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:~;~~ff~!::,!;;;;;' Sutiml:anrg~le<Ossese naaM'reasn~il IOs (;camarHII·udaerS»e Stalm,j :"" ' " 1~1~;;~~~~:~~:i:f 
col.tlvo concedldl a Impr.n••, d. , 1"; 'I I '8a - de8\'anta'osa8 
dl'ou: 1 Pa~is , 2fi (U,P,) - Foi aoúociado nesta capital que Moscou 26 CU. P,) - Cõ.àutor do que se póde chamar I çoes _ J ' 

1) S. n. próximl segundo já haviam começado a cllPgar li França submarinos da a mais sensacional transformação polltica da História contempo· A Esn.a ..hl'l terá de 
f.irl I ailuoçio d. EUIOPI fôr I lorça brilânka assim como numerosos aviões da mesma rânea, o govêrno de Mosccu se dispOe agora a re·educar seu ,...."'"": -. 
",.oml de hoje, nio uir.i di C. Iprocedência, mos essa noticia não Re poude ainda conlir, IDava, com o objetivo de apresentar· lhe o .Relchsluehrerlt Ado1f decidir-se . 
.. Brinco; mar, embora se espere a todo momento o iOlclO do ver- \ Hitler e o Nazismo como amigos do regime comunista, depois MADRID, 27 - Acredl~a- 1I8 

l! - No oferecim.nto de ne' dadeira colaboração militar dessas naçiies. de anos de violentos ataques e intensa propaganda para inculcar como provavel que a alttud.e 
g"cioçõe. failo lO tr Hitlor nio Sll be,se, entretanto, que os aViões brilÍlDlcos deve a idel3 de que seria inevitável, qualquer dia, Q choque entre as da Espanha para com o el 
pan.ai .m ninguem.m porticulor, rão tomar posições n/lS prIncipais bllsea aéreas (ranceías , duas doutrinas xo 80fra uma ~rusoa trans , 
como medildor; concentrando 8t', 8S melhores e~quadrilhas. provávelmente, A população desta capital assalta as bancas dos jornais, formação em vista das h«?s 

3) O. E.todo. Unido., hoje em Tours, onde a França p<)ssue enorme cam(lo de avia Iávida de conhecer os motivos determinantes da estupenda modi· tllldades da Espanha nllCIO
m.l. do que , n~nco . e.tio prontoa ção, com todas as comodidades para () alojnmento e o a- fi.:ação verificada. Pode ver 'se estampada a surpresa no ros. nalista contra 08 comunistas, 
• '..ar flee a crite .uropéo, cu' bllstecimento de comhusUvel d08 aparelhos de bombardeio to de toda li gente; mas ali informações silo devoradas e pelo ftto de o general
jo••I.ilol denrio .ar r.duzido. e de caça britânicl)s, I com aparente indirerança e sem comentArlos. Franco estar P?UCO disposto
.0 ..ínilllo pOI,iv.l. a esquecer a aJuda materlnl 

O ar. Roo.enll acrasc.nlou que que a União Soviética preso 
nio JUISlvl que d. IluII li tou a08 republicanos nas 

~:~~~t~~~:~~~: o E ~-t~J1 fi:l :f(ll~o ~~~ii;~~i~~ii\;;

RIO. 27 - O cruzador in , não agressão, proposto pela Ru

glês «Ajax. levantou rp. rros. O MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA [mânia, 

~~~d~~~~~e, if:o;2a~~~raisne:e Altl·no Flores Retiram-se de Portugal
ontem. Diretor·gerente : os alemães 

l\ ordem de partida (ni Lisboa, 27 - Quatorze ale· 
recebida às 2\ bOrBs. A nfi ANO XXV Florianópolis- Segunda feira, 28 de Agosto de 1939 N. 7751 mães, que se encontravam em
clalldade achava se uniror, Portugal, embarcaram hoje, com 
mizada de grande gala, para destino 3 seu pali, pelo paQue· 

~~~pa~~~r ~~est:lladoho~r~', "Talvez a Itália fique São da grei dos Regime de rações rirmo) resposta ao cbanceler :fn~.er mânicO «General San Mar-
quando teve instruç.ões parti neutra» traidores... BERLIM, 27. (U, P.) - A· Hitler, tornando claro que
«largar» . Paris, 27 - Logo após a nuneia se oficialmente que não poderão aceitar as sua8 Mobilização belga

RIO, 27 -- Ao que se no Cairo, 27 (U. P.) - Os cir- reunião. realiz/lda à tarde vai ser introduzida imediata, «sugestões-. Bruxelas, 27 - A Bélgica
tlcia, o navio fie guerra in, \!ulos o[jciai~ egipcios opi, pelo grupo comunista da mente em todo o território resolveu ordenar a mobilizaç:lo
glês «Ajax>, que se encon 110m que, em CIISIl de guerra Câmara, os deputados co do Reicb o regime de distri- Devolveu a carga de suas tropas.
trava em nosso porto há tulvez a Itália se mantenbo munistas Cllpron e Dutilleul, bllição de gêneros aliment1· \ PORTO, 27, (U. P.) - Em 
dias, acaba de partir, tendo neutra. estiveram, às 17 horas, na cios por meio de cartões, conseqúência da situaçllo in
tomado importante medida, Os cõnsules italianos neste presid ência do Conselho, so - limitando IIsrespectivas quan· ternacional, o comandante do 
Seu comandante ordenou que pais comunicaram a seus lic itando uma audiência d" lidades. navio mercante alemão «Pa 
os bilhares e os demais mó, compatriotas qU2 pódem per- sr. Daladier . - los», por dAterminação das CASA pP~:~i~;::: ~~~~ 
veis de bordo, que podem manecer nas localidades em O presidente do Conselho Firme resposta lirmas exportadoras portuen- para residência no centro da 

!~~:~sg::!:a:o:éd~ssJ~ e!:: ~~: ~: ~7~~~t;:~u ~r~tf:Srseo ~ea;~t~~o~e~~~d:~ :::ãod~l: so~~~~:~~ C~;~Ul~~ ' ~!r; ~~Shar~tir~~r:o, ~~~~~v~~~o~: cidade. orerta8 no Banco 
baixada inglesa nesta cHpital. tirando. suas ocupaçõcs, não pOdia, cedo,res de crédito que os a seus respectivos donos. Agrícola, rua Trajano n° 16. 

recebê·los nem fixar dia e govê rnos da GrA Bretanha e - 329 3v·3 _, hora para uma audiência,,' , da França elabc,raram uma. Todo O cuidado, com Prova d. aritmética 
êles, é pouco... A prova de aritmética pa

MADRID, 27 -- O govêroo ra o concurso de habilitação 
Se Franco pensar bem'
-O lIactuara· com afarsa esp8nhol requereu a ajuda da8 candidatas ao curso denaal~~~~ 2p~'0~v~t~:n~~np~~hl~ ; ml)a~,!::'~~ t~I~, SUO~d:g~ Jti~~s:~i, ~ ~ ~ . ·t I ,.,~.. ~~l;!~:t~:~f:ri~::~I:::~1 ;:~:::;E.~·:;::i:':::s:fó~~~I ,8

11

,\',9' i :.:,:,,9 , 1~:~~~:d::~ã;o~::lmoesnt~c!~_ ~~~, ~~ J~:~:~'::~po~~. Educa·bnte o golpe .tI. Frego!i. da. dor de magoíficlI l'é de.oH cio :,ID'")' ,0,8) nft ~ . . i ~1l.•. I,'. : 

do por Hitler, e~creve o - devendo· se dele esperar, U1I UIIUJ ~U . 11 
.Correio dll Manhã·: por conseguinte, que, diante Dr João de ArauJo_OLHOS, OUVIDOS, 

du~!n~8Pallngbuaerr!e ~~~i~e~~e~ ~~tI~~c~" S~~ina'tci::l'~~rn:ngi~ • NARIZ, GARGANTA 


campo de expe!iênclas: no , ISOU A prl·sa-o da cançonetl·slaVon Hlbbentrop). tudo {ti.- E.paciali,la do Cantro da Seúde - A.i.lante de prof. SenlOn vae armas, mêtodos ' de I1t!l· ça por conservar a Espbnha Consul1as diarias das 4 ás 6 1/2--Rua Victor Meirelies, 247TeI. 1441 
que e de defesa; tipos aper- rigorosamente neutra. A sua A'I. I 
faiçoados de aviões, de m.r- grlltidão a Berlim e a Romll ma la sa.ura 
ros e de canhões anti,car· ele a exprimill ('.IHramente 

ros foram submetidos a uma Ilderindo lia Pac to Auti·Ko , Madl'id , 27 - Quanto 80S ' 


~~Ü~lIp~::l~d~ma trB~~g~~, ~~'_ ~1t~te;~~d~~S~~da p~ró~'1l ~i~e ~~:~i~ne~~~~~~~b~i~an:eSn~~a~ AViÕES ARGENTINOS Otima repreS."~~I~~; 
~!~t:s8:rt~a~c~s:~!c~s~~~:~::' ~~!lic:~ã~~e~rfO~u~P:e~x;:~. rr/lnco~ indicam al~~ma~ In, oferecidos ao Brasil A maior orl(anização jornl!.lIstlca do Brasilpro(iurae 
quanto que, por outro lado, motor, nàú há mais razão pa· ~~~~:~~~~d~~a~&U1a°ilha :: Chegaram onlem à Base de Avia· ~~~.:~:. ~~~:?:a~:r! ~~!sCO~~~agge:~a ~~:;~.::st~a~~~~~~ 
os soviéticos, socorrendo Va. ra que Burgooi se considere Fernando PÓ, onde serão ç80 Naval os 2 avlOes blplanos ar- real de õ:OOO$OOO, a quanto pôde montar · o movimento 
lência e Baarcelona, se apo· ideológiclimente preso a Ber, utilizados n08 trabalhos das genllnos oferecidos pelO g<>vêrno da mensal. Lucro liquido, mais ou menos, I:OOO$OO(J por mês. 
deraram, entre outras coisas, limo A Espanha quu foi a plantações de café. naÇao amiga ao BraSil, em retrlbulçlo Propostas para: JORNAIS 
dó uma parte substancial do maior vitima do duelo tra· Um numeroso contingente, aos dois com que o nosso pais a Ca'xa P ' tal 2977 S 'PAULO 

