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BERLIM, 28 (c. M.) - A Alemanha fez esforç08 
I 

I 
reiterad08 para incluir a Espanha no acôrdo .milit,!,r 

. Berlim·Roma, mas o cruzeiro do marecbel GrerlDg as 
água8 e8panhola8 fracassou, porque o marechal não conse
guiu avistar-se com o gelleraUsslmo. 

Nota-se em Berlim certo desapontamento quanto à 
evolução da polltica interna da Espanha. Os c(rculos
nazistas admiram·se principalmente de que o general 
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I RECIFE 	 28 - EAtão ter- da Falange Eapanhola, que teria aderIdo, segundo seIngIaterra 	 li minados ~s trabalhos sôbre diz, tis }déas totali.té:rias e. co~preende .a n,::ce~~ida~e 
o censo dos mucambos exis- das reformas SOCiaiS, restrmgmdo a mlluecC\a na 

ED 
tentes nos arredores do Re- Igreja. 


Londres, 23 ( U. P. 1 - cire. Sabe·se agora que Observa-se de outro lado, com muita atenção,
O DA LINHA SIEGFRI 
primeiro ministro, SI". Neville 	 45.000 operários residem em os E-sforços crescenteô dos circulos tradicionalistas 
ChamberlaiD, enviou ao sr. 
Oliveira Salllzllr, presidente PARIS, 28. - Soo 11 ePi · 1por decisãa superior. /lcaoa
do Constllho de. Ministros de ~rafe .Se rA ve rd&de que 1I0u- de ~~r· enviado iI Espanlla 
Portugal, a segulDte mensa· ve sllhotngem na construção Iarim .d (' co~strui.r estl·~da8,.e 
gem: . da linha Si('gfried·.'., - O Ia Llllha Slegtrwd fOI resll

«Li com !I mf\iflf ~iI(i~lilçilo jornal ·L'Ordre» es {! rl'V~ : tlJi ltn (tpl"initivllnll'nte /lOS ser-
a declaracão. de v. ex ., feita .0 govêrno fran cês temj viços do ext'rcito». 
na Assembléia, a 2l! do cor- conhecimento, ngora. dll ra
rente. sôbre a ali/lnça q!1e, zão (Jue levou o FUrer a: _ 
de lo~go te.mpo, une o~ nos- lazer inspeção :mpre"isto ,< LUNCHE INDIGESTO 
sos dOl8 p8lses. e desejO ex- zona rortiHcada ocidental. Ao Wakson (Mississipe), 28.
pres8ar a v. l'X. meu al!ra· serem iniciados, há dezoito CerCA de 20U pessoas ficaram 
decimentn Jlor. essa. declara- meses, os trabalhos Ite cons· envenenadas depois de terem 
çl10 _clara e lUequJ\·oca da U·ução d<. linha Siegfried. as participado de Gm lunche h·i'), o ca pitão IIcon Cunha Cavalcan. • • 
politJca portuguesa, d~elara -I obras eram controladas dire- em uma sociedade maçãni- ti, pcrtence:lte à guarnição de • • 
çlio que rec~\.)eu a maIs ca· tamente pelo alto cODlAndo ca. Trinta foram hospitaliza- Alegrete e que se encontrava en-. I ~. 1111 : I.~*=1 •
loros,!, acolh~d8 nesta. pa.is_ e militar alemão. Em seguida, das. 	 tre os guardas fiscais. 
constitue valiosa contrlbulçaO a direçãc dos trabalhos pas- • 
à causa da paz mundial. Os sou paru o partido nazista, ! • 

:~~t~'!:~~~~~a:;'~~e:~~scl~~~) CV~ I~~·P~I~~~~t~~~~3~ e~~!~'il1t~~~~ UI. Arminiu Tavares - 8UOI08S. IIIIIZ••IIAIII • i.. . o!.~.,1. 'j
neste I?ai~, e o governo de do regime na construçüo d~! Cirurgião-Especialista ASSIstente do plol_ Sanson. 
Sua Majestade .espera ter, em auto est1'ada8. Os serviço~ do ! i Con.ul... d•• 10 i. 12 • d•• 16 0.18 - Joio PInto, 97 .ob. -T.I. 145 •
breve, oport.un!dade de ~gra- dr. Todt substituiram em Maio Ij • 
decer, de publico, a decllira · de 19~8 os o!:eiais alemães · • 
~o de VOSFa excelencia». Da fronteira oc'ste. I • 

Em outubro último, come- D J - d A UJ'O OLHOS, OUVIDOS, • 
Avidadehoie çaram a correr .certos boatos j r. oao e ra -NARIZ GARGANTA. 
precisa do pouco agradáveiS. Murmura· , '. 

va·se que 08 primeiros en· : E.p~ci.li,l. do Centro d. S.úde - Alli.tent. d. prol. San.on 
ENO=~ ~~;~~i~:d~esSi:~~~::e~t~ ~;~:~~ ! (onsuJllls dlallas das 4 ás 6 Ij2--Rud VI<tor Melrelles 24- Tel. 1447 : 

d.o não ha.v iam sido ~llti8fll.ló- - - -~... ... . • 
Manifestações de rios. AbrIU se, eotao, vIva Atuou-se ao mar, sen- IProtb,dd a venda de artl- •

controvérsia a r'espeito, entre do devorado pelos I D' 
patriotism.o _na Unt~O a dire~' flO do partido O (i ciO~ill b ro- s gos pO oneses em antzlg. 

SOvletlca soci&li sta e o estado maIOr , . .tu')S~lJ: aS8a ei VARSOVIA, 28 _ Informa m • 
trM~scou, 2/i -:."a se!-!!-'!Ida germânico. F~lrllu.I ordenadas 'oM~t.:e!l~al;erá» uindo este de Dantzig que a policia da Ci· . 

Re8SRO da UDlao SOI'W!ICIl, uo\'a~ . exp~rl:ncrus, mas os I nvi~ nave 'av~ ~l altura da da.de LIvre ~elcve, ~em 9ue se. 
deram-se n<?v~s uemonstra- relatorlOs sll.bre os resultndoa ~~z do rio iãO Francisco ati- satl~a o mollvo, ~ cld~dao po-. 
ções de patrIOtismo. . . d~sses e~su\Os mostraram·se rou-se ao mar sendo d~vo. lones CylSOW, ali ~esldente . • 

Quando a secretnrIB do alUda maIs nhumantes.· ad los tuba'rões O refe- Informam, ademaIS, que todos 
conselho central dos sindicli- O !l!to comando intel"veia, e r I o pe . r··d . tT a os proprietários de lojas de Ti- • 
tos, a deputada Cláudia Niko- pediu o arhitramento do pró · rl( o passageiro OI I e~ r ICd · genho!, localidade situada ~m . 
laieva, declarou que .se Iôs- prio Fiirer, que concordou em do, c.omo sendo o sobnnÍlo o lerrittirio de Dantzig, receberam. 
se necessário não SI' despen visitar os tl"I1olllh08 e assistir· med iCO pernambucano, dI'. La· uma circular do partido n~cional 
deriam apenas -10 bilitoes com ús e:;periéllcias definitivas, hor 1\I0t~. lIave?do em~arca. socialista, pela qual lhes fica. 
a deres!> nacional, maR, mui- que foram plenament~ con· do n~ l~oag~e~~~tad[~~~~~c~gB proibido venderem mercadorias ••••••••••••••••••••••••• 
tal vezes 	 esta somas, a cludentes. AR co nstruçoes ,do m;ço! na ' iio mental polonesas. 
laia inteira proJ"Ompeu em dr. Todt eshoroaraiD-se IHun· ~~_J:....___.~__ Finalmente, as autoridades de 
aclamações, .pondo·se de pc te do Fiil'er, ~om ns primei·lfi~tàl triste, mliD amOr , D!lnt~ig linham varejado a'res} Fugindo da Espanha Transfusão de sangue 
todos 08 a8sl~tenteR . ros oilUze8 . drsparlldos pelas TeDS broDchltef Sofres tosse 7 dencla d~ «chau ffeu r» polones entre cavalos 

Todas as vezes qUl' cada peças de :!bO mmR. 'd N l ' b Morawskl, autor da morte do 
orador evocava a delesa na, As conReqiiüncius não se R lei e osso .,en ar, 1 alemão Gruebner, nos incidentes Bayona, 2.3. - A húrdo de MOSCOU, 28 _ A transru
donal, os apláusos da a~sem- [izeram esperllr. O dr. Todt , Só te salva li CONTRITUSSII o verificados sábado em I<althof. pequena .embarca\,ão ~hega- são de sangue entre cavalos 
blêia estrugiam. .------ ---~ ti. é realizada no Instituto Ve .-_.. 

Sabe·se (IUe o comissário 
das Finança8, sr. Zverievm, 
anunciou que o orçamento 
da deresa nacional de I\lJtl 
atinge a 40.885 milhões, con
tra l3.!51 milbões em 1!l38. 

O oõr. Korotch enko, pre~i . 
dente do conselho do.s. co.m~s
sárl08 do povo da .u.~l"anla,
declarou: .Os 40 blhoes de 

::~P::: a~o~o:d?Ç~~=:ad:af~f~ 
pela paz, para que os nossos 
.kowhisianos. possam tra
118lhar tranquilami.>nte. mas 
le osrasclstas capitllli8tas q'Ji
lerem ~eclarar a guerra 
cc.ntra nos. aumentaremos a
quela soma e r~peliremo~ os 
fasclsta8, que Já guerreiam 
e le prepllram para novas 
guerras._ 

Vorochilov convidado a 

allistir à. manobras 

inale... 
Londres, 28_ - Os circulos 

britânicos autorizados anun
ciam que o 	 marechal Voro
cbllov lerá 	convidado a all
Ilatlr às manobras militares 
de 8etembro, bem como vá
rIol outrol 	 oficiais-generais 
da8 potencial' com as quais 
a GrA-Bretanha firmou acOrdo 
de 'aul8tênoia: 

À noticia é Interpretada nos 
.. melol polltlco8 como sinal de 
que aa881natura do pacto en
tre a RÚllsla e a Inglaterra eetá 
Imlno!nte. Sabê-se efetlvamen

. te ,que alprópoiltas britAnl

. cu lerão en.vlada'I ~!1 . ~oscou 
dentro dá pouco tempo e hà 
mOttyoe para .. aeredUar que 
•• o 1m4tllIalaJDeD: celtas 
p.lo lIo"roo IOYI6tleo. 

