
I I Tlnsa a situação no

d O 	 I ~~v~~!~r~~~ .~~.e~'~Wokl' 

pabUca notlelu do Pn.otetor.do, lel[undo.. quall a ON' 
tapo deu uma bUlca nOll apartamelltOll do urdlal Kupa.r 
em'rbusca ,.d documeDtOl capüN de ..elareelr a fugA
docliêre. 'ô1 tÓlIeo, moouobor Ramek. O mNmo )oroal 
acrescênla':que o InlUlulo de OartOfralia recebeu ordemDiretor-gerente : Altino Flores para prE'párar o mala rapeldameDI. poellnl mapa mlll· 
tares da PolOnta • qu o m\nlatro du eomuDlee~ôee 

ANO XXV Florianópolis -·Terça feira, 8 de Agosto de 1939 N. 7735 !~~i:~~~~~~ea ~fA j;~<.,.1~t~~.[,l~.~.~";~~ um plaao doI Em vlrtude':de. v..árias::'éar tás· àÍlÔnlmu recebida. 
pelos cbeft>s das ,'organizações .aleiillls, -"- .,. dIz o relerldo 
jornal -:- a pol1claalemãofe~~Ceu ap~teçlo peuoalFortificações turcas ; A Fr' a"nça e' elog~l·i:iI'''' ;.::It 

f 	
e a guarda dos edlflciosem .. que ··se reuneúrVes.u orna fronteira búlqara . . .• 	 .. uJlu A fél~e ganizações. . .' ....... ..>.. .' '. .' <'>j! '0 

Estamos em ' plena éra Segundo . ainda . informa ' D «Gonde .;'WàÍ"6... ::.,..~.k\~10!'~1~~~~~: i~o~~:~~i~~l1:elo" "~órgio"' -vBticadfsta I 	 dentro de poucos .dias serão " modificados •. os.•i h~mês dedas grandes realizações  todas as ruas que recordam fatos .. bistóricosr; da qCb~~
I) govêrno búlgaro protestou 	 I diz o «Correiu 1a Manhã,..
junto àR autoridlldes de CIDADE DO VATWANO 7. I t6ricos do problema, como A cultura, em grande esca lováquia. Os nomesd,ê ·Mail8rYkeBenesserão .. eHD1ina 
de Ancara contra as con- - As medidas adotadlls tlm principalmente os elementos la, do Irigo; as pesquisas

centrações de tropss na Franç.a Ifura combater ~ de- espirituais e. Rociais>. de petroleo; grande surto l~solr ~iR~~~~I~~I~~~têli~e~:;:i~!~~~~áa~ Hri~~~a:f:~>~:~~ -

TrAcia e contra as edifica- cresCimento da natalidade O articulista conclue a  de várias atividades econÔ vldo e substituido porjliD1a estátua represent~tidO . li Ale· 

ções de fortes na fronteira . SilO comentadas ravoràvel- centuando que os francest's micas; exlraordinários pia· manba nacional' soclalisla. . ,.,. 

O govêrno turco respondeu mente pelo cO.sservalor~ Ro· não podiam deixar .de em  nos materiais. 

ao protesto, explicando que mano: . e!ll artlg? publ~cado preender essa magniflclI cru· E os palácios? Surgem

essal! medidas eram desti- na prImeira páglDlI, asslDado zada, porque «a8 virtudes e todo dia , na modernissi 

nadall .às grandes manobras pelo condc dalla To~re. 8 glória de seus 8ntepass~ ma Esplanada do Castelo, -· :e,,-,
_Dr_._JO_ã_o_d~>OO'Jll~yI~~~~~~~~:~g~N~~ 
que, serllo realizadas em O orRão d~ Vatlcllno 11 · dos nunca foram desmentI que, preparada para cobrir,

melftdos do corrente mês, e centua, prelimlnllrmente, que das nes hora!! graves da em hasta pública, as des E.pecieU,.. do Centro •• de · · ~~de ':.,. ÁiIIlet.nÜr id~J6t~~ 

que as fortificações visavsm 11 diminuição .dos no~cimen- história• . pesas do arrasamento do Consultas dtallas das 4 as 6 1/2'-Rul Viciar Metíelles;, 211"7:TeLI447 

- >~.~ .,,".
prevenir uma agressão tos, que constitue uma 	 môrro histórico, vai sendo,séria :----------":1 
eventual, em conseqüência ameaça no puls, não é ne· I I aos poucos, ocupada pelas

da ocupação da AlbiLnia pela cessàriamente o resultado do I C I N E tVI A 'S construções oficiais, ser.do «Pede-se tocar 

llália. enfrsqueciml'nto moral OU j_ _ a mais not~vel o edilicio nos livros» 


da Caixa Econômica, que, RIO, 7 - Sob os auspici08cu~~:.un:~fj:sse::!~i~~~o~sc:~~ ~~~i:i~8~r~~~~s~eC;t~ô~~~a~s~ CINE REX - A', 19.30 hora., 	 INSbi§,lITUlVELalém de obstruir a avenida do Ministério da Educação
explicllçi;es julgando·as SIl- se problemll II caba de ser .L.birintos do d"Iino •. Nilo Peçanha, só ted rival roi inaulwrada, boje, no c
tisfatórlas. encarado em França de ma· CINE IMPERIAL -- A', 19.30 no d'a Fazenda. que se a dmclo da Biblioteca Nacio Para lrritaçõ•• "'"tadI..... 

Ali concentrações turcas, Inelra realista e integrai. .Canção motern... nuncia como a maior e nal, a Exposiçlio do Livro con..cutl'9'Ga ao....... ...... 
ó.'ri~na.ao. ~ao qut' se diz, mohilizllram O jornal diz que o -novo . mais monumental peça ar Moderno Norte Americano. .. .... 

200 mil homens e não têm Código da ~amilia não. re- « CINE ODEON - As 1930 I qui!etônica da América do Tres mil volumes eSDlen dna e d.-- mm/ô ~ 

8 menor ligação, segundo! PUUS!! excll!8Ivamen~e ~obre I Rom.nc~ do Sul.• Sul. Aladim está utilizando didamente apresentados' e 
asseguram pessoas outori., uma .base materialista, m~s AOPO"VO sôfrega mente a sua lâmpa abragendo os mais variad08 f 

zadall, entre 8S manobras conSidera 08 valores etDl- da mágica, inspirado pelos temas servem para demons ·1 

turcaR e a visita de uma es- coso que são o lundomento manes de algum bilionário trar ao público brasileiroI

quadra britânica ao Mar I da famllia. •0 Código não a · A direção do Departamen Júlio Verne. E, por essa que na grande República do 

Negro. Convém a8sinalllr pela pt'ra a cllnimalidade., to de Suúde PÚblica-do Es inspiração, os milagres que norte a pujança do progres

que essa visita foi adiada I mas para a humanidade', tado comunica fi popul'lçl!.o se anunciam, alguns já em so material não relegou para 

em razão da situação do 'Iconsiderando nllo sómente qUI', já estnndo completll- inicio de el'ecução, vão segundo plano os problemas
IOriente. os elementos mate riai" e his· mente li.ndOS 88 obras de I al~m dos colossos em ci· do espirito. 

---- - ---- - - - ---- instalação do novo prédio mento armado. podendo Os visitantes da Exposição
construido para sua ~éde e chegar até ao que assel(u inaugurada na Biblioteca tem LAVOLHC61 #a • (lara o Centro de S8úde des- rou o ministro do Traba · ampla oportunidade para ve

p 1J (1 Lj """ ...A A \. l fJfácil 
midt esquina Avenida Rio do ~rasil na luta econômi4•0 Sortelo « orla» ta capital, à rua Felipe Sch- lho. quanto à vitória rificar isso. Tudo foi prepa· 

Branco, funcionarão Desse lo_li ca. E' um bom prenúncio ~:d~tr~~a~ued~r~~b~~~t:Os~ 1--"""07--------- 
9 de Agosto de 19~9 cnl, a partir de hoj/'. todos essa febre de atividades, detidamente as obras expos- O .ES1iA'BILlZADOR 

os seus serviçns mantidos Da embora tenha os seus per tas. Em logar do clássico "., ' -"RS 
cidade, não só os da dire calços como o da possibi· «E' obséquio não locar lias UN Y'E, AL·PLANO «SHIRLEY» 	 ção ger81 até aqui instalados l~dade de se gaslar o. blon- . obras .e-xpestss_, 08 organl- 'f;~\, 
à rua 'l'rajono e os ambula  ze da lampada,.. Oxalá talt zadores da Exposiçllo 'ado- Ainda \1~do; quae por
tórios mantidos no Centro de calentura seja igual à da taram o critério preclsamen-acaso, tiv':D1os oportaoidade1.0 Prêmio - Um relógio pulseira Val or 160$000 S8úde da rua João Pinto, co maleill que;'pela manha e te oposto, empenhando-se de visltar .olaboralórlo rf, 2.° - Uma capa gabardine ti.O$OOO mo 8inda 05 de Profllaxill da à tarde, nos acomete todos para que os visitantes exa- dio-técnlcód?sr. N06 MeD3.° - Um relógio algiheira WO$OOO Malária e Endemias Rurais os dias e dificilmente de· minem e folheiem à "vonta- Iloza, na rua.o!>adr. WJrue 

4.° - Um lino calçado 60$000 alojados à rua José Veiga. saparece. de os volumes -, apresentados. linho, n.017 (EdlUclo Dloe~
5.° - Um chapéu 50$000 Todos os s'lrviços do Depar· Porque, se a temperatu .Pede-se locai nOI! livros», sano). ,..,:'";,}:6.° - Todos os que terminarem tamento estarão abertos, co ra cair de vez, tudo ficará eis o lema da Orande Expo- . () , s~. M~ndo~' qUtt é dlcom os 3 últimos algarismos mo até IIQui, d/ls 9 às 12 e como o arcabouço do Mi aiçilo de Livrei Norte"Ame- ploD1adoreJo- IDltituto Pucorridos do primEiro prêmio das 14 às 17 horas. nistério da Educaç30. ricanos Modernos. -Amerlcall? de JUdio, dl.põeter30 brindes em c;garros, de mui D1?~erDo .quJpuaaóno valor, cada um, de 5$000 todoramê) : e acha" e eom

petentemente apu.lbado paNao se pagam Vales com emendas ou rasuras. 

