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\' Dr. Jóio d~~'ariÚJ-ó...OLHOS; OÚVIO'OS,--., , NARIZ, GARGANTA 

E.peci.II.t. do Cenbo de S.úde - Aui.tente d. PIol. SonsonI1 Consultas dlarlas das 4 ~s 6 1/2--Rua Vi<tor Melrelles, 24-Tel. 1447OE§'ado 
Mandado reintegrar no Lloyd com 

O 	 MAIS ANTIGO DIÀ.RIO DE SANTA CATARINA 
direito a receber os _atrasados 

Diretor-gerente : Altino Flores RIO, 16 - o comaDdaDte Ia percepção dos veDcim~n
AntôDio Müller dos Reis 80- tos desde a data da demis 

N 7665 licitou ao Ministério do Tra-, são até a da reintegração.ANO XXV Florianópolis-Quarta-feira. 17 de Maio de 1939 • balho providências junto ao Em virtude disso o interessa
--...........................=~!.-~~.....~~~=~--~~--~~~~----~--.........!............--~- da FazeDda, DO seDtido de do reclamou que se provi· 

ser efetuado o pagamento dencie peraDte à Comissão 
Coberto em pou- Ene'rgl-ca declaraça-o jPedem a incorporação de dos vencimentos que deixoulde Pagamento da Divida dI'

de receber duraDte o tempo Lloyd Brasileiro para que 
CU horas o em- d H-ti varios territõrios di'em que esteve nfnsta:!u dos ·~!!t~ Ih", p..."ue rs 17:::130$000. 
~. f ... e 1 er ' Polônia se.rviços do Lloyd Brasi- No despacho do sr. !Dinistro 

prestlmo rances de _ . I VARSÓVIA, 16 lT. O.) _ lelro. , ~ não . há ~ondenaçll(, pOI'.I-- BerlIm 16 (U_ P_) -- O sr. Hitler -- segundo Um memorandum publicado O sr. Waldemar Falc,l.o quanha cer.a, nem do pro10 bI loes I ' . . . f -' - I I ' -. .- . - d' mandou que fôsse transmitl- cesso consta qualquer termo
noltclas não con Irmauas - esta preparando Ip~ aa orgam;f,a~ueti s"a c- do ao interessado o parecer que autorize a cODcluir que 
uma declaração, em termos energicos, contra ml_eas desta ~ap~.tal re~lama da Procuradoria do Consêlho seja essa a quantia devida 

PARIS, I~ . - A sll~seriç~o as nações que se estão juntando à propalada ~~~~zrpo;:Çt~u8:i:o~~;:ntda~ Nacional. do Traball;o, do pelo L1oyd. Desse modo se 
~~s e~p~~stlmo de 1!I.3Q, a JU- política de cêrco da Grã Bretanha, e talvez ve- e de fita Silési~, incluindo teor segumte: . faz mistér que O i~leressad_o 

h o, _ab~rla pela ma- nha a retirar seus enviados diplomáticos das a cidade de Oppel. .~O sr. coma!ldaute Antômo pro~ov.a pelos meIOs legal!! 
n n, ás pnmelras horas da . . . O memorandum retende l\h!lIer dos ReiS fOi mandado a liqUidação da sentença
tarde estava encerrada no respectivas capttals. - T P. d' reltegrar no serviço do que lhe reconheceu o direito. 
~~e se relere ás liuuscri~iie5 ______________ .__________ __ ____ ____ ____ ___ ____ t~S~~ I~::rit~:i~~: C~~IVI~ ~~~: Lloyd Brasil~ir_o por dbspa- Isto ~osto, Dão teDho ele-
I ~radas_ em. moed&.. De.I_~to, sado polonês dessas regiões cho do s~. i'vhmstro du. T~a- mentos outros .para concor 

~el~r~~~~:,c~md~u~~~O?I::~~ Dr. Arm,'n,'o Tavo/es ._ OOUIOOS. HRRIZ. BDRl!gllIft cUja incorporaç_ilo o .Tratad~ balho a fis . 77, com direito dar com o pedido•. 
~ tada a operação havia Si.do ,. \ D n" ~~ ~:I·s~~~~an~~n\~~laAI~~~- ••••••••••••••••••••••••• 

gtlOgld~ dentro _d~ poucas Cirurgiúo-Especlalista Assistente do prol. Sanson silo de todos esses territórl- • • 
c~~~~·lidaSç:~bsS~~~~()::c~~r:a: . Co...ult.. d.. 10 i. 12 e d•• 16 i. 18 - João Pinlo, 97 IOb. -Tel. 145 os, d!z O do<;u~euto referido,. TRANSFUSA-O • 
até o próximo diu. 2:\ do cor-I _ _________ _ _ __ .___ ____ c~nstilu~ a IImca base pos- • • 
rente. I s~vel_ para entabolar nego- • • 

Londres, 16. - O sucesso U B b A I S· claçoes. COO? a Ale!Danha~ . • DO SANGU B (MARAVILHOSO) • 
imediato do empréstimo frun - m ar a- lU nauIssa .A !Jlstur1a .de~ a Poloma • 	 • 
Cê8 causou cODsideravel s(>n-	 de, hO.le ~l mlssao de ser.o. Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos •
8ação em Londres. pais modelo da Eu~opa, \'l-

O acontecimeDto é co.men- Basilêu, ~!li8sa, 16 (U.P_) _1_ !'o dia ~O de Março, Seil~r ~ee~~~t~~rfo°~~ gP~~~~~,!~~~.. Unico fortificante no mundo com 8 elemento. tonico • 
lado em termos os mais la- Charles Seller, de ,10 auos de 101 á aidela de Caslallo, SI - --- ----- -- Ph h C I . V d • 
voraveis, nA? ~ómente na .Ci- idade, c81'pinteiro, e, ao (lue Ituada no Cantão de Tessino, • OSp oros, a CIO, Arseniato, ana ato,etc. • 
ty. como prmc palmente. nos consta, de nacionalidade ale· e lilugou uma vila. Il qual 111as triste. mllu amOr , • Cuidado com a tuberculose • 
clrculos poliucos. Os hnan· mã, e chamado hoje o .Bar - chegou sua vitima 5 dias de- Tens bronçbltel Surres tosae 1 • • 
cIsta8 veem. neSSe sucesso ba Azul da SuisRa», por ter pois, apús o qUe, desapare- B' lei de Nosso ~eDbor. Os Pallidos, Depauperados, • 
uma prova Irrecusa\'el dos sido coutra ele formulada a ceu. Só I 1101lTllTOS'SI 1 • • 
esforço8 feitos pela França acusação de assassinato de A policia acusa Seiler de te 131/3 !l 11 ". Esgotados, Anemicos, 
p~ra col0l!af o pais em uma sua criada .luli Schahert, ale - ter assassinado a mulher DO • Mães que criam, Magros, • 
Situação flDanceira di!{oa da mão cOJJstundo ainda que nHI- dia 2 de Ahril e de ler ali- • Crianças Rachiticas_ • 
situação que aquele pais 0- tou 1J1ltr:1S mulheres. rado o cailaver no lago de O navio teve que • • 
cupa no mundo O acuslIdo tem um IIl1'go Lugano, prova estritamente voltar. superiodeéloB~~~lh::. Figlldo • . 

Os cl::;uI08 parlamentares pontuá rio policial e t!llllhern circunstancial, il qual o acu- BAHIA, 16 (A. N.) - O • Receberão o efleilo da Iroos- . :__. 
declaram que 8 fácil "ubscri- uma singulllr carreira como sado I'esponue cum insolên- navio «ltaimbé., depois de 
ção do ~mpréstimo se expli- delinqÍlente. 1:;le jlL roi con- da . ter deixado o nosso pOl'tO, • !usão do sangue e a lonUica- • . _ 
ca não somente pela confian- dcuado sete vezes por vál'Íos !':ntr llmentes, ehegaram tl foi obrigado a voltar, !lois. ção geral do organismo com ° . 

f 	 ça que todos depositam no delitos, UIIl dos quais de fmto. residência, em resposta aos duas pessoas que se encon· • • 
ruturo da Fran(!1I como pelo No outono de 1935, fugiu do anúncios, mais 2 criadas, as travam a bórdo afim de le- • • 
lenlimento patriútico dos par- hospital da prisão e seguiu quais, sel.:'undo afirmam as vaI' despedidas a um mem- • • 
tlculares para Arlesheim, p~rto de 8a- autoridades, desapareceram bro de su~ família, . só ló~a ••••••••••••••-•••.• .• .• _••'•. - •• 
. Em todo)! os clrculos se slléfL onde assumIU o nome tambeUl. da barra foram pedir provI- . '. '. ,_.':. 

':88inal,!l que qUR.lquer .COII - de ;J'ean Hegener ' e publicou, Além do ~ilis, SeBer é !ll'U- dências a~ commandant~, C d H~ . d 
rlrmaçaú de estalnlldade Irau em Jaueiru do eOI'l'eule ano, sado de ter hcado com alguns Ialegando nBO terem. percebl- resce O recrutamento a. a mais e cem 
ceS8 concorre paru li estabi IlDuncios procurflndo (!fiada? mll.hares ~e francos que Ibe do o sInal de par~ld~. O la- Fôrça Aérea Britânica I 
IIdade da paz. aos quais respondeu Juh tertam Sido entregues por to despertou cUI'losHlade e L d 16 O MI . t' anos que estava 
:-________~. s.:.'~l>er~_._ _ ___ _ _ JulI. providências da policia. do ~ ~~~nci~ -;;ue o ~~~me::~1 • d , 

dtl recrutas alistados na Royal extraVJa o. 
Air Force, durante a última I RIO, 16. -:-. ~o ministro daMachado & (,.•. .. 	 semana, foi de 1.149 cODtra Educação dmgl!l onte~ o da 
.104 no mesmo periódo do aDO Guerra!l segUInte aVIso: IAgência e passadJ. Essa cilra eleva a «Há mais de ~m século qUtl 


Representações 5.065 u üÍime.-o da pil()t()~ ou R_e acha extravIado d~ Repar

servadores, aviadores e apren- It1.Çllo da Guerra um Itvro pr~


C.iu po.tal - 37 dizes engajados desde I' de CIOSO e de g.rand.e e lo:e6tl

RUI Joio Pinte - 5 Abril último, contra 1.965 no mavel valor históriCO: o IIvro-


FLORIANOPOllS 	 ~a~~~o periodo do ano pas- ~~~trh ctn.e p~~~~r~i: ~: r~
Sub'lscnte, no. ~rincip.i• 	 I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ minoridade-iI ~:n~~ap:~~~n]tl a 

• "nicipio. do E.tedo 
Nesse livro estão averbaP 77 Dr. Manoel Pinho dos todos os asseolameDtll8 

!)ocnças de ~eobors8 PArtos dos generais em largo perlo-Expulso do Chile o -VII" urlnarls8-0persçil6s- do dos primórdios de nossa 
Cllnlca médica -- Tesls nacionalidade e em hipótese.dministrador das Estra Vinte e cinco de gtanduhu endocrlos.. alguma deveria ter saldo doEUCALOL,das de Ferro Alemãs 	 m i I h õ e s d e B r a- Ministério da Guerra.CONSULTORIO:é 	 um produto Com graDde prazer, acaboRua João PiDto,13 (sob)SANTIAGO DO CHILE, 1r:i genuinamente sileiros preferem 	 de ter ciência de que foi êlePhone 1595(T.O.1 - O diretor do De nac ional, fabricado 	 RESIDENCIA : encontrado, cuidadosameDte 

partamento de Investigações, 	 conservado, Da Biblioteca Nacom materias 	 Rua José Veiga, 185 n_ Segues, cumprindo ordens 
seu uso, cional, com procedência da

do govêrno, Dotlficou o ad primas do Brasil. PHONE 1.199 extinta Biblioteca FlumlDeDse.
mlnl&trador das Estradas de .. 	 se c o n-
Ferro Alemãs de Santiago, 	 I~~70~P~.~~~~~~~,!!!!!! so~~~~~s a c~~:~~~~:~ dVeeD~~~venceram da suasr, Hans Volgt, sôbre sua ex· ;::UCALOL 
pulsA0 do pais. detendo-o B S O L U T A Apressada a dissolução :e;:'f~~iJ~ e~vr~a~~sa~:i:~j: 
e- conduzindo·o à. fronteira. do antigo Exército este Ministério. 