Os Inlcrnationul s~'u clc~cnll1ulupj e f~onRtruido. 
UlliCllJl1cnlc ,Jura o },cnu:::tu s4.'r\'i(,,'u de transporte 
de curgu. 

1\lais de 3:; nnnos ele c~qJ(:ricncin9 (!()nl atuto
C81l1inbõcs 1)C~ rrnitlirarl1 auingir IIUI alio ~rúu de 
Bperfcic:oulncnlo na f.i.thric ~a,;ãu desses "'chiculod 
e 8UII8 purlc!-' cOJni»ulu~ .. Lcs. 

l\lolorc~ p08~unles. IruuMluissi'Jcs. f~ixOH trazeirol 
e diffcrcnciae~ resislClllc8; IOI1{!.u rinus rt.:rnrçadas, 
molas forlc8 c fJcxh'ci~ e Inuilos outros curuete
risli(:08 conlribucnl paru n grande pO"Jluluridude 
d08 t!uolillbõCH llltcrnotionlll . I 

Adquirindo um Illlerllational. V. S. receberá um 
producto de alta qualidade• 

f 

CAMINHÕES INTERNATlONAL 
Á~~~t~para O~É~titdode Santa C8lharlna. 

M~~~ER;\~ ClA. . .' .. 
nu Coclelb c-tro j ,fáfrá 4.-Caix!hpós.t.!i]i'~~ 
EIId. 1.lqr.:"Wey-er"-FLORJANOPOUS 

e, 

mucambos, e que estes, na mesmo, democratas. Os relatórios recebidos na Alemanba 

sua totalidade aorigam 160.000 sõbre a situação interna das prov(ncias .verm,:lba~" 

Ilessoa8. Ii.hertad.as 'pelo general Franco parece~ pouco s~tJsrato 

·-0- · contra·-bando---n--a - rIOS, prlDclpalmenh) quanto ao abasteCimento e li falta 


. de trabalho. ilt 
fronteira sul A Espanha ocupa logar preponderante 1Iftlas preo-

Porto Alegre, 28 _ Noticias cupaçõcs g,:rmill~i<:as, porque, em caso de cont~ito n!lo 
vindas de Alegrete informam que Europa, seria a . uDlca porta abe!ta para o oc~ano, .18to é , 
guardas liscais alvejaram UIIl para u.m mllr IIvrf;l na _e ventualidade de um blOqueIO entre 
automov~1 proceden te da lronte- o Báltico e r. Medlterraneo. 
ra e que conduzia contrabando, 
estabelecendo se tiroleio. Nesse 
conflito ficou gravemente lericto ••••••••••••0•••••••••••• 

' I 

• 
• 

DE SYPHILITICOS •
EXI.:!'['E~l NO "IUNDO • 

'" II 	 II • 
• 

Morre diariamente grande • 
número de syphiliticos • 

P b t hili. 

usar o 

l"IlI.~.I.••::.":l:~".. 
_ ~ _ ~ ___ ~-=_ L;

NO FIM DE VINTE DIIS NOTI-SE 
: ' - 0 8an~uo limpo de Impurezae o bem e.tar goraI. 
2'-DeB8ppareclmento do manllestaçOel eulllneae de 

orlgo3'~~~~~~~:reClmento eompleto do RHEUMATISIIO, 
dores n08 0880S da cabeça, da fundo 8ypb1IlUco. 
e do t~d~~~S:~~~O;:;::'~,:!~ d:a~un~~~~l~~~~. syphllltlca8 

5.--.0 apparêtho gastro Intestlnat perfeito, potl o EU
XIR 014 n~oataea o eltomago e nlo contem lodureto. 

E' um depurativo que possue Ilttellado8 doa HoapllaJo,
de e8peclallstas d08 ?lho8 e da DYlpepala SyphlllUca. 

VIDROS DUPLOS - J~ s~ encontram á ven 
da con~endo o .dob~o do liqUido e custando me
nos 20% que dOIS Vidros pequenos. 

ara c0{f a er a syp . 8 
é um ever imperioso 

• 

:
• 

• 
_ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Em Pieklo e Szymanovo, ram a Salut:~ean-de-Lllz qua
nham sido quebradas as vielra- tro ~sp~nh()Js (p,e decluraram Iterinário de Karkholr. Os 
ças de várias casas polnnesas, ter fugIdo .de Santund~r. cavalos, como os homens, 
sôbre as quais tinha .sido pin- As autoridades. c~lDslderan.- distribuem-se em quatro gru 
lada com pixe a inscrição «Que . d.o-os como refugiados f oh- , pos sanguine08: O 10 grupo 
remos voltar ao Reicll»!. !tcos, mandaram recolhc:~os póde dar sangue a cavalos 

A imprensa polonesa qualifica ao campo de concentraçlllt. de todos os outros grupos. O 
os incidentes de «novas provo A unidade de vistas 4° grupo póde receber sa~
cações", e de «escandaloso- o t os exércitos da glle do~ três outros. DOIS 
tom dos jornais do Reich e de en re h d It 'I. grupo~ IDtermediárlos se ca-
Dantzig. Aleman a E: a a la racterlzam em que os seus 

- Um correspondente B8RLlM, 28. _«A compa- ~~~~~s Silr~~~~~:npa~X::nt=
zangado com a ração entre as concepções i- do primeiro grupo ou doador 

Argentina taliana e alemã, a · respeito universai e so podem tran9
do papel da ofensiva na guer mitir o S8U quarto ou recep-

BERLIM 2H _ O sr. Heinz ra, permite constatar a satis- tor univ~rsal. 
Hell, corr~spondeute na A- fatória unidade de vistas. e . O I~stltuto de Kbarkhofr 
mérica do Sul do .Westdeuts- xistentes entre os exérCitos Já aplica a transfusão de 
che Beobacbter., orgilo oli- dos dois palsos, tão estreita- sangue ~m operações pra~i
cial do Partido Nazista em mente unidos., - declara na cadas sobre êsses aDlmalS. 
Colônin, acusa a imprensa revista «D~utscl.\e\Ver. o co- Os cavalos do~dores p~dem 
argentina de baver «desen- ronel em dlspoDlbllldade con- pe~der, s~m. InCOnVeniente, 
eadeado uma campanha de de Von Schask. dOIS ou tres litros de sangue
excitação desenfreada contra O autor declara que as necessário para cada trans· 
o germanismo». concepções do conde de fusão , 

Pretende o correspondente Scllefen 8ôbre a ação ofensi- --F------ -- 
que suspeitas injustificadas va do exército em campanha orem nomeados 
e contrárias it verdade ro- foram justificadas pela guer- Na pasta da Fazenda, foram 
ram formuladae contra 08 ra mundial. NQ decorrer da assinad08 decretos, nomeando 
alemães que residem na Ar guerra, - é verdade.. - cer- para a carreira de cscriturário 
gentina. Declara que. se a tos peritos ml~ltare8 Julgaram classe D, do quadro VII, Dora
imprensa aleml\ quisesse pa- dever conclUIr que -a longa lisa Americano Freire e Oscar 
gar na mesma moeda à im- duração da luta era uma ca- Christóvam do Nascimento, 
prensa argentina. ba8taria ci- racterlstlca das campanhas para a Delegacia Fiscal de 
tar o que o correspondente modernas-, mas o supremo Santa Catarina; e Ollmpio
diz ser uma Intriga da pollti- comando italiano partilhava Segui da Cunta, para a De
ca interna e «ratos Indignos da opinião de Schltefen. lliiacla Fiscal de S(1)aulo. . 
de um pais civilizado como A Itâlla moderna vê nQ _a.~ . _ , ·c. ,. ,.. . 

certa questão da «mama» taque o melo de obter um Mov~IS ,, 8 , ~~~.o., .c c' . 
em 1938, as listas sempre fim rápido e vitorIoso , par~ ., PO~.,!1!:oHvo de Y~ e~.íDdem
crescentes de raptos de cri · uma guerra. A falta de ma-: se" ~rg~,n~~:';di~eJIOI móveis da 
anças e, mesmo, ca801 de"baR térlas _primas e a , rlque~a ,!!!~Iho'r , q\lal~d~êle, loel",I,,« 
dOlelrlsmolO. . geográfica 'levarama ,Itâl~a' l! ,Quarto de 'dOi r, 1 niI de "I· 

O correspondent!' sustenta J)rpnu.nclar ,,~e p~la.!l :...d!lcllºes , lllJo r 1 Mt1tl.6ria. Tambtlll Ie
tÀmb6m que li . Uuação o rei.: I'Apldsl. A\ camp&Dba da A- vc.. pot' Pf~ d'C 0«'1110, 
nanto na ArceDUn!h ; é . ldê,n.: :~t88inla P!oypu ·q.~..... PODo, um a"tomo"tl . Chnrolrto. Tri
Uea • de out/'Oll pàflleí d8"A;' tó' àe ...tata é justo. Ir t&al- IJor , rUI Boca,,,va. 111. PltODr 
m rloa do SUl, .. tí6aí o do éomallclo al.mlo, ItsS, I/U- It~~ 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO -Segunda feira, 29 d~ ~Ialo 40 1939 
R . • 

:O primeiio aniversário 1 -- ~! da linha aérea Rio-Lima : 
, Completou-se o prime iro 

UD O, com')çarlo em 22 de Maio . ''';:'''~L'~.'· Sela a sua , de 1938, desde que está _em , 

: pleno lun cionameDto a cha- :
\l\"o~T\a mada • Heta Atlft ntico-PacHi- I 


! CO» , que liga a Capital do ' 
.el\~efme\fa. i Bras il fi Li ma, em apenas ' 

: dois dias e meio de viagem,

i~~~s{~~~v?:/V iÕ~ S por La 

Nesta linha, <I ue [oi inau 
gurada so l) os aus pi cios do
ISi ndicato Condor Ltda. (Rio 

---l-!l ~; t~ ::f4!~J ·~ ·~·h-~ ·~.kt' '''~:~· ·'~M ' ;), ~"{''"~ o 

IBoliviano (Corumbá a La Foram amortizados pelo sorteio de 3C(fê Ab rll de 19;19'- -'- '-'-'- 
Paz) e da LulthADsa· PerÍl (La 
Paz a Lima) , j <i rOfam tran  75 TITULOS AMORTIZADOS POR 925 CONTOS 
portados inúmeros passagei  com aq ~egulDte8 combinaçõ,~~:ros. a ssi nala ndo o transporte

1de correspondeneia e cneo 
mendas aé ro-ex p~essas um ZFE XFJ XCC SGM BVF OPK 
desenvolvimento cada vez 

mais ascend ente e promissor. Amortizados com 50 contos: 


Para a aproxima ção entre SRS. VICENTE GAZINEU & (IA., n.goci.nl•• de C.lçado- Salvador-Baí• . 
os palses atingidos pelo ser- SR. AMERICO MENDES GARCIA, .nc....g. do da e.t.çio de ródio do 
vi ('t) aéreo regul l.l r ao longo Sindicato Condor - Capil.1 F.dera l. 
da Re ta Atlúnt ico-Pacífieo, SR. JOSE' EMIDIO DE SOUSA. negocianle e proprietária do Hotel 
estas comuni caçôes rapidi ~;; i - Central, em Pirapor. - Sio PaLito . 