Nlio me responsabilizo por perdos. 
 ra .armar ,7aparelhoa de r6· 

O brinde premiado será entregue unicamenle dlo; Instalàr ut.n.. IDler 
ao portador do vale. nas e exteMa, reparaçlo & 

Os brinde~ premiados e não reclamados dentro de aj~~e0~:8rro:l~~~o!..~t~lIl _CRBS•• A.15 dias após o Sorteio perdem o direito ao mesmo. 

Este Sorteio em Brindes esU de conformi· 
 ta, s. s. mos.t~ou'/loa WII apa

dade com a lei 15,524, de 14 dv JUllho de 192~. rêlbo 'de suac~façao, a

DO 	 ~~~v:~.:r».de p~~~~~:~o Proprietário competente voItliaetrG, .ar
ca êle a - voltllll:.m exata 
para qualquer ·tl po de re

274 	 20v, 20 ceptor. 
Sua originalidade. porém, 

está em qúe é dotado do raA -HOMEOPATIA 	 moso. «ôlbo .máglCo-, o qual. 
graças ' a um>slmple iO«<,I ··· :I~I;~ IlIf "lI. fi 	

qut' 

duplo de lios ..... :6.g.tlvo o 
posltivó, indica . 011 defeitos 

tem a vantagem do 	pre,o... 
RIO, 7 (A Tribuna) - Apareceu, há algum tempo, quecostumâm.K aobrnlr ao,liubltaml'!nte e Ínexpllcàvelmente, uma campanho contra a receptores,de;r4C110, Pôde" ••pritlca da medicina pelo elp!ritlsmo. Os jornais encheram , com êsse , ap.rêLbo, Ilmpl..

COIUIÚII com entrevlltal! e artlllos. em que se defrontavam "Lc. . .... e útil, comprovar o fIIam<rD OI doi. campos antagônicos. E as classes pobres, a gente 

humilde e desprestigiada, que constitue a maior clientela 

dos «médico. do astral superior.. ficaram seriamente a 
 T RAT E~.; D~E AO 1 1.r~:; " ~~:!i~:'~:l~wi:~êj:::E:

'~ larmidall. Mas It. campanha cessou, como havia começado, e o ··. confrôlê de .yol~me, Ite_Inopinadamente e lIem maiores repercussões. ete, :.Quando la es~yar a N-Agora, outro movImento do mesmo gênero se es

boça.E' a guerra à bomeopatIa, Mas, desta feita, nllo sur
 4V- 2 ~~~~~f~~l:O~7:::Ç~~: I!il~~ giu entre nÓI. Velo de fóra, Teve origem na Argentina, 

onde .criou dellde logo um caso lIensllclonal" Ao que pare
 ~~:=A crise fIuminense -:Bo=-n-:-m:::-~-:.-~-.it:- : : ~!~~~5~ª~ce, j ioí'émi nãO encontrou gra~des ressonâncias no Brasil. 	 . ~en-::-::-~âi-:-~--~a~- o: 
Aqulil(õi 'bomeopatal elltllo fortes e vivem mais ou menos 

':!i\>",iuait&"'talópitia. Nada devem temer, pois, os que pre Rio, i (A Tribuna) - A crise provocada na adml: Dantzllt. 7. (U.P.) - NoU"la- O referido ..tabillr-ador vai:.";.' Jér.m " Ie· ti'àtiimimto, que oferece, quando menos, uma nl8traçílo lIumlnens/' pelas divergência entre o interventor. se, em / circulo. Dali..qu. aer expotlo lalYe, al.uda lio.
·:~" vaillalZ.m:a C!! .~~dicldade do custo... Interino, sr. Alfredo Neves, e o secretArio das . Finanças. foi lan'ç.ada uma bomba Inclc- J. Da y\trlh da .Casa MI&

sr, Rezende Silva, acaba de assumir felçAo malll ;aguda.O dIArlâ .. 'ô:úm depNUo de ,a- c.16a.... aa rua Tr."DO. 
sr. Rezende Silva, nllo se conformÍllldo coma. lóluçllodadasoUnlJ, ,;:i lis proxlmldadN da I~"P;;~"_;;;::,. 

CLNCA ESPEOAUZADA . ...•.•.....•,...............••• .• . S 	 OOS pelo Interventor ao caIo do pagaD1entoaoa ' mem~ros ;.. dlJ, .A:IfAndelJ~ do terrlt6rlo
DAS MOl..~,S·.....T,.••....1....A .. 	 d. . .' Junta pe Recursos Fiscais, re8"lv~.u pedlr~ ll,ilélfça ;; .paraDalítzlg;> naf~ollt.lra parto .. R'c, 'pISCO!'. tratamento de saúde». Elpera >poder .. pro!ong'.,r; eHa.licêd;o dexl?irschau,proyooalldo um ...- - 11-. .... >;. 11 l1li ça até o regresso do sr. AmaraLPelxoto,{()-:..qu", allu,lIlo Il cêBdio quep.• ruaollôllirlol 

TA\.irlii.iRES será muito fácil, dada , adist5ó~i.çllótem · ql!flP~r'tc. aeba,. de' dega ~ CODI IrJlramDr ARMINIO Y"~\ ' . . se o Ir. Alfredo Neve8detomar;c~m: (l'ón~i~eraçao I 0.. do ;;\,": 
• (ASIb&IIII • ",IJI, SWoI) r - cessldade de não ~tra~s!gIr;{!Ílall Oom'·.; 9:Íl~!lt~.~ p lOaI-. S . "f~"J.. alem.., I, 


Cc,"' que prejudicam o : b6!'g.; a.nda.D11!Dlo doi' ne,6eJoe pCl.bllooa. li de o ria lido oolDaUdo 

ACOMODAçOBS PARA DESCANÇO DOS;'OPERADOS . ..Nal 'rodá.. âlÍ::~IC.tól dlzla It, QU', depoll da .a. por pollooa. Toda,,'" 11" clr· 


Co"Hrkn 20$000 - Opc.'~1I • c_btn,r trce.vista .q~:e':teYi C;:omo o Ir. Alfredo Nena. 11'0 paJ6ol0 do CulOI polaoo. d. DulZlf. 

eoDlull6rJo' Rui Joio Plato l-T. I. U61. - RNldêncla 1456 Illg~,O~r.;il!~ :t Del' SUn dlrlrlu " .. Secntada da. n· d8m.ate.... que oldadlCleda

• • . '. A.c ", .. ,. ,. ~~~aâ~IÍ~~~~~~::~t: :h~.b?o0~::oi.bt~~Ir.lIOD oexl,. a::lapa,:,~r=~:q::~:' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Bo=-n-:-m:::-~-:.-~-.it
http:v:~.:r�.de
http:�.'ri~na.ao
http:Pn.otetor.do


OESTADO-Terça·telra, S de I\go,lo de \939 -
Verdadeiros 

Venenos! 
Uma verdade que todos os medicos conhecem e confirmam : 

Dentro do estomago e intestinos ha senlpre inlpurezas c substn.!lcias 


infectadas, muitas vezes das 111ais peri~09n$" "enlaueiros venenos, 

produzidos pelas fennentações t oxicas internas, qUê pouco a pouco 

invadcul o sangue e e!'traganl t ocios os orgãos, causa.ndo dor de cauC'ça. 

peso, calor e mal estar na cabeça. dores no corpo e nas articulaçõe<. 

colicas e gr~..... esJlf'~::t~r:1..nio$ rcr('nt;n()~ -do..\·~nt.n~. innamaçãQ(b. tTIUl'OSa 


.. _ " , ~ do estomago. jnflanlação in testinal. persistentes e dolorosos sorritner to~ 


do figado e ·rins. inchação do baço. falta de energia para o trabalho. 

nervosismo, cert.as nlo1estia~ oa p el<", . f:lHa de ar, sufQ('açõ~s. palpitações. 

congeGtões na cabeça , tonturas, vertige ns, ancias e vontade de V01ni tar , 

biliosidade. arrotos. mau gosto na boca.. indigestão, n1uita sêue e 

quentura na garganta. aua, gazes, falta de apclit~. clllp"cila!l1ctltos. 

língua suja. m au halito. prisão de ventre, cI)ceiru::i. Illal e~tar (h:· pois de Rádio de Londres " 

comer, tosse gastri<:a, preguiça, proiundo csgot·amento, sUlnlWkllc-ia e 

molleza geral. opressão no peito e no coração, arteri()~e~clcro:-:.c c lnuitas 
 Ao Povo Calarinense 

Nllond.. de 31.32 mil. e 19.76 
mil.• I elllçio O••enlry, de Lon· · 
dr... irredilrá e.l. noil. o ..guinl. 

doenças prolongadas e monaes, quando não se t.olua cuidado. 

Para e"itar e tratar a dor de c:lbeça e todos estes male,;. use Ventre A Empresa Jreger & Irmão comunica à sua 
Livre, remedio serio e de inteira confiança. progrlml, horário de Florilnópoli.: distinta freguesia que resolveu estender suas 

Ventre-Livre t on ifica. fortifica o cstomago e intestino,;. e os limpa 20,25 - Anúncio. em porlu ' l inhas de ônibus de Por lO legre 
das impurezas. substa.ncia~ in iettaoas e fe rnlcntaçõcs toxica s, c a~~ill1 até esta capital.9u;~3;·~·ni;I ·B.n . Noticiá,io em levita e trata tão perigosas tIoen,"';' 

..ponhol . I
Use Ventre-Livre 	 S.íd. de Flo,ienópolis - 3as. e sábados:20,45 -	 John Bro",nl.e (Blrí · . 

lO no). ! » A","ngu,; - 4as., sábado e domingos. 
T.crnbrC'-!'"c ~!'mprC!:: 21 .00 - Big Ben. Noticiário Im I 

porluguê•. 	 Agente em Florianópolis:
V.ntre-Livre niio é purgante 

21 .15 - Noto••emln.i,. em I 
porlu9uê••ábre o me,cldo do li · Daví SilvaTenha sempre em casa godio . 


alguns vidros de Ventre-Livre 
 wI~LJ~n~-: (p~:.) .RR~~:ld~~:~u~no: ,"-================:::::============
3. Mu,mú,io. d', Flo,e.ll. V,I.e 
Imp,omPlu. R.p.odil n O 8 . 

