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o 	MAIS ANTIGO DIA RIO DE SANTA CATARINA I SANTOS, 25. - De seu correspondente carioc!\, 

Diretor-gerente : Altino Flores recebeu «A Tribuna» o seguinte comunicado: 
«Conta-se que o sr. Oswaldo Aranha, ao cb~gar 

ao Rio para assentar com .a «junta dos generais> Que 
ANO XXV Florianópolis-Quinta-feira, 25 de Maio de 1939 N. 7672 depusera o sr. Washingtlln Luís os detalhes da vitória 

~~~--'"-'~~~~=-.!~~~~.....~~-~~~~=~-~===------~-~~--=~~... ~~:~~~~~~S:a!a~i~~a~ãj~r~~i~t::c~~s :°'l ~C~~~av:::: , ~~sse;~~ 
L 'I 1P b traz, pel? m~nos, dois reacionários debai:w. dos bra-ROUvOU._Q. 1 - J)r.;-~o.ãe-de _Âf.~_()LHOS, gU_y.IDOS, . L~~!~a~_ .e _~. . )~~;a~~6~~ na~ . tardará, a que dem()~ remedlO a .essll ' NARIZ, GARGANTA I nl)neSbÚâde - ·. --~·~·-E l Clto, O ..dos-p.~,,=~.o~. !!llmer()i. enxoyaI da EIPeci.l;'t~ do Centro de S.úd~ -- . A..ill~nte de prol. Sonlon• 

amiga
lUO. 2,1. - Em Belo Ilori 

zonte, desde o inicio do na
môro, duas vizinhas ('ami 
llhavam -pari passu. na us· 
trlida que as devia conduzir 
ao matrimônio. As amigus iam 
eom s"us eleitos sempre juc
tas aos cinemas e demais 
passeills. 

E!sa Dias e Rosalina Cri~-
pim foram. por rim, pedida6 
em CIlSlimcotu E. de comum 
acôrdo, resolveram as dU8s I 
qUl' o enlace se realizaS-I 
se no mesmo dia, teudo sitio I 
marcado parr. ontem. 

Tudo corria fls mil Dlurll
vilhas, quando um impr!.'vis 
to apareceu . R05aliua , cuida 
dosa e com capricho, l'izera 
seu enxoval, enquanto Eisa 
não tinha sequer uma pec;a. 

Mas resolveu o impasse su 
màriamente. A titulo de exa
minar as rendinhas e boniu· 
dos da . toiletle . ela outrll, 

furtou -lhe pertences esponsaliclos.os 
O futo é que, momentos an

tel! da hOI'a marcada Jlura o 
casóri:J. Rosalina entrou es 
baforida pela Delegacia do 
Primeiro Distrito a dentro , I 
exclamando, entre soluços: 

, ;:eeuu»ec~x~~S:t~iO. Eisa roubou 

( Depois, historiou os fatos . 

A autoridade entrou em di-Iigências, sendo Eisa detidu 
quase aos pés do altar e 0
brigada a devolver o vestido, 
ó véu, a grinalda, o «bouquet.d . 
: ~~: :::I~r~~~?~~~J!e~~a:~ 

.mlga, que se causou dil'eiti·
nhu. enquanto ela ficava a 
vêr navios. .. 

noy::~sello:':Z~~utti:.:reI1~Oo~ 
incdito; mas, o euxoval. [ran

;;n~~~t:~::ac::~;~..'.IIr••chlle' Sbfres tosse í 
I' lei de 10lso ~eDblJr, 
.. te 111,. !I COIITIlT08SB ! 

Atirou-se ao rio Uru
guãi, perecendo afoga

do, O famoso «Lam
peão da Serra-

PORTO ALEGRE, 24. _ No
V08 telegramas informam que 
o faclnora Ad;1o Rockeml>llck 
se atirou no rio Uruguái, 
quando era perseguido pela 
policia, perecendo afogado. 
Acrescentam as informaçôes 
que, depois de mais de trin
ta dias de diligências, no in
terior de vários municípios, 
o Ir. Pedro Gonzalez, dele
gado de Soledade, conseguiu 
descobrir o paradeiro do te· 
mlvel baudido, que em toda 
a região !'ra conhecido por
«Lampl'ão da Serra-o Adão 
Rokemback devia responder 
perante a justiça, como au
tor de 28 mortes. 

A pollcia conseguiu pren· 
de~ r:eodoro Danner e ~dU

h~~ ~ok~:~:~k ~~m~~~oel:fe~ 
autorea de vários crimes, 08 
doia criminosos já se eDCOD
tram nesta capital, recolllidos 
à Caea de Corrpção. 

':;Mechedo & Cia. 
Agência e 

Representações 

Caiu' pOstai - 37 
R... .Joio Pinte - 5 

t. FL ORI Á.HO pOli S 

~~rc{~l1~~~~~:-iI 
P,77 

I Consullas dldllas das 4 ~s 6 1/2--Rua VI<tor Melrelles, 24- Tel. 1447 

- - ----.-- - -.----- -.-. -....0--.--...----.- 0-------- D 	 1iminuiçào e possive 
l·Sença-O d - t se lmpos o 

SOAb..-e __ de ,g' Aneros 
• _ 

primeira necessl-dade 
' 

I~ IO. 2~ - O «Globo- . cm editorial, publica o se
gllink: 

«Uma questão que, segundo e sl~mos in(ormados, vai 
scr objeto de exame por parte do goví>rno. é a que se rc
lere :1 diminuição ou. se poss ivel. ;'1 isenção de impostos 
silbre gt~n e ros dc primeira necessidade, tais como (rutas, 
verduras, leite, carnes, (eijâo, etc. 

«Soubemos quc o s r. Fernando Costa , ministro da 
Agr icultura, vê com simpatia a medida . considerando que 
só Ulll povo bem alimentado pude ter di sposiçãu para o 
Ira.balhu c cont ri buir com eficiência para (' progresso do 
paIs. 

"O que se pretende lazer _ pelo menos. se cogita de 
laze r estudos nesse sentido - é texa r com maiores impos 
los os objetos de lu xo e sllper·lu xo, tornando ·se, se pos

sivel, a venda, sem impostonecessid ades. ou para que êcom peqllelenas taxação, desergeneros de primeira possam 
adquiridos pdas classes menos favorecidas. 

. A medida, ao que se sabe, talvez não seja tomada 
de início com relação a todos os gêneros, Pensa-se em a· 
plk;i · la gradalivamcnk, pr imeiro a uns , cstendendo-a, de
pois, aos outroS. 

«Isso o qlle conseguimos apurar em font e bem inlor
mad a». 
- - --.-.------ -.- -----.-----------

B -flndes GLORIA 
O Srlr. Abelardo Ferreira, empregado da 

Casa Meye:, recebeu um lindo chapéuj brin
d d 4 V IC este correspon ente ao • premio, a e 

2341. 
202 ... ___ _ 2v. -2 

o. Int"rnali..",,) siiu d"senhado. e eonHlruitlOl 
unicn,"cnl'" para o I'CIIOS I) """'i':1) d" transporte 
de ellrgu, 

Mais dI! 35 unnos de "~pcri,,nein~ "UlII UIIIo
caminhões l,ermillirall1 aUill!!ir 11m alt.. I-!:r{.l1 de 
up"..ccio;"'lIIw"lo ..a fulll'i""\',io ,1,,",co .., "ic.l1lo~ 
e SlIaS purtes CUII1I'0"""t,,.. 
Motore8 pOSHunte". Iru"8I11is""",,, (.hUM Ir""eiro" 
~~:!~err:',I;~!~"~ ~;~~~\I~::I~,8;n~::;'I~::ri.:~,;~.:cf:~~~~~:':: 
riHtic". t:onlrib.."", para .. gruntl" ]lOlu.laridudc 
dos cuminhões 1"lernati"",,'. 

I 
~~.:!t':!~~:d~I:''::lt:t~I~~~~:J~::J:I: v, S. receberá um 

CAMINHÕES INTERNATIONAL 
Agentep para o Estado de Santa Catharina 

MEYER & CIA. 
Rua Conselheiro Marra 4.-Calxa pORtal ~8 
End, telegr,; "Meyer"-FLORIANOPOLIS 

t"vol!1r.1J)~A . 
Rio, 2-t __ ,João Aranha é ~~~o; g~Sq~~n~sdO:ap~I~~~~~Ç~~ca~~~s. t~as,g~~nd:eal~~::~). 

um esperto garoto de doze nem todas as esperanças puderam ser satisfeitas e. ainda 
anos, qUI!, para mauter sua hoje. muita gente que perdeu a. sinecura a 24 de Outuhro 
subsh,t~ncia e auxiliar a de de 19aO, continúa a osperar deslocado, já agora Da COD1

sua mãl, procura vender n06 panhia de outros decaídos mais recentes, visto que. 
pontos de automóveis um vencedores em 19ao, não souberam equilibrar·se nas 
produto de lubriricação. crises dessa data em diante desencadeadas e que lança· 

Estava íile em companhia ram a dispersão nos quadros outubristas_ 
de tlua mãi, Ú rua Almirante «Diz-se, aliás , que o ilustre sr. Oswaldo Aranha. 
Bar.oso, quando encont.l'ou homem de coração sensivel e fiél aos amigos, não trouxe 
um embrulho com o endereço: apenas dois, mas toda uma legião de <carcomidos» sob 
rua Nascimento Silvu, 34·1, os braços poderosos. E não são pUl\l:u8 O,; que, gra;;115 
Ipanema . ú sua solicitude, púdem olhar sem saildade o tempu
Ab~rto..o envólucro, o ga- passado. Um deles é, por certo, o joven e brilhante sr. 

rote. venhcou que se tratava Edmundo Luz Pinto, que acaba de ser convidado para 
de dinheiro (por sinal mui- representar o Brasil na Conferência Inter·Americana de 
to grosso) e documentos. Arbitramento Comercial. E' de crêr que, continuando a 

Contando o dinheiro, a mãi desempenhar comissões de relêvo no cenário interna· 
do garoto, de nomc Luisa. cional, aquele ilustre ex-deputado, fulgurante orador 
verificou que ali estava, it e acatado jurista, logre inl,:ressar, finalmente na carraira 
sua frente, verdadeira fortu- diplomática, para a qual vem revelando tão notáveis 
na para ela, pois o pacote aptidões». 
continha nada menos dI' 47 ---- ---- - - . 
contos. • •••••••••••!!•••••••••••• 

O garoto dirigiu-se então, . • 
acompanhado d!.' sua mãi , pa·. ~I 11 	 • 
ra O enderêço inscrito no • 11:1_,'-1 .....~ • 
embrulho, residência drl um • 	 '...11 ~.J • 
engenheiro da lirma Theo-	 - 
dor \\fille <'< Cia. • 	 • 

Helmuth, talo nome do re . : . -- . ' DE 	 .::.i'. ~ SYPHILITICOS[erido engenlleiro, estava, no .:. j. L... 
momento desesperado, revol 
vendo toda a casa, na espe
rança de que ali se tivesse 
esquecido do embrulho, do 
qual déra falta fazia pouco, 

O engenheiro, I'stupefucto 
~~~~i~n~~ N~S~~r~~,r~~:ti~~~ $ 
no momento não o poder. 

gratiticar, como êle o merecia. e:Deu-lhe, então, trezentos 
mil reis, prometendo gratifi-
ca-Io melhor, logo que lhe ~ 
[ôsse possivel.L' di' P ta" 
gemUI~~e ~~ ~~~U~ q~ee,o:o~ O 

I 300 ' . . mbarcar t.!IoaquI! es ;:., Iria e "" 
para São Paulo. afim de pro-. 
curar trabalho. 

