L 1)[ 

ANGICO r[lOl[Nú~. . 
[ O ~u:~rvU~()1O INÔI~DO 

Representante em São Paulo 

UM MILlIOHARIO 
UHiCO 

O sr. Maurice Hankey, que 
acaba de ser feito par da In· 
glaterra. é um millionario 
vcrdadeiramelllll unico. Uoi
co, porque !1 SUII Jortufia não 
é constituída por libras es
terlinas, mas ... por segre
dos. Com eitdto. á eile co
nhecido lIO seu país como o 

~~~~e: ct;o:ni:~:~ dJiB::~~~ ! 
que, como millionario, é lIni- i 
co, eem par. Que segredos: 
Ilão esses? SEgredos políticos, i 

Tr!l!tlmeo!o clrnico '" c!rurg!co de tod!ls IUI moletlllll! 

dos olho", 


Cu:·so de ~plrf>~icoZlmIlD!o Da especialldêlde. com o dr. 

Peulo Fllbo, no S~rvlçCf do Prol. Davld SIIDson DO Hoa


pil/!! da F:lDd~ção Gllffré~-Gul(lIe do Rio de' JaDelro 

CC'mp!eta ã""are lhagem pc'ir;:; exames de 5ua especf~lIdild~ 


Ekcldci.:laoe MédiCi!, Clinico Geral 

CO!J~Ultlll!l diêlrl ilm~nle dil~ 16 áe 18 


CONSULTORIO RUII Jüéío Pinto 1 sob. Telepb. 1456 

RESlDENCIA: Rua Tenenv., SlIvelra 57 TELEPH. 111%1 


=;;;;;;;====~Ipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii____i I::l:~·ef~:e~do~~~!o«tJ~r~~~~ 

terrupção o posto de secre 
tário geral do gabinete bri
tannico desda 1918 até OI'
mês de ,Julho de 1938, eom· 
qUistando, assim, um verda· 
deiro erecord.. Serviu tam
hem como secretário da Com
mis6ão Imperial de Delesa e I 
como redactor no Conselho I 
Pril'ado do rei. Tendo occu
pado esses postos durante I 
22 annos, foi testt!mnnha de I 
ludo quanto se P,lSSOU n6ô ' 
se longo periodo nos altos 
conselhos do seu pais. Co· 
;:~:~:~'segro:J~~t~:ES~:do~r~!~
cionals e internacionais. Mas 
a discriçAo e o mutismo des. 
se homem .tornaram-se len. 

darios. Foi o que lhe vuleu o 
~YI~:;lid~: S~~I~Il~~:.mE?e e~~ 
uctualmente director da Com. 
panhia do Canal de SUllZ e 
conta 6l annos de idade. 

o altar que vôa 
o primeiro altar «voador» 

(asa Electrica ~~q~~~:~~ !rc~~co c:~;~~r~: 
perdidos no gl'llnde Bilêncio 


vende medidores e ~::án~~d~s~en:~t::~a~i~eác~~: 

.installa os «quadros» lebração do culto divino, é, 


para os mesmos. como logo se comprt>hende, 


Preços modicos. ~mp~~:.!O'p!~~CJ;~\~!~d:eN~~ 
conh ecedor das terras gela
das do Canadá. EUe serve n.' 
parochia mais extraordtnaria 

Rua João Pintol 14 
Serviço garantido do mundo, e a mais vasta 

I i;-1!"l8~-----"v-._~i~3': I~mb~~~.:eul~~~~~~I~~a!08n~~ 

Selibores commerciantes e indutriais. Colloquem 117lens productos em todo o Estado de Silo Paulo, por inter
medio da n088a orl{anizaçAo 

RUL - Representações Unidas Limitada I 
Pateo do Colleglo, 3 - 6' l\.ndar - S. PAULO 

Dr. 
Formado 

Joaquim Madeira Neves 
J.\'Iedico - OculIsta 

pda Facnldn!!.: d~ Medicina da UuiversldiJde 
do Rio dz J~Dello 

6~gredos d'Estado. O sr. Mau- if.=;:;;=:;:==;;;;;;;,;====~~=~=====;;;;~rlCe H. ankey exurceu sem in.! ..P ~ í7, 
~ ni?~lji~iJ~@rm. (~ -<hl@g j .lILQ V~~ 1.. V 

~. _ 
• @ (.fi: ~ ({i: ~ lf.ll 

V J. Q y ..... V . O ~r. Oswaldo Garcl", . foguista muhirno, re
5lden!e a rUft (\/1 Varz ;nh<!, Porto Alegre, RIo Grande 
do Sul, il8/lim nos escreve: 

«Ho rncHo all :JavlI jmpre~aicDado com as lor
I~s palpl(açó<s qu~ seotld l!0 corHçãc além de grande
frliquez~ Das iuafa3. Bastevaw-me 10 miuUIOS de 
trOlbnlho pua que ficils~e 1110 pro~lr~\io ~omo se hnu
vess~ Irabalhõdu 8 h "rl1~. 

Oõslel mullo d'oheiw com Irillamentos que 
IldJiI me ildiant~r!5m. D<:scobriodo que ti origew du 
winha mole:)!hl e'a syphilltlcd, r~Bclvi IcmClf o «GA

' ~~~~:~~S:6fl~~~~~:~~ca~:::::i~O~mHc~~m 31~~~C~! 
fOrJe como um '- li .>rcule ~ - Tornei-me por gratldllo 
um 1I8810uo propagundlsliJ desw grtnde li! podercso 
remedio» . 

(Firma reconhecida) 

A Sph;Us não é umu simples mole:stia eutanell. 
como Wuilil gr: r. t" .~rradiJmeille wppõe: é ama iofee
çl10 gr<lvis~im ,! lj<l ~ lem p.redliecçdo pelOS orgão8 e8' 
1J~IlC,~is á vida, dos qu!\ls o pr:ncipIII é o coração. 
Por iOIlO, ella o .::tilCIl IH. ',>,']\ iramellie;::sob vari03 0.'5' 
I'e~to s. AC3utfli/l.;·vú~ pois, :cmlsudo o g{dnde depu
r(>11Vo «GALENOGAL", que é o maI or re5tôllrlldor do 
sc.ngUl! e il>1~jm e"larei~ liv. es de 8urpro;e3 deas
g'uveis' 

O «GALêNOGAl» td o UNICO el/!e!lricado 
- Pr~paruddo Sc;elllilico di~ll!lcçiilJS que iJellhum 
slmihn obt\w". 

Encontra-~e em todas as Pharmaclas 
do Brasil e Republicas Sul·Americanas. 
N. ;'0 AP. L D. N. S P. - N. 963 

Antenor Morais 
Ci rurgião-denti.ta 

Trabalhos moderníssi 

mos. ·Pontes e dentaduras 

aoatomicas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORARIO: 


DRS 8 ás 11 e das 15 

ás ]8 horas. 


Rua P. Miguelinho,6 

71 .~ ___--v--:"!!:" .~"!'-

puder ouvir missa ntlquelles ;~---"""'=-----

~~Je~Sgf~~~~ai:. ~!ge~~o~~~:: PRECISANDO DEPURAR OSAN6UE 
de e ao arrôjo de um minis· 
tro de Deus, que se fez avia· Não faça experiencias I 
dor expressamente para le· 
var ás criaturas perdidas no 
deserto do círculo pOlar o 11M! st fLlXJB Df IO&Hflll 
confôrto da rl;lUgião. O appa· 

rêlho pousará 01\ proximida Do Pbarm, Chiml - Jotlo tia IlIra Sllrdra 

de dos ranch08 e o padre di

rá a missa. Quer elle, assim, Combate I SYPHllIS • o RHEUMATISMO 
associar as qualidades da a iM TODOS OS SEUS PERIODOS f1'lação ás do sacerdocio. De 

