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E.orando o m~Difésto do sr. Plínio Salgado 
1 ::Ital:·aOr=:Cal:r:~:~~ ~~1!ac~."J:sl:f::d:,e :aão~~~:i ,:::
çado 'um manifesto, aconselhando os seus amigos a absterem-se de qual

quer movimento resultante da presente situação internacional. 
As pessoas de mais de 
70 anos de idade devem 
I ser eliminadas porO Estado I 

meio da eutanasia 
Walb.IDRlou, 18 (U,P.) - o major rerormado ~.o 	MAIS ANTIGO ' OIÀRIO DE ward L. DyersugerJil. lM'rt.ntt'. .W..hlll$(ton So<!!ety rorIPhiloeophicaJ Resêaf c:h. qu .. ~~~I()a~;c~.m.a!~ , de" TOou -, 

_	 Diretor-gerente : ·Altilió Flóres i5 anos· de idade, quêi,iiào d,-pon~iílil !;dé ; meiOs ;de\ iíüJ)ííis : __~~~=-________~~~~~ ~ 'L ____~ tência, deyem ser eliriíll!adu bUIII~namênte/C' pol"melo /d ;~-===~~~~~~ __ ' __~______ 

eutanasia, arim de diminuIr la d..()esa>nacióÍlal ;como ser· 
ANO XXV Flori'~nó-;'oli-s-=- Sexta·feira, 19 de Maió de 1939 -I N. 7667 · viço de socorro aos .,destlmpregad~8!i;'j 

Ele propôs, tambelll•am,ortá .dos loucos s('mprO; ' 
t babilidades de cura;daÍl ifcriançlulque nascem como mons~ ",··,···,),·····.',· ~----------. tros e de todos os aS8ILslÍin'Os ' perversos.	 . . <I,uuorril 	 ,Ii.••..'. ;a lal ;éMeACghelJ~ndc~la&eCi8. ~i~~ss~j~~0~~3~~!~~~~:i~~~õ~i~~i:l:07a~:af::~~~~r~ 

, deveria ser considerada em casos de velhlce, , <J.uando ,"' a~ 
R pessõas não são mais úteis a. si proçrias nem ' aóS ,õutros . 

, 
ROMA, 18 - A c.mp.n". d. Itóli. conlra o contum" do c.fé 10m. outro ••pccto, com o 

.tfÔfÇO obrig.lório quc .Itá ••ndo cmpreg.do pelai c.lé., .fim dc lubstituir .qu.l. produto por ou 
bOi d. Iollle MCiOlllI . A c.mp.n". "lló I.ndo I....d. • el.ilo. co mo Plovi,Óli., .fim de reduxlr. 
:i=~':. d;od!~o:~I.fi:~~:. como o Blllil, .Ié que CltCI concord.m em enl"r num ,i.lem. de Irócu 

.J\ .b'lençio do c.fé é pleg.d. como um. medid. palrióli,., .Fim d.. imp.dir • lIíd. d. 

i:~o:..q:: :':"i~:::::g:::Ir::I:;m::~d:':',o~~~:;p:r:.~~:·b~.~liiei:~'~,!:n::I.~;erF~:::~~:nl~~lcill. d. C. 
=U==m---.::..:......:a::..:...:.=p::.::..a-==-s:::.::....t..::o:.:..:r:....:.:a-==l=--=::.::d=.:o=.::.:.::.::b=-=l.=S:::::p:.:.:..O-==-r-==-o:.:d:.:..:o-=-.s.::.o..:.:.s=ar:':'r:':":um-=--.-d-o-re-s-de· 

de Ber1im 
CIDADE DO VATICA.NO, \' bons exemplos, ensinamentos 

18 - O eOsservatore Roma claros e conselhos referen· 
no- pUblica uma pastoral de tes ao rC!speito à verdade e 
monsenhor Von Preysing. nalá lei c mais que os mante
qual o bispo de Berlim eJe · nllam em contato com 08 
vã um novo e solene pro , padres. Para tanto é llreci., region. ai, resolveu fazer 'liden 
testo contra a abolição das 80 que os prúpri08 pais co tificaçãode todos os Que se 
escolas catlllicas da sua dio· nheçam bem 11 doutrina cris- entreg'am 'àquele mester. Es· 
cese. tã para pOder ensinar em sa medida, que grande pro

eNossos temores, infeliz· casa o que 08 mhos não po. veito trará, não só para 08 
mente, eram muito justifi dem aprender na escola. A proprietários de hoteis como 
eados, diz o prelado. Desde pastoral termina por um apê- parll os respectivos húspedes, 
~a~'!~~~id,::~en~s :~?~:a~a~~~ ~~~~~:~~~~~ração entre pais e ,:~roántr~~;~i~:iic:~r.almente, o 
das paróquias de Berlim, 
~~~~~~~~:~~ss~, Pfm:~:~~'!; 
dum movimento, tendo por I 

~~{~~I:\o:~~~~~:g~~:nà: \, 
educação da juventude. Màu 
grado o direito dos pais de I 

~i:r:a~:~~~~~~{r:~~~~?:~s~I 
liberdade de conciencia, máu 

~:::'~~~etie~~~~~~:~~:~~~~I 
ra.peitad08. Nenhuma impor-!
Unela se deu a todos os pro
testos e as escolas catÓlicas]
foram fechadas.. 

.. P I
eXP:I::n~o:ec:i~nde ~:~s 0; ' 
queles que suprimiram as 

I .
:C:oS:a~r~~:!:':~e ~u:J're!sn~~ 
rito hostil a Cristo e à Igre
ja, e declsra que, diante des
.. grave situação, a raspon·, 

'_bllidade d08 paitl é maior. 
Recomenda, portanto, a08 gt'
- Ir ' d ' nh 

',' D, ores que eem aos 1 os 

Intenso movimento de 
trens tr.nsportal'ldo 

tropas 
Val'lóvia, 18. - O govêrno 

'polonêll . ealá tomando lIérias 
-medidas de precaução em 
Dantzlg, . No território da Ci
dade ;,'Livre"notB-se .... intens.; 
liôiliíi'eJlii<i:; lIe .t~eii&transpor
taDclo trõ~/.de/ GdYDla. Es· 
• eo.bOló8Ievam,lIotrelados, 
"1* bl1ad.doa. '!lllitoi _doI 
quü tt. 10DS" partidas na 
=:-Ll~:.e • poIôiílà"'(l ~I 

hoteis serão identiFicados 
pela polícia 

Santos, iS.-Devido aos úl' 
timoM furtos verificados em
hoteis, praticados com fre 
quencia por arruma:loras de 
quartos, o 2' del egado, apósIconferenciar com o delegado 

Para todo Transporte 

11. ,·e.dadeira """nomia .,stá em escolher o eami
nhão mJ"quado ao Irabalho e nuo adaptar o 
tr..halho li cap,widadc :do caminhüo, 

A ""rie tl08 cami"h""8 Internationul offereee a08 

"X!lI' lo .."Irc o~ ",mA 26 ,"odeloM e 79 ,li81.."";n.. 
euLr" eixo. _ tle"de as pe'l"cna8 unitl..dc. ti" 950 

kiloK alé 08 po••ante8 caminhüés dc sei. rotlaa 
com tlois eixos trazeiros e doi8 differel1daes. 

Para '1"a1llller serviço, seja entrega tle l,c'lueno. 
\'olumeB, transporte de terra, l,cdru ou minerio, 
h. um mOllclo International com a capacidade 
exacta para proporcionar o maximo de rendimento 
com um minimo de despeza, 

Peça folhetos deseriptivos sem eompromieso d. 
sua parte, 

( 	 ·i'-':";;:~ 

CAMINHÕES INllERNATIONAl 

epresentações Quanto aos loucos criminosos,não vejo razão álgúlilàyi P~; 
C.ixe po.I.1 - 31 ra. que não sejam eliminados, economizando-se ' com'X is80 

Ru. Joio Pinle - 5 a. despesa com o seu sustento. A sociedade está proê~r~~" 
F LORI A NO PO li S ~~u~~~~!~80S meios de gastar dinheiro, mas êste st!l'iaparà 

Sub'agcnle, nOI principail Proseguindo, O major Dyer declarou .compl'éelÍ~fr 
municipio. do EII.do ~~~t;~~I~Sse re~i~~:~a~~~i~mu~~n!~~s: b~~g:st:~~'~li;:~:: 

I~:"",P:"",:"",7:"",7""":"",,,,,,,:,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,:,,,,,==~ Ié realmente uma obra de misericórdia, nesse casó :um"dol!' 

1'- I ••••••••••. .. ..-.,•'••••••• ••••••••.,' 

~ozdi':l!~~~~ent08, o que diz «Não matarás., - deveri!l tser 
Gavião gigantesco 

B.lo Horixonle, (V. A) 
_ Apareceu .m Forl.leu, 

O dI". Edward R. Richerdisou. pastor da Igl"ejâ'fSãd• . 
ta e presidente da Sociedade, discordou dOffiajor;j!1))' t r. 
perguntando·lhe: «Onde vai o sr. começar a , matança~do. 
desempregados? Vai começar por matar primeiro todo' o 

ao norl. do E.u.do, um te democratlls '? -
' " ' '. .. 	 . __,._ ..

~~ve"o~:.VIÊ~;. o g~:~~:.C:"'~ 
v. d. rapina foi .nconv.d., • 
morla, no. lerr.nol d. foxen-. 
d. Ol.m.nll·n•. S.u I.m.nho • 

• 
, :~iO~.~~.~" ••,., • d. • 

EIS, g.viio linh., .ntal.- • 
h d •

do no bico, um c iF.. • 
d:'~:~ ~~~v!iri~o:~~id.~!:m. • 

• 
_ _ ._ ,._________. 

•IDr. Manoel Pinho .., 

D!l!!nça! de !i!!!!!!!rae ' Partos : 

-;~~i~f~~::~~j!~~:8~- '1":. ~~~!d:1::r:::g~:;m:~:o:e~t::: : 
CONSULTORIO: . '; I~dor. por;;excellencllli!" ·" c,. : • 

Rita .10ão Pinto, 13 (sob) c."ª'~'F,LUXO SEDATINA. / p~lo ; aUII • 

Rua ~~~WE~fl!!. 1851 · 
f 

• ••• ~~~t~~~;Ji~~E!?;:1'~::r: : 
PHONE 1.199. se em lódll11 pllrte. ._ • 

8ellK <,,,ml,,,,,I,,.,,s a vunlngem da escolha ,lo typo.. r 

70P. 

.Jôgo de bicho» noU 
ruguii 

Monl.vidéo, (V. A,) 
A primeiro d. Julho ."ó 

Inlel.d. • uploraçio do 

;!.ôsol.rd._.o bdiClhr.ol.-I' A,Ih,.pvo,l.; 

111.1. '"" prellli" dillio, o. 
qu.l...rio d.termillados p.' 
lo úlltmo e penúltimo nú
111"01 'da. cOlllblneçõe. d. 
lotlli•. EII. novo ;ô90 Hró 
conlrol.do p.l••dmlllllfr.çio 
d. Loleri. d. Monlevidéo-. 

G d""'--) d b •ran',· fe esco erta.Ih.para_~. m u er • 
• 

FLU •• 

~ 
~~~!b~~:~i::~,~I~::á:Zb?ÍI\~~;: 