NAUSEAS? • 
Nos. 

• 

• 

~-••-.- -- _ -_...••-..-~.-.!!!...~~~I..---- .--
«O que é que a baiana Vão ser julgados ostem ? » 

Rio, 24 - Tendo 3 cunhe dirigente,s do «Sindicato~~daH~~~~:i~:u~cif!~~rO~~~hl~ 
hmçar o samba ' Paris, 
Carmen Miranda entl 'eçou· da Morte»
lhe o seguintc despaclJo le
práficn: FI~l\pJo:r.F~A, 24 (U.. P.) - nant~mente _a fazer segl!tos 

«Agradeço seu interêsse pe· O all81ate 1a~II Petrlllo, de de VIda, razao que a perIgo , 
la música regional brasileira 45 anos de Idade, acusado 5a mulher encontrou para a · 
felicitando a grande artistà de ter assassinaclo 21. ~essoas abandoná-\os. 
pela idéia de tornar conhe- e de ser um dos, d.mgentes O assassmato em massa p~-
cido o samba em Paris. Con- do monstruoso_ «Smdlcato da ra recFlber os seguros de VI
lio em que sua inteligência, Morte )' , que ,n";o . tem pr~ce- I da deu resultados Iã.o .com
seu grande nome, muito bre- dentes na hlsto~la do crtDle Ipens'.'dor.e~: :)ue .o Smdlcilto 
VI' faça de «O que é que a nos. Estados (!Dl.dos, e que s: Ide FIIadellla, abrIU uma su
baiana tem ? " um número dedIcava a ehmmar 'Suas VI· cursai em Plttsburgh, encar
mundialmente conhecido». timas pa~a receber os segu · regada .dos crimes cometidos 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~I ros de VIda, deverá comlla- no OCIdente do Estado de1..::::" .:.:J recer perante o tribunal, em Pensilvânia, O Sindicato tinha 

C I N E IIVII A S (uturo próximo, juntamente tambem filiais em Nova Jer
com 7 homens e 4 mulheres sey, Nova YOI'k, Delaware e 
membros do ~gaDg» . Connecticllt. 

CINE ODEON - A', 17, 19 E' possível que Petrillo se .------- 
e 20.30 hOIOI, .Eml~io Zol.., ~a saer~~mji~~a~~s 50se~:~:~~~ ,Institu,tc. Histórico, 

CINE REX - A I 17, 19 c mente, porém, outros o serão As 19.30 horas de hOJe, 
20,30 horll, .A mirei do Zorro., em conjunto por cumplicida- r~~t~~~s~fis~grl:embÓ~~g ~o 

CINE IMPERIAL - A', 19,30 de na morte de 100 .cr~atu . fico de Santa Cataerina ~~ 
1I0rll, .Hotel dOI namoradol. , ~!~ e~~~~~°'tsas i~~or~~~~~: sessão ordinária, ' 

O otimismo do sr. dos seguros recebidos ele- . . 
G. Bonnet vam·se, ao que se presume, 1-------.--- --:--.- 

a um total de alp;umas cen- mpostos e ma" Impos-
PARIS, 24 (U, P.) - O sr. tenas de milhares de dóla· tos par. custear os 

?p~:~esSOi~_~n~~~to~ef~~~~~enat~ re~rovavelm~ute, os julga- prepar.tivosbilicos 
convencido de que as negocia· mentos se "prolongarão por ROMA; 2-1"'::; O .minlstro 
ções entre a França, a Inglater todo o verão, da Fazenda, ' sr, Tha()I1 di 
ra e a Unia:o Soviética termina- Petrillo é acusado de ope- Revel, exponde>, 'à ,Camar" 
rão em breve e com êxito, es- rar principalmente por Inter-f8liclsta o orçallleato do I U 
tando já a França ligada à Rus- médio de uma mulher de ,no; mlhlsterlo, dl..e que ao OI 
sia pelo pac.to . franco-soviético. me Rosa Çarlna, vulgo ., ~13eijo. 1mpõlitoB ••rlo lleeNd'(OI 
ca.e feliz ,acÕrdo, que se pro- da Motte».' a qual, ao ,qiIe ,::sê: ;pa'ra custear OI pr.parattva. 
cura, constilufrá ' uma, consolida-.. diz; teria ,~nveDei:lado o. l(H mWtar da llaU. ti outra. 
çlo do 1IIIellll de lquranç. e prilDelrOl marfdoL O quarto aum.lltOl d. dMpeM" lodl
uma preeloN prantll di ml-. o qulato alDda tio "'''OI cou que o Impotlo .Obre • 
aulcaçlo di par'. porque.. reou..,.. terml nada aer' a"lJIlatado. 

EXI8TE~[ NO 1\1 UNHO 

Morre diariamente grande
número de syphiliticos

Para combater a sypbilis 
' • I é um dever imperioso • 

usar o •1.=4111 t :-~ 1.-~.~ ~~~! .:- IA 

NO FI E NTI! 	 •
MD VI D 0118 NOTI-SE1°_ 0 8angue limpo de Impurezas e bem estar ~crnl . • 

I 2° .- DhillspnreClmento de manllestaçOes eutnnea. de • 
or gcm3·~~Pesappclla· do •D reclmento completo IlHEUM.'"T1SMO, 
dores lias OS80" da cabeça, de fundo syphUltlco. • 

• e de t~d~~~Roa~:~~:Od~~ d~nfun~~n,:~e;~rI1g~~ , sYI'hlliUca8 • 

XIR g~:-~-2, :ffc~~h~8~~~:0 (~t~~~n~~lt::c:~~u~~l~.o EU· • 
E' um depurativo que possue atle.tados d08 Hoapltals, •

de especlfllJsta. dos Olhos e da DY8pepsla Sypbllltlc.. • . 

da c~~?e~~~ oDU:Ot~~ dc> '~tl~fd;~c~~~t~~d~ v~~~ . 
• nos 20% que dois vidros pequenos. • 

l 
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2 o ~A[O~Oulnta feira, 25 de Maio de 1939 

RãdiÓ d~ Londres 
Os NI. ondl' de 25.29 mil. e 31.55 

mil., , esúçio O,venby, de Lon
dre., in,dilr. e." noite o .eguinte

Medicos Parteiros progrl...I , hor.rio d. Florilnopoli., 

, 20.20 - Nolícil' uPOriiv.. • 

i No... sôbr. o M.rcedo, em inglês.
e 
I 20.25 - Int.rtudio mu.icII.

I 20.30 - .LolI 01 Love-. Um 

progromo mu.icol com o Orqu..
bo d. T.obo di B. B. c., regido 
por Sionlord Robinson. 

as Mulheres 
Os b~=, ).r~di('()s ParH·irü$ $Ubenl qHe! ÜS nl:!.i:=; perigosos f.ofrÍmcntos 21.00--21.15 - Noticiírio .m 

das nm.lheTe.:; ~.;1 .... !'!-(.~mpre caUSacll)~ prbs ("(m~e:)t0es e in nálll,açõcs de lIorluguês e sôbreNotl' Semonoi. 
inlportantes or~;j,o~ itnl'r·no~ : . o Mereldo Açuelrdo (só no 

Irequincio GSE 11.86 Me/.)._11l~~~~~~.:;~.::.~~;~',J\~~l.e.. : .~,." l'~~~:.:.:t~~:.q:c..::s lllulhere. têm 21.30 - .• Cord. on the l_ble •. 

A "iJa a~siln (; 111"11 1n(..... rl1 (\ ! Diséuiíiõ i6bre _nunto. do mo

Paí,l. C\':la f c t rarnr as cOllgc:'.tôe~; 1.." as inflamações internas, e )tonos menio. 


estes ter:-!':c!:-; ~ ·)fr i:;~I.'ntos, u:::e Rt'gu!ador Gelteira scnl dctnora. 21 .45 - Noliei.rio em inglês. 
21 .45 - Sinol hor.rio de GreenRe§ulLlllor Gesteira e,-ita c t r3.t3. os padecimentos nen -osos pro( lll ::: i ~ 

wich. 
dos pelas ]lwl(',:::ti u~~ tIo l:t êro. :t. a~ma nervosa. peso, dore::; e colicas no 22.00 - Big Ben. Clnções do 
ventre, 3.S perturbaçõcs c rloC'nças d3. nlcnstruaç~lo, a nemia, palidc;~1 lolklor. de v'ri•• nlçõ••. Clntora. 

amarclidii.() c hc!norragias P1"o,-ocatlas pelos sofrilncntos do utcro. fra Engel Lund. Ao pllno, Ferdinond 

queza g..:~ri.l. l e dcsanill1o, a fraqueza do u tero, tristezas st1bita~, JKt lpita Rluier. 

ções. oprcs$ão no peito ou no coraç;io. sttfocação~ falta de ar, t onturas. 23.30 - Bis Ben. Fim d. tr.ns

peso, calur C' dores dê cabeça. dOil.nencia nas pcrnas ('njôo~, certas 
 minio em GSE. 

co(;eira~ . cL'rtas t()5~e$. pontadas e dores no peito. dor(!s 

r 

nas costas c na~ 22.30 - Tllnsminio em GSB: 

N otieiírio em .,plnhõl.caàcira:; . f .:1 h:1. de a nitno 'Para iazer qualquer trabalho. ('G.~ ~:O~ c tuda~ 

22.45 - Fim di tran.minão em as pcrigos.;i.s a ttern'ir'õc$ Ja saude causadas pelas ('ongc :..t l~ll· :; c Ínllmnaçô(:!'i GSB. do ut crn . 

Rcgullldvr Gesteira ('"ita e trata e:; ta~ conges tões c inlb.:n açõc=-, de$dc: Alistaram-se 1.493 pes 


o coral'~"). soas na Royal Air Force Leboratorio de Análises Clinicas : 
Rt.:gulaf!o; Gest~ira "'... V!la C tra.ta tam bcln as comp1ic;l(;t;C"; internas, Londres, 23. - O Ministério 

que sito ainda 1113.1 5 FC'ri~u~:l:-; do que as infb.1n.açõc.:5. do Ar BnuDcia que. durante a 
ll\tima semaDa. alistaram·se na FCO. MILTON DA C05T A CARVALHO 

Com('ce hoje lllesmo Royal Air Force 1.493 pessoas 
a \' :-:':l:r R(':;ulador Gesteira contra ll87 na semana corres · Ex-assistente do Pro!. Dr. Erasmo de Lima - Rio 

pondente do ano passado. Curso de especialização com o Prol. DI. AMon Lins-· Rio. 
Prática no Laboratorio Ccntral da Marinha-Rio 

O avião caiu sôbre o 
v 

--Quer s~ feliz ? I Observatório Análise de urina, féscs, liquido céfalo-rachiano, sangue etc. 

São Jose (Calilornia), 23.
 Exames de pllS, escarro, mucos idades, serosidades, etc. 