O sr. Voigt continuou via · 
gem para MeDdoza depois tcheco-slovaco to:d~e!fe:aJ~ e~~t1~!~0~ei:~ 
de br!l've detenção incomuDi ..,'t~Jos~~S dePd~~I~Íi~6JJt&)~~~~f:~:~ tinta consideração•.caveI. 

SANTIAGO DO CHILE, 16 ~.1J~ ~I ~~ g~~:s~q~~~~~n~I,MJ~~~~é:~~ Mani,festaçlo pacifica 
_ (T,O,) - A respeito da .d;;..\../ -~~J ;i.!-J. que a dissolução do antigo de crianças em _ 


-~ o diretor Voigt, 111 JI. ~lif~f~r.::r-:~./ :~~_/e ./-I~~\~~.~_r~,J-,. I,~-.~ Exército checoslovacoO geDeral Buenos AIres
expulsa0declarou do sr. Hans 	 J"-_,<:'". - / _ - - I'"~" de !ler apressada. temdo Da· - ~ ~ ~! Buenos Aires, 16 (T. O.) - 
partamento de IDve8t1gações, Netlk acresceDtou que os tofl- No próximo dia 18 do corrtnte 

, Ir; .. Sagues: - cO govêrno ,~ cials especlallza:los serão utl o arcebiSpo de La Plala, mon~ 
cancelou li autorização de o _ r \~-<.:.. -..1-../<,< Iizados sobretudo no corpo senhor _Iuan P. Chimento, pre
ar. 'Voigt permaDec.er DO .pale, ~~~~ de proteção da Bahêmla e sidirá uma grande . c?ncent~a ·1 ,sl~:fVfl- _
. ...~àtençAo a motlvol Just!- \ Morl1via. O sargentos serão ç110 de crianças, numa!Da)1i1es 
flCaiílo••, 11 'I ri _ empregados DOS serviços em laç110 pela paz mundial: Apllixi

• 	 "'" ~ ae-- LOa.oS que suas qualidades e conhe- madamenle"sels" mil crhínçasHa
:S:.\NTIAGO DO CHILE, 16 I3~ASILEU(OS • cimenlos mais se adatarem, r110 preces 'anle . a ,virge!l' d. 

(T.O.l.:l...:; 'FoÍlló!' informlldol A respeito da Inclusão Da vi- paz, padroeira da paróqúia de 
clt' Ci118 ,o .ir. Ha_lls yolgt,que da ecoDOmlca dosantlgIJ8 ofl-Lõmás .de ZáIllOfa, olldc lf ru· 
rol Iii:iUrlã...àt'· .xpullO do ciai. o general Netik dirigiu lizará', à concealraçJo.
,.te. DIo pouda lenr ai ,0, um ,apêlo ,às" empreB8s Partl- O C4nscl o e.tollr ptrmilhl 
IDII hldllpeuanll .. lua c.ulàr~l.I àr!~' de :q~Ei · p~e8tein ~qut lodo os col'Kla" da p'o· 
....ll..DçIo ptMOIl. Dt' ou- auxilio 'D~8ta lafllrà. ' .,' -- vInda conCOlt"UtD lO ItO. 
t 1.40 lOubemOl que o 1\:0, ""O "govêrDó criar", por (lU Ttrmlaadl I con«nllaçlo 
::rDo. , tat.rm6dlo do IDt- Úó -iado; -um aJat.ma d. coa- ditai li pm:u ptll ~I, li crl-
DtIIro r: la'arior, prolDlI.lrou ceuIo d" cr6cllloa a lavor Aaçal ,,"nlr H·lo "a praçA VI-
Um decreto oaacelaDdo ao U~~~~~:;;::~=~~~~~~~~============~ doa obo.laia Hpectall&adOl qll. 10110 Orlrcn, ODcSc ntOnlCllhor 
.r. Voli' a autorluOlo de I dN.JH! exarCar uma aUflà· CIII.~lI.to proaueclar' um Iflo-
OQJItlDuar r••ldlDdo do Cblle, ---------_ d••ooIl6m.ln 11l4\1pltAclent. de Ifl' '.", 

c 
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2 ' O ~ADO Quarta fc-ira, 17 de Maio do 1939................................__......________..--..______~____..________~__~~~m...J~
~ 

Rádii& 1 · C t 
DN~on!::~~!~~~1~ ; M1araVilholsas Cliaçlões em , 'I on r~s~ia 
mil., I e....ção Davcnlry. dc Lon' If//IW ~ Parllct- qu a 'I"nel", 

:
t aol- alIara te :!c l li i5~:~::f~~g~;::~J!;': ' ,II ra - !~ I O~ ~::~~~l~I~:p~j é:i ~~~~J ~ 


órg~~2~0-T.;~~dJ/1tB~·é·on. ,> , elaranjlls SãO . ~S~i~iO I" 11 

20."0 - Pale.tro em ingle., "or qouu:esse ~om~!~~I~~es~'6~~ir 
W. P.rkes. AGASALHOS DE PELLES ~õm· DeeSsCsOabr~UI·t · ;· - áa~Ort:maSmel:n XbqeUme,,0~!~~~-~1~!t~ ~~~~~i:iOsôb: ,-,v,_ "'f póde ser comba'tidaâ , jn . 

o Merc.do do. O.rindo. do I sônia. Em . 19:\2, .' roj'-{.e.11I 
Algodão (.ó na Ire'luênci • GS~I I ' . b d' produzida artiricialmentc':,pe 
11.86 Mc!.):,. _ , , I es a rece eno a lo dr. Tadeus ReichsteiD; : .~C 

21.00 -- Lançol. a.. d!uaon ' l ' . Zurich, SUissa, de modõqlll: 

~:~d~~:~~i~~:~~~~i.:,:.t~:1 CASA ROtM ···· S Rua C. Mafra, 26 °vP~I'~tCa:~a~:m~:e~rl'c~at~n~a;g:«~M,~oadd~er~o~NO ' '~
21.30 - .'.Varld Allair... P.- Telephone 1288 ~ ,

lestr••m inglê.. " .. !.:. Prol....or 150 :lO\".-'1 Medicine» aDlIDma qlíe': o 
Mon...gu.. Burton. d. univ.rsidado, .... dr. Siegfried Maurer, :, . d. 
de O.ford. VEN"DE SE lIn;a pro I' -- - ..- ..----... ---- I Quer ser feliz? Universidade de Chicago. Il' 

21."5 - Noticiirio em inglê., - priedad~ Em negocias, amores, ter so~. StreaUnSqUa'liluodanetesadpearra,!DnteSmOIDIlOtOe 
21."5- Sign.1 horário d. Grccn- co lOS m t o~ ie frent po I C· ,.. ~ 

wich. 80\fd 'f edr '\ . e..r « olsa que a razao Ite. saúde e realizar tudo que normal a 60 pacieiltessadlo. 
22.00 - Big B.n. A Orque.- dade ~e 1~~g~~s~lUIl~~~uadU~~ i deeSla? Mande 1$100 em sellos mas affetados de tenâz 10

Ir. de Cord.. de H.igh M.rs.hll; casas pe9uenfls, cafesal, graD- i t escre~a ao pr~f:. O:ar Khlva, -ônla, fazendo·os jDgêr l ~ 
R..g..nt... H.igh M."h.". de mandlOcal,pastagemema- reprOVa)) I aiX~ q~:t~:l'e inO;I~ar~OodCm~~~ de uma a tres gramâs}(o; rt.: 

22.30 - Big B..n. Fim d. Ir.n. to cerra.do. Trata.-se com ° I~~Ir~bter lriumpbo, prosperida- ácido ascórbico (vitamiil.a
minão GSE. d F I \d (l J íi e), diariamente. Logo > q ue 

22.30 _ Tr.nsmissão GSB: No. l)~' U v;o( ihtICflj rua O! o BERNA, 1!i - C>lU~OU vIva emoç,!o Desta capital de. fortuna e saúde. Não hes ite. emnl.lr·crmnoorsmaclmoneSnetgpu.irOam.. 't',rda..o1Ilr_. 
liciirio .m "'PInhoI. In..~':..~_, 80 ra' o . v 110 1\ informação de origem inglesa segu~tio a qual durante _ . 

22.45 - Fim d. ".nsmisHo _ 11m Illmüss\l ele filie pllrticipavam dele~ad()s germanicos e! ----------- mento roi suspenso. Ou(reJ'I
( 

IGSB. os conselheiros r.,r1erllis Ohr"tch e Wetter, ehefes do :~ ele- i dcol'Seanrtaems, mdeenosdo~eadsiom~'ajlo~rr!.;· partamentos da ('cooomia pÍlblic'I e das finanças, bem ! A M" ~ ~ 
Parteira legalizada asa EI t como v sr. Fuok, ministro da Eeonomia do "Reich. fOfam I ntenor orais do ácido para dúrmir, <mll8ec rica 

eDtaboladas eonversll';ôes sôbre n possibilidade de um dormiram. '... _ 
O delegado de Hygienc dO,' vende medidores e emprt'stímn dOS. Bancos S lliS~(.)S á Alemanha para financiur I Cirurgião-dentista Estará, enfim, dormio('o 

~~~~s~~~~ ~1~ni~~1~ ~~S~~~i~~ I instalia os «quadros» ~s('jtrc;,~:i~~~li~;~~1~r~~~1i~~!~~I~S ~1~:!~~t~al~ú~~~fdac ~~~ mT:s~bp~~f:s ~â~~r~à~s:~s ~p:~:;:~~e~te ~:~~!~or~;~n~ 

quatro medicos. etc. etc, e ne- para os mesmOS'I ,darandO. que a Suissa tem ttlmhem necessidade de ' expor'j anatomicas, em todos os cas> ... 