(O RetrllldóT V1e1r.~ 
A mulhel;- ~a~~~~oll/:êr.dc{~!'n 

ALIVIA IS coags;I tiTÍ!1!!I!!~SE'Jf 2 HOR

t;Empr~lI'lI:sécom' vlÍ~tqtDl c(1-
• 
• 
• 

AS •::- • 

ram oshaIemAes•.dolà dos quais 

I Dr João de ArauJo OLHOS, OUVIDOS, ficaram feridos.'. , · -NARIZ, GARGANTA ,;;~, ~rgentJnl .dqulriuI &pec..11l1e cio C,"tro d. Se6cla - A.i.t,nla d, prol. Slníoll uma f."avla Inslc,.

I Consullis dlc1l'las das 4 Is61/2-Ru. Vklor Melrelles, 24-T~L 1447 BUlnol Air.e. 18.- A .cqu\. 


I
I c ~ - ' - , IIq.lo por parte do gOT rno. 

-- d. E.tra~ de Ferro Central -· Ide Cór40ba 101 eGlIlpletada,I
Dr Irlllll Tiara -	 qlllDdt. o IIIlnfatrod.. !'lhU'

• 	 c;u or4l.0U que 100.000 Ub,.. 

CtrurItAo-Bepeclalllta Auis.... prol. ..tertau. lêNem trt.D.lerida. 
c-h... tO'" tl."16 .. 'I . J... ,....... 97 ..... ·'... 145 para Lond..... afim d, papr 

OI .0101l11tu brJlAaleol. 

: 	 •••••••••••i •••_~.~~••••: 
Incêndio nuJ'!l tran-jOS_ op· êrir.ib..·..··,.s..· poloncleltiA t' lê . ' . 

sa an ICO mg s Varsoviá, '18.- A AglDOI
LONDRES, (V. A.) - Fun· Pat comunicaqtlo em AOIII..• 

cionários especiais da Sco· zov perto dê Loct~ OI O" • 
tland Yard estão investigan· rárÍos locais;' durt.nte um 
do as causas do incêndio "metlting» aU:,rNLlOI\&do, .pro· 
que irrompeu a bórdo do vàram uma relioluçAo em quo
grande tranilatiflOtico inglês declaram qúêj estílO prontoe
.BÓr~ng~r~~•. t . [ . a orerecer patteltlé? sell~ as· 

mcen O eve In CIO no làrlos 'para oempréstimo;'du . 
tombadilho superior do navio tinado à dere8aaérea do pai. , 
e irrompeu com tal violen- e à compra demetral h.do.... 
ela, que somente hora e meia para o exército. 
depois de insanos trabalh6s 	 Como após o "'1Jl,!,eUÍljt:
OS bombeiros conseguiram membros da", min(l~ia,Fge!intl. 
localizar o fogo. nIca tivessilm .. pronun~ilié!o 

O «Berengária- acha·se a · palavras julgádas;' olellli!ãs li 
tr_a_c_ad_o_e_m_Ja_r_ro.w. Polônia, os operárI<ís ag~ed " 

liNDES o 1- Sorteio da SORVETERIA GLORIA r••liza-•• no próximo 
.ábado, dia 10. Aproveitem o. pouco•••1•• que .incl. reatam. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:conlrol.do
http:VATICA.NO
http:d;od!~o:~I.fi
http:cmpreg.do


2 o ~A1)()- Sexta feira, 19 d~ Mato de 1939 

a:~:~~~::s II Mlara~Vlrl.1hao\(saaSnc~riaçlõea~~emlara Ve~I·I~O~ I' ~~~~r
1 I~I~~. o , '::1.: 1~"7~Pouca gent;a não ser a _ 

~~e:~:l>a?~~et~:~~~Sê~~~adg: I ~mI~:9.;'m:O ..~:;:., ~;~~I~ :I 
r~~:ef;]3:rl:~:;~;~::~; AGASALHOS DE PELLES , i ~i~~~i~.~l;li.: 

~O:O!~~;) ~';()q ~!Oelt~UCt~~!'~: " .':; ;t~âillci~:i~~t ri.F.equê~ci. GSE 

fii~::d~:Pg:S:m;~~i~~!e~ a~~ está recebendo a ... ., liPi.~~.20 - St.nlev V,n R..lte ,lo 

«adivinhação». CAS' .tA ROM NOS ·Ru·· a"-c:· Ma' :fr"a 26 j;. 21.30-· .Mo.e Fo~dFo.Thou·Mas, a verdade é que mui· > ', : :.:,." , ,'.' . ' " .... . ... . . :, ... .' , 9hb. P,lut.. em 1n91.1. 

~~r~~ v:~nf:~:~~~8 ne;:~c!: : ." . '" < : 'Y . " ". ... :téléph'one ," 1288 " .~~:!~ :Si~i~~::::: d~'~~:~~: 
sos de consêrto de motores 150 . wlch. ' 
de carros em nada fica 11. •.••• :10".-:3 . 22.00 - T.echol di .~jd•• :.d~ 

sor ~:V~~~~e:~Fd\:b:i::r~::~ V~NDE-S.E ~~rdt~:IIGON~'RRHEA CHRONICAi Em~~:O~io~~~mfo~!~~ I?r !:~:i~!~:~~:::~~)'FJ;~a~~~;
trumenlos cotiJ.o ·o A arêlho ca~lão uma gllllhotma (má- '.' .. ' . 'I te, saúde e realizar tudo que 9ht Cleno.) • Rode.lck Lloy\Í
de Prova~ Ford que p faztlm qUIna de cortar papel) . Não desanime! A eciencill progrediu e há uma deesja? Mande 1$100 em sellos (blixo). 

verdadeiros «pr~dlgios. no Tratai. á rua i\lmlra~te La- NOVIDADE que resolverá o seu caso. e ~screva ao proL Omar Khiva. 22.30 - Bis Ben. Fim dlír."" 

gênero, diagnosticando Il lo . mego, . a. 18: 3V·3 • Maximo sigmo. Carta. 'Para: Caixa Postal , _40~, R!o de J~' millio GSE. .... ..< <" 

calizando cientificamente CAiXA POSTAL S PAULO netro, que _lhe indicara o ",leIO 22.30- Tranlftlillio GSBLNo' 

qualquer irregularidade de ' . 1849 - . de obter trlump~o, pro~perl~a' ticiírio em upenhol eNotio'G; ~. ., 

funcionamento, tanto de or. de, fortuna e saude. Não hes:!~. monoil lôb.e o Mercado deisC.'!"i.. 

dem mecaniC8 como elétri· ---_____.___ ___ . 22.45 - Fino d. I.on...i_o 

ca. na unidade motora, no 11. II&III!L BOIIRIO GSB. 
sistema elétrico. etc. li O R1
~~~~~;:'~~~~~1~ç~~i~i:~i ! ~1~~I~~I~~:;~~ Hão ha FERIDA que resista CL~~ICA~:~!: Colchões 
~~~O~'~~e~~;~~r~e~~a~~:~~ I Especialista em mol~stas .0 USO di Se~~~~!~iae ict~~naç~sd~m Colchão para casal 
ilxame «clinico», o Aparêlho ehli~~I:o.!u~~~~:e=- (~:.~~;. CALENDULA CONCRETA Geral. a 3010qo~ ,: 
de Provas Ford indica rigo· ' eulose, etc.) CONSULTORIO : Colchão para ; solt~iro, 
rosamente qual o estado ge- a melhor pODlada para feridas, queimaduras tl Rua Tra jano, I - Sob. desde 181000;" ral do motor do carro, evi· Consultorio: RUI Joio Pin- ulceras antigas CONSULTAS: 

tando o desperdicio de tem· to, 13 dilUí. 16 ho..,. :-1110 confundir com 8 pomad8 commum de Calendula. 9 ás 12 e 14 ás I!l horas. Travesseiros de~a:lna, 

po o dinheiro, quer na loca· - Phone 1595. - Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as RESIDENC!t\ : V.S. encontrará .. 'na 

Iização dos defeitos, quer na I pbarmacl8s. Av. Hereilio Luz, 178 
parte propriamente de repa- Rtsidencia: Rua Joio Pin- - Phone: 1392 
ro . Esta é mais uma valiosa to, 1 {Sob•.l-Phon. 1214. Depositarlo nesta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO C A SA .B ,~,J RAO 
l1ontribuição de Ford a06 au· Rua Com'elheiro Marra-lo AUende a chamados Rua Tiradentes. 3 
tomobilista8 moderDüF 72 P.75 11->1 '" )O - " 

Amaior queima ~e merca~orias Ilnacre~itavel liqui~ação na tASA ll AURA , 

Centenas de contos de mercadorias novas e de 1." qualidade estão sendo vendiàas este mês, por prec;:os de pasmar. Aptõ'veite 


_esta opportunidade para fazer sua compra de invsrno, e obter uma economia superior a 2OO/0' ~r

NAO COMPRE ANTE~ DE NUS FAZER UMA VI::iI'rA , E CERTIFIQUE·SE DA RE"LJDADE DU QUE EXPOMUS. 