Em negocias, amores, ter sor- ; o advogado Reação de Ascheim Zondeck (diagnóstico precoce da gra- Y
Ca iu sôbre o arquivo do Oble, saúde e realizar ludo· que videz). Reações d e Wassermann, Kahn, Klein, Hinton. _.servatório de Lick Hamilton
deesja? Mande 1$100 em sellos José Aeeacio Soares ~\oreira I Vacinas Autogc,,<ts . Todos os exames para elucidação ~ um avião do exército amerie escreva ao prol. Ol1lar Khiva, cOllllllualca 11011 HIl3 clteDlell deMO ct'pl!al e do Interior de diagnóstico. ~,caDO.Caixa Poslal, ~07, Rio de Ja- · do ealado que cODllaua a exercer sua proflssllo peraot~ 8 O acidente, que loi motiva· neiro, que lhe indicará o meio ! Côrte de appeJ!ação do pelo nevoeiro, causou tres Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 
de obter Iriumpho, pro~perida- ! 
de. fortuna e saúde. Nao hesite. I mortes e destruiu vários cli ~-~--------------o:: .... 

chés preciosos do arquivo. 16:1 :lOY: ~ 

Amaior queima ~e mercadorias 'Inacre~itavel ' liqui~ação na CASI 'DAUHA 

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


_esta opportunidade para fazer sua compra de invôrno, e obter uma economia superior a 2OOfo. 

NAO COMPRE ANTES DE NOS FAZER UMA VI:SITA , E CER'l'IFJQUE-SE DA RE~,LlDADE DO QUE EXPOMOS. 


Damos a sequir os preços de alguns artigos: 

. seDAS: ITrlcollal de allloDão salpIcada " 2.$500 Alaalhado DJmallcado p/m2s11, 150 x 150 UDl 26$000 


Seda Xadrrz, (assombroso) mt. 4$500 fustão eslampodo " 3$000 Guarnição pjllDlilr (140xI40) uma 155500 

Seda FaçoDoé deleohldo, lodil' ali cores 4$800IFoulllrd feDlezla Plklmooo 5$000 GuarDição p/j~olar (140x180) 19S00'> 

Sede leçoDoé, deleDbado, arl . pelado, 5$500 Brim colelllol de 1 $5 e 1$800 Guarniçao P/ilntilr ll40x230 e 1 tlz guard'lDtpOS • l!9$OOO 

Sede Laqué llzo em tode. es corte 4$609 Brim colelllol enfulado ml 4$800 GuarniçãO reclame p/jantar (140x140) • '13$000 

Seda Loque listado 5$000 Crelooe Plreposlelro larll. 1 ml. 4$800 Guernição com pinluras, côrcs lirmeb • 25~ 

jusey de aedll, lorg_ 1.40 do 14$ por 10$000 L1Dho IIlIclolllll Iypo Rodle ~SOOO Guarnição com pinlurall 20$000 

Seda Lavrado, artigo moderDo ml. 1$600 Puro lIDho brenco, larll. 1,15 15$000 Jogo de reoda p/qua'lo. 7 peças um 32$000 

Seda Sport, Dovldade 8$000 uro IIDho braoco, Ja!g. 220 18$000 J"go de renda p/quarto, 1 pfças, arl. ~perlor » 52SOClfl 

Seda llaa pesada 8$000 Puro ll::ho braDco, lerll. 2.20 Marca [) )Is Zeros " 26$000 Corlloas de reDdil dtzeohadil uma 19$000 

Seda bordada, a,tlfj'o moderno 12$000 Tuido p/colcbiio, lorg. 1.40 4$000 Tecida p/rlpostelro, seda a linho, IIr!. linisslmo mt. 
 17SOClOSede GroDI'é com 11i, corell modernall 12$000 Fil6 p/Mofquilelro, Iilrg. 4.60 ml. 11$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMENS: ' . .. 

Seda e 1Ii, úlllma moda 15$500 TOlllhas de bloho brancII!I de 6$5 ' e 13$000 Sobretudo p;bcmem, boa confecção um liO$OOO 

Seda e Ii Illtada, DO'fldode 28$500 To.lhaa de cor p/banho tamllnho Ilrllnde time 10SOOO SobrelUdo Plrapaz. Iodos os lamaubos de 28$ oté 40$000 

SUllaoa-Fullluranle, arllllo pelado 13$500 TOlllbes de roslo. de 1$2. 1$5,2$,2$5 e 5$000 Cesacos de ~eDhore, arl. fino, lodo forrado um 86$()OO 

SuUoDltel pl"da 6$500 LIDoo Ilzo, em todes as cores ml. I$~OO Crp~s de borracho de lIeda pls~nhorll nma 98$(j()0 

Seda Givré pesada, em corei escurall 16$500 Llnoo eslampado, IIrllgo bom 1$300 Cnp's de bcrrccha impermeijve!, plhomlm 88$0110 

Vclludo ChUlou Frllntês 38$000 Opala em todas 81 cores 2$000 TernoS de c~sernira Plhl'mim 11m :l5Sooo 

Velludo com lelpo de seda 25$500 Opala typo Sul88a, " 1'$800 Ternos de casem ira p:hom~m. boa conlecção 48$00.1 


ARTIGOS QUENTES CAMA E MESA: CaJc~s de brim p:homem 8$SOO 

Peluda IIse ml. 1$300 Cobertores Paullslas p/clIsal um 18$500 Comisll soclga leão Illhom2m, rodas a8 côres uma 60$~ 

CasemIra gro ..It, p/ca~lIco 11$000. Cobertores Pdullllll p/solteiro 14$000 Cllmisa socrgd leão plrsptlz, tod,s as cÔris» 4$000 

Cosemtra II1;e, larg. 1,50 1~$500 Coberlores:de pure lã p/ca8aI 65$000 Jogos de lã p/criança de 9$. 14$, e .! 18,SOOO 

CaMmtrd \tsa, larlJ. 1,40 16$000 Cobertores de purel IA p/.oltelro 50$000 PolalDas de IA p/criança de 3$5,5$ e ",6$090 

CaMmlre Xsdrez preto e branco 23$000 Cobutoru e'curoB, Recfame 4$400 Casaquinho de malha p/crionça um .,,5$()OO 

Felpa de 101, artleo de 1.12 24$000 Cobertores p/b,bé de 5$, 6S5 e 1$500 Capas de 111 p/Criança uml12$OOO 

FlaDello de pura IA creme 12$000 Colcha de pure seda p/casei uma 80$000 Sombrinha de seda, art. garaotido uni. 22~ 

LI Aall'oró Xadrtz artigo moderoo 20$000 Colche de pura IIfdIJ p/solt(iro 58$000 SombriDha de tricoline Iislada uma: I$()()() 

C&cJg Xadrez typo de lã 3$500 Colc.ha de aedll c/lraDja p/casal uma 41$000 Sombrinba p/mocinha um~ ~~ 

Cacbá typo 1/1 4$800 Colche de seda c/bico p/casal 35$OOU Sombrinha c/lranja p/criança um.a .6$000 

Cacb' cspoaJa braDeI', larl!'. 80 4$600 Colche de lustão p/casal 14$500 Pasle p/colegiais de 9$,10, 12$e ;1~~~ 

Cach' xadrrz mludo 2$900 Colcha de IUlllão p/solteiro 12$000 Malas p/viag~ns . . . de 18$, 20$, 22S ~e ~4$llOO 

Pelucto pllra klmoao 2$400 Colcha braDca p/lloltelro de 10$5 13$000 Maletas de IrblOhles Plcnlegr !a~ de 4$' e 5$000 

Peltro de lã 13$000 ColclJlI Reclame uma 6$000 EstojoB de chlcarll plcalé uni 8$000 
Caaemira ' ,011 arl!go liso 20$000 CreloDe Roy/ll brlDco, larg., 2,20 mt. 0$000 Estojo de chicara Pichá um . 14~0()0 
Btusu de molhel peUO aenhor~. u~a '16$000 Cretone ROyll1 branco, larg. 2 ml. 5$500 Apal'elho de louça Plcnló um ' 32~!IjíO • 
Blu!ll3 de mo:ha pllrll uollorn 20S000 eretone R,'yal brouco, la.11'. 1,40 4$000 Aparelho de louça PIchá um 45$,!lO9 
Pull·over de melhll o/bomem um 7$000 CretClue Royal em cor, larll'. 2,20 6$500 Tapeies d~ li; arl. Inglês, plsalddr de J70$ por ~ 120$OOi) 
Pull·over feipudo p/hom.m " 15$000 CutoDe de linho artigo flpl~s'mo, I~rll. 2mb «11$00() Tapetes Plqutrlo . um . 12~ 
Pull·over ~em maDllop/homfm d~ ' 1$5 "9$500 Murlm Tilubat~, Reclame peça 26$000 BatoD Michél em todos os lon8 um/ 2$5@ 
Pull·over c/moogll para repl1? "9$800 Murlm flor do Cempo « 27$000 Pó de arroz Royal Briar pequeno Um 2$,~O 
Pull·ovu de lii s/maalla Plbomem 14$000 Mu'lm Olllcl/ll 93500 LoçAo Narclzo verde unia 13$@ 
Pull-over de Iõ clmaDVo Plhomem " 22$000 Alv.ledo enlestado, larll. 1,40 • 32$000 Pasla AlvideDte. IlIbo grande u!De, j~ 
Pull over de puro 1/1 xelluz Plhomem .. 31$000 Alvejodo ford .•rt. bom 12$600 Palta Kolyncs ul1la i3$509 
Ccileles com felxo PlcrtlDça " 61500 Alvtlado famill.r, Irl. eDcorp. e sem Iloma 14$8()O Liga de borracha Pl8enhora ul1!l I~ 
Coletes . com bOlllo Plcrlança " &$&00 AlllOdAo (Dfalado, lorfj'. 2 mt. 38$000 ",ulponsorio de couro .uma 7$800 

. TEC.IDO~ D!VERSOS: .&.Igod!io !Dfe!!!!!ldQ, larll. 1,40 de 30$ e 34$000 SUlpeosorio de seda, ·ar!. bom ·· um. 9$000 
'Í'eéld6 Piler-PIID, IttldoadueDhol ml 55500 Aleodlio de 90 ~'eDI. larg. piÇIJ 12$600 Roupões PlboDbo de 20$ ', lI$OOO 
CrêPcioi ' jepoDêl PlktmóDo " 2$000 AIIlOd60 Superior » 12$000 Tr.oeellm t'e sed~ branco e de cores 1111. J400 
CbltlÕ:crclCHle,Plki_o'no 2$200 'AIIlOdllo 121.erm iomma e largo • 9$000 ~Jollo de seda Plbat!z~dos de 0$, 12$, 161 • lO$OOO 
Cbltad~;Ii'élome e í$500 Aloelhlldci Calharlnense o que há de melh ,1 r mt . 7$000 Babadores de orgaody bordado de 3$ c 4$000 
M.rt.o ,relo' ar I. ' bom ~I ~$OOO' Atoelhado broDco, la'lJ. 1,«0 3$700 Rede! Invlsive1 Plcibelo uma 118C1o 
ldIr ' ....40. COrts firmeI! 2$000' Atoillh8do em cOrrs, 'Iarg 1,40 3$800 Cio tos e8treltos de camurçll, novidade um 5SOOO 
Zcaf..so · . 1$500' Atollh8do em i:lktypo illelb • 51000 CIDt"lI triooadC!,a de 218 r 4$&00 
Trf~lI.t da ",odIci ,Po'dr~o liIoderao 2$600' Atoalhàdo .. braneo lavrlldo;~rl. exlra de 7$1) e 9$500 Ca~be,.col de~I!.~a, .~. de lOS e 1"$000 

Trf~1iM tia ."04IIio nreaeJiída ' 2$8Od1 T~Clllo p/liuoHWnijioa; 'Jirll: ãl! ·· c:eul. /. mt. . 2$800 LI Bekim em: loilll .1 corei um 1$100 

6.800 metro. de refâlJlo' perfeltOI do peluc'a e C8eU peluel&.. e.lamol vendendo ~~",pr~.oos de ', ver<l!1~elra,,:,'iI~,elma. - Grande lIquldaçAo de melaj 


para b.omeDl, Mnbora. e crlança-, que cederemos· ,por . pi(!Ço, ,a38omoroso., 

COMPRAR BM 'NU88A CAtJA E' O f&sMO QUB GANHo\ R DlNHBIRO g' UMA. Ml, NKIRA DB RCONOMJZAR. 