~~~am~!:r~e~;:ei~~it~~~da~a,P;~~ Preços modicos. tal' par~~:n~aJ~~~S~nte oticiosamente essa noticia e o materiais adoptados. 

queira ali trabalhar, podendo, \1 I «,Jornal de Genebra», escreve a propósito: «Um empréstimo I Das 8Hi/sRiiRleO~1l8 15 Quarto para ilug.i:':; 

si quiser igualmente Irabalhar Rua João Pinto, 14 lao Reich é uma dessas coisas que a razão rerrova, A ás 18 h(lru~. Aluga se bom quartó 'pan, 

no Hospital. Qualquer informa- Irellção provocada pela notícia nrlO foi em vão, não dando R P M· I' h 6 casal ou solteiro. Tralar. ·;. no 

ção, com o delegado de Hygie· i Serviço garantido [Iogar a que se tenha ilusão sôbre os resultados de uml ua. Igue In o, «Café S. Pedro>. rua Felippc' 

ne em Caçador. I ;eventual empréstimo dessa natureza. Essa reação serviu Schmidt, nO \. 

!53 30V 24 i 18 v.-84 Ipara alertar a o iniã.o ública de n08Sa patria". 71 v-i5 152 v·;!l 


Amaior queima ~e mercadorias! Inacre~itavel liqui~ação na CASAIURA 

Centenas de contos de mercadorias novas e de 1." qualidade estão sendo vendidas este mês, por preços de pasmar. -- Aproveite -y 

_esta opportunidade para fazer sua compra de inVErno, e obter uma economia superior a 200/0.
:\'AU COMPRE ANTE~ DE NOS FAZER UMA VI:::>ITA, E CER'('IFlt.!UE-BE DA RE ~ LlDADE DU QUE EXPOMOS. 

Damos a seguir os preços de alguns artigos:
SEDAS: ITrlcollol de dgou3() ~.,lpl':6dd " 2$500 At.lallldtlo Dumasc.do p/ril~~<l, 150 x 150 um i?ó$()(JO 

Sellill Xadrez, (assombroso) mt. 4$500 Fu'tão e9Iam',~do " 3$000 Guarnição riaolar (140xI40) uma 15$500 
Sedll Fllçonné desenhlldo, tedi!1!I 115 cores 4$800IFOUI~rd !c)n!cz a ptk'mouo ., 5$000 GuarnIção p/iaular (l40x180) • 19$()()I) 
Sedi! rIlÇODDé. desenhado, arl. peslldo, 5$500 B'im colegii:J de 1S5 e I $800 GuarniçãO p/iantar (140x230 e 1 ,iz :::u~rddllapos • 2!lSOlIO 
Seda Laqué lizo em todoS os cores 4$500 Brim colegial enfeslado ml 4$800 Gu~rnição rccl~me p/juntar (140xI40) 13$000 
Sedil Lilque listado 5$000 Crelone PlreposleÍlo LH!/". 1 ml. 4$800 GuarniçãO com pilJlurdS, côres firllleb 25$(l()O 
jUlley de ~eda. largo 1.4Ü de 14~ por iOiOõO Linho nacional iypo Rodie 3$000 GUHl'GiçãO com pinturas 10$000 
Sedll LIIVt8da, artigo moderno ml. 7$500 Puro lillho branco, lerg. 1,15 15$000 jogo te renda p/quarlo. 7 peçl)~ um 32$000 
Seda Sporl, Doviddde 8$000 '. uro linho br~nco, la~g. 220 18$000 Jego de rendll p/qullrlo, 7 prç~B, art. 5uperfor lO 52$1JtIí) 
Seda 115a pesada 8J;OOO Puro Ji:;bo branco, larg. 2.20 MJTCa D)is ZOIOS 26$000 Gorllnas ~e r~n<1a dezenbadd umd 19$000 
Seja bordads, artigo modeortlo 12$000 T2Cido p/,:olchiio, lórg. 1.40 4$000 Tecid3 p/r~postelro, s~da a );r;!Jo. IIrl. finÍis!mn mt. 17$000 
~eda Uranl!é com lã, core, m3demas í2$000 Filó D/Mo~quiteiro, IMg 4.60 ml. 11$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMENS: 
Seda e lã, última moda 15$5úO T()()ih"~ de banbo braucas de 6$5 e 13$000 Sobrelud ,' p,homem, boa confecção um 60$000 
S~d!l e IA tistadd. novidade 28$500 To~Jbas de cor p/banho t!lnwnho \!,r~nd ~ 11m3 10$000 Sob;e 'udo Plr!lp~z . tOdo's os I Ull1llIlho~ de 28$ até 40$0(10 
Sultana-Fulgurllnte, artigo pesado la$500 TOillbe3 de r0310, de 1$2. 1$5. 2$, 2$5 e 5$000 Casacos de senhori!', art. fino, lodo forrado um 85$000 
Sultlloilll p, s!da 6$500, Linoo I ZO, rm tcdllll b~ eores ml. 1$300 CCP!S de borrachl de seda Pls"nhord nma 98$000 
Sedd Givré pCSlld<l, em cores l5curas 16$500 Linoo e!>tlsmpado, Ilrllgo bom 1$300 Cl.p 'l S dtl bcrroch1 ím~ermeãv<l, plbom , m 88$000 
Velludo Chiffoo Frl!n\ê~ 38$000 Opal!> em todlls as corea 2$000 TernoS de cósemira PlhrJ m~m um :15$000 
Velludo Ce m feipo de !I(>da 25$500 I' Opala typo SUiSS6, « 2$800 Ternos d~ cllsemira p , hom~m. boa confecçãO 48$()(,() 

ARTIGOS QUENTES CAMA E MESA: Ci\fcas de brim p;humem «8$500 
Peluda IIsl1 mt. 1$300 ' Cobertores P~uíjsla8 p/clisHI um j8$500 Cllmis~ ~()CiIP leão p,hOlm,m, !od8s a8 côres uma 6$000 
Casemira gr,) BS~, p/ca~~co II $000 ICobertore~ P,lUlIsld p/ 50ltelro 14$000 Cômisa SOC~gd leãO Plrapuz, tcdõs as côr<s» 4$OiJV 
Casemlrll 1I1.~, la'g. 1,50 1,'\$floo Cobertores de rura lã p/ cas81 65$000 .Iogos de lã p/criança de 9$. 14$, e , 18$0011 
Cilsemird I!SIl, I<lrg. 1,40 16$000 Cobertore3 de pura lã r / ,olteiro 50$000 Polainas de lã p/criança de 3$5.5$ e 6$000 
Cilsemirll X,drez prelu e branco 23$000 Cohertore8 e~cutos, Reclame 4$400 Casaquinho de malha p/criança um .5$()(l;D 
Felpa de la, artigo de t.d 24$000 Cohertorel'l p/bebê dc 5$, 6$5 e 7$500 Capas de lã p/criança uma 12$000 
Planelld de pura UI.' creme 12$000 Colcha de purll seda p/ca~lll uma 80$000 Sombrinha de seda, art, garantido uma 22$000 
La ADllorá Xadroz artigo modl!roo 20$000 Colcha de pura l'Ieda p/soll<iro 58$000 Sombrinha de t'Ículinc listllda uma lllôOOO 
Cachó Xadrez typo de tã 3$500 Coilha de sed~ c/franja p/clI~al uma 41$000 S ombrinha p/mocinha uma8$O'Je 
Caehá typo lã 4$800 Col ~ha de seda c/bIco p/Cclsal 35$000 S.Jmbrinha c/lranJa p/criança umõ 6$000 
Cachá c&pon)a brlloca, larg. 80 4$500 C')lchCi de fu~liio p/cdsal 14$500 Pasla p/colegisls de 9$,10, 12$ e 14$000 
Cllebá xadrtz miudo 2$900 Colcha de fu~'ão p/solteiro 12$000 M~lilS p/viagens d~ 18$, 20$, 22$ e ~4$OOO 
Peluclil para klmono 2$400 CfJlcha brlinca p/~olleiro de 10$5 e 13$000 Malelas de fibroliies plcolegi~is de 4$ e q$OOO 
Feltro de lã 13$000 CoL:ha Reclame uma 6$000 Estojo8 de chicard plcafé um 8$000 
Cill!emir/l liDa artigo li30 20$000 Crelcme Ruy ,,1 braflco, larg., 2,20 mt. 0$000 8,toJo de chíeara Pichá um 14$000 
Blusall de nlelha J>arill senhores uma 16$000 Cntolle Royol br~Dco, larg. 2 mt. 5$500 Apilrelho de 10uQS Plcdé um 32$noo 
Blusa:! de molho por/l l!eDMr~3 " 20$000 eretoDe R ' yal branco, la,>!. 1,40 4$000 Aparelbo de 10UQd Pichá um 45$1lQO 
Pull-over de ml1lho p/homem um 7$000 Creton" Ruy"1 p.m cor, larg. 2,20 6$500 Tapetes d€l IA, ali. Inglês, plsalddr de 170$ por 120$()()O 
Pull-cver leipudeJ p/homem " 15$000 Cretooe de linho IIrtgo fiphs'mo, larg., 2mt:'! «11$000 Topetes Plquirlo um I~$poo 
Pull.over ~em maOll1l p/homem de 1$5 "9$500 MUl'lm T~ubl.lté, Reclame peça 28$000 Baton Miehél em todos os ton~ um2$SOO 
Pull.over c/mlJogd pata rapaz .. 9$800 Murim I"lor do C~IJ1PO « 27$000 Pó de arroz Royal Briar pequeno Um 2$800 
Pull-over d~ I~ 8/meUgll Plhomem " 14$000 Mutlm Offlci~l 9$500 Loçao Narcizo verde uma13$OW 
Pull-ovcr de Iii clmoDga plhomem ,. 22$000 Alwlildo enfestado, 10111'. 1,40 « 32$000 Pasta Alvidente, lubo grande ume ;t..~ 
Pull over de purft 16 xadrez Plhomem .. 3t$ooO Alvejlldo Ford arl. b"m 12$500 Pasta Kolynos uma"3$1IOO ' 
ColeJel! com flixo PlcrlllDça .. 6$000 Alnj~do lamil ar, arl. eocorp. e sem goma 14$800 Liga de borrllcba PIsenhora uma", I$500 
Coletes com bOião I'lcrlllOçll .. 5$&00 Algvdllo enfeslado, larg. 2 rot . 38$000 <:;usponsorio de couro um~'1'1SSOO 