=====;;;:::=============~_II~~~ see~o~~~:it(~:,~:~ ~~~;ti~~ : Amortizados com 25 contos: 
deroso e efi ciente , qu e cor· SRA. CAROLINA LAURA NORONHA MOTA, Trav." Quinlino Bo· 
responde, inte f:l rll lmen te, aos 429 - Par.(alxa Economica dp Rio de Janeiro c.iu•• , - B.lem
postulad os da «:\llIfcha ptlra ( ') SR. DR. SEVERINO REVOREDO, gr.nde propri.lario e um da. chef••
() Oeste», preconizada pel o d. Empres. Alcóolic. Brasil.lr. Lld• ., cxportadora d.
8' Sorteio das Apolices Pernambucanas Presj el ent n Getúli o Vargas. álcool par. todo o Br••il - Recif. - P.rn.mbuco.


Estabelocendo cont t1to com ,O S' sorteio das Apolices Pernambucanas será SR. •lo"RMANDO PEREIRA DA SILVA CABRAL, Rua 1.0 M.rço, 98
realizado no proximo dill :n. ás 11 horas, no recinto o se rviço trunsr,ceànico da Capital Feder.1


«Deulsl' he LuHlwnsa',. as I' t; .'do llri'giio da Billsa de Fund os PlIhli cos SR . G . MERBACH, prol. público da penitenciário da Ellado, Ru. Luí.
públicas vizinhas Uli Bo livia[l o Rio de .Janeiro. GÓe., 71 - São Paula.
(' Perú dispõem, Ainda, atra · 


A CAJXA ECONOMICA DO RIO DE ,JANEIRO. torna vés da Heta Allúntieo-Paci· 

público, mais uma vez, que a venda desses .titulos rico, de invejável comunica Amortizados com 10 contos: 

está sendo feita, nesta no'stll praça, por intermedio do ção aérea com o Velho Mun· 67 titulas no valor de 670 contos. 


do, cuj o ponto de contuc,to se 

Banco de Crédito Popular e Agricola tlllContl'll no Rio. Amortizado com 5 contos (Premio Unico)


de Santa Catharina (3) ~R . AN10NIO CORREA BERAL. índushi.1 capit. li.t. - P.u.oQuer ser feliz? 
AI.gre - Min.. G.rai•.

á rua Trajano, ! {i. no preço unitari o rl e rs. 9iSOOO, A/é Abril p. passadoconcorrendo annualmente os portadores dessas apo Em negocios, amores, ter sor' l 

lices do valor nominal de cem mil réis, li distri buição te , saúde e realizar tudo que iá fOlam amortizados 58.990 contos de réis 

de pre~ ios . em dinheiro, no total de rs . 1.500.0005000. deesja? Mande 1$100 em sello· Solicitai a relaç.ão completo. dos titulos amortizado!', na 


A VEIGA FARIA e escre va ao pro!. Orna r Khiva . , Séde Social ou ao Sub-Agente da 

Director da Carteiro de Ti tulos 
 Cai xa Postal, 407, RIO de Ja

neiro, que lhe indicará o meIO 

;~;;;;:.. ;;~~~~;:. ;;::;- ~~. °f~~~~~~i~ms~~~'_. ====:-=-::-:-:-::==-:-:-:-:-:-:-:-:-:~I e. ~~~~Phe;!~t~~ I Sul Améri(a (apitaliza~ão 
AUOLFO BOETTCHER, Florianopolis, Rua Felipe Schmidt. 11

Executados no Reich O Pló.imo .ort.io d••morlinçio ••r. reolindo em 3! d. M.io d. 1939 i. 14 hora•.
operários poloneses , ,Champanha Mi(hielon 41 
VARS() VIA, 26 - O ·Kur- :-----------------------~--~~~~~ 

jer Warqw.iki· anuncia qu eFermentação natural nas garrafas o Tribunal de Berlim con · 
(Syslema francês) denou há pouco á pena ca 


pitaI Be i ~ pe~ 80as por ativi 
 ~ a\e';;5\0 tOIR carinho ~..,:;J
A' venda nas boas casas. dades anti ·nazistas. Eotre as 

pessoas já executadas esta _~§e" ;~~~PorDistribuidores: S. T. A1HERINO & IRMÃO valll quatro operál'los polo. 
nesea dn região de Oppel E~~a~r~y::~mi~~~emc:a~~d~:~rs~e~ep~íI~ae~~~~~~~ \:.~ 
Se~undo o mesmo jOl'oal, faz4se o barba, porque contém (old cream. Termina- ,r,r-......J __~FLORIANOPOLIS 

do o ba~c, faço uma refrescante oppli 
caçõo de AguQ Dage lle e, como retoque 

em Bre~lau foi condenada 
:...~7!':'!:---------------....-:o:~-!1 tambem à morte outra pes • final, use sempre o Talco Dogelle, quev-li soa, que di stribuira pela ci o lhe dará uma \lpparencia impoccovel. 

I-----------------;.....------.Idad~ boletins c(lntra o na


zis mo.

Dr. Joaquim Madeira Neves Manifestação contra 

uma firma alemã 1:.-.-;;;;;;;;;; -,;; D- .............. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
Medico - Oculista 
BUENOS AIRES, 26 _ Cêr- O Reich e a inama;ca' 

f'ormado pela f'aculdade de Medlcloa da UDlver8hlade 

do RIO de llloello 
 I ca de duzentos estudantes Laboratorio de Análises Clinicas : COPENHAGUE, 26 - -c Os 

da Escola Superior Indus- I jornais dão a entender que 
Tra:llmeolo cllolco e oirurlllco de rodas a. molestlall 

dos olhol! I }~:t~;:~Ii~~ra~;ost~:rdaad:a~~ FCO, MIL10N DA CO51A CARVALHO II;!etráummanPPOr~~tdi~ln~aem~aàrqO~U~ê:S~!::o:' · . 
CUra0 de apertelçoameolo 011 especialidade, com o dr. em [rente da séde da firma '" 
Paulo Pilho. DO ServIço do Prot. David Sil080D, DO Hos alemã Labusen, cujo nome Ex- assi stent~ do Prol. Dr. Erasmo de Lima - Rio «Natiooal·Tidend4 anuncia 

pllal da f'uDdllÇão Gllffrfe-Gu'Dle do Rio de laDelro I'oi citado l.Ium documento Curso de especialização com o Prol. Dr, Abdon Lins -. Rio. que entendimentos jé. se fi: 
Completa IIPparelbllll'em pllra eXllmes de sua espeCialidade atribnido a Müller. Os estu- Prática no Laboratorio Cenlral da Marinha- Rio ?eram amplamente nesse 

Elcorl'h:ldade Médica, ClrolclI Geral dantes ex ilo(iam a retirada da sentido ao passo que 0«80
bandeira alemã do balcão da Análise de urina, léses, liquido céfalo-rachiano, sangue etc. ",ial Demokrated. pretendeCoosDllos dlllrlomeDle das 16 6s 18 CIl~Il . Exames de pús, escarro, mucosidades, serosidades, etc. que só começarão hoje ·' eni

CONSULTORIO Rua lolio Ploto 7 sob. Telepb. 1466 pren . da gra- .·A poli cia interve io e Reação de Ascheim Zondcck Idiagnóstico precoce Berlim. 
~ 888lDBNCIA: Rua TeaeDte SlInlra 57 TELBPH. 11121 deu alguns manifestantes e- videz). Reações de Wassermann, Kahn, Ktein, Hinton , As conversações eSlatãô·;· 

,-:::::;~~~;;;;;:;;;;:~;;;;~~;;:;~~~;;;;~;::;;;;;~~ ~ Vacinas Todos exames elucidação terminadas,e-"x~a~lt~ad~O~8 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';'__;0.;..-" Autoge~as . os para rapidamente 
I' . - --- .- ..- .. - - - - de diagnóstico. lá para 6 ou 7 de Junho o 

Rua Felipe Schmidt, 8 - Fone 1259 ;~:!S~~fifica5:r~ tr~~:;;cado
NQO se acovarde!Reaja contra a '---:'~-------------~30-V. O «Berlingske-Tioded· diz -' 

- 163 que o pacto germanó·dina-

I:====;;;;:=;;:=;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:, j!~~q~:~p~:t~n~~~~ouAl::'::h~ ;' 
à Letônia.!~,phi1is e Vt!nça-a!!! ---- Movais' · de açoNIo se acovarde! NAo espere que aa Impurezas do ~' , 

lallgue veoç.m li resl.tencho de . eu or,00161110 e que ~ .. " 
leua terrlvelS elI<lto8 se manlfeatl'm ImpledoMmtote ! .~ ,. • Df. Reínigi~. 
Bailo ser' larde demais! Nliu e&pert'! E' o melbor \> . ' Cof....  .*,0"'''0. CLlNICA -MEDICAg~r:~~~q~~j,~t':~te:~;'ISd:~, ~~'~~~I?-~M~~~?:: :-- ) . Molestia interriais' de.r.... ,a........,•••
TICA, DORES tiOS 1)8805, FURUNC llLl'IiE, E'. Z';,MA, ...... Senhoras eCrlançás Im 
DQ ·, CABELLO, URTICARIA, EMPIGEII, HEMORItHOI· Géral. . 
l'ERIDAS ioEBELOES. ERCPÇOES DA I'ELI.E, QUED-' 