21 . ~5 - A Blnd, do R.gi 
menlo d. GUlld.. G.le.e•. Sob I 
,egindl do· Tenenle T. S. Ch,n' 
dlel, Oi,elor de Mú.icI do Regi 
mento. M.,ch.. CI.llei,o di J" 
,el.i" (Reginlld King . .". Oeni. 

Colllilt.do únl(o 
alemão ISiemens Schuckert S.A. IW,ight) . OU••,lu'e, Ru"lln e Lud 


Paris, 6 - A jornalista Gé · Materiai's electricos em geral milll (Glink.. I" f. Winle,bol' 

10m) . Solo de CII,im. Ou.ndo~~r'W::dJ'a~~II!~'O~~~r:!·t~~~ DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: clnl.. (5011.10. CepOf11 G , Cooper) 

clara quI.' o almirante italia· (Gounod). S.I.çio. Melodil MI' 
no Ca\'agnsri. o Illmirante ale. V ~ gy"' (Po.lo,d, ••,. Du!hoil); Solo 
mão Grossmann e o chefe dll R. Trajano. 11 Phor'le 1674 de Trombone. M.lodi. do SlIb.1 
roi~lião espanhola Sancbez 1\10 V 146 Mllor (Soli.I., Músico A. B,v. 

Installadora de Florlanop"I,· r 

Gonzalez, no correr de umal~_'-';';""~__________________ 
,id,.) (Ro••ini. I". f . Godl,ey). 

reunião que tiveram a bórdo Pol'pourri d. V.III. (.rr. Winltr). 
'~(lo cruzador italiano • Pola>. 22 30 - .P..I JÚlil • . Um cí · 

110 terminarem as manobras cio de clnçõ... Let,e de Robe,t
navais e aéreas no M~diler' Herrick. Mú,icI d. Roge, Ouiltor. AFINAL, PUDE DE NOVO 
lâueo, examinaram o proble M.,ck RoI,él (BI,ítono). p.,. Jú RESPIRARma dumll evenlual ação co· 1 lia: (1) A pul.eirl (2) A jó.em 

mum das (rolas do eixo e du có.. (3) MII,..id.. (4) A noile LIVREMENTE!

esquadm 118l1aollola. ficando (5) O clb.lo de JÚIl. e (6) Ve,'

resolvido que ~m Cll60 de melho de ce,ej• . 

guerra o comando único se· 21.45 - .Ponto. d. vi.t••. Con


Descuidar um resrriado é perigoso. Ao
.enl em primeiro e s p ir ro. uae Mistol . Misto'

al~mlo. 23.00 - BI9 Ben. Noticií,lo em atalha 08 resfrh..dos .no comeso. .Mi~tol 


e,plnhol . limpa e .Uhia as vias nasaes e a gargan


I'ia confiado a um almirante 	 elPlnhol . 

em 	 ta. e remove as matérias mucosas que 
contêm mh:robioN. Conserve sii~ a~ via~ 23.15 -	 Not.. .em.n.i.. 

e....nhol, .áb,e o me,c.do do li· na.e. usando Alistol com rejllllnridade.Dro R~migio !Jodio. 	 e .a.im eyUari multas m ol",stias con

taatosas que t~m sua. orilem no nariz c 

na aaraaora. A ,'enda enl todas a~ phar
CLlNICA -MEDICA macias.

Molestia in lernas de • 
Senhoras e Crianças em • 


Geral. 
 Or. BuICl. lilnna 
CONSULTORIO : Mi&tõl-0

. Rua Óo~asuL~AS: Sob. COD8uJtorlo A Rua 

9 ás 12 e 14 ás 17 noras. 
 JoAo PlDto n. 18 (80

RESIDENCIA: brado). Con8ulta8 da 

Av. Hercílio Luz. 186 1 A8 S horas da tar


- Phone: 1392 - de. AOI pobre8 
,Con8u1ta1 no 'Ho8pl M:&II!DORES DE LUZAtt.nde a chamados

r:79 	 ,::' • tal de Caridade. Aa Precisa V. S. de me:didor para sua instai· 

8 bol'U da mailbL lação ?Procui'e obte( 'inà\ilNSmALLADORA 


~ 	 . ~:eWSA, 	 Como se-deve paaar o I DE FLORIANO~OLIS ', ~o ~ midídor malca ,p ~~DIQABENÇO~O <4 Imposto de Re~da Sr~MENS, com àbs~IÍJ~a; larãritia. porque
rrecisa,se·.·alugar uma casa df é o melhor; " 


moradia. para casal, ~ujo alu · 
 ~ POR T;l\ES GERACOES (Com o último decreto-2' ediç.!lo) R. Trajano, 11 Phcone 1674 ~iLJ,nlci ultrapasse I~ 

mêtilãi• . lalO,m.çOfl M red8~' . ' -. ,i ..S:::n!:~:d:u~o::~'~od~I~:Jr.:~I~(o !.-fi09;;;; __________ 'c'.. _ V_-_1..;,
.. c', -<11 . :::... .....~; .-;;.... __ 7.;"1_,, 

~id~ . e"lado_. . v-Ii,7 la dr. MOZ&rl da aama. Toda. as ti. I t
-:ir· 

pe••ObR - C"m ," cl"nt.., G'p·ta- nS o ,.,.r", a."as gos _. ..ti_tu, ProD,leUrlo.. BsoquelrOf', ., Y 

~,~~~:~~II;t~~ l:~~:~I~:'~'rl~~vo!.adr~ . '. 5'' lê' ;,1,11,e,'. edlo _xlemo
JO. p ·ecl.am adquirir o novo livro 
lo 1mp... to de Reod8 . f I d 

' O ,malor e mal. completo traba· p·.r' a 'r'es r a os 
ilbo do oot6v~1 aulor. • 
':-; '(!ootém o último decroto IlÔbre 
e.t.allltlro_. lunclolliriOI. Juro• . 
,.pó 'lceo da. DI.ldaM e dUa' outraa Nada qu, ,.,.li,;
parlea ao va•. 

;d 06dlta dlvallaçAo do dr. Mour! nada que 11tt, ~rbJrIH
IUISO -"lO POUOI 	

'A 

1Ii'aania: - .palue a••lm par. f,lo 
;picar.ma" . o delicado '110"'''10


Mão pôde ha.er saúde com um saDlue im- l·lt'\ci> lIVro que cllot6m oodlflca· 

4...' ,lel. IIOUa:.' e ;moJeraa. 

.paro. corre. pela. veias. O ELIXIR DE NO lo~·ÍI~~:O:.tor::I~-.·:eo!:: 
::.~:~~. aqaf ~;~~:(t~~OIl~ .

tnlElRA~ do pha.naaceatieo ehimieo Jo~o da ..!.~~r,~dld~·..pel:.ii!~~,OIi{!r.: 
111.500 "11..' '" d." íW~lLSIh'a ........, é • maior depurativo do sa1l r , .1 . .....'0. 

II"ollW o I Tto • t. _111_ .. 
eu_ •• ""'1 ....,.10. .11•• .... ~ O 'ZLIlDR DE NOGUEIRA é mais flae o P·O.'" • d.I...", & """. 

VICKeo=a~::.:-:rl:::": ~*-_ ..me't- é .... aT".OLO! 	 • LI"uta 14,t«a rr.... 8...... VAPoRuB=-:4.°r..a~:P'~~~)~ 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o [81100 espurtivo 

A Semana de Cowes 

(Continuação) Iseu célebre «yacbt••Britào-
No reinado da raioha Vi

tória, se Instituiu a semana 
de Cowes, isto é aquela em 
que a família real, a aris · 
tocracia e os grandes des
port1stas da Inglaterra se 
reuoem ' oã- '-'p'e'ijuena cidllde 
da ilha, para tomar parte 
nas regatas ou simplesmente 
assistir ao magnftico espe · 
t'culo. A BBC anuociou os 
resultados das principais re· 
gatas dilate ano durante a 
transmissão de seus noticia-
rios de 2!1 de Julho a 5 de 
agosto. 

Com as regatas de Cowes 
principiou a evolução .10 
.yacht> de corrida, a redu 
çio do seu pêso, a rrgula· 
mentação do seu compri
mento e da superflcie do 
velame, etc., etc. Cowes é 
naturalmente centro de io
dúslrill naval e ainda que em 
menor escala, rivaliza com 
os (,8taleiros do Clyde na 
construção de embarcações 
de passeio e de regata. 

O Rei Jorge V, pai do 
atual soberano britàllico, ti 

oia> tomou parte em 600 pro
vas da respetiva, categoria, 
ganhando 2t\1 prêmios. 

O ,próprio Rei timonava fre 
quentemente o seu barco, e era 
conhecido como um dos melho
res «lemes. do Clube. Q 'uu 
Jorge V morreu, o e8ritânnia., 
embadeirado em arco, foi con· 
duzido ao sul da Ilha de Wighl, 
logar de seus maiores triunfos, 
e ai metidü no fundo. 