TECIDOS DIVERSOS: Algod~o enreMlldo, larg. 1,40 de 30$ e 34$000 SuspeDsorio de seda. art. bom umn<9SOOO 
TecIdo Peter-PIIII, liodG8 denoholl ml ~$500 Algodão de 90 ceol. larg. p ; ç~ j2$500 Roupões p\baDho de 20! I JaSOOO 
Crepom lOPollêl! Plklmooo .. 2$600 Algodão SU 'Jerlor » 12$000 'francel1m <'I: seda branco e de cores nu. ,,00 
Chllilo.creloDe PlkimoDo 2$200 Algodão 121, !I~m gommll e la!go »9$000 .Togo de seda plbatíz,-d<ls de 9$, 12$, 18$ I 20$000 
Chltlio r~clllme e í $flOO Moalhlldo C~lhlllinen~e o qu~ há de melhor ml. 7$000 Babador~5 de orgaody bordado de 3S e 4$000 
MtrlDó prelo Ilrt. bom mt 3$000 II,loalhado braoco, Il'lI'. 1,40 3$700 Rede Invisivel Plcablllo uma ltSOo 
Zefli' IisJedo, tores flrme3 2$000 "'olllh~do em cõres, larg 1,40 3$800 Cintos estreitos de camurç~, novidade . u1II5$006 
Zifir]ISlôdo 1$500 Alonlhodo em COi' Iypo i"glê3 • 5$000 Cloto! traoçados de2U e 4MOO 

' TilcóDiJICI.e algodiío padrlio molltrno 2$600 A,loalhado branco Ijvrado, art. eXlra de 7$5 e 9$500 Cache-col de seda de ' lO$ e 13$000 
Trlcolliiê\~e algodlio mesclada . . 2$800 TeCido p/ guú;djOdf.>OS. I"rg. 59. cento ml. 2$800 LA. Pekim em todas as cores . um I~ 
5:~ {~etro8 de retalhos .perfeltos de. pelucla e cacM, pelucla, el!lamos vendendo por preoos de verdadeira queima. - Grande I1qu!d~çãç. d(' melsj 

r" ..·.·..· " " .' . .•..• ' , • . pa!a homens, senhoras e cr!ança", que .cederemos por preços a~sombroso!l,· ... . i;. . " 
COMPR~REM N(j$SACMSA . E'O~; M~MG .;QUE)GA:~ijt\ILPl.N:§EIR(), E' UMA M '.NEIRA DE , ~ÇONOMJZAR, ~., 

SORTIMENTO INEGUALAVEL PREÇOS ALUCINANTES QUALIDADEINSUPERAVEIS, do ai credenclalll que nOI lho oftNec('mo,. 
Compr. o quanto ant••, que 6 aoment. O A S A D A T r R A
de 30 di.. • queima de mercadoria. da ~ L . RUI F.llppe Schmldt, 19 
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acabamos de receber, em ~stilos os mais modernos. 

Esmerada fabricaçáo das Indústrias .Ne\'e» - S Paulo 

l~ecoll1mendall1os aos nossos clientes c amigos uma 
visita á nC5SJ exposição. 

o ESTADO-·Quarta·feira~ 

Or. Remigio 
CLINlCA -MEDICA 

Molestia internas de 


Senhoras e Crianças em 

Geral. 


CONSULTOR10 : 

Rua Trajano, t - Sob. 


CONSULTAS: 

9 ,is 12 e 14 ás HI horas. 


RESlDENCIA: 

Av. Hercilio Luz, 178 


-- Phone: 1392

·17,.ds .MatodeJ939 

( . E "d R" d J l-I"' CaPi!~b~ia~:~~nlstaalxa (onomlca o 10 e ane 'o AsS~~t!~d:d~'~ ;:rí~~a~')ord~ 
8" Sort~iQ du Apolic:es Pernambuc:anas ~:~~~ ~~ p~~~:~ q~~n~~:~:,~n~ 

o S' sorteio das Apolices Pernambucanas será 'Caliiórnia», o qual destroçou 
realizado no proximo dia aI. ás 11 horas, no recinto a bóia do quilometro 400: devi· 

do pregão da Bôlsa de Fundos Publicos do ás m~nobras inhabeis, e cu
do 	Rio de Janeiro. io capitão e maquinista desobe

deceram ás ordens do prático 
A CAIXA ECONOMICA DO RIO DE .JANEIRO, torna do porto de 'San Martim, que
público, mais uma vez, que a venda desses titulos informou que tanto o capitão
está sendo reita, nesta nesta {lraça, por intermedio do como o maquinista se achavam 

Banco de Crédito Popular e Agricola ebgo~Calilornia" leva car~a pa-
AUende a chamados de Santa Catharina ra o porto hrasileir" de ,,~ntos. 

Preços excepcionaisl 
P.75 I á rUI! Trajano, 16, ao preço unitario de rs.97$ooo, A VI-da 

coneorrendo annualmente os portadores dessa!! apo
!ices do valor nominal de cem mil réis, à distribuiçlioMachado ti eia. 1 . -d I de pre~ios, em 

A 
dinheiro, nn total de rs. 1.500.000$000. comp1l-ca-se 

VEiGA FARIACUlI0Sl a- Director da Carteiro de Titulos Com as inovações que sur-Rua João Pinto - 5 gem, a vida vai se tornando 

Teiephone - 1058 Cx. posta! - 37 . es da in- '~~--------- cada vez mais complicada . 


F L O R I A N O P O L I S. ' siria aulo·I .....;.1.;,;7f>~---------------.;.I:;;,.~v;.;..--;.;.4-.1 ~!s;::o~~p~~~~en~:~a:~~:~
Id 
du -· RINJD- ES DA Por. toda parte háo perigo ______________-_--=----1 mObl-1l"SII-CO B dos automoveis. Mesmo emcima das calçadas não se 

está livre de atropelamentos. 
Este estado permaneBte deCort'entes de ar. a uma ve SORVETERIA 	GLORIA Ipreocupações perturba oslocidade de 140 quilomptros li nervos das pessoas fracas e,hora, e variações de temEsta Fraqueza AHinge 	 tambem de algumas fortes,V.S. possuindo 20 impressos, troque-os na gerencia 

XIl 	de 'zero, podem ser obti por um vale que contém cinco numeros em milhar que que não se cuidam higieni 
lhe dará direito ao sorteio a realizar-se a ~O do corrente 

peratufa até 20 graus ebai
camente. Nas grandes lI}ePessoas de Mais das li qualquer momento, na tropoles o progresso estár....."'-"'.,..-=:=,..,..._ 	 extrliordinario -Fábrica de pela Loteria Federal. 
sempre ao lado da compliClimas. que a Cia . Ford man de 	 cação. Nessas condições nemtem em Dearborn e onde os PLANO PICOLE' todos 08 seus habitantes pocarros são submetidos às dem repousar e alimentar-semais diversas e rigorosas 1.0 Premio - Um terno de casem ira ou como devem. Esgotam·se.provas, antes deserem olere  tlm vestido para senhora Valor 250jSOOO perdem fosfato e outros ele

eidos ao publico. 2°. - Uma capa gabardine ou mentos indispensaveis ao 
nnos sistema nervoso. Essa a razãoPura observar se é pllr[ei· um chapéu para Senhora » t20$000 

to o fúnccionamento dos a 3." - Um fino calçado para ho· do sucesso do Tonolostanéumuladores, motor de par
As Perturbaç6.. da Bexiga s60 perigosas 	 mem ou senhora 80$000 entres os esgotados dastida. carburadores e ouras 4." - Um chapéu para homem 

I 	
grandes cidades' AO fim de 

Diz·se que o organismo muda Essa fraqueza que o aborreCI." peças. lia um compartimento ou uma bõlsa para senhora 60$000 duas ou tres injeções sentem completAmente de sete em sete e irrita, é resultante das sub especial, com li temperatura

anDes. O certo é que, com !l stancias toxic~s no sangue, qu~ se renovados, retemperados.
5.' - Vinte entradas de cinema 50$000 
passar do tempo a. saudese mo,h~ actuam como lrritalllcs sobre os ambiente variavel desde 140 ti.O - Vinte passes de Omnibus como se tivessem go:.'ado 
fica c CID muitas pessoas de mais nervos e ,AS membranas seu  gráus abaixo de zero, até de Palhoça ou Biguassú • 30$000 
de 40 .. nnas começam a appare soriaes . E por isso que mesmo algumas semanas de lérias o calor peculiar ao deserto. 7.° - Todos os que terminarem cer disturbios, muitas vezes de sem necessida de alguma, a bexi  num clima de montanha. 
natureza seria... Entre estes o ga ~ constantemente chamada a A notavel durabilidadll do com os 3 ultimos algarismos 
principal ~ o disturbio da bexiga, funccionar. esmalte li. fogo. utilizado nos corridos do 1." premio terão Por motivo de viagem 
uma fraqueza cuja.s ex igencias. Liberte o seu sangue dessas 

quesemanifcstam principalmente substancias loxicas e terá. certeza 

carros Ford e Mercury 8, é brindes em cigarros. no va- Vende-se, por motivo de via ' 

'noite, quando se está. bem quente de ficar curado. Não ha meio dcyida em parte ao uso ' de Iar. cada UI11, de 5$000 50$000 gemo artigos de casa (louças 

na cama, são muito irritantes. mais rapido e cffic.'tZ de conse novos pigmentos de úxido 
 mobilias, mesas, estantes, guar 
Essa debilidade dOl bex iga C; um guir esse resultado do que tOllla . 

resultado de disturbios renaes e uma serie das afamadas P ;lulas metálico, como o titânio. As TOTAL DOS BRINDES 640$000 da-roupas etc.). 1 Piano labri

si for desprezada, poderá tornar· DeWitt para os Rins l: a Bexiga , esrrosserias esmaltadas por cação para clima tropical, 1 ge 

se perigosa, transformando-se conhecidas em todo o mundo. a 

em calculos. 'pedras ou cystite (in. A yenda em todas 3S pha r· 

esse ~rocesso, submetidas Não se pagam os VALES com emendas ou rasuras. ladeira elétrica e I ventilador 

quàsi todas as condições atoftammação chronica da bexig-a). macias. Compre a s legitimas 	 Não me responsabilizo por perdas. elétrico, 
mos rérica~ do univel'so, O brinde premiado será entregue unicamente ao Preços modicos, tratar-s~ a 
provaram que, merecendo o portador do VALE. rua Padre Roma, 124. 
devido cuidado, conservamPilulas DE WITT 	 Este Sorteio em Brindes estA de conformidade 190 i,,,,,;' 3v~ f · 
o seu lustre durante toda a com a lei 15,524 de 14 de junho de 1922. PARA OS RINS E A BEXIGA vida do carro. 

indicadas para Rhel1matismC', Sciatic., Dóres na Cintura, Dist.urbic.'s Mim de assegurar a màxi

RCn.ES, Molcstiu clã. Bexiga c, em g eral. todas en!crr:mJ~des o Proprietario


produzidas por excesso de acído urico. 
 ma precisão e eliciêncill de JUVENTUOf 
:~~~e[e~~~to~ 6~3rfr1a'ins~~~~ IL___----------------_""""'"o.!- ções diferentes, anles de se 	 ALEX~NDDE ' 
rem oferecidos ao público. ~Dõr de dente?---------"!!ILaboratorio de Análises Clinicas 

Oft. MIBUBL B~ABRID 
FCO. MILTON DA COSTA CARVALHO CLINICA GERAL 


Ex-assistemc do Pro!. Dr. Erasmo lIe Lima - Rio 
 VIAS URINARIAS 

Curso de especialização com o Prol. Dr. Abdon Lins - · I~io. Especialista em molestas InoffeDsiva aos dentes - .~


Prática no Laboratorio Central da Marinha- mo 
 pleuro-pulmonares (bron Não queima a bocca.chites - asthma -. tuber-Análise de urina, féses , líquido céfalo-rachiano, sangue etc. 
clllose, etc.) Exames de pús. escarro, nll1cosidadcs, serosidade5, etc. 