DAS, sIo alguol do. mais baWlfS c commUJII aympto- acabamos de receber, em estilos os mais modernos. CONSULTORIO : 
. uI .da Impureza do saugue. O ELIXIR BKASIL. till911 Esmeradá fabricaçãO das Indústrias -Neve. - S. Paulo Rua Trajano; , . - Seb.de plaatu medicloalg br••i1e·lral é ..co06elb~do peJa elas' 

CONSULT~,. 'aemédtca do Braail, com3 o melbor depuratiVO do .an
.Recommendamos aos nossos clienles e amigos uma 9 ás' 12 e 14 ás 19 oru .t'::'te:~: tr=~:e~~p~R! ~~~~~~;:PBC~~ÊtI~g: visita á nOSSl exposição. RESlDENCIA: 

~~=~~1A,~Eã~tt cI~~~~°.f~~'! / ./ "é ~tif.~~~~ l~i,~78Preços excepcionais!=-~:~ sAu;sr==-::~ ,/
.... o ~: 10 r.a4ar • c ,..,ll/q_ 110"'- , Altende a chamadol 
.... • - peoe: 1'kari ..1lIreM - o , ••• lIado. ~• .i" \I ( : " ./ ;' ' ,75Machado" Cia• CASARua João Pinto - ~5ILIXIR .RASIL Telephone - lu5a ex. pOltal - 37 ..:'~C:::.l-::f:l~a af.,U~:I:'!I~~ 

.---. Depur•• Engord. ' ._ .r'
F L.o R I A N o P o L I S. ~~ul~·olnl~:::~::: n~~ =-___----------------------------.. ' 1 _ v.;..;.';.;.;·_·t'i v-17_________________.'S;.;. · - : · ~..rç o do -Sat.do. . 
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o ESTADO-SegÍlndâ.:telra, :t9 d", Malo ele WJ9 

CASA "IA. Q,.S-'t,.A'-~ o, 

Artigos de inverno para homens, senhórd~~ e criQ:~~~s, e~ maior 'e mais 
===~.=-:-_-===-=:.:~~:_-=--::-:_-= variado sortimentoI na CASA "A CAp,:I:fAli" 

146 Matrjz - Ru~ Con!elheiro Mafra n. 8 Filiei Rua Trajano n. 1 v.Jl 

: ••••••••••••••••••••!~•••••••••••••:! 
.": - . --j\-f--S~ -·-IVl · --~~·_ · -F~" ~ ... .-. :+. 

.. AconselllamoB o afãill&dt> LO~COIDE INDIANO de Sar- • ! 

" mento Barata. profe88or de Paruitologia da Faculdade de Me- .1 

• dloiDa de Porto Alegre. E' l!lfalHveJ na expulsA0 de vermes, • i 
• tal como lombrigas ox111ft18,' ancyloltomuB, etc. 30 aunos de • I 

• uso têm demonstrado a .na eflicacla. • 


A fraquo>za ph ~si( 'a t' " d('hi 


: Dl:.POSJ7ARIOS: : lidade geral é fi (lI' \lI!' duo 


('s~a imp/'('~sü" ,I!, i"ferioridad.'
:l1P.CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis : 
l"'nllllc as .:ollegas. :'-in periodo 

('s(:oiar (. [H· (·l·.i~o fUl'lifil 'Uf' a~
~~~~~~~~····················I ('riam:: ',; ('O!II o Hiol 'miro FOII


loura , (I for t.ifica"t" ideal. rccolU-
Cirurgião Dentista MOENNICH rsandalias . IIlB, u.ladn pda ,"cll iei"a hrasilt'ira. 
FLORIANOPOLlS Edificlo Amella Nello U Biotullico Fontoll l'<.o 1'<'81 a 111'11. 
Rua Fellppe S(hmidt SOBRADO, SALA N." 1 de liras 

as ellergias physi('a~ " 1II00lItacl. 
para verãoClinica-cirurgia e prothese da bocca 

App..elhamenlo renntemenla Idquirido, com todol o. CALÇADOS
IPerfeiçolmentol di technicl modernl. de todas as 


DIATIIERMIA - ALTA FREQUENCIA qualidades 
 MEDICOS ILLUSTRES 

TRATAMENTO SEM DOR o RECOMMENDAM: 

TAMANCOS MEXI
ESPECIALIDADE: 
 CANOS para

Pontes de Ouro. ou de PlatsD. SEM COROAS, para Imil.r 08 

~~!:'i~t:"~~i~'" ImPt!~~d~~~~t:.:"~~"'J~~~àd~~:t~':~u:,:::m~oD~~~ I
I~dll':~~~~P:~~g~dft!':,I.b~~8E~r~c~~~di~'D'ol~Ri.~~ 'n~e:, ~::~~~~h~n::~~~: 

Ilem dellCOlorllção da côr do dente. -- Branqueamento dos den 11'111 sidu o rr-,,"l1 allu. qUI' 
les. - Molestitlo d .. bocC8. -.. (Descoloraçlo secllcdlirl.). __ o Re ":111 1111' 1 J()"~rt ftlrtllr. :l

nés - Luvu, dc. 
secções de raiz. -- ReimplantaçlO e Implantação .. Therapls da I 

oh r i ~u\,;, t ) dt, ti fl'I'j'ilur",

ParadeolQ.e (Pyorrbéa) ...- cirurgia radicaI se/(undo Artigos para sapatei


o Prol Neomano. Berlim. I ros e selleiros 

Consultas: das9 ás 11 e das 13 ás 16 horas 
 Cortume e Fábrica 

As te"••, e lextas-feiras, consultas nocturnu das 8 dS 9.30 de Calçados 
 BIOTONICO FONTOURA Aos sabbados de larde não há consultas .BARREIROS. 

HGRAS MARCADAS. Ó1llllÍ4~~
A.l~eureux LLOYD BRASILEIRO I Colchões 
Depólito: Rua C. M.fra, 39 «PATRIMONIO NACIONAL» Colchão para casal 

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o NortE· a 30$000.--~(j~)O~ no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): .COMTE. AL21 Colchão solte ro, 
LINHA PENEDO/ LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDA. desde 18$000. 

LINHA UIOjLAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO•. 

CIDJO., -COMTE. CAPELLA.. e -ANNIBAL BENEVOLO•. para 

TUTOYA/FLORIANOPOLIS Travesseiros de pai na, (asa Eledrica V.S. encontrará naFRETES DE CARGUEIROS 
VAPOHES A SAIR: CASA BEIRA0

vende medidores e PARA O SUL: Rua Tiradentes, 3 installa os «quadros» COMTE. CAPELLA: Chegará no dia 31 tl sairá no 181 lO-13 
para os mesmos. mesmo dia para Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

Preços modicos. DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN OLHOS CONGESTIONADOS 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. Para Irritações C'oahlDctlTO" 

RUI João Pinto, 14 ao fumo. áCOO••cutlTca ..lOl~ 
ha. Gil Tlaqea•• ao. bcmboe d.Serviço garantido Agência-Rua João Pi:JtO' Armazem - Cáis Badar::l plKtua • d. flUft. ó hllll1DOK~ 

12 -- Phonc 1338 . I dada exc••lIlya ou deflclaDt••-=1~8-------v-.--9'!'!3~11 9 - Phone 1007 
QO "'8Dlo • á poeira. u•• dla
ria..."te alguma. qottaa ti. 
LCl"u1ÀCh. 

COllpan~ia -Alliança ~a Bahia» I 
H. C. DA COSTA --- Ag..:nte

Fundada em 1870 Side: BAHIA D8. DlaL.. I06LLIRII 
C(lm pr.stlcc no! hosplf/JI~Seguros Teneatr.. e Maritim08 

eDropeu~ 

CLlNlCA MEDICA 1111 
GERAi. 


Cepl;,,1 ~ RI. 57.000:000$000 

Capltnl Realizado Rs. 9.000:000$000 

Re&ervlI8 CODsullas dd8 10 lÍa j 2 e 


BeD~ dt rll'z (predloa e lerreDos) Rs. 16.0b4:SOO$749 
 d<1!'J 16 á~ 18 horlls 
INSTITUTO DE ELETROCAR-Stgulos rlfer'ulldDa em 19~7 Rs. 3.169.67i':11i4$834 DIOORAPffiA CLlNICA 


ReeeUII .' em 1037 R5. 22.M5:211 $090 Cura0 de aperfeIçoamento em 

51Dllllroll PCllOa em 1037 RI!. Õ.797:ÕSO$060 dooDoa. do coraÇlo (dlagnoe

1100 preclao dlS8 molestlal oar
dlsCl8 por tra~(l8 eleetrlOOfl) IVENDE-SE ~eCLINJ~~A~EDO J~:~::ÁDo-Opera com as mall~ modicas taxas em 'rlat, :'" t1po. ~charel " ~ NERVOSOtodo o territorio nacional OABINETE DE EU:CTRO· l>~ssóat (Est~eito). na naa 

TERAPIA :vai:k, ni'tl~;<com ,1,80 de 
Oudu curtu. Balo. aUra-vlo e 19-tiílts;de Iun lfot. bem co'I.tu. RalOI lDtra·nnaelbOe e 

E1eclrloldade m6dlca 'I Suecur!!.1 DO Urulruc-y-.-R,-g-UI-"d-o-re-. de ovnrlC5 e Rcpre mo u'm i]erreno; silo OI mC11U 
aeDtaolU DII!! orlDclpcltl d:llldes do Amerlca. ..btntorloadll ·II8rGict- Lam/'na GIUETTE AZUl mia. delocalidàde;';o" com ; 20 

Alrlec.EuroPa e Irtnle t 25::)0 . de lundOl-- Tra · fillllUlflft ,Glllica: 'ar como ! ~'r:i Caroltno Ullbarea.
EXametl de 'I=?para1'dla. I It.,-----------------.---_I~:~::. VltoÍ' çM'éirwle" 17, nutafe~":'::~~n .. ;d~~':Agentes em florianopolis 'ha. KabD e 8aôb.ZOI'IiJ 193 I~V.fl 
Dllpo,Uol> do., lIiIpálllclllDlo, 

·CAM.POS LOBO & Ci•. ~~l:med~é1i:~CC~u:. MEDIDORES DE LUZ 
dei.AlIObilln Zoodéck.~para:dla· 

RUA PELlPPE SCHMIDT N. 311 l:i!C~::;~~~~'da'arã"d.~ Precl.. V. S. de mtdldor para eu. In.tal  LJ T. lI1IDTO DA 111." 

(:i ililldo .,.rachl~1IO ~.... laçlo? Procure obter na INST ALLADORAdIl.. iIt»ltll If-T~ 1OtJ3- 1!iItI. ';'ti. ~~:;Jjj;(NCA. peeq.....C.=lb(110 •• DE FLORIANOPOLIS o medidor marca ==-..~..:
ctIItr.~~_

SIEMENS. com abaoluta larantl.. porque&atptorlOll em ltaJahy, LafjJUAQ • Fem~7í'-ii&liQdo, 6 AWiIi"1.WfA1.1. , o melhor.Tdcp_.
8lua_cru. Sub-ÃQ.... em ~ "LORlANOPO~ R. Trajano, 11 Phone 1874 


IZ- P) lIOII V-110 
 M 
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C01~IClS 
DAS CRIANpAS 

Os ~aze. do estomago. que provocam 

colicas e outros males nas crianças, são. 
 NOVAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 
em geral, causados pelo exCesso de acidez.


• Allivie as dõres. neutrali:u: a acidez e res

tabeleça a saude das crianças dando-Ihes_ no "Gran Premio Internacional dei Sud" 

LEITE de MACNESIA de 

PHILLIPS 
.0 ESTADO» ESPORTIVO 

~ENSACIONAL corrida. disputada porPãscoa dos Esportistas 1matutino carioca, o excelente 
S. Paulo, :!'i. - A Congre- extrema-esquerda Hércules O carros de fama mundial. o) " Gran Premio 


gação Mariana Nossa Seohora deelar?u que pretende deh:aT Internacional dei Sud" evidenciou. mais uma 

Salette deliberou tomar a ioi- o profissionalIsmo. 
 vez. 3S incomparáveis quaiidades do Ford V-8. 

Conquanto não sej a um carro especialmente~~a~i~~sdÉsp~~f~~!~~~ :e~r:sa Zezé Procópio jogarã 

prImeira que se efetua no amanhã 
 construido para corridas. Ford, graças aos 
Brasil. nesse gênero. Rio . ~7 - O excelente médio seus excepcionais predicados de aceleração. 


Lançada que foi a idéa. Zezé Procópio reaparecerá ama velocidade. resistência e construção de solidez 

encontrou imediatamente o nhã no quadro do Botalogo con
 sem par. sempre se coloca entre os primeiros.apoio decidido da maioria dos tra o Vasco. 
dubes paulistanos, que em- qt:ando não obtem a vitória absoluta. como 

prestarão seu valioso coocur Florindo seri amente agora acontcce. Dc tradicional economia. con

80 li coml:nhão pascoal. mar contundido 
 sagrado por mais de 5.000.000 dc possuidores
cada para 25 de Junho, lUo. 2, _Os vascainos trei. satisfeitos. Ford V-g- oferece. ainda. linhas

Haverá um tríduo prepa- naram ontem. O exercicio teve 
de elegância impecável. invulgar amplidão~!~~~Oa~o~a di~~ri~l:h~~t~~:: duração de I' 5 '.ninutos e. não 
e outros inúmeros característicos técnicos só

coai. havendo, outrosim, no se pr.o!ongou l11a1S ~~ vutudf 

día 25, um grande congresso de ~eno aCidente verrftcado com encontrados em carros de alto preço. 

de esportistlis católicos, que Florrndo. Experimente. o quanto antes. os novos Ford 

será efetuado, à noite, no Stl Ao tentar ~abecear uma bola 
 V·S.
lão paroquial, onde se farão afta. Armandlnho choc.ou·se cOm 

ouvir dIversos oradores, bas. o. grande zaquelro, . samdo . este 

tante destacados nos meios s,:namente. cU!ltundido c ~lor1ndo 

espflrtivoB. "ao podera allrar amanha contra 


A comissão organizlldora da o Botafogo. 

.Páscoa dos Esportistas. tcm 

como presidl/nte de honra o A C. B D. recebeu as !/Qrd O CARRO QUE TRIUNFA 

sr. Manoel Nunes (Néco), o quotas do campeonato 

grande campeão do futeból brasileiro NOS GRANDES PREMIOS! 

sul-americano.:..... Hio, 27 - A Federação Sra· 


Tambem ~ércules pre- ~~e~rair~~~r~~~~ia 0~!e~:9~4~90~; 

tende deixar o pro quota de 10",11 da renda dos 


fissionalismo jogos do último campeonato 

Rio, '27. - Falando a um brasileiro de lutebúl. 

._. - ----- 
Sentia um resfriado em começo 

--e tinha medo 
Espionagem húngilra Medidu contrade Que o meu 

filhinho o pegasse BUCAREST, 26 (l!. P.) _ H~ns Voigt . Sofria ha 'mais de 
O Tribunal, Militar de CI~j \16~0~~.~Z~' AR~r.ial~r~e~~~: 
~~~~e~~úUng~re: ame~8ro~n~~ n~l~ doz.a do. Com~l~ contra ? racis ano, de reum'[jilis. 
trabalhos for~ados e oul o a 50ll11o.e anh·sel!1lhsmo envIou. m!1a 