~~~\°S~~u~l~~: ~~~ ~u~c~~~ 60 ANHOS DE TRIUMPHOS I 
jecto principal dos seus ser- TI!M O SEU A.TTESTA.DO NA VOZ DO POVO 
ruões_ e das suas prec~_ _ _._______..___._...__.__ •. ____....._ _ .__ , 

---~:~::-~:~=~~i:.. Bôlsas.<:ln:~.. ~ijO~,:;~~--. NO~::S.----I 

pelo menor preço, veja o deslumbrante sortimento I 

que recebeu a i 

CASA MACEDONIA I 

A casa que mais barato vende 
6-TRAJANO-6 

15v.alt-12 

116 5V-<4 • 

';~A"$ 4 
• 

~. ~ IA. C" $I',-r Ao x.~~ 
~~1,9()8 de lnvem~:;'~,p:rc::lhQmens, senhoras e crianças, eF- maior e mais 

... ': v:ariadb ~,;SGllimeDto, na CASA liA CAPITRI.." ------- .I. M.~~ Rue Con..lh.lro M,E,. 11. >8 · 'c.;'!" F;I!fl -Rua J ;llijâno n. >.1. 1'. 11 " 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I--;;;'sOORLANDINOLO- 11ISiens Schuckert S.A. I: :!~iiiP~!N~~:~?::~~~ Os NOVOS 
riais electricos em geral I e demais pessoal! de sua 
rRIBUlDOR NESTA PRAÇA: amizade o nll8 ~imento 
, do seu primogenito, que CAMINHÕES FORO v·aInitóra de Florlanopolis na pia ~a!~:;;:l J:ceberá 

jano, 11 PhoF'le 1674 CELSO NICODEMUS. 
lHO V 112 Residencia: Praça Getu para 1939

lio Vargas, 22. 

OFERECEM ALÉM DE POSSANTES FREIOS HIDRÁULI-Pedro Mayvorme e 156 li v_-4 

Lucia Livramento 


Quarto para alugar COS - FREIOS DE MÃO, DE ATUAÇÃO MECÂNICA,Mayvorme 
Aluga-se bom quarto para

parllcl~am a lodas as pessoas casal ou solteiro. Tratar no COM PATINS INDEPENDENTES "'~S RODAS TRASEIRAS!
de su~s relaçõe~ e parentes .Café S. Pedro.. rua fdippe
que sua filha EUNICE' (onlra- Schmidt, nO I . 

ctou cdsdmenlo com o sr. 152 v·s
HENRIOUE JULIO BIANCHINJ. 