Damos a seguir os preços de alguns artigos: , 
SEDA:5: ITrlco!:DI de Blgooao ~<llplecd" " 2~õOO,AI:lalhado Dómascado p/meM, 150 X 150 um 26.$000 


:seda Xadrez, (as8ombr08o) mt. 4$500 Fuslüo e:llamp~do " 3$000 IGuarnição pjalllar (140xI40) umll .15$500 

:5edll f'açonoé desenhsdo, tod1l8 IIS cores 4$800IFOUlarJ f4n! l z'a p,k 'mono 5$000 Guarllição p/ian!lIr (140x180) • 19$oofi 

:5edll fllÇODllé, desellb~do, 1Ir!. pesado, 5$500 Brim colegial de I$5 1$800 Ouaroição p/jantar (140x230 e t dz guardellapos 29$000 

Seda Laqué IIzo em todos 1111 cores 4$50~ Bdm colegial ~nfest o do m! 4$800IGuarnição reclame p/jalltllr (1'40x140) • 13$ôOO 

Seda Lllqne Ibtado 5$000 Cretoae Plrepo~feiro 1 1 r~. 1 mt. 4$800 Guarnição com piDtUr48, côres firmeb • 25$000 

jersey de aed4. larg. 1.40 de 14$ por 10$000 Unho oacioD.,1 Iypo Rod le 3$000 Guarnição com pinturas 10SOOõ 

Seda Lavradll, artigo moderIJo ml. 7$500 puro Unho branco, IMg. 1,15 lb.$ooO Jogo de renda !l/quar!o. 7 p~Ç8S _ ... 32!t'OO 

S~da Sporl, novldi:de 8$000 uro linho bronco, In~g . 2,20 18$000 J ~go de renda p/qllarto,7 peça8, ar!. superior" 52S00tl 

Seda lisa pe3ada 8$000 Puro Ji:;ho bra!lco, lar!!' . 2.20 il'lJrcà DJls Z9r03 " 26$000 COrllnas de rendCl drzeohadll um/! 191000 

Seda bordada, a.Ugo moderno 12$000 Tuidn p/colchão, ldrll'. 1.40 4$000 TecidJ p/ri posteiro, seda 11 linho, IIrl. liDi~slm" m!. 17$000 

:5edd Grllnl1é com UI, core. moderoos 12$000 Filó D / MIJ~qui!e i f(" Idrg 4.60 mt. 11$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMENS: 

Seda e lã, última moda 15$500 TOd'h, ~ de banho brallcas de 6$5 e 13$000 Sobreludl p.hcmem, boa confecção Uni 60$OOÓ 

S~ds e li listada, no~idade 28"500 T.,,,lh/!:! de cor !' /baoho tllDlanh() Ilrnnd" um!! 10$000 Sobre'udo Plrap ~ z, lodo8 os ,omsuhos de 28.$ até 40$000 

Sultana-Fulguranle, artigo pesado 1a$soo Toolbos de r()~lo, de I$2 1$5. 2$, 2$5 e 5$000 Casac08 de senhoril, arl. fino, !odo forrado um 8);$000 

:5ultllnilll pr l~da 6$500 Lioon I zo, ~m todas 8-' coretl ml. 1$300 Crp ' s de borrach~ de seda pIswhora nma 98$000 

Seda G'vré peslld" em cores ~scurs~ 16$500 Llllou estampad o, I!r.lgo bom 1$300 CrpGIII de bcrrbch" impermeavd, Plhom ~m 88$000 

Velludo Chi!ton fr!!n<h 38$000 Opela em todas 8B LOrei! 2$000 Ternos de ctlSfmira Plhúmfm um :ifl$OOO 

Velludo com felpo de -,,,do 25$500 Opala Iypo SUISS8, « 2$80í) Ternos d~ ca8~mira p.homrm, boa confe('çãO 018$000 


ARTIGOS QUENTES CAMA E MESA: . ClllCilS de brim p:homem «8$500 

Peluda lisa ml. 1$300 Cobertores Paulistas p/cl15al um 18$500 Camisll sOClgd leão Plhom ~ rn, todas as rôres uma 6.$Oóô 

Casemlrll gross/!, p J ca~oco 1I $000 Coberlor"s PJulisld p/solteiro' 14$000 Camisa soc~gél leão Plrap8z, todGS as côres» I84!O()(){
091 

Cosemirll IIz~, la'g. 1,50 1,,$500 Cober,orell de rur/! :a r /caes'l 05$000 JOgoS de lã p/criança de 9$, 14$. e ... 

Casemlrd lisa, larg. 1,40 16$000 Cobertores de pura IA p! <oIIeiro 50$000 Polainas de IA p/criança de 3$5,5$ e 6.$OOU 

Casemlrll Xsdrez prelO e branco 23$000 Cobertores e'curos, Reclame 4$400 Casaquioho de malha p/cri8nça um 5$QCO 

felpa de ItI, IIrtlgo de 1.11 24$000 Cobertores p/ b; bê de 5$, 6$5 e 7$500 Capas de IA p/criaDoa uma 12$000 

FlaneJlIl de Dura III creme 1.2$000 Colcha de pur/l seda p/caslll uma 80$000 Sombrinha de seda, art. garantido uma 22$ÓOO 

Lii AnlloriÍ Xlldnz artigo moderoo 20$000 ColchCl de pura lIedll plsolldro 58$000 Sombrinha de Iriooline listada uma n$OõO 

Cachá Xadrez typo de lii 3$500 Colcha dt ~ed?l c/fr l' njs p/casal u'ma 41 $000 Sc>mbrinha p/mocinha uma 8$000 

Cathá typo lii 4.$800 Col cha de seda c/blco p/ca5~1 35$000 Sombrinha c/franja p/criança uma 6$0ó0 

Cacbi c!ponja braDCi', 18rg. 80 4$500 Colcha de lustão p/cll8ol 14$500 Pasla p/colegiaIs de 9$,10, 12$ e 14$000 

Cachi xadrez mludo 2$900 Col t ha de IU!llão p/s ')!telro 12~000 M<I(as p/viagens de 18$, 200$,22$ e ~4~ 

Peluola parll kimoDo 2$400 Colchll brllnclI p/solteiro de 10$5 e 13$000 Malelas de fibrollles plcolegia ls de 4$ e 5$000 

Peltro de lã 13$000 COJchd Reclame uma 6$000 Estoj08 de chloarel plcaré um 8$000 

Ca.emlrll IIna orl;go liso 20S000 Crelone Roy~1 branco, larg., 2,20 mt. 0.$000 Edojo de chic8r8 Plohá uumm · ."
31~!~
Blusas de melha Pena aenhorlis uma 16$000 Cretolie l?oyilI brclnco, larg. 2 ml. 5$500 Aparelho de louça Plcaré "..."", 

Blusos de mlllha pau l!!enMrlJlI 20$()()() Cretone R ~yal b'anco, Jari?'. 1,40 4$000 Aparelho de louça PIchá um 45$000 

Pull·over de malbll p/homem um 7$000 Crel "ne Roy~1 ~m cor, larg. 2,20 • 6$500 Tapeies de lIi, alt. Inglês, plsaldar de 170$ por 120S000 

Pull·over feipudo p/homem .. 15$000 Cretooe de linho art'go f1plnmo, IlIrg., 2mts «11$000 Tdpetes PlqUtrto um ' 12$000 

Pull·over sem D1anll'a p/homem de 1$3 .. 9$500 Murlm Tloubalé, I?eclome peçs 28$000 Batou MieMl em todos os tons uIll2$500 

pull·over c!maogll para rll.,IIZ .. 9$800 Murlm Flor do Campo « 27$000 P6 de arroz Royal Briar pcqueno um"'i$stO 

PuU-ovzr de 16 e/mllnia plhomem .. 14$000 Mu'lm OllJcl;)1 9$!iOO Loçio Narcizo verde umat3$QOO 

Pull-over de lIi clmangll Plhomem .. 22$000 Alvd/ldo enfestado, larg. 1,40 • 32$000 Pasta Alvidente, tubo gr8nde umlf/1$5® 

PulI over de purll 16 xadrtz Plhomem .. 31$000 Alvejlldo ford , arI. b~m 12$600 Pasta Kolynos uma ~ 

Coleles com (eixo PlcrlllDçlJ .. 6$500 Alvejado famil iar, arl. encorpo e sem gomR (4$8oG Liga de borracha pl8enbora um. 1Il\00 

Coleles tom bOião IItcrllloça .. 5$&00 Algodllo tDfesl8do, larg. 2 ml. 38"000 <;u8ponsorlo de couro um. 1$Il00 


TECIDOS DIVERSOS: Aigoàão enfet'liCldo, larg. 1,40 de 30$ e 34$000 SUBpeDsorio de seda, 1ft. bom um. 95000 
TecldoPeter-PIIII, Ilndos dutDholl ml 35500 AIvod6o de 90 cento larg. P~C/l 12$500 Roupões Plbanho de 201 ';. lISOOO 
Crepom jllponê. IIlklmoao .. 2$600 AIII'od60 Superior » 121000 Traaoellm I!e 8eda branco e de cores .,",§~t. '.00 
Chlllb·creloDe Plklmono 2$200 Algodão 121, s.m gomma e IlIr"o »9$000 JOiO de seda Plbatlztdos de 0$, 12$, 18~ i:~ 20$00(1 

Cblfió"rêcIIÜle e í $500 Aloelhado Calbarinense o que hIÍ de melhor ml. 7SOOO Babador211 de organdy bordado . deS' e 4$OOb 

Merláb.:~i'elo IIrl. bom ml 3$000 A!oalh/ldo branco, Il'sr. 1;40 3$700 Rede lovlsivelplcabelo uma 11800 

Zeflr'Jistllilô, toru firmes 2$000 "toalh~lfo em côru,larg , 1,<10 3$800 CIOlos el.treilClsde camurça, novld.de ... , .. IIID rasooo 

ZeflrUiNeilCi' ', ,; 15500 Atllalh ~ d(l em cOr typ6Joglês • 5$000 CIQt....8 trallçados de :~2~8 e 4$SOO 

Trleon.. dé ;;a(itod6ó ' padr60 moderoo 2$600 Aloslhado branco l~vrado;Yat'. exlra de 7$5 e 9S500t:aClh~-col de seda ." ..' de 10$ e 1»000 

TrlcollOl de a1Võ'd60 melclada 2$800 Tecido p/ iua1dallapos. IlIrg. 52 ce.,!. ...... mt. . 2$800~ '~~ekim eib;:t~~a.s . ~a, i core.B .'. ..' /;, QlII 1$100 

~,OOO melro. de relalho. perfeito. de pcluc\a e C&cbl pelucla, e,tàinofl vettãendo, por"pr;eeos d~ :,yérdaª~ira , quefina......·· Gtande !lqti1daçAo de me1a:t 


para bomen., .enhoru e crlancn.-, que cederemo. por p'reoo. · a..ombi'ô.o-, 

COMPRAR B.M. Nv&iA CASA S' O MFbMO QUE GI\NH 'R DINHElKO. E' UMA li! \ N~IRA DB ECONOMIZAR. 