• r . nota ao governo da prOVInCla, 
anos da mesm.a pena por «esP.lo, declarando que se encnntra na 
n~gem ao serviço de LI ma poten- cidade o cidadão alemao Hans mo articularI ag~do ! 
ela estrangeira'. Veigt, recentrmente deportado 

---------- e~lod:oSvuê:snoat~~ii~~~~sP~~m~oJ:~ Diz Jélnuélrla OarcIII, realdeDte . li 
10 Ocnçalves, I!m Pelotal, Rio Or~mDdê .,':I~l~~!II=PENETRAÇÃo rigente nazista e agitador racista, .Sofria. há mais de 

GERMANICA I ~e~~~~s~~nt;~~~n~rae s~:o pe~~~; IIsmo arllculür, IIgúdo, comm,r~~~~~~o::;;~i~~r~.,.~\ Q'''"lU,r..'O'_''"''''-1 EVITAMOS SEMPRE corpo. especlalmeDle Doa te 
BUC~REST •. 26 (~. P.l - ol~Cc~~ft~h~~nacit~a~n~~~erna. esles já b.sslaDte

OS RESFRIADOS.! trabalhar Da mlDhaA CO~!SS:lo IOdustnal alemã dor a tomar contra Voi!:t as ne. 
que vlsrta . a Rumanla, como cessá rias medidas . mult08 remedlos IDdlcadol 

foi tudo sem resultado. l'IDlaIDlIeDt:e.~fa~~e.:!:~~,~~~, d~el:cÔ{~~o~~~~~r~ I~=========iEo 11 mlDha ex-patrOs, queerá; lÍiúlio ' 
DeKuidar um resfriado é perigoso. Ao de 70.'JOO$000 de réis, o maior mar o depurallvo cOALeNOOAL~ . . .. boe hora 
primeiro espirro. use .Ml~tol Mlstol 

atalba 011 resfriado, no comf'~o. ,.1 j~tol 
 moinho do pais. cuja produ,ao ~::;eq~:.• hcOJ!; :::é:ldt:~-e!Ji:!'êe~àYIIhoaOr.::!
Umpa e al1ivia as vias JUlMot!S e ti Jtar~an de farinha de trigo se eleva a 
ta, e remove a8 matérias mucosas que 23 vagOes por dia. dlo. O relerido i a .lXprei180fda' verdll'de, ...10 .... 
contêm microbiol. Conserve sãs R!II vias .~ 

que, por graUdlio ole'rf:oo;lhe>lIleu . r e t'ra .. I '''' elena.e. usando }\oU.tol com re~ul.ridade, BUCAREST, 26 - Foi apre· olaraçll.o, parei o uaoqueenleDder. 

ta.1OIM qUe tj!m sua origem no nariz. sentado ao rei Carol o plano de Pelotas, Rio OraDdedo Sal.

e ••im evita" muita. molestias con

_ _ ......ot•. A "enda em todas as phar.... cinco anos estabelecido em con jANUARIA OARCIA 
sequencia do acOrdo cnmercial Como t8~18m\lllhas: . BI'IIIMIM sa.. r. _
germano-rumaico, que prevê o Df'. Arlstld4 U~ M.,.wJM
desenvolvimento das relações 
econÔmicas entre a Alemanha e (Todas as firmas recoDheclda. peJo lola.rto 
a Rumãnla no decurso daquele Dcmocruo Rodrlruea da Silva).
periodo. 

O ReUMA:rISMº,iD)I~)HII dolor••• d.tor
m6Dte, leJa 118) C~ro.OIC~ ' . c~ i.r.eC3~~l!> ~Ical., ...c.· 
IlIr,eerebral 'óufróitóâó;'i!t..~a~9i.l'fllo " ..4. dl,lIrul·Maravilhosas cria9i:elh·;ém volooloo do,1jliíiiúeY2.0~J.je~()o.u... doMpeR" 

.. par& sempre tom poGtol rr.1C01. Abl ui. . prov • . 

EnCODtra.... em toc1u .. PU1D&Clu 
BtatlU e RepubUoa. Sa.l-Amer1CaD&1. 
Ap~ L D. N. 8. P. - N. 9UA~trakaD~ ·lã~ para 'e~ti~o~ 

A8ASALHOS DE PELLES Slemens Schuckelt S.A·.está recebendo a MalerlaJl electrlCOI em .era' 
DwmmrnDORN~APUQk

CASA ROMANOS RUI C. Me',., 26 
InstIlledorl de FIoMuDoHsTelephone 1288 R. Tr ......o. 11 - -p;';'-;;.éi:' 
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O Estado	 , lieGeee.e··············,·_·;l'Wlt.;ó•••: 
:.:::::,~:::::: Je t ~rJA II Empresa,Nac. ~e Nav. "Hmpõke"I 
rua Ja.'\o Plmo n. I!! i •• Transporte rapido de passageiro5i e cargas com os vapores ..Carl ! 

f ei. lo~:;z-Cx . poat6i ISO / Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor .Max... • 

.l ~510N" ·; UWAS 
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 

A !.IllO ·: 	 -_ . 
C 
. 