OR. NIBU6L BORIAm
Henrique Bianchini 

CLlNICA GERALe Teresa Bianchini 
VIAS URINARIAS 

palliclDam a lodas as pessoas

de suas relações' e parentes Especialista cm moles las 

que seu f,lho HENRIOUE (on pleuro-pulmonares (bron

tra(tou ca~~menIO com a srlla. chites - aslhma - tuber-


EUNICE MAYVORME. clllose, ele .) 

Consultorio: Ru. Joio Pln
lo, 13 d.. 1" i. 16 ho,••. 

- Pllon. 1595. e 

EUNICE Residencia: Ru. Joio Pin

(onll/mam. ~ to. 1 {Sob,J-Phon. 1214 


Em 1IIlf.l havida h~ [õ Selo José, 15-4 1939. ~ 
pouco, ehbor, da So 72 
ciedade nica Norte-A ------------------ 
mericana! homem de 
sciencia versidade de 
Pensylva Ralph B. Bal
dwin, deu seu audito 
ris outral extraordina 
ria. 

Jamma.ostellação de 

Casiopca no hemisphe 

rio septc é 400 vezes O caminhão Ford V-S. agora. mais do que nunca. 

mais brü q ue o S ol e é o caminhão indicado para todo e qualquer 

quase ci i mais quen
 serviço de transporte! Possue. além de possantes

te. froios hidráulicos. freios de mão. de atuação mecâni
Hi unJamma come
Ç,)U a mo augmento de ca. com patins independentes. caracteristicos que o 

hlluinos i'lelhante ao de colocam em uma situação privilegiada. Procure 

uma cSII est:í a ponto um Agente Ford e constate. pessoalmente. o valor do 

de expIo duvidavam os novo caminhão Ford V-S para 1939. 
aSlrQno~:,ue ,esse aug
mcnlo i; acbmpanhado 
de uma ' addicional de CAMINHÕES 
calor, pu-a1Jaram se. A 
tempera lJamma desceu 
de 15 9 centigrados , a CARROS DE ENTREGA FORDV'. 
8.767 gr.tudo. em Março 
último, ~ a Icançl>u seu 
maximo r.>, e logo se 
«submcr'oite», disse o 

"POLYCORDE. é o nome de Vinhos Cruzeiro I Vinhos Cruzeiro! 
um novo instrumenlo musical

dr. Balyncdida qne sua inve!1tado por Evangelos Tsa

luz minl(!1tradictorialllcn murtzis. músico cégo que vive Exijam sempre os vinhos Cruzeiro 

te, o ca'mentou. A~ora na America jl) Norte. O ins lru
recobro\.'\1peratura nor menta em questão assemelha·se
mal; lodcgistra tremen· Luís Michielon & (ia.a duas harpas collocadas um3
das perto e está ·CX, ao lado da ou lra , Toca-se com
pulsand<1mosphcra.. A as duas mãos. Tem 51 cordas 

de um lado e 56 do outro. alémexplicaç; lor:ic~ . foi dada Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMAo 
pelo dr.n. Sct(und u cllc. 

a atmocomprimida ~:v~~~~r p~~t\)tcl:ir~:Od~7.i/e~ 1 FLORIANOPOLIS
de 
Jamma f·se tão rapida  som de quatro ou cinco harpas
menle q!\ls gases es  tocadas ao mesmo tempo. V.- 2
Iriaram. io allgmentaram 

~imultan o brilho e o - .-- - -".-,,--- .._-,._ ..._--_.. --.-- ,- ---- .. ._.. -._. _,...,_. ---- .. 


Irio d~jr feliz? I I Móveis CaFé e Restlurante S. Pedro 
Em n;amores, ter 50r- O advogado . Por motivo de viagem. ven- VENDE SE a parte do eSlabeleclmel 

te, 5aúdizar tudo que dem-se, a preço de occasião. _ lo que se refere ao Ru-José Accado Soares Moreira 
dee~ia? l$lO'J em sellos 1 mobilia completa para ~ala de taurante, inclusive a co
e escrevo!. Ómar Khiva'l eommnnlCiI lIoa aea., cllcnles dutll capltlll e do Interior visita e I de jantar, quarto e có- zinha, bem apparelhada 11 hygienicR. Ponto optlmo e bell1 
Caixa Pl07, R io de Ja- do Bsllldo qUe cODIIDUlI1I exercer lua prorlaa&o perante 8 pa. Tudo em perfeito estado. afreguesado. A casa está garantida por contracto a 10llgo 
neiro, qndicará o melo Côrte de appeHação Vêr e tratar, á rua Brusqlle n' . prazo_ Tratar no mesmo estabelecimento. Rua I"tUppe 
de obtelho, prosperida- 15 (Eslaçllo Radlo Condor). Schmidt - I 
de, fortlúde . NlIo hesite. 151 IOv.-6 141 v-11:.......................................................................:t : 

: ' POR MOTIVO DE MUDANCA PARA O PREDIO :I ------- N.O 12 DA MESMA RUA, A ------------- i 
l• [a~ ft·I tlr[jlllJ,1fIl -I•: está 'azendo grandiosa IIquidl~io de TODO °stock I preços excepcionalmente reduzidos : .". 
• POUCOS'. DIAS 1 APROVEITEM 1 •.• .• 