Reaçlio de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce lia gra-
 Consultorio: RUI Joio Pin
videz). Reações de Wassermann, I{ahn, Klein, Hinton. to, 13 d .. 14 á. 16 horl •. GONORRHEAVacinas Autoger.as. Todos os exames para elucidação - Phon. 1595. 

de diagnóstico. 	 NAo de81lnime I A eclencia progrediu e há uma 
Rllsidencia: RUI Joio Pin NOVIDADE que resolverá 	o 8eu C8.80.

Rua Felipe Scbmidt, 8 - Fone 1259 to, 1 (Sobr.)-Phon. 1214. Maxlmo slg1llo. Carta para: 

·" t63 30v. 11 =---=-:----~ICAIXA72 POSTAL 1849 - S. PAULO 
: ••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i •••'••••.~~~;!-.: 

· 1• 1• 
: POR MOTIVO DE M·",D.6fNC~~"R1A O PRIDIO ;: I --.---- H.O 1'2 DA MESMA RtJ~·,: A Ji: 

<I 
I :

[a~ aMII[ ( llllíIfI~·	 I 
:••"',~.'~,t. ~ ." flzendo grandioslllqulda~lo de T8DO o sto(k I pre~os excepcionalmente redUZidosI '~ poucos DIAS I 	 APROVEITEM ! 

I 	 : 
I 	 : 
I..................................w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••i~. 
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Arligos de inverno para. ho.. m. '..e··....''..·..·'....'...·'. HS, s.·•....e••.:.·,~ ';'nhoras e ~~ianças, em ~f1ior· . e .mais.· 	 '" 
=====-:.~::=--'_._--- -- variado sorlimen,lo, ri:êl:G;:A;SA "~;i _ACAPITAL" ,'~' 

148 M&triz - Rua Conselheiro MaFra n. 8 	 FilIal - Rue Traja'Ho 

r·······~···s··~·t:t~j;········i!! Não ha FÊlíI~ que ~';~;i5~al
• ACO~OS o alamaer;m.mmcOIDE INDIANO de Sar- _I' ao uso di: =: t'P~!r~::::r0:' d;' ~~=~Io~ :;pFJ:a,!da:: ~:rm~~: : ' CALENDULA CONCRETA 
• tal como lombrigas ox11i1'Us, - ancylo,"om1Í8, etc. 3ü !Lonos de • I Il melhor pOllla{]1i para feridas, queimaduras e 

• USO têm demonstrado a lua eHlcacla. 	 . ; ulceras antigas• 	 I NAo eonfundir com 8 pomada commum de Calenduls. 
• 	 D t; P O 5 I 1 A R lOS': • Exijam CALENDULA CONCRETA em lodas as 

:l.tp.CARLOSHOEPCKE S/A-florianopolis II oepos;tsrlO nesta caPlt:~:ar:=:;~. STO. AGOSTINHO 

••••••••••••~•••••••••••~••••••8 ••••",._ 

Cirurgião Dentista MOENNICH 
FLORIANOPOLlS Ediliclo Amelia HeliO 

, Rua Felippc Schmldl SOBRADO, SALA N." 1 

Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

App.relh.mento reeentemenle .dquirido. com todo. OI 

aperfeiço.menlo, de lechnie. modern•. 

DIA THERMIA - ALTA FREQUENCIA 

T RATAMENTO SEM DOR 


ESPECIALIDACE: 

Pentes de Ouro, ou de Plaino, SBM COROAS, para Imitar os 


dentes Datur8i~. Deotuduf8S ."Dstomica8, syslema EJlem&o que 

permillc obter a Imitação abs t, luta da denhdura Daloral. - Den

tadura8 SEIII Abbhada Pal.tioo. - Dentadura. parc;'ls.' ba.e 

de Aço·Krupp InoxidaveL -- Exlrllcção II<IDOLOn do nervo, 

.em de.eoloraçl0 da ci" do dent", -- Braoqucamfllto dos d~n

teo, - Mo'estias dR boCCll, --- I Descoloraç80 seru :tdorla}, -- ' Re

secçô,'" de raiz. -- Reimrlanlaçlio e Implsoleçào , -- Tberapia da 


Paradenlo.e (P~'orrbé"l. --- cirurgia rBdlcal segundo 

o Prol NC·lmaDo. llerllm, 


Consultas: das9 ãs 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças e .extas-Seir.., con,ult., nocturnas da. 8 ás 9.30 

Aos sabbados de tarde não há consultas 

HúRAS MARCADAS. 

Companhia cAlIiança ~a j8ahia» 
Fundáde em 1810 Séde: BAHIA 

SequrOll Teu_tres e Maritimos 

. 	C.plllll Rullzlldo Ra. 9,000:000$000 
CIIPllal e Reservas RI. 57.000:000$000 
DeDS d" rlllz (predloa e terrenos) Rs. 16.054:1100$749 
Seguros effoclulldos em 1937 Rs . 3.169.677:15-1$834 
R~elllls em 1037 Rs. 22.M5;211 $090 
Slnlslroll PIIIlO~ em 1031 Rs. 3.797:õ80$050 , 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succursai óo üruguDy: Regullldorel de !lVllrllls 11 Repre

IleDISDles DIIS .prlnclplIls -cidades dll AmerlclI, 


Barõpa e ., Arries. _.. _ '---_.

).'-""." .-" 

;'~g~t~ ~i~fl'~ridnóP:~lis , 
CAMPOS LOBO &;ei.: 

RUA PELlPPE SCHMIDT N. 38 

~ ,-.If-T""tJe3-l!If4. Til. .AWANÇA· 

• k' 1<M1 em lta;Jahy, LaQUDG • 
Iium.-allo SYb-Ageate em tag.. 

1Sandalias
de liras 

para verão 

CALÇADOS 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEXI
CANOS para 

PRAIAS DE BANHOS 

(I'ntos _ (h.·nelos _ Bo

"és _ Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

C t F ' b . or ume e a rica 
de Calçados 

"BARREIROS.A.l~eureux 


Depósito: Rua C. MaSra, 39 

08. mlJala ."1111 
Com pr.írlclI noa hospllale 


europeUa 


CLlNICA MEDICA fiM 

GERAL 


Con~ulllls dlls 10 lÍl! '12 e 

das 16 lÍlI 18 horlls


o 

INSTITUTO DE: Et.ETROCAR· 

DIOGRAPHIA CLINICA 


Cora0 de aperlel\lOamento em 
coraçlo ldtagDOI

mol()~11aII Caro 

Rua Conselheiro Mafra.-16I 
I _ _ _...__ ___._____ _ _ . ___... _____ . ________ _ .. _ _______._._ 

LLOYD BRASILEIRO, 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortt' 
no Sabhndo. e para o Sul aa quarta feira): «COMTE, AL,· 
CIDlO -, .COMTE, CAPELLA». e .ANNIBAL BENEVOLO. -. 

LINHA PENEDO/LAGUNA: . MUR'l'INHO. e «MIRANDA» 
LINIIA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO• . 

TU'l'OYA/FLORIANOPOLlS 

F R E T E S D E C A R G U E I R OS ' 
. 


PARA O SUL: VAPORES A SAIR: 


COMTE. ALCIDlO: chegará no dia t9. do corrente esai~,:
rá no mesmo dia para Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

COMTE. CAPELLA: chegará no dia 3L e sairá , no 
I mesmo dia para Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre.IPARA O NORTE: 
,te, s~f!IR::~~s:~~9~Mp~~J'~;a~~1~~~,áF~~n~!s~~, ~o:~:on;,IAngra dos Reis e Rio de .laneiro,

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO,
I . I -I 


li' _Ag_~_~c_I:.._~_::'-\l~-~..l-:-:to~OSTAA,m,~,~:~~~~~_;g_ar_ó,_ 

",~J; 
n. 1 _::,;jj/",22 s

i '(6~~~~~:ma 

l.eD:~O;ó~~b:~::-''''·I~~~.I-
l~~,~~:.~i:~~~~ :'or:"4r~C:C:~: 
• ~~i:~~" advogado AO IWII d. J.I .Venho coma p: I I"uaprlr 

uma prome••a q... •• 11f"'1~ 
g~r~:~r. ~~I[~rlrii"':,,- do .~_::. 
~{~!~~~!l~~::.:j: ::~ 
conhecido em ' _ COa0 .Qc&te
do aDparêlho ' dlllftll,.o; • .oU.. 
multv do estomalt"•. <lida .wllA 

1senhora pen t..l!za_ 

DR. CARIZOS DE FREITAS 
De la<16/ ''I'l,'' eoealultt re

gime: qu. lquêrr.lI. 1010 .... ' 
I'rovoc""a-mé di po-.....4en..... . 
IDdl.p08lo; eentllldo pua ~ 
'!vel na Meca- ílo ('ot .•• 
Ilzla Insupportav.t 

m:'e~e ~:r~~~~~::..:: :'t...,,: 'l 
me IIzeram peli_ .tt ... U.... 
ulcer&. Doestom. _ ti alo .s....-
multo de que ·lI!arc.... pa(Il • •• 
cera. POl8 .jà tih" 1..110 UI) M I.· 
numero. eepeci'-., ..1IIU.em. O 
mal aggrava-.e ,ce • 1'U rol
quando tive, -de:'_ .Mk>o _ 
o conselho de exs-n-Iu .
xlr Clnlra, Co......11IOI .~! 
Logo no primeIro .14<0 ~ .. 
ob.ervar melhor... O ~.. _ 
tom~gc, !! ,rlõr':. de oa~" M""~ 

I
ranjo. 

:~:.r:!~~~~g:.,"~:=. q::
~.'"u radlr.lméute CW(aOO..

Para. qUcii(,~ ilõff~ ~. 
dos. comoeú; é;'Mt..l 41... .... 
cando o temor}'._ p.~e... 
011.0 he.\tet om ::t'-' • p6b1k>o au_· 
tar 08 hend IClóa.q•• _ lnIelIe .
Elixir Clnlra ,de ,~.""I _ 
mo uma prorri~.M q.. nL Ir _ 
"anto remedlo;y. q.. ta rtAI...a. 
m,uavIlbeBno:-tnttala_to'" __ 
tes do I lolllsUlióit • do .....,...