SORTIMENTO INEGUALAVEL PREÇOS ALUCINANTES QUALIDADE INSUPERAVEIS, 110 &I credenclalt que no. lhe orrerocemo•. 

ComDre o qu.nto an..., que , 10m "te O \. S A DAlr R A 
cae 30 di.. a queima de mercadoria. da .J.1:-'1.., . RUI Fellppe Sckmldt, 19 
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o ESTADO Sex ltdc!ru. 19 cl.- talo de t.9l9 

.0 ESTADO» 
ESPORTIVO 

O interventor de Goiás 
e c !utebó! 

GOIÂNIA, (V. A.) - Está 
vitorioso em todo o Estado 
o Campeonato de Futeból. 
Dos municlpios chegam DO· 
tlcias das demonstrações de 
entusiasmo com :tue são re· 
cebidos ali os comunicados, 
a respeito. Os jogadores se 

BRINDl1]S ]JA 

SeRVETERIA GLORIA 


V.S. possuindo 20 impressos, troque-os na ~crcncia 

por um vale que contém cinco numeras em milhar que 

lhe dara direito ao sorteio a realizar-se a :20 "dO currcnte 


pela Loteria Federal. '. 

PLANO PICOLE' 

11 ····· . i. iHf' • 
Anten~r MoraiS 

Ci rílr!Ji~()-dcnti.t. 
Trabalhos modernissi


mos. POüt6ii e dentaduras 

anatomicas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORARIO: 


Das 8 ás 11 e das 16 

ás 18 horas_ 


Rua P. Miguelinho, 6 

l _ ; À' ........ 


SAL ~E C~RLSBA [\ 
. •- •. ..,..,'.J .. _! '."'": _, ~ .. '-- : . 

.Ao almoNOr ou jantar, bebam "rinhOIl 
' da qrande marca Cruzeiro. p~ em 

toda. cu bocu CCDCU do ramo 

movimentam em preparati-I 71 

Lo Premio - Um terno de casemira 011 
._::li~ia~~ve~7!'·'::,~!Os._~~~~~~~ I -i! m Vt :) t íJC· · p~f:'~ $t"rr!n:rt ~i ;/'ih; : · :;50;;UOO 


para 'preparõ dos seleciona 2°. - Uma capa gabardine ou 

dos quv medirão suas fôr · um chapéu para s~nhora » 120$000 

ças com os seus congêne 3.· - Um fino calçado para ho
res, na disputa do titulo má mem ou senhora SO$OO()

ximo do futeból em Goiás. 4_" - Um chapéu para homel11 


O -interveDtor Pedro Lu· 011 uma bôlsa para senhora (iO$OOO

dovico, num gesto de alta 5.' - Vinte entradas de cinema 50$000 

sign1licaç9.o, acaba de dar 6_' - Vinte passes de Omniblls 

todo o Seu apOio á iniciativa, de Palhoça ou Biguaslll • 305000 

concorrendo com a impor 7.° - Todos os qlle terminarem 

tância de 20 CODtOS de réis com os 3 ultimos algarismos 

para que seja melliorado o corridos do L "' premio terão 

estAdio desta cspital, onde brindes em cigarros. no va
8e realizarão 08 últim08 e lor, cada UI11 , de 5$000 50$000 

sensacioDais encontros para 

decidir o hODroRo título de TOTAL DOS BHINOES 640$000 

campelio absoluto do Esta
 '. (asa Electrica 
do. Não se pagam os VALES com emendas ou rasuras. I
vende medidore$ eO fato de haver o inter Não me responsabilizo por perdas. 


O brinde premiado será entregue unicamente ao
veDtor Pedro Ludovico - o installa os «quadros.. 

portador do VALE.
grande impulsionador do es  para os mesmos. 


porte no Estado - cODtri
 Este Sorteio em Brindes est~ de conformidade 

com a lei 15_524 de 14 de JlIl1ho de 1922.
bulndo inicialmente com a Preços modicos. 


quaDtia de 20 CODtos é bas

tante para demoDstrar o in

terês&e com que o govêrDo O Proprietario Rua João Pinto, 14 


Serviço garantido~~~er~~~:d~ o "surce:~!~aç~~11..------------- -------1. 
que o mesmo se promete --rn--- v_-S5

revestir, atralDdo para .Goiás ---------__ 1 

a atençlio de todos os es- A I CI Por motivo de viagem 

portlstas brasileiros. Leboratorio de ná jges inices ge~~na~~i;~~ PO~em~~~~ ~~o:~:~ PROC UIE O AGENTE r.OI;D, 
Um rêide da Ribeira ao FCO. MilTON DA COSTA CARVALHO mobilias, mesas, estantes, guar· 

Flamengo da-roupas etc.). 1 Piano labri 

RIO, 16. - O nadador hún- R' cação para clima ·tropical, 1 ge 

garo Peter Halasz fez do- Ex-assistente do Pro!. D I". Erasmo de Lima - 10 ladeira elétrica e I ventilador 

minKo último um rêide nata- CursoP~~i~=Pne~t~~~~~~)o~fom Cel~~~: ' d~r.M~~i~~:~iRfo- Rio_ elétrico. 

tório de resistência, partindo Preços modicos, tratar-se a Caixa E(OnOml(a'éI~Rio~e;'*~I~~:;IE 
da praia da Ribeira, na ilha Análise de urina, féses, Iiqllido célalo-rachiano, sangue etc_ rua Padre Roma, 124_ 

1;10 Governado:", e chegando à Exames de pÍls, escarro, mucusidadcs, serosidades, etc. 19lJ 
 3v-~ 8' Sorteio das Apoliccs Pernambucanas
~!mt~o~~s F~a~r:g~~Ul~:POJ: Re~~ãeOz)~~e~~~~~i~e ~~~~~~m~d~~~nl~~~li~~ ~re~~l:c~ii~~O~~a - E ~ L E ~ T I ~ A O S' sorteio das Apolices Pernambucanali Iterá . 

realizado no proximo dia 31, ás \1 horas, no recintoilado_ Acompanhado por uma Vacinas Alltoger.as . 'rodos os exames para elucidação <J ANNUNClOI aOll lar- do pregão da Bôlsa de FUDdos Publico.lancha onde se encontravam de diagnóstico. _ ... r ....l.t.... 

monitores da Liga de Espor- ,_ Ir••U I .. 
 do Rio de Janeiro_ 

tes da Marinha e jornalistas, Rua Felipe Schmidt. 8 - Fone 1259 !tr-v... 
 A CAIXA ECONOMICA DO RIO DE JANEIRO, torna a travessia decorreu mllvi- IlIua la. "'l~. Ir-PIo..... a..7•• público, mais uma vez, que a venda desses tltulos
mentada e até com aspéct08 16:1 3õ7."-rr- :;!:.~•.-li;!~~.;.!·::..~:& está sendo feita, nesta nesta praça, por intermedio dolensacionais, pois, quando Pe
ter se encontrava quási no 
 Banco de Crédito Popular e Agricolafim da prova, um inofensivo 

bôto cismou de acompanhá . 
 de Santa Catharina 
Jo_ BOto quando põe ° lombo á rua Trajano, 16, ao preço unitario de rs_ 97$000,de fóra parece tubarão, e dai concol'rendo annualmente os portadores dessas apoo pavOr dos que iam Da I<:n !ices do valor nominal de cem mil réis, à distribuiçllocba, temerosos de qUe o pei de pre!!li06, em dinheiro, DO totai ôe r8. i .500.üOO"OOO. xe qullesse almos811r o hún A. VEIGA FARIA,aro_ . _ 

Director da Carteiro. de Titulos 
A primeira regata do 

ano 175 ISv_- . 
Rio, 16_ - Na manhã do 


próximo domingo, a Liga de 

Remo lará disputar, em Bo 

tafogo, a primeira regata do • 

corrente aDO, às quais con

correm todos os seutl treze 

filladol_ 


Quarto para alugar .' Aluga se bom quarto para 
casll ou solteiro. Tralar no 

«Call! S. Pedro., rua Felippe 

SC:hmidl, n° 1
162 v-23 

P[ITORAL O[ 

~LA-NGI[OP[ [OlIN,ú[ 
l: O R[M;[DIOINOI,I:A'''' 

MEDIDORES DE LUZ 

Precl.a V. S. de medidor para lua In."'
laçlo? Procure obter na INSTALLADOAA 
DE FLOAIANOPOLIS o medidor marca 

SIEMENS, com ab.oluta ,aranlla. ,oIClue 


, o melhor. 

A, Trajano, 11 Phone 1e74 


.. V-I 1<11
fuXIRDENOGU~IR 
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CA 

Arligos de inverno para homens, senhoras e crian~b:sj em maior e mais 

- ----.----- -.- ----.- variado sortimento, na CASA liA CA.pl~~l.." ===-=--==~=~~=~==--= 
146 Matriz - Rua Conselheiro MôFf,3 n. 8 • Filial - Rua Trajano n. 1 v.24 

.: ••••••••~~••••••~....! ••••••••••••••• LLOYD BRASILEiRO I 
• A' Q M rAc ']j" ~ : "PATRIMONIO NACIONAL» I · ~~. . 	 ~ ...~ ., Aconselhamos o ar~ma{!o LO RICOIDE INDIANO de Sar- : LINHA ARACAJUIPORTO ALEGRE (Para o Nortt' I 
fi; WtlBto Barata, professor de Paraldtologia da FacuÍdade de Me- • no Sabbudo, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL-I 

CJOIO-••COMTE. CAPELLA., e «ANNIBAL BENEVOLO • .Ci dicina de Porto Alegre. E' 1!llalllveJ na expulsão de vermes, • LINHA PENEDO/ LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA»$ !8.i como lombrigas 	 ODUi'US, ancylostomuB, etc. 3fl aneGa d.., • UNHA «lO/LAGUNA: "ASPIRANTE NASCIMENTO». 
• nt<U têm demonstrado a sua efftcaci.. 	 • TUTOYA/FLORIANOPOLlS I Nenhuma I'oia 

FRETES DE CARGUEIROS 
• 	 D é P () S I 1 A R lOS': ..• 	 O PARA O SUL: VAPORES A SAIR: \ A'U.OC'~~P~~'~~~~::up.CARLOS HOEPCHE SI1\-- fiori2nopo!is : COMTE. ALCIDIO: Chega.r.á no dia 19. do eorrentll l' SIiI-1 mo .,m..alda••••u. olh.,. .ao o 

rá no mesnlO dja parn ruo Grnnde, Pelotas e Porto All)gre. ;:~;:i~m~:::u:o~ad~:.~·:::::: . > 
~••••••••o~e•••••••••••••••••a~~••••~ 
----~.~--_._---_ .•._---- . -_._--------_.........._- ~~-'--

CO~1TE. CAPELLA: chegal'á no dia 31 e sairá no .(fariam• .,.'. alqumaa qoUcuii ··•• 

Illesmo dia para Rio Grande Pelotas e Porlo Alegre . L Ih . . ... . 