> . •ouro espanhól. Em suma, [oi v~do entre o nazismo e o que partiu ultimamente, com, haVia presenleado. J . os , . . ." - ~> . "'" 

IJ povo da Espanha quem pa. sovletismo no pllluo mundilll, preendla homens até de 50 Hoje, às 7 horas, os referldcs •••••••••'•••,.'. ,•••••••••• 
10U com o seu sangue e com não pódem assuciar se aque· anos, na maioria vascos. aparêlhos ergueram vOo, rumo 10 . ' . . " -' ~ • 
OI aeus recurs08 a guerra les que inconcientemente a, Muitol!> prisioneiros serllo en . Rio de bnelro. • 

.~ eel~~:~~ltó~~~~co é, acl· ~!~U~~~ ter~~~~~~~.~.~~o dês, ~~1~s::uii~::!r!~~~:J:rr~: I,=~:~~It:r'S:::'tOlll': I~1,_1111 : ( •j =I-i i 
~~~~~~!ne~i:~c:J:~::c~~:~ I~ ~ :),~~"r:;,'riossl! ! fi'--'~~"}~n'IL]TICOS ! - AUMENTE SUAS VENDAS ~~~lo~:çã~e~~Y~~::f.mento dI! Impressões digitais dos. EXISTEM NO MUNDO • 

NO MAIOR MERCADO CONSUMIDOR DO ' 8i~ne~~~~ s~~~er:ti~:'z~deOS,p~· recem-nascidos : " ' Morre dlàrlameote grande : 

A !::~:~ni~aç~~jo~:~ti~aA~L~asil oferece ~~~i!~~~I!;õe:anoc~::~~~~~. de - O 8r. pn1Íme~2' ~ti~et .1fUlU1fCO ••Porto Alegre, 26. •• ' U'1 
.. Segundo parece, o senti- Alcides Gonçalve8 Wetzel, ara com a er a I , 

o leu iucomrarável aparelhamento, encarregando-se da mento de bostllldade contra residente em Pelotae e que • é um dever Imperlno • 
propaganda de quaisquer produtos, sob fárma de sociedade, o general Franco é particu. bA anos se dedica ao estudo ;. uaar O • 
Aceita ~~f~~I~~e~ ~~8~q~rsÃ~a~ÁULO. larmente Intenso nas povoa. da dactiloscopia, declara ha.. • 
_ ções da Catalunha. Essa an- Ter descoberto um procelllo. I'"_ a'""I __•"111 ..... •
.IIIII___________________ ltipatla foi posta de relêvo qulmlco para revelar t' W. ..~ ..... • ~~cJ • 

com o Imeneo êxito que ai. xar Imprt'ssõell digitais dos ...•. - - - -- - - -- - 
cançou a artista Amália Isáu · recem,na8cid08. , .... H fII1Il1U II'II·g • 

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS ra, que no principal teatro o aludido procetlllo con811~ :. l' O ..... llIIpo •• lapvMU' beII NW ler..... • 
de Barcelona cantou canções te em revelar a& impr~lsõe8 ,:. ortc.:;~"." ....,.~ CIIIf&_ 4. • 

....., .•..'1'11'1 CII'âltn PBSCOPO IrOnleas, ridicularizando a8 em gordura ~naIAlDlnad~~tl:" (. SO·-Dt.apI.retl_to ~IO do lIIUIIA'nIMO• • 

D,.~';;~f~'6"'~;-ARESu ~~1~~~~~dc~~!~d::e:~:l~~1: gi~~~I~o:c~:~~~~t~'~:f~:iS~ _ :::f;~=~"~~ lIlDóteu. : 
(ASSISlenle ) iô'prol: $anson) sa hilarldade qnea a~!1.8tà do de~clluDl bo, dlpnll di ra. . JUIl .f4~:r::r..A.~~~~~.o lU· • 

. provocava d..il.·,ra . t . .••o.t... ~ ',e.e.• .,.ê ~ 10 Duml ulDa4a paraulo • r _ .....11" ... ~ ....... .~ .. n..e ..•n ........I e . Z.. . . ~'-iOIB 

.ACOM<:>J).~Ç§ÉSI>ARA1)E~CANÇODOS . OPERADOS guidal, . deu .· a, ."" C .. t()r.~ ..••.8e.,. !a Itlre, I ficar dllrAnl . '. ~401 o.M ... .,.......~ •
pren ...• .. á.n . , · .. .. 

,.', ..... ...• Cori.lJh•.• 201000 - Qi).,.~, • com.b:n.r , Amália Isatira;rechouo .tea~ " lr ad ? O Iho.. . VIDROS DUPLOS - Ji ie ellooDtruI' "'0· 

·' .....uIt6rlo: Rua Joio Pl.oto, l-TeL l~I.-Re•. ld...ê.ncla 1456 tro por. dua••, iia••• 1D111~ ... • , a. RA'OIO'"WX' ela OODl••do O dObro do Uqllldo I ou.etaDdo.. •Co- . ',. '. tou .08ieUs pNlprl.l!rlol em p,.~cu, CASA • • DOI 30% qUI clã ""clroI_~"Doe. • ____-----------·.c~' iíli l lO.OOO ·P••t t... Ru 'I d. S".",IJ,ol ~, ........................."'..
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'-	 0iESTADO Segunda-feira, 28 de Agosto de 1939 

QlIe Sp"rtt, DOlllo,.? 

MEU FILHO ESTÁ 

SEMPRE DOENTE! 


Fora.m amortizados pelo sorteio de 31 de ,Julho de I!}J9 

•59 TITULOS AMORTIZADOS POR 935 (ONTOS 
com as Fegulntes combinações: 

DYR MSJ 	 TZX QBR QZX ZUB 
Arl'ortizados com 100 contos: 

(1) SNRS. ALVES DE BRITO & (IA., import.nta film. ".c.di.ta delacidol 
Racifa - P.rn.mbuco 

SNR. ARTUR RODRIGUES DE MORAIS, comerciante - S.I••dor - B.í.
ri,'I~ilidtl,]" 1"-1'111:1111'11- as fon'as p :I~ 1'(11"1"';. iln

A. 11' l' U1I1.l porta al'wrta l111Jniz'andf) C~ ()f'!!iI 11 i:--lIltl Amortizados com 50 	contos: para 'odn:-: n~ nlidp~. E' ('Oll! r:t a~ "llf""';li,L,d,'''. SNRS. AROLDO JOSE' REIS, médico do OIP. S.úde Pública do Esta
lln't'i~o rt,,'igl tl';lr ,) (H'g:1nis do de São Paulo - Capital 
ruo, (. Biut(llli('() FOllltlura. MEDICOS ILLUSTRES (2) SNRS. SIMÕES & CIA. LTDA.. ccmilló,io. de c.fé S.nto. S Póulo 
roTollllll"ndado I',-Ia fll,·di (3) SNRS. MUELLER (ARIOBA & (IA.. Ilrop,ieló,iol d. gr.nde fibricaO RECOMMENDAM: 

t I ProL \ ..\IJ~ln'!!I' ... iltl di, de tecido. C.riob. São Piulo - (.pit.1 
\IIj·",tt'!'·"'·llllln'!!HCI,.t'"rll"'" 

ciua bra"ilt'irn. dl'''IH'rl;l " 
appl'li!l'. rorlal{'(',· 0" Illll" 1111'111"1"1" 1"'-'1111:111.,..; 11" dini":1 


t'tllos (' OS IH'I'\'OS (' ('-Ill'i 
 ,i\il ., pl'('I'IHHdll Binl')r1i,'" 	 Amortizados com 25 contos: 
F0I1I"IIr;1 •. SNR. LAUDELlNO LORENA, advog.do ,a.idente em h.bun. Baí. 


SNR. JOSE' :.ANTOS MASCARENHAS. comerciante, lU. Duarte Lemo•• 

More.do - Vitória -- Espirito S.nlo 


SNR. COMTE. J. J MATOS AZEREDO.•gent. do Lloyd B,.sileiro. 

Praça da República, 84 - S,ntol - São Piulo 


qUf'ep o ~;~II.rr"f'. Tt'st it LJt~ 

Amortizados com 10 contos: 
51 títulos no valor de 510 contos. 

Afé julho p. oassadoEmpresa Via~ão «Sol Nasce» iâ jOJam amortizados 61.860 contos de réis
OH. RICARDO 	 de 

Solicitai a relação completa dos títulos amortizado~, na 
Bernardino Jo~é dos Passos Séde Social ou ao l'iub-Agente da

GOTTSMAN Viagens semanais de • 
FLORIANÕPOLIS ao CRUZEIRO Sul América (apitaliza~ãoEx-chef. de cllPassando por: 


nica do ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Feilpe Schmidt, 11
RANCHO QUEIMADO, TAQUARAS. BARRACAo, BOM 

RETIRG, LAGES, CAMPOS NOVOS. CURlTIBANOS,
Hospital de HERVAL e CRUZEIRO. O próximo lorteio de .morlillçio oeri lia lindo em 31 de Agoolo de 1939 à. 14 hot.l. 


Viagens r:ípídas, C0111 onibus completamente no\'O, dirigidfl
Nuernberg por volantes profissionais. 

(Prorl!. L. Burk.bardt Saidas de Florianópolis, às 3as. feiras 

e E. Kreuter) Saídas de Cruzeiro, às 6as. feiras 


Informações com: Ao Povo Calarinense 
Especialislll em Mário Moura A Empresa Jreger & Irmão comunica à suaUru,.gill Gel ui Praça 15 de Novembro n.' 24 distinta freguesia que resolveu estender suasSERVICO GARANTIDO linhas de ônibus de Porto le~raAlta cirurgia. gyne g ç até esta capital.

:t~6 4 

senhoras) e partos 


cologla (doenças de i ln_a_u__u_r_a_a_o a 5_._d_e s_e_te_m b_r_o10v _ ___ 
Saída d" Florianópolis - 3as. e sábados;Cirurgl8 do systema l » A,arenguá - 4as., sábado e domingos.nervoso e oper8ções


de plastic&. Agente em Florianópolis:
Nem desculpas
CODsullorlo 6 'UII Trai/!


DO, 18 (dali 10 iÍa n, e 

dll8 Ib á~ 16,30) Ttle nem provocações 	 Daví Silva 

pbone - 1,286 

Res!denc!8 A rUIl Es· 
 PARIS, 26. - Dentro da situação dita Gchl!ill dp

teves Junior, 20. -  dinamite... a França acaba de aconselbar urgentemente à 

Telephone -- 1.1.>1 Polônia que não dê npnhuma desculpa à Alemanha pela 


acusação de máu trato a alemães residenteB em território Sentia um resfriado em começo
=====~~=~~·I	polonês, ajunta:;do que evite qualquer ação que pOSFa pro


vocar incidentes de fronteira ou que posso colocar a Po· Zino-pads

Especial obséquio IÔliill na posição de agressora. 	 --e tinha medo

DI Seboll 	 de que o meu
Antônio D'Acampora. enfêr


mo, pede encarecidamenle a Imo opplicado cal/o acahado filhinho o pegasse 

seus bons amigos c fregueses 