Entre as numerosas, provas 
que se disputam durante a se· 
mana de Cowes , a cT!ça do 
Re;. é o piêmi() mais cubiçado 
pelos amadores do esporte da 
vela no Reino Unido e pelos 
timoneiros famosos do mundo 
inteiro que acorrem a Cowes. 
Trata se de uma prova 'handi 
capa para embarcaçOes de todo 
c tamanho. O programa de Co· 
wes inClue provas para toda a 
classe de «yachls', desde os 
pequenos barcos de 36 metros 
até os «yachts> de alto mar, de 
duzentas e trezentas toneladas. 
Cowes tem sido e continua sen
do o ponto de partida das tra
vessias do Atlântico e de outras 

nha especial predileção pelo regatas de alto mar. 

esporte da vela e deu lhe 

consideravel impulso: com (Conclue na próxima ediçao) 


_,1 
FORTES 

o NUTRION e. para a Pare que os h omeo~ SI? 

corpo humano o q ue a IOfn(!]T: V iOQTO~Ol\. . q ua " ,-!.. ' 
leiva e paro o s O:'IQles. ' am b~1l1 (,."(J tn etl !"~ ~ \J. [. <::1\ _, 

O:'.: "UOilCOS lorl~ !j ' ta nlo re l'.c I.~ I nlHlllicic~ ; : l.;. c a-· 
na vida veQetaJ como na cU!~o (. ~e lfl ·~ ilJ(.';1:'~. "odt: 
vida humana são os r.'lo is bom ,",!.' m, seu .:. l!:usc uJm",' . 
apJoVeilaveÍs: na primeuo dÓ·lÕf'. i!:C;; NUTRION 
elles no~ dào as. mad~iras O NUTHJON f: o v'o':d·:;1 
de lei com que se latem os dei:c ·adubo chimico d D 
variadas conslruccoe5, na - CiIQO n!Smo "; o 1eno. o pb0~ 
"I!sa.arias a o conforlo da phoro e- o arsenico contià(l!' 
if'ú. tencia : na sE.-ç u nda em sua lórmulu vôo l~vol 
.nes con~filu@m <.: h umo· o viQol q ue 10110 (1010 1Tl1H',' 
nidade util que uabalha e cul.~ deb ililado!':. tiO ~rJrl ' 
qc.. produz. çue empobrecido. ao~ 1I ~·1 · 

Para Que as QIvotes se- VQIo abalado~. a l~claI110 . 
iam tones. quando o natu· lem tcdo &. €5S~S f! 1e-1l! (1f l l0S 

fna Dão basta. "çon.·se nutritivos i ndisP"'fHH] '/ eIS 
fIJjJ ~.. ao .,quilihrío do OfQaJliJruo, 

--;':,n· 1-.. .:",.,.l~l<- .l \ -J '\ 
"'-;l."" 

Molestias dos rins e coração 
o TOMICARDlUIl lonlco dOI rlDe e do coraçlo limpa a 

bexl.., .. ria., .. nepb.lle., areiu, COIlCIIB ronala; augmenta u 

:~~-: ~~c:~~.,:~~ro~ :.t~,:~~':r~~~~ft~~~t~~:I~
artert_lerOH. 

Remedios das senhoras 
E' o tonlco utero-onrlo SEDANTOL que reltltue a Baudo 

perdida; pela aueam, palfldez. magreza. laetto, !tOres branou. 
~. du viI/tal, cera da. dOf<nçu do ulero, ovarl08, evita 
..·..eIDOl'I'lIaIiu. IDte. e depola do parto; contra loda. ae enler
• ldidN dli. oer.hor.. de qualquer Idade. 

Le"ões do cora.ção e asthma 
Uae a CAOI'USGENOL· E.peclfloo do. dr. Ktog Plllmer, 

eoatn. b:ydropalaa, 11M lachado., falta de .... patpuaçiie., b~t1
...to dai vetaa e arterla.., brODnclltte aatblllallca, aneurisma, 
~ • rheamatl.mo, le.68., caD'&C)O, urlnae eaoaa... e dôPel 
110 eoraçlo JIOIItadaI DOI rln. e luobaçiie•. 

08 fracos e convalescentes 
ljU'IIjUIW'!''', r:'t~~:~o:~::g:a~D';e.~ 

e Da' OO.tal, pernu Irseu; 11!;~=~=:e=~~5Eê.1~ olcatrlza o. putmGeI doentH 
deaaulmo e • dy.pep.ta, e a 

AS S ENHORAS DEVEl { PSAR 
e. •• tolkl.. IlIltlllla ..6~lI8l1te O Mel(jYP..4jIl,de,rud. 1'04" " "llIkIo, oooua Inolurtu e§ótill~&I1i1

• R8PCJr.., amca,o.. ".,...... corrhatn&oa. lI1oJe.· 
11M . ,..o-..ectu'" ...crll.~ I toda .. ' te de 4ono.. 
tooaJ. w ,r•• pruen ea, u OlOfe", P.( .h~co, Rfo. 

FERIDA que resista 
';'l~; ulo ; d. 

CALENDl.JI..·J(tG>N(R~~~. 
a melhor pomada para leridiil; quelmadiihu e 


ulceras antiga 

N~o confundir com a pomada commuin de Calendula. 


EIljam CALENDULA CONCRETA em toda a. 

pharmacla. 

Deposltarlo nesta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO 

Rua Conselbelro Matra-16 


Leilão 

PleDameDte autorfu lfo l en\ 

"eDdhio em leUl o no dia ti 
dO.,.correntl t rça.-rllra ta Ut 
horas, noprédio< da; Praça ' 

j oetulio Vargas n.O 24, o se" -, 
guinte: 

1 mob1lia de sala de visita 
com 9 peças estofada de 
tecido Dno, 1 cama de casal, 
1 guarda-roupa, 1 grupo de 
couro, 1 quarto de casal 
de superior madeira im

-----------------------'Ibuia, 1 gu a rd a~ c o m i d 8, 

~-----

(hf~alde 
CONI'ORTO 

A ~i~'ii::::: ~oE::;!: :n;::~ 
e ao norte da Africa. Para além 
dos oceanos immcnlOs, era o dea
~nhecido . . . lna\1&Uflllndo a ttra 
Moderna, VatcO da Gama em;on 
tra o caminho d•• lndias ; Chria· 
tovlo Colombo cSewc:obre a Ame
rica; Pedro Alv.rn Cabul revela 
ao "mundo o ar.til e Fernio de 
M"albies realil. a primeira vi.~ 
lem de circumnavclaçio do &Iobo. 
Ebet arojado. naveladoru dil
fundiram pelouniverlO oi bene· 
ficiOl da culturaeuropá. levando 
.éivili..çiO .. .... _ 

.. .do ,iriundO "~ 

Mundo!! 
no1'OS 

Gi1I~tte in...urou tambem uma 
éra nOva llOI metbodOl de bar. 
bearo' Rcvelou. mundo. novot de 
conrorto e de. ~onomi., atf cn· 
tio deaconhe:cido5. beneficiando 
milhõe& de homens com o leU IY'~ 

tema pratico e by,icnico. 
Si V. S. nlo experimentou .inda 
r.zer a 'barba em caN. com 
Gillette, nio retarde por maia 
tempo ene pruer. Adquil'll , bole 
meamo,um apparelhoGillctte ~em 

::'=i~ 'e~ manhis ~ U In· ",.. ",~~i' 

_ 0II0t", ARI.~

Gillette 


1 armário para remédios" 1 
- .to de cobre, I armário pa

ra livros, I estante para mú~ 
slca, I aspirador e transfor
mador, 1 aparelhe. de glnás ' 
tlca, I Ira:;de Vltróla Gabi
nete, cama de solteiro, 1 car
rinho de criaoca, 1 filtro, 2 
rêdes do Norte. muitos llvros, 
1 armário grande envidraçado, 
abet. jours de pé, colunas,t::e
saelástica, cadeiras, etagere, 
guarda-roupa, cristais, louças an
tigas de mais de 100 anos, vidros, 
escarradeiras luis XV, 5 benga
las, mosquiteiros, binoculo, ma
Ia de mlio, quadros finos, pane
las de aluminio, criado mudo, 1 
mesa envernizada, uma partida , 
de louça antiga, Iruteiras de Ale
tal e prata, 3 albuns de músicas 
classicas, muitas J11iudtzas. 

4v-.& 

t UI OP1I10 DEPURamO! 
. . .• Ora. Noemy Valle Rocha. 
clinica em Porto Alegre. attes ta 
que o "ElIIIR DE IOGUtIR.... 

é um opti · 
mo d e pu ' 
rativo do 
sangue. o. 
que tem 
usado com 
bons resul· 
tados. nas 
a.ffecções 
de origem 
syphilitica. 

Atençãol 
Dispondo de peql'ena oli
clna, porém, adequzda, com 
aparelhamento de precisllo 
absoluta e um provador 

de lâmJl.adas, 
NOEL MENDOZA 

acha se à disposição, à rua 
Padre Miguelinho n.O 17, 
até o dia 20 de cada mês, 
para consêrto de recepto
res de rádio, modificaçOes 

técnicas, etc. 

221 25valt.-H' 

CLUBE 12 DE AGOSTO 

O cir. 
de regresso ao 1<10 -di e;"'.Jan'eircI::, 
reabriu o seu 
Joio Pinto n.7. '. '., . ". 

Diariamente da l ,âs3 ··horas. .. 
293 ~ ·;';j{5y.5 ';f 

COIWWt " particular• • 
dii' ." .AtO 

Sei'lhof"d . ..' d~ r.... Unl.~". 
17; dá .,'colísiiría. p,1f1/C'IIlarn 
de pen~l:'riI[rllo,. V·6 

lftIUIS DO $U51J( I 
AJ ..... _ . .. .. _--- --..-.
"1lIUI li _-o-.. ......

.... . . 1•• 
" ",illtl 
<Uo_.... -...........
.........
".r.I" •..........
....... ... "...........
..... ...... -.._ . 0-.. 

"'- - ........"'.. ~ 


b ll 't'n J~ 11;. , ,! I.lf h<:lna ;. 