Cirurgião Denti.sh MOENNICH rsandalias 	;;:~~;~::,:~f!1It~~;J:~~~~:~\~~n~!':g. <~~~;. i~~;J!tll1.~
FLORIANOPOLlS 	 Ed:fíclo Amelia NellO 

DEFENDA OS SEUS INTEReSSES. DANDO PREFEREN-Rua Felippe Schmidt 	 SOBRADO, SALA N." 1 de tiras 
para verão

Cllnica-cirurgia e prothese da bocca 

CALÇAD()S IAgênl':I~:~:o~A:::~SI DO LIL:::~:::A:~::~~~~,"" t!' Dr.A~~-;~- d. i~fApPI,.lhlmenlo recenlemenle Idqui,ido, com lodos o. 

IperF.içolmento. de tochnicl modern•. 
 de todas as 9 - l'hone 1007 __ ~_~-=-:::':':::_"J paula ~ . 

DIATHERMIA - ALTA I'HEQlJENCIA qualidades II~--- I MEDICO 
TRATAMENTO ~EM DOR 

TAMANCOS MEXI H. C. DA COSTA Ag"nte -"Doenças de S8alloras
ESPEOIAL.IDADE: CANOS para Partos 

Peutes de Ouro. ou de PI. lilP.. SEM COliOAS, para Imit~r os 

dentes DHtUruj;ô. DeotaduTl"!S AObt hIDicati. ~Y8tenuli alemão que 
 PRAIAS DE BANHOS 	 -- OlJerum - 
"ermitle obter a IruituCi!o absulula da <Ient.dur. oatolra!. - Den (ONStJLTCRIO 

tadura. SIlW AIt<:bada l'alnlinK. - l; ec.lsnn.n. uRre;",s. li base Rua VictfJf Meirelles r. 26
Cintos - Chinelos - Bo A FEIA N.o 1 DOS
de Aço·K,upp lo""id"vel. -- E"trac~ào INDOLOR !lo uervo. ~s 10 1/2 e das 2 ás 4 horcls
st'm de"eolor~call Oli citr do dente. -- B." ..queamcllto dOS deo nés - Luvas, etc. 	 Te!. 1405 .~·Js. -- Mo~tls:iali d!-\ botes.•..•Dí"seo·oraçAo sPf.mntlArla).•_. ne~ ESTADOS UNIDOS
.ecçüt~ dI' rHiz -- R~ilDl·l.nt.çlio e Implftnl.. ção -- Thempltl da R,::!-h!of::H~ !!l: Vt~;':'C!i:L:! QUti} :-,' 


l'arHdentoRe (P~·orrb~a). --- cirurgia r8dlcal SP)!lInrto I Artigos para sapatei Nos Estudos Unidos, até pou· Esses dados foram envili ': ",(!:l'• .ti? - Tvi. 13li5 

o Prol r-;edOluon. /lerlim. 	 ros e selleiros l'0 tempo, havÍll Inimigo PÚ dos por miss Fout~ a uma i 

blico n.O I, o Aviador n.O 1. revista [emininn flue havia I
Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas o Agente Federal u.o I; mas lunçado entre as suas leito- ' --- - -.-- .------'Cortume e Fábrica 

ae'lba de ser classiUcada, de rll.S um inQuerito intiiulado 1 .
As terças e sextas-Ieiras, consultas noeturnas d" 8 ,h 9.30 de Calçados i.g~al modo.. !!- mulher mais -Resposta 8incera» e no qual (umprindo u·m.·i.· /.'

!em da Untao. Cabe essa as 	 mulheres consultadas de- . ' 
Aos sabbados de tarde não há 	 consultas • BARREIROS}> 	 t ,

~~112g :no~i~~e 1:~~~Z'e~o~:~ ;~an~aresronder a esta per- prOmeS;ii ' 
Lake City. DhmO" vubllcldnde. pelo liltI~~ê..

A Feia n." 1 dos Estados "Por Que motivo dese.ia se que pôde repre"eolll' para mulH0RAS j'~A_RCADASiD'.--111 A.l~eureux 
Unidos Que, ao Que parece, a senhora ser escolhida para ~~~t~~!"~i:~~~~(>~~~e~/c:t".!;~:I··iiiiiiiüiiii ~~~ihaemC(~~~st~O~esl~I~~O~eso ~:::~eJ~~:~~~~~ ..~rÍlrgiea de ~~r;~~" litlv"gado DO Rio de .I. 

o 
E' DE 

Na. , •••". r.bel.... o ',alço.lra•• na. br............... 

... _ .Impl••• grlppes, ...frlado••,rouquld6e•• '-- co• 
..CJIft'O•••nguineos, dores no peite • nas c •••••, "om...'" 
• "-..eu. ••ral. falta de appotll•••eb..... CONTRATOS_ 
• o ro.adlo ab.olulo. _olco. que ri. 'atl... Eftlcac...... 
•• t.sse dos tull.realoaos tomando-o c_w-,••toment.. O 
CONTRATOSSE 16 recebeu ma.... 24000 ............w
.....1.... Tonha. cuidado! N60 .. ""X_ ....._ •• Ace." 
......õ • CONTRATOSSE. que' .............. -....•• ..._ .......... T......-______ .... 


COllpanhia «Alllanca ~a Bahia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seouros T;rreatres e Maritimos 

Capllal Rulizildo R!I . 9.000:000$000 
Cilp!!dl ~ Re5ervIIs R". 57.000:000$000 
B.,03 d~ raiz (predloa e I."fno~) Ih. 16.0::i4:200$749 
S'gur03 effeclU"doa em 1937 I?~ :1.169.67,:15.1$834 
Retei!a~ em 1037 Rs. 22.M5:'~ll $090 
Slolalro:l "lJgo~ em 103] Rs. 3.797:ã80$060 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

ereve ela propria, do seguin A redação da revista não ,Venho com li p:csenle cumprir 
Depósito: Rua C Malta, 39 te modo os seus caractel'is- quis acreditar que miss FOllt~ ~:~~;~r~~;:8 ~~:l é ~e d'!.~!..~ 

ticos pessoais: Irôsse tão feia como Ilprégoa- horrl'!e(c .o!frimcntoe do esto_ 
-- «Meu nariz mede cúrca VII, e pediu-llle um retrato. Faço-a unicamente comoSIIlI.. to 

de ~ centímetros de largo; sou que ela promptamente e_o- lIe Mcr \I!ll és pessoas qué;.~rrr_ 

1.:;;;;::::;;=;;::::;;;;.;;;;=::;;::;::==~_lvesga; meus dentes são de viou. Quando o recebeu, nao ~,~0t::,~~~nd\'::,8Ic~!mc~l~oq. ~~ 
signois e cariados; tenho for · houve remédio senão. ?O~- do 8ol'arêlbo dlge.tivo:.m.. ,..r,,. 
te buço; minhas orelhas pa· vencer·se de que a 1U1"~lz mult., d" estumul(o,. dizia .1.... 
recem ventarolas; COXêlol moça não havia exngera!lo. seohora pen.liz:;oa. 
quando ando; meus pês 8;10 E roi por isso desde logo 
avantajados; carrego no Quei· classificadll eomll a Feia n." 
xo duas verrugas cabeludas». 1 dos Estudos Unidos. 

__._,___ ..____.__._____.___ I 

Sofria ha mais de um 
ano, de reumatis. 

mo arti( l!lar; agúdo! 

ORo D1RLMg IBLLMDII 
 Diz J(mu~;ia Oarcio, re81dente á Avenid:l Bell

Com pr<ÍJlcél noa hoapllllla lo G.. nçalves, I!m Pelola~, Rio OrllDue do Sul: 


europeu/> "SolJio, há mal;, oe um aoo, de um reum~· 

lismo articular, ilgúdo, com dórea atróulI por todo o 


CLlNICA MEDICA !II corpo, especialme01e OOS loro"íelos, joelhcs e braços,

GERAL esl'3l1 já bastan1e IDchadoe, me Impo8slbllltilvem deConsull1l5 dl'ls 10 eia 12 e trabalhar oa minha proliesão de cc.zinhelra. Tomeidil9 16 ás 18 horli5 


INSTITUTO DE ELETI~OCAR muitos remedl08 lodlcadoll para eu& Olohsli15. pJrém 

DlOGRAPHIA CLIMCA 101 tudo sem resullildo. fiD~IDleot~, IlcoDatlh~da por 


Cura0 de aperfelçoameoto em minbli ex,piltl õa, Que era multO deaicada, resolvi lO

doeoQ88 do coraçM (dlagooa mllr o depurll1lvo .GALENOOALlI e, em tão boa horatloo preclao dR8 molo.tla. car
dlaoo. por Irnçado. electrjoo8) 	 o fiz, Que, hoje, pOoso ~Hrmllr Que me achl) rildlcal


menle bOil com deE Vidro. dU8e mllravllhoso reme
CW.i~tA~SDÕ~~~~D()' dio. O referido é a expreslÍlo dll Verdllde, laDlo assim
NERVOSO Que, por gratldiío oleleço lhe meu retrato e e~lld deOA81NE1'g DE BLF-C1'RO
TEI(APIA clara!;!o, plllll o \130 que enteoder. 