o especial obséquio de manda· 
rem pargar-lhe os seus peque 

/' Radio de Londres 
nos débitos à Farmácia, afim 
de peder, também, satisfazer N.. ond.. de 31.32 mil. e 
os seus, e por cujo favor mui 19.76 mt.... e.~çio D.ventry, di 
to agradece. Londlll, i...di••i e.t. noite o .e 

Florianópolis, 16 de agosto •guinte progrlml, hor'rio de Fio
de 1939. ri.nopolil: 

20.25 - Anúnciol em portu
ANTONIO D'ACAMPORA gui. I esp.nhol.322 6V 4 !l0.30 - Big Ben. Noticiário em 

"plnhol. 
20 45 - A 8end. Militer d. 

B. B. C. lob • lI!inci. de B. 
W.lton O'DGnnell. D.n•• húngarali...... (MoI1kow.ki). .0. I.drõe. .1. 


CLINICA GERAL 
 gll.", AberturI (5uppé), 
21.00 - Big B,n. Noticiírio em Descuidar um resfriado é perigoso. AoVIAS URINARIAS portuguê•. primeiro espirro, use Mistoi Mistol 


Especialista em molestas 21.15 -- F..d H.rlley e IIU atalha os resfriados no começo. !lU.tol 

limpa e alllvla as "Ias DlIsaes e a Ilargan


pleuro-pulrnonares (bron com St.nley Muted. ta, e remove •• matéria. mucosas que
sexteto 

chiles - asthma - tuber- 11.45 - (onc.,to pel. O,que. contêm microblos. Conserve sãs as vias
(l[ITOHAL [)[

culose, etc.) tr. Imperi.1 d. B. B. (. Dilltor, nasaes usando Mlstol com relotularidade, 

E,ic FoSg. AblltulI, A Elpôl. e assim evitarl muitas molestias con


t.aloue que t,m aua orlaem no nariz e
Consllltorlo: RIII. Joio PIa	 r.ptad. (O,igo). SuiI., O rom.nce na Jl.....nta. A venda em tod•••s pha.-ANGICO P[LOT[Nü[lo, 11,_14"16 ...... de Pie..ot e Pie..eU. (Bulgmeln). macia•• 
-- ...... 1595. ~ Du.. c.nçõ.. iI.li.nu (Volp.UI).(: o RtMtOIO INDI[ABO Sult. ·.m mini.lur•. (Eric (0.1..). 

.•''....•.) Rellldenêla:,RUIIJoh···, .....• 22.30 - B.I.d.í insl.....
•• tô, 1(SOW.)--",..,...>1t14; UOO~ Blg Bln. Noticiário Im 

.,pinhol. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--------------------------

o ESTADO Segunda fe;ra, 28 de .~gosto ae 1939:re r - - - ~ 

GONORRHEA CHROHICA 
Nfl.o des~nirue! A sclencla progrediu e há uma 


NOVIDADE que resolverá o seu caso. 

Maxlmo slgmo. Carta para: 


CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
- --- - --------------- I 

~--------------------I 

CrMito Mútuo Pre~ial 

Rua Visconde de Ouro Preto. 13 

A maior e mais vantajosa por
que distribue um prêmio de 

6:000$000 

muitos prêmios de 30$000. 20$000, 10$000 

e muitas isenções. 

Povo de Flori~ncpQli9, filiai-vos na 

Crédito Mútuo Predial 
Pera c) vossa felicidi.tde J são apenss 

simples 1$000 para cada sorteio 

MAIS VALE 

p .. eveni!' que ..emedia.. 

Muitas pessoal que soffrem de flatukn C'i1l ( t"x("t"s~o dt" gar.cs no 
estomaga , ap6s as refeições I C'0~t umam C' o.:. pc-r,ar o ~pparet- illlellt {) 

desK ma l c, 56 enl~o. procurtlln r('lIlC'di:'! -II_ tom:mdo uma d usf" 

:t case um trat.w.ment o i llo~ico C' qU.l si sempre prl!'jud lcia l. O Que 

todos os medicas aconselham i.- Impedir quC' f)~ g .l7.t- S se (ormem. 

tomando . logo após OIS refciçóes. u ma j-olht-r Je çll ;-, d e Lt" il e de 

M.gneslA de Phillip! . o l'Xl"t'lIente anti -aeiJo, l-U J;! r illl) 1t uUlvas;:ll 

se consolidou com os St' US se sst"llt{1 lAtI no" dI..' complet o t'xito_ 

A n.tulcn...-ia. bem ("um... ü:i ;: .rr ..t üs ',i:i ..h,s, d <ticc nci a .13 bocco 

do estomQ&O, a hiliosid.:lde e fi illd igest ào são tôo fr!'qu(,lltt"!J que 

o mais acerfndo to ter-Ir s('mpr(' fi mito um viel ro dt" Lt"ite de 

Maenesia de Phillips. abandonondo-se para SC'mp rl' o uso do biC;tr 

bonato df' .0cHo. tllo pouco acollsl'lhado pelos mt'dicos modernos_ 

Companhia « Aliança ~a Baía ) 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Sequros Terrestres e Marítimos 

Capital Realizado Us. 9.000:000$000 
Capital e Reservas 50.058:377:S952 
Responsabilidades em 19-ifi :;.188.652:899$714 
Receita em 1938 22.786'183$148 
Ativo em 31 de dezembro de 1938 - 71.478:79' $81 J 
Sinistros pagos ::'.0!l4:715$170 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • t7 .186:248$9'9 

Diretores: 
Francis~o JOSé Rodrigues Pedreira, Dr. Pânfilo d'Utra 


Freire de Carvalho e Epifãnio JOSé de Sousa 


Reguladores de avarias nas principais cidades 

da América, Europa e Africa. 


Agentes em f"lorianópolis 

CAMPOS L O B O & Oa. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 311 

Caixa postal 19- TeúpltonflO83- Efld. Tei.• ALLlANÇA

Escritórios em Itaiai, Laquna e 

Blumenau. Sub-Agente em Laaes 
12 P) 

o INFERNO El\1 VIDA! 


ESTE h'lII!4'1lI t' UIll fraco. UIII venc ido ! 
CadH \"t 'z IIlnis rlm'lIL!', sente escaparem

lhe (j~ fo",:.\.<; ao III<'SIIIO tempo que uma 
pallidez ('ada H'Z m aior Ih(' descora a pelle. 
Selllr-s., ('alisado, SPIII allilHo, arde-lhe o 
p~I""w!!,,. E' !I li la \·idillln do amarellão 
011 opil:lI;:".l; o 1·" f'I'in,1 flagelln do campo. 
ElIlrptanlo . s lIa ('lira I' ra('il (' silllplps. Para 
j",<,. hasla ,"'gllil' " ('011",,1 '110 <!ps IIIcdieos 
qllf' illdi""1I1 

ANKILOSTOMINA 
FONTOURA 

REMEDIO DE USO FAClL E DE EFFEITO SEGURO 

VINHO E VINAGRE I Casa A MUSICAL 
Rua João Pinto, 12 

GROSSEIRAMENTE FALSIFICADOS Grandiosa liquidação final 
Devid.mente autorizado pelo M. M. Sr_ Dr. Juiz de 

IEscreve a «Folha Popular. manamente falsificados. nO-I Direito d. 1.. Vara da Comarca da Capital. terá vendido, com 
de Livramento: civos, por tanto, li saúde pú· , ° abatimento de 20 a 50 %° 'eu grande .,tock. de mÚ'i

. Pro~R!'guindo em n08sa blica.. : CIS, acessório, para In,trumentol de músic!a, biciclêta, 'pile-

â~m~:~i~~S ~~r:;[7c=datnt~~ po~~ran~~oIl~x~'~?:~~e ~~~~ut~ I~o, de rádio, _i~'trumento, de música, disco, novo, e usado., 

mos, hoj e que chaIDII" li a- engarrafado fóra deste mu IVitrina, e armanos, etc. 
te n.çào do PO\'o plHlI o vinho Inicipio e que traz o resulta· ! CARLOS EU~E~IO y~EYESlEBE~_ T ~ 

doee hrnn'co e Pllra o vina· do da análise feita pela r!' · 313 Llquldatano 13 V - li: 

gre que lhe são vendidos partiçào competente da Hi
para o se u con'.ulD o. giene estadlHI. 


O vinho doc!' é fabricado Ambos os prollutos [alsi · 
aqui me~mo l'm Livralllento licados a que nos referimos 
e de viuhu bÓ têm o nome. são vendidos em grande es· 
p"is a sua compo~ição é " cala em barris . 
sl'gulntp: Áci,lo Ilcélico. á Com êsse abuso não s6 
gll8, açucar e COIOI·I1I1'.,. pl'ejudic'l extraol'dinà.riamen 

E na mui~". te a Iluú<le do povo como 
AI t(Otn a p(\pulaç:lo de IItenta c(lntra os interesses 

fórma rigorosllm\"nte !.'xatu do fisco , é necessário que 
a «produto» q\l~ iD!'scrupu- ~eja tel'minado de vez, to 
lOBOS cOlll,: \' ci antes Ihê im m'lDdo-se a r.espeito eDégi ' 
piDgem cnmo óeDtlo «vinho cas providências». 
,le IIV .1 , t!,){;(J urnnco. V A. Sa, sen te: que algo acontece 

Da uva , fiO t' ntant", nil.n '.. quando pinga algumas gotas de 
Vick Va-trowllol em cada narina_ Rapidamente,

leva nem o ch ~ i,·,, ! ... I_$lc estimulante medicamento se espalha através 
Poderiu, mt'smo, o vinho Jas \-ias respiratodas, Desprende o catarrha, allivia 

PUI'O de UVII ser vendido. oi irritação, contrae as membranas inflammadas..)-~\i"'~r ,
aqui, \l I:> 200 o litro" 	 Num instante, cada respiralj;ão se torna fresca c 

ngradave1-j6 passou todo o soffrimento do seuQuanlo 110 viDHgre t'lmhóm ",. {  dctluxo ou catarrho chronico.
1'.\bricatlo c luII lles tiosmentt' Ainda melhor: se V,S_ usar Va-tro-nol a tempo
'1tJstll praça, dá· se 11 me ,ma #" t-' logo que começar a fungar ou ti espirrar-elle evita 
<lousa, de vin/lgre FÚ tem (J que muitos resfriados cheguem a desenvolver-se.AVISTA- :4 Não é de adrnirnr que no mundo 