Abl Iicll,' 8t_têdad.or. _ "1_ 
~~~I~:r~~~!1~U..~r ..= 
"fdade .ottrfodoN. 

Dr. lugusto de 
iPaula 
i MEDICO 

- Dlelça, ......."tII-- ........ 
(Ot&JUOIUO 


RUI VktoI MdrdIu Q !6 

6s 10 l/t t .. t As 4 . 


Tol. Ia 
Re~ -dclJdo: "'--* Oaro 

PnJ()... - Td tas 

ELIXIR. 
:,MC~UEI.Â 

o MOSSO 
,O~PUPÂTIVO 

g8etro-Inl~. _ .... 

Champanha Michielon 
Fermentação natural nas garrafas

(Systema francês) 

A' venda nas boas casas. 


Distribuidores: S. T. ATHERINO & IRMÃO 

FLORIANOPOLIS 


\' - 475 

~G~~(s ~ f~1i'ii&(; 
~~[G ~G1i'~~ 
o sr. Onolre Ross. re~ldenle lÍ rua MallduclI 

Rodrigues em Pelotas. Rio Orande do Sul, diz: 
"Com lerldllco que se alllstrllvllm pelo corpo 

lodo, lIenllndo dores horrivels que me II10rmiDlaVDnl 
dja e Dolte, nAo me ) dtlx8ndo tr~balhsr Dem oormir, 
illlSlm estive dllrllDte mUIto tempo. JlÍ utllViI sem co
regi/m, sem forçcs, quandO me recellorllm o «GALE, 
NOGALlt. FinltlmeDl~, dSPoÍl do U!O de alaUDS vidros , 
dene marllvllhoso depurlltlvo, reanimei-me. criei for: " 
ços, Ilquel enfim rlldlclllmente bom volrllndo a t~abll-,} 
Ihllf com coragem.. _ 

ONOFRE ROSA (Flrmll reconhecida) 

mal. rebehles, .ulceras · éâ~c~~1I1', 
fóifos de e t~1(1d'oà .. 

IN, clCl!
• pocllro

IlIllID.DIIl
e' IIII:IZ 

dl'ta. olm 
u.lve 

O .OAU!NOOAl•• O UNICO dIPa,.lior el... 
•IICe.do 00810 - PREPARADO ~OBNTlPICO - POl. 
.... cUstae"lo Dlabu••,.11., .1' bell ob'I". 

BaOoalra-l. em todu .. PbanDaclu 
do BruU e RepubUcu 8111·Amerloaau. 
N M Ap. I . D. N. S. P . - N. 4J8I<I 

. 	 .... 
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I:@••••••••••••••••••~~.~••~~•••••••••: 
Díario Vesperti.o li 

= 
[mpresa Nac. ~eNfiv.l'Hmpc~e" I 

RedbCQlI.o e OmCIDIII â 
rIJa J01!o Pinlo n. 13

T el. lCZ2-C::!. pO:llal 189 

t.S:\lONA1 URA~ 

N. C401t1l/ : 
Anno 40SiJOO 
Semestre ~2$000 
Trlmeatre 12$000 
l14!s .SUOO 
Numero aTOloo .!OO 

No Intaio, 
Anno 
Semestre 

Trlmeotre 


AD.DODCIOI medlante eontr~ctt' 

o. ortglolll• • mumG nAo public., · 
dOll, nl" BerAo ,lc'Iolvldo. 

... dlrecçlo Dlo ae re"po:l8".bm~. 
peloe oonoelloo emltttdol DOI 

artigo......Igo..tlo. 

ÀRVORES E RAIOS 

Existe na Inglalerra uma 50 · 

ciedade cujo unico fim c k "an
tar anualmente a ~tatislíc;, d:IS 

. 	tempestades eldricas, o que não 
causa e!;tranheza. porque ~ssC' 
pais é um 1zqueles, onde, na 
Europa, durante o verão, ma is 
cáem raios. Essa sociedad ~ pos o 
sue mais de 2 mil membros ~ s 
palhados por todo o reinc e q ue. 
além de fazerem a eSlatis lica 
anual das trovoadas, (ir2m dos 
algarismos conclusües para dar 
conselhos de advertência ao pú
blico, especialmente aos habi
tantes do campo. 

A última estatística publicada 
velo acompanhada de interessan
tes esclarecimentos sóbre as á r 
vores que o raio prefere e que, 
por isso, devem ser ev itadas 
pelo tlOmem, quando ~urp re~n· 
dido no campo por um tempo
ral. O carvalho, o olmo e o 
Ireixo, de casca ru ~osa e espes
sa, são as árvores que mais a 
traem a laisca elétrica. As de 
casca lisa e lina, ao contrário, 
púdem 'oferecer refúg io seguro 
ao homem, desde que estejam 
num bosque denso, e não iso· 
ladas. A [aia e o sicõmoro, por 
exemplo. são garantidas . 

Segundo a estatistica a trás 
mencionada, de 164 árvores a

~~~g~~:~s ~~r 111~~~:~~~:,s ~~ ~~~ 
carvalhos; 32, olmos; 27, freixos; 
23, álamos; 19, pinheiros; 12. 
abetos. Nos bosques de Ep
ping, quase todo plantado de 
faias, não caiu um único raiu 
no referido periodo de tempo. 

CASA 
Precisa·se alugar uma casa de 

moradia, para casal , cujo aluo 
guel não ultrapasse 100$000 
mensais. Informações na redac 
"ão do «Estado». v-I!! 

1~ ./mCAHOO 
i~lIfT. 
Ei:JIi~,.!~ id.cll",,:.tlo
llõ8p~t'1 de 

.. Nuernbel'g 
;(Proü" ,L. .B1.11'kbardt

j e:B: Kí'euter) 

~~CiâliSta em 
tirurgiaGét:al . 

&l&a 

Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl •• 

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

6 	 • 

• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

-· 
.. Linha Fp~ ;~ - Riu de Janeiro ILinha Fpolis .-

-
Rio de JaneiroI Linha Florianllpelis-

.; .	 C 
• Escala Itajahy-S. Francisco 	 Laguna. . 
_.. e Santos.. Escala São Francisco •. 

T ransportes de passsageiros 
• e cargas. I Transporte de cargas I Transporte de cargas. • . -' 

AUGMENiEM SUJ.S · 
: Paql~Tc -::~~~repcke' dia J Paquete «Max' Paquele - Max. 

.:I '" VENDAS ENVIANDO !. -Cal Hrepcke. » lfi dias 7 e ::2 dias 2 e 17 ' 
... -Anna.» 23 

• Saida á 1 hora da madrugada. • 
AS ENCOMMENDAS URGENTES 	 •• 

via CO DOIl I:I ;~~~~~~;~t~~a~~~f;~F~:q Saidas ás 18 01'1 Said::,sagn~ga~~:a da 5.,:..;,horaS p. 

Ordens de embarques afé ás IOrdens de embarques até erd~ns de embarques até • 
~ 12 hnras das vesper.ls das ás J2 horas. as 12 das vesperas " 

svndi.cato .Condo. r Ltda. Agentes I ., saídas. 	 das saidas. • ..
Carlos Hrepcke S.A. Rua Conse 17;..,;;,;.. -	 .• ' 

lheiro M::.fra 35 TeleZJh. 1500 e 	 ,.I 
". -- - - -- --  : Ob!lerva~ões: ~:eia~s~:~i~~lt~e~~ore~~~~~~~· d~O a~~~~:~~~i~e dvaacc~:~ :1 

E' expressamente prohibida a acquis ição de passagens a bordo dos vapores. • 
: 'fodo o movimen to de passag~iros c caq::~s ,; feito p~IO trapiche Silv.-----------_._---_.._._.._--_.
e qr~ita M~~~·mal S tnformações, na séde da 	 -. 

I ri i ri O' · r "'1 ~ t i! Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke ~Irmanuime uO /ylfin lspmOuHn O e 
: . á rua Consellõeíro . Mafra n." 30. I 
,~]~_:~~l1l~...2~~GO.~~~@.f.!I~· ~'?o~~a~'l~/{J'; e.tIUa•••••••~oeAsylo ~e Orpnãs «SãO Vicente 
Colchões~e Paulo» Siemens SchuckeltCoincid indo ('l 8 lest!vidild,s do Congrd l30 Eucaris · Colchão para casal 

tico, Que :le r,:(! jizariio, ne s ta c<! pjt~1 nos di"", 28. 29, 50 e 31 a 30$000. Materiais electricos em geral 
de !'o1c10 correniô com ~s de Divi no E r· p .r ito Sflot<>, o !'mão Colchão para solteiro, DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
iJrondor m"lld~-mfl que !t vi ~e » iodo>'! os fiéis que as re~ta8 desde 18$000• 
..lo Or~\!/) d c '''~ ! 'n;!H' d ~ '.! e H', i!o céb, !!dl!~ 8eslm: Installadora de Florianopºlis
18 hOrt~OVEi ·; AS: -.. Terão Inicio 00 d i.! 2 d e junho, ás Travesseiros de .paina, R. Trajano, 11 Pholle 1674 

SABBADO tU DE JUl\H O: - - A' n o lt~ , leilão de V.S. encontrara na 510 	 H . ..." • ..; . •" . • 

"re:1 d~sboM:~~~ ~ ;' ;:iJf~;I-16: ~~~~~5a ri Zlda iÍs sete e CA SA BEI RÃ O I::======::;;~~:;:;;:;;;;;;:;;;;:;;;;;:;;;;~~~~;;; 
:nei1! horilS, com Cemmuvhão d lS l-inii J~; iÍ~ lO horas, Rua Tiradentes, 3 
MI.!ea ~olf ~ nz, c.orn :.nmão ilO EVil" gelho. IS I 30 - 5 O . adv()gado '. . . « c< ,i: 

SEGUND.'\-FEIRAI2 DE JUNHO: - MbS/J rez õda, ------ --.---
ás S ho!a~, e ladairhu um bf nção, ás 18 ll ofils. Dur~Hte o~ José Aceado Soares M,()~~Jj~
Ins oiaR.10, 11 e 12 h dve rd , á Doite leilão de p 'eDda ~ , em communlc", lIoa aeus clleates desfll clIPlllÍledcN hterlor 
frtule ao ed·ficio do l\~ylo . VENDE-SE ~~rd~r~: do Batlldo qlle COlltfDDlI a exercer IlIa proUAlo"pêrtúite a 

P~de-B.', por' õll lv, !lU o! fi eis tr~l!6fHil"m su/!,s G lfe·té!~ ã o uma guilhotina (má· Côrt.e de appeiiação
de m'~5a~ par.i 0 8 Ire s d i 8 ~ acima, afim de melhor ilbrl· quina de cortar papel) . 

Ihanla r as f~~tm·. CO D ~i · · t( rio dil Irmaod:lde do Divino E,,,iri- Tratar á rua Almirante La· 

10 Sanlo e Asylo M Orphih «5ão Vicente de Pllulo» em mego, 2iJ. 18!> 3V· ;.1 I~::;~~;;;;;:;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~!;~

rji; ;j ,.nÔJ..lüjj~ , ;2 ê~ ivl óio tie i9j9. 


O Secre:ci ri o 

168 J. OCTAVIANO RAMOS 3f>V-ta 


Ore Bulcau Viann! Cré~ito MÚ~HO"· ;Predial-0
CODsultorio á Rua 

João Pinto D. 18(so !brado). COD8ultas da 
1 ás 3 horas da tar Clube de sorteios de 
de. Aos pobres 
Consultas no Hospi
tal de Caridade, ás mercaél;brias 
8 horas da manbã. 