• 1

\ 
• 

:f•••'••••••,.........~••••'.'••••••••;(j.• •••••••••••••.........................:

'~~','f-;:'à~0,t-; '-;::f::'?-~-- -,-c',, ;: , , ,, ' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-----------------------------

__..... 	 n,_......~.. • . x .. ~.. .. ..................~~~~~~~~
4.................................... B8T~,~.R.. c . t.a.r.e.k.a•••2.8 d. A.b.r.I!.4.s t.9i39 	 l


;;;,-1G*•••••••••••••••••••••••••GGP·6.~ ' 
8 

A' S ~,1.L~ E ~ 	 Não se acoz/ardi!! Reaja conll 
~v Aconselhamoa O alã.môd{' LOMBRICOIDE INDIANO de I:lar
(f, m~nto B8l'8t8; professor de Parasitologla da Paeuldade de Me
'.. _ df6lna de Porto Alegre. E' i'!1lall1veJ naexp1d8lo de vermes, Syphi is e lIeJtrr2-CL l .
«l tal como lombrigas ODurtl8, ' ancylostomu8, etc. 30 annos de l • ~ 
Q) aso têm demonstrado a 8lt& eU1cacla. N!l.o .a acovarde ! Não ospare que as ImpurllZlIs do • 

:,:~:~:r~~:r:~I!~it~~8i:~en~:n~~I\':~ I~g~:à~'::m~~~~ \~ 
: fj 1:. P O S I 1 A R I O )': 	 KnUlo saré tard~ . demais! Nlio e8pere! E' o melhor 

C~fN~!P~~q:1Ê~I,h~'u'iEtc~'t~.fISd~~, ~~~~~I~fsM~~~~rt:up.CARLOS liOEPCI<E S/A-I::lorianopolis 'fICA. DüIU!S NOS 0:5R05. FURUl'ÕCULl'SE, ECZEMA, 

l'ERID A::; ',Em'LUIlS. ERCPÇOES' DA l'ELJ,E, QUEDA 


~ . DO L-\BELLO, l!Wl'ICARIA, ' EMPIGEM, tlEMORRtlOI.
...$.~....~.ft®.s••e •••~~
I ~=':"<;;~~ ~ 

~. SAlGUE! SAMGUf! SfinGUf! ! 
' SANGU[HOt~t 

[ForlBula Ilema)o IÍ'CON RATOSSE' E' o unico forliilcan!e OI)[::: DE EFFEITO SENSACIONAL mundo com 8 elementoll 

H•• tosses rebetdss _ tr.'çoeb·às, ••• brencbtt•• c ....... rooico,,; Filos phoro, Cal


_rc.a UM 1iitnp't!ra. grJppe5, Peslri.dos.. rouqtlll~•• "-_ co. 
 elo, Ar~eni at l.\ , Vdn~ft~to, 
~sc,.rro. S8;\gulncos, dores no paite • na. c....., ....OIllN.. 

c fr.queza !lO, "', la!t. de "p~ite e febl'e,. CONTRATOS_ 
 ",I ~. Com o ~~' !l ligO 00 fim 
• o remedio "b.olulo. her"lco. que Bào I.'.... Elltcacf&sIww de 20 dlil:!, ilOfil-8\!; 
"'. tfto$se dos tuberculosos tDmando-o co.v......C.m••t ••• 
CONTRATOSSE I. recebeu mai.. de 24000 ."ost.dos y .... l ' - lev!mt:lmeolo geral 
cladelro.._ Tenham cuidado! M•• se deb_ .......... Acce" !!rt.~. (õ; t;: :i! t v(.h;:; hC lYlt!dsa!~ 

tem só • COlt11lATOSSE, 'que ......to.. .................. 
 ti do ~PÍ't,!t~; 

co~;J~[;;~~~:râ~!r~~i'~~ '~~~ 
....r~. T..to..._ --- - .", B~"I'I~,B I

o?;ç;a, ~ü;1i:..~r~ i5 L! [H! !'v Ql\l~r 
t'"!I !); 

3·-Comtmt~ rodkú! {ÍC; 

:i!::t:-rt~seo nc~·vOir a e d·:-- em~ 
ma.:rcdml!nto de ~!t1b;,.~, O j 

!i e"o~:Fundada em 1870 Séde: BAHIA 4' - All; r,.'i~! ~ \ Li l1 1~ peSQ 

CQ:@pannia ClAlllsnça ~a 	 011 M 

""rlltndo d(! 1 a 3 JoílIlS;
Sequros Terrestres e Maritimos " O .. SR Q;:UC?':;! é ~m~Jlr3n·· 

t!e G'=3!:JJb·~:,m ,:ckoBt~ca,,~ 
();:BH~u ~í.; ~~r . ~i~ ijod So~ 
r '~ii d;;C"l~ j ~. :Cap!tal Realizlldo Ih. 9.000:000$000 

CilpllBI e Re~trvtl ~ R~. 57.000:090$000 
.~~~~ B~C3 d" f.:\ 'Z (predloa e I"""nos) Ud, 16.054:SOO$749 


~?i!lr03 ~ffec;u~tio:l em 1937 RIJ. 3.169.617:154$834 

R~e~iio~ em i0ll1 RI!. 22.555:211 $090 

5:0!6I ro:,; "flIj'O~ ..rn 1~37 R!'I. 5.197:380$050 


Opera com as mai& modicas taxas em 

todo o territorio nacional 


Sll ó:cllt~al DO Urugu"y; R~guLdot\';s de flVMil!s e R~p,e

~t!;!1\!1IU De!! ::riUC;~<1!I; cldc>de~ ela AI!'trlcD. 