I11 ci J. ~". u~alhl(\ kl[(I Il'i inh'riur('$, 


\.tk J p(n,. ,...:,i .:.l! ;::.~i\ t:rn F"'Jl:(I,) ' 


Il h), f r;t.' UnlJ ht·:l'.'.t r.illl.l n tc:' . st'duc. .. 

t "I.\ c .l t r.I(·JlLC' T.:: !.l: l'~-qu e' ~ 


. :t· ,p1 .\li ~ J-l l: l' '' i ''.\ I ,il r..rhlo·~ r 


. ....mo. i- t'úr ~k ,,, ., .1 (\t-p,h~ .l nJ()-(). 


d \q~.I.'(: J. um Cllnl Hl.l , h J i ll l C::OJol) 


I' l I:' ll lft·, um In .d :I: :\Jlh ll mA.i ~ 


... i ..·It!O ha • l· :i:1.j,~ r-e Th('~l li<:;J.l'" 


~ 

Servi~o garantido 
Consertos de máqui

nas de escrever e 

com. 

contabilidade 
AUGUSTO KLOSZ P[ITORAL O[
Pensio OlTO 

Rua José Jacques - 12 --1Nli([O P[ LOT~Nú~10V-7 

[ O Rl;M[I>IO INDI[ADOPRO CALMA 

Dr. Biase A. Faraco 
Médico·chefe do Dispensário de 811ilis do Centro de 


Saúde de florianóplolis. Ex-interno, por concurso, 

da Assitência Pública de Porto Alev,re. Ex


interno de Cllnica médica e Ginecologia. 


o ar Je1io Burz~ Netto. guarda CLlNICA E CIRURGIA
IIvrvs, proprietário da Plldarla CeDo 
traI, re.ldente Da cidade de Ouro 
Ftno, Mioa., attests e.tar radleat· --- Sífilil -- mente curado do. ataques EPILEP
Tlr,OS que o acometU~m, u.ao
do para Isso 1 (um) .ó vidro do In- Con,ult~, dlari.mente d.. 16 à, 19 hor•• 

Rua Felipe S<hmldl, 46 - Fone 1648.u~ROci!U.f~e~:~~~~raP~~~~~Mô~ Florianópolis
trahmento d8 EPfLEPSIA, sendo 
11m medicameol.o moderno e luof 
leo·lvo. 276 oov-16 
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CASA 

Arligos de inverno para homens, senhoras e .·.. G·rianças, em maior e mais.. 

:-===:===::.~===--=== variado sortimento, na CASA ".1ft CAPITAL" 
146 Matriz - Rua Conselheiro MõFra n. 8 F.1i61 - Rue Tra;ano n. 1 v.82 

CLiNICA DE CRIANÇAS (. Scindãliá~ . 
. Or. M. S. CAVALCANTI defíras 

00 "--

Formll~o e com o Cur.o de Aperlelço8menlo em Higiene Inrllntll e 
P" dlkt' /" ppl8 Füeuldsde d. Medicina do Rio d~ Joneiro. para verão 

Chefe do S .,vlç<> de Hlglen~ Inlantll do Centro de Saúde .. Ex

A.sl.tente d08 I'R0816rl08 clo!snUl de Nogueira, e 


-Bela Vi.I". (Corrê~8) 
 CALÇADOS 
DOF.NÇ AS nF. CRIANÇAS - REGlME!l ALIMENTARES de todas as 

l't:RF.RCliLOSF. INFAJI;TIL - . PNF.UMOTORAX. 
Consllllório: Rua Vitor Meireles, 28, das : 4 às 18. qualidades 

IlES. AVENIDA HERCILIO L"\JZ 1'i5 TAMANCO~ MEXI2S'l CANOS para~_I

PRAIAS DE BANHOS 

Cintos - Chinelos - Bo
nis - Luvas, dc.

Companhia • Aliança ~a Baía J) ! OR. RICARDO 
Artigos para sapatei

ros e selleiros 

Fundad. em 1870 Séde: BAIA SOTISMAM "Cortume e Fábrica 
Ex-chefe de c/Jde Calçadós

Seguros Terrestres e Maritimos nica do ~ BARREIROS.HORpital df~ 
Capital Reilliz~do Hs. 9.000:000$000 Nlwrnberg
Capital e Reservas 5[).058:377$952 

Ruponsabilidades em i~I ';~ ;' .188.652:899$714 
 (Prol!;. L. Burk.hardt 
Receita ~m 1935 	 22.786·183~148 . e E. Kreuter) il. U1BllftUx It Ativo em :J: de dezembro de 193~ • 71.478:791 ~813 
Sinistros pagos 5.094:715$170 

Bens de raiz, (prédius e terrenos) • 17.186: 248$949 E,o.;pf>óaUsla em 
 'Depós!to: RUI C M.fi., '39 

Ururyi(/ Om u/ 
21• Diretores: Alta. cirurgia, gyne'Francisco Jose Hodrigues Pedreira , Dr. Piinfilo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epifânio Jose de Sousa 
 cologlll (doenças de 
senhoras) e partos. JOSÉ CATHCART 

Cirurgia do systema •MARIA CATHCARTReguladores de avarias nas principais cidades nervoso e op;.' rações 
da América, Europa e Africa . de plastlc8. participam a seus p~renles e 

Con3f.J!for'o á rua Trlllll. pessoa; de SUeS ielõçóes íl (on
nn, 18 (dllll 10 á:. 12, e lIalo de mamenlo de sua IIIha 

Agentes em .Florianópolis tbn Ib á :! 16,30) Telt-	 DAL(EMA (om o SI_ 

phon~ - 1,28ó 	 HAROLDO BELTRAMI. 
Residencia á rua Es· CAMPOS L O BO & (ia. 
tevell Junior, 20- 

HARO~DO
RUA FELIPE SCHMIDT N. 3\1 ToJe.phone -- 1.1.11 LLOYD BRASILEIRO •DALCEMAcePATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Nortt' apresentam-se noivos 
Escritórios em Itajaí, Laguna e no Sábad<>, e para o Sul n8 quarta feira): cCOMTE. AL- • Fpolis., 30 7-39 5. 5 

CatJta postal 19 -- TeleplwruI083- End. Tel. •.ALUANÇA. 

_______,
CIDIO», .COMTE. CAPELA», e cANIBAL BENEVOLO». :102 

Blumsnau. Sub-Agente em Laqes (asa Eledric8 LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO» e «MIRANDA» 
LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO- . 

vende medidores e TUTOIA.lFLORIANÚPOLlS Quer ser feliz ? 
installa os «quadros" F R E T E S O E C A R G U E ' I R O S 

12-PI 

_. --. _- -,-------------- para os mesmos. VAPORES A SAIR: Em negoclos, amores, tcr sur
PARA O SUL: re, saúde e realizar tudo que

Preços modicos. COMTE. ALCIDIO: dia 9 do corrente para Rio Grande, deesja? Mande 1$100 em selins 
Pelotas e Porto Alegre. 	 e escreva ao prol. Omar Khi\'a, 

Caixa Postal, 407, Rio de Ja
RUI João Pinto, 14 PARA O NORTE: 

neiro, que lhe indicará o meioANIBAL.BENEVOLO: dia 12 do enrrente para Para
Serviço j.(llranlido 	 de obte! triumpho, prosp~ridaSofria, há mais de um nogllá, So0108 e Rio de Janeiro. 

de. fortuna e saúde. Não h~sit~.-nr--'---....v-.-~13:o:!3-lgUá, ~~~~:.. ~foClfeIOi8~:irc:~ ~i~ó~f:.reg~era~:I~aS, P~~~~~~ano, de reumatis·mo ------1Salvador, Arocojú e Re(life . 
ElfERMIDIDfS VEIIERElSI DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· CAS A ~~uga~SoCra~ia,cas:

' " o Snr. Rogelio A. CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
,"olpe, de Paysandú. Uruguay. rua allllirante Lamego, 84. 

260 V-21articular, agúdo! c er ti fica 

que sofrio Agtoncia --Rua loão Pinto. 
 IA,m" 'm - CO;, "'''~ '::"'j;;.' ___~iiiiiii".! 
du r. n t e 9 - Phone 1007 12 - Phon~ 1338 .'"' 
m u c h o 

O'z J lnuarl" Garcia, residente à Avenida 
Bento Goaçalves, em Pl'iolGlI, R!o Grl10de do Sul: . t iempo de 

ENFERMI . .Solrlto, há ml!ls de um ano, de um reumall ~  H. C. DA COSTÃ __ Ag~nte- $lIGUE! saí.. SIRI " 
mo IIrtlcul"r, .,gúdO, com dÔrell DtrÓJ:eS por todo o DAOES VE· 

corpo, upeclolmeote 00& lO.OCZt!QII, joelh,,~ e braços, NEREAS. 

e~t~1I 14 basulale loch3do". qUIt me Impo a81bllltavam Con solo 

de ,rabalh., na m!nha profh>oão de cc zluhdu, Tomei 6 frascos 

muhos remédios indlc"do~ parll e.,a moles/Ia, porém cMI ·'ELIXIR DE NOGUEI

rol tudo Si m resuhado. fioalmeote, 8coDs.lhod" pO' RA", d....parecio por completo 


minha ex· patr68, que me e'8 muito dedic"da. rl!~()lvJ ••1. enfermidi'd. AVISO AO POVO! 
 E', o uolco. lorliflca\jit DO
tomllr o depur<2IiVO ..OALENOGAL. li, em IAo bOIl A... - Roa:eJio A. Volpe mundo com'i ll :ieI~IiI_1Ot
hora o IIz, QU~, hole, poa:lo "firmar qu~ me IIchJ rB loalcos: Pbôsplíoro; Ca&
dlelllm.eot.. boa com dell: vidros ,é.se m8r"vilho~o 	 CUIDADO COM AS TOSSES!! 
remUlo. O relerldo i a ellpr.11I6rl dll verd"de, tllnto ~:~: é":!e:lt~~~~~~::: 
IInlm que, por QTotldAo; C'ferl'ço· lhe o meu relft!to e As mudctnç.s bruscas d4 tcmpcrotura 

trazem -comsigo um rcsfri4do, que, quctn~ :de 20 d11l3, .íi~1ii:'se: 
e.,o deela,.,!o, perl! ' ° U!O que entender• . do M.I comb.tido, produz um. 'Toue ~ -Pelotas, Rio O 'ande dn Sul. 	 iMpertinente, o que equivale dize r - ~ d· 