S.!llIuetre 
f !"fl!JElfltrfi 	 : Linha fpoll s.· I~lo de janclre ILII.ha Fpolls.-Rio de Janeiro Linha Florianopolill' ! 
!ol~ 	 Escala Itajahy-S. FrancIsco Laguna..

' i N:Jln6i"O avul.o • e Santos. Escala São Francisco 	 • 
• Transportes de passsagei ros 	 •No Intulo, : 
•• ' e cargas . I TraAsporte de cargas ~rransporte de care;as. ...o\nno 

Btlmeltre *Trlme.tre 
• . PaqU;lC ~C:~~~ccPcke' diai Paquete eMax' Paquete eMax. •.. 

A.aoncloa medlanl0 cunt,"cIO 
• -Cal Hrepcke. lfi dias 7 e ~2 dias 2 e 17lO 	 : 

O. 	orlgloal., me.D!O 1l!0 publica · • -Anna.» 23 ~ 
da., nlo oerao ~cvol.ldo. • Saída;; I hora da madrugada. • _ Emb3rque do Srs . P3ssagCi' l Saídas ás 18 horas p. m'l Saídas á 1 hora da .. 

0\ dlrecçlo 010 oe reopooeabllis. \fi ros até ás 22 horas das vcs. 	 madrugada. •pelo. conceito. emltt!dol 001 
artlgoa ••aignadOI I_ . peras das saldas. .' 

(i;tj Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ord~ns de embarques até 
"" 12 horas das vesperas das ás 12 horas. as 12 das vesperas • 
O saídas. das saldas. •o cheFe do .Bund .. : .. .... ..' ....	 . -- - - --- I

acusado de falsi~cação 

NOVA YOHK. 26 (U. r.l  : Observações: ~:e~~s~;~í~~t~e~ãpOre~~~~~:~' d~O a~~~~:~à,::i~e d:acc~~~~ IO fiscal de distrito, sr. De ~arga - Correio ' Passageiros

ley. anunciou que chel'e 	 @ E' expressamente prohíbida a acquisiçilo de passagens a bordo dos vapores. •o illotle rni ssi lllos avi,,~s ,H i 52 li f!llm com u milximil 
do -bund» (orj!anizaçiiona · seguriloçu e poutunHdade: • -Rita M'~:;~~. o movímento de passageíros e cargas é feito pvlO trapiche sito á • 
zista), sr. Fritz Kuhn, loi de HHJ\SIL - "IWG lJAI - AilGEN n~A - CHILE 

BOLl\'lA - PERU'
tido pela polícill de Krums· • ' Para maís informações, na séde da • 
ville, no Estado da I'ensilvit · :8 ErnQresa Nacional de Navegação H<Epcke ..Brasil - Europa em 2 dias
nia acusado pela policia 	 : . . á rua Conselheiro Mafra n.' 30. I 
desta cidade por I:! infraçiies Síndicãto Condor. Ltda. 

à lei do pais. 
 Agentes: -,- CARLOS HCEPCKE SIA. ~:.~.~: ~;~.~~~e•••~•••••@ ••••~".............
Entre essas a CUSll.çÕ eR fi

guram as de ftllsiiicllção e 
 HUA CONSELHEIHO l....IAFRA . 34 - Florianopoli8 


, Tl~LEFUI\E N. 1.500
dc não pagamento de imo Cumprindo uma 
promessa Crédito Mútuo Predial;=p~tü=i;;;;;;;;;;;;;;;RI~CAR~DO~-" Irmandatte 00 Divino ts~iríto Santo e Damos publicidade. pelo interês· 