Eoropll e A/rlca. 

Agentes em Florianopolis 

CAMPOS LOBO & Cis. I OH. RiCARDU 
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 3D 

Caixa postal HJ- Telephon, f(J83-l!nd. Tel. • ALLlA_NCAO I GO,TTSMAN 
Escriptori08 em Itaiahy, Laguna e Ex··chefe de ciJ~ 

Blumenau. Sub·Aqente em Lages nicõJ cio 

.--12-P) RuI')pital do 
Nuernberg 

(ProtEl. L. BUl'k-bardt 
e E. Kreuter)Carlos Hmpcke S.A. 

Espedalista em 
Matriz: FLORIANOPOLIS Untrgia (lei aiFWalB em: Blumeu6u, Cruzeiro do Sul, Lages. 


Laguna e S. Fl'flDCisco-Mo!'!tru!'1rio em Tubarão 
 Alta cirurgIa., gync 
cologla (doenças dHREFRIGERADORES ELECTRICOS senhoras) e partos.
Cirurgia do systemu 
nervoso e operações

de plastlca. 
CODsuliorlo ii rua TraJa

DO. 18 (dali 10 á" 12, e 
tlI15 IfI á6 16,õO) reie

phon~ - 1,285 
Resldencia á rUel Es
tavas Junior, 20. 
'relepbo[l~ --- 1.131 

Vendas em prestaQões-Garantia de 4 annos 
DOIS moaelos (de 90 e de 120 litros)

alll~ de ums ecolltlmla 8urpreheDdeDle, poisl elll 24 Or. Bulcao Vianna 
boree COD&Omtlll meDOS r.Dtrg-la c1ilclrlclI do que QIII 

ferro de CDllolllmllr: em· 2 bcrn. de tltrvlço, 
-tl 

Con8ultorIo 'Uua 

DAS, .ao alguns d08 mala banaes e communa sympto

ou <Ia Impureza dv .~ogue . O ELIXIR. BRASIL' baoe 

de p;aolas l1iedlciuaia bra.l1elra~ é acooeelhado pela elas' 

.e médioa. do Bra.i!, COmO O In.lhor depurativo do .an-


ll:~le~tJI~~ ~~r:;~~u~~ ~pfR!' ~~~'ókt::PtC~N~~I~~ 
l,M PülMEIRO LUGAR, DEPURAR O MANGUE. e Irê. 

"dros ap"n... de ELIXIR BRASIL depuram o sangue e 

lazem eugvrdar " ar108 kll08 em pouco tempo. Compre

tré. v:dros de ELIXIR BRASIL, verlllque seu p csa e 

InIcie o tratamento; ao findar a cura, varlflque nova

ment.. o seu peoo: ficsrá admIrado COm O re.ultado. 


LI' IR 
Depura e Engorda 

-==----~~_.w._. ,:---------_.-:__------J 
LLOYD BRASILEIRO Cumprtnm~ 

«PATRIMONIO NACIONAL» 
LINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE (Para o Nortt. prom 

no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): .COMrE. AL- Daruo. pnbllcidanterê., 

C:P:~fiA·~~~J50/E:S5~~~·;MUR~~~~;\~· «~~~Ã~g~?O ' 1 t;s'\l~.p,,~?~:.e~:~:u~,~~ 
.. - . • \!arla, tt~l)iK[la~1u pl'108 (tu 

LINHA HIO~LJ'1J1:A~FL~~i!.~'iJ:,~~I~ASCIMENTO.. ~;·~i:!~.' 'Ill"og~uole Ja· 

F R E T E S O E C A R G U E I R OS! 'J1~~~;.!~~;: ~u~~;:'';~ 
do melo pelo qU/~: c' <lo

VAPORES A SAIR: 
!l0F~::~~ ~~il~!~~~'I~I~~~~PARA O SUL: 
de ser um !!ti p.es~rrremANNIBAL BENEVOLO: dia I' de Mllio, pnra l ~ i,) nrnn ~Io mesmo mal. H:-.m era

de, Pelotas e Porto Alegre. conh~c,df] em c.'ts!dcent ~ 
COMTE. ALCIDlO: ditl 13 de Muio, para Rio Grande, do a;:;p"rêib" dige" OOffrll 

Pelotas e Porto AIl'gre. multu do rgtitmngü rulnba 
.cnc" r.. P"~tl\iz,~"PARA O NORTE: 

COMTE. CAPELLA: dia 28 do COl'rentl' para PflrllDa- r 
guá, Santos, Rio de ,Jllnf'iro, Vlctórill, Cllravellíl8. Ilhéus, 
S. Salvador, Aracajú e Recite. 	 I 

ASPIRANTE NASCIMENTO: dia 8 de Maio para Ira· 
jahy, S. Frllnclsco, Santos, Angra dos Reil'l o Rio de ;Ja
nelt·o. I 

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- ,I 


CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. • 


c~~IArmazem - . 
12 - Phone 1338 .-------jI: 

H. C. DA COSTA Agl:tnte 

I OR. CARLOS ""S

I DE fudo, vivIa e"te rc· 

I 19me: qthhluer tilh)). fort"! 
ProVOctn-a-rnc dl@pt' r.va-nh) 
ladh:ipoeto, si.mUmlol bor
"jvel na Meca ÚO \ 11m3 
azia IUijUI'i>otldvel. 