Ooda~ curtao. RaloR ultra-vIo Pelola8. Rio OrllDde do Sul. 

leta.. Ralo. Infra-vermelboa e JANUARIA OARCIASuccur~.l DO U'uguay. R~gullldoru de lIvorl1l3 c Re"r~" Elactrlcldade médloa 

Como te~,emunball: B"nno da Silva Tavares
~ell!!I!lI!~ 1l1l' pr!!.clplIllI cI:lade:! "n Am~rlco. Laboralorlol de .l18rosoo Dr. .frislldés Ri{:O ,"'1agallií1fs

Europa e A/rtcII. 	 pia " llilplIl>CIIJlic:as 
Exame. de IIIIn~Í1e ' pilra dia (Todlls 118 Urmas reconhecidas pelo notarlo 
fe08W'~'::rm~~Il'ia~=~ D~mocrllo Rodrigues da Silva). • 

Agentes em f'lorianopolis 
I ....D'ra:n!= .. :.;:~=i~~ O ReUMATISMO, til )IHIi~ dOlorollie ,; delot· 

~~~~:mediel)~~1~&; mÁDte,seJá ·lle chreD(CO cu recente, arllcal~~;;,~~a~UC A~Pc\G S lQS ,C),& Cio. I	de .~.OIClIei.IÍ 'Zondeckipar":dll' l!ír"cuebrill'ougoltoso, Iratlló9, pelo graDtle <d~J)~~~ll' 
pOllko ...- da J(l'a11Qtl.. ' ve),{tó·lilêo ;· .,d.p· saogue «QAliBNeOALlI, dlsaparecItUA f'l!LlPPE SCHMIDT N.• 311 11_~~O, ~ p.ra ••mpJC tolD POu(O~~~COI. Abl ui.. provI. 

ow. ~19-T~ IfHI3-6tL T#L .AWANÇA. =- 1*& :.:..:=-:: Eocoatra-ee em lodu a. Farmaclu 

EMrIptorloe •• ltalahy, ~ • FI,':''11a;h~do, 6 do BraaU e RepubUcaa 8ul-Amerlcanu. 


N &5 Ap. ' L D. N. 8. P. - N. 9S6
Blum.-au.. Sub-AQeDte _ LmGr- ,.l&=ÔPÓ~ 
l1-P) 	 ·1-______________..1"---------------------------------
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o BSTAl)()-Sexta·feira 1H d~ '; Mato de 1930' 
·wre,.,.. --	 \:ee......................... : 
o Estact0ll 

Dlario Vespatl.o I	i 

j 
 li [mpresa Nac. ~e Nav. "HI1IGke" I

RCldaoç&o e Oifloinal • 
r.a JoAo Pinto n. 13 

To/. l021-Ux. pOltal 130 

• 
: 

Transporte rapldo de p~ssagelroSi e cargas com os vapores <cearl 
Hcepcke" e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max». 

• . 
: 

A:S310N ..-rUltU 
: SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOR1ANOPOLlsI 

N. C.oU!!!: 
#-2E.': ,) . ~~~~::t':,.:rô:~ .. 

Sem".I.e ZZ:;OOO 

Trlmeslre 1:!lroOO 
 i e.-.i Linha Fpolis _.~io de Janeir.l· Li"" F'OU':R'. d, ,."',,, Li"'. """""u'. 'I-.Mh &~llOO 
Numero nol.o 1i1OO 	 Escala lt:ja~~~~~s.Francisco Escala São Francisco laguna. . 


Transportes de passsageiros

No Inf/!,lo, : : e cargas. Transporte de cargas Transp.rte lIe ~ar..s.I 	 I 

A.D.oo &6&000 

8emellre 2liSlOO 

Trlmeàr" 16$000 	 AUGMENTEM SUAS ! Paql:te c~~~~cepckC' d:a i Paquete .Max· Paquete _Max' ; VENDAS ENVIANDOA.D.oODctO' mool3Jlle eonlracto 

lIJo cCal Hcepcke. lO 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 
o. orlgln&l., mesmo nlo pnhl!c.. · AS ENCOMMENDAS URGENTES • cAnna.,. 23 	 ' 

dOI, 010 ...rlo devolvIdo. • Saida á I hora da m~drugada . • 
_ Embarque do Srs. passagei. Saldas 5s 1!! horas p. m'l Saídas á 1 hora ela . W 

,
~ ~o:a:'~e~;fld:a~::!s, • 	 ros até ás 22 hora5 das ves· madrujl;ada. I.,vla COMDOIl.

ar"Jgo•••lIliDado. 	 • peras das saidas. ' 
• Ordens de embarques alé ás IOrdens de embarques até ilrd~ns de embarq..eli ate 

Svndicato Condor I.tda. Agentes I • 12 horas d~~íd~~~peras das ás 12 horas. as 12 das vesperas I 
Carlos Hrepcke S.A. Rua Conse : .....-' .... . .... ... . . . .. . . .. ... .. .... . dae; saidas. . 'I


I lheiro Mafra 35 Teleph. 1500Pare atrair _._.. .._-._._-- -.-.. _--_.__ ..--	 - _ .,._....- -_... _.espectadores 	 : Observações: ~:eia~s~;Ji~~I~e~~~e~:~~;g:~· d~O a~~~~:~à~ri~e d:acc~~~~ I 
Sit8~:~~~~~~~;;:~u~i:.s~:~:~ :~; Irman~3~e ~o OllYl'nO [spl'r,'to' Santo-'-o' e.e ~~i::p;f~~r~t~~~?~~b~~; ~eac~i:~~~~ir~eS p:s~~~:~~ ~ ~e~~~o P~I~s ~~~~~~~ . ,,\;1' 

presário de Nova York teve a Para maIs informações, na séde da '.' 
idéa de incluir no programa do • Emoresa Nacional de Navegação Heepcke 1 
~e:d~~a!~o n~~:s n~::liz:.i;:rs~~l Asylo ~e Orn~-as Sa-o Vl'cente i 	 á Conselheiro n.· . Irua Malra 	 30. 

~~r~c~~:r~~~c~:resa::~~tt~~::: .ao~ . U .,11 ~( G~~•••••••Ge~•••••··.ê.~............. 
~~~~,a~o;::md~~2p~ê~ii~~S ~~;~ ~e Paulo» Preceitos IS· Ch' " '.' 
~~~~:i~OnoliuO péo/e:~:~:l~::d~bj~t~: COill.:idiodo as lestividadt's do COllgm.o Eucaris. higiênicos lemens -.J'G . ...,.,'.. ...,..............
.U :tkett S~,......A.. ,..... ,
consiste num direito: o de o tico. Que ~e r~l!lizarão. Desla c~plt~! nos dlo:! 28. 29, 30 e 3f 
premiado visitar, ;', escolha, no de Mofo cor,en'tl com as de DIV;U,) EspirHo Santo, o irmão Procure zelar, cuidadosamente. Materiais electric:o~ em geral 
seu camarim, um dos atores ou Prov~dor m~Ddl!-me que avhe 8 'OdOR OS fiéis Que os fellt!!! pelo bom funcionamento do a· DlSTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
uma das alrizes. '·0 OrMYo d· .. '~ Irm"nd"dft , ;;o cel'brade" e'-Im · parelllo ga<tro I'ntest' aI examl I I1 d ..J • °e·" . 	 ' 

Parece que a idcia do empre. "NOVENAS:': Tc;ã~ I~'fclo no' dl~ i. dã~ junho ás nando bem -o e~tado ~~s 'alimen." nsta a ora de Floriano.. 'p''''oUs ,' 
sário foi ótima. Pelo menos, a~ 18 horéS ' to . E '1 r 
poltronas do seu tcalro não li · SABBADO 10 DE JUNHO: _ A' flO:tC. leiláo dv 10sS ~~ep~~f~~ei, ;~e~r~~ i~stt~e~;.. R. Trajano, 11 Phol1e i'1674 
caram mais vazias... ,rendr~. rOl f ' .. nte ~o ~dilic i (l GO A~ilo . cas e os deteriorados pelo ca·I~=:5:10====:;;=:;;;;===;;;;;;;;;==~.. ~V~J:I~'~~ 

Na Bélgica, o empresário de DOMiNGO 11 d~ JUNHO: - Missa rEZ Ida ás sete e lor. Não se deixe enganar pela 11 
uma companhia de operetas de lD~jtl boras, ((,m Cemmunhão d lS I ' m!lJ~ ; iÍ~ 10 h"rIlB, bôa aparência que às vezes a
um teatro de 8ruxe~as lI'~, para ~b~.a ~oleonl, com sermão ao Evór:gelho presentam. Apesar do bom as· o adv~gado ..... .'~'
atrair e~peladores, d~strl~,.m . lhes SEGUND,\.fEIRA 12 DE JUNHO; _ Mhsll rez.dc pedo pódem encerrar perigosos 
!otog<ahas. co~ dedlca~ona. dos ,is 8 h3Ia~. e l~d8jnhl! ceDl bH1Çiil), A5 18 tlOra8. Durante" o; tóxicos, oriundos da decomposi· José Accacio,Soates Móreita 
m~érpreles mais pretendos pelo ' r~B Ili~f, lO, I1 e lI! . h1\'er.í. fi nc,ite leilão de p ;,eoda~. em ção. Combata a tentação de in commuDlca lIoa aeua c1leale!idtlÍllI cl1plial I do iD t.rlor 
publico. frcoll,.,lO ed .llcio do Asylo. gerir guloseimas fóra de horas. do e3fado que c:oDIIDDlIlI exercer lua proflulo pelaate • 

P r de-s7, i;o.tunli:, ôD~ fiéis trêHish:rilcm õUss tffe!tt;s O estômago precis~ repouso en
le md5~a! pard 08 Ires dia, acimD, Ilfim dll melhor abri- Ire as principais refeiçôes. Os Côrte de appéUação 
'hanrllr as f~~lo~. COllsbtorio .la lrmllnd::de do Divino E,,,lrl. que comem a toda hora tornam· 
:0 SODlo e Asylo dE' Orphã~ .São Vicente de Paulo» tlm se dispepticos c sujeitos a cri · I~=======:;:::;~~,:,~~~~~=====~' ·;;~CASA Flor i< uopdlf, 2 de M~io de 19,'9. 	 ses periódicas de diarréias. Pa"l i 

Precis;iI-st= aiugar uma casa d e: . !.~~._. ".__..___!:..~C..!~~~~..~':~;§~..._35V-15 ~\~::!d~t~~:~~p~~:~;:I~~~~~;; ;;~: c;?/,!;:!\"" .•....2 Imoradia, para casal, cujo alu · 
guel não ultrapasse 100$000 
mensais. lnformações na redac ~~jC~~~~f~;;}i~·a~l~uC~~%~~!~ql~~ Cre'J11I " Illl 'Uí~H:~i, iO : O	 PreJI·al·
çlo do «Estado.. 	 v-12 das, combatem as lermentações U I1I '[ U 

e delcndem as mucosas intesli·'VENDE-SE ~~i~J':;~ 	 nais, das irritações. ............ ........--....
~ 

com 106 metros de frente, por 
800 de rundo. situada ua ci· 
dade de Blguusu com dUM Clube de sorteios de 
c.... pequenas, calesal. gran.. 
de maudiocal, pastagem e ma
to cerrado. Trata-se com o Dr. BulCIG Viannl mercadorias 
dr. Fuh10 Aducci, i\ rua .Joilo 
Pinto. 18 (aobrado). TI 11:.1 -0