SORTIMENTO tNNUAUVEL PREçoS ALUCINANTES QUALIDADE INSUPERAVEIS. ,ao l1t credenclatl que no. lhe offerecemo •. 


~~,.~ ,:,:~:n::t:- ::.~~:=nJ: O A S A 'D A I I R A RUI F.hppc Schmldt, 19 
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o ES'l'ADO-Qu1nIIl.~r~ :.!;) de MIl19 44;> .WJ! 
~....~--~.._.~.~..~......................~..~~....~...--................................--~

Ao almossar ou iantar, bebam vinhos ""'-, ---.-- i#' l duarip~rí:uma r~velação lda qrande marcá Cn:.zeiro. Peçam em ~- .
todas as boas casas do ramo • Dr. SILVA M E LO ,.. i 


·~~ · l Há um anQ, em fevE'reirQ icQntemplar. E tambem ' as á- IIdo SilO P!11l8'\(!:>. apQrtei 81 guas variam nQS tQns mais 
lluaraparl, uma pequena IdiversQs dQ verde e dQ azul , 
pra ia de banhQs nQ Espíritl' nãQ raro QrladQs pela espuChampanha Michielon TODO ROMANCE SantQ, a 61 qUilómetrQs de / ma branca dQ quebrar das 


NASCE DO OLHAR ... Vitória . Lá passei entãQ as Qndas. Uma verdadeira mara

Distribuidores: S. T. AT HEINO & IRMAO férias de verão e a perma- y ilta, mesmQ para nós, que . 


" 

~u:r:o~too d:d~~CO~h:!Il~~:~= ncncia [Qi tãQ salutar, tãQ estamQs habituadQs com QI 
LHO b onofida ti clareia oa olholl. cheia de encantQs e surpre- mar e vivemQs dentro daLF L O R I A N O P O L I S 
d ando-lhes b.lle ::z: c. Bcstam al 60.5 , tãQ henéfica para Q CQr· nOS8a incompáravel Guana- I 
gumas g onas diarlame nto para PQ e Q esplritQ, que de nQVl' bara.~d 	 ~-5 man1el. oa sompro Jimpid o.  pa ra lá voltei este ano, em Aliás, em cl'mparaçãQ CQm Cal nh0- es· · 

. I l'.r rl!.·ur l!. ...d\l,.. ..,' .\, ~xcepci DDll\ 11<; praias da Côt e d'Az,lf, as , .,,,,~J ..J: 
vi legiatura. célebres praias de Nice, Ca-

A descebe rta [Qi quase ca- nes, Sã l' Rarael, S. J uan les : Colchão para casal

I~~~l;e~:ll~~ c~m!d~~e~~~i~~~, ~~~~oe d~~t~~:n~~:e~a!:mCQ~~~ I a 30$000. . 
ras e cos tumes de pais. Nun- dQ Mediter rilnel', . apresenta !COlchão para solteiro, 

. . ----.--- - --.- c o. eü v!ra fa lar e m Guarapa- ainda Guarapari sôbre elas I desde 18$000. 
VENDE-SE ~~\a I\~:'~~ ~lid2u3e ('t~~~b~~1Il ~~s~~n~:: ~~n::~fi~~ ede sl'fe~~~rid!~!: iTravesseiros de paina, 
ri al, tipo «cltalet», em João pois rale i nQ RiQ a respeitQ exteneas suas praias, mais i V.S. encontrará na 

Pessoa lEstrcito). na rn a Spi- de tal IQcalidad e. Mesmo nQ alvas suas areias mais limpas : 

vack n. Hl. com 1.80 de frente 1'~~ p! r~tQ S~ntQ e na própria SU~S águas. TudQ istQ já ba8- I C A S A B E I R A O 

e 19 mts. de fundos , bem CQ- V ItOrl8 , SUl' PQUCOS QS que ta rla para tQrnar Guarapari I R-' r' 

mo um terreno, sito na mesma a cQnhecem pessQalmente. uma esta\~ão halneária e.x ce- , ...a uadentes, 3 

!oc:tli d ~de . cc ::: ~o mts. d. Da primeira vez, Q TQuring pciQnal, igual e talvez supe- IHI 30-1r1 

frente c 25.30 de fundos. Tra Clube na da sQube infQrmar- riQr à s melbQres dQ mundo. 