inteiro mais pess6as usem Va-tro-nol
nome pois é rt~ ito com unia I 
miRluru de áeido a eé tico. [' I NSU BSTITIJ IVEL! que todas as demais preparações do
~/Ilm()ura e ág llll " é veu:lido 	 seu genero! 
a $7ulJ o lil ..... l. I De.d. a mais tenra idade OB olhos 

devem marecar todo cuidado. para

gl'~: ga ~:S~~~ l ;~l{]~u» ~II::~\ln;\~~~~~ i que a vista não "ia pr.judicadQ', 
Conser",•••mpr. limpldos 8 sou

Dome pilr que ú eOilheeido 1 davais os olhos d. seu hihinho . 

[lHfll m"ll: o l' .<,-rnhrulltar» o."I uaando Layolbo. Lavolho não a rde. 


incllutos. 
 Dr. Biase A. Faraco 
A população ~ant!ln('ns l' I Médico·chefe do Dispensário de Sifilis do Centro de <levo ubster SI' de com prlll LAVOLHO Saúde de Florianópvlis. Ex-interno, por concurso, tui s produtos, poiH. ;:omll fi BENEFICIA OS OLHOS da Assitência Pública de Porto Alegre. Excou provado são eles deshu 

mterno de Clinica médica e Ginecologia. 

CLlNICA E CIRURGIA  J 
--- SíFilis ---
Consult.. dl.li.menle d .. 16 ã. 19 hor.. 

Rua Felipe Schmldt, 46 - Fonp. 1649 


Florianópolis 


276 	 1IOv-211 

Paro isso ê que existe HElMITOl de Bayet'. 
Realize com ele a limpeza e desinfecção 
dos rins e vcrô como .e sentirá disposto 
pare gozar a vida. 
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Arliqos de inve~rié~)para~omensl ~~rJhol'c:ls : e"ê.ria#-~~s~:<,,~m 'maior e mais 
~-=-====-==== vatlCJâo sortImento, na CASA . A CA;prrAL" 

Matriz -:-::: :':; Ru~ :;ton!e:lhei,o Mef,e n. 8 Filiai - Ru! Trajano n. 1 


ARTHRITISt.tQ:~GGTA~RHEUMAT1S)(Q 


146 	 v .~ ·3 

'SliGUE! SIIGUE! SIIGIJt!L.:V C:ETOL 
•P ' iIII .1 l G~ .. , ~ t " • : , ' . ~: : SANGUENOlL._~. · .·.·..x::;~.;!.1E!:l] ·:L!:!.7~·T-..n:· · 

(f.DlIII 111111) 
E' O unlco lor rifi canle 00 

mUDdo com 8 elemenlo:! 
IODicol!: Phosphoro, CalAfetado de graves e elo, ArsenlaJo. VIID/ldalo. 
ele. Com o seu uso no fim 
de 20 dia:!, Dola-!!e: 

Sífilis e impureza do sangue _.. nada de injeções só SPYROISO(Iônicas enfermidades I - Ll:v.ntam~Dlo Ifer!!! 
dls fôrças I: volla Immedla' 

Moderno tratamento por via bucal - de efeito maravilhoso desde .P 
2'-,Desapp"ecfmento por o primeiro vidro. A' venda nas drogarias e farmácias ou no 

t. do .ppetlle;sífiliticas! complelo dll dôres de c. ' Instituto Cientifico Omnia Ltda. - Rua Maria Borba n . 44-São Paulo_ 
bCÇI, InSOlllnl1 t Dcrvosl5 ' 
mo; 


clilnte ti8 cidllde da Rio GraDd., onde ff multo 

o :!r. Jolio L'Jlj Monlelro, conceituado comer

3'-Combale radicaI dt 

conhecido, rel8clon8do e b~st, n:e e8 1Im ~do . as~lm deprcnlo nervou e do em

DOS e!crl'veu: • 
 l1Iarrcclmento de Imbo. OI 


«Decldro e:n nome d8 verdllde e em bene!lclo 
 IUOS; 

d.J1! que !ofrerr. 11 Qu~m éI leitura tl8 prfsenlt poderá 
 (asa Electricl I4' - Aallmento de PCIO 

variando de 1 I 3 k1l03; 


CS! e enf 'r mldad ,,~ ~151i1lcil~. d ··pol , de lom ~ r Inu O Sanlloenol ~ ama irlD vende medidores e 

mer;>s remédio!!, ~~m prC\l~ " O tib~lIU(lIm~O le IIlgUfll, de descobcrl1 ~dentlflcl. installa os «quadros.. 

depois dt r a8811 011 m~iore:'! di 'S81l0res e decepçO~8 .para os mesmos. 


aproveitar. qu ' . há '"ui (.), l!fwid~ de g'r~ve! e c,clol

Opl[1110 d" dI. Manoel Soa 

por cODsdho de "Dl bom e sln,ero amigo, f Z o U80 
 ·e. d~Co~t~ 
d E I!llruo~ vidrn~ tio m~r;,vllhoso, do mll,gr~llo, pos~o Preços modicos. 

dlZílr...OALENOOAL-. fórn cIo do D-. F ,ederlco W. 

Rom, o, licllodo compltl~m~Dte blJ m e ;esl·,brleclao 
 Ru• .João Pinto, 14e restabe!e :lrlo de tOd08 OS male:! Que me oloro.enta  PROCALMA 
V3m e que me .ornavllm um enle 'Ao loftel z, /I pon!o Serviço gar80tido 

d~ muitas Vi!Ze3 d~~ejn a morte. E, pur !!IH e~. 18 a 

fiel exp'e~8ão d" vlrda <l e, cc·m !rlind~ p'ilz , r e grat! IR 

dllo li comuo·c". p011'l0 lo r z~r deala o uso QUI 

fnlendn-. Uma divisão yankee 


para lutar do lado daRio O 'ao le. J~~ioO~~~~s d~g~iEIRO 
França

(Firma tectJ nhecldll pelo nolárlo Abrilinc. do Paris. 27 - O ( f I. Charles
Silva Moocorvo. Sweeney. das reservas dos Es

tados Unidos, anunciou que uma 
LLOYD BRASILEIRO 

A primeirll rlqu~z~ é 11 8~ude ma", pua ler 	 «PATRIMONIO NACIONAL» divisa0 complela norte·america · 
boa :!cu:1e é neces' á :0 que se l_oh" o 3dngul purC'. 	 LINHA ARACAJU/pORTO ALEGRE (P8ra o Nert.· na. composta de 10.000 volun 

ANTONIO DO CARMO, pa  lários, loi organizada para lutarIslo :Ó lIe ob 'em, u 8odo, de QUllndo em vez, alguo. DO Sábado, e par8 o Sul 08 quart8 feira): cCOMTE. AL· 

vldro~ do 1I0de'Mo dppl r4';vn ve~elld, SEM CIDlO-, -COMTE. CAPELA., e cANIBAL BENEVOLO•. 
 ao lado dos franceses em casodeiro, residenle na cidade deALCOOL, o bf m d , «GALENOOAL., Que há 50 anoll 	 LINHA PENEDO/LAGUNA: .MURTINHO. e -MIRANDAOURO FINO, Minas, há mais 	 de guerra. O cel. Sweeney dis · 
d larlomenle, vem 1Ilcaoç"ndo resullndol! 8urpreenden	 LINtlA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO• .de dois anos,Que se encontra 	 se ainda que está sendo organi
teso oomo prOVI! O IIte~'ddo adm.- . 	 TUTOIA./FLORIANOPOLlSradicalmen le (urad o dos ala· 	 zado um corpo aéreo norle-ame

UNICO PWl1111 10 com - DIPLOM" DE HON Ques epilélicos que o haviam FRETES DE CARGUEIROS ricano, composlo de volunlári
RA - e clll!ctrlcl!do - PREPARADO CIENTIFICO. VAPORES A SAIR: os. 

apenas dois l21 vidros do ma PARA O SUL:
acometido, usando, para isso. 

Encontra-êil em todas 8S Farmácias ravilhoso preparado PROCAL Al'iIBAL BENEVOLO: 30 do correote para Rio Graode.
do Brasil e Republlc8s Sul Amerlc8nas. MA. Pelola~ e Porto Alegre. 

N 52 Ap. L D. N. S P. - N. 963 PROCALMA assegura o êxi' COMTE. CAPELA: dia 13 do mês ,' indouro para Rio o Elixir de .Nogueir. 


to no tratamento da EPILEP· Graode, Pelotas e Porto Alegre. i' •...II••ido ho 61 ..._ _. 

-----~~~~~~~~~~~~==~~=~·ISIA, sendo um medicamento " ......10_111... 
m.Jderno e inofensi vo . PARA O NORTE: SYPHI.ISI 

ASP. NASCIMENTO: dia 5 do mes vindouro J) 'lra hajaL F................ __..... 
::.-::.-::.-::.-:.-=.-_-_-_-_-.===:::.:.-:.-:.-: S. Francisco. S8ot08. Angra dos Rl'is e Hio de Janeiro. IIt....uo-

DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN· 56 Elixir ele Nosucir. 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO.Or. Remigio 

CLlNICA · MEDlCA Ag~ncia-Rl!a tollo Pinto. Armazem - c:-;:;:;l Apêlo do arcebispo de
Molestia internas de 9 - Phone 1007 12 .- Phone 1338 ~ CanterburyISenhoras e Crianças em '-________ Londres, 27 - Em carta pu-

Geral. 
CONSULTORIO : H, C. DA COSTA - Ag-=nte ~~icê~~t~~u·r;l~pe~:. a~ a;;!~I~~l'lolestias dos rins e cOl'ação Rua Trajano, 1 - Sob. 

ra «rezar afim de que, mesmo 

bexlca... rlol, .. oopb,ite•• areiu. aollca. rooall; augmenla a. agora, o crime e o horror re· 


o TOHICARDIUM tODlco dOI rllll e do eoraçlo limpa a CONSULTAS: 
9 ás 12e 14 ás 17 floras. 

presentados pela guerra possamRESIDENCIA: 

arterlo-ectorOH. Av. Hercilio Luz, 186 ser
~~:'p.~~~ ~~Cr::~lc:~:J:~ :.t~':~ ' b~~~~gft~8~,,~~:t:'~ evitados». 

- Phone: 1392 -Remedios das senhoras 
E' o tDnlao utero-ovarlo SEDANTOL quo reetllue a faude Att~nde a chamadosperdIda: ptla anemia, pallldez, m.greza. 11.110. IlOres branca. , 

reaul.dor d~. vi.ltal, cera dae dot:nçaa do ulero, ovarlol, evita 1'.79 AS CHUVASr Atenção) 
.. bemnrrbllliU. Intel e depoll do parto; contra 1Od1ll.. enler· 	 Dispondo de peql'ena ofi
mldld.,. dae .eLhoral de qualquer Idade. 	 cina, porém, adequ2da, com 


aparelhamento de prec\sllo