E da certa ponto ,te 08 
ma!ea IIe 8ggravar~ que 
me Ilzaram pensar' tlpba 
ulc(Jre. no eillomagQ,duvioo
multo de que marc!). a bl
olOra, pois III linha file In · 
uumer08 especiflC08tnte. O 
mal &gg~avK'6e c.d48: ki 
quand!> tive, de UDl l mlg." 
o conselho de exper~ tll 
xlr Clnt!"«. Cona~lh'OBd!> I 
[,og!> no primeiro \'I'. csl " 
observar molhlll"'8. lO e.... 
lomago, a dGr dlO ca'desarJ.~~~T~~1,;i?..,,~'IO ELIXIR CINTRA E' 	 rlloj08 eil8tro-lntc8t!~ n' de
sapparecendo, e, ag'is d"O GRANDE REMEDlO alguuB vidros, po••u , que 
eatou radlCIIlmecle t IDO Pará quem 8l.!frcl8egul·
doa, O';IDO eu, é na!w veu· 
cendo o temor da :de. eu 
nlo h~.lIel em vir a .aU".
lar os benerlcbs queJ"e o 
EUxlr Cin!ra de Poch rues
mo uma pronuJsalt qt:' um 
Banlo remedio, que ..mtlole 
maravilhas no tralaua ms
lei do I Inteatin... e 'mago.

Ahl fioa, ar. redactcan...
tado da mlnba gr!ltió~ peço 

gr!~~i~~[~~~c~~•.8<'Í)um~. 

Victor A. Pe 
Junior e s-a 

participam li la· 
rentes e peS80&U
as relações o tin· 

to de seu ~ 
MAReIO ~N', 

F olis" 16·, 
1:'18 

u.u~!.,em dep6alto todu~88 ' pec;al lobre: J oãG Pinto D. 18 (so
........ 811D0 mecaulilD08 completos. brado). Consultas da 

lAs 8horáB datar!~III CMOI da . :arraatoeÓ8 .;propi'lêlarlM 1Cl'60 altlll- dé•. AospobrESjj ;··~ 
41é10. l---.ueale, . ICID ',D'5~éüidi ·,.de ..aruBrdaI'elll .. ·; i COiliwtàs flÍo~~\HÜ8pl~

tal de CarIdade. .. 
8 bor•• da manha. 

~ !.r~o!..t":.o;.d==o:. :r'1:',::"':':~ ' 

MUTILADO 
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._..:.1:. 

'i 
Anuo 4n~it;DO 


Nbmeatre 
 I 
Trlmef.; trfi ;~~~! 

(t.;HO(J ; 


Nl!Mt.\rO LlV u lii) s:!,l!) 

II!~ 

Anoo 
Semu.tre 

Trlmeotre 


AO~Gbelo. mEdiante C01!lraUr. 

o. ortglns1ft. ru~-:lmo !!'!...., pnlJj"(~., 
",fi 


doa, n:in 8e:~o !!t~Vll!V~.1 Ci~ .'" 

,;" ;, .~"~'~~~II~!I~ 

" dJrcc~o nno IH~ rêsp~ :::}il i 'I:. i: ·· ~" ,~ 

pelo. eooealtoB ernltltc",· (:rl'= 


arllgo. sObtlin..do, 

) rlUGMENTEM SUAS

) VENDAS ENVI~NDO 
hmandade do Senhor 

Jesus do Passos e AS EN(O~lMENDt\S URGENTES 

Hospital de Caridade 


vi DOR 
De,'endo proceder ·se, a 1" 


de Maio proximo futuro. á 

eleição dos Consultores que Svndicafo Condor Lt:la.Kgentes 

terão de sen'ir no blennio de Cr.nlos He.-;pcke SoA. R"i.a Conse

19:)9 a 1941, de acôrdo com lheiro M:atra ~j 5 Teleph. 1500 
o que determina o 81"ligo 21 

do compromisso, convirlo O~ 


Irmãos da actual Mesa Aà 
ministrativa e os que em qual· 

quer tempo occuparam car 
gos de Digoidades e COOSUI-I 
tores. para compart.'eerem 

no CODsistorio desta I!"man

dade e Hospital, no referido 

dia l° de Maio, ás 1í horas, 

afim de proc.eder·se áquella 
 Precisa V. S. de medidor para sua instal
eleiçãn , seodo pCI'wittido 80S I la,;ão? Procure obte r na INSTALLADORAlrmlos, que não puderem I 
q4mpartlcer, remettcr e 'n á DE FLOR!A.NOPOLlS o m f:J idur marca 
Pi"o,'edoria suas listas leeha· SIEMENS. com absoiu'ia garanti", porque 
das e assigoadas. , é o melhor. 

