
Não teve medo 

.80 .cord", .ózinh., de madrugad., 

dentrocfe ci .~l!ul i~r.ej. , 
o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CÁTÃR(~Á 	 LlsbOa,(V.A.)"':' . ~~ :. Áí' : lqJándoà : u~il da {n~d:rigada

queldão '. da Serra, Perto · ' de a·peUzachegou .a ,c·a~~ o "~Il:
Diretor'gerente : Altino Flores 	 Moz, uma garota de . seis a- terrogada; : respondl!u;". c()IIl ·) ~ 

nos, filha de José . Frazllo,maiornsturalidade,que.aeor: 
quando assistia na . igreja a dara ao ouvir a , meia:noite 

ANO XXV Florianópolis Quarta feira, 26 de Julho de ,j 939 , 	 uma cerimônia religi08a, a- soar no ;8in'6 da Igr~ja", Nllo 

I 
;..",;-, dornieceu. Finda li cerlmõ· vendo pes80a alguma; dirlgiú. 

ula,toda a gente sa[u, 8em se para junto daúnl.c& ·:I~.IÍ1' 
reparar na 'crlan9" adorme- parlna que : ficáraacêsa c e , 
clda. O 'sacristão fechou as pegando-Ibe, folexperlmen' 

I 
HOMEM CAUTELOSO I 	 j)f)rt8s sem dar fé também tar a8 porIas para :sa[r. .: Co~ 

da: criança. mo nAo consegulu .sbri;làÍl,o canto da spreifl de Ro · I ct\Utels, oh~prvs o -Correio . De ·noite, 08 pais,aflitos, com seguiu para a sacristia e ,cor
ma parece que não cnnse·l Português •. I~le n f'ce~~ it/l, /l. a ausência da filha, auxilia· reu os fechos de uma ,.janela. 
gulrA estontear Franca. O clu;.1 cima de tudo, dt' I\p!l~ar de· dOI por várl08 vizinhos, per' saltando depois para a rua: ·' 

fe nacionalista espallhiJl ni\o : finilivnml'nte as p~qu~nll.s la · correram a vUa em busca Acrescentuu que nuúéàte· 

quér parecer ingrato. I~ um.. !hflrprl,ls que JJ :1 r »qui e por da rilha, sem a encontrarem. ve medo nem chorou ,por .' ÍI 

preocupa~,ão "vid~Dte e llo· 11111 ainda se levantam, e r~ · ~rme a sua aflição, encontrar naquela 8ituaçll~" 

Desta MIAS, . dai ':I c"ir ~o"i vignrA.r . o orgfloismo dU ···M· 

braço~ do etl~o. grlt/lo.do: «En· I çllo. tão comhalido. tão cor· 

fim, ~os!. vai U'llu. diferença Itado de golpes mllrais e fisi · Dr Pedro (al,llo CliDi~ ll!édicó. 
enorme, conforme se com· coso E com', fazer isso. en • . ' .. . . Cll'Urglca

preende, p~~ lalta fie decl~'1 trunl!t' em novas lulns, r6ra l' das moi_tias 'da cabeça e pescoço

~!~Õ:8g~~~~I:::t:~~~ :~~~ d en~ro do ~ai8" .Se n ~pn (' rn ESPECIALlSTA EM 
tade Da8 marg..ns do Tihre ,' , Iissl~O 08ClOnahlilU nao COI!· OLHOS. NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS " 

grand~. As notlcills que de Is~gu.. :· sHh7r. pnlltlca c. eco: Con8ultorlo: Rua Trajano, 18 

IA vêm 81\0 claras. Mas, que l liomwamen .... () I ''''\1 r"I~. f' Diariamente da8 \O ás 12 e daI 4 ás 6 horas 

Franco preferiria uma neu· um holl't'UI r.. laRdo . .um I!o, R..idtnc'-: PIto". 1565 

Iralldade perfeita. na hipótl'lW Imem penhdn. E plI rü ISSO <, 11' 43 V-167 

pouco provaval duma ~llrrl\ ' \ lwces~ ita d.. ca 'ma. dp sos 

fURca européa. não cabe dit' l ~ (\go . dI) n~lItr8lidade no mE' io mais 

vIda alguma. Ido mundo alvoro çadO. E isto 	 completa Vontade de casal

E em tudo isso há por par· não qu é r dizer que éle seja 
te de Franco uma grande~~~~:~. _____~~ ~.._ ~._ No dia 22 de Novembro do I ..'

linha de caminhões no mercado é a linha a~o passado, a jóvem E~gê. Assaltou a FaC1lIddde 
Internatio.nal. Caminhõcs para qualquer DIa Cousseau, de Gervaslere d M di . ... ..; '1

Dr Joa-o de ArauJ·0-OLHOS, OUVIDOS transporte, desenhado.s e co.nstruidos ex (Franca), devia casar~se com I e e Cl,!1a. par. a. '". a.......:...'••:•.• 	 NARIZ, GARGANTA o mancebo que atendia pelo va! O cao qu~ lhe ;~õ
clusivamente para o. serviço de carga, des Dome Luis. Estava tudo pron· tinham levado ' ..!

bpKi.ltsta cio C.nbo cI. S.úd. - Alli,t.nl« d. prol. S,",on de a8 pequenas unidades de 950 kil08 até to para a cerimônia, padre. Porto Alegre, (P. C.I - .:A
(onsultas dlallas das 4 às 6 lí2--Rua Victor Mellelles. 24- Tel. t447 ool\'s, padrinh08 e convida · turma da Limpeza PúbHca 

os po.ssan tes call1inhões de seis rodas co.m dOI!, mas (e isso tem 8ucedi· desta capital costuma preil~ ~~~~~==============~~ do.is eixo.s trazeiros e dois differenciaes, do a multo Ma jóvem) o noi· der os cAps que se encon~ .;:·'1MI1r_" .M"" I o Jornclismo vo é que nAo aparecia. E 8Ó tram perambulando pelacidll-, :,o.fferecem a opportunidade da escolha do 
a serviço apareceu, temp08 depois, va· de. ~stesanimais silo, em par':: : r Ie. lIe ..... aelllor. I da Pálria modelo. exacto. para as 8uas necessidades. gabundenndo à beira de um te, eovlados à FaCUldade de 

logo, meio estonteado e sem Medicina, para estudos. 

Y."'''te! Sblres tOSIe ., I 

" li .... !l Il8.T.I~OSSt!..i A Fral\ca deve es;ar sofren
do lerriveimenle nesle3 dias. poder explicar, razoavelmeo· Nessas condições,foi preso ',:. 


,.Aviões nl pescl i E' incunleslavcl Que ela sempre C~tt\t~H.ÕES INTERNATIONAL ti" a razão do 8eu d~8tino. um pequeno cão, pertencente ' 

leve orgulhn dJ sua imprensa. Pois, muito bem! Marcou· a um menor. Preocupado ,o 


o ' di sardinha ) dos guias ililelecluais da na· 
l\~ ('nll!~ !IRra o Estudo de 8.1Ut8 Clltharlna se nova data - 7 de Feve- com o destino do animal, 0 \ 

~ r .IQhn. IV A l __ P~"'t nr i m .... i · , ~~~. !ra~ces,~:. _.~~,~ar~~.,~i.':'~~·g!~ re!!o ':!eete !!!!('. !)!la~ h,!)!"~2 mf'nor ~hf\ron mnito p. ...P90h 

r,a-y~z~ ;mPoríugHI se' UtiliZlI 1 pe«i"pc~dDrwj,'~ni~õ': .cãS~·Ô"SBii~ MEYER & (iA. antes do casório, Luis ainda veu desfechar um gOlpe de ' 
O.~Id~o·avião pau localizli lido palriótlco. que vivia lorte BUli Constllheiro Ma[rn 4.:-Cuixu. postal ..8 elltava muito contente, pro. grande audAcia, para Iiber;:.: 

nas colunas dos Jornais. dosç,io dOIl cllrdumeM de sarrli · 	 ". "li!! . Ip.lpgr.: "Meyer"-Ji'LORIANUPO!~___ metendo que, dessa vez, não tA-lo. Assim, durante a noite;;'mais axaitaüus. aos mais COiloftas na C081ll, a·fim·de Iluxi I aervadofu. filava alio 11 aI· 	 Um estudo soAbre a D'lvld ta' externa faltaria, mas... faltou. E só conseguiu penetrar no edifí" ,
11Il.1' 011 pescadores na tmll pai ma da França. IJ 12 dias depois o encontraram cio da Faculdade, arromba0': , 

' ol.'iente tarera. De repenle. • do seio dessa ilha de Fernando descalço, comendo raizes, em do, para isso, uma janela.mesma ImPl'eDSil que surge a'.0 govêroo autorizou 'lu" 	 de No,"onha Rio, (P.C.) -Nos meios btlo· uma floresta da vizinhança, Já no ioterior do prédio, nãovíborA dA Iraição. Há. entio.ckil8 bld:-os'aviõt'8 da blisc loroalislu francases que. por Nova York. (V.A.)-A revi~ · cárioa, corre a noticia ~e e não se lembrando nova· podendo salvar o seu cãozi-: 
'Uivei de levandú ti I dinheIro. alralçoam a pálria ? ta Hweilcuna «The Geogrn~ que o oosso gov~rno cogita mente do que se havia pas· nbo, ali ficou até pela manhã,LI8boa,
ti9rdo 011 melltres de pe6eu Ocaso é tao 1.lfaoho que che' phicnl Review. publica uwa :ie alterar a polltJca seguida sado. quando foi encontrado porga a ter um carla sator para· resenha \IR autoria do proll's- t:m relaçilo a [lossa dlvilla Terceira vez bá 	 ,re8 se. um professor daquele estaedual.:.~::r!~ e 1~~~!ci~_So~~:~:aJ~ A França solre. sem dúvida sor Plane Udlontuines, tlUI externa. manas, Eugênia' 8e di~pô8 a belecimento de ensino. 
Lllboa e Setuhal e de Cesim alguma. Solrl. mas oão sucum· que se hi6toril\wo passado e Di! que !til. reu.lmente, qual· dar o nó com Lul8 E Luis àl::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
bfa. locaia onde a profundi ' be.-·escreve o -Correio Purlu' o pr,,~e!lte da ilha brasileira qaer coisa d~ pro~edeDte nes· !tora da bllda. e8q~ivou.8a: e

gué.". Corta.em dor o nlembrodade do mar aünge 100 me · de Fernando de Noronha. 8a IDl0rmaçao, dl·lo a Ato do sumiu, ficando vários dias 

troll. tamlne o rOllo dessa imprensa. Alude li autor iI flora e C'lnsclho de Portadores de desaparecido. SEHHDU 