Associação .. Cata
rinense de Imprensa 

Aos jornalistas pro
fissionais 

Pelo presente levo ao co
nhecimento dos prll7ados COD· 
I'radcs, profissionais, que, em 
virtude de dispositivos do de· 
creto·lei n. 910, torna-se ne
cessário requer ao Tribunal 
de Segurança NacioDal, a cer 
tidão negativa para efeito de 

,=====:-;::;=======;;;;;;===;;;;;;;;;;;.;.___.1 Re8'~~~u~~~~~~~là~t::~á ser 

6stampilbado no valor de 

2$200, acompanhando o mes
Df. Jõi,quim Ma,delra Neves mo a importância de 10$000, 
para o custo da referida cer:Médico - Oculista tidão. PR:EMIO MAIORpela Pllcnldade de Medlcloa da Unlvereldade Aos colegas profissionais

do Rio dt JaDelro será fornecido o f 

t~..ltos Premios menores
CU!.o.••• dé '.. ~:r~~::o:m~O!~;:~cb~~::c::.:::de~:o:Ole:t~a: ..:!!r~•ri.~i _~i;~~~~~~J:~f~~~:~:;~~:n·.	 d. l~. 
paulo:;F.llbó;noServlço .d o Prol. !)Ilvld SIIDSOD, oo :Hoi- .. 

c:'~~,: lI:p~r::t~2~~;;~~:~~:' :eo~~~e~~~â~~~~~tr ~:~Zct:Oda C. I. du 20" (ontlibui~ão 1$000 
B1,atrtc:ld.:ldtr M';1!ca , ClloJCCI Gerol li(~o8"':~)d~r~::t..Varela. 

CoIIIIIlIIU 1114~tamcolc dAI 16 4J li 2.- Secr.l'rto. r..pouden® 


CON~ULTOPIO RwI 1010 PIara 7.ob. Teltpb. 14116 pilo t'Xpedlellle da TMOU-
 H.bilit.i-v•• I InKrevei-voI I
1DlDmtaA: lu T_,-IIIh'''' ... T!LII'B.11U I'lIrl(l . (11 Y.) 3. I________________...z 
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o ESTADO, 17 do M lo de 1939 _6 

i A 
j 

'J 
I( 

J
' 1Novos meios para com I Para todo
Dr Pedro Catalão Clíni~a ~édico' I bate; a a tUlbee- rrCaU!ose e I 


• 	 cU'urglca p \das moleslias da cabeça e pescoço
ESPECIALISTA EM Baltimore. lG (U. P.) - Um IU!~::rt~~a

OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS I ;~~P~n~~c7~1~m~~~~\~n~ ~~~~a{~:~ i 

Diariam;~~S~!~ril~ á~u~2 ;r:!:n~. á~8 6 horas do su!fanilamido. a droga mara


vilhosa que tcm demonstrado 	 Benedito vem aí .•• __~o::-____....;,R_e_"id_e;o;n.;;;ci.;;;.:...;.P;;.;ho;;;n;;.e..;1~5;;.65;""_~~~_':l ser eliciente no tratamento de I RIO. 17 - Benedito. o ex· 
43 V-39 	 várias moles tias . pét de pruporci Izagueiro do Botalogo e que _ 

onar novos meios para comba atualmente integra o quadro 
ter a tuberculose e a lepra. • de Lazzio. de Roma. regreih.,

Abuso Entretanto. os aludidos qui 	 sará ao Brasil dentro de 
poucos dias Q iugressará · 

COIbir . rm~f:~S;~·~i~~rl~~a~:~ . q~~~t~fZ~~~m.~~~:~~·J " 7'"	 Ia -	 no Fluminense_ ' . 
DlARIO DA TARDE referida drol;!a aindã nâo --~(r

conclusivas.Noticiou. ontem. o _Diario Q".ndo de.emb.rc.m p..- 'coloc~Zã~ ' dOS Club~s, 
da Tarde». ter passado a fa ligeiro. vindo. por vi••ére. eficácia d" novo Ino campeonato carioca ·, A prepara
zer parte integrante dt> seu ou m.,itim• . • m nossa c.pi · do. denominado dOdecanoil-sut- ! A "crda()4~ ira t.·cullonlia t.'stá e m escolher o canli- I RIO. 17 - Com os jogO!f
corpo redatorial . na qllalida-I 111. lia ....II.dol (o termo nhiin adclllu"lu ao Irab~,lho ( ! não adaptar o~ar~il~~~1;·loiCl~~~~r~~.dadO PD~~ I 	 'I do sábado e domingos último; .
de de redator·cbefe. o 00S80 I é duro. mil ex.to I) por um. 	 trahalhu Á. clIJJôIt'illa,Je ~dn ('arninhão. a colocação dos clubes. qué..:partamento Pcsquizas 

.!topel.d.m.nt., empurr.ndo rioca. por pontos perdidos;' é '; 
distinto colega sr. Luís Os· \ chu.m. de c."es.dore•. qu•• de da I 	 disputam o Campconato Ca-';,
valdo Ferreira de Melo. mem · 	 Calco Chemicat Company. de I A !o;éri4' clns c':.u.ninhu4's Inll'rnutiullul offereee 1l0~ 

Bond Brook s. Nova Jersey. aobro da Academia Catariot.n se c injuri.ndo-Ie uns 10' ou · 	 a seguiute: Fluminense 2. -'__ 
se de Letras e do Insl. Bis\. tro.. di.put.m li b.Sls.n. passo que os resultados das ex Flamengo e Botalugo 3. Vas-- . 
e Geogr. de Santa Catarina. ! do. .i.j.nt... cheglndo. à. periências foram comunicados á t'utrt' 26 JJH)(ld() (~ 7':)l'X:'H'tu U~ :oômls ~ di s ':,uH:ia~ 

American Chemical Society pe t~ntl·t· cixu~ . ~ d('scl c n~ pt'("u'uas uni(luclcs .J(~ 950 Bonsucesso Boogú fi;Cl'. e 
Não há dúvida que o novo ! ...es. • ."eb.t.r-Ih.. d.. IS. Christóvâo. Madureira ti , 

I 
redator-cbeIe do «Diário da tos drs. M. L. Crosseley. E. H' kiJns alt· os pu!'Õ:;.anlt :~ 	 c' .unillhi;c~ de sd~ rotl1lsmio•. 	 IAmérica 6.Northey e Martin E. Helquist.Tarde". - que tem trabalha p ~r iuo, hó poucos di••. 

do por várias le i. verific.ndo sério con Instituto Histórico I Nova entidade fute-- -'ri_
vezes em nos
sa imprensa. demonstrando lIito no tr.piche municip.1. Haverá amanhã or balística -,8essãoaltos dotes profissionais. -	 I '\ · UIUHH.·!o1~ tran s port,(' ,It, l.~rra . l)t!clra ou luÍlU'rio,tendo lido .Isunl deste. c.r  Históricodinária do Instituto 	 Convocada pelos srs. prt.prestará àquele' vespertino r.s.dore. lav.do••0 ..dr... b. un' Illudc lu lnt c rnuliunnl t~Unl a cu.,Iu.~idadc 
todo o brilho de sua real in  Nio elt.ndo êl.1 lindic. 

e üeogl'áHco de Sta. Cata	 sidentes da Casa Hl:c pcke eI 
rina. em sua séde, iLS exuc ~ 'u pura proporeionar () InaxiulO de rcndiulcnto dos19.30 	 da Associação Funcioteligência. lindol...ri. d. Ift"im. con horas. 	 CnJll utn .1 c Il es pt!za.111illitUO 	 nários do Tesouro. realiza r

veniênci. quo de certa fór  --- --.,-------  ~e á amanhã. á noite , na . 
A GAZETA m. fó.... .ti.id.de deue. Aarem-se tricheiras nas Peça folh"to8 d escri(ltivn. .em cOlllpromisso d.I 	 Ide do Siodicato dos Empre 

horn.n. regul.menl.d. porPara substituir . n8 srs. Mi · proximidades de 	

Igados no Comércio. uma. r. e. u· auem d. dir.ito. • que t.1 . 	 nião dos diretores demuso Rülz e Japl Fernandes. Gibraltar várloa 
que na .Gazeta. exerciam as r.gul.menll~io perm.nec.ste 


.ob con.tonte e eleti.o .con
funções de redator e chefe de Gibraltar. 16 (tr. P.l - tni · CAMINHÕES INTERNATBONAl ~~~~:~'ãOa~~ n~;a tr:~~í~~~: 
publicidade. a direção daquele tról. '. mÕrmente no que di. ciOlo-se a obra de recol1 shu ção lutebollstica. ,

r••p.ito '0 preço do•••r.i matutino cont.atou. respecti 	 das fortificações e trincheiras da Agente" para o Estado de Santa C;atharina Deverão comparecer par . 
ÇOI. poi.. t.mbem. n.... p.rvamente. 06 sen'iços dos sra. zona adjacente à fronteira de dros dos seguintes grêlDlo..: 

João de Fabris e Nilo Noceti. Gilbraltar. Clube de FutebólInterõaclo.ticul.r. o. .bulO. .io d. · MEYER & elA. 
moro.o.- Durante a noil~. chegaram il Rua Conselheiro Malra 4.-Caixa postal .8 nal. Departamento d~ .ii4E1t.a 

Quer formar uma Deu. j.ilo se poup.ri•• linha neutra 50 carregamentos End. telegr.: "Meyer"-FLORIANOPOLlS tistica. Curso Pre ' .Juridiéo do 
• quem pel. 	 ••• prim.ir. ._...._____• ---------- Ginásio Catarineose, ,," Extu associação de monar 	 de material bélico. transporta
pis. em no.,. te"•• um. ira ca minhõ~s e 

pr.llio t.rrivelmente dei.' dos. adexlrados especialmente


cas destronados 	 dos em 500 solda II C I N E ' iV11 A S I nato. Peniten ciária. ~e:p-'rta I V"d S · 11 mento de Obras Publica•.sr.dó••I. para trabalhos de forlilicacOes 
limba Macbimba. ex-rainba ____._ _________ i I CINE ODEON - A'I 19.30 tamento de S~ude. Cau lIu" 

PARIS. 16 (V . P.) - Sa-	 I I a oela I - Escola de COf!lércio. D per
e construções de trincheiras. 