CODaultono 'Rua 
Joio .Ploto D. 18(110
brado). CODsultas da 
1 'a 3 horas da tar

>de. Aos pobres 
~,CoD811ltaa , DO Hoapl

;~~I... RIDAROO 

SUmiAM 	 , 'f JOll811;' tíLl ,de Caridade, .. 
~8 ';chona " da maphL

Ex-chefe de cll

nica do 


Hospital de 	 JUVENTUDi· FA1NTASTICO ... 
.N uerlÍberg 


.::lProlr.L. Burkbardt .. ALEX~NDUE 

'-' e E. Kieuter) 

,...... .......- 6:000$000
~p.ecialÍlta · em ~;;;.';JDã
("~!9j.a ' ..GeJ:àl Dr. -JoaQ~i_Q! ' .Madeira .LuAMDa......· .... ..___ ••w. 

Alta olnlrgla. gyDe , lfédico'- Oculista ~.~ ...... 
oololla (~oeDO&I de 
 Formado pelá Faculdáde ,de j.tedlcloll dll Unl~erãld"' ~,.. .ws.. PREMIO MAIOR 
lIÚOrU e parto.. . ..... do Rio dtllloelro 

anrpa o .,..tema .. Trlullmeíllo .· cUolco e élru!·gico . de rodcs ali ftlõluJl.. 

"'taI!'......-..--=-r:. 

......010 • op8N9G8I ' . doa olbo:! ..·. 	 M~ltos Prellãos menores 

ÇutIO de o~Jfclçollme·lÍtoDII esp~~I~l1dllde, co o dr. 

c--ttorto .,.. Tr.,.. Pat&So r'llho. DO 3&<,v1,,; doê ProkDévld SOO'àOD, ao "IM ~1: 


.o. la (11M 10 .. til C ...... 
cle~ 	 --- _.. 

pllal do PVll40~ o«fl,H-OII'alc do RIo de ja.rlro •.-.. 
~ Cora"l lo a"".,dbaiV8 PIIra IX U ele ua upcclandlldr...... 16,aO) Tu.... -. Contribui~ão 1$000

Blcctrlddedc M6:1(u, aluIu oual 

RelldeDOla , rua Ba- Co~hh dtar1alllCAle 4011 16 Ü 11 


.... -1•• 

..... JUIdor. 20. - CON3ULTORlO RlNI lok Plalo 7 _. Ta'rllb. I~ H.bilítli-ve. I Inter.vai-vos I 
Telepbone - 1.181 RES1IJ«N A:. T. Ia SI\Y",. 17 TBUIPIl. 1111 
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6 o ESTADO, 19 de Maio de 1939 

,oterNvel -desàstte ·,desta manhã;' Ultima ~ora esportiva JEspatifado um (a'hlinhãG ,a:a'ryB'a5ed~ Av- Havtll 
Numerosos fe' c rl-dos-Um l·n' c' I-'d' e'n"te' > No Lira Tenis Clube ' tem valor, pois o dire;or ~~ 2 

Vamos ter, no pr()ximo do· preço pediu demiss~o do é'iúgo . 
A manllã de bruma e chu'lpa, sôbre um'!. enorme P6dralJoSé .luvêncio Alves e o sol'ltoriata da dita . a.m~ulâncla mlngo, mais uma manhã da seção de luteból e, conforme " 


va, de hoje. trouxe cODsigo abaúlada . d8!lo Abilício Alves sofrei dUl I para que se dirigisse ao festiva no «Lira TeDis Clu. entrevista dada à imprensa des

uma nota dolorosa. Foi o d·e · ti. pedra arrembeDtou o amuos deslocamento do ~v.onto indicado; e retorDou be., para a qual reina, desde ta capital, s6 trabalhará com 

sastre ocorrido com um ca- fundo do velliclllo, cujo ns- ço esquerdo. tendo sido con- I':u seu pôsto. . já, nos nossos meios espor. gente decente... 

illinhão da Base de A \'in\,ão Isoa!Lo, de~prp!(l\ndo·se. ar· !du:r.id~~ flll.õ'••·····iI-..c!l i er~~ ... Estranhamlo não ouvir o I tivos e sociais, grande entu· . 

Naval. remessou para o alto os pa8- daquela milicia. Seus dois õü:-\«arranco» uo motor <la am-j' sia.smo e anima~ão. Em Setembro, os Jogos 

Não era carro de passa· sageiros. O caminbAo ficou iros companheiros foram le· bulitncia, o dito comissário As 9 horas terá inicio o da "Copa Rio Branco'~ :, 
geiros, mas um !<imples ve· horrivelmente destroçado. vadoR ao quartel, com exco· loi vêr o qll~ havia e encD.n- esperado encúntro de -Bas- Rio, 19 _ A. .C.E. D.» 
Iculo de carga: porém. co· O motorista da Base de riaçües sem. importúncill. O I tro,! o motorista de.la a dlS·lke~.Ball» entr!' as turmas do está estudando o meio de ser_em,_. ", 
mo é costume. o seu moto IAviação. sua e8pOsa e o pu· quinto. em estado grave. está, eutlr com o 'challlleur' de -Lira. e da -Base de Avia· realizados no mês d~ Setembro 
rista, no decurso da viagem.1ticaDte que vinha ao volante no Hospital. um ônibus da empresa .Da- ção Naval.., Segundo é VOZlprÓXimo os jogos da .Copa 
da Base para esta caPital,' nada lorreram. Até a hora em que redi rius>, o qual . paradO ao la~o corrente, ambas as equipes Rio Branco> tendo já enviado 
déra passagem a certo nú· Dado a alarme, loi cha- giamos essa noticia, o moto· do Correio, dali não queria se apresentarão em campo uma cons~lta á Ass'lciãçllo 
mero de pessoas que. por mada a ambulâ~ci~. pelo te-I rista responsavel pelo carro retirar seu veicul~ p~ra dei· I;'~rreitamente treinadas e e~ Uruguáia. . . 
mais :jue n08 esforçassemos, lefone da resldenCla do sr.Inão tinha regressado da Ba- xar 8alr a ambuhl.ncla antes otlma fórma, de sorte que e _ , 
não conseguim~s a,!urar. Icapo João Cânclo. Os socor- se da Aviação Naval. aonde Ique completasse a de8car~a de .s,! esperar uma partida Festival esportivo " 

O que é sabido e que a ros demoraram a chegar. pe· fôra levar a espôsa e comu- de nume~osas malas post~IS . equlhbrada e cheia de lan- Homena eaado 'I im Í'enÍla 
espõsa do motorista do dito lo motivo que adiante cita nicar o ocorrido. Do prati· O comissário Oscar Pereira ces emocionantes. O jôgo de desta cagital o' v!ror080 
caminhão o acompanhava;, remos. Icante c u I p a d o do aCi-1 censurou ao . «chaulleul'» Au- cBaskat Ball. está despertan- «Prainha Es o'rte Clube," rea. 
mas não era êle quem guia- Um soldado da Fôrça PÍlbli- dente. mio obtivemos noticia gusto Scbmldt, do ~arro da do entre nós vivo interêsse, lI78râ no PrÓXimO domlDgn 
va o carro, pois havIa eon· ca loi levado para o Hospital, nenhuma. empresa. •D!lri~s•• VIsto q~e bastante para que allílll ao em s~a praç~ de esporle~' 
l'iado a direção a um prati· devido_il gravidade dos lerimen- • a ambubmcl!l tmha urgênCia campo do ~Lyra•., no domin- sita no distrito do Saco d~ 
cante. tos. Nao pudemos saber·lhe OI . '. em. socorrer os nume~osos go, uma aSSIstênCia numerosa Limões um interessante les- fEntre as pessoas ' que ti· nome, embora o tivessemos vis· A ambuláncia poliCiai de· (erldos do desastre; e fOI por e seleta. tival e~ ortivo que . romem 
nbam obtido passagem, con· to na mesa de curativos do morou a chegar ao local do êle desrespeitlldo. O referido Das 10 horas ao meio-dia revestir~se de grande brillI8íi';
lavam-se (além do motorista, Hospital, no momento em que desllstrl' . pelo seguinte mo , comissário deu·lbe voz de a diretoria do eh,gante ccer- tismo ' . 
sua espósa e o aludido prati o dr. Augusto 'de Paula, lhe pres o tivo: prisão e recolheu-o ao xad~ez. ele,. da colina oferecerá às O· sen<acional cet tam\' 
cante), o cabo .José Juvêncio' tava assistência e uma enfermei· A's 5.45, o sr. cumiss6.rio Só então ~e .poude re~lrar famílias dos seus associados constará d'ãs seglliDt~s p,r: 
Alves, o soldado Abilicio AI., ra lhe aplicava uma injeção de Oscar Pereira recebeu o te· do local o ombus c~llrl\l'" um daqueles «COUKTAIL- tidas' «I n de p e n d 'ê ' Íl c I • • 
ves e mais tres praças, to- sôro anti · tetânico. l«!fonema pedindo socorros. para dar passagem a ambu PARTIES. que já se torna- X CriA im Mira. (dedlc.ada 
cos da Fôrç!l Pública•. e os No Hospital tamb~m !alámos Deu ordem imediata ao mo- lància policial. raro. reuniões socla.is de. alta ao :0 E~ado'); -13 de 'J uoho 
~enores NII~on CláudiO da C~lnl os menore~, lendos, . Elpl· ---~- proleção e .r:.aro brilhantismo. X «Aliança. (dedicada 110 
Silva e ElpfdJO SaDtos. ~~o Santos e Nllton ClaudIO da cr . édi Nessa OCa611l0, a cJazz.·Or- -Dia e Núite.); Limoen X 

A noss~. repo~tagem. rom· Sllv.a . . Dr Pedro Catalão llUc:a ~ co· q!lestra do clu,!>e ~e fará ou· União (dedicada cA Gnel o) : 
pendo a Ir,..a garoa qoe ales Sao ambos ~arretelfos de • clrUrglca v~r! com ~s!,lendldo reper· Familia X Humait' ld dleada 