Quandb os cllrdumes de onde há homens duma mtegrl· fáuna da i1h~, a !iuas proba Tltulos Estraogeiros, de Lon· Na região, estas decisões 

tardinhas roram lo.. Illizados, dade morallnlanvival I os me bilidades de progresso pdo dres, e~ comunic8~ ao Fore- 11 recusa8 do moço tem dado palllclpam aos seus palentes e 


apodrecidO. para que não con· 	 VALTER LAMBE I 

Ibore. animadores do palrio·
CHI bldroll·aviões IlIrgaram 	 eSblbeltlcimenlO, uli. d!l uma IDg Orhee q.ue aceitou o con · muito que lalar. Fala 8e em... amigos o conlralo <le (15' tlsmo da naçio. SaIr•. mu Iam·
meDlageo8 pre8as por um bím se acauteia. A astlicia I grande penitenciária model' te para enviar um se!l rep~e· «brux88' . Estamos Inclinados menlo de SU3 filha (Iara com 

fio para 118 embarcaçõe8 dt' I ladtcll dOi inimIgos chegou oa. de um posto du Air Fran aentante à nO.883 capItal, afIm a crêr que se trata, aDtes, O sr. Antônio de S. TI'!lo. 

pBlca, que aguardavam 0/1 116 onde DUDca se poderta ce e uma estllçi\1l do <,abo d" conferenCiar 8?bre o a~· de um caso de prematuro ar·
pansAr qDI cilBlJuse. TaoloIloat. comblnado8 0118 ime· 	 submarino italiano. sunto com o Go,·erno Brasl repeodimeoto matrimonial,melhor para que ela redobre 
dl.~õe8 a-fim·de lançarem a~ d. cautelas. sem perder a con~ Cita, tamhem. a ilha do leiro. . .. manifestado em tres crises Joa-ADIIIDlo •lual rédel. fluça que a sua imprensa Trindade, hoje em completo Há. pois, fortes IDdl~~08 de agudlsslma8 e concludente8. ClaraO êxito roi completo. merece. itbandono. que 8" peusa em modl.hcar a Seja o que fôr, o que em 

----------- - atual sltuaçãc. do Bra81l para tudo 18BO mais e8panta (o, apresentam-se noivos 
co~ os fleU8 credores estran' /lO que parece, tOd(;8 nÓII es-, I 
l{_e:l:ro:s:.:::::::;;;::::::::~Itaremos de acôrdo) é a VOD. FpoUs, 21-7·39. j 

;- tade, que a jóvpm Eugênia ' ·' 

INo Café Rio Branco tem, de .c8I1ar! ."",--------....,> 
lEITE ~URISSIMO 
Ordenhado 2 vezes por dia, 


de vacas estabuladas. 
 4.O Sorteio .GIÓria
S~r\'ido à Ireguesia e vendido 

a aooo a garrafa. 9 de Asosto de 1939 
26fi JOv-12 PLANO «SHIRLEY. 

Não foram atendido. 
os desembargadores 1.° Prêmio - Um relógio pulseira Valor 


gaúcho. 2.° - Uma capa gabardioe 

Porto Alegre, (P.C.)-O Juiz 3.· - Um relógio algibeira 

da 2" vara ullo concedeu o 4.° - Um fino calçado 
80breestabelecimento. .da co· 5.° - Um chapéu 
brança .do . ImplJsto lÍôbre a 6.° ' . - Todos os que terminarem 
renda. Impetrlldo por ' dlver com os 3 ultimos algarismos 
.oI delllimbargadore8, lob lun corridos do primeiro prêmio 
dameoto de que otrl'JiltoilAo teria brindes em cigarros, 

nl.l valor, cada um. de 5SOOO ,~g~I:!\!~~~!::A308irr:r~~::! 
les::_: ,.,., . Nao se plglm Vales com emendis ou rlsuras. 

Nlo me .responsabilizo por" perdas• ... ' . 
O brinde premladO ', ser' entregue ·unlclmenteE~' ;:'i'M Il{f.~C'; 1 ao porlador\do , vale. " .: •.••.. ;;:~. ,':. 

O. br.lndes premlldos e.' nlo .reclalll~dOl l dtallo ;i. 

ONE ODEON - A'. t9.tO I~ dl~~:!~or~I~?:~IBff:À~:~it: t:l~~~:l:~ID~~'~O'lo..... .0 CIwk 400 s.lhloh,. .' dade co,,:! a ler ,15.~~r~e . I,4d'Junliô :d. 1IIH:. 
ONlRlX - A'. 19,'0 ...... 

•...th- ...... 	 o Propriet4,io 

"~~~A~~ •• ' I~~ ~".~,~=_.~ .~-~~~~ _ ~~~~-----=~-r--J.-...~~ii~~~ , ~~é .~j~ -~ . . _ .• 
-------~--~----------:----------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Corta.em
http:e8q~ivou.8a
http:Alli,t.nl
http:grlt/lo.do
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o ESTADO Quarta feira., 26 de Julho de 1939 

Perigoso e 
r!p~Q!!~t!1

individuo. (luc.. certtllDelltt> I 
:~~:ofvã~:1 te~o~!~\~)~;r~ ~.':~~~. i 
!Slguos do,; hichar'''~ ,)R \·(.tle.1 
nosos mais /'l'pell'ntes quP! 
se conhecem. 

Não se trl!ta d,~ uenhum 
natur,jllista, mas tão só de 
um cu~ioso. cujll euriosida· 
de, porém, lhe está enchen 
do os bolsos de dinheiro . coi
S8 com que. parece. o homem 
não contava. Coleciona êle. 
assim, numl'rosos insetos. co
IDO tarãntullis escorpiiie8 cen
topei"!!, etc ... bem como 1\
I'anhas venlonosas e moscllJ! 
v'Irejeiras, sem contar outros 
pequenos animais repulsivos. 
de que toda gen~e se Ilfllsta 
com horror e 1\6CO. 

Quando a coleção se tornou 
conhecida. começou o homem a 
receber pedido< de numercsas 
instituições cirnWicas. o que o 
levo\! a transiMmar a curiosida · 
de em negóci(l. tendo para i, $(l 
organizado lima tabela de pre· 
ços assás elevados. E. como 
não km m~(ls a medir. teve ele 
adextrar uma équipe de cacaJo· 
res. que lhe f(lrnecem " bundan · 
te material 

O j'nteressan:e é Que o ho 
mem se diverte crolo o negócio 
e nunca foi p;(ado pnr nenhum 
<l ns componen tes da sua peri · 
gosa e repugnante 'lOenageric• . 

Rádio de Londres 
N.. ond.s de 31.32 mlJ. e 19,76 

mlt.. • Istaçio Oavenlly. de Lon 
dru, in.di.,i cst. noite o seguinte 
prosr.m.. horário di Flori.nópolis: 

20.25 - Anúncio. em portu ' 
quê•• I.panhol. 

20.30 - Big Ben. Noticiário em 
upanhol. 

'10 "5 - MúsicI di dan••. 0, 
qUlslt•• brilânicl' - 0(. Billy Cot 
ton • 0'''''.1&;•.lU. 

21.00 Bi, Bln. Noticiário Im 
portuguê. I nol.. sl....nli. .ôbre 
o .Irc.do do. derivodo. do .1· 
godio. 

21 .15 - O Sexleto de .Swing. 
de SydnlY lipton 

21 .30 - Cansô•• de esludlRt•• 
2'1 .00 -- Recil4tl d. Violino por 

lirltZI. Sonlt. do Trilo do üi.bo 
(T.,tlni. Irr. Krli.l.,) Danu (I. S. 
Llnglltolh) MoIodi. (Gluck. lU· 

K,"iltl'). A li.nde" . (Latia). 
22.30 - Um pequeno Recital 

d~ Pi.no I'cr S""I. Ooni.ch 

.s2..2. 4.5m~.p·.TnóhPoilc.0. do di.. . P.l
23.00 - eig Bcn. Noticiá,io 

upanhol 

. '13.15 - Ndll ••","nai., I!II llS~ v-2 
d~:~~~ d:b~i!O&.,~·,c.do do. .. iII!'~~~!Im'17l__~_Gã'ã~...,,;;,•..•___________· 

IMPUREZIS DO SAIIGUE! 
Attesto. sob a fó do meu Dr. Biase A. Faraco 

Frei Evaristo Schuermann 
A Mesa Administrativa da Ir

mandade Beneficente de N. Sra. do 
Rosário e S. Benedito convida a 
lodos os Irmãos e fiéis a assistirem 
á missa que, por alma do nosso 

~-;:8:;~l~J~'::nd~R~!z::A:::
feira, dia 28, às 'l.30 horas, em nos
sa Igreja, para cujo ãto de nossa 
fé catóHca. antecipadamente, agra
dece a todos que comparecerem. 

Consistório da Irmandade Beneficente de N. S. do 
Rosário e S. Benedito, em Florianópolis, 2,. de Julho 
de 1939. JOÃO C. CARDOSO 

Secrelário 
284 3v-~ 

Padre Frei Evaristo Schuermitnn 
Missa de 30.0 dia 

A Yenerável Ordem Tercei
ra de São Francisco, profunda
mente consternada com o faleci
mento do seu diretor espiritual
FREI EVARISTO SCHUERMANN, 
convida os carissimos irmãos. a
migos e admiradores do saildoso 
e humanitãrlo extinto e aos fiéis 
em geral. a assistirem iI. missa 
que farão celebrar às 7.30 horas 
de quinta-feira. 21 do corrente, 

em nossa igreja, por alma do bonissimo sacerdote. 
Antecipa agradecimentos aos que comparecerem 

a Asse áto de religião e caridade. 
No mesmo dia e hora, fazem rezar missas, com 

:h:.e~~~ ~!~:~ã:, ~~?e~~:aD'::~~'a~orr::l~r~:r~~i~:~ 
ra~\r:.-ão Ministro João Pedro de Oliveira Carvalho e 

~!l 	 2,,--2 

Frei Evaristo S(huermann 

Y 
o Banco de Crédito Po

. 	 pular e Agricola de Santa 
Catarina convida aos seus 
acionistas e clientes para a 

missa que manda rezar no dia 29 (sábado), 
às 8 horas, na igreja de Santo Antônio. por 
ai ma do saudoso e inesquecível Pe. FREI 
EVARISTO SCHUERMANN. e desde já a
gradece aos que comparecerem ao piedo 
so áto. . 

2~6 	 4v.-2 
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CLfNICA DE CRIANÇAS 
DO 

DI. M. s. CAVALCANTI 
FormAdo e com o Curso de Aperlelçoflmento em Higiene lolanUI e 

Pedlat.tll pela Fllrutdllde d. M~diclDII do Rio de J8reiro. 

Cbele ~~d:t:;i:od~: ~~~~t6~lol:r~~~:8~~lIcd~lr~o~~e~::~~ Ex

cBela VI~t.. (Corrêu) 


DOENÇAS DE CRIANÇAS.- REG!ME~ ALlMENTARI:~ 

TUBER( lJLOSE INFA~TIL - ' I'NEUMOTORAX 


Consultório: Rua Vitor Meireles, 28, das 14 às 18. 

RES. AVENIDA HERCILIO LUZ. 10;5 


Dor de Cabeça 
Perda de tempo e de dinheiro! 

Quando V.S. tiver dor de cabeça, iembre-se que quasi sempre e\1a é 
causada por desarranjos e perturbações do estomago, intestinos, figado 
e baço, e não esqueça nunca que somente tratando estes orgãos é que 
ficará curado. 

Se V.S. duvida, pergunte isto a seu medico. 
Não adeanta nada tomar I'ilulas, pastilhas, tablettes, comprimidos ou 

outra qualquer droga calmante da dor, porque com isto se perde muito 
tempo e dinheiro e não se fará nunca desaparecer a causa da dorde cabeça. 

Em todas as doenças o mais importante é tratar a causa, e os medicos 
oabem que a dor de cabeça quasi sempre é causada por impurezas, sub
stancias infectadas e fen!lentaçües toxicas no estomago e intestinos; por 
isto convem limpar estes orgãos u~<lndo Ventre-Livre sem demora. 

Ventre-Livre tonifica o estomago e intestinos, e os linlpa das im
purezas, substancias infectadas e ferrncntaçôes toxicas, que causam a dor 
de cabeça, peso, calor e mal estar na cabeça, tonturas, vertigens, ancias 
e vontade de vomitar, opressão 110 coração, sufocação, língua suja, falta 
de apetite, mau gosto na boca, quentura na garganta, empachamento. 
peso e dor no cstomago, nIal estar depois de comer, arrotos, azia, prisão 
dê VCI1 trc, dores nas articulações, indigestão, dores, colicas e outras per
turbações do ventre, Jigado e baço, mau halito, preguiça, somnolcncia e 
molleza gl.:!ra1, coceiras, certas Inl',lestiaB da pel~ c dos rinf', nervosismo 
C ()\ltra~", alter,u;c-'cs grH\'C5 da ~alldc. 

Tenha todo o cuidatlo COIll ~ua ~ail(:e. 

Para tratar a dor de cabeça e cstCg ~ofrimel1tos perigosos u~c Ventre
Livre, remedio esplendido, que se vende hoj.; nos mais importantes 
pat:tt:t; do mundo. 

Lemhrc·!""e sempre: 

Ventre-Livre nfio P. purgante 

Tenha sempre em casa ~Igung 
v:dros de Vent!'~Lh'!'e 

FERIDA que resisti 
lO u.o d. 

CALENDULA CONCRETA 
a melhor pomada para fer!das queillladural e 


Nilo coniunàir ""w ~IC;::a~~tl~~:num d~ G!.'lendula. 


1 Sens~~ional 
I e raro1I! Em Neosho. Missouri, Esta
dos Unidos, Virglnill Rees,
de 20 anOR de Idade, é ser
vida por uma dentadura nlt-

II~':[a~.,t~II::;~ ~~~c~ono d~u~: 
Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a':J f. DUDcan, odontologislil re

pharmllclas. putado da localidade. qul'l 
. , jémais havia solrido de . dôr

Depoaltarln nellta capitaL P~ARM. S fO. A.GOSTINHO de dentes e que 118 op'êra-
Rua ConselheIro Malra-H! çõeEl denláriss cODslderadas 

r~~=;::================;= mais dolorosas a deixavamindiferente. 
Eotl'c assombrado e Incrédu· 
lo, o dr. Duncan resolveu li
rar cientHic.m~nte a IImp" 

. -.__. 'õ' caso sensacional, que, "I! 

eráo. que tendo empregado o 
"ELlII" Df Médico ·chde do Di~pensárin de Sifilis do Centro de 
.OGUfIR.... Saúde de Florianóp"lis. Ex inlerno, por concurso, 
nos ca~os da Assiténcia Pública de Porlo Aler,re. Ex
de hema· inlerno de Cllnica médica e Ginecologia.
lopathias 

syphiliti 

cas. encon

trei. nelle. CLfNICA E CIRURGIA J
um medi iJMr: 
camento ---- Sífilis -- 
heroico e 

demasiado 


efficaz nas impurezas do Conlulto. di..i.mlnt. d.s 16 ~s 19 hOI•• 
slngue. Rua Felipe Selimldt, 46 - Fone 1648 TO,6SE? BR01Mtl2L

Iguatú _. Estado do Cear' FlorlaDópolis 
Asa. - Dr. Baptista de O!iveirJ 

276 ilOv. ·· 7 

Durante o mês ·de JULHO: 

Grande e total liquidação detoelo o stoele eI. 


CMA IIAC~BQB.

VAl~ GGlsa que m,~s baralo vendeJ' 

6 - TR~'~~NO - . 

Vend.. eI. liquicl.~io exclusivamente _ elinheiro 


não IOssl' único. seria 6U

~!Iramentp. raro. senão rari~ · 
!limo. Para isso, o dentlp", 
submeteu aos faios X a man
dlbula do senhorita· Virglnia 
Rees, e o resultado do exa
me encheu de elltupelaçll.(,- o 
t1radentes de Neo~ho. Com ..I'lelto poude êle veririe"t. 
sem possibilidade de dúvld" .. 
Que Renbum dOR robustos::!'! 
dentes de Virglnia Rees ti· 
oba orilicio na raiz.. nervo 
de qualquer clllsse! . 

i 
o ELIXIR 

" DE NOGUEIRA 
ti: conhecido h. 63 .nnol~ 

==~ .. como o ycrd.dciro 

'" '.'. ' ~!lPCc:ifiC.o d. 
) , '; " SVPHILlS ! . 

ulter.",heUlllttis-o'}. '".".,., ,.", f,,..•;d..... .."'inh.", ...~.,..•


' ·.S6E1i1ir "!' ~~:. 

Quer serfeli~ : ? 
Em negoclos.amorês: ter sor

te, ·,satlde e realizar ,-( lud? c; Qlle 
deesjl? Mandl\ .t.$l00· tm~ lenos 
<e : e5creva 10 ' próliC(0 l1l r \Klíivi: 
Caixa Postal ,,;..407;dl1Q dr ""Jlí~ < 
IIdro. que Ihr IDdh3~ o 111. 10':',:, 

: : . o=~~'~m~=~ k.,:,,:::r:' ,< .. 

CLIH1CA OBI\AL 
VIAS URINARIAS 

!&pccblilu Im .aolu" l 

plturo·palmoner (lNoa· 


chllu - u lliml - loMr. 

tulolt, rtc.l 


CoDlU.lto"": R.. ,... ,... 
... n .. I." 16 '-

- ~ IS". 
RH ldt rtdl-; ... JeIe ,.... 

... 1 (SM..)-,,-- tft. 
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o ESTADO-Quarfa feLra 26 te Julho ao 1000 a 

.0 ESTADO» 
ESPORTIVO .!-~-~.........-S PESADOS!
E' muito complicado... 

Rio, :lu. - Desde que en -~;:trou em vi~(lr (l novo Regu · 

lamento Gt!ral da Liga de Fu · 

leból, os clubes que vetaram 

vários dispositivos têm sgi

tado a possibilidade de re· 

formá-lo. O caso das substi

tuições ainda preocupa ao 

Fluminense, Botlifogo e FIIi

meDgo. 


O Departamento Técnico do 

Liga com 1\8 complicações 

contidas no novo regulamento 

tem estado Il bra~o~ com 

enorme dificuldadei!. 


Ao que ~e slIbe o Departa 

mento Técnica da l"Dtidade 

soliciteria IUI Consêlho Supe 

rior o estudo de certos arti 

g08 complicados e cOU(US08 

d<> regulamento que está eDl 

vigor desde o inleio do re· 

t"rno do eampeonllto cariocu. 


Desesete mil contos carregar 15 % a 20 % maia de carga. 


custará o estádio para executar 08 mais pesados Ber com maior rapidez. 


Pacaembú viçot!l, com eficiência. rc.pidez e mâ  Si é força , economia e segurança o 

s. Paulo, 24. - A Prefeitura xima economia. E Ford. graças à que precisa pqra os seus serviços d. 


estudll cuid..d08ument(, o pr.l sua carrosseria cie ntificanE'l'!te de· transport3'. compre um caminhãc Ford 

gram.. iuuugur.•1 do estádio senhada e ao seu possante e econô  v-a para 1939 - o melhor até holedo Pllcuembú. Ce rca de 1.000 

operários tmbll.!huw Iltiva 
 mico motor de a cilindros em V. pode construido. 

mente afim de concluir 'lS 


obras do monumental estádio 

até 
o dia 20 de outubro pró 1;----------------------------- 
ximo, quando a gl'dndi(J~a pra 

ça de esportes será entregue 

li Municipalidade. 


A construção do está,lio de :1 Sie~1 S<hu<kelt s.A.1 
P8ca"mbú ficará <!!!l 17 mil 

contos. 
 'I Materiais electricos em ~eraJ 

o Botafogo jogará em Install;;~~~~DOd:R~;I~~~PoIISS. João Del-Rei 
Rio, 24. - Anuncia-se qUI: R. Trajano, 11 Phorte 1674 

o B013fogo jhgará t:m S. Jolio 510 v I~ 

Dei-Rei no próxilno 6 de 

agolto contra o Min.." F. C. 


Efeitos da derrota... 
Rio, 24. - O Vasco, em vir· 

tude do seu frlicahSO frent" FO'·MU I1mOl'tizfl d o ~ pelo sorteiO de 30 de ,Junho de I !/;l9 

ao Fluminense, sfastou in~x 

plicavelmente de sua turm~ 

profissional os jogadore. Na~· 86 TITUlOS AMORTIZADOS POR 980 CONTOS 

'-·!ment~ e :\.!!re l.! !. '. 

o «ôlhoJ> da Itália... com as ; eguintes combiIl8~:ões: 
;Rio, 24. - Divulga-se que 


OI clubes italianos està'l com 

suall vistas voltadas parll 
 BIU PFM ODe ZTY YRM PSH 
os jog8dores sul-amerlcano~. 

AfirmM-se que grande número Amortizados com 50 contos: 

de «ases·, na lua mKioriu (1) SNR. PEDRO DOS SANTOS & CIA LTDA, comerciant.., Rua do 

argentinos. estilo em nego · Comércio. 30 - Sanlo. - Sio Paulo. 

claçõtls cou! o Luzio e SNR., CASLOS MOURA. olici.1 de marinha. RUI Bulhões d. Carvalho,
o 

Genova. 140, c/4 - Capital F.dor.1. 


Pancadaria grossa.•. Amortizados com 25 contos: 
Curitiba, 24. - Em virtude SNRA. P. FREIRE, R.cif. _. Pernambuco

de um grande ·~ul·urÍl', Que SNR. RODOLFO VECK, .glicultor em Guaíb., com e.crilório nl Gal.ri. culminou com a inv8sllo de Municipal _. Porto AI.g, • . - Rio Grande do Sul 
campo. pela aSiiistência, nAú SNR. MILTON TAVARES PAES, Pirojuí - São Paulo . terminou o jõgo Atlético e 

Palestra. 
 Amorti2ados com 10 contos: 

cla por 2 a 1, Quando se ve· 80 títulos no valor de 800 contos. 

rificou a invasllo de> gra· 


• O grêmio rubro·negro ven 

Ml&DIDORES DE LUZmado. Amortizado com 5 contos (Prêmio Unico)
Houve pancadaria grosss , (5) SNR. GUILHERME WITTINI. co"elor, RUI d. Cal.ndarl., 28-1 .0 Precisa Y. S. de medidor para sua lnatal

lalndo feridas Inúmeras pes  C.pilal Feder.1 lação ?P~9~ur. obter na INSTALLADORA
SÔIIII. 

DE FLORIANºPOI~I~'1;:?:"-o modldor marca 
A/é Junho p. oassado SIEMENS, comabs~lú"à I.~nti.. porque

iá jOlGm amortizados 60.915 contos de réis é o mêltiór;\';"; 
Solicitai a rel!lcão completa da!! títulos amortizado", oa R. Trajano, 11 Phõne 1674 

Séde Social ou ao t'.uo·Ageote da V-1MAlttenorMorais 
Cirurgião-dentista Sul Améri(a Capitaliza~ã,o 

Trabalhol modernlssl •mos. Pontes e dentaduras AUOLFO BOETTCHER, Florianópolis. Rua Felipe Schmidt, 11 

anatomlcas, em todos 08 O pró.lm. .ortelo de .morti ••çio .er. r ••IiZldo em 30 d. Julho d. 1939 à. 14 hor ••. 


materiais adoptados. 

HORARIO: 


Du 8 ás 11 e das 16 

" 18 horas. 


R_ P. Miguchnho,6 


v-!Ili 

Dr.Remigio 

CLlNICA -MEDICA Não"'·pAehaver saúde coM/ium laalue im-

Molestla Internàl . dê 

Seilhoras e Crianças em 'paro a correr pelas véias,ctti;;;~.'IXI1l DE N~;: 

;..... CÔi-!S~E~O~IÓ: .. GVEIRA,do .pharmac:eutico ~h~mico João da- ~~:=:~;tr[ITORAL Dl: 

Rúi '&3itsui..fXs ,·Sob! , 

O~b , I:~tA~l!oras. Silva ~~~,~~~~ \~ >o~~~o'~~5êlepurativo cio san ~ANGf[{) P [ LOT~Nú~
"''I. IItrdllo Lul, 178 CUe. .) o ' Et!i1CIRDE ;ílQGUEIRA é mais ••• 

- Phont: 151 ( O RI;t.t~DIO INDI[ADO
am nome, é um SYMBOLO! Attende • chan,adoa 

' .75 

7 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 o aTADO-Que ta feIra. 26 .. Jalb.o ele UIII 

Artigos de in1)erno para homens, senhoras e crianças. em maior e mais : 
vaRado sortimento, na CASA. "A CAPITAL" 

146 Matriz . Rua Conselht:iro M F,a n. 8 	 Filiul - Rue Tra;ano n. 1 'f .7ó 

,-c,-"""",~> 

Molestis8 dos -·rins e coração r,5àrtdalidS o 'IOI'iICARDlUM tOolco doa rlnl e ,do coraçlo Umpa a 

bexlra, .. rI••, .. o .. pbrlte., arei.., oollcu renalo, "ugmeDUl U 

1Ir10"', Tira U iocoa~6e. Qoe pé. e rOlto, bydrop,h" I .. lta de 
 de liras 
ar, pelpilllçOe., d6r~. do coraçlo. uthma, b,onoblte a8lbmatl... 
arlerlo-aclerOllIl. 	 para verão 

Ht"lDedio~ das tlenhors8 
E' o tolllco ulero-ov .. rio SEDANTOL ,que re.mue a .auda CALÇADOSperdida: pela anemla, pelllllez, magreza, fa8110, "Ores branou. 


replador d... 1';'lte8, cera da. Qoenç ... do ulero, o1'IIrl08, evite de todas as 

u bemorrbaclu, Inle. e depois do parto; coolra lodaa a. enler
 qualidades
.ldadt. cI"a ""bora. de qualquer Idade. 

LeóÕe8 do coração e asthwa i TAMANCOS MEXI
Uae • CACTUSGENOL Eapeclllco do dt , Klog Polmer, CANOS paracooua bydrop61u, pé. locb. doo, lalea de ar, ptt.pltaçOea, b"U· 


maoto dd vela. e .rl8f1"~, bl'ooncblte &.Ibmauca, auurJ.ma, PRAIAS DE BANHOS 

lypblUs .. rbeumall.mo, le. Ou, cao."ço, u:lo... e. ca.... e dôre. 

00 ouraçlo pooll1da' "nos rloo e incb. çllea. 
 Cinto. - Chinelos - Bo

Ao~ fracos e cOllvalcsce utes 
Dev~m Bear I) STE~OUNO, Que fu engordar, augmeola o nis - Luvas, etc, 


1'lrOr dos mll. culo. e do. nenaa. Fort&Ieoe u saDllue Dal pea· 

110•• anemlo.a8 Evita a loberculOl8, clcatrlzs 08 pulmõeN doent61 
 Artigos par a sapatei com poulada., toooe, doteo 00 peito e na, c081a., peru .. s Iraca. 

1181111& 8uja, ' .ra a Dour.. 'lbeDla, o deMo,mo e & oy8pep81a, e & ros e selleiros 

con1'aleaceo9& 6 taplda. 
 • 
SYllhilli!'\ -l.J"}le - RhHllmati~luo Cortume e Fábrica 

A SPIROCH!:.TINA (Elixir de Caraba) do sa blo dr, Wllllar~ de Calçados LLOY'D BRASftEJfR,O , 
O",een. cur. mde.tla. do aangue . • ypblll •• erz"mal tumor •• , 	 Aténc;:io 1·· "PATRIMONIO NACIONAL,.darthroe, eoplnb ... flSlul&!, purgaçõ. s, lerldas, caDcro., e.cro· " , 
&=~ ::;~~!t!IIID(l. Unlou depurativo que limpa o corpo, 1001· •BARREIROS,. LINHA ARACAJU/pORTO , ALEGRE (Para o Norh' Dispondo de peqi'ena ofi 

no Sábad(). e pllra o Sul na quarta feira): .COMTE. AI, · cina, porém. adequzdá, com 
DepusllarltlA: todS8 ao drogaria. de Silo Paulo e Rio. CIDlO" cCOMTE. CAPELA., e .ANlBAL BENJ'.;VOLO. , aparelhamento de preeisão 

LINHA PENEDO/ LA GUNA : . MURTINHO. e .MlHANDA · absoluta e um provador 
de lâmpadas, 'eureux LINH A "RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCJrvmN1'O •. AS SENHOltAS DEVE}! USAR 	 NOEL MENDOZA 

acha se à disposição, à rua 

arallde poder bYaieotco. Dilutr" molt>8Iia, cOnli:gtO,a8 O 5 Padre Miguelinho n.O 17. 


Em lU" tolle'te iotiDl" t 6mente {\ MEIGYPAN, de Al~ 
D.:••" ., R•• eM.":,,. :A:"EoTs~~u:?:!:~~I:~~:;:,ru E IR 

e Buspe!lae, IIrltbções v~g nah. corrlm.nlo~, mole, · até o dia 20 de cada mês, 

tllllt utero·yagtnttl8, mehile~ e tollll lIo,te de doenças ANIB1\L BENEVOLO .- dill 31 para Rio Grande, PI! para eonsêrlo de recepto 
Ilocal8 I: grllode pu~enllll"tI Dr:>lI'clr ;" P<i( , b~ co, Rio 21 - 96 lot86 e Porto AI~re , 	 res de rádio, modilicaçOes . 

técnicas, etc. __";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii;;;;;;iii! PARA O NORTE: 
,!lO - MURTlNHO: dia 10 vindouro para Illlj 'ü , S . FrnncisI. ~ co, Santos, Rio de J'lneiro, Vitória , Clll"llve lllS, Ilbén8, S . 221 25valt.-i5 

j~ ... , ~lrt::"'~jl .. ll ..! .... Jl .... . (asa EIedrtca Salva1~~. ~:~~jl~~N~e8~~?8 :> para ltaja i, S, Frauc isco, O fumador mecânico 

vende medidores e santoXNJ~~r~E~~V~~O~ d~~O 7d:a~:ne~:~an8guá , SRUtOF, A cRevue des 1'abacs., deVIN~~~~'iO G ENIC~~ installa os equad ros" I Rio de J aneiro VItória, Cara veil1lS, ii héus. S. ~:l! '.":!do!', A- Par!!! l',:,f",rin, Re últiDÍÍl!Í!eót e 

--;- -~	 para os mesmos• . " rac INT DANDO PREfEREN. à existência de umapar.~Jbo,. ··T'-~=· 	 [)'8jf~E.eNORAecoif~ . SEUS ·E<>cSSES, . ... ~ '''~ realmente siDgular.,-é " pQd~'81l 
Preços modicos.· . elA AOS VAPORES DO LLOVO BRASILEIRO, mesmo dizer - surp, ree~{b!u.:.----I te. NAo diz de qUl'm ' é e em 

RUI João Pinto, 14 Ag(O~ci~-:~~~~ãtoo';i nto. Armt2e~ Pl:~~~ I~~aró, ~~~ ~!~cre~u:~:u c~m~ve:~:~. 
Serviço garantido bomba que, movidll por mi 

- --- núscula engre!lsgem el!peejll. , 
I
:Companhia «Aliança da Baía» 	 H. C. DA COSTA - AglI!nte fuma cigllrro8 aulomAtlcll ' 18 v.- 128 

I 
mente. 


Mas, que utilidade ter' ê8'

Fund.d. em 1870 Side: BAIA 	 aÍ! lumador mecâolco'? Muit" 

- diz a .Rllvue de8 Taba· 
C8' . - Serve' às pe~lioaR~ ~iue ..OH. RICARDO Sou tão reconhecido 80 mara"ilb'osoSeguros Tenestres e Marítimos goatam de a8plrar 'o cheiro 

da planta de Nicot . e·· tuJo 

dariam por' pltar ;uiDcl,arr" . 


Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 GOTTSMAN · rBmà~iD, . que ma tOfn~i g:rtn~8 e que, entretanto;>' por . I/ll 

Capital e Reservas 50.058:377$9:>2 y08 de ordenf lisiol.6flu•.••o 

Responsabilidades em 19,ifj ;~. 188 .652:899S714 E. X -chefe de cllo pódem. E sabecÍle que .... 

Receita em 1938 22.786'183$148 8as pessoa8 silo nuaaeroaa •.
nica do propagandista oa sua·'sfic8cia,!Ativo em :11 de dezembro de 1935 • 71 ,478:79 1 $813 O invento loi, '; por I ...... 

Sinislros pagos ~ ,094 : 715$170 Hospital til' o abaixo as"loado, mala conhecido por MlT A multo bem recebido, 6apera.

Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 17. I 86:24I1S949 	 PEREIRA, r88ldeole em S. Jollo de Comaquam, mCI se agora que ·'lnvéD'.. UIII 


to cI' nheclt.to e relccloDOdo em loda a cómp , nha tio Rparê lllO'que aujllíilltium a ·
Nuerllberg 
Rio Grande do Sul t 'Ionlllira do Uruaud e A te .esvaziegar~~rll~~. «cham· 
aeotina, v< m eapoolaa~amenle, Il com a maior all ~agne' edeyore)p~ato. I UCU 

(Pro'!!, L. Burkhardt 
Diretores: 	 e E, Kreuter) llsr"çllo, Ifazer ao çODh2cimeol0 de V. S. o reault"do lentos, o , que cerlameDt. 10' 

Freire de Carvalho e José de d~ aUl cura, tlduad" pelo depurativo .. QALENOGAL-. ra~ia felizes ,à'à' pN_' qae 
Francisco José Rodril:ues Pedreira , Dr. Pânlilo d'Ulra 

EpifAnio Sousa Especicdisl(f em .Sofria, há muUo~ 11001. de molelll!ls de orl· fiA0 ·p6i1em, iDa. d ejUl, b6
gem allliltlca, Itodo-me ~uldllldo a vá rios Iratilm~D <!J.er· ~·:"ç~mer ...... d 1I0Ia ... _ .. U1'U"YÚ' Gm (li 	 qu~ vi 111mloa com multo" d~purlltlv( 1 1l0UDcllldoll,~eguladores de avarias nas principais cidades cooet aulr melhorlls ao mau elll, d - de sailde. Por úl~da América, Europa e Alriea. Alta cirurgia, gyne limo leodo-me apor.cldo e' UP\ õ ~ n(l péle que , me SI8I1S1aJ~cologla (doenças de c!lusarolm III ' ózel sofrimento" ~ bll' lanles llborreol


senhoras) e partos, meD'O~, resolvi lomllr o poderoso .OALENOQAL_, e

Agentes em florianópolis em ,ao bo" borll o 6z: Qlle 00 flm dO 4,0 vldto earlvl
Cirurgia do aystema · 

radlcalmeou~ curad(" lórle, multo bem dlspolto como nervoso e operações 	 SAIGUElll
nUllal! eIIllvt. Sou 1110 r~oonhecldo.c marllvlibolO rt·CAMPOS LO B O & Cie. de plastlca, iDfdlo, qUI: me tornei grllnde prop/lII'GDdlllll ,dll I • 


RUA FELIPE SCHMIDT N. 
 CODsullorlo á rDII Traia cllctlcla t, posa0 IIflrmar· lbe que, por c:ooltlho l .:"tUa, ..DO, 18 (dll' 10 6s 12, e muU" aeDle por C81~ campanba 1116'11 lem c:olh:,do OI 


Catu postal HJ - Te/ephoM 1083,- End, Te/ . •"'LL/ANCA, da. ló ás 16,MI) T~le· mais surpnendentel< resuUedos. C!,mo :proV~ . :dií' 181 · 

pbone - 1.286 IihÍl slDcerldade e dll DlIDh~ aratltllo, àlém dute a , ..• 


/'., F.ac:rlt6rioa em Itajei, Laquna e Resldencla i rua Ea· c todo que eXDrlm~ slmple~meDle a verdôde,ofêrto-lhe o 

teves Junior, 20. - m. u retraiO, pu d~odo V. S. faz:er de ' um e de .oll' ro o 


~ . Blumeuau. Sub-Aqente em LaQ" Telophone - 1.131 uso qu~ enleDdel.. ..' <" ,;,Ç,.,., '. " 
12-Pl "_ - _ S. )0110 . de Camllqu.m; .Rlo :()nindi de "111. 


JERONIMOANSf!Uro.O ::~~~fl..R~ 

Como telteJiluilh".: ,:YICTOR,SleUeIR~ 


ADOEf() i'A8REl\I ',TORRE3 
. (1:)tàp~Ób'êD:I~i) ": 

· S K~- m u :A ~ 	 '.'1..'1:1 ~'.~ _I (Todlll (., el Ilr'mia '" recôâbeOlila~ pelo DOI"1o 
• AooDMIUmoe O al&m&do OOlDE INDIANO de Sar· _ DeDiÓor·lo. Roorliul. da "U~ã). v ' 
• me.ao ...... profeuor de Paruttologfà da Faculdade ele Me- _ · Nao • pllCUO dlz:rl'lÍllil8 Dail~o\ tObr'e o vdor 
• dIIdDa 'de PonO ~ B' l.ntye. Da upuJalo de 't'ermee, • di llID me4Jmanlo. li 

• tal 00.0 10mb"," ou.... ",Io.ID.. "to. JO aDDoe dt' . o .OALeNOOAl-, bico I. todo o &tutl 

I 
.. &ela deaaoatia40 • lU eIIIoaoSa. 	 • que I t a1...tfla.do por DIII Jur' dt co.peItD'" "1110 

. • - PRI!PARADO CleNnP'ICO, 

D /; P O S I 7 A R I O ,fi: • BDOODb'a~ em toei.. .. Fuma0 •• " 


CARLOS HOEPCKE SIA-florianopolis •• do BruU e RepabUou 81Il-Am.tcaDa'. 

• 	 N 62 Ap. L o. N_8. P. - N . .,11P ......................................,------------------------	 • 


I 
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• 
• • 

• • 

• • 

~~T~~""YN..~................_O..BST ..Q_uar_~_r_ek_&.,.2.6_d_e J~O 4•••unu
__~A.D.O- __ ____.. ____~......................_5~... 


:...................................: 

o EstEl(.10 i Empresa Nac. ~e Nal "Hmpcke" I 

R.,dacçll.o (l orneina. ã 
r.a Jollo Pinto n. t3 • nansp()l"terapid~.depassageirol. carla. com os .. vap~f~l!I"gàl'l • 

•• Hoepcke" e «Anna,.; ··unicamente de cargas .com o vâpor"Max lO 
•• 

• C• "'AIDAS ••'" MENSAIS DO PORTO DEFLORIANOPOLIS• 

UUot. • t _ • 

"'~nJt~.tre : Linha Fpolis.-Rlo de Janeiro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha Florianopolis- :hlm....trp
lj", • Escala lt:ta~~~~~s.FranciSCo Escala São Francisr.o Laguna. • 
SuDI~ro a"'ulec, 


• Transportes de passsa~eiros • 

• e carjias. Transporte de cargas Transporle de cargas. • 


Aaoo 
'!leme.tre 
"frlmelttrp •• . Paquete .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete -Max. •• 

• -Anna. • 8 
• -Cal Hrepcke. • 16 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 •. 
• -Anna.. 23 • 
• Saida á 1 hora da madrugada. • 
• Embarque do Srs. passagei. Saidas ás 11; horas p. m'l Saídas á 1 IlUra da fi 

, dll'HlÇlo 010 ee rc.poDlI&bllla·
peloo oonoelloe emlttldoo no. • ros at~e~~/~a~o~::d~:~ ves- madrugada. • 

artigo. &liMpado. •• Ordens de embarques até ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até ! 