, t .LeYanlaac1llo an-' 
minho aberto ptr. graves enfermid"dcs, das fOrÇai c vai lrufllfd&.jANUARIA OARClA t.cs como: Bronchifes, C'llrrho pul la ·do IppélSle;

Como te, temunha!: STenno da Silva Tavares 	 monar, Dor n~n costas e no peito, 2·:: Déa.~r«bJofoclto pOf
Dr. ,Aristides RtJ10 Mallalh4ts 	 Depauperamento c um" fraqueze gerei, 

licoJndo, portdnto, o org.n ismo predisposto completo' du dOerl de CIIo 
p.r4 um dos m" lores fltgellos d4 hum,, · tii!ç.,' IÓio"- & OCfVO'" (l'odal I. Urmu reeouhtcldlll pelo notcírlo nid4de: 4 Tuberculose. 	 RiO;

Duloerlro ~Rodi'llfue!'l ' dI! SlIw) Notaveis medlcol aconselhem o O Re~~ATISMO" é: molisllll dolor()88 delor· 	 ·~~;r~tt,r:-!,.~-:~:: 
. ..... 1f11t · tle i;Cr61lIo}o" ou·:rÍ!otD'~, erllcu!iir" lI'!u ; oular, m.~I~1o de ..... OI",.wa' eM! goeoeo. IrallÍ,dil .,~!o ~ir8,n,~e ;;: d,ElP!lrllllvo 	 ,caos:VERD....DEIRO TONfCO DOS10.100 do ........ ..o~lIe~OQAh», del8plI'toe " pllro 


RECONSTITUINTE DE 1 •. ORDEM .. . - A"lIICOlo Ik pneCasas á venda ...". e.- pOKOI li_OI. AlI' ." • proft. 	 PODEROSO FORTIF,C"NTE ....JIaado df I • .) Il ' 'y,ndtm It li calU de I!)()f" 
BDcoulra-Ie ~-~u u PanD~J.. dia, amb.. com Óhmo, terrtlKl' 

de 4~cUbtrt. tdfnliflc., 
CONFUNDIR - PEC"M so O SIanfool eDINlIlUI' 

, rua ColIlClhtlro M.'ra D. "0 " V I NHO CR EO SOT A D O " do Bnatl e RepabUou 8al-AmMtcuu, e , rU I Felipe Schmldt n. S& o.,tal.lol do. dI. Yacsocl SoI!
N 6t Ap. L D. N, 8. P. - N, 986 ~. 4,Cu,'. Tnl" !la prtlllcl" cid.., 

211 IOv-IO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•• • 

OBSTADO-Terça relra. S ele Agosto 4. 1919 -:...................................: 

o Estado 

Diano Ve.~fJerti/4o I [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
RedacQ&o 6 OIilclnlll • 
r.a Jolto Pinto n. J:I 	 _ Transporte rapldo de passageiros e c rIas com os vapores ..Carl • 

• Hoepcke» e «Anna": unicamente de cargas com o vapor .Max».",::._ ,
Tel. 1022 - ex. pcal,,' ISIl I 	 E,!/SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOpoLlS \ i 

1'1. C.plt.l:
boo '0Sl'.11 

3em....Cre !2$(~ 
 I Llnh~ Fpohs.- R!o de janem; 1,LIn ha- fpal-l 5.- r~ i ú de Idíí~lrol-' :-' Linha -f lorianopohs- ...., : :' l'rImeetre. 12$,)!J() 	 · '- "." Ke. , ~JOO 
Nomern ...ul.., I!OI) 	 • Escala lt:ia~~~~~s.FranciSCo Escala S~o Francisco Laguna . ' 

• Transportes de passsageíros • 
: e cargas~ I Transporte de carga Transporte de carias. :i 
• Paquele .Carl Hrepcke' dia 1 Paquete -Max' Paquete -Max. -. 
• -Anna. • 8 

AanuQclol medl:1nt~ ClmtitU-\C I :~~In~.repcke. : ~g dias 7 e ::2 dias 2 e 17 . : 
o. or1ttlDftJe, mr llmo 0&0 publ!C~ ' 

doa. 010 eerlo lü-volvldô. • Saída á I hora da madrugada. • 
• Embarque do Srs. passagei- Saídas ás 18 horas p. m' l Saídas á 1 hora da • 

4 dlreCQIo n!" IN! r6epoOBa"m., • ros até ás 22 horas das ves- . madrugada. _
.,.,100 _Ito. ewlUld... Doe 

artllO" "."fPladoo 	 • peras das saldas. • 
Ordens de embarques até ás IOrdens .de embarqu<!s alé IOrdens de embarques até . '.' 

• 12 horas das vesperas d.. a.s as 12 horas. ás 12 das vesperas 
• saídas. das saldas. •: 	 .. . - . . - I 

JUVENTUOe 	 : Observações: ~~eta~S~;:i~~t!e~~~e;:~~~~:~· ~o a~~~::~à~ri~e d:acc~::'a:1Passageiros - Encomendas ... Correio • E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. •Mudernissimos aviões JU 52 ligam com li mllxima 
segurança e pontualidade: • -Rita M;r~~~. o movimento de passageiros e cargas é feito pilO trapiche sito . ,.•AlEX~NODE BRASIL - OIWGUAI - AIWENTlNA - CHILE  • Para mais informaçOes, na séde da 	 , .;:_BOLIVIA - PERU' • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke o"e

Syndicato Condor Ltde. I ,. á rua Conselheiro Maf:a ,~.'·,~O: .. _; " L.;' I 
Agentes: ... CARLOS HCEPCKE SIA. 


RUA CONSELHEIRO MAFRA. 34 - Floriaoopolie 
 •• .,. .....~•••-••••e:~~..............- .... 

TELEFONE N. 1.500 

U~~ " hp~~a
jamâi~ ;8DD-

Dr. Joaquim Madeira Neves cedid;a:\lod;cn - OCUh'lts 
Formado p~lc Faculdade de Medlcloll de UnlverslLlade 

do RIO de Jeo~lro LONDRES. 7. - O chefe 
do estado·maior da marinha 

Trelamenlo clln!co ~ clrurjj'Ico de lodas a. mole811all de guerra francesa. vlce-al
dos olbo8 mirante Darlao, acaba de ser 

CurllO de IIperfelçollmeulo 011 esp2cllllldllde, com o dr. convidado pelo Almirantado 
Pllulo Pilbe. no .5ervlço do Prot. D/lvld .5I1D801l, no HOI- bril1inlco para assistir. a(1 la· 1 

plla1 dll -Puudnçiio Oalfrée-Gu'Dle do RIo. de 'lIuelro do do rei Jorge e a b6rdo 

Compldll (ll>parelb4gem para eXllmes de IIUII eepecllllldllde do hiale real«Vicloria aod 


Elecldcld..d~ MédlclI. Cltolce OC'III Alberb, à IDspeçl10 da es 

InTlTUTI II DIAGNOSTICO CODsulles dlarlemtole das ·16 lis 18 Quadra britânica, que se rea· 


CLIIHlI CONSULTOIUO R"" Joé.io P.D!O 1 sob. Telc>pb 1456 IIzará em Portlaod, quarta-

do Rf;SIDENCIA: !lu. Teoeole 8111'elr. 57 TBLRPH. 111%1 feira próxima. 


Or. Oj.lm. Mc:ellmlnn o ~h:;~a d~ ~~~~:ri~~! ~~~ GONORRHEA CHRONICA 
c::.:~l~:::r::n:ue ~::8~~i~~al~~!p~c~:~r: (r~~ NAo dê81l01fuéliA ecleDcta pt~gredlu 'ie ::bA UIJl& 
CII.=,=~ ::eg.::~~~~~ria, ~--------------------·.I~~r~~~~oica ao lado do 110- NOVIDADE que . resolverão seú' 'buo;' 

...""",, Tê";,, 130 uoidades tomarão parte Max1mo slglllo.(',arta para.: ...'d I 
:Ik~;~~ 11 u! ""IlIn=1l='~=~~~=~c=U!L:::G~=O!~=~II~IC_A_;-:-rIPO-o-ss;;:~~s.;:~O 

Radiografia. 6a_. e rlldlografiao 	 VIAS URINARIAS 

dentária. Especialista em molestasElectrocardiografia elioica 	 Matriz: FLORIANOPOLISpleuro-pulmonares (bron

cardl_ por meio de traçados chites - aslhma - tuber·


(D..,~lco preci80 dao moléstlae F1l1a18 em: Blumenau, Cruzeiro do Sul,~ge8. 
e\6trlool.} culose, etc.) Laguna e S. Franc18co-Mostruarioem Túbarl10 

Metabolismo basal 
(Detei'mloaçIo do. dltúrblcl da 	 Consultorio: Rua Joio Pín
&l&e411lM de HClI'eÇ&o lateraa) lo. 13 da. 14 i. 16 ho.u REFRlGERAI)O~ ÉLECTlUCOS 

- Phona 1595. 
J . (Exam~:~~e ~=~ICO do Rea,liza-se mais um 

. _ daodn.' e da blll.). Residencia: Rua Joio Pin
Gabinete de fisioterapia 	 to, 1 (Sobr.)-Ph_ 1214.

o.du.curt... ralO11 altra-vloletbl. 

raIM JoIta.ftrmelbo e eletricidade 
 sorteio da 

m6cIIoa 
Laboratório de microscopia e Proibido o uso do creanálise cllnica me de leite

t.:='~dl=~~:~I=r:Od=~~~: 	 BERLIM, 7. - O creme dA 
_, doetollem .... uréa DO I'Dgue. leite, cujo uso era permitidoetc. Exallle de urloa, lreaç!lo de até hoje I\ómente DOS Sude=:: 1;;:d:~Vlle-:' ~Tm~·tI~ Cfé~ito Mútuo Pre~ial 

tGS e Oll Auetrla, acaba de 
pa"MCalTOll. liquido requlaoo e ser proibIdo noe Sudetos e
q-- ':'l:::UE:i:o.eIUOldllÇlo tolerado com certas relltri·. 