se que póde representur para mui

~~~t:~!.~i:~~~~e~~~e~r~ c~~f~~ná: 
Freitap. advogado no Rio de Ja·OTTSMAN Asylo De Or~~ãs «SãO Vicente 	 São João I São João! 
neiro: 

_Venho com a presente cumprir 
uma promc"sll que é a divulgaçloGu 	 ~e Paulo» do meio peio qual me sarei de 
horrlvela solfrlmento8 do estomago. 19 de JunhoEx-chefe de cll Faço-a unicamente com o intuito 


nlca do de ser 1It11 ás pcsaoBs que sollrem
Colncidlodo 113 festividades do ConllN6~o Eucaris ' 
tico, aue !e r~alízurão, nesla cl plt~1 nos C:lú:l 28, 29, 50 e 31 do me.mo mal. fia muito que eraHospital de de Mdo cO:rt' n le com as do Div ino E~p ! rito Santo, o Irmão conhecido em cssa como doent ,· GRANDIOSO SORTEIO 
PrCJv~dor maod~-m f.' que avbe a lodos os liéiij que li! re~ta5 do nl>parêlho dlge8Uvo: -Elle loflreNuernberg do Orll!!,o dq~l" I rman~ ~ de 5erão cel,brad tH! a~~lm : multu do estoDlugO" dizia minha 

NOVENAS: - - T~rão IDlclo no dia 2 de junbo, áB 
f4r;!nborl:t. p0onHzélda. Relação dos premios que distribuiremos no 

(Prola. L. Burkbardt próximo sorteio de 19 de Junho, sem outra contribuição18 hortB 
e E. Kreuter) 	 a não ser a habitual de 1$000.SABBADO 10 DE JUNH O: - A' no it~, leilão d~1 


prendc~, pm frenll) i: f) ?- uHic,(, do Adio. 
 Para que todos possam tomar parte nesse Iormidavel 

Especialista em DOMINGO 1i ti, jUNI'jO: - Mi!!1I rH: da á~ !elt e sorteio, rcsolvemos REHABILlTAR GRATUITAMENTE, 
mel I! bora~, com C,- rt:mur háu d 1S [ ' rnlb~; á I 10 horas, todas as cadernetlls atrazadas, cobrando sómente o 

sorteio a correr. 
SEGUNDA-FEIRA 12 DE JUNHO: - Mil!!1I rez ~ d~ , 

ti,·tu·gia Gelai, M15t 8 I~Qm :"i'lrm,f,O an . EVdng2'lho.~ohnn ~, 
Os prestamistas que queiram gosar desKe previlegio 

Alta cirurgia, gyne 	 ás 8 born ·, e Idde';r:h/l cem b Enç20, ás 18 tloras . Duraflte o ', deverão trazer suas cadernetas Il nossa séde 011 

Ires dl1l8, lO, 11 c 12. htl ver.l, A Dolte leilao de pre:ldil~, en, de n08S0S agentes.remete-las por intermédio
cologla (doenças de 

frente ao O premios silo 08 seguintes:ed .ficio do A~ylo .senhoras) e partos. P ede-s., pl"lilntlJ, IIOS fi éis tiDDSI:: ri " m suas cffe ' las
CIrurgla do systema de mC!3aS "lIr" 08 Ires dias i>Cim d, ofim de melhor abri  l ' Premio no valor de 6:000$000 
nen·OIO e operações Ih ~ n lllr 11/1 I ~>t l!~. C onsbtcrlo da hn<lDd"de do Divino E,,,ir l- 1 Premio no valor de 200S000 

de plastlca. 10 SlInto e A~ylo M Orphih .São Vicente de Paulo» em 1 Premio no valor de 100$000 

Coasullorlo li rua Trllla Florf~nopoll~, 2 de Mjio de 19u9. 15 Premlos uo valor de !5$000 
lO noO Secre'ár'o Premios valor dI! 30$000 

dai lI> lÍa 16,1iO) Tele- 168 J. OCTAVIANO RAMOS 35V-28 10 Premios no valor :le 20$000
DO. 18 (dai 10 ás 12, e 

10 Premios no valor de 1~$000pbone - 1.28õ 10 Premlos no valor de IsençõesRes1dencla A rua E&
teves Junlor, 20. - OR. CARLOS DE FREITAS 
Telephone - 1.131 De lar.to, vivia em coostante re· MIL CONTOS 

gime: qu_lqu.er alimento mais lorte 
jlroVOCllvlIo-1II0 dlspep. la, deixava-me Sortearemos tambem um b Ihete da Loteria 
indisposto, 8Onlln~o um peso hor· Federal. extração de Junho, de Mil Contos.

Vitórias chinesas 	 "Ivol Da bõcca do '''"e.tomago. uma 
Ilzla In8upportavel.SHANUAl, 26 (U. P.)  E de certo ponto em diante 06 


Clrculoll militares anuncia males .e aggravuram tanto que 
 Não hesite 	porque:ram em Chung King que as 	 me Ilzeram ""noar até quo tlDba 
tropas chinesas reconquista ulcer" DO eetomago. E 0110 duvlUo Se rico queres f car 


multo de que marchava para a ui· 
ram Hulssen, após rápida 	 De moeda boa e legalcera, pOl8 lê. Unha leito uso de In· 
manobra, que convertec em 	 Qumeros especlllco., inutilmente. O Inscreve -vos hoje mesmo
derrota a ofensiva japonesa 	 mal aggrava-.e cad.. vez mais: 101 Na Crêdito Mútuo Predial ao norte de Huoch. ~u:::I~tg~ecied::p'::rl:~~\~~ ~ml~;

Os chineses, segundo 1\ xl. Clolra. Conselho abençoado I
creicentaram nqueles clrcu- (,ogo no primeiro vidro comecei a A qu~ menos promete e • que mlior número 
101, ocuparam Tancho. Tang· 	 ubservar melhoru. O peso DO e.
peh e T8Iloyang, compelin	 tomago, a dÔr de cabeça, OI desat de premios entrega I ,i 

ranJos gastro-lntesUoala loranl dedo <>11 nipônicos a rugir para I18ppe.receodo, e, agora. depola de 
o IUI. 	 alguns vi~ros, poalo alllrmar que .~._'o...•."..•0*"_'

~61OU radicalmeote curado. 
Para quem 80llreu annol segol·

dos, como eu. é natural que, ven· 
cendo o temor da publicidade, eu 

cio heait al em vIr a ptiblloo alte.· 

tar OI beocllclol que me trouxe o ---------.....~~------;;..-_

Elixir CIDI,. de Puobury. Foi me. 
I 

CLlNICA GERAL mo uma prome... que fiz, E' um I:I:RID~'" 

, 'VlAS URINARIAS 
 ~::I:~I~~8~~~~n:~:~!~a: Mio ha r lE; ~~;, ·.que
'f~9éciallsta em molestas 

pleuro'pulmonares (bron ~t:~~~:ár=~:~~, ~;'e -= lO u.a «1. """ 
chiles ~ asiliàí"íí ..... lliber ~~~'!~~~';•.•e~~~ " .IIOIIIa. C~LE~DULA CONCRETA",IOH, etc.) 

&:' melhor pomada '-1'& ferldaa, qulmaduru eeo. ulloflo: ... W. PIa· x' ' ::'. . ,' weeru uUpat4., t6 h....... . 11 _ 	 GONORRHEA (HRONICA ~ >: ~llo(ÍoliI.ufldlr ·,c.õm a pomada oo_um de c.JllldaJ.. 
- ..... t595. - : L ,. EiljiimeBENDULA CONCRBTA •• tod....NAo d IIolmt' I A f:ctt: nota pro.grE.'dlu e bé uma pharmulM.Reatlkncla: l.. .leio PIa NOVlDADE que le"olverá o seu ca&o• 

... , (WW.)-..... tlI4 M.axlm() IgiJlo. Carta par": 	 o.poall.rlo D.... oapllal: PIIABIL 8TO. AOOS'rfN80 
Rua eo....naebo IIaIr_11Ia-~7t-'--""'CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO 
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D~}!~l~Ü&~~~~~f~:~~~:~~:O. 
I 

s~~;:11111 '>'U:-:I~·I:m8 :;~Ofa;~:"'I>s;':'rtl·va ~.S;~;;,~~11Vida '} '- ~	 ,,
o~~~~~~~;~?-~~;:~u.::os : ~~::~~.~:::~. _.l.".~ It 11 li fi' . H::~:i~:' ~\~i:~:ii4%W~i 

Residcnci.: Phone 1565 cor~eu n~ dia ~e. ontem o . " rua Felipe Sclimidt; n"'",7. ' 
43 V-48 IanDlversál'lo natahclO do nús- O festival do Flguel-I Sabin!l, Ivo.. Azevedo, Nerl O áto inauguraVfoi assisti

- ---- - - - --- ---- - 60 destacado c?lega de Im- rense (depOis Cahco). do por vários representantes 

o~ensa ~r . HermlDlo Menez,es - da imprensa, a quem o - s'r. 

Filho, dlrector do bem feito A chuva empanou onte~, Campeonato carioca [armacôullco Ernesto Lac()m-
Imatutino _Dia e Noite., que completamente. o brllhan~ls- Vasco 1 _ Botafogo O be J or proprietário do estã 

_ Ise publica ne8tu capital. mo do certame futebollsltco FI . . b I . ., t d 
Velho trabalhador do jor- I promovido pelo valoroso Fi- a~~ngo 7 - Amenca 1. . e eClmen o, cercou 8S ma-Congresso

., nalismo barriga "erde, onde'j guei~en8P O 'rrl\mado .mo.lha. I Ban"u 1 - _Bonsucesso O. !::rl~:8g:n~~~;::. p~~~~~:~n~-
r' t- Ipor sua att;/lçà~. ocupa lugar do e escorreg~dlo preJUdiCOU' Os brasileiros assina- bem estivera::! presentes -ria 

a parte. merecHlamente, fOI bastante ..as jog~d~s. ~ pe- . abertura da nova casa A te '; 

\ " /~aUi~~at~e~~~~~~id~: passagem 12.~~~~eu I~~ a e~~~~~~en~~d~~~ lar:~_a~ne~r~:n~~co~~es 3~~i~~e~::um~;~~~ L~~~~~i~ 
, I' - Fsr. UllllON L~Je a. m.eni-, h,o!!der» atletismo ches e cerveja. 

. . na Mal'~a d/l. Glória, . lIlhl~ha . . . Lima, :!tI - Os brasileiros 1\ Farmácia Conliançá está 
O n!áu tempo relOa~te n.a ccderá da m~sma for~a, do. ~r. l'rancIsco Agalpo l-er-. A primeira partida conquistaram, ontem, quatro aparelhada para senir com 

I?anha de ontem e a IDstabl' coop~rando, !lSSlm,. na mal?r relra. Abrindo 11 tarde esportiva, expressivas vitórias assina- escrupulo os que a pror.ura
h~ade da t~rde e da nOite amphltcação do brilho do pIO , ,, - I bateram·se os quadros do FIl- lando novos recordes sul-a rem, com a vantagem da àces
nao consegUIram eosomhrar Congresso. \ ISI'I :Hl milia e do Humait:l.. mericanos. Venceram as cor- sibilidade dos preços. c, 
~ esplendor de ~lue se reves:, O progr!lma para hoje é o Foi com grande prazer e Foi um encontro bem ' dis- ridas de revesamento 400 X . .' 
t!!am .as. s.,olemdades , do !. segulDt.l' . não menor desvauecimento putado, terminando com a 100 e SOOX200, 400 metros Serão subordinados -',a, 
(~11l du I. Congresso EucurIs- I J - AS 9 hO:-lls - Na Cate · 4 ue, no 6ábado, recebemos a Ijusta vitória do Familia, pel/l com barreiras e :!OO metros Secretaria da stcc,CccCC,ccccccccc.a

Euoarls ICO 
JU,c i,c,Çccccc'IIC~. <)ue prese~te1Deme se, ~ral" Metropol~tll:na - HO~A gentilissima visita do nosso elevada cont/lgem de 5 a L Irazos. As duas últi1Das, foram S P I 29 _ P "c cCcCc 

efe.ua nesta capital. SAN rA - preSidida pelo Ex- ilustre contel'ràneo rvmo pe conquistadas respetivamente. ' au o, odemo 
O programa para o dia de celentlRsimo Senhor Arcebis· dr. Tomás Fontes. ' " T d E t d ' por Sílvio l'~di!ila e Bellto mlormar que por. toda e~ta 

ontem e por nós divulg-udo pc> Metropolitano e assistida Residindo há anos na capi- esouro O s a o x Ide Assis semana, será assmado . pelO 
no sábado l"oi cumprido sem pelos Exeelentissimos Sellho- tai l"ederal 'dali saiu' s. rvma, Hoepcke . _ sr. Adernar de. Barro~,um .. 
desvio nem omissão. reI!! Bispos Sufragitlleos, Cle· 110 mês pa~sado em viageO:: A segunda pelêj>l foi entre Nos setores da Liga decret.o subordlD~ndo a - Se-

Aos atos realiz'ldos. á noitl' , ro e Héis. Pregador: Revmo ao mo G. do S;II cujo i~te- Tesouro do Est/ldo e Hoe - d A d d cretarl8 da JustIça. ta~t~ o 
na cuthedral metropolitaua, Padre Frei Felisberto Imho['st rior pereorreu, De regresso pcke, em disputa da liudissi· e ma or,:s o Fute-I I?ep/lrtamento d/ls MU.D1C1 P11 