Consitorio em florianopolis, I R Trajano, n Phone 1674 
11 de Abril de 1()39. !)09 V--9i: 

GUSTAVO PEREIHA ;....~---
Secretário "--iii-p-;;"i:~;~ ~;;-" K' '-r: -'-;:-"IA-~-A-M---tT-ES-~'l:-:4 [,;- - ' '

10v-9 a,i; ~Ü.. Jll..,~'~ ~:.:tN ~L,;!I r: ~f tAi nl 
Fábri ca ele ro lllllll,a s . es ta belecida h á mais de 40 an

nos, sendo li ma d.:ls mí".l:-l!es do rtt mo, procura vendedores acti 
~I vos, nas capitais e cida de:, i l11 ;'.-, rtantes em t lJ d~ " qualqller zo· 

ALMANAQUE DO na do B~~~~ciO serio lu cra tivo e de fadl dilfllsão. 
, - Optimas condiç()es C~ r til s dando idade, rcler~ncias,••• IR MilHA- etc., á Organização dc V~lld ;r s : EDUARDO, Caixa Postal, 427 

SAO PAULO. 3Y·:l 

Está sendo distribuido 

a08 assigoantes do gran

de diario .Correio da 


l\Ianblb. 

Faça, boje, aua assigna

tura e receberá aquelle 

magnifico volume, repo

sitório de Informações, 

contendo, ainda, Interes

santes secções de lite

ratura, história, etc., etc. 


S: " Para asslgnaluras: 

MACHADO & CIA. 

Rua Joio Pinto, 5 

FLORIANOPOLlS 


P.rteir. les.liud. 
O delegado de Hygiene do 


florescente município do Caça· 

dor, onde há dois hospitais, 

quatro medicos, etc, etc, e ne· 

nhuma parteira registrada, pro

cura uma parteira formada, que 

queira ali...;, trabalhar, podendo, 

I1 quiser igualmente trabalhar 

no ' .Hospital. .Qualquer informa· 

çlio, com o delegado de Hygie· 

ne em Caçador. 

:53 30V 10 

VE,tlDEtr-SdE f ;It~.r:d~ - .-----_.-___.':"_e.___._",_--- .. -_._.-- ...... . 
com \lO me eOI reD e, por r;;;- 
800 de fundo, Iltuada ua cl

cIade de Btguauu com duas FERIDAc.... peque..., cale18I, graD- Mio ha . que resista
t: :e=~~~::.~:,emc::-~ 00 uso "de 
~~:Ó(.!:~=~)~ rua/~!~ CALENDULA CONeRETA 


..V·"nd". ':""',' a por preço de a melhor ' pomada para feridas, queimaduras e 

~ . ~;" ~ occallllo um . ulceras antigas 

lote de 6êUlnhas,todài COn8· Nilo confundir com A pomada commum de Calendula. 
- trulílUYdêm jóIol, DO~ ' aItos Exijam CALENDUI.A CONCRgTA Ilm tOGas as . 

da ,ruá""'%J\uy ;BarbolB';proxl- phll.rmaoias. 

~J::~f~~~~t:~~,~;~~~:; .Depoeilarilí riéetaoapital:PJ;lARM. STO. AOOSTINHO 
~o, J"lo ,.CarrelrIÓ"rOv= S ::, ,,;;;~,,1\,!~ .c:onsel~elro Marra-i6 ' 

~.~~~.o......................
••:•I 
Transporte rapido de passageiro& e cargas com os vapores ..Carl 
Hmpcke» e "Anna"; unicamente de eargas oom o vapor ..Max-. :

: 
:ilAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLiS -'- = _. -_.................-:.--..................- .................. : 


Linha Fpolis.-I{io de Janeir_1 Linha Fpolis.-RiG de Janeiro Linha Florianopolis 

Escala ltatahy-S. Francisc o Laguna. 


e Santos. Escala ~ão Francisco 

Transportes de passsageiros • 
 I

e cargas. Transporte de cargas Transporte de earl'ls. : 
I:::~~ ::!~~E:::}}1 P'd~::': :M~" r P';,:~, :~:" : 


Embarque do Srs. passagei- Saidas ás IS huras p . m' l Saídas á 1 hura tia 
rOS até ás 22 horas das vc s- madrugada. 

pcras das saídas. = Ordens de ~mbarques ai': ;i s IOrdens .. de em. barques ate IOrdens de embarqlles até 
: 

12 horas da s. vespel3s d~s as 12 1I0ras. ás 12 das vesperas 

saldas. das saidas. 
 :............oL!~.u.õu.~'."*- ,,;.~"""-UA~~.~_...._~_:.IUdiI~iM!iQ:.;.;..~~'..-~ •• _
.... ................... ........ 


Ob~e1V&<,:õe5: ~;eia~S~!~i~~t~e~~~e~~~~;~I:~, d~o a~~~~:~~~ri~e ~aacc~:~ 
E' exp rc$samcnte prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. 