LSt;ões do coração e asthma 	 .... MUDANQAII BRUSCAS DE TEMPERATURA TRAZEM COM
Uee a CACTUSGENOL 81))8cllloo do dr. Klog Palmer. o Elixir de Nogueira SIGO UM RESFRIADO. QUE. QUANDO MAL COMBATIDO. 

absoluta e um provador 
contra b,dropa!u, pél Incbadoa. falta de Ir. palplllc;llel, b.U PRODUZ UMA TOS'>F. IMPERTINENTE. O QUE EQUIVALE 

.,.pblll8 e rbeumalllmo. le' liel, elnnÇD. urina. e.ca•••• e dOres verdad~ífo ~5pC!cific:o d• DIZER - CAMINHO ABERTO PARA GRAVES ENFERMIDA

DO aor.çao pontad.. no. rlul e Inchac;llel. DES. TAES COMO: BRONCHI'.fES. CATARRHO PULMONAR 


m.alO cIU ve'" e arterl.... b"onncbtte .ltbmaUca. aneurlama, E' conhecido h. 62 Anoo! como O 	 NOEdr: It;E~O'OZA 
acha se à dlsposiçllo. à rua5YPHILlS! DOR NAS COSTA8 E NO PEITO. DEPAUPERAMENTO E UMA Padre Miguelinho n." 17,Aos fracos e convalescentes Fer id.u , t spin '1as, m~ncha~ , ulc~,.s, 	 até o dia 20 de cada mês,FRAQUEZA GERAL, PICANDO. PORTANTO. O ORGANISMO .' [MiJem ..ar o STEIiOLlNO, Que lu eDgordlr, aUl!lIlenta o ,heumatismo 

PREDISPOSTO PARA UM DOS MAIORES FLAGELLOS DA para consêrlo de receplo
,,::t=ü:.~~t!':o:~~~~:.::o:.:!~;:eu"o.~~'~~~oe~~ 56 Elixi~ de Nogueira 
 res de rádio. modiflcaçOes
HUMANIDADE A TUBERCULOSE técnicas. ele. .: ~..;t'~i.,':':ii!=::Z.ltg ::0,:::-. :;~=;.r.~c:: USAE O GRANDE TONICO DOS PULM6E' 

221 25vIU.- 27
_valNOea(l& • .raplcla. 

<:· ~fiJ)liillis ::,.; pelle - RheumatislllO 
....•' "'.2-' Â SPIBOC .blo dr. 	 Quer ser feliz ?:.•..• ' · .. HE.T1NA (Elixir de C.roba) do .. Wllllam·; 'Oreeo, .- aura-· mde.1IIII .do . l&IIgue• .lypblll"1 ,«zem.. tumor_I. 

".dllrtllro.. ,...,mbaí., flltal.I' ·XUlsac;ll88. fmau.' canoro•• eacro


Em negoclos, amores, ter sor
te, saúde e realiza,r ludo que 

1 " ~=:!I.~:!ynklo .' e~r.llvo que .Hmpa 0c:c'.~po, tont Or. Bulela Vianna 
~1; :tódjl . 'I . droearl," de Slo·. Paulo" Rio. -'0-	 deesja? Mande 1$100 em .sellol 

';?r-!.:;'.'::1~"'· ' -" o,' . -- ' ." ~' : . . . '. ~..'~ ',. , . Consultorlo A Rua 	 e escreva ao prol. Olllar ·Khlva,Do Ph. Ch . JOÃO DA SILVA SILVEIRA , Joio Pinto D• .18 (BO~ 	 Caixa .Postal,407•.Rio de .· Já
c brado),CoD8~ltas :c1a nelroóque lhe Indicará ,0 .::"meio 
f;l ·é.s Sbor8sdatáf;. QUE . FlCA~EIS FORTE E ROBUSTO 	 de ..obter trlumpho, prosperlda~ 

de: forluna f ,saúde. NI~\ h~s1te.de.. Ao. pobree - ~ RECÓNSTI1'UILTEDE I,· ORDEM 

CoaeDlta. DO Do.pl i ...", « iÓDEROSO : FORTU'lCANTE ç~,S~;:~!ugri,soer~~i~'.cát

tal de Caridade. h 


'-J»I:- It F.M T~í:íi : --A:~ pÁRTi!: 'rua ' ãhúlranté Lamêgó ' 80f •8 boru da 1IlUlbL 
--------- _~....;;;;"'.::;::lC.;;.;;~"'": . .j'- .'"!'jr::"~ ... ~. '_ ~~> ~ ' .V. ,'.~ ~~-,~: ......... ~~ . -:o.;::.'i! ~ ~~~~\ ~:: y':';;: :'
:-;:~	 ·l'J 
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o EST..\Dá...... Segunda-felrll, ~S de A~o8to ch~ 1919 	 5 
• 

' ~ ,~~.: '...~..••.....~~•....•~ .~..••.....: 
o Estadol 


Dia/to Vtisperti.o I 
 I[mpresa Nae. ~eNàv. "HlBpeke" ! 
Redacçllo e OmOlnai , 

r1l8 J oM Pinto n. 18 • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores «Carl • 
• Hoepcke» e .Anna": unicamente de cargas com o vapor "Max". • 

rei 1022 -- ex. po.tal IRIl 

~ :S~ION .' j U."S •• 	 •4 
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS • 

"-DUO 4U~OOO....,~ ·~meltrll 	 - . 
I'rlmeltre 12$000 	 : Linha Fpolis.-Rio de Janeire. IL'oh. ',oli,.-O" d. J",'mI Lio" '1"'''0,,1''- : 

4$000· lla. • Escala i1 :ja~~~~~s.FranciSCo Escala São Francisco Laguna. •
'I·iumero a .ullo 

1%00 
• Transportes de passsageiros • 

No 'ntr,lor • e cargas. Transporle de cargas Transporte de cargas. • 
Anoo 
8emellre • 	

I 
•Trlme.tre • Paquete .Ca rl Hrepcke' dia 1 Paquele -Max' Paquete -Max> • 

• • cAnna_ • 8 	 e 
ADounc:lol uledlaote CQnt rflc t c • 'Cal Hrepcke. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 _ 

• ·Anna.» 23 •OI orIgInal•. me.mo nAo ('ublio, 

doa, 010 .erlo rlevoh' ldol 
 • Salda á I hora da madrugada. ._ 

• Embarque do Srs. passagei- Saídas ás IH horas p. 01' 1 Saidas á 1 hura da • 
" <Urecçlo 010 18 resp<lo8Ilbll !z .. ros at~e~!/~a~o~::d~:~ ves-	 madrugada. •pelol 00008110. emlllldol DO' 

artigo....Igaado. • Orde ns de embarques alé ás IOrdens de embarques a lé Ord~ns de embarques até tie.. 12 horas das vesperas das ás 12 horas as 12 das vesperas • 
saídas. das saldas.

CASA 	 : - -. I 
· Precisa-se alugar uma casa de 
'mo radia, para casal , cujo alu • Observações: ~~eia~S~!J~~t:e~~~e~~~~~~:~' ct"e 

0 a~~~~:~~,:i~e dvaacc~~~ I 
guei 	 não ultrapasse 100$000 Passageiros - Encomendas Correio • E' ex pressamente prohíbida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
mensais. InformaçOes na redac Modemissimos aviôes JU 52 ligam com a ml\xima •• Todo o movimento 	 de passageiros e cargas é feito pwlO trapiche silo • 
Çao do «Estado>. v·ó4 segurança e pontualidade: -Rita Maria ».

RRi\SIL - URUGUAI - AIWENTlNA - CHILE - e Para mais informaçOes, na séde da • 
BOLIVIA - PERU ' • Ernoresa Nacional de Navegação Hoepcke • 

Syndicato Condor Ltda. • 	 á rua Cnnselheiro Mafra n.' 30. I 
Agentes: .- CARLOS HCEPCKE S,A.ISandalias iWA CONSELIIElIW MAFI{A , 34 - Floriaoopolia : •••0.~•••••••••~ê••••~~•••@•••~_" 

TELEFONE N. 1.500

de liras 	 CLfNICA DE ·CRIANÇASDr. Augusto de \ 	
DOpara verão 

Dr. Joaquim Madeira Neves' Paula Dr. M. S. CAVALCANTICALÇADOS Formado e com o CurlO de Aperfeiçoamento em HIgiene lollnlil •MEDICO)Iedico- Oculti~tll 	 PedIatrIa pela Flculdade dE' Medicina do Rio de Janeiro.de todas as - Doeuças de lBuboral Cbele do Serviço de HigIene InfanUI do Centro de Sall.de - Exf'orUllldo pelll Pllculd:lde de MedlchHI dI! UolverSldade 
do Rio de Jlloclro -Bela Vleta> (Corrêa.)

qualidades 	 Assistente doa SanatórloB .lnlantH de Nogueira. ePutOI 
. TAMANCOS MEXI	 - Ope'lo6el - DOENCAS DE CRIANCAS - REGIMES ALIMENTARI>STrlllomeolo cllDlco e clrurglco de todlls a. moleslIlIs TUBERCULOSE INFANTIL - PNEUMOTORAXCQNStllTORIOCANOS para dos olbos 	 Consultório: Rua Vitor Meireles, 28, das 14 às 18. 
PRAIAS DE BANHOS 	 Curso d~ IIperlelçollmenlo na especIalidade, com o dr. Rua Viclor Meirelles D. 26 RES. AVENIDA HERClLIO LUZ. 155 

Pllulo Filbo. 00 5~rvlço do Prol. Dllvld 5110S00, 00 Hos as 10 1/2 e das 2 as 4 horas v 2!'ípltlll dll Fuod dçiio Gollrée-Gu'oie do RIo de JaDelro Tel. 1400
• Cinto, -	 Chinelos - Bo Completa epparelbllgem Pllr8 exames de SOIl e~peclll\idllde ilesldencla: VI!!li:onde Ooro 


nis - LUVIS, etc. EltClrtcldllde Médica, CHolea Geral 
 Preto. 42 - Tei. 1M' 

Consulllls dlorlllmenle das 16 IÍs 18 Banco de C,édito Popular e 
Artigos par a sapatei CONSULTORIO Ruo Joiio Plnlo 7 sob. Teleph 1466 Agi icola de Santa Catarinaros e selleiros REBIDBNCIA: Roa Teoeote SlInlr. 57 TELKPB. lezl 

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
Corrurne e Fábrica IIL~==========~==~================~ o Banco de Crédito Popular 11 Agrícola di Sanla

de 	Calçados Calarina. avisa a seus acionislas qUI Islá pagando. Im 
sua sAde. à rua Trajano n.. 15. os dividlndos relativos ao 
1.' semeslre di 1939 (2t." DIVIDENDO).

Florianópolis, 22 di Agosto de 	 1939."BAl~RREIROS. I 	!''~..',S:b~Oleitor que éisto? "~ ... . 	 O CONSELHO DIRETOR 
327 	 3v-3.. .· ,. I,•• "O"'~ 00 " ,,,.,,--,_•

IA BureuxI ./' ;7J: ~~c~ltâ~uu: ~~:;S;O:~Ob~~a~~~t~;~daC:~
~ • i :.: no inlE"stino de um opilndo: e, em baiXO. a -----------------------------------------
Depósito: Ru. C. M.f,., 39 r,:..- "_ '" ~e,:,~~,d~e~oe~::q:';;:'Gs;~~~~,~d~ ~~~;::; 