que estava repletll. eontan-j 0_ F. .M.' ao Rio, demorou .se s. rvma. ma taça «Em[dio Cardoso Jor. .bol Ihda~e~, c.omo o. SerVIço , d 
/lo-se a presença do sr. inter- :! - :\8 15 horas - Na Ca- alguns dias na residência de O 'onze» do Tesouro não A novel Liga de Amadores AS81~tencl8 SOCIal. que ~.óra 
ventflr rederal e autoridades tedral Metropolit/lna. SESS.~O seu irmão' sr. dI' . Emanuel conseguiu acertar. Lutando do_.Futeblil, rundada por lima lunclonam co~ ca.rater:_autt'l 
l1i vis e militares. !l banda da DE ESTUDOS - sob a presi- Fontes no distrito da Trin- com fi ausência de três ele · ~Ielade de dedicados esporo nomo e orgaDlzaçllo proprla . 
Fôrça Pública emprestou har- dl'ucia de honra do Exmo. dade depois de ter visi'tado mentos. não loi o mesmo listas, t'nControu decidido e I d d d S nIí " 
monioso. l'oncur~o, executan Sr. UOl.D ~io de Freitas, Bispo sua . veneranda genitom e quadr~ q~e se vinha mano rran~o aJlôio. nos ~eios es- rman a e o e _ _ ()r 
do yárlas parl!tura~. entre de ,JOln\"llle. Teslt: .MelO~ prendadas irmãs em ltajai tendo IOV[CtO. Pelo contrárIO, porllvos t!oflanopohtanotl. Jesus do Passos~,!_, 
elas. a Ilinr~ni!! do .Gual'lt~i » . parn pro.llI o:e~ e i~cl'en~e~tar S. I'vma, não' quis parÍir A ~~~ ão coletiva deixou a de- . A vitoriosa e~ti~ade cont/l Hospital de Caridaao 
de ~arlos ~omes, .~ .~ 11100 o cllltO li DIVIOR, Eucarlstla', - o que, aliás, fez ontem _ sejar. _ . j.á Ç)om dez grewlOs para o De ordem da Pro\'edôi-l 
naCIOnal , este, ao IInahzar a pelo D.r. B18se Faraco. sem vir lI'azer o seu ahraço O esquadrao hmpcloano campeonato do corrente /lno, d I d d d S hJ 
l"uoção ~oturna eacompaohllD- 3 - .~s 19 h(~ras - N,~ ~!!- ao nosso diretúr, de lJ!1em roi a~iu com manifes ta e~icién. que ~rom~te r~vt' ~tir-se de s~s ~~:np:s:os ~ Heo~ ~[al'(~~ 
do o coro dos congreg-ados tceiral 1\le~ropohtlloa . Shl.JUN condiscipulo no Ginásio Sao cm e graude entusiasmo. ~ranQe Urllhan!l~Ulo. C ' d d I ,~ 
e congregadas e demltis e/ln- DA SESS,\O SOLENE _ Sob ta Catarina. ConsegUiu expressiva vltó· ~'formidavel o entusiasmo ar! a r ~en 10 convI ar OI 
gl'essistas. 8 Presidêucia de Honra do ria pela signj[jeativa conta· remante nos circulos larea- ~OSS06 ~mao~'.t ';l .co~pabecc . 

Os tres conferentes da noi- Excelentí3simo e Reveren- C,.\S:\)IK'''I'OS gem de 2 a O. n09. [em no ~ onsl.s OflO a .ate
tI'. - I'\'DlO. cont'gn liarry dissimo Senhor Joaquim 00- Ns 8.;)0 e ás 9.00 horas de A disciplina e o cavalhei· Cada dia que passa, mais dral Met. opol.~t~na, no dia ~ I 
Bauel', prol. Daniel Famco e mingues de Oliveira, Arce· hoje, realizllram.se, respeti. rismo foi a caracteristica do um clubE.' surge no cenário do corrente, ,lI! :.~ I J2 :orball , 
[< , exa. rvma. d. Daniel lios· bispo de Florianópolis. "1 r embate. esportivo da cidade.. para, que: r~ves I os e .. Il' 
tin, bispo de LlIges. - [orllm Primeira Conferência: «A ;fO~~D~~, ~~laa~~s ~1;tri:~:i~1 O «onze» vencido, em ple- Os funcionários da Crêdito Illudráus. IDc~rp.orados, façam 
muito aplllUdidos, pela supe- Escaristia e os homens., pelo do sr. dr. Orlando de Oliveira n(l gramado, saudou o esqua- MÚl~IO Predial acabam de or- parte do pr.est[to em honra 
fiodllde com qlle ycntilamm Professor Berondio'l d'Avíla , Goeldner com a srita. Almi. drão vencerto r, erguendo ~aD1z!lr uma agremiação des- a Jesu~ Sacramt;nt~do, q'!i 
suas edilicantes teses. Segunda Conferência: .Os ra BOl'n Tavares. «llurralJs' aos seus valOrOP08 tIDada à prática do esporte· ~mCs~ ~~el pr~c,ss~?i sall-

A estação radio dil"usora da intelectuais e a Páscoa>, pelo Como o noivo se acha au- adversários. :ei, e que recebeu o suges I~ a e lU me ro~o I a!la . • 
Fõrça Públicli , eom um mi · Des. Henrique f'ontes. seote, [oi rE.'presentado [::elo O gesto cavallleiresco dos tivo nome de .Cretomuto Fu- i)ph~ras ~o r,el~f1~o dia 31. 
crorone montado na própria Terceira Conferência: eFra· sr. Carlos Moritz, seu bas- rapazes do gl'êmio alvi-ne- teból Clube.. e ~ a ro\ Ie( ,orla o com· 
cate.dr~I, . irrad!ou. todas a8 ternid.ade em Cristo pela Eu· tllDte procurador, devendo a gro causou Í>tima impressão, A .diretoria ~o simpá.tic.o ~a::8Clmento de .od08 os Ir· 

~~Dçh~se:~~~~a~~.nt~C~!J' = ep~~ ' ~~~I~I1~;~~~ltRrmo Pe. Ber- noiva, ii~ 12 horlls, embarcar 	 a~~mp~~sr:~~t:s~~mhO~~~St1W;. . CO~8istório em Florianópo 
. , . •. 	 para a Capital da República, O embate principal ' 'hs ?6 de mllio de 19m! 

pelo avião da carreira da b!lDO de Moura F~rro; ~re · 'GUSTAVO PEREIRÀ 
Condor. Eucerrando o festival, Fi sldentE.', ,João Moreira; vICe S. 

gueirense ~ Tamandaré pro- presidente, Alcebiades Dias; or ecretárlO 
\ ' I ..\ ,JAN'I'ES p o r c i o n a r a m uma pe- l' e;:o secretários, Romeu 2, ) 3v·l 

De sua viagem ú CapitalJ. BRAUNSPERGER 	 lê,ia muito bem disputada, do Moreira e Aricomedes Silva; T Vendem-eã 
da República, onde, como primeiro ao . último minuto,. o I ~ e 2' tesoureiros" Oililon errenos dois lotes 

tem o prazer de commuilicar ao commércio, clientes e ami presidente da representação g~: R~~~~s~:Z~~si~l~a~So:D~~ ;~~~~, eA~~~~el ~~~lfi~?:~t~; situados na. Aven,~ib 
gos ql!e tr~n~lerill os seus escriptorios commerciais para catarinensl', participou do 

a rua Conselheiro ~fafra n." 84, onde espera continuar a Congresso Nacional Rodoviá
 vários elementos, não se di · esportivo, Juão D. Vieira: Branco, medtndo 10)(2~ 

receber as suas estimadas ordens. rio, regresou o sr. dr. Harol minuiram ante a classe do guarda. esporte, José Caldei- mts_ Informações: Fone 
do PederneÍl'as, diretor de seu forte adversário. rll:; e massagista, Cipriano 1.433, 

Replesenlank de: Estradas de Rodagem. Efetivamente, a "performan- Vieira. 
- De sua viagem ao Rio de Sorteio de apólicesce» cumprida pelos rubros 

.Janeiro, regregsou, sábado,Cervejaria Catharinense S. A. Joinville não [oi, técnicamente, in[e · Realiza·se hoje, ás 20 ho 

por via terrestre, o sr. Ar
 rior à do Figueirense, cujo rus, na séde do Sindicato dos Comunica-nos o BANCO 

Arp &- Cio. oaldo Mllranbão, ativo re poderio é sobejamente co· Empregados no Comêrcio, a UE 9R[:;D1TO POPULAR H 
nhecido. /l5sembléa geral dos clubes AOHICOLA DE SANTA CApresent/lnle comercial nestaFábrica de m~ias 

praçll. 	 Frizámos êsse aspceto es· filiados à L. A. F., a!im de TARINA que o 8° sort..io dá" Bicycletas e dcsnatadciras MIELE sencial do encontro como aprovar os est/ltutos e ele AP()LICES DE PERNAMBO' Máchinas de escrever OLYMPIA F:\I.J.BCIMF!NTOR seu pI'incipal motivo de in · ger a primeira diretoria da CO será efetuado no dia 31Refrigeradores c Radios \VESTlNOHOlJSE Faleceu em sua residéncia, terêsse. prestigiosa entidade dos l"ull- no corrent!! mês, ás ! t fló ' Máchinas de cosiura METE0\{ 

I
em João Pessoa (Estreito), a O empate de tres tentos cionários públicos e comer- I'as, no Edificio de Bôlsa d 
sra. d. Maria José Honório roi merecido. ciários. l?umlos Públicos, no Rio de 

Standard Brands oi Brazil Inc da Costa, tendo sido seu ca O jõgo foi disputadlssimo Janeiro, e será irradiado pe - ' 
Fermentu Fleischmann daver conduzido pora a ci- e movimentado, entreatacan- Exoneração e demissão lo Rlidio Sociedade Mayrlo li: 

dade da Palhoça, em cujo rlo ·se com ardor os dois Veiga . 
Francisco Hauer &- Cia. cemitério roi inumado. bandos. A igualdade ficou Na pasta da Viação, foram A.s aplilices véndidail . at 

Vacum Mobiloil 	 claramente patenteada na assioados decretos, respetiva· o dia 30 ao meio dia rarão 
contagem final. O Tamanda· mente, exonerando Cecilia parte do sorteio. 
ré c~locou. se, -yantajosamen- Torres Valente do cargo de

Vid\'aria Catharinense te ~rlm~iro perlOdo? mas o agente postal e telegráficoVidros em geral o FIguelreDse ~eag!U, forte- de Getúlio Vargas, neste Leilão 
mente, cODseguIDdo, nos mio Estado, e demitindo Jeróni- SerAo vendidos em leih10 , 

Sul America Terrestre Maritimos e nutos filiais, igualar a conta- mo MiJan dI' cargo de agen- no dia 2, sexta-feira às . 19 
Accidentes gem assinalada no «placard•. te postal de São João dos boras, no prédio n, TI .dil· 

S~gurus contra logo, maritimos e accideníes Os tentos do Tamandaré lo· Pobres, tambem neste Es· Praça 15 de novembro (so 
ram adquiridos por Geninho tado. dar térreo): 6 bellssimoB ' quac. 

E. Cocito &- Cia. 	 ~2b~n!r~!~~a~:~v::o t~~!O~ Foram removidos g~~~a~ ~~~is~r: ~~~y;:dJi'f!
Máchinas para pedreiros, refrigeradores, fornos, etc. do Figueirense. Foram assinados decretos, giratória, I quarto :de""aupe'. 


Os Quadros atuaram obe- na pasta da Fazenda, remo rior madeira imbúia para 

Perfumaria Drallo S. A decendo à seguintll consti- vendo o escriturário, bacha· casal, cristal eiras, mêSa .Ib· 


Perfumes diversos e de superior qualidade 	 tuiçãu: TAMANDARI': - Re- rei Walter José Diebl e o tica, cadeiras,àrmtrlOJ,' 
zende; Fred e Guarita; Car- maqulnlst/\ marltlmo ldal1cio guarda-comida, ,tliPete., II!!
los, Silvio e Aquino; Cadên- Pereira Xavier, ambos da qullla de milo .SIDief'c• ,uar.E. Haueper &- Cia. cio, Bráulio, Bafano, Geoinbo Alfândega de Florianópolis, da-roupas, lavatório, comProductos pharmaceuticos. e Póvoas. FIGUEIRENSE - - aquele para a Alfândega mármore cinza, bldt>t, ador
Portugal; Décio e Damiani; de Porto Alegre, e êste para nos, louças, etc. . to.~7~1~------------------------~IO~v-.-~al~t.-~g~~1 Cid, Hélio e Godinho; Evan, a do Rio de Janeiro. 207 

Lav;.aaclo..se CQ;m o .fs·âlliõ! , .. , 

ESPECIALID 
de WETZEL & CIA.-]OINVILLE 
economiza-se tempo.e dinheiro 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:c~locou.se
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