tar cemo sr. Ca rolina Unhares, me sôbre ela , e, esc revendQ E iSSQ tambem por<lue Gua 
na rll ~ Vite r Meire lcs, !7, nesta a Q prQprie táril' de um hipo - rapari , além das condições !"-________-: 

~~~i t a l. 15V-4 ::tj~~ h~~~I, ~~~:t~in~i:esi~:l~ ~nb~~~g:~i;Q::~i~S a~~~az~tr-
Dr. Remigio ~~sl:O::mn~:~Je~~~~ s:: á~~i~ â!\I~~~~~ae~Q~r~yn~ônti~riQ~Dr. Augusto de ! 

!nos quartes e rara tambem hjelmita. E a abundilncla de CLlNICA -MEDICA 
ino chuveiro, ausêocia de tl' tais areias é de tal ordem Malestia internas de.PaulU 

a IdQ e qua lquer conrôrtQ, tudQ que 8e prestam á grande ex Senhoras e Crianças em 
Geral. 

MEDICO ~~t:efsi~o~uiX~ gr~~o:r~et~~~ ~~Qr~!~!~ in~~~r~~~g~en~~(J~f~ CONSUL TORIO : 
-.-Doenças de seuboras- CQ m surpreend ente bvnesti · para paiscs estrangeirQs . E é Rua Trajano. 1 - Sebo

Partos Idade, infQrmara tudQ iSSQ as- fácil recQnh ecê-lss nas praias CONSULT AS: 

-- (l118,acõeS -- f~~:~~~~~1 q~:raQ J:;;teáQu~~~ ~~ !1~2i~fJ :Q~;:~~:, e g~:~~~ 9 ás 12 e 14 ás 19 horas. 1
RESlDENCIA: 

CONStJlTORiO da c idade. E a r ealidade nãe CQmo melaI. A amarela. mQ- Av. Hercilio Luz, 178 ' 
Rua Victor MeireUes o. 26 fi cou IlbaixQ ele tãQ absQluta nszltica; a prela, rica em rer-
As 101/2 e das 2 As 4 horas honestidadE'. Mas, se era qua- rQ magnetico e titfmiQ. 

Tel. 1405 	 se impossivel descer a um (Conclu e no próxlmQ nú Atte~=:o:e~~:~I~dOS : 
Rl:sldtl!cl c:: V:aco!lde OUrl' nivel mais baixQ de descQn- mero). P.75 

Pre to. ,,9. - Tei. 1355 [ôrlQ e simplicidade, hQuve, 
1==s;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;~lpor QutrQ lado, tanta bQa ___•___'_______________

Dr. Joaquim Madeira Neves .1/ -l vQntade, tudQ fQi tãQ natural 
e verdadeirQ, que bastQu iSSQ1l\Iedico - Ocuh8ta ~ Ten. GILBERTO DA SILVA raa:~CQ~r~~~f:n~Y~:'S ~s (~~ Iconomos Agapito Iconomos 

FarlDl'Ido pdll Folculd/lf:!e de M~dlclDo da Univusldl1de 
do RIO d? Jilociro participa aos parenles e zinha era compQsta q lIase 

pessilaa de amllade o seu que somente de prQdutos dQ AGRADECIMENTO E MISSA 
Tra:ameoto cl iilico c clrurglco de ! l'do~ ali IDl'le~llas contrat~ ~:;h~~:::IO com mar~ desde fi lagosta, Q. ca-	 Agapilo Iconolllo•• I..ma, Tt•. Alo .

dos olhaI'> 
AURORA COSTA Imarao, a ostra e QS marISCQS, don Sena e 10lllília, Jor~e DeMétrio, Nico-CUfllO de cperfel ço~ln enf() na e~peclandad~, Cl'm o dr. 

até llS mais variados peixes, f.u Ano.lÁicio Icono",o., Plro.kivi. Icono-Pllula Pilho. nl' S. rv i ~'J do Prnf. David S~D!On. 110 Hos tQdQE de absoluta frescura, mOi, Pontaleio Atoni.io, JOI!Ie Ath..ipillll da F,:nd_çiio G alfrél -GI.I 'nle do Ria de Jenetro 
193 Sv :3. pescadQs quaRe ne ml'mento, no e re.pecti.1I fa",ília., viII" Cri.li". Ico-Complelll ap~'ar~lb:J i<e;n pllfii exam~.~ de !Ij(l e~pecllllldcde ------- - - sem qualquer contacto com nomos Mirial.s e filho, profun...........


E!,crrlc\dêldc MEdi ca, CI :nlc~ Gerlll ~eg~~g: Hlng~~'a ine:~st:~tg~m~: b~fodOl .c",,! o. lol~ci..en!o .do !,I" inelCl_uo COIl~\\l!C ' àlllr/cmeme uns 16 iÍ ~ 18 10ÃO e EZILDA SENA 'á' I ' b t I clvel pol. logro, 110, 1.0, 1...0 e r""'o
CONSULTORIO QU;J loão P, Dlo '1 sob. T" I ~l' b 1456 par\lcip ~m aos parentes e pes- ~e;;tQ .Imelt~~~~~e~ ~té °u~ . . ICOIOIOS 10lPlTO ICONOIO..

RESIDENCIA: Rua T"Decto Sõ!n'lra 57 TELt:PH. 16~1 I 
! sõas de !uas rela(ões o nas- nOVQ na pequenina cidade, ocorrido _.19 do corrinle _mê., _ vêm, ponhorado•. a,r.decor oo · j(u. 
. clmenlO de sua filhinha que, segUl'llm ellte, há de se Ire locullahvo .gol. d,. Bulc~o VI.no, pol~s eslolÇOI" e",:",eg.dol ' du-

I
, SUENE. tQ;'lIar uma das està ncias rlnle I enlermldode do .,.\lnlo. pall ..Iva -Io, o be....'''' - qUI. 


ME.U AM\úO, Pl'iRt'I TOS5(5 (,U mais celé bres e precuradas p~"oolmenlo, por I.fogroml., fono,ro", •• , corla. o corlõo. 11,.. on 

Flo l lanó ~olis , 16-5·939 do Bras il. vi.lom condolênci •• , corólI o flóro., o 00. quo .componhor.", o 0. 


Se> ~CONSU."O UM I\lMH)'lo, 	 tinlo alé o úftim. ,.orode. 
P-~19""'8-----~ Guarapal'i re presenta uma Aproveilom a oporlunid.de pora convid.r a. PUlO.. do suc. 

ve rdadeira maravilha pelas relaçõe. I lI.illir.m à mi..o do 1.° dio d. UII 1.locl",onto, I q....1 
suas ~raiaB, a~ertas sôbre . Q .e/é 10lldo no oll.r d. N. Senhoro, i. 1_30 horll do quinta-Ioi.. , 

SENTE-SE fRACO? 	 Atlautlco. PraIas de ar~las 25 do co"enlo, n. Caledral, ogr.decondo o pr..onço de lodos I i.
alvas, de vagas tranqUIlrls, U~ 010 de religiãol o lul. leir., és B horll, no Igrejl Gro,o 0.T......, ... de água tãl' Ilmpida e trans- lodo.o. 

parente que nQS renete a CUIlOli"" lornom público que renunci.m o luto, por 

própria imagem DO seu [undQ lode upre••• do querido lol.cido. 
~ c;;; f~,;;; e deixa vê r Q cQntôrnQ niti- Florionópolil, 22-5·39. 

. ele Joio til 511ft Silveira dQ das pedras submersas. 201 2...-2 
Nada de Qndas enfurecidas, 

I ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.I rQer:~~ ~:P~~:I~:iS~a~bBOs C:i~ - - .- .--.-----------.- ------- -.-.-.-.-

anças brincam nágua, bQian
dQ CQmQ em lago tranquilo,' Dr. BulcI6 Vianna de l'ndas calmas e amigas.


-l'- Mas, Q que tQrna Guarapari

Consultorl.o A Rua verdadeiramente surpreen 


Jotlo Pinto n. 18 (so dente sãQ os relevos das oleitor que éisto 
brado), Consulta8 da suas costas, a disPl'siçãl' 


das suas curvas e enseadas, ~ .... 1i9W<D ao IDdo rep,_nlaDl: i
1 ás 3 horas da tar dl'S seU8 rocbedQs avançandl' ao alto. um microscopio; ao centro. a ea.. 1

de. Aos pobres - pell' mar. Tudo l("mbra a beca de um ...rme da OpUacão c;Jtudado 

CODsultas DO Hospi côte d'Azur, numa semelhan no intesti no d e um opilado: e . em bai:r.o. a 
bocca do mesmo verme mostrando os deo- ![XULENT[ TONICO DO~ ~ULMOE~ tal de Caridade. e,8 ça muitl' autêntica, em pers :ji ~~. i~:..r::~~ dos qUQes se a garra á muco.Q~~pectivas admiráveis, das mais~ b~ra,. da maí*~ \ 

. lindas que é dadQ al' hQmem 
i~~,O:~~i~:x,c:~t~~~~-~~~~~~~~:o:;
/ ~::t:e~a ~:a~ :::: ~~ea p~~~~~ii~a~~ : 

'-. vento!O. chupa um pedacinho de mucosaMaraviÍhosas ctia~ões em A 	 que enche Q sua ca vidade a nã:OS9 pedo · 
ciDho •••atenum os dentes minusculos qU~ ~ 
a ultima Iigura mostra. ' , 

,~&	lado~~~:;n~~~ ~~e~::it::l~~::~ ~~~~: 
:~~~i~s ~~~a;~:!:'~~~~::. ~~n~;~ü~.~~~ j 
po que lallca no sangue um veneno pr<?prio. 

,e; se ;;:0' ~ :~~:~eu~:a~m:,: :u~~:';_ . '-:~A~trakan~ -lã~ para e~ti~o~ ." . .~rmeã q~e uma mesma pessoa pôde ttc!i~l',- : ~-
. no intestino. ter-M-á .· ideid"da·9rayidad~ 
. d..lá ·daen"" .quo_~Cl~ 1 

diOlIíâoIL . 
r~.. CI 0p0Iac!60 • ~AGASALHOS DE PELLES _ 	 ....... pela .......,.--. U... 


cku ___ ......... 06 d.- de If~ bcDIIL <U 
daoestá recebendo a 

~=-_~_o'-', 

NOS IUI c. Mil,., 26 CASA ROM 	 Telephoae 1288 .......Iorl 

1......'~~~...........m..a.....~..................................~..--· '7......1 
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CASA. 

Arliqos de inverno para homens, senhoras e criançcis, ~m maior e mais 

=====~=-=-=-.~===.=:-:.=: variado sortimento, na CASA liA CA'PITA:'l" - - ---===== 

146 Matriz - Rua Conselheiro MaFra n. 8 Filial ~ Rue Trajano n. 1 v . 2~•••.....••••.•.•....••.•...•..0...... LLOYD BRASILEIRO I Para a for
! A' S }\ri Ã E~ S i: "PATRIMONIO NACIONAL» 
• J:\.conselhamos o alswôdo LOMBrucOIDE INDlANO de Sar- 8 i LINHA ARACA,lpWORTO ALE~RE (Para o Nort{, 