••c' 

Todo o movimento de passageiros e cargas c klto paiO trapiche Sit8 
 •

«l~ ila Maria" . 

Para ma is informações, na séde da 


Emoresa Nacional de Navegação Hcepcke I " 
á rua Conselheiro Mafra n" 30. : 

,,;!...~ :.~.I ~~ ~.;~ ~~. ~~~~~~~~~i~~~~.•~~_:::·_~;iI_;l.t_~_{,;~__:i."~::;';;t_~___.~":!~. ;_~;_~~_,,~_~t;:;J .e.}_ ;:..~~; ~ ' '~:~~_. '· _" *~':' ,"___ ~ (~-::~__ _ '~._________f'&;_..:.:.:.= 

REPRESENTANTES
lSandalias Firma distribuidora para todo Brasil da conhecirla -Po


mada Milagrosa., procura representaDte nesta praça t' ou

tras do Estado. Escrever para .Rl.:L. - Representações
de tiras Unidas Limitada . Pateo do Collegio. D.O 3, (6." andar). Slo 


para verão Pàuh·, . 
lo~ 6'f-5-_....__.__._----- - -_._._-- 

CALCAD()S 
de todas' as 


qualidades 


TAMANCOS MEXI

C~.NOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cinto!> - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei

ros e selleiros 


Cortume e Fábrica 

de Calçados 


«BARREIROS~ rré~ito útuo Pre~i81 !
"c'''?;j'1;1"'1$~Qlllf~_~~~:!':m'~.!!:lr.' ..~...!$~1f~_~ I 
Clube de sorteios d.~R~~r:I~~ 

..

mercadorias 
21 4~ 

CLlNlCA MIillIC A f':M 

GERAL 
 ~2 aio

COOllultüs r.k,; 10 6 11 12 e 

tlae 16 liq 18 k'ra:!l 


INS'rITU'J.'O DE Ef.E'l'ROCAft. 

DlOGRAPHIA CL!MCA 


Cura0 de uperrAlçouweuto em 

doenç"a du cor~çS.o (diagnos
 FANTASTICO •.. 
tico preolao das moleatlaa car

discas por traçao.os eJectrlClos) 

CWNICA DE CRIANÇAS, i)().. 


ENCAS DO SYS1'EI\IA 

NER.VOSO 


GABlNE1'E DE ELf:CTRO· 

TERAPIA 


Ondas ourta., Ralol Qltra-~o
 6:000$000
letas, Ral08 lDIra·vermelbo. e 

IDectrlllldad0 m6dloa 
LaHratorlol de I(OfOSCO

pia 11 lnálYKes CliDillll 
Bumel de sungue para dia PREMIO MAIORgno.Uco da ~flIhllI. {reso9lieB

de W080ermann .de Heolll 

Tzu, KaIm e Baolul Zol'll8J 


Dlagllostlou do. Impalndlamo, 
 Muitos Premio$ menores:~l:med~eO~~:(~ 
.de Aooheln Zoudeck, para dla- 

E=: S~'~ ~=ro~en: 
quldo racblNIBDO e qnalqoer
pasqulA . para ' 8100ld891O·d8. C'ontribui<ão 1$000 

dl3(ll_~ .' -- .' 
(ói.cFàn. ,Mq.chado,·6 ;e" 
;F'j· •.' Telepboné (.',t ;tll6 · · · 

f'LORlANOfIOU3 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:tra�ao.os


6 o E~fAÓO. 28 de Abril de 1939- . II!Y I iI!i. 

I Maravilhosas criaçoes em rVIDA SOOlAIj 

I .!~..~;! ..q~~••ç., 
(omo um IIrlo mimoso a palpitar,
Multa surpresa a sorte de destina.. .~Irallll- ~í Plra -le~li~l~ I Quanto bem, quanto mal has·de espalhar I ... 

GUiaras algum barco em alio mar 7 
Impelllras o arado na campina 7 
Iras sObre um teclado deslls.r 7 
Ou seras, amanM, m30 assassina 7 

AGASALHOS DE PELLES ~ 
está recebendo a Em maoslnha, que enlevada vejo, 

E' • rosea concha do malerRO beijo, 
Só blandlclas de I/or ella conlem.Ct\SA ROM/\NOS Oue selas sempre assim Immaculada, 

Oue eSleJas, pila o mal, sempre fechada 
E aberta, unicamente, para o bem. 

LOLA DE OLlVEIRA'~ 

Representante 
Pessoa conhecedora do ra Furto n. ImprenSl 

mo commercial procura re 
presentações, desde que se Nacion.1 
jam bem remunerad'ls. In 
10rmaçOes, por obsequio , na 
redacção do ESTADO; en·· 
tretanla, caso uma firma in' 
teressada assim o deseje, 
compar~(erá ~lIa, immedla
tamente á sua presença. 

Sabão 

~~Y.a•• E.r'IIALID,,~"
DEWETZE~~i;ei~.·"· 1:,~~ltlJVJLL~ . •... (Màrca~~g8trada) 

CONSERVA () ,~IDODA >Rbl:1PÀ' PORQUE w\:;VA,F'AéiLMENTE E .€OM RAP~º~ ;. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina




