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b.ài__--I--I PARIS VIGIA EESPERA 

Pul., 2 (HavlII, rag~cla rranc al. - N08 poetOl 

g;d:~c;~~~~{~f!r: =ba~~~~o.I. ~r:lc~:,QU~~t":m::~"n,.~ 
padloleüoil bombélros, " 19u~lmente n8S ;·bôcasdo Metro 'OEs continuam 'de guardá , dia: .enoite ·os solda'dos da ..4~.f.. 
passiva encarregados da custód.ia .das estações: Tudo,,~est~

O MÁIS ANTIGO DIÀRIO DE 'SANTA ' tATARINA preparado cont.ra· a agressão.. ,::.:.'. . ' . .:.:..'~ -'c", 
Todos 08 grandes ' homens de bronze e mármo~.., 

, 'Dir:eto'r-gerente .: Altino Flores 
~~eSE~;~ad~ !~e~~~~:é~ra:bà:'i~:/:!iSiu~~r~~~sr;::a~~.~~: _ ._------ _.- . r 
 IConr,(Jrrlill, ~atá protllgido; primeiro por uma capa ·,de. •.a~
ANO XX,,- Florianépolis - Sex .feira, 3 de Novembro de í939 N. 7806 bão, em seguida, por .gesso ·e, depois, por .sacos de.: .a~ela. 

Só a Coluna de Vendome exigiu para sua proteção . qU\~~,e 

mil sacos. . . .'. :····.é.··t' 
.. G a- Br··.et nhalPresos e condenadosl PARIS EM DEFESA ' Tudo está preparado para suportar o ataque.' .·pa.... .ris...
França e r.,; a '· na Sui a PASSIVA ' o espera tranquilamente, pugna por contínuarsua ~vld.a 

. . _ ç I Paris, 2. (liavas, agência tradicional, presidida pelo vigi~, que, do alto .da Torr.: ,;El_: 
, , • I Berna. 2 (H a\'as, agencia Iran· francesa) - A atividade tea'l fel, vela, constantemente, por.cIma da.s nuven.s . ou._doa...s.....~: ?~:têm o deVido remedfo contra 05 Ices3l - D() i~ alemães. empre trai francesa renasce, os em· das de ~ter . '. .' .,:.,. .'. :,.. ... 

f:ados de um Banco. que se cn' p.restrlos r~cl!lmam peças !lo . ..... :, ., . .. .,. ';'.~/
.cour~çados de · b Io 50» tregavam na Suiça a inquéritos legres, o publico quer reagIr. ••••••••••••~.............

' Pit~r ~~I~~~v:~r~~r ~~~t~o~rt I: G r'a" ~ " ' > c ····· ~t :LONDRES, 2 (Havas, a- que possuem armsml'nto igual ~~:~rf~r~~t~U;~~~e~:,j~~I~~~~a dó~: ' n ···d· e~~.·.d~s···.4Ik;e . · .. ·::a 
gêncla francesa) - A sema- aos seus. Il' de Apelação de Zurich, a tios , os «camelots» cobrem as. . . . . ' ." ~,, : ~:u i,:. ,",.~,. :& ~', '.' • 
na pas8ada caracterizou-8e As unidllcteR que consti- três e seis meses de pris ,io, por suas luzes de acetlleno com . pa...... · a m."'"U '· r·· '.'... r··· t:iI.' ~' "" ' .'·,l~"e.'.....-.·. ';';::. •
não por operações na"ais, tuem a mais séria ameaça exercício de atividades proibi ' o. papel azul da defe~a. pa8- • ..,.:~ " ",~ , .. :.~ --c' 
aéreas ou militares muito para üsses corsários são o das, em heneficio de pais eS-1 slv~,,~porqae toda a atlvldade • ".e""·' , , ... ,,~ 
cQnsideráveis, mas pela evo- .Dunkerque» e o .StrIlRhonrg» tra~~eiro. . Ip!!.rlslense .está re~ulada pe ' • . :.·,.it.' ê' \. 
luçllo de uma ' -luta pconô-I (franceses), o "Hood» e o O. Berliner Tagblatt» anun- las ':lecessldades da defesa: :r. 
:!~~Ii;:~:~mente . favoráVel\ ~~~lauJ~:'de (in;~~~:tJ~d~Od~i~ ~~ n;:'n~ e ~~;~m~it~a~:~d:~~~H:~ PO~~I:~. autoriza a reabertu" , 	 ' .,' . 'C . .:: . 