• mento Barata, professor de. Psrasltologla d!nF~culdade de Me- • ~fD~~~,b~gÓ;T~~raC~p8EulL~~,q~ar:~~~:-~~L· CBOE~~~ÓL~~: 
• diclns de Porto Alegre. E l~si11veJ Da e~t'U!sAo de verme~, . ' UNHA PENEDO/ LAGUNA: "MURTINHO» e "MIRANDA » 
• tal como lombrigas oxtDlUs, ancylostomu8, etc. 30 annos do .1 LINHA H.IO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO ". 
• uso têm demonstrado a lua elftcacla. ., TUTOYA/FLORIANOPOLlS 
• _ , 81 F R E T E S D E C A R G U E I R O 5 
• D [; P O 5 J 7 A R J O oS:. •• i VAPORES A SAIR: 

:l1P.CARLOS HOEPCKE S/A-flonanopoh:, : , PARC~M dia e no~ES~A~~LL,A: Chegará no sairá 

..........................~Q.:!'.~~:.••••• , mesmo dia pa ra RIO (Jrande , 
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Pe lotas e Porto Al egre. 

MOENNICHCirutgião Dentl'st-.. 
FLORIANOPOllS Edilicio Amelia Netto 
Rua Fe/lppe Schmidt SOBRADO, SALA N.o 1 

Chnica-cirurgia e prothese da bocca 

Applrelhamenlo recenlemenle adquirido, com lodos o. 
aperleiçoamenlo, d. lachnic. mod.rn •. 

DIATHERMIA - ALTA FR EQUE NCIA 

TRAT AM ENTO SEM DOR 


ESPECIALICADE: 
Pontes de Ouro. ou de PI1IlIIn , SEM COIWAS, para Imitar os 


dentes naturai.. Dentaduros Anut r.ru icas, sy.temo olem!!o que 

permittc obter a Imltnção abs"luta da dcntadura uatural. - Den

IIlduras SEM Abobada Palotino. - Denllldurao pare!.ls, t\ basc 

de Aço·Krupp Inoxidovel. - - Extracçào INDOLOR do nervo, 

oem descolortlçao da côr do dente. -- Branqueamento dos den

tes. - Moleslitis da bocca. --- (Descoloração secuGdaria). __o Re

secções de r"iz. -. Reimplontaçllo e Implantação -- Tbernpla da 


Parodent08e (Pyorrbéa). -. cirurgIa radical segundo

o Prol Ne~mnnn . Berlim. 


Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 

As terças e sextas-feiras, conlultu nocturnas das 8 ás 9.30 

Aos sahbados de larde n.10 há cons ultas 

HGRAS MARCADAS. 

o#co 
E' DE EFFE 

N•••_ ••• r.beI..... 'ralç_lr••• na. br-asHes _ 
Me•••tI simp.... grlpp........rrlado... r.u........___ c_ 
.sc.rr.......ulneos, ....... no peilo • aas c••,''' .........· " ..._z...ral. 1.11.... appell'e • f.br••• COIlftATOSSR 
... r...eeMo .baoluto. herolco. que .... talh.. IE~ 
... t •••• dos 'uberculo.os .o....nd_ c••"............. . 
CONTRATOSSE I. recebeu m.la ele 24000 ."....... _
._Ir.a. T.nh•• cuidado! Nãe _ ....._ ....__ AocoI
......ó • CONTRATOSSE. que • ~...................__ 
....rM~ T.....~ ...... _ _ _. _ .. . _ 

Companhia cAlliança ~a Bahia) 
Fundad. em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Tetrestres e Maritimos 

C.pltnl Re.IlZlldo R3, 9.000:000$000 
Cilpl !dl rt Reservas Rft. 57.000:000$000 
BeD~ dE. rnlz (predlos e li!rreDOs) Rs. 16.0b4:200$74~ 
&g\: ' 03 dftlC!UlIdos 2m 1937 lla . 3.169.617:154$834 
Reeend" 2m 1\137 RlI. 22,5h5:211 $090 
S1alatros POlfOK em 1037 R~. 3.797:380$050 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succorsal ao UrolfUIIY. Regullldortl de IIverlos e Repre

seotsolell n08 prIncipais c\õ1ndl!s de ArnerlclI. 


Europa e Atrlc •• 


Agentes em florianopolis 

CAMPOS LOBO & (ia. 
RUA PEL1PPE SCHMIDT N, 39 

OaLtCl pi,uliD":' t;"',",1II I083~'t!Jut. Ttl . • ALlIANÇA~ 
EKdptorioa em lIaJahy, Laquna e 

Bl1IIDeaau. Sub-Apnt. em LaQ'M


J lZ-P) 


1
_-Sandall-aS 

de tiras 
para verão 

CALÇADC)S 
de todas as 

qLialidades 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cintos - Chinelos - 80
nés - Luvas, etc. 

Artigos par a sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

«BARREIROS» 

l.l~eureux 

Depõ,ito: Rua C. Mafra, 39 

-~- ~7 

PARA O NORTE: 
T UT OI A: Chegará no dia 26 do correnl t>. sa indo no 

mesmo dia pRl'/I. Itlljui, Santo,;, Angra dos He is e lUo dt> 
Janeiru. 

COMTE. ALCIOIO: Chegurá dia 27 do correute, sa in 
do no mesmo dia Jl!l l'!1 Purli uoguá , ~antoii , 1~lo (l e Janei· 
1'0, Vi tó l'ia , Carav t.'llls, Ilhéus, S. Salvador, Ara0ajú e Re· 
cire . 

DEF ENDA OS SEUS lN1 ERESSES, DANDO PREFEREN
CIA AOS VAPOI~ES DO LLOYD I;lRASILEIRO. 


Agellc ia- Rua João Pinto, I Armazern - Cáis Badaró, 
receberam essas imporlan
tissimas iustruções nas es(,o

9 - l'hone 1007 12 - Phone 1338 las que frequentaram.I!------.---I 
H. c. DA COSTA -- Ag~nte 

rSiemens Schuckert s.A.1 
Materiais electricos em geral 


DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 


Installadora de Florianopolis 
R. Trajano, 11 Phorte 1674 


510 V 13,' 


MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instal 
lação? Procure obter na INSTALLADORA 
DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 

SIEMENS, com absoluta garantia. porque 

R. Trajano, 11 Phone 1674·'I!......:.:,::;;..._____é_o_m_e_l_h_o_r.___.....:........:...;.,;.-....,!
(asa. Electr,-ca 
fiO!! V-- I P 

vende medidores e 
installa os «quadrosn 

para os m e smos. 

Preços modicos. 

Rua João Pinto, 14 

Se l'viço garantido 


~---------v.N~~8-!l~ 

OH. OIRLNR MOELLMIII 
C om pr4!ICII no~ hospllllla 

europeu~ 

ClJNICA MEDICA 1'.11 
GERAL 

CODsulJlIS dM 10 ás 12 e 
dll8 16 ás 18 horas 

INSTITUTO DE ELETROCAR
VIOGRAPHIA ClJNICA 

Cura0 de aporfelçoamento em 
doença. do ooraçAo l dlagoo.
tloo prectao da. moleiltlal cal
dlacas por Ira~o8 electrlco8) 

C~~~A~EDO J~~:~l)(). 
NERVOSO 


OABlNE'rE DE ELFoCTRO· 

TERAPIA 


Ondu annas, Raloe altra-vlo

letal, Ral08 Inlra-nnaelbol e 


Electrlaldade m6dlca 

Laboraterlos de Ilcroaoo

pia li lúlpel tlllllic:u 
~:~~=.~
5e WUlHlrmann .de ' Hecibt , 

J::U::::' d~ sr:=,~f1.:~, '" 
~~l:med~e~::,(~-
de AlOheID. ZOndec ... .llata' dJa

:o. posllcopreoooe d~'~a"!!~ei)' 

=8I~:O:~O..,~ ,. .c-............ 

F"n.MaehQdb. 6 

Ttic9boa. UII6 

I'LORlANOPOUS 


______ _____.__ 

____....._____•________ 


Carlos Hl'6pcke S.A. 
~ 

Matriz: FLORIANOPOLlS 

Filiai.a em: BJumcnau, Cruzeiro do Sul, L8ge~, 

Laguna (1 S. Franc18co-~IostrUli rlo em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

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

IImboo de urnll ecoDoml1l lIurpreheodtnte, paI:!; '"m 24 
horco CODsomem meDOS enerlJllI electrlclI do que um 

ferro de eDIJOmmllr em 2 boral de serviço, 

14,sritemos em depósito tOdl:8S8 peÇ8.88º~~~~ .:' 
sslentes e 'meBmo' mecanllimó8 completõs;,' 
~ ~"'~~i,J2~~r~~i~~o!)~rO~iie{lii'l«*~r60 .lId
dfdoa 11II1II.dIÍliíiDÍeill~ ~fu . oecajljJá~ de,:,~Ii~rdllr-

:::4~OiId:a!'!:-oa0: ~p~gIO ~ =rWi~itt:ri:Q:%~ 

mação das 
novas gera

ÇO-es 
Não bastu, por ce rto , aJlren

der a ler e escrever. E' mis· 
~~ q~~~~CeaSr s~~~di~e~\:~d~: 
~:~~~~'1de e à moral, li hi-

Nas escolas modernas \l 

xisie o loú\'üv.,j e lulh,nh .. .:I e 
ensinar ús crianças noçõe~ 
gerais de hig it>ne. As meni 
nas ma iores uprendpm, em 
cursos especiais, higiene do 
lar e, sobretudo, puericuJtuflt 
alim de melhor se conduzirem 
Quando mãis. Tarnbem en 
tre nós esta educação vem 
sendo iniciada e se muitaM 
mães guiam inte ligenlemente 
o trato dos Hlhos, é porque 

ni~~',a~~: ~s~oUr~~~Ç~~ ~!~: ;~ 
~~~~~ t~~b~~~~oe ~~ ~~!:~i; 
médica, a situação da in [;in
cia tem melhorado, sensivel· 
mente , em todo o país. A 
educaçiio sanitária das mãis 
deve, entretanto dHundir-se 
nas c lasses menos favorec i 
das, por meio ue publicllções 
bem claras e compreensiveis 
e de palestras fe itas por en 
fermeiras vis itadorss. 

A propu {.[anda sôbre a me
lhor muneirll de alimenlar 
os be büs já conseguiu a tin
gir grande nÍlmero de mãis, 
sobretud o das que vivem nas 
capitais e cidades de maior 
população. E' imlispensavel 
prosseguir nessa c ruzada la 
zendo com que todas as m,iji 
apt'enuam !l evitar as diarréi 
as, res ponsáveis pe la maio
ria dos óbitos dos lactenteM, 

~:mll;=f~~ ~~~ ~~ ~~;fc~: 

desordem se manifeste . Em 
g·erul os pedil.ltras prescre 
vem, alé m do regime alimen
lur, os caseiua los ue cál c io 

especia lisla, logo que essa 

:r~ J~lf~O~~:~:~ ~e~i~~a.o~:i~ 
combute a diarré ia das cri

~~~~8Sg:md~: :~~~w:~ ~Or~lp:~
da restauração da mueosu 
lotestinal. 

A refórma do Instituto 
dos Comerciários 

Rio, 23.-0 ante ·prejeto dI! 
refórma do Instituto de Pen 
sües e Aposentadorias dOR 
Comerciários, cujas idéias gOl
rais já foram divulgadas. está. 
publicado, para eleito de re 
cebe: sugestões, no «Diário 
Oficisl - de sábado. 

CASA 
Precisa-se alugar uma casa de 

moradia, para casal, cujo alu
gueI não ultrapasse 100$000 
mensais. informações na redac
ç1!o do «Estado». v-It 

OR. NIUL B~IBIII ~l' 
CLINICk GERAI. 

VIAS URINARIfS 

Especialista em iiiolest.. 
pleuro-pulmonares (bron

chites - asthma ~ lubtr· 
. culose, e 1;.) . . 

FtConsultodo! IN Jo&. PIa

lo. n di. 14 ,. 16 IMIH.. 


- PMII. 1595. 

Ru'deft('~: RIM Joio "'- 
... t (SobrJ--,.... nu. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:uberculo.os
http:pare!.ls


I o Estado 
Diarfo Vf!spertll'o i·(~p;;S;~~N;~~·~;·~;~~;H;;;~t;:·1 

RodacC}!o e OItlolna. , 
ru, Jo1'.o Pinto n. 13 e. Transporte rapido de passageiros e cargásc()rri/()s vap(iresi.«c::~rl ~. 

Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargascom ' o "apor "M8J,,,1Te!. lG::2--Clt. postelt39 

: 	 j 
: SAlDAS MENSAIS 120 P:TO DE FLORIANOPOLIS .il 

.-\ano 41J$1JCO 
Semot'ltre !2$OOO ft 

'frlm6ll!re l2$000 

lllêa '$(1()() , 

Num~ro ayu)eo 1200 
 : ~~~I~~a Fft=jl!~~~:s?r;I i~~~~ 1	 Linha' ~!;~~~~PUlii- O_I!., ,,";;:' _": ': "" ' ~ 0j~~l LiIl::c:~aOI;~~R;ra:eCi:::Cir~ 	 ' ;~: -__ 

Transportes de passsageirosNo Int~,Io,; .I •
• e cargas. , 	 ., Transporte de cargas Transplilrte de ~arcas.

AII00 

&lmeetre 
 4f>IOOO I~ 

Trlme8lre 
 =1 	 · - ... Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max. . 

• »«Anna- • 8AIInonoloa lD&dlanle conlracto i 	
: :~~In~.repcke. : ~~ dias 7 e !!2 dias 2 e 17 I 

o. orlgloal., mesmo o!o publica
dOI, 0110 serlo <Ie..olvldol. 

1', 

• Saída ~ I hora da madrugada, .• 
. r .-.' Embarque do Srs. passagei- Saídas ás 18 horas p. m'l Saidas á 1 hora da ', "'.•••,:,.,;' ros até ás 22 horas das 'Ies-	 madrugada. . 

anlloo uolpadmo i peras das saidas. \ 
iitl Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até 8rdens lIe embarques até _ ,'i 12 horas d~~íd~~~pera s das ás 12 horas. I ás I~a:a:aí~~~~eras . !>:';i 

'a:f:~D:~86e~~~~:a:;;'iã~ i 

Parteir. legalizada 
O delegado de Hygicne do 


Ilorescente municipio do Caça

dor, onde há dois hospitais, 


I 	
: Observações: ::,.':.~';:~J~~t:';';.':::~:::~· d~' .~::',~:t':::, d:",,~:::: 'tquatro medicos, etc_ elc. e ne Carga - Correio Passageiros . 


nhuma parleira regislrada. pro • E' expressamente pr?hibida a acquislção. de passagens a bordp dos vapores. •
Modernissimos avi,ies JU 52 ligam com a maxima 

segurança e pontualidade:
cura uma parteira formada, que Todo o mOVImento de passageiros e cargas ê feito pvlo trapiche sit. á ·..•· , 

queira ali trabalhar, podendo. • «Rita Maria».BR.",SIl, - 1.! IWüUAI - AI:WENrINA - CHrLE 
si quiser igualmente trabalhar 	 .. rara mais informações. na séde da"BOLlVIA .- PERU' 
no Hospital. Qualquer informa Brasil _. Europa em 2 dias • Emoresa Nacional de Navegação Hoepckee
ção. com o dcle!:ado de Hy!:ie : 	 á rua Conselheiro Mafra n.· 30. .. . . .i:' I 
ne em Caçador. Sindicato Condor Ltde.
:53 30V'.I31 Agentes: _ . CARLOS HCEPCKE SIA. ·~~~~~._~a••••.a••••••e ••••••••••~~..... 

nUA CONSELJ-I ElRO MAI'HA , 34 - Florianopolis Alarmante a situaçãoTELEFONE N. 1.500 
dos retirantes em 

Minas Gerais 
u.!SI8!S"! 

BELO HORIZONTE, 2:-1 
A situação dos retirantes 
nordestinos que se encon
tram em Montes Claros e 

SAIGUEHOl Irman~3~8 ~o Oi'lino Es~írito.Santo e 
(f..... III.i) Asylo de Orp~ãs «São VICente Pirapõra é alarmante. Da São Joio I Slo João · ···· I ~j

"primeira daquelas cidades 
E' o uoico rortificante no informam que está grassan


-muodo com 8 elementos do ali um surto de variola 

loalcos: Pbosphoro, Cal ~e Paulo» e que mais de tres mil re 19 de JunhoeJo, ArsealGIO, V4DlIdlllO, 	 tirantes estão socorridos peColo:idir.do /I~ festividade1J do Congres~o Eucaris ' etc. Com o MU uso DO 11m 	 la população local que jático, Que se r<~liz&rão, nesta c~pital nos dlos 28, 29, 30 e 31de 20 diGa, nola-se: de Melo correnlc com as Je DIvino E~p ; rit" Santo, o Irmão está esgotada de tanto lhes GRANDIOSO SORTEIOl' - l.eVIIntamento i~ral Provedcr m~nd~-me Que avise a lollos os liéis que IIS festa!> prestar assistência. 
dai fôrças e volt. Immedll do Orago delll/l Irmaudade serbo cel~brad8s assim: Acrescenta a informação 

que as igrejas de Montes Relação dos premios que distribuiremos ,no .• :e.. do 1PPdfte; NOVENAS: - Terão Inicio no diG 2 de Junho. ás 

2·· -~reclmealo pOi 18 hores 
 Claros abriram suas portas próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição;; 

completo dai dÓles de ca· para abrigar os retirantes 8 nllo ser a habitual de 1$000. ,·.SABBA DO 10 DE JUNHO: - A' noite, leilão dv, 

-beça, lal<aoll e nervo,I,· prende/!, rm f"ol e too edilicio ,lo Asilo. 
 que passam fome e frio. Para que todos possam tomar parte nesse lormidavél 
Il10; sorteio, resolvemos REHABILITAR GRATUITAMENTE,'!DOMINGO 11 d. JUNHO: - t'vlls!a r( z~ da ás seie e 

3"-CombIle rldlcal da mei/! bor~8. ((m C( rrmunhiio d }s Iml\ J~; á, 10 horaR, VENDE-SE ~~i~J':3~ todas as cadernetas atrazadae, cobrando sómente ' o" 
.JepreuIo oervo.. e do CIII· M\s!8 solennz. com ~.rll1ão ao Evangelho. com 106 metro!! de frente, por 

sorteio a correr. 

~lo de IImbol08 SEGUNDA-FEIRA 12 DE JUNHO: - Mi5sa rezddil. 800 de fundo, situada ou ci
 Os prestamistas que queiram gosar desse previleglo' 
1CIl0l; ás 8 hora" e lr.dr.iohR cCom b,' nção. As 18 bOTas . DllrllDte o. dade de Biguas8u com duas deverão trazer suas cadernetas a nossa séde ou 

... - Aqlllenlo de peto rus dias, 10, 11 e 12. hdverd, ti noite leilão de preDd4~, em casas pequenas, calesal. gran remete-Ias por intermédio de nossos agentes. 
I rrenle ao edilicio do Asylo. de mandiocal, pastagem e ma..rIaodo de 1 • 3 ti/os: 	 O premlos são 08 seguintes: 
, - O SIopenol f ama IrID Pede-s?, J:urlan(o, so~ Ué Is lr,j Ds!erU, m SU8S oUerlas to corrado. 'l'rata-se com o 

.de deIcobcrUt ldeolllica.- de massas par" os Ires dias acima, ilflm de melhor abri· dr. Fulvio Adocci, t\ rua .loão 1 Premio no valor de 0:000$000 
0pI0II0 do dr. Maooel 50.- Ihdnrllr as r.5\II'. Conebtorio da l·mr.nd~de do DiviDO E,plrl Pinto, 18 (sobrado). v 115 1 Premio no valor de 200$000 
1ft deCosl.., to Sonto e Asylo de Orphã, .3.10 Vicente de Paulo» em 1 Premio n(l valor de 100$000 

!"Iorlenopúll~, 2 de Moio de 19.>9. 15 Premios no valor de 15$000 
O Sp.cre'ár;o Contra o extermínio das 30$00010 Premios no valor dp. 

QUlrto plr. Ilugar 168 j. OCTAVIANO RAMOS 35V-:W 10 Premios no valor :)tl 20$000 
------- borboletas 10 Premlos no valor de 1~$oOOAluga se bom quarto para mo, 23 - Acaba o govêr 10 Premios no valor de Isençõtls

casal ou solteiro. Tratar no no de criar o Conselho Na
«Café S. Pedro., rua Felipp" 	 'cional de Caça. que se lor
Schmidl, nO 1. 	 mará de representantes de M I L CONTOS
152 v·2~ 	 , 'vârlas classes interessadas, Sorteiaremos tambem um bilhete da Loteria 

seguindo-se a elaboração 	 • •Federal, extração de Junho, de Mil Contos:definitiva do Código de Caça 
cujas artigos vigorarão como.18. ~IC1RDO 	

' . 

lei, regulamentando o co
.. 	 Não"hesite' porque: 

.' 

mércio de péles e plumas 
bem como protegendo o que 

.... 
Se rico quereis ficar 

temos de mais notavel na 
' .:\. BotISMAI 	 tDe moeda boa e legalnl'ssa vasta fáuna. 


i Ex-chfil.de cll- Uma das medidas que já Inscreva-se hoje mesmo 

.. ~ ..... ,,,/é. do 	 se anunciam e cuja necessi Na Crédito Mútuo Predial ,\ I{;:

dade de há !muito se fazia 
.. 1;- iHo8pi~a.l de 	 ~~~:~ ~ea~j~!~~Çã~o~O a!:; A qu~ menos promete e I que maior númerO •.. 15;.."< 
.;:1 Nuernberg de borboletas, coisa que de premios entreg. I 


assume proporções de ver· 
(Pro1l.L.Burkbardt dadeira Indústria e que tanto 
 .....t.........~.~~l'..
e B.Kréutér) 	 enche de borboletas a mala 

~~mot~~~~~ia :~~r:~c~a~:~I.---------_·o·-·------_':' " ' '"_ __ 
do Distrito Federal, tão co-	 ....... .... je""",
:Z~~~:~éim ,..;; I> l~ridas . outróra e tão pobres _____........."""""i!~'!éC,i0! .ií..... ,.;o;.;;;i;.c ~~ ___
.?;,?,!'.. iiiiiii;i.;. "-'" "' · ' ..;'L,i':ioi-; 

Alia cIrarIIa. gyue 	 ~3~;tl~6n~~:~~Z~~~ra?u:~:e~ I.. . .
=ruC(~!e 	 ~:r~JYf/:8'rr~:~~~aà~br~b;::Nlohl "IERIDA que resisti 
QraraIa IAo .:v.temag~I~~8 ~0~~~~~~e jtag:~~i·i I lO UIO d. 

~CL<!!~~~!:!,~!~~~R2!~Â ~~~~ i~.~~~!~~;.~ I 
eDOta rua· NOVIDADE que resolve'" o seu ca.O, Doe veJamol CNIUdlCladOI 

&e~ea JunJor, 20. - M'axlmo iglDo, Carta para: em ',plet.. &ao alerMMDtN DepolUarto aNta oapll&l: PIlABlt BTO. AOO8'T1NRO 

L-T_8_Ie_P_b_OD_O_ - _1._18_1--",CAIXA POSTAL 1849 _S. PAULO ~a:'U:::ed~~p~:r=~ p.1a R_ CoDMlbebo 1lar..-18 _ 
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6 O§STADº. 25 de Malo de 1939 

D~asP!~I~~:~~;~;:~j!t ,EmPrãsür:Sh:ie ontem eil BRiN~DES"DA 
OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS I Santos, 24 (-A Tribunl1») - O govêrno do Estado SORVETERIA f"!LORT n 

Consultorio: Rua Trajano, 18 ,do Hio contraiu um empréstimo de 25.000 contos na Caixa u: '. ~ .A. 1'1. 

Diariamente das 10 ás 12 e das 4 âs 6 horas I Econômica rIuminense, a que há poucos meses foi dada 


R.lideRei.: PhoRe 1565 organi~ação autônoma e cuja presidtmcia [oi conHada a 

~~43~__..___________________~-~~_J~~im~~~~~. politico daquelc Estado, o ex· deputado João 2.0 SORTEio 


.. d' d P .; O Banco do Brasil e a Caixa I,conômica continuam Plano 5to. Antôniof"I 1 Ra 10 e 	 ans assi~ a acudir as fi!lança~ .estaduais, desde qlJe já .não é ·da ,""'oera 	 posslvel apelar' pura o credIto e:<l,'rDo, de que na prImeiraV ,..,.. Nas ondas de 25m.2~ e 25m.60 a República tanto se usou e abusou. 	 1.0 Prêmio - Uma bicicleta para ho-I 	 II_I !ESlaçã~ "Paris Monr~al» i~radMrá o Deve·se fazer votos para que não aconteça li es- 2. mem ou senhora Valor 'í00$0ü0 

FAZEM ANOS HOJE-:---I ~ó;~!~~~ _~r::~::: no:~:s ee s:::~íf;~~~iL ~J~~~:~~~:~o-=~_s~~edell_~:,?m OK.'~rf~dores ex- 3.
0 

0 

__ ;;;-h~~e~I.~~~_~~,,:~~~~no pa- (iOSOOO 
50$000rcr;r~é: ~~;eir~~egas Moura Au-I~~n!~~~af:~:~op~a:i~II;:::.eY~a~~~ill··-~'------------- I ~:: =~~ac~~~isa pa,:a ho~em 30$()OOe 