o(0t4,:) ....r- do ' inteslino. Carlos HC2pcke S.A.
21 - 11 (j I,+,"~"'"'7"~~ . Gtacas ao grande augmento ,que o mt~ 


. croscopio pelmilte. póde·se oprecl~Jr c:- ma" 

Matriz: FLORIANOPOLISIUTITUTO DI DIA6NOSTlCO ~~~~I:'~ ~~~!o~ ::~"d~ ~~~op:~~ue~i~ad~ 

CUllCO ventoso. chupa um pedacinho da mucosa NÃ~he~r~pe;:cc c:pe~~:ncid~; FWaJe em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages. 
do 	 Que en::he a sua cavidade e nesse pede· inutcis. A me1hor lamina, a Laguna e S. Franclsco-Mostruarlo em TubarAo 

que resiste o maior numerO• O,. Dj.lm. MoeUmlnn ~ir~l~~~c~~:7~~~:~1:nles minusculos que d e barbas. é a legi tima 

Formado pela Uolveraldade de Assim. lica o velmo .olidcrmenle inslal-
 REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Genebra lSulça) lado. lugando, ciie e noite; PC'7u~no~ ~uan-
<Com prtUca Doe bcspltats europeu. tidadc9 de sangue, a l rctves o lllSIgl1lÍlcante lamina

' CIfDlca médica em geral. pedilltrla, oriticio abelto pela0 dente•. ao mesmo tem' 


d~7~~~~~leV~~i~r:: ::;,:~~iY~:~~:~~;;i~iJ:~~:i. GlllETTE AZU L 
EapeclaUzado em blgleDe e Ballde ..ormes que uma mesma peS300 poda haze, 

JlI}bliCllRroldeU~~~~~.de do d~s;~I~~:nOc~ ~:'~~~I~'!,';~C~~ ~~~:'I~~~: m~:r!~eJ~d~j;c 
Gabinele de Raio X do Brasil. caracler, ecze-


Apdrêlbo modera0 SIBIIIENS par. Feli7.manla a Opllacão e cc,I..b<Jtida mas, espinh.., 

~:r~~~,'co:u::~e~,or:~:~)ul=t~7t'I~~~ CCOl dUcacia pela Noo ·Nacatorir.ct. Um? rnll':. hJag;·s"e~


etttltmtlgo., etc só dose de Neo-Necatorina basta. u:,> m(.1\s nhor.. (contra 


1\&IUolrall•• 3::i.: radlograUss ~";il~~~~~' t:;'::d",;a:",t:~'í:t~':n~:'t:e~ ~~ c~~!~~:~~~!~". 

EIee roeart logra la c mc G G Y Si A
d · ,. 11' a • tasUno do doente. 	 .tc:.) 

(DI~~r:oJ:rec~:o dd': t~~~~~;~· i. · ··· tr>tfl1I IA ~' .. · . ", . '. • ..nto remedlo,' ... . ~BJafii Uh

elétricos.) ~~Q;1ii!:9 rJ· ~ t;I u~... IAb.: lUA nOF. AL· 


(Dt!ter!1~~~Ii::od~~~:I~. dai e '"3'= 0:;33" ~~~O(~:::~, :; 110 

Illndu'" de Kcreçlo Inlerna) ---;;;;;;;;;-~::~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-----ll!~~~~~~~~~~m
Son=em Duodenal - 

(Exa.':oqdUOd':ua~ ~cJ:·~8~f do I FERIDA 	 Venda. em pr.'taç6ês-Garahtia'de 4 annos 
Oablnele de liaioterapia Na h 	 que resistaO.da. curta., rllol ultra-vloletlll. o a 	 Antenor Morais DoiS mOde/o$(de 90e det20 litros) 

r.lo, Infrl-"er::~~ e eletricidade lO USO di Imboa di uma eC:ODomJa allrprcheDdeutc, polaí em 24
Ci rursiio-dcntiltl boros CODaomem menOll tDlrvtll eleclrlca do que um 

Trabalhos modernlssi  (erro de e0tr0mmllr em 2 boro. '. de Hrvlço.Labo;at~~iáli:: ~:~~~:eopia e CALENDULA CONeRETA 
mos. Pontes e dentaduras

::·:,r.T.~~I:-:.t:~J:':od;:a~~~r.~ a melhor pomada para feridas , queimadura! e aostomicss, em todos os Mantemos em dep6sito todaa.. &8 peoaa aobre
mo doulem da ur•• no I.Dgue, ulceras antigas 	 salentel e metIDo mecaDlmíloa 'completoa.mate}\~~:~~8~ad08.etc: Exame de urina. ~e.çlo de NlI.u confundir com a pomada commum de Calendula. 
~-:!'e:z:end:~:vlJ:)~ i;l~~atl~~ Exijam CALENDULA CONCRETA em todae ai Das 8 és t1 e dils 111 em CII30a de dellirrDDIOI ·oa ." pi1lprletarIOl HrlG..aUen·


( pU!i e.carrol, IIqutdo rlqulaoo e pharmaclas. és 18 horas. dldCIl ImmecllDlamealc, ·1IDl ·~Idade .d. ' apatdorem 


Rue P. Mlau.llnho, 6 . I vlDdI di peça. 011 devolverem'·OI :: ~rl,erodorel plra
~UI ::r ~~::i:Ki*~:,ldflaçlo Depollitarlo oe8~I:a~~~!~II;c~~R:~lr~:'~6 AGOSTINHO .. .MoJ'Dlllo 011 R:o de JIIDetr,o.
......ID ~oD'lrIDd~ _ ~. 

• TeleloDe 1.' 95 . 
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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G o ESTADO, 28 de Âlosto de 1939 
a 

o "Estado" eShort VJbll'<~!L!2~~~'~~..I1
JV mingo;claleceu:ó,'sr. ArI}Talenlino :dl , 
- ----, , " . _ -, _ __o i~g:::':~d~~Y~~~:~:d::j'~~::niiM:_t:: 

dai mais tradicionais Jamillasedi Sta. 
Catarina. pais cera 1f1lho;lIa ,Fràncisco 
Tolenlino ,de .' Sousa"anlivo ,PQlllicoOs sulinos abateram os fioriilltO:. 

2X'1 
que tomá!iI 'assento Fna'!'Ii1? Consli

tu~~:eC::s~~ail~i~:~o: 101 
um chele-de-lamlHií 'cujo 'cOraçio : arpolitanos pela contagem de 
dia em aléto :aos sénIVquI "lh.'lrlm 
clros. Trabalhador ,. inê&nsável;. ' lU-

A exibição do «onze» sulino 1108 seus ct"ntros oportunos, \ do Estado Paladini também contran no , I~r. mod!"o:ocar:tM0 
r.o (ornei o de apuramen(o tecni · ! Precisa pCJrém lecbar mais se destacou nd vunguarda . A da espftsa e o.ruo dOS':, IIIbI,UhOI' que 
co do !utcból barriga-verde, pa· 1 ~ôbre ~ arco. 'Sabino, tam zaga visitante lltir.ou regul/lr ~~v::~~ ~ee~~~~~~IJ:.!e1:t°:Ítâ.~um 
ra a escolha dns elementos Que, bém 8e multiplicou para 8U - mente: mas os medios Ile ala Amparado à sua muleta:aio tiDha, 
deverão defe~der em gramados Iprlr a dificiência técnica do \lraq Uí8SimOA. Fo!-(uinho, o pe· entrelaolo, nuvens a sombrelt-Ihl o 
paranaenses o «soceer. catari · «pivot- Procópio. Ivo e Ni rigoDo ponteiro, ulgo contun ~SPlrlIO -- até ,ue a ~016st~~-
neuse, realozada ontem, não foi Il;eta tiveram a!!os e bai.xos. dido e marcadlssimo por C lia oe~':ír::~:r ~': vr:z~ c sei pr . '1 
das ma.s seguras, em . co~'lunlo' l Ambos. não estiveram ~ehzes, colate, nll? apure~eu, Sec~ Sentidisslma. ~oi, pois. a sua morte. 
e mesmo no plano IRdlvldual l na maIOr parte dos tlr08 a ra cumprIU tlllIlbcm /ltuaçuo Era um eSPlrllo a!Daute das artes. 
poucas _perforo~ anc,es se salva- I "go~h . Procó~io cllssistiu. ao rl'gular: .. ::~~~n:g~o ~~ c':~~~r:nh3ú~:::'~ 
ram o Desse pruneuu exame se Iprého no 1. tempo... Na Em slDtese: o conze» VISI- por volta de 1917-18, estivera uo RIo, 
deduz que o encontro não agra- st'gunda lase melborou um tante d"m"nstrou Jlos8uir , ali trabalhou na redação do «PolI
dou como era esperado pela , pouco. E!ltevt" algo violento uma vangllllrcln combínadll, ichinelo», produzindo com seu I.pis 
grande assistê ncia que acorreu Inas entrada8 8aúl falbo rápida porém 11 deresll l ousado numerosas «charges», sem. . ., , _' , . I pre mui apreciadas. 
ilcic~~~~a . de esportes da rua, ~~ft!~ ~:I:i:Sq~:~~~ta.e N~~i ~~~o está ti IIHum do conJun 'l Re~~ía~aljrJomLu~,a~~~ ::Pf.~'~ de 

Apenas a classe de alguns II não ~o~pr~meteu e S~po, . - Ienr::;.~~~e~n~e~~!~O~e~r:J:~:ose~
elementos, e~tre ~s Quais Fran sem, IDIClatl\a de relevo. Arbitragem nhor do Passos, na vizinha cidade de 
calaccl , Lolo, Heitor, Orlando r IYadlCo pouco trabalho teve, O juiz, sr. Lcleco Cllmpos. S. José. E aU ficou êle, naquele IItIO 
Paladini, salvuu do fracasso Uni pois o quinteto adversári,o ngiu r~gulllrm ' ~ nte , I tranqüilo, 00 lazlgo da lamUla .ca
lonjunlu constituido de valores só eOllseguiu deslerir dez _ mara. aos lundos da pobre capelmha 
"I?'.fciáveis, mas sem estrutura liros sôbre a m~ta cODfjada Movimento técnico I~~::: :: :~~':uf. :~:~a:roUle~ ~::':~ 
sOllda. . à sua guarda. (, re(~ ,!ilo a· SUL _ FlIltas 10. Toque8 o venlo murmura nos ramos Iremen

Pode-se . afirmar que apenas provou , . 8endo 8u~8tllUldo p~r !I , Impedimentos a, ..:....:._____Escan- l~es:....:d~os:...c~h~or~õe:....:B_ 
nos primeirOS mlnutus logrou o Da~laDl , que disputou boa teios 12, Defesas 25, Pena. 
sele~lOnado sulino um certo .e· partida. !idade maxirna I. Tentos 2. 
qUlllbno, conseguln~o assedl~r CAPITi\L - FlIltas 3, 'roques 
a meta local com boas. posslbl ' Como s e portaram os 4. Impedimentos 7, Escan · 
~~~~~~;n; a~;' ~o~ ~!~e~:~ ~:. sulinos teios 3, Defesas la, Tentos 1. 
Ihor desembarap do~ locais. enmo focali zamos linhas 

Essa caratêrlstica ahsorveu àcima. Cl selecionado sulino Os tentos 
quási todo o j"go, Qu~ndo se !Hio conven ceu eoltltivamen· O~ tentos do bando ven 
V!fam os sulin os dr"maticamenl<' te , mas a produção de FI'IUI cedor loram conquistados 
cnvolvidls em pânico, salvo mi cahlcci, Lo/ó, Hritor, Orlan por Paladilli e S l'cura. Cho 
lagrosamente em oportunidades do e Paladini salvou em colate, ao cobrar um toque 
excepcionais que os f1orianopu grunde parte os méritos da prop08ital, convertido <1m pe · 
Iílanos não puderam converter turmll . O arqueiro foi de umll nalidade máximo, assinála o 
em número. felicidade !'xtraordiuâria, rea único ponto dos loc!lis . 

lizilndo inúmero.. encajxe~ 
Campeonato carioca

A contagem não traduz ~~á~:~p~~oiÉ,aa~:I~e~i~~r~ Botafogo 3. Amêrica 1 

" . . o jôgo mais completo guardião bur. Renda : 59:85~$ilOO . Tentos de 


h In~hscu~ível quI': o resul- riga.verde. Loló foi, inega. Perácio (2) Plltet;ko e ' Bu· 
tado nao [OI um ren~x(l .do vl'lmente, o segundo homem gueiro. 
e~contro, DO seu senlldo tec- em campo. tendo impre8sio Fluminense 2, Madureira O 
DI::? e no balanço de npôr nado magnllicamente. Orlan Tentos de Milani. Renda: O govêrno boliviano 
lUDldades.. do e Heitor confirmar8m 11 
. O comblD~do local pe.rdeu ~ua alta clas8e e o conceito 9:7~~~;~1~sso \, Vasco o. confirma o suicídio do 
Jogando maIs e despt:rdlç~n . I':m quI' silo tidos como o r;~~g$~~o?dir. Renda: .. '; . presidente Buschlls brechas, ,mas o 8e~ maIor melhores dianteiro! do 8ul 
ohstaculo [01 o arqueIro. De LA PAZ, 26 - O ministro 
uma agilidade pasmosa , Fran- do Govêrno publicou um 