f: nesse 'plano que a Grã, tldomente superior e arma· Walc! ~hut e que se ~uspeita ser ra da~ s~las de esp~t~culos • (O ':Rêiilàdor"VielrIY ."".,_ 
Bretanha está · mais ativa. mento mais poder080, sem funcionári o da 'Gcstapo., fOI que dl.sp,?ell!- de ~efuglOs _a • A malheI :'nãosolrerd dores . 'Jc' ',' • 

uma \opz q~e no doml~io con~ar a aÇrLO da frota sub 'l preso na Suiç.a. sob a acusação uma distanCIa mãxlma de 1:>0. ALIVIA AS eDUCAS ' UTERINAS EM:I HORAS :.,'. 
aéreo .os ahados não tem marIDo. de "xcrcer ahv ld ades suspeitas, metros , • . . Empreg~-:!\~ com vaDiagem :poro.' ..• 

,. :ei~r~i':ti~n~~r;:i~e q~~ !o~~~ ------- -.---- ---- -------.- --. Iltal triste, mllD amOr! • iI' .- ~~~b~~:~i::s,FI~::s~~:~~aS~p~~I~:,::i. 
traté.gia . delen~lv~ é, n~s . T~DI broDcblte! Solres 10118 t • . " ' · O'~ ,·. p!!r!~, He!!!om!glaa ~ Oôre'! 1J03 ,.::. 
atual!! ClrculJl!tanclas, a lDlIIS I _. I[ B lei de NOIIO Senhor. • ~...... 'I . ' Ovarios. <:,,: . 
vantajosa. . Dr Joao de Araujo_ OLHOS, OUVIOOS, I' Só til saln !I CONTlIlTOSSII ! . , " ~ . '.. .. ' .... E' poderoso ce!mllo!e e Qeg?~,.:i'. 

No mar, o pros8egUlmen~0 I . NARIZ, GARGANTA I b K 1 .. ..' '. Iador por excelencla. .,f. 
daguer~a DO p!aDo ~cono ' . . . R~ y. ee er vai. ' . '., .' FLUXO SEDAT!NA, pelo. suo ;- . 
mico, 'sela I'elo ImpedImento E.pocl.I..I. do C.nlro d. S.úd. - A'lIIlonto do prol. 5.on.on dlvorcla\" se de AI • . _. . t ._com. provadll eficáclll é recellll..d..lI...'.:..••..... ":...•.•. 
ao comércio germanico. se- . , Consultas. d ~~rla~ das 4 ~s 6 1/ 2 horas Tolson por mais de 10.000 ~édlcos. <c.-. 
ja !nd:~et::.mente per m.e!a 110 GOO~ll !t"rlO '" re,,!de!!~!!I : Pr!lYll. 15 de Novoüibro, 1G I LOS ANÚELES, ~ (A. P.,. • ' _ • ' !"LUXO SEDATINA eDconlr~~:.:,. 
de o;Jeraçoes de ~I1mppz~. agência norte .amerlcana). - • . se .emlodo 11 plJrl~. . . . . -~, /.:;t 

. d08 mares. em . que .a Gm- ____________.__ Ruby Keeler, a conhecida ••••••••••§•••••••••••••• 
Bretanha conllnua lI:vencl- dansarilla e «estrela. cine- ...:. : .' -- ... ,<,":'~ 

., ~e~ri~~~sé~ ;!!I~~~açdae s~~: E' a Rússia que incita ~~~r~~fi	 ' N0 "' ' ' RAi; : '~H:': ;"~~~t~~C!~~ a~ã:riddo~ ESPERA ' '"· OA'RO ' '::
~~ra b s~tl,sIatorla. como Bucaresl. 2 ( J~, P. agencia "urte·americana) _ A Ru- o não menos ftlmoso ator .! . :.: ' ..<' ,»e j
CA~~r:,r:lDton':I~s~~:,ouaprne~ mânia olicial eslá en!,cnla~d? as e xigên c ia~ .cada vez m~iores ~:xtr~~!ondru~f~:~~~ooRU:e . ., ';f:;,:~~ 

eDdida continua superior ú da Bulgarl~~ qua.nto d r~sllt~IÇ~O do ,,':~rfll(lflo da Dobrudla, no Keeler reivindica o . direit~ Paris, 2. (Havas. ag€ncia francesa). - Tudo eslã pront(), 

tonel~em britânica_torpe, que parece. ~pvlada ,pela Ru ss la ~ovlellca; Por oulr~ lado, vo.l- de ficar com um I'iIho adoti Entre Est~asburgo e Kebl, separados exata,m,ente por. 28Q 


.. deada. Há dUIlS razoes con- la ·se a Inslsllr que, tmbora reso". lda a n,lO. c~der_ a ~?Ulgar1a v lo c aI de 4- unos rle ida- metros, dOIS postos de metralhado.ras est~o vlt!llantes. AtrA. 

tudo para acreditar que a nem uma polegada de seu temlt, rlo, a Hum,lnla. nao far .. grande . o ( as, I deles estão os dois exércitos mais formIdáveiS do mundo
Alemanha sofreu ainda per, e~forço con tra a Hú~sia, raso esla se decida a ocupa r a Bessa ~=tã~1 c~~~ggs ede~~~Yl~~~ er perfeitamente preparadOS e treinados. ._''' ' 
dali apreclAvels de submer.' rabla. . .~ A França, que sofreu através dos séculos a8 IDVasoel 

' .lvele. r --, ---,----------- - -- . germânicas. espera tranquilamente. Falta somente que ,o 
Essa nova ameaça alemã, Faisca num .. se decida a passar da ameaça à ação, . ebaja aCada dl-a nova esperança' inimigo

lIurgida sob as curacterlsli · campanano • ordem de ataque: isto é tudo. Esperando essa trágicabora 
CllS de~ corsário~, como OI BRUXELAS, 2 (I'lavRR, 8- H do dia, que póde Sl'r nesta ~esma hora, oeste mesmo 
cDeutschlllnd• ..e possivel g(~llc.i,~ rran c~sa) . -- lnÚmp.- . Paris, 2 (Ravas. agência francesa) - , Cada dia renas- dia, a França se esforça em pro~seguir na sua vidanor.........a\in . 

.mente o . «AdmIrai ~cheer., r~s. ilelS aSSIS tl.llm ao oliclO cem novas atividades civis. que são novas vitórias nesta por trás dessa couraça de exérCitos. , ',.;<': 

póde motIvar operl1çoes lon· dlV1ll0 Da Igre,\a, de SmIlY- gueru de nervos. A França salle que o tempo trabalha am ."_ 

'!la8 e dlTlceis. ' wlI.rs, _Ijualldo uma l:aisca ' seu favor. Um dia o tratado com a Turquia. outro a anci- ,.:.,; 


Deve al', entretanto. reeor- ' ca IU soure o eampan~no. A cUca do Papa, outro o levantamento do embarvo. de armas O d t ' 
dar que as ~~ql:ll1dras Iran ·l luz . aplI.gou-se e ma.ml,:slo.U- pelo Senado norte-americano. A França pode !lsperar sare- n e enCOR ror 
cesa e brltamca po;;suem Ise Imeullltllmente o mccnulIl . namente. Paris recobra sua vida, sua animaçao. • 

~~:::~erui~~~~at~U~arft~f(~~ 1 ri::s~ias pessoas ficaram r': - iTentaram matar um Sacerdotes católicos ,N ATA D(~)O) m 9. 
à nova ameaça germânica Os bomb~iros comparece- ex-ministro do Japão feridos pelos soldados .J.J.j 
os cour8çad~s de ,bolso. CII- ram com prestt'7.a e cOllse- japoneses
ja ImportânCIa reSIde Ilp~nas glllram donllnar o rogo " Tóquio 3 (Havas, agência Vá il Sorveteria GLÓIÜA 

no fato de que silo mais rá Os danos materillis (oram Irancesul - Foi levantada a TÚWUIO, 2. (Havas, agên
pldos do que as unidades considprávpis. ~~t::d~Z~~e i~P~~~~ita~~o ced~ cia Irnnce~a) . _ A agência que Já a terá. Deliciosa r 


qualquer noticia a respeito japonesa Domei divull,tú uma 411 ';' 6V~1 
da tentativa de assl\ssinio de informação chegada de Pe- ,i'" 

.. I ' t' qulm noticiando que as seno 	 ... ,

I 'IL CONTOS DA .. FEDERAL" ~~~lil~~~~ ~Il~:'n~r~ J~~~:~~ tinelas jal?onesas ~Ivejaram Contl"nua-se afl",.. ·· 'a" : 't~h' 
: Para 11 de Novembro próximo re Uguki, ex-ministro dos d.uas pessoa8 ,suspel,taB, ves- ",m n:aV 

estrsngeil'o~ do Japão. hd~s com tra.les chIDeses: e .' . . .0' 

. \ ~ Intéiro 120$000: vigéssimo 7$000 O atllutlldo verificou se na detiveram uma tercelfa, QUE REINA DESACORDO ENTRE HITJog E 
estação ferroviária da loca- quando tentavam penetrar 7'0,,",- ' "" ....~'''....~,, -
lidade de Saporo ao norte nos.postos avançad.os, guar- O ESTADO-MAIOR DO LALRCITO ~(!)Salão Progresso do puls, quando 'o g"neral ~:~:g~Bslfde~~:tes~~tl~i~~~e ~~ Paris,l (United Press, agência norte-nmerlcaIl8){:,:jle!l 

Rua Felipe Schmidt, 5 	 desembarcava. . Sioucheou (Hsuhow ao norte pachos procedentes de 7.urich insistem sobre a noticia .de 
. ~ autor da atentado fOI um de Kian sou) ~sse 'local a, que a demora de Hitler em iniciar a ofensiva na fre'nta 
1D~lvi~\lo ch~mado Massóyo· firma ag a",êncla japoóesa, ocidental deve·se ao seu desacôrdo com o estado-maior da 

'" ' "',. _. 	 CIJI . " I1buushl, m~mbro do deve ser ~i iado ri orosa- Relchwehr. que é contrário a uma grande ofensiva .;~. Desta 
, -,A exportaçao qaucha O J?uce fez reserya.s partido «Renovaçao do .Ia- mente devido

g
às fregúentes época do ano, na escala pretendida pelo chanceler, :'; em

;- " para a Alemanha ZUrlch, 2 (H avas, AgenCia pão., ql:le, a~mado c01I!- um incursões de bandidos e pregando todos 08 tanques, artilharia e aeroplanos ··.da AI • 
. . decresceu francesa) - Anuncia-se . nesta punbal lapones de maIs de guerrilheiros chineses. manho , num gigantesco esforço para romper o ·'dro·n'• 

. ,. CIdade que, quando terminou a de~ centimetros, procurou. a· AS três eSS08.8 sus eitas francês. . .....:, 
, Porto ,."Iegre, 2. (HavBs, A r~l1nião dos .gaulcilers., o chan · brlr c8~inho iL fôrça ate o foram Ind~ntiricadas ~ouco Conforme os despachos aludidos, o estado-maior ' á1~ , 
gêncla Francesa) - O côn- celer Adolf Hitler leve longa compartImento do trém em depois como s8ndo t~ê8 mls- mão adverte que um ataque de frente à linha Maginot con. 
8ul alemAo nesta capital, em cOQversaçâ? .telefônica com o que se encontrava o gene- sionários católicos perten- tit~e enorme risco para os ~xércitos alemiles, e que,-ainda, 

;~!~~~~8~~c\;~~~;~~~aas~r~~: sr'AM~nsf~~~~IÇãO . acrescenta que ral. .---- ~~On~~~h:OIl~gÓ:j~re~at~~~ce~d~~ fI;::a~~~I~~t,H~~r:r~:' c~!I.f~~:d~uaS;:g~~zfrar:o~!c~~t~~lI~ 
saçoeB comerClaUI entre o o Duc~ teria leIto reservas a tes nilo teriam atendido à In- dade das operaçoes dentro de poucas semanas, ' tão, pronto 
Rio Gra:.de do Sul e a. Ale- respeito das probabilidades .de OURO em loias. moedas, etc. timação das sentinelas para os exércitos alemãe8 chegasaem à fr(\nteira francesa ':Ii.tra . 
maDha não dlminulram por êXIto de uma grande ofenSiva C~~~~:I~ed::~:' fazer alto. Ao contráriO, via- vés dos mencionados palses neutros, O e8tado-m8ior~er..1 
caula da guerra, mas por contra .a Gra-Bretanha. IIrec:os. File. pelo BIDca do BruU. jando de bicicletaa, teriam teria feit~ notar a~ «Iuehrer· que em tais condlçoes ' o 
falta de transporte. Acres G d t f ADtlga Joalherll Bmttcher. RUI pedaladO com mais força pa- .rrúnh OCIdental serIa mais dilatado que em 1918 ' e equ~ a 

..ceDtou que se encontra~ rav!!,. esas re, • erro· Felipe Schmldt. 11. ra fugir li ação dos solda- Alemanhll não dispõe de suflclente~ d!vlsões -de ' ~2!!l~ll. 
'-,() porto do Rio Grande dOIS . vlano na Itaha, . ___~.!. dos japoneses. Por tlsse mo- para manter com segurança. uma lInba de talext~.[Jsllo. 
~apores que dentro em bre - Milão, 2 (Hava~, AgenCIa tivo''l\os.' soldados ni ônicos De acôrdo com as noticias de Zurlch, a opóslçlo do 
· v~ .... lev8otarAo ferros com francesa) - Vinte morlos e Não haverá grande fora;n «ibri ados a alv~ 'á-Ios estado-maior gera; haveria .induzldo Hitler a ·Iln'''iilíar do 
..dêlltloo '. ao porto de Ham' lqUinze f~ridos, tal o balanço ofensiva? Os mlsBI~náriol! ferlios 10'- novo .todas as considerações :· econômi~.. poUUeu. mlJI· 

U .,· . c..on	 imediata oot.a d.b. .~í:.·•.i ...O.•..•:.•e ..q. u...e .du7Irão gran- das Vlhm,aS. do d~sastre de Paris,~. JA. Press_. oltência ram conduzidos . _ tares, em que 8emel~ante •. o..fenslva lmplI~rlo,
:)d~\c ...r!,egame.nto de banha, trem ocorrodo nesta çldade, en- norte-amerlcana)-Fontes fran- men'le ao hospital, adotar uma decisllo tao grav~:: 
~ f!llll:0;i:m.!!!' ,!Irroz, couro~, li· tre o tr~m de Veneza e o rá- cesas declaram que o alto- I\.S autorldade8 jepone8a8 ' .,., ....;.~,L . 

Dho". , madei!a.:t ," pldo Milão-Roma. com~ndo está, aln~a, consi- abriralD rigor08o lDquéritcle,IIi------------------- 
, .. 	 derando se é p08shel às tro- para conhecer . 08 motivo8 'cLI~'CA ESPE"''''UZAD''' DAS MOLESTlAS OOS 

pas alemãs, que já se sabe da estranha conduta' dos RI '-oV' n·· ·..talln .·. Clíni~a ~édico. acharem'se alinlladbS em .for- mlsslonário8. 	 li-C -aDf Pedro (
• Q T "'.. cll'Urqlca mação de batalha, .desenca- I____~---'-~_____ 

. . ... v · .· 	 TAVARESdCDI mol..Oca da cab eça e pescoço ::a~~~al~~fn~f~~:o~.éa.ÍI..•.•.'(.e..d~ÍJI~r O clél'vér . dum~, .viidof Or. ARM NIQ
ESPECIALlSTAlt-NW • 	 . . LONDRV<I Z \U P • (ANbttnIt do 01. Snoa) 

O wUOS. N li. 8~, GARG II ,~. -A e O'. UV ... O "S· nhas de ·lrente .dlzefil\llul OI ...." . . " ai n· ~ LPl.,' 	 . ..l...D a.n 	 ~ lU:!!' alemãés ,estao proDtoa para ela Dorte·amer cau). - - O ACOMOD,\ BS PARA DESCANCO DOS ·OPERADOS 
Coa.llltorio; Rua Trajano, , I ~.'. <";e:.. .êsse .".dço, t\ p.ra uDJca- cada,..r de um anador ai.· Co ta, 10$000- Op..eç6c, • c~_ 

Dlariam ote du 10 .. 11 • du 4 " 6 hora ·ineal. da ordem que VAnha mio foj .tlrado'J:I.. ood.., CouuU6r1o: Rua Joio PlDto, l-Tal. U81.-R . kI Del. 1411& 
l-_I""2-----..:R:::nI4=J::::::z=:;·...:."'-=::...:';,:56S;::",--:Vl""_-_i":ltlS:.:--··I~~~.n:t: .e::!ao:.~ qUI Jt !oDX~~~ d.d'Nortorl PllbuWi, \••5____________________ 
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o ESTADO Qu!n1tl -re lru., 3 cle No"embro de \939 

IConvémI 	 ······· <.saber. 
Os zulús âevpm ser con 

sid erados como um dOi! po 
vos ma is V C I O Z C R do mundo. 
Em caso de ne cessidade, êles 
caminham com uma rapidez 

~üÁcr~~v~~L d~U~êZmafir~~~e o~~t I 

I 
Jómelros por hora, mas já 
se tem dado o caso de um 
individuo percorrer mais de 
setenta e c ino.o quilómetros 
em seis horasForam amortizados pelo sorteio 1e 30 de ::etcmbro de 1 9~[I 

O nome 1iI$ 'deriva da pa 
lavra persa alilaz". que sig66 TITUlOS AMORTIZADOS POR 925 OH TOS nitica nor . Foi um viajante 

alemão, de nome Busbeck, 


com 8,S Eeguintes combinaçõf1s: quem, no século 15, intro

duziu 1.1 rê!er ida [lor Da Pér-

OGD BZA QJX VOG VMK UZV 
s iu. 