12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas 

• saldas. das saídas. •

Casas ã venda - . -..._. _._. ..· . 

Vendem se as casas de mora
dia, ambas com "limos terrenos • Ob -. As passage.ns serão vendidas, no escriptorio da Em- •

110á . rua Conselheiro Malra n. • ,erveçoe,. presa, mediante apresentação de altestado de vaccina. .. 
e á rua Felipe Schmidt n. 55- Passageiros - Encomendas Co.rreio • E' expressamenle prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
Tratar na primeira delas. Modernissimos aviões JU 52 ligam com a maxima 

• -Rita MJr~~~. o movimento de passageiros e cargas é leito p810 trapiche silo á •278 IOv·;', segurança e pontualidade: 
BRASIL - URUGUAI - ARGENTINA - CHILE  • Para mais informações, na séde da IBOLlVIA - PERU' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepck:eCASA :~uga~~~a~ia,cas~ Syndicato Condor Ltda. : . á rua Cons.elheiro Malra n.· 30. I 

rua almirante Lamego, 84. Agentes: -- CARLOS HCEPCKE SIA. 
260 V·16 RUA CONSELHEIRO MAFRA, 34 - FloriaDopolis 

TELEFONE N. 1.500 .•··~···~~_~~··81··········a ~.~_..~.._.... 
Or. BulCIG Vilnnl 
Consultorlo i RuaDr. Joaquim Madeira Neves 

-0

Joll.o Püíto n. 18 (so

~Iedico - Oculista brado). Collsultas da 


Formado pelo Fllculdode de Mediclnll dll UniversIdade 1 is 8 boras da tar· 

do Rio de JaDtlro de. Aos pobres -

Tralamenlo clinIco ~ eIrnrg!co de todas ai molesltas Consultas· no Hosplj 
dos olbol! I tal de .CarIdade. fui 

CnrlO de ap~rfelçolJmtnlO DII espectlllldllde, com o dr. I 8 bora.da manbA.
Pllulo P!lho, no Serviço do Prol. DllVld SaD30D, no Hoa· 

plllll da Fundação Oaffrie-Ou1nle do Rio de Janeiro 
Completll """ar"lbllgem para exames de aUII especlalldlld~ m't'ITUTO DE DIAGNOSTICO 

Eloecll'ic1dade MédlclI, CHutclS Gerlll tlLI~ICO 
Consulul/! dlllrlemente dlls 16 lÍa 18 do 

Precisa-se alugar uma casa de 
CONSULTORIO RUII loão Plnro 7 sob. Telepb. 141i6 Or. Oj.lma Mcellm.nnmOTildla. para casal. cujo alu 


guel nio ultrapasse 1000"OO 
 RESIDBNCIA: Rua Teaeate SII.,elra 57 TBLBPB. lllU 
Formado pela Universidade de !G~NORRHEA~:'~~';E~~~~~~çOes oa. reea~1 I!-----------,----.----- Com prâtl~:n::Srah!~;I~~! europeu. ,C .....~ CHRONICÂ 

Cllnlca. médica em geral. pediatria, I N" d 1 

doença. do sistema nervoso. \ ...6 eS8.niill•.•.•A ... p ..•..•.•um&.. e ..•.••...lClenc18 .togredtu .".•. bA •••••.•••••.•Assistente Técnico NOVlDAgE .. 9Q6 i. resolvet;i °.. 8CU. ca.."o. •.•. 
Or. Paulo Tavares MaXilD.o stgtllo:Carta para' 

Elpeclallzado em higiene e sa.úde ICAIXA nI"""lST/,AL<1····8>/"·9· .. S··· ·.·p.A.lII>I"';'
pÚbllcaRygl~eU}~~,::,~~~ade do I r\.2;llr\ ... ..... - • ,",UL\:,..;I 

Gabinete de Raio X 

Apllrêlho moderno SIEMENS para

dlagoó2t1coB das dorneas Internai: 

Cotaçio, pulmlie., vesloul. blllar, 


e.tOmagos, etc. 

Radiografias óssea. e radiografias 
 Carlos Heep<ke S.A.dentárias 


Eleetrocardiografia ellnica 

(Diagnóstico precillO d~. moléstlal 


~ de 1III 
eardlacas por melo de traçado. Matriz: FLORIANOPOLlS 

elétricos.) F1l1&1s em: BJumenau, Cruzeiro do Sul, Lages,Metabolismo basalSEXTA.FEIRA (Determloac;lo dOI dltúrblol da. Laguna e S. FraDc18co-Mostrusr10 em Tuoarll.oAN'l'0NIO DO CARMO, pa gllodulas de aecreçio Interaa)deiro, ,retlidente na cidade de 

OURO FINO, Minas, há mais (EXam~O~~!~~e ~ro~::t~leo do 

dedois anos,que se t.neontra IUCO duodeaal e da blll.). 

radlc:al1nente ,urado dos ala Gabinete de fisioterapia
Realiza-se mais um 
quesepiléticos que o haviam Ooda. curtal, ralos ultra-violetas, 

.cometido, usando. para isso, ralos tnfra-vermelho e eletrloldade 


médica
aPenas dois (21 vidros do ma sorteio da Laboratório de. microscopia erayllhoso preparado PROCAL análise cllnicaMA.' Ex.metl de langue para diagnóltlco
PROCALMA assrgura o êxi da sllllls, diagnóstico do Impaludlc" 

tó no tratamento da· EPILEP mo, doalgem da uréa no. ungue, 

SIA. sendo um medicamento Exame (reaOlo de
etc. de urina, 

Aacheln Zondeek, para dlagnóltlcomaderno e inofensivo. preooee de gravidez). Exame. dO! 
puz, ...carros. liquidO raqulano e 
qualquer '7:'l:~::UE~~!,.eIUCldaçIO........ ......----....
----~ Rua Fernando Maohado, liDEL VECCHlO Telefone 1.t95 


9MELHOR VIOL!O FLORIANÓPOLIS 

TodOll 011 lalltrumeoto. 
 ~uAl ,~r.j'. ~IIIt:~:o~~!'te~~ 

Tlabre.vox. 

Peçam 1IIItalop .nu.
RUA iD:7u~IMJ·'88 

mercadorias no Dr. AlI8lSto de V.nci...m pr••taç6ea-GaranUa d. 4 annoa,.... 0011 11lfHU1DI (de 90 , de 120 IItlW)valor de __ di __ .coeoaS.I .....,,......... Peta. - '4 

MEDICO 

tw kt~::-:.:ID': ~:a""bo~:'""c.H~'" _.......--o O.1r de Not""e "aDtemo. em dep6ello lOdu U pec)U IObro"............. __. 
 ..fentee e meemo mecaWaOl oompletoe..........--.. 6:000$000 I .~-~-.
16 em c.. ck r:t_d/Oe oa prOplt.....OoI 111'60 .IM..SYPHlJSI 

I
li 10 1/1 • .. t .. " Mi.r...., -r,;:+- .-. Tel.l_ ~.-=--:I,::v=-=~"flI-::::~=Mlltos P,emios menores _ oo.....r:t. _ SID P..Jo __ z: ck Je,Ddl'O.RuldMda:~o..56 EIIair ele Nos.... Pffto. G -,.... t.. 

~____________-.__________-----I~-------------J'-----------------------------J 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Mcellm.nn
http:passage.ns
http:EstEl(.10


6 o ESTADO, 28 d. Julho de 1939 

..I # 
Leite de Côco «Concentrado Tudor" 

Gspeclal parll doces. bo108. balss, manjar. 

sorvetes, elc. , não rE'comendado par" pratos salgados. 
 Ultima. 

.':' ~~r,a, : .!~!~ortiva I.w·~·~~~~i~g~~;;··
Leite de Côco ..Ao Natural Tudor" 

, ,L. Orlanlzado pela Auoclaçlo FilatAllca 
El'pecial para pratos salgados e também pllra O cam,pé;oD'ÔIÔ l afeano ' .' ,, ' .. .. . . . .., (I~, §'n!. CAtarln••quelquer e8pécie de doces, bolos, elc, .' .' .... ·\·~tJA :J'lRQ~ 8 (l' andar)INa terceira rodadainten,ifAo "oschJbe~:Ai.C~pl~ ~71 . . .i-IO 

tal, Chevrolet, Segurança e Penitenciária i' , •. •.
Farinha de Côco «Tudor.. 

Substitue o côco fruto com vantull'€m, ~:~~~~:~r;,~~~:§~~~~:~ar:i'II~:Ps~~8:rt:~~:~d8 ' secretãrili ~~~Oda~IO. FiI~t!Ii(1 de Stl. (atarlnsevitando o trabalho de ralar, etc. Ipróximo domingu, serâ 88sás A Capital x Chevrolét 1..0 ; l.eilã'o Fil.ti'ICO •Cada pac.te equivale i dois cOcos. 	 movimentada, con8tando de Depois daquele embate. te. ' . 
duas renhidus purtidas. remos a anunciada peleja en, . CONVITE ;" . .' 

Vfda 

tre os quadros do Chevrolet F Reahzaodo-se a L·de. ;· agosto .vindouro o L·L{'iííl~ 
l'ROIIIrI'OS IIAIlAH11DOS -- À VENDA NAS PRINCIPAIS CAIAI. Penitenciária x 6 «A Capital>. ilaté!ICo, !,m comcmoraçlloaolD!adoSêlo>; a Auocla-

Segurança O valôr dos dois conjuntos çllo F,latéllca dr Santa Catarln& ~. ~éma honra de convidar.. :,
Às /; bora8 enrrentar-st'-âo e o interêsse de ambos pelas aos srs. sócios e pessoas IntereS8ad88 ~ a cO~JMlrecera ; ê~~ . 

270 3U - 10 Seguraoça e Penitenciária. colocações oa tabela da cam t~ grandioso certame, que faráreaUzar ' em sua séde"(1" .
Esta partidu vem de8pertando petlolito lazpm·noll prever umll clal, à /u~ Tlrlld~ntes n.o.l! . 11.' .:.andar), .; ;às .19.110 boraR_ 

AINDA O SONETO grande interês8e nos ·meioR luta equilibrada 1', portunto. l' 10rlanópoIJs, 26 de Julho de ' 1939 ' , . . . 
~oc~al iafe8nos, visto que o conjun- um espetáculo rutebollstico 288 . A, .DIRETORIA ,i::~~., ['

• -. Nio t_ c. ÜICIIatl- to _amarelo> apresentar-tle-s agradável. · . .. , 
1IItIII. JIIIIb... de aae 01Il0l- completo, disposto a umo As 8utoridadi'1I para os jo ·I I 

A'~::V:S:::S asslnalDu o ECfil:~f!*- ::{I!:~~~;:J~.l~~~:j,:.~::~~ ~~~:::~:E~~~~t~~à~~?~~~~: OsdClisil1~'e~,os d,e ~ole 
.ans(Ulso do anilersarlo n:lalj(lo do se b_m dldo o Irebl- esforços pura abater a turmll dos paredroslafellnoll. 

lIOõSG estimada (~n!ellãneo sr. Eu =~~-~~::: Hoje, ás 7 horas, qllando o i na CltRa com:é~~ial do' ;r?~ MÍI- ;: 

dides Pereira, . proprlel~rlo do bem lermo -dla""nllldOl". ESGRIMA FEMI"N"INA" ".r. OtAvio C08tll. chele dai rirmo Vieira. no Ea treiti)" ·'~ ,

afreguesado .(dfê Rio Brl1l(O.. TlCbudo • -pOuco C1IIIhi- . . !Irma Cosia & Cia., e8tabele (,JoAo Pessoa) e a qual Unb" ·)'.' 


Pelo seu gêmo olflvf! e (Olfés. ddo. o lVIIIIo mio. -- qUI cida n~ rua Çon8elbeiro Ma- cemo gerente o irmão dêese 

o sr_ Eudldes Perel,. é esl'lIIadissi :,:,1e:::.c::-:11llcm::'H:: Mais uml feliz util iniciativa di Liga da r~" n. t.,4, aibfla(a referida cia.e 	 sr., chamado José Vielra_ :·Il10, de mod~ que foram Inúmeras mOI, q..lldo .ra • IIIclr Ro- ... S , nu ou eve umaça no n- Transmitido o aviso ao "Cor-
r~!el::!~:~6eS que 5.S. recebeu na f:'o-;.:go,.'::=....,=:~ Amadores de Futeból ~e:~~r 'I~~f~:s~~~e~a e'!~~r~ ~~ ~~a~o~b:~~O~~j~i~eaÓac~~~u_ 

Senbnrila. ntl; qu~ _eu no;vn =:.~~i~O::=:: A novel Liga de Amadores, meio femillino, o apôio dos ISO primeiro andar e lá notou bate ás chamas, o quenllo im" ' . 
uoe chapéu RA3I~:NZO~I . sina Aulele. -\lvre de prevlu- dp. Futeból acaba de tomar a'quo jA se libertaram de pre a mesm~ fuma?a' Abrin?~ pediu,infelizmente,que elas 'des- ' 

_ çio._ feliz iniciativa de implantar conoeltos anacrôoicos e io ~ma por Il que 1!l0lava a u: truissem loda a parte do piédio~,' 

FAZEM ANOS HOJE: E, li -pranuçlo., CCIIIIonae a esgrima no seu 8eio. or- justlflcAvels! Uma secção do estllbelp.cl onde se achava o negócio ' de : 


SII5.: DuI(e Machado da RoS4 e :~:~~~ ganlzando o departsmento mento, descobriu. no tHo, sê&s e molhados.•penasesca~· 

Marta Dias. c.......... aae ...... o labo feminino para a prétilla de L A F algumas táboas E'm I" , e com- pando a parte ocupada .'pela


Srt I V D .. e YOIIt.... e detll'llllaer li ' • • bustão. Sem demora, extin- moradia do sr. JOSé Vieira. 

Alõúj:S': (eeste ,ella elme de =':*~~cIII~~ tll~S~:II~~~O~:~?~t:~I? inédi- lar~an~ir~~~~~_s2a h:jn:~da~~ guiu - ou SUOPÔ8 ter extin Consta, porém, terem.llillo 


Se Jo3o Benieio Gomes. o edrirlllo \101'1161 audoYlllh. to nos meios esporuvos ca- 19 horall, na séde do Sindl- ~UidOfA-;- o logooco~u~can- 8a~a8 :J!fumas meÓclldOrlà!i. 

_ .cllluir.ISt'.~dulU- tarinenscs ren~te 11 exis- cato dos Empregados no Co . (~Ot °fs~ 8r ttvlol osta , pr 10: o neg cio e~tll-

m~Hn:õ8:ruplt""ED"-!::~~A~ÊNZÔNr"- .:d~~do:':'''::-'Io~=:Aa~l:e., ~~~~~ r~:1 at1:id;~~8 ~~~~ mércio. r:a~!n:o~~::;~O~ta:}:g~~~~ ~~~~e~ii~~~~~~ri~~a~ ~!~ 
.... .... __w'" que se convoca a contribui- Retificação d f . .. . 

Esllo hospedadas flC, Glórla-HJ!ef -E' 1St. e IdN flUI b' d. fi- ção da mulber, O ltadO d . - t :~~C~~\8 -;oc~rr~l!ed~ Co~~ Con.sultas particuIareá : ~ 
F Albe S h Idl!' ... JeJt.,. ... lII1ab car- Não se compreendia, ell' - o «U~?:~> e o ~nl~ft~l~n ~: 	 d •=el~:'lj~~npe;~d:: B~wers.IIO(ar~o~ ~.OI &aiJaos DEI- tiva~ente. que no setor dos Educação», que ontem démos fo dde Bombeiros, que não S he pensamen.to .' . .' 

S~h::!:e!!• .'~~!~~!!! !.!!!, tu!: N~g~e!· Mio 11 esauecam til f:..ltIa"lt eSDortes se procura8se come tende sido de 3;<1, ~~_ aO 8~~::P!!"!!!!!ent~ ~!!d~ !~_ 17. e~:i0r ~n~~~~~~~ r;~;~:~f!!~ 
ROb~o~~ ~eI~~~h ~n~~m~:lt:, t:=~~~~ f:!ara~m~l:~!:toder~!~~~~~~ ve ser corrig~o para 4X4, ~!:~:dOod~n~~~~il~, éd~ ::J: de pensamento_ ;W,2 ' {"

ma. =.~r:..~ velel- ~i~an::pr8:s~nr::se~çO~iV:ev: O Britânia vlrã 3 Santa que tiveram de ser Iigado8 SOLICITADAS . ., 
Tomate. itl'ilnos no incentivo e entu8ia8mo. pee Catarina? dezenas de m,etros de . man . 

18s genero8os 8ugestões e A n05sa confreira -Gazeta guelras ao hIdrante SItuado LAURO LlNHARES 
exército britânico A casa de açucar pelo estimulo que deter-I do Povo», de Curitiba, anun- p~rto do Merclldo, tornando HA indivlduos que '. "aSAlo 

LONDRES (V, A.) _ Pro- Afim de mostrar aos seus mina. cla que o Brilânia excurslo- dllicll o combate 80 fogo. pela vida e deixam ,alldaíhi" r 

duziu-se ruidollo Incidente paiS e amIgos que possue con A mulher barriga-verde, nará ainda este mês ao n0880 As labaredafi, enquan~o Isso. no coração da gente. E' q'uI! 

na Camàra dOIl Comuns. diçOes excepcionais para trium · sempre alerta, graças à cam- Estado, devendo disputar vá devoraram o q~e haVia na- Bouberam viver repartindo

qUlJndo um deputado trabll- far na carreira de arquiteto, um panha de renovação espor- rias partidas em Jolnville, S. quele compartlme!1to. qualle com 08 inlelizes solredo·i't'8. 

Ibillta afirml'u I'lItar um ba- jóvem estudante da Universida- Uva em bôa hora empre, Francisco e nesta capital- tudo caixotes vazIOS, taboa8 - sofredores da alma ou di, 

laIbAo de an. r a ant . e e a I mIa cons rUIu um en a pe a . . ., a re , 	 A cumlelra, ali, loi des ' D po - 88 . Ivas com que...·Iha I I d d C l'ló' t ' did I L A F b - • e outra8miude:r.IlB. cor dád' . 

-aérea aprovi@ionado,hAfamosomodêlodecasacoma8slm,umnovo ciclo par8 Em Joinvile trulds, e o fogo teria passado eues ~otou 81>U8 corações. 

muitu tempo. com tomates pequenos cubos de açucar_ a 8ua existência, qlle se vai Caxlall 11 - J'\mérlca 1. para a da -PenRâo Kimmeb, S ntJr saudadell doa qu~

de procedência italiana e la- A realizaçllo da curiosa e mio libertando dl" preconceitos Aronso Pena 4 - Liga S. que lhe fica ao lado, si a ali. ~oe Ifuram é prost~ar-ae, .d~ 

t!l8 de salmAo em conlerva núscula obra d'arte exigiu lhe e pruridos -moralistas- in- Luiz 3. vidade dos bombeiros 8 nAo J e hOIl, . em espirlto, . líran
procedentell do Jario. . dneo meses de trabalhO exlre compatlveis com o seu grAu CasR Leppe'r 4 - Flnmi IsolaBBem" do poor e.le8. . ' . 