tada peneirava, esteve no compras e vmham p&ra o das molesticrs da cabeça e pescoço torJO de musIcas de dansas ao «Diârio da Tarde-} 
local do desastre. F?i na in· mercado, afim. de conseguir ESPECIALISTA EM modernas e escolhirlas. Ao clube que co~,ell uir 
greme ~urv!l. da ~ralDba, lu- tra~al.ho. ElpldlO tem U anos OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS. - vende: maior número de Q_ 

gar perigoso, pOIS dum lado e e filho de Luis dos . Santos: Consultorio: Rua Trajano, 18 LIga dos Amadores do tradas conquistar'} a '-ç. 

não há nenhum antepll['o que N!lton tem 17 anos e ~eu pai, Diariamente das \O ás lI! e das 4 ás 6 horas Futeból .Simp~tia., dedicada _Ira. 

delenda ?s velculos do b~r- que se chama Brauhno dos Residenci.: Phone 1S6S Num ambiente de grande prensa OIieial• . 

ranco q&e dá para a p.rala, Santoll, ~ doceiro da _Casa V-ti entusiasmo, realizou-se on
I?nde .alguns casebres abrIgam Belo H~rlzonte., onde passá- 43 tem, à noite, na séde do Sin- Nhônhô foi o m aior 

lamlhas ~ob~es e , n~lmer08as. ra a nOite a 	 trabalhar. Am· PROIB,ID.O EM LA PAZ dicato dos Empregados do homem do atáq' ue doo cllmlOhllo. gUiado mal bos Oll menores moram DO Comércio a anuncIada re- . 
pelo praticante pujo nome lu~ar CarvoeIra. união co~vocada Dara a fun- Ferroviário 
n~o conseguimos saber), jâ ComI) dis8émos, esses !De· dação de nova entidade fute- O ataque colorado. no co 
vmha .escrevendo. pela es· nores foram para o Hospital, O USO do uni-forme bõ!itlta que recebeu a su. têjo de ante· ontem, 010 de-
Irada lamacp.nta e escorre o prImeiro com gravell feri- ' denominação de «Liga senvolvell atuação mvrltõr'-- . 
gedla, quando, no citado p.on- mentos na cabeça, e o se· f 1 1' - Amadores- do Futeból. Os seus integrante. Dlo 
10-, perdendo. d.e todo a dlre·· gundo C(lm dp.slocamen~o do a angista nos co eglos Compareceram ao conclave produziram nada d• .,o.IlIvo. 
çao, se preCIpItou, como um braço e fratura da clavlCula paredros das seguIntes agre- sendo que sómenle um ele-
foguete, no vácuo, num selto esquerda. ... miações esportivas: A. A. dos mento conseguiu e vfdeQciar 
fantástico, indo cair. de., cha- O Cabo da Fôrça Pública LA PAh 18 (U. P'). - O Jo.'nal .~ Rua» ml~~~ou que o Funcionários do Tesolll'o do seus perfeitos' conbeclmutoe 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~ ~~el~na~r~~h~:~a~~~!~a C~~~~!t~ep~~u d~~:;~~~oC:lé~r~~. Ir o LISO Est~do, Hrepcke S. A., Inter- dO «a:~~if~~\i~n~ : ~t~~~:~D ~.

O
-Sabe· se - declarou o relerido jornal - que sob a inllu- nacl(~nal, Departamento de Es- com suas jogadas "lIcel.Qt~ , 

ência da igreja ue Sucre, existia uma corrente em favor da ~ro- §at~~lca, P D~fart~~~nto de constitui um verdad lro ~.J. BRAUNSPERGER paganda las.cisla, cheg~ndo mesmo a a~o~lar o uso de camIsas apr:si~iu e:1 ::s~Il~la~ con. petáculo, correspondeodo ple
negras e azues do lasclsmo espanhol e Itall.ano em alguns colé· vite dos clubes re'sentes o namente ao .cartaz de que 

tem o prazer de communicar ao commércio, clientes e ami gios religiosos. Interpretando .de uma manel!a .c1a.ra o rec~nte de- sr. Nelson Mala M~chado p~e' veio precedid.~, ; aloda lDal•• 
gos que tr~ns!erit! 05 !eUS e!t:riptorios ccmmerdais para creto governamental. que prolbe o uso de lnsl§:nlas e unllolmes Id t dA' ã 'd levando·se em ::: coDta Ie, a 
a rua Conselheiro Mafra n.o 84, onde espera conllnuar a ini~rnacion~i~, o i:hd~ ~~ po:íci~ .de SUCIC noti!ico!.!. a êsses ~','- ~r~~~as ~8PO~~i~C;;:.Ç o os gegullds psrti~s ' q u~ di puto" 

receber as suas estimadas ordens, l~glOs de Sucre a categonca prOibIçãO do uso de unllormes las- A aSllembléa designou os em no~sas cancha• . 
clstas. srs Emidio Cardoso Adolfo ConlJnuando com o !D"IDR 

Representante de: Nesse sentido devemos informar q~l~ a rhamad~ Juv~ntud~ Sil~eira e Nelson M Machado nlvel de produçlo, Nhâobú 
H.itleris.ta, organização nazista de um COI ~glO alemão do pais fOi para elaborem os ~8tatutos ~ será, dentro em breve, Uto 

Cervejaria Catharinenae S. A. Joinville dIssolVida , . . . . . dirigirem em carater provi- dos maiores com.ndaDt". de 
Não resta dUVida que tudo ISSO está mUIto bem, ainda que sório a ~ovel associação ataque dos nOSSOI J:r.:::adoe. 

se possa p~dir mais atiyidade para .a~abar com a vegetação da- Us~ram da palavra, congra- (D' «O Dia., 'de CllJ'iUba)Arp & Cia. nlnha e VICIOsa do faSCIsmo na Bohvla... . . . tulando.se com a organiza- ___ ____ ____Fábrica de mrias A prop(,sito, informa · s~ que o. colégIO alemão aCima menel ilo da sim atica entidadeBicycletas e desnatadeiras MIELE 
onado é sustentado pelo Relch, alem da anUIdade paga pelOS ~sI1ortiva, os ~rs. Emidio car ' lMáchinas de escrever OLYMPIA 

l~tlrigeradores e Radios WESTlNGHOUSE alunos. doso Junior e Nelson M. Ma JOSE LIDoA • -.. 
Máchinas de costura METEOR .--= ·Islal Irllle, .111 ••Or , chado. PI:=:~~,I ='.r:::: . 

Teu bro.cblte! Sblres leue 7 DuclaalDta d. lU "........
Standard Brands of Brazil InC. ,- PlLUlAS DE I' lei de 10110 selbor, Uma temporada do I

Fermento Fleischmann "'TER Só le 111,. li COITIITOSSI! Ginasia y ESirima DALVA-KAJU. 
,u I 	 no Brasil Fpolil. ; 1",1REFrancisco Hauer & Cia. I I 	 Rio, 19 - Os jorn&is anuncio 5'1- 2 

Vacum Mobiloil 	 peq\lena~rll\l a , O d d d I' - 3m que se processam entendi- _19_1_________ 
gran:': re~~!~ r ena a a ema Iça0 mento!! para a realizaçã? de u· Móveis 8 auto 

Vidtaria Catharinense contraasd~elbo da sinagoga m~ temporada do Gl~asla y Es· Por motivo de vllRCm• nnckm. 

Vidros em geral 1\ ~~ : ~~~ l v o, gnma, de Buenos AIres, nesla se urgente diversOS mGYf;$ d' 


l'iI\U..:::=;é.~~!!!::iJR;(m!,I'~~~' Dantzig, 18. - As autorlda- capita\. On~~selo od~eiraenn~~e~~:r m~lhor qu;lIda~e, !(1du$ln ,

Sul America Terrestre Maritimos e 1Il!!~~ des da cIdade ordenaram ~ ~lVa~~~tee o Fluminense. No seu q.uarto de dorml~. 1 "Ia de "1

Accidentes demolição da Sinagoga, aquI á capital argentina o sIta e I secretána. Tambcm $f 


Seguros contra fogo, maritimos e accidenies ----------~ exlstentl,l' Os trabalhos '1le8Se Õr~::~~ jogaria em Santos, ~on- vende, por preço de occasTIIo" 

sentido lá começaram, d d I I um automol'el, .G e"rokl-. ,. .----------.1 De outra parte, os jornais tra o esqua rã~ e gua nome. tar á rua Bocayuva, II t. PIIoM

E.. Cocito & Cia. I C I NEM A.. I anunciam que o Partido Na- Só com uma diretoria 1693. 170 8v·SMáchinas para pedreiros, refrigeradores, fornos , etc. 

- - ~~:: ~ecJ?:~!~Wo ~:upig~:~: mais decente.. . .:. 


Perfumaria Dralle S. A . (INE ODEON - A', 19.30 de guarda dlantll das .casas Rio, 1.9 - O Vasc? comuOl-
Perfumes diversos e de superior qualidade hor.., .C.i. no RIJ%», comerclal8 pollinelaB, afim de cou à LIga de Futebol que cre

, . Impedir que a freguesia alem! denelou o sr. Auslricllano Gui- A vida dé hofe 
(lHE REX - As 19.30 horll, nelas laça comprai. marllel!, para fazer as escolhas preciso doE. Haueper & Cia. 1 ~S.pvlç,o Indl.no.. P{I:' ordem do Senado, lo dos juizes para os i.0gos , e 

Produdospharmacelllicos.~....,,!Í!I!!iiiI""'''''''''_~=-ioi,;ci!'',;c;-....._ ...........--_....-'Í'!!ii_~_.... 1hOf~I~E ~~~~RI~;.-;- ~~' .~:~~~. ~:! .
j -' noa ul~- que o referido clube hver de tO 
I ~ · :-alt.-iJ 'rim.. . 

o 1'.10 

"9188" ESPEOIALIDOEII 

De W ETZBL k CJ A.-JOI NVJLLE Jftrca re(llatrada 

TORNA A ROUPA 8RANQ~A' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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