Os soldados espanhóis tam · e 11:111111111 ___e ho.....5 deltino., . ~g~:o ed:~~t~I~;.ãO A. ,do TI!~~-!!~~~~~o:t\g~~~~e!ueu~: Uma granada da guerra bém cavam tricheiras a dois 
quilômetros da linha neutra,associação destinada a sal- mundial explodiu e 	 ANNl\'ERSARIOS I CINE REX -- A'. 19.30 hor... 
num ponto em que se vê r,ran·vaguardar os direitos que matou 7 	meninos 
de quantidade de rolos de ara d/~~~~~' (~r~~~ ·sr. \O~~~I ~!~~~!~ .Scipiio. O Alrõc.no» . Realt~_~~.c~o ~r!~ii~o dn.ainda lhes 	 [oram deix'ldos 

ao serem compelidos a abao Bucarest, 16 (U. P.) - Em me farpado empilhados. uma das mais brilhanles !igulas do CINE IMPERIAL - A'I 19 e mingo. o encontro entre OIJ 

conseqioência da explosão dedonar seus tr\lnos. ----- --------- - -- peliodlsmo conterrâneo•. e _que ledato · 20.30 hora•••Duo••Im.. le en- clubes Atléticn c Ir i., .m 
Esta idés. acentuou Salim fiOU com brilho e dlsllRçao a exUn- contram o. proseguimento ao campC!ooll'uma granada da guerra mundial. 

ta "PãaialO, o «Eslado" e, ultlma-	 to da cidade.ba Macbimba. loi·lhe propos· encontrada por várias crianças menle. o -OiJrio da Tarde».ta pelo ex· sultão do Tur num campo das imediaçOes da 
ques!ão. e já submetida à povoação de Globuri. distrito de Senhorita. laça com que 8eu na· Campeonato 
apreciação do antigo ~obera Bacau. morreram sete menino~. O edllicio. que 101 do extinto morlldo use ch"péu RAMEN7.0NI. Uma descoberta ci  paranàense 
no do AfgaolstAl' e de al de 7 á 14 anos de idade. 	 O Curitiba venceu_'é''o t'.r· Instituto Politécnico. Da avenidaguns outros. em um esfôrço FAZEM ANOS HOJE: entífica indiscretl 

hlndente a organi7.ur uma Diamante avaliado em instalado o Departamento de Sra.: Ermellnda Gonzaga da Ro  BOSTON. 16 (U.P.) - se «lídcr. absoluto do C-anl 


Hercillo Luz. e no qual se acha 	 roviário por 1 a O,- tornandu· 

Educação. apresenta o mais Chd. viuv. do sr. Leonardo Rocha . Um simples no de cabe peonato ~ patanàense.

aç!o e~~~~~~:~ queixa·se de 300 contos deploravel aspecto. Interior Srila.: Nina Teixeira. lo póde. agora, ser uti 
mente, apenas atguns comparque a inflação reduziu a BELLO HORIZONTE. 16 -	 SIS. : Alfredo (arnello da Rocha. lizadc. como elementoIImeDtos le mostram em pu	 Brancos X Prelos 
uma cUra pouco mais do Vm telegrama de 	 COI'omao SilveI conservação. A maioria José Garcés Junior, di. Felix Mal para revelar o segrêdo A sensacional pelêj. rell 
que Insignificante a peosG.o ti"l, üeste Estado, informa deles Istá a exigir graDdes con burg e Wenceslau Fenelra Viana. que a8 mulheres guar lizada !lomin!!o. em .10InylIllI!.
que o govêrno francês lhe Que loi encontrado no rio sertos e. mesmo. I'ilórmas Indis  Menino; Robelval Romanowskl. dllm r.om mais cuidadopensáveis pari se poderem ada-	 e!ltre 8!l RPleçiies Rrancn
concedeu por oCllsião da Santo Antônio. naquele 	 mu- - a idade.~I:artlam~~r:.sos serviços do Senhorita, exila que scu noivo 	 Preto. terminou emp.tadft.
conquista de Mobeli. nicipio, um diamante de ta- Foi essa a «terrivel. 

Mobeli acha-se situada msnbo fóra do comum. ava· comunic9f,:l'io que I) sr.Porém. é por (ôra que mais usc chapéu RAMEN7.0NI . 	 pOI' 2 a :!. 

nas proximidades de Mada- liao em cerca de 300 contos :10D~~~r:d~S e~flrJ:.os à1:~~~: Transcorre nesla d3t3 o aniversa- .Iames H. Hepbroll. cri 

gascar. nas ilbas Comores. de réis. de cuias paredes. além de eDe- rio natalício da exma. sra. d. Raquêl minologista de Ba!timo


gr.cldas do caruncho e com o L. Mayer, espOsa do sr. Ernesto re. fez perante as jo
- , 	 rebOco elcalavrado ou esbor- Mayer, represenldnte comercial nes- veos da «Junior Lea- Jost LISBOA. RIIIIIIlI 

~~~~o'r=a:pr::er~=:::~:n:~d:f: ta praça. Pelos seus distintos predl · gue:o. 
drctllDtaclos. algumas das quais cados mOlais. que tanto lealçam a Por meio do exame pa~~~,=,..r:=: •J. BRAUNSPERGER (pelo meDoa ai di lace do pré- sua bondade. d. Raquél sela hoje qulmico do cabelo. dis' DascimeDto ·de sua ~ 
dio voltada pari a rUI Nunes cumulada de gentilezas por parle de se o sr. Hepbron. OI! ci DALMA~MAJIL\. 

tem o prazer de communicar ao commércio. clientes e ami ~.:m:~ 1:~~r::d:~nl!d::d~:I~: suas illÚnmeras leiações de am:zade. entistas púdem dizer se 
uma mulber é loura na Fpol!s.• ui~l-ltl:.'

gos que transferiu os seus escriptorios commerciais 	 para :u~:=t.e...ndo. ali, destruldl N:~~~;~T:;(~~;islro Civil 	 do tural ou «qulmicao • e até a rua Conselheiro Mafra n.o 84, onde espera continuar a o nome do seu perfume 191
receber as suas estimadas ordens. ~~m:. tl:~:~i1.::t~~r:rlW distrito do Saco dos Limões. estao favorito.tudo leva a crêr que os gran- se habllllando para casal-se o sr. O modo como o cabeReplesentante 	 de: des consertos de que o D. E. loão Pedro Vieira e a srlla. Dllma Móveis e auto 

::nr:~::. :::e r:.~e~~ Gueda da Rosa. solução determina a ida
lo se dissolve em uma 

Cervejaria Catharinense S. A. Joinville Iranum U IlIvldades do rele- -A-'--'-·-d-:--------:2=--5=-- Por motivo de vi.ltcm. nnÓCm· 
se. urgente. div-erSo, nK.yct. di 

de. O cabelo de um bê
~~MI-.:.a~o~~:Me~:nd':~: 10 ~n~e~~~~::, . bê desaparece em algunsArp & Cio. 	 minutos. ao passo que melhor qualidade;' Illdll~vc I 

_._..__ ___________ O nOS80 Inteligente con-Fábrica de ml'ias 	 o de uma mulher de 80 quarto de dormir. I "li de ,,1 
Bicycletas e desnatadeiras MIELE Para manter o preço terrâneo sr. Ildefonso Juve-	 sita e 1 secretária; T.mbem leaoos resiste 4 boras. V
Máchinas de escrever OLYMPIA do café moído nal, digno tenente·farmacêu-	 vende. por preço de occ~sl~o.ma tabela. lella com o 

Refrigeradores e Radios WESTINGHOUSE 	 um automovel .Cbnrold- . Tr~- .Belo Horizonte. 16.-0s jor- ~~~ ~:!lie~r?~e~Úb!~!çoVe~~ maximo rigor. permite
Máchinas de costura METEOR 	 apurar a Bocayuvl. 11 I. PlIonerapidamente tar á ruanals locais dlv~lgam que exis- parabens. p~Ja passagem do 1693. -- 170 8Y-Sidade da pessõa pelo


Standard Brands of BrazU Inc. para manter o preço do ~ale Também, com o mesmo fim tempo que o seu cabêlo 

tia nesta capital um .trus~~ 25" aniversário do ESTADO. 

Fermenlo Fleischmann 	 leva a disBOI ver-se namoldo. «trust. esse orgaDlza gentllisslmo. visitaram·nos 08 Foi trànsferldotal solução quimica. 
centam a~ .lDformaçoes que veira e Heitor Gonçalves Ne 
do pelos tor~adores. _Acres- srs. Manoel Gomes da Sil . 

Francisco Hauer & Cia. 	 O sr:':Ne laoD. ,. 'IDlallum dos SOCIOB desse .trust~ to. 	 - .-- - -------Vacum Mobiloil médlco'·,ve'.rlo rio. 101 traua 

~:~~:;;~ue~ .i~~~~r~t°!íe~ d;:~ Obrigados somos. a todos. Vendia o~ café a 50 fer lito da Guarl1(çAo d. Bar


Vidtaria Catharlneuse bac l1a para o I.' D. C.. do

trato social. Têm noventa dias liras o quiloVidroS em geral dõ Ealrelto (Joio PUI6a). 
Coroação da "Rainha dã deF~~ e~i:~,el:c~~~tlro d~ra~g . 

Sul America Terr..tre Maritimos e Flor da Maçã- do corrente, para 08 prefel- Roma, 16. -: A, esc_u ••1: de 

Geneva. Estado de Nova tosmubicipals remeterem à café na Itália; dilvld~ , cc.m
Acêidêiltes 	 RepresentanteYork. 16. (V.P.)-O _.sr. Paulo CõmlÍlls8ão Revisora -do Qua- pre88iio dra.~onlana na Impor'Seguros ~ontra fo~o', fuârltimos e accidenles Has810cher, c0l!.!elb-el~o ai 'dN) ~',TerrltorLal do EStado. taçAo do·,produto, deu 10ear Pcuoa COIIht«do,a cio ra

embaixada do Bra.lI. I.g\uc.u em duu ,,\... o mapa do Da Sh:tlla a um epIMcUo al 110 colDmrrclal procura rc' E. eo;dia 	&"Cia. . ontem , entre 20000 upectado- muafcJplo de conlormldad. lameDte IlalllJtcatl"O. prcSH~Çoe • dttcle q M-M'cblull 	pUI pedrd,01. rdriKrrailófé~.·.:· fornos , elc. 'res ',duranté a cerimônia da com a íl..oluç.to 11. 3; de O. Jornal. noticiam que. I bem rtmunerad.... In
eoroiiçío d. I.. Vll'1Ilnla Se 291J/I~. do C. N, O. .m MJcasCro. a pollol.. d.· IOf~çGU. por obafOlIlo. DI

Perfumaria DraDo S. A . ....n. de 17 .nol d laade. co-	 cobriu cena quuUdade d. rtdac:çJo do eSTADO; CII' 
Putll dtvcrlOl e di 11Iptrlor qualidade 	 IDO -Raluha da Flor da )laçl- M ala um c.rlo oar. qu. Uob••Ido ".ndlda IretaDto. caso uma IIrnta I.· 

" lona ooldlDtaJ do Ratado. Acaba de ••r orlado mal. a 50 lira. o qllllo. ou IIJ. m Icr«uadl .ssim o deMIt.
A 0."111601•. bullat. pito· um Garao de "1116".10 d. 26. aol.lll. doa praqoa ia· QO pantrr' rlla. I••celte E. HcNeper & CIa. reec:a. ....III.Jhou-.. a lDul- 0\,. el..... .0 Dapartemealo ral•••t. praüGadoa DO co tarntnte. , 1111 pr....Procluctol phareacnllcot. tai out.... raalfadu .& ~- "Ad.IIlIIIr&~1o uDlclpal. lII'rolo. 

'-~''''~---------------~ ...~••:-'''I:'-= ::ra. d:oA~r:. ar IUldu 1r61 _____.I!!II..._I",!'''' ''II.'''l 	 ~ e~:m3~1'111"'''coa ali"" I~:.,.. Prt·,•• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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