20~OOOsos:ri!V~;'Q~~~a ;:e~~ijl~na Dj~co:a Pad~ li r~~~:~: :_r:n;~::oa:õe~o:; :::;::U- ~ UItllma ~o r a e s portl:va arc~~ar P:L~S~~ ~s~~ei~nibusr.."
(arvalhG Fraga. 21.20 -_ Idem, am espanhól. - Touo> uS 4 UC itrmina

(I
.Srs.: NabdJcOSDUarledsIIT~a~ Anibal ~U~ == ~:~éae~:J~~~UêS. ~f~~~.~I~o~r~d~Sú~~mop~i~~~(~
Imd<O e r. ,zenan.o elxelra. I 22.15 -- Fim da emissão. 1 	 I Menina: Norma OrUga (oulo. . I -------- premIO terão brindes em lã· 
Meninos: Ermll da SIlva e Aderilo Fqria explodir o minas Gilletes, cada um'" 

Ramos. quartel Regimento . ... dezena no valor de 5$000 50$000 
S h It ! - O festIval do Flguelrense I DepOIS do destile, o pre- VALOR TOTAL DOS BR.INl)f'S -:'-IO;-()-OO

m~~~tl~ru:~ ct~~éc~'ih~F.NzOi\rs, i Liverpool, 2,1 (U.P.) - 'l'l1I'- ti . sidente da l~epÍIblica decla- -- '" 
_ ' , I mas de investigadores espe- ?menagean~o. o SI': UI', AI., rará inaugurada as oliIDPla-1I 	

N:io se pagam Vales com emend<ls ou rasuras..'iOlL\))()S cializados procuram, com o tamlIo. Lob~ GUImarat;~. s~- das e, eID seguida, os atletns 

(om a srila. Ana Leal, contralou máximo empenho, em todo o cretano da.I<az;,uda, o J< I!-(~Iel-, prestarão juramento. 
 Não me re~ponsahilizo por perdas. 

O brinde premiado será entregue u'1icamentecasamento o sr. Dalio Nunes com- condado de Lancashil'e, o I"ens~ re~h;mra, no proxlmo'  ao portador do vale. ..tiI'pelenle alliclal de alfaiataria. ' IButor do que se acredita seja domm,go,. mteressan!e e atra- O S. Crístóvão quer I Os ~rindes premiados e n:io reclamados dentro de 

H.\lIII,IT,\ÇüES I de elementos do I.R.A. (Exér· No primeiro :ncontro da og~r _em, an, o? ~ 


_ ; a última tentativa 	 terrorista ente lestlval esportIvo. J' S t 
t5 dias após o Sorteio, perdem o direito ao mesmo 

No (artório do Regislro Civil, es- cito Repúblicano Irlandês). t~rde, contenderao as a;:ul~l'- ~JO: _5 , O. S. Cflstov,lO, Este Sorteio em Brindes estí de conformi- . 
lão'se habilitando para Cdsar-se o SI Um individuo que SI' pôs rldas turmas da AssocJaçao que vem reagIDdo bem !lo I Liade com a lei .15.524 de 14 de junho de 1!J:!? 
capllão reformado Valdemno BOllifd~ I' imediatamente ~m luga, -arre Atletica ?o}'es?uro do E.stado p:e~en.te camp~on!lto" carl~
CIO do Llvramenlo e a srlta Adal- messou, através de uma ja- e do Hu p( "e Esporte Clu~.le, ca, • l~oS um mau iníCIO, es I o Proprietário
glsa Sucupira de Marrocos nela do ginásio do quarlel do que vem cumprIDdo boas ta~á livre durante tres. do

_. Kin"'s Liverpool Regiment "p"rtormances», men'ê da mmg,os, pretendend,? Jogar ·:mn----------------~--.....! 
Senhorita, ~xllll. qu~ seu nOIvo jum leixe de VInte cartuc"o~ bem CUIdada consWuiçiIo de e.m Santos dürante esse pe- 200 18v.-:! 

use chapéu R.\3!I>NZONI de celigoite. suas represeotaçiies [Jus <juais !'lodo 
HóSPEDES O referido quartel é utili, fli-(uram. :valores do luteuól -. -----------------------------

Eslão t.ospedadas no GIÓria.Hotel! ~ado principalmente para alo· ex~r~-oIICJaI: '.. . Waldemar esta 
as seguintes pessoas' Alberlina RI- '.lar os re~flItas ainda em pie I !bt~elre_nse e ramandB:re aprovando A televisão no Rio I Descoberta uma jazida de 
beiro (arlos F Ta;ga José Derval Ino periodo de treinamento. medImo lorças na prova prIU- RIO, 25 - Waldemnl' bri b M 
Pefel;a N09ueif~. Pedro 'Vila! Santos' Os soldados apanharum do cIpal. Trata-se de outro pré lllOU no campeonato argen- RIO, 24 - Derltro de quinze ciná rio em inas Gerais 
dr Julio Paul:: TlelzlTIann e Le.ndr~; chão o feixe de clirtuchos de 110 que llrymete ,um desen- tino, jogando pelo S. Loren- dIas, o 1~lo vai conhecer a kle· 
Ribeiro Gonçalves Melo iexplosivo e o mergulharam rolar eqUilibrado, Gado .o pre· ~o, cujo <onze> derrotou, visão. Após o grande sucesso Rio. ~5. - O sr. Luciano 

• !na água, evitando aHsim uma pa::? de ambos os cou,juntos, domingo passado, o Rivel' que exibicões de tal ordem al- .Jacqlles de Moraes, diretor 
_______.___..__ i explosão, cujas eonsequen·. E de ~sperar·se, pOIS, pe- Plate por 4 a 2. canç3ram em Buen(Js Aires, por do Departamento Nacional da 

• . i cias só poderiam ser as mais lOS t atrallvos <!ue reune. o 	 ocasião do Congresso Poslal, Produção Mineral, comunicou 
A VISita do general deploráveis. Cel';ilme ~sp~rttvo do SIm- Mil pesos pelo "passe» surgiu tambem a idéia de uma ao ministro Fernando Costa 

Góes aos E.E. U.U. i 

I 

_ - pátlco gremIO dos eal~õ~s de Gritta realização semelhante nesta ca- que os trabalhos de pesqui-

RIO, :!4 (U. P.) _ A 7 de' Proclamaçao do gene- pretos.. l\?orJ"a ao estadlO RIO O pila!. sas minerais, exeeutados eDl 


Julho embarca no cruzador Iral Dutra em caracter ,~d~llo I,onder» numeroso calla d;ilad-qUif'ir A~él}~:SS:); Consultadas as autoridades D. Bosco, ramal de Ouro 
«Nashivelle», com destinC' I reservado publICO, do zagueiro argentino Gritta ~rasi!eiras e constatado o . seu Preto, possibilitara.DI. a des· 
aos Estad!'s Unidos. a missão! RIO, ~4 _ O ministro da pela importimcia de mil pe~ IDteressse peJo assunto, fI~ou e~bert~ de lima ,lllwlll de 
de oficiais, que, sob a chefia i Guerra dirigiu ontem, às Preparando-se para sos. pelo I?epartamento ~os Corrclos ICIuáb:I?, valioso minlÍrio de 
d .. general Góes Monteiro I últimas horas do expediente, domingo _ e Telegrafos do Relch, ass~n!a mel'eUrlO, 
integra a delegação militar I uma proclamação ao Exér- Preparando-se para o seu- Machado deverá ser do quc .0 chefe da exposlçao, --------.---- 
brasileira. cito, em carater reservado, sacional encontro de domingo, operado ~~~ee~~~Ir~~~I~~e Pr~:~~e:iam~~~~ 

~e~iz~~I,T~~f:~~ tI ~~r~~t~~ RIO, 25- O zagueiro Ma- germânico, viesse para o Rio 
treino dos mais rigorosos. ehado vai suhmeter-se a me- rom todo o aparelhamento. 

lindrosa operação. A exposição, que selá reali 
"Federais x Estad uais» zada sob os auspícios do De-

Somos informados de que Torneío aberto de Bola partamento Nacional de Propa-
J. BRAUNSPERGER 

o Clube dos Funcionários PÚ. ao Cesto ganda, terá inicio dentro de
lem o prazer de communicar ao commércio, clientes e ami blicos de Santa Catarina vai O torneio aberto de bola quinze dias, num dos pavilhões 
gos que transferiu os seus escriptorios commerciais para oferecer onze medal has de ao. cesto,. promo,:i~o pela v!- rr~~CiPaiS da Feira de Amosa rua Conselheiro Malta n." 84, onde espera continuar a prata, destinadas ao vence- torlOsa LIga .A~l~tlca Catar!- __' __receber as suas estimadas ordens. dor do espectacular cotejo nense, será mlclado, POSSI

Representante de: entre as seleçõlos dos [uno velmen.te a 31 .d? . c?rrente. ~---------~! 
cionál'Íos estaduais e re. derais .. A brrlbante lDlclatlva da I__ entidade maxima do esporte- Dr. Manoel PinhoCervejaria Catharinense S. A. Joinville 

Assembléia da L. F. F. base bar.ri!l'a.verde, está. sen- Doençss de senhoras PRrtos 


A Liga Florionopolitana de do pre.stl/[Iada pelas .malOres -Vlss urlnârlss-Opernções-
Arp &: Cia. 	 «A Espanha há deFUleb,,' reune-se, hoje, à tar- a,gre.rDIaçoe,: e~~artlva6 de Cllnlca médlcs-TestsFábrica de mfias de, em assembléia geral, a. F~o,rlanopolr", !a~endo pre· de glsodulss endocrluHS. libertar-se do jugo
Bicycletas e desnatadeiras MlELE 

,fi:!! de tratar da solicitação ver ·se que o mteressan~~ I CONSULTORIO: dos fascistas»Máchinas de escrever OLYMPJA 

Refrigeradores c Radios WESTJNGHOUSI' 
 'pedida, pela L, A. F. para rea- ~~~are obtenba o maIS Rua .João Pinto, 13 (sob)


lizar o seu campeonato no c p eto_ sucesso. Phone 1595 NOVA YOR K, 24 - Reali-
Máchinas de costura METEOR estádio «Adolfo Konder)). <? cC? Estado» emp~esta sua RESIDENClA: zou-se no Madison Sqllare 
Podemos garantir que to. solIdar!edade ao ~randlOso. ~m- Rua José Veiga, 186 Uarden uma reunião organi-

Standard Brands of Brazil Inc. dos os clubes filiados iL L. preendIlnento: envlan~o felICIta- zada pela Associação «Aux[- , 
Fermento Fleischmann F F. darão seu voto favora- çi!es aos ~edlcados dIret?r~~ d.a PHONE L199 lio tI Espanha•. 

vel à justa pretenção dos LIga A.t1elIca pela felIz IDICI~h-I:~7~OP~.~~~~~~~~ Um dos oradores roi o sr. 
laIeanos. va d.e. IDcreme_ntar nesta capItal I . 	 Alvarez dei Vayo. O ex-mi-Francisco Hauer &: Cia. a prahca de tao salutar esporte. 	 nistro dos Negócios Estran:Vacum Mobiloil 

Inicia se hoje o Cam O festíval do C. N. Certifica~os de radi 0- ~~i~Os~a~ohGlov:fi~~ot~ep~~~ic~ 
Vid"aria Catharinense peonato-Sul Americano telegrafIstas de l,a e Espanba há de libertar-seAldo Luz

Vidros em geral de Atletas 2.a classes do jugo dos fascistas, e a-
Lima, 24. - Amanhã, por O valoroso Clube Náutico crescentou: - .0 fascisDlo 

Sul America Terrestre Maritimos e ocasião da inauguração do «Aldo. Luz» realizará, no proxi Acl:a-se aberta, na Dire- não foi implantado na EspÍl.
Accidentes Campeonato Sul-Americano mo mês de junho, um interes toria Regional dos Correios nha pelos espanhóis,ma~. 

Seguros contra maritimos e accicll'níes sante Telégrafos de Santa Cata- estrllllrfogo, 	 de Atletismo, realiza-se pela festival esportivo, nougra e sim, pelos invasores 
primeira vez na América do mado da rua Bocaiuva. rina, a inscrição de candi- geiros, o que provocaráulIlll 
Sul, um desfile olímpico de Os fortes esquadrões do Avai, datos à obtenção de certifi- reação patriótica da nação.

E. Cocito &: Cia. :100 atletas. Assistirão aQ áto campeão da cidade, e Marcilio cados de radiotelegrafistas A guerra talvez esteja. t.er" 
Mácllinas para pedreiros, refrigeradores, fornos, etc. o presidente da República, Dias, de Haja!, bater-se-ão em de 1,' e 2,· classes, nas ~on- minada. mas ainda nã()(.há 

todos os ministros e os mem renhida partida amistosa. dições reguladas pela porta- paz na Espanha. A Espallha 
Perfumaria Dralle S. A bros do corpo diplomático, ~h~:J.a4, de 4 de Junho de ~r~! ~ 1!~:2r~: ::~o .~~~~ã~:Perfumes diversos e de superior qualidade Encabeçará (\ desfile o 

porta-Iiandeira da Contede-	 Os interessados deverão Esta reunião, a que eõmp.A vida de hoie
E. Haueper &: Cia. ração Sul-Americana de A· 	 instruir suas petições de receram mais de 10:000 petIprecisa do 
ProduclOS pharmaceuticos. tletismo, tenente Magalhães 	 acõrdo com as instruções soas, faz parte daCampaDb. 

P/!.dilha, escoltado por um I constantes do edital publi- Que tem por fim reUnir ruo
__"""'!!'.:"!"'_____________~~ Irepresentante de cada UID ENO ~~:. Icado no «Diário Oficial do Idos, para-auxiliAr Ó. refu,la, 

171 IOv.-alt.-1 dos palses partlcipantes. Estadq», dos espanhóis, 

o sabão 

~~II•••;. IIP 
da WETZEL & iGI 1\ .--JO] NVI.L..I..J.."'.)!A/i·Mi!fCâ rcwi8IJf4d1l 

recommenda-se tanto para roapa fina como para roupa commom. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:n�()(.h�
http:velmen.te
http:possibilitara.DI
http:p:e~en.te