Rua Per_do llacbado. e 
 ÇÕ6B oa Áustria. A medida 

Teleloae 1.195 : roi tomada arlm de que o lei: 


F.L O R I A N O P O L I S com, g,mpremio em te pOSII& lIer einpregadoDlf 
ra!,.rl~8ç.al' .de , JCD!:~tl1l.lgl! ' c

lII'elcadorias no 

vcll'er d:e' 


6:6"(10$000 
Muitos Premios menores 
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6 o ESTADO, 9 d. Alolto de 1939 

# 	 IJlI--~-----------~'i,, ;Q. regresso ide . 
UlIima hora es~~~y~ MISSA .QE .,-p.IA >: ~;e~~i~i~~i!':eus IrVJda , S~;\~i I 

I=______----.::

IDÁ MAING>LDY OB.TlGA ~~~~::,a~~si g r~~;::~~'!;
Auspiciosa a estreia do Telefônica I Osny .Orliga e ,Família, YiuvaJoão R~~(~~~:,~.:xCc~~~I~a:':' T::~:~:~~e~~R~~~em o ani

4%.Q$ Fedrigo e .Filhos. Erico... Co...u. tO .•.. , ~.mi- d. .Joaqulm Domingues ~:.r~I~~~~! ~~r:~~8~r!~:Õ8~o~~no campeonato l
g 

.afeano 
~~:-iÍi:a(~~~a~~:).s~:g:r~Plt~'k~il; dDt?~~Ôi::;. ('om o con. nosso estimado conterrâneo 

Por 5 a 1 caiu o Hcepcke na primeira partida Familia.Dalciza MainõldyHun.s. Fi- vit. pUblicado pela imo s~. Eduardo Santos, proprietá
da quart~ rodada. _ Russo, a principal figura lhos José Magalhães e Senhora (ausent.s) • D.lIiJía prensa, noa~ro da cate- ~~d~~na:~celente «Farmácia 

'1 M G . h T I t' Ortiga Yilela e Filhos convilll\PLJ,oS parentes .p.s- dra~ 8e reuDlram o cle- I -A ~entilissima d dd o 	 pre 10 . - andico, atm o, o en 100 e sõas de ,suas relações para a,missa ~e ,. &ti!, qu~. I ro, Irmandades, ô r.epre, 8rita. Adelaide, fi!~/rde~ ;Og~ 
Irinell,_.._UlLmar:cadores.___ _:~ r.n : ~~!~~iO~~~.i~1!;::!~~ii;fa~~!!Ç,~!I!! mal. avo. I . _ .'!.t;n~anle r ~o r ..~nter- so conterrÍlneo sr. Herculano 

d/b:!~2_~,:ttJ~an~ã :Sl~~~!~~~ ~~~r:d,!ap~l~n~~~!~:D~á:ii:::.~j IDA MAINOLDY ORTIGA I~'-·~~dad:~~~~is ~,~I.M- .r-Is'e~;:~~~~:'''~i;'~~~~-:i~'-Fi=êa" . 
rodada do campellnsto oficial teil'O Schürmann. ex-integran- Rojões SUbia.m ao ar, fraezceabneorsá hmOJuel!tom8()tpl~a· orIlPboernD.q~ee· 
da L,A.F" b~teralD -~ e os es te da turma principal do Bra- mandam rezar na Catedral. no dia 12 do corr.nte. " " 

quadrões da Telefônka e do ~i1. de Blumenau. O grande às i lL2 horas. conf.ssando-se. de antemão. gratos a e.nquanto os SIDOS dobra suas amiguinhlis. 

Hcepcke. jogador é, atualmente, o me, todos (ue cOlll1lareceram a êsse ato da nossa r.ligião. I "am .alegreme~te. - I - Faz anos hoje o sr. Caro 


Foi :Ima ollrtida de grllnde Ihór arqueiro dos grêmios 	 I FOI em spgl!lda reza- los Borges Conceição Ope
movimentação e cujo resul- hifeanos. I;._IIII!III_____________~~....... do solenissimo «Te De- roso cbde do Imposto sôbr 
tado ofereceu uma esplendid" :l12 4v.-l u:!:>. tendo o rev. mon- a Renda, neste Estado, em 
vitória à turma da faixa O mesmo Hcepcke r:3~,0~n~:~run~~~~rv~~~ que tem dado m08tras da flU 
rubra pela significativa con- O Hc.cpcke apresentou o seu t d d ' d ti· competência e retidão rUII 
tllgem de 5 li \, IQU8dro costumeiro, O arco ais acusaram melhor índice, IVO!' de emprl-(t\ncia. voltou a u es oacata o an 8tl- cional : 

Essa pelêjll vinha sendo foi oCl;pado por .Toel. que No Imprensa, jJllr exemnlo, integrar o seu quadro, no 2' te. Seus ami~o8 lhe orerecem 
aguardada eom grande an- fe1- bôas intervenções, B008 Saul. Antônio. M08soró, (~ri - tempo. D. .Joaquim recebeu as 12 horas. um almôs80 n: 
sl'ednd - , t t 	 I r inúmeros cumprlmentos Restaurante Pérola, ondee nan S(l pOI' se ra IH e Orlando compuseram uma co, Augusto e Or lindo oram I - b 
de dois adversários de valúr. ZI\~1\ regular. Soares, Filo- figurai apreciáveis. enquanto O bando vencedor de oas vindas. aniversariante será saudad( 
mas tambem pelo fáto de ameno, EHptodolR, formaram o Departamento de Saúde a · O «onze' vencedor jogou Com s. exda rvmu. re- pelo sr. Silvlno Setub,tl Ra 
Tele·tônica colocar I:lm CRm · uml\ btJa linhl\ intermediál'i8_ presentou I<m Argentino. Fred , obedeceD~o II seguinte CODS- gresscu também o lIeU bêlo, e à noite irão à su 
po um «unze. complehimente O ataque teve em Schür, Raul e Kowalsk i. :juatro \.'Ie- tituiçS,o: Erico, Fonseca. An. secretário partiCl:lar.r\'\'. residência, na I'ua Nerel 
modificadu com li incluHão de !Dann, Emídio e Irinltu 08 seus mentos de real.destaqup, ?O- tônio, Haroldo, Valdemar. pe, Roberto Virobe·ck. Ramol'<, e onde lalará () SI' 

novos elem.,utos, melhores elementos, enquanto tamente o arqueiro. Bloquelou MOl'<soró, Sebatl:illo, (depois Mário Lacombe, Por eS~1I •Apesar de 	 novo, (I quadro Soares e O~ní atuavam dis- bolas sen8acionais. Machado). Godinho, Saulo I\U- União dos Chauffeurs cOeCI!lçSIl!(ã,ol'lleos 8ro'(eCrellc~~ '(rlSá cuomn,,
du Telefônica apresentou·se Icretampnte, 	 - gusto e Orlaudo, d S C ~ 
com regular barmoniu . Os 	 Augusto contundiu se -:- e anta atarina mesa de doce8 e liquid08 

~1:~:muo~~:n:~:n~?~O~lli"~~:: Os ten~; d~e~~~~o vence Augusto. o veloz dianteiro AutOridades CONVITE se~to~~l1ue, hoje, a data na 
vêr·se que o esquadrão da Idor 10rtlm cvuqujijlii.dos por do I!!,prdens~ , nu~ cbóquc t .AssistiramBOt~rtan~oso_ co· Devendo r••liz.r-.e, no di. 13 tallcia do nosso prezadissimo 
praça 15 de Novembro, à me· lIIan r (?) G . I (J) com to re , piSOU o urllçl, e51 eJo os srs. a IS 11 erelr.!! e o. 1••le;o. do .Di. do Chaulleur. conterrâneo 5r. capitil,ü .10A<; , 
dida do - J-og( s qu C r (ICO -. alln lU :. e querdo. Rendo imediatfllnent<o> dr . Barca Peloo, rl'specllva- I Diretoril convidl • todo. OI "' Alves Marinho, dcstacadll fi 

so' terá"u luc"rl1(rll,'uld'e(llillll' , 'u!n"I_lcentillo- Irineu assinfllou o retirado de campo, Socorrido mente, diretores da Imprenzando, S .. ·'0 ponto dos «hwpcki- I d J . d ' 01' . I d D t .oci.do. a comJMrlc.rlm à.9 ho- gura do oficialato da D08t1 
rindo maior homogeneidade' lnno 	 pe o r. oaqUlm Ma eira. sa leia e o epar am"n- rOI d. m.nhi . alim d. tomlllm modelar Fôrça l'ública. 

S". depois de receber os curali to de S'lÍldp. Pública. plrte na mi..a, que ••r; rezada. - Paasa Desta data o IIni. 
Como agiu o Telefônica I O "onze" vencedor em comemor.çio à d.ta , versário da exma. sra. d. 

Como dl8semos. (·6 pupilos O eequadrão do Telefônica S ( . p , A'I 15 hora. te,á lug.. am nOl' Catarina GalJoUi Bayer, di 
de João Horn IIpre~eotar8m atuou assim constituido: Rus anta atarlna x arana lO séd. ,oeill o áto d. In.u!url gníssima CODsorte do noss 
um ~onjl!nt~) bem combinadO'I·SO. Horn, Cbinê~, Olílio. Maé- _. çio do. r.lrlto. do. umo...... ilustre conterrÍlneo sr. dr. 
e cUJa estrea no campeoDlltu co Carioca. Caripura, Man· d... Getúlio V.rg•• e Ncrêu Ra- João Bayer Filho, advogado 
I,,[eano não podia ser mflis di~o, G8tiobo, Raúl e Ariel. Os selecionados barriga-verde e parlnàense mo•.•10 i ... plr. o qUII .io COR e I~nte da Faculdade d 
ti US P i c i o SII. Destacaram-s~ 	 disputara-o duas partidas amistosas vidldo. todo. o. I..ocildo. • Direito. 
Husso, Chinês, Carioca, 1\1an- A torcida.,. lUIS um... I.míli... plrl, dê,.. Fazem anos hoje: 
dico, Gatinho, Horn e Maéco·1 O prélio [oi assistido por doA. Cr(e,nP~ergtaugluemapdllerar·OqIIEest': i,. denRterSoPdonedil'lmaceilntae_nsd,o, oe, ~nSossimso' modo, hom.n.g,"rmo. I ê..es be- sra. Hilda Cabral Brügge

lodos os diretores da Cia. ~ ~ 	 nemérito. govern.nt... mann: ~',
Russo, a 	 grande figura ITele[ônlca Catarinense e alto. l"ederação Catl\rinense de,' combinado, frente à seleção pa· Prevenimo.. .inda, que à. 17 srita. Rosália Bento, da

da pelêja luncionários da Casa Htepcke, Desporlos vem d~ receber ranaense, defenderá, na linda horl' do m••mo dil, .e derá I til6gra,[a. 
O valorosu arqueiro Ru~so A torcida feminina, consti um convite da sua co··irmã «Cidade SorriSO', o valor e o pOlle di nova Oifltoril, I qu.. FALI,ECUIENTOS 

foi. inegavelmente, a maior 1I tuida de grIJCiOS88 telelonis do vizinbo Estado do Par/mil,Iprestígio do fuleból barriga-ver- ãl ~1 hOlll, s. re.lizará um blil.. Grande loi o acompanha-
f'gura em campo. Praticou las, incentivou bastante o. pat'a reRlizar duaM partidas de». com qUI '1 enclrrario o. fe.tejo. mento que, no df'mingo, li lar-
L\e[esas eletrizantes, que emo- denodados defensores do iré· com o selecionado da Terra O destacado esportista adian- do .Oia do Chlulleur., de, teve o entêrro da exma. 
cionaram a .torcida>. Delen- mio da faixa rubra. dos AraucáríllB. tou·nos mais que já se entendeu Fie. determin.do que. p.ra o. 111_ viuva Ida Mainoldy OrtilCl\, 

Cientes do convite e dese- Cl'm as ligas filiadas, sôbre a IlIociado•. nio h.ve.á convite. e.- que, ha v!rio8 anos, dirigia 
josos de noticitlr co m malO- possibilidade da r>rganização dos pecl.i....ndo que o talio do mi. a Empre~1l Funerária Ortiga, 

Depois de estar perdendo por 5 a 3, o Impren res detalhes a próxima . I'ea- combinados regionais. que de d. 090lto dará direito. in9re.1O de que fora fundador o DOS60 
sa OfIciai. numa «virada» impressionante, aba· IIzação do 8ensacional cote- verão medir fôrças nesta capital. EUSTÁQUIO DOS SANTOS saudoso contel'rilneo sr. José 

jo, procul'álI!OB obter melho- afim de pOSSibilitar a escolha Pre.identl. da Cos.ta Ol'tiga, seu eSpÔ8(teu ao Departamento de Saúde pela contagem re8 informações com o sr. dos elementos para a constitui· 305 8v-4 Seu lUesperado pa/lf,amento
de !5 a 5 	 Aderbal Ramos da Silva. pre ção definitiva do combinado ----~----- foi sentidissimo, pois se tra

sidente da entidade máximll catarinense. f.:-----------:I tava de uma senhora de aI-

A torcid••delirou» com o tento d. vitória.--· Co- ~~ !~t.e~~~i:ta~~~~~;tl~~~~o- _ 	 JOÃO BAnSTA VlLAIM ~~~a~r:~~~Rade~mmf~:!:~ ~~!~ 
mo re'p.recer.m os cimpeões do «Torneio .- De fato, r~cebi um ofi-	 DOELlH • sr..cial. 

Relâmpago» cio dl\ FedeCllção parRnà~n - 1 DESPERTE ABIUS A GOMES YILAIM No próximo sábado, IIS 7,30 
se propondo a reulização de 	 participam a seus parenles e horas, Será resada miSda por 

Encf'rrllndo a rodllda lafea- prestigiosa Ligl) de .-\maào dUR8 pelejas, t!m disputa das 1 DO SEU FIGADO Ipessoas de sua amizade q~e sua alma, na clltedral metro-
Da, Imprensa Oficial e De' res de Futebúl rui recebidu taças .Nereu Rumos. e «Ma'l sua IIIha NllZA conlralou politana . 
Jl.utamento de Saúde pro pelA assistência com vibran - 1I0el Ribas-. O primeiro pré Stmt:ale_-ESaItar'.c:a.a casamento com o sr. - Causou grande sUrpreNll • 
I,orciollaram uma peleja bem tea IlCllimllções de Júbilo e 110 seria efetuado em setem- DIspo.I....... T_ JACIRIO BATISTA. e não men(lr mágua o fllll 

di8putlldll, do primeiro ao simpatia ao esquadrão ven· bro na capital paranàense e ,".~:'::u,~~~~:·,,~,:;,:...d;;,:::,'::';;:';:'f;~·:,~~; cimento, esta noite, no Ho~-
último minuto. o que vale cedor. o segundo em outubro, neGta ".w,", ,;,.....""',, . .I;o..,o"~ Oó'" .... pital de Caridade, do concei'M 

dizer que 08 nOSS08 pr41gnÓs· - cidade. :~::i,l,!~~,." .~~:;;:::~:. "'~If~:~.li~"~~.;~:r:~ NILZA tuado .comerciaDte sr. Teodo
ticos foram confirmados em Os tentos As despesas de viagem ecs. \ v..·, ....,•.", .h",;do " ",m...,,,, ."...",....' reto Avila, que, ali, bA pou
relação ali desempenho dos Marcl\ram 011 tento~ : do t~da em Curitiba seriam cus · rl..i;!::.....:.~·::,·::..~:.~,:~~: ~:;':D::~:;;".. JActlIO cos dias, fôra operado d 

dois quadro/! prelianteH, no Imprens6: Saul (4) e Orlando teadas pela nossa co-irmã. Além ' Nu" . I.. " ........ r.o...... ,.;th"M apendicite. Seu enterramento 

último domingo, (2); do DepR~tamento de Saú disso, caberiam il 1- C D. 20"" !;,~,~T>:~':'~;;:':.~.~'i·;'~·;~':::;,~.."::::' ';;.'::: ajuslaram núpcias se efetuarA àB 11 boras de 


Efetivamente, a perlorman· di): Ko~\'al.kl (3). Tamarino e da renda liquida. Na peleja que 01 .. ,,;,;•.• ,,"'" ,.,..,."" d;""",o ''"'' I...... FpolIs., 58-39 hoje, saindo o féretro da BUli. 

ce cumprida Dor ambos 08 Argentmo. se efetllari~ em Florianopolis ~~:. n·,~~::;:;,,::':':',:,,:'~..::;';·,;,;:,·:~;;',:; 310 :l V 1 residência, Da rua Saldanha 
~~:t~d~(\~tI~8i~t:~~~~ ple!la. O I -:- d"d I pagaríamos, tambérn, todas as :::;;:m~...~,;••~,::"," ~.}';~~~:;,.Ct~:;~~;:: D. de Estatística M--:ar:-i_nb_o.,-,_l_l.,-' _.,--___ 

I d'[' t p ano In IVI ua despesas. reservando a mesma 1'.."" "000, Agradecem08 O boletim ID- Academia de Letras 
Cã~~~e~~~:~~d~ .~~~r~:. u:_- Os desempenhos individu percenlagem aos paranàenses. --- formativo D. 18. (mimeografa- Às 19,30 horas de hOje, reu
vautajou-se no «placllrd.. , 	 doI, que noe fOI remetido pe- nem·se em sessão ordln'ria 

ré~l:i~~mda9pr:li~~t~so ~~~~e~ JI[IfliII Goiabada :rc~:P~~~I~i:!~e~~o:~:~~. g~18~i~r::!~Sde tetr~~~demia' do nosso colega de ImpreD- ' 

:••~ti~~,:;,~:.;':.::.::~!"; ", ' i ; marca ~Casa A M,USICA~ 
..~.~l:&~;~~E~~:~~~~ ,i I,','. I ;'I. ! PEIXE D."E:~~;,;J~~;'';a~ ~~~~, I." d 

lárll-m tres belíssimos teDtol, EM CAIXETAS DE UM QUILO 	 Dlr.lto d. 1", V.r. d. Com.rcl d. Capitll, seri venelido,· com 
terminaDdo o espetllcular co- Produto especial - Embalagem finíssima o .b.timento de 20 • 50 % o seu ".nde «.toc k» elê mú,i 
tejo com a mdecida e justa A. h d L 	 cal, aceslórlol p.r. InstrumentoI de música, blCiclêtii, .ep'.' 
vitória do grêmio dos cal- raln a as sovremesas = Ihol de ridio, Instrumento. de múlic., dllcos novoI e uladós, 

çõ~. ~~~~~~~n:::. a vitória Acha se à venda emlodas as boas casas do ramo vitrlnl' e Irmárlol, etc. 
ao campeão do mem~ravel 	 CARLOS EUG~NIO FREYESLEBEN :··· 
«Torneio 	 Relâmpago. da 300 I_O_V-_ _1!___________.!::!~uidà.tário 15 V _____________________________ ..-~

() Sábão 
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de V\TETZEL & CIA.--joinville (Matta ; i'egistrlidil 

recommenda-se para bospítaes., collegioll cl c.. pela lI'U3 qualidade dêSíiirpctan~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Ko~\'al.kl
http:in9re.1O
http:determin.do
http:govern.nt