comunicado súrmando que 
o govêrno cumprindo os 
deveres moreie e pollticos

~~I:~f~II/~~to~e5~r~f.~~it:, d~1---------------------
seleçãodesullna,qllêdaslivrando II a naçilo,A «Sorveterl-a Cilo'rl'a,.,.iminf'ntes.méla 8ua para com passa

O grande arqueiro tambem li comunicar os fát08 que
lltirou com muita sorte. Nada (Ieterminaram a trágica mor 
menos de quatro tiros loram tem o prc,zer de epre:tentar à garo te do presidente Busch,
delendidos pelas traves de ocorrida no dia 23 do cor· 
t'eu arco... Tllmbem o traba tida o Sorteio InFantil rente mês. 
lho de Lóló cresceu, teve de O comunicado deixa olaro 
triplicar se em lace das la· que o trágico fim do coro· 
lhas dos médios de ala. Es· nel Busch deve se a um atoPlano Papai Noel
SiloS falhas (,brigavam, aliá!!, absolutamente voluntário e 
um recúo constante de SI'CU que semelhante decisão foi 

e Orlando, Os nossos amiguinhos, verdadeiros amanra reforçando a tomada sob o pêso das 
resistencia de ume. delesa tes dos picolés, bombons, gelados e gato prorundas angústias da 
comprimidli, mas que nunca frio , terão a oportunidade de ganhar riCOS pátria. 
se ddxoa abater, pois') úni brindes, como sejam: Bicicletas, PatineUes, Nã o obstante e8sa certeza, 
l:0 tento dos locais hi pro o ministro dn Justiça e asMáquinas fotográficas, Bolas de futeból ,duto de uma pena máxima demais autoridudes compe·chuteiras e Mickey balão.cobrada por Chocolate. FOI, tentes abriram inquérito
de certo, um milagre, ma8 v para registrar de maneira 
[uteból sempre repete suas legal o trágico deslêcho. 
histórias extrav8gantes. Nem E' O maior dos assombros I 
I!empre vence aquele que a· PII~C;O' em art'go, elétricos? 

laca mais. E assim os !loria- Ao todo, 310 prêmios! CASA RADIOLUX, Rua 'l8 

nopolitanos Ih'eram que se Eis O toque de avançar e habi!itar-se ao de Setembro, 28, 

conlormar com uma derrota sorteio de Natal! 

que nAs o desprestigia, em 

,.·)soluto, mas que fOi Inevi- T d I GLORIA De que é que se

lável por IÔrça dos capricllOs O OS ao incomp.ráve póde tratar?da sorta. 

5v,-2 Porto Alevre, 2'1 - .. O de
Em revista os locais levado de PoUcia da cida

de do Rio Grande baiXou 

destacou tres elemenlo!! co

o desempenhO individuai uma portaria prolhindo que 
.e trate de IIOI111ca inter

mo principais do conzell 110- nacional na. rlunlile. deS b R" rianopolitano: Chocolate, Dis-  cafés e Im praça. púhUcas,
mantino e Calico. O médio. a ao USSO 

«colored. tol Inegávelmente '. 

Der:~:ee:ose!:re dcOomqu::[~~ M. 

siasmo e brilhantismo, ofus- Este é o elemento essencial ao toucador da mulher 
 óvels 
cando o perigoso Foguinho. elegante. E' de grande efficacla no amaciamento da cútis 
Diamantino, após alguns co · e f8z desapparecer qualquer mancba, esplnba da pélle Por motivo de viagem, ven
chllOI DO Infcio, loi um balu- irritações, etc. dem-8e todol! os móveis da 

• 


O general Góis vai dl l ~'~ I 
Europl ~N E NI A S 

IUO: '17 - O gE'nernl Góis CINE ODEON - A' 17 1'9 
MontelrQ deixará nll próXi./e 20.45 holt., .Cupido' lO ' mi 
ma sema~a a c lol· I.}. , ~o cralôn.. Preço•. ISIOO • S700 
Estado MaIor do ExerCito ClNE REX- A' 17 19 2030 
por ter de embarcar no dia h P " .' . 
::ú do corrent~ para a I;:u : ç::.', S·,06,uen. ,v"ntu'"II", Pre
rop~, a convite de. várias CINE IMPERiAL -- A', 1930 
naçoe8 daquele contlDente e har.. V· d ,.)' , , p ' 
e,!, missão. e~pecial do go. 1$500.' IVII e • a o 0-. ..ço: 
verno braSileIro, 

Os palses a serem visita· ___._ _ '_ _____ 
dos pelo ilustre militar se 
rão a Alemanha, a Hália, li A C 
França, a Bélgica e a In • LUiJ DelFincf 
glaterra, Sendo pos~ivt"l que 
estenda a sua I'xcursão até 
ao Japão. R:lalizOU-se sábado último 

a sessão literária com que liPara substitui-lo durant~ 
Associuçào Culturtll Luis Dei- •sua ausência foi nomelldo o 

general FranciRco José Pin fino Comemorou a dala do 

to, cbefe do gabinete militar aniversário de liasciment" 
do seu ilustre putrono.da PreSidência da Repú 

blica. Depois da parte administru
tiva o duro pftlsidenle iniciou 
ti ~t'.s8iiu Jit.erári!l dissertando'Instalações de LüZ & FOR. 
em ImprOVISO sobre o moti.

ÇA? (AS,", RADIOLUX, vo da reunião. 
Rua 28 de Setembro lI8. A seguir o snr. losm.lr da 

---:-::--------- ILuz e Silva aprest'ntou li 


blogrllfia de Luis DeUinodll~ 

S.antos, a pedido do snr. pre.
AVAREZA 
tlldente . e snr. secretário, e 
ao termlDllr apreseutou muls 

Ruypers era o nome dt' O~ltrO trab~lho inédito, tendo 
um ancião de 94 Rnos de Sido, ao flnallzllr a sua 1I1t~ 
idade e de nacionalidade bo cução, saudado por uma 81ir-' 
landes8, que acaba d~ mor va de plllmas 
rer em Bruxela8 e que, ape- A seguir, em brilhantes im
8ar da sua vRstíssima fortu prevÍl108, usaram da palaH5 
na, vivia como um miserá· os sors. Alberto Rlbelrl' AI
vel. Entre caBas de aparta tamiro Dia8, .JoAo Zeno; de 
mentos, vivendas e palácios, Ferreira Bandeirll, Osvaldo 
êsse cidadão possuia nR Ho· Haeser, Miguel Nicoláu S"i 
IlIlIda mais de UOO edlricios rldes, Homero Meirell'8 Ivo 
porém, êle, com uma mIJa, Selva, Francisco Ed~ai'dü 
habitava em um modestlssl  Mira Gomes, Yaldemiro Cas
mo andar com dois quartos, c8;iS, J\,ires Gonçalves e AI. ... 
Andava a pê, para não gas mIro Caldeira de Andrllda. 'f 
tar din\J\'lro em automóvel Com essa ruuniilo JiterárilS 
nem em bondes e adminis a A8sociação CUlturll1 Luis 
travll suas Imensas proprle Dellino Inicinu nova ' fase de 
dades sem registros espe· empreendimentos, qual seJ" 
ciais, servlndo·se unicamente a de apresentar um IISBunlU 
de um pequeno livrinho de para q~e os sócios falem de 
bOlso, ImproViSO sôbre o mesmo. 

Dr Pedro (at"l~o Clini~a ._~ãª, iéo- ,U' a clrurglca
das molestias da cabeça e péácdÇo

ESPECIALISTA EM , :i':...F':' 
OLHOS. NARIZ,GARGANTAeSuv:â:)ós

Con8ultorlo: , Rua TraJan'ó; . IS 
arte de dlflcll transposição. Toda pellsoa de bom gOsto deve ter em sua casa C8sa sita ao largo Benjamin Diariamente das .,IOá8 12edaB;<4.) U G horu 
Call~o, delllncado para a o afamado SABÃO RUSSO - solido e liquido. O grande Constanl, n . 11. . R••ldêllêlà:Phoile"HtiS
extrema~i.réltí1, .: la.tl8fez ,pe- protector da pélle. 325 IOv.-4 '-~4i3-----'-:==~:'::::=~~-""'V"'_-:I~::~1--' 

Exijam o Sabão 

• ES d~"'d" OI&LID 
(Marca regil trada) 
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