O mlnilltro da Guerra, 8r mamente paciente, como bem se de cultura e o seu epplrlto nense 3 No momeoto em que redi C mo e dlgnlflcante~ gen-

Hore - Bl'lIeba, re8pondeu, compreende. Foram empregados evoluido. Descobre para ai Casa Stein 2 - Umbra I- glm08 esta ligeira noticia te recordar· se daquele8 que .;, 

(,onftrmando:> con8umo de mais de I) 000 cubos de açucar, mesma a utilidade de novas Circulo Operário 3 - Bom póde-se considerar extlnta~ foram _ bons, que .paa"talJl 

tomates Itallanoll, mall ne- pois que o material era nclusi · funções sociais, tAo nece8- lucellO 1. as chamas. ~?r no~ co~o exemplC)~ , IN 

gando o de latas de salmAo vamenle esse. Os quadradinhos sérIas e Indispensáveis como In8tituto Bom Jetlus I - As mangueiras continuam .utude. HOJe, a mlnbaalDl~, 

japoneslls. O minl8tro da loram ligados uns aos outros por a8 que mais o sejam. Cruzeiro O. em açQ.o. v!brando de ardente fé .:,. rell -. 

Guerra fundamentou a com· um produlo especial que os en· Que a útil e leliz Iniciativa C. OperArlo 1 - . J. Bom O e8tabelecimento d08 srs. glO88, aJo.elba-ae nu~ . pr,eit!J<, c 

~r:e::!t!~:lIatese~':'~::::: n!~ , dU~C~a~:sd:o~~~;;:P!~~~~v:~: ~r~ é:~ld:d:o!~~e~::Plr:~c~~: JeauI O. C08ta & Cla. eltA segure. na :e ,:ereOI~1t. bomen..em., ;~o- · ·' 
lualmente em obter êSBe ar-: posta a~ púb~lco e loi mOlivo tusiasmo entre Beus filiados, Ainda a absolviçlo do «Cla. Aliança da Bala" . f~~allo :I''s';:::: .:r·.:~~~~: 
tlgo em outroll palses. de gml admlraçllo. encontrando, também, no jornalista Ricardo Pinto No Estreito ~:eb~~:::;~o ~~OI\~tl':I~áJ:t.,~< 

ASSOCIAÇAO FILATEuCA DE S. CATARINA de:~~t!6'e-;;; ~ts~o~u~lr~~~:~ A I hara da madrugada de VO~Voj~~O :~e~r::m~~t~r,~~;; .. 
Florianópolis. _ . Rua Tiradentes n. 8 (1' andar) esportlvolI o desfecbo do Jul· hoje. a Delegacia de Policia cinco anos quedêsteplaneta 
. SEcçAo DE VENDAS E TROCAS Rpal'nmtoe,ntoadOqJuOermnali8ata RcalcmaprdeAo rect'beu um teleronema do partiu um velblnbo,meljO~.;, e

Estreito, comunicando que caridoso, para reoeber , DO 
Regulamento do l' Leil&o Filatélico, do ceDia do Sêlo»- 1·8-1939, Ple~ade Coutinho moveu uma havia rebl'ntado um Incêndio Reino da Eterna . G16ria >, o 

CA"....••• leal... DIntorIa.... 2& d. JIIJlII. d. 1938' ~~e~:oa-3!I~igars~:ju~lo~~n:~ 	 ~!~:do~ue lbe elltav~J\*t 
l' - O I' LellAo FilatéJI-1 e) preço mínimo (nlo deduzi Guardar·se-á reserva sôbre artigo publl;lado no -D1arlo F S Lauro Llnhares deIllÍJlIâ!~~ 

co, a reallzar-lIp no dia 1° da a comissAo da Associação) 08 proprieta'rlos dos lotes até de Notlcla~" desta capital. esta do enhor ceu docen'rin .. da " .Ida; 
de Aloato, lem como flnali· f) declaração de plena contor- que se consuma a arremata- A absolvlçAo unânime d08 Bom Jesus nunca morrendo.entrlttaiíto. 
dade . principal comemorar midade a este Regulament'l. çAo. julgadores velo trazer um Celebrando-ae, no dia 6 para 011 que Ílentira.. ' 0 
condignamente o IDIA DO Pala efeito de unllormidad~, 7 - Arrematado o lote. de novo aspécto ao CI1S0, pois de agosto próximo, na i- amôr de que .enfelta". ..ali. 
S~LO.. '.' 05 inleress.adospoder30 obter. duzlda a comls8ão de tO % aquele jornalista IrA até à Fe, greja da V"n. Ordem Terc, alma. Quantas , criaDçiuí:'lélilt~ 

20 . ...... . SuperliltenderA 011 na Secç:lo de 'Trocas, o modêlo para os cofres 80c181~, serA deraçAo Internacional de Na- de S. Frllllclllco da Pe- -nuas receberam: ,déléó l-P!'~o 

traballlOll do Leililo o Dlre da relaçllo acima citada. entregue ao adquirente, pe - taçAo para provar que Pieda- nitência, a festividade do com que ,. cobrlam . a canê, 

tor de Vendall e Troclll!, que 5'. - A relaçAo a que se re- rante a comissão composta de ê proflssion8J, .baseado em Senbor Bom Jeau\!; terAo arroxeadal\ cpelo..,Iriô I Qun. 

116m auxlllado :: por um ' lIe-- fere o ilem 4'_ deverá ser fei 1108 Srs. AllredoSelva, 011- documentoll queln8truiram o iolclo ali novenas lI'bado, . tas vI6valltivl!~m ,:'.CI..... 


··' éret6rio .. "ad .hoc.. de sua ta em dU8svlas, das quais, uma, mar .1 . Lima, Mário Bonettl, processo óra julgado. 29 do corrente .àll 18,30 mios opl1~.i ' iN!~i~,;.• '" • 

",'escolhia; ..'. .... •• " • .... .. . a la. , licará 'em poder do Supe Leonardo :::la.elÍ e ArUndo O .Gr.A. · 1'0 V.e'n"ceu em il o r aa, .reap.ctlvamente~)e~b~))a~I~ ·;loglo J QUIlo 


~' · ,,:""O. loteld.estlnadola rlntendente, e a~ outra, a 2·.• Pena. Só serAo acatadas aI o:r m em prepàraçlo . àell8a , toll '~ ~lItudántÍlÍlí Dlboa de 

.rréiDataçAocoiilltai'lo . de depolll depassadoocompeten- reclamaçõell feItas no áto da Santa Maria feltatradlclonal, ·que ter" pobres/ tra " . 0l'M, eotlra

·c~;;;.I~()lada~;" !~érie• . ou tê r~~lbo, serA; restUulda ao de- entregll, perante '~comllllllo . P.Alegre,26; ~ O Grêmio, IiIlnarAdomlnlo, dia 6,do i :çaram 'll: '.' por t ••. 

~!:t~~'!&l!.tl~ade.. ...;,que~e:: pO.5.ltante ,quedeveri .devolvê·la mencionada. ' .., .dellta capital; venceu o Rió~ mêll .. vindouro: bavendoToll~i.e .., ma I..... de 

r~:.~~~~~.a~a~lelJ,l : enve: ~,! , Diretor.,de)V; .eJrocas, com .. ;8 - OleUAoIAMERICANO.! irandenlle, de Santa Maria, mia•. de : CoDiunbAo àl b4hie,HçIÓl/;qàêy..PAÜlou., foi 

ICJP!8;~!!~a,-:~para~~J;IIf!n :: oJ:compe'ente ; re~lbo, : . uma vez. 80 .8erá utilizado .para.' i·lo,te,lI ,pol'/6 ·· a O. 7,l/4 'da·liiaDhA ·ea" 80Ie: ' \ lIeiD iC)8t:ent.a9&Q: ••• eoar d.
:!b: =::.~ ...01) •• ~::~~Ir~:::.~, .~~nsf~~~~: ~:\l~toprle~aded~i·~~~~~I~ ;,. 	 ::' r~:lt=::~~ct:;;::::: , V:~~!::'"... Dueto• 

• ' - OI leMa luprUleD· ,.Inda Ipw,ade DO « r!ame; .. .••. .9 -~ . O éertameém :àpreço L; ·· .' " .... ' .' ...... '. , to ,da . mea'ma. '. . , .' c' ' ~r."' liOm • aoctNlo. 0...-

Gloucloa ••••rIo ..r ....,... 6'. - o. lote. I.rao . rela ; começllrá,pela ' orde,m ~ do. Flli&i d'A CAPIfÂi Cbál &"10"'"910 do Ir. ,.,..C«II di Vida 011""."• 

..... M DINCor.. Trocu. oJOMdo. ,.10 ~parlnt.Dde~~ l()tell; à,)9;i~ :.' ÍIIelà ~.horiil. IKlíí.I.~tro da Ord.... con· .... eubJ U.a.I.t., ..~. au 

aco.paaIIMoa de '''''010 elA (Diretor dB V. e T.) IID Ulta; .<·FloriánópoIIII,l;.<:déJulbo AIUDhl." 1I ;:hÔra., ,Ir' Yldtl ao4 Irldoa I U61a hlDCIo d. nona I IIlbraaVI,
y
4a~al.D=:.laacao do.... =~...a= !:rt:dê

:': de ' I939. · ~n:?:.r:!~':,a o:~Lda~:'·:. ::r~::~~:OL' lodoa .1II;::"....~.~~~.~~e.<c.J . <,. 

.. o", q...tI4ad-. eob oaWop. ALFRBDO SBLV" BlolD.nau, a rlUa. ela ..lortaDÓI"III.. 25-7·tGoW_ LUIZ WARTtNBLLI 
ç li" doa ••101 t '"pldJ.o 00. o pnfO 111&1.., lha. (DI...lOr •••dl e IroGaI) IA Capttal.. elo Ir. r PRORO I!VARISI() DIAS (S. R. - Deixou d. aa1r • 

ça _ , .. "ri ........ .. Cud080, e cuja IIIMrl1 6 'ID Inalo procurador oat••, por 101 ter lido ••_ 
4> 14&11 ISOI .~IOJ l"Iar ~ riIl...... IMI. 117 iv·1 Plortla6polla. 21!1 aV· 1 t"'UI !ard.).. .I 
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