Existe uma CÓ VIl, no Bos

que NacioDlI1 de 8anta Isa


Arl"ortizados com 100 contos: bel, no Col ora do, tão singu

SOCIEDADE COOPERATIVA DA INDUSTRIA PECUARIA DO PARA ' 
 la r, que qU 'l lqu er objóto que 

LTDA. - B.I.m - P.ri . venha a ('aír na oua aber 

CEL RAMIRO NUNeS DE AQUINO, :9r.nd. I.undeiro • pro turll é rl'pelido por lima 

prie!irrio .m h.buno B.í•. corrente misteriosa de ven
tos intermitentes. ------ -'-'-- .- . 

Amortizados com 25 contos: Os óc ulos ~e ' dois :"id~os I Falênciaêle Costa &iGict.
ASSOCIAÇÃO DE PRATICAGEM DA BARRA - - S. Luí. - M.ronhio . ~~~r~~c ~an~ dr\I~20.pr~n~~:. 1 	 .. .. LiJOÃO GOMES DE LUCENA. comcre_- Vila B.I. · Pern.mb~co. 

I .. JOSE' RAMOS DE ALMEIDA & CIA., eom.re. em S. F.lix ·-- B.í• . 
 é l e ~ j.lo6buis m torma muito I ROBERTO PAULO WENDH AlJ3EN, síodi co da fa 

DOtv11NGOS LEITE Dl\ S1L'Il"" COiii i!lci5iiti, RLl a d4 M.td:, 3  inei\moda e rudimentar. . lência de Costa & Cia. , leva 0 (' co nhecim ento dos inter · 
Sio Joio d. Morití - Rio de J.n.iro -.;;;;.;;;;;;;:~;;;;;;;;;;;;;- ' ressa fi o8 q u~ se- HCL:ü. diüriiim ~nte ~ caa } as 11 1f2 horas e 

MARIO JOAQUIM DAVI Ru. IX, 75 (More_do Municip.1) idas 14 à s 16 1/2 horas . no escritório da firma laUda, SilO 
C_pitol F.d.r.1 , à rua Conselheiro Malra no 54 , ond e prestará &s informa-

OR. JOSE' ALVES ARANHA, .ngenheiro -- Ruo Gobriel Ições relativ"s à Massa e rece be rá II S declarações de cré
Santo., 564 -- Soo Pauio - Capitai. dito. 

Outrossim, I' S pub licaçi".p,s que se rl'iacionarem à 
j"lllú,,: i m(~io "1>('1\11 1 d~ (~ xis  !alência serã o feitas no « Diár io Olicial dG Estado de Santa. 
f,'nda (- I) melhor n ' c.'!umeAmortizados com 10 contos: Catarina. e no «O I':': 'Ido». 
Ib pr('h:r{·nd a á IUYENIU~E57 títulos no valor de 570 contos. 	 Comunica também seu endereço: Cai xa Postal DO i'2 .ALEXANDRE pa ra limpu.·. [ur
li ficllr , ~ r(' j nven c!'cc r 05 Vlorianópolis. '.27 de Outubro de l flB9.

Amortizado com 5 contos (Prêmio Único) (· ; :i I(~II ):; . Eli lllina a caspa, Roberto Paulo Wendhausen 
ALDEMAR GERHARD, eomere.- Reduto - Monhu...ú-Mino. Gerai•. 	 fa ;~ ('e~:'::H' a quéda dos Sí odico 

cabelo s c VO!t :II' Ú ,-,lIr 410 
p!'i III i ti \' a (l~ ca be lo sA/é Setembro p. oassado 
brancos, :--1'11 1 HS ti ll g 'ir;fá jOJafll amortizados 63.745 contos de réis d;'I·lIu.' :; \ '(:':'I)r c 1I1 ueidad c' , 

:\uu (' (ml l'll l :-;ab d e prata t' 

Solicitai a relação completa dos títulos amortizado"', na t l:, ;t':-iC c rllll O IU";'-IO. 

Séde Social ou ao tSub-Agente da 	 ilRA T I S 
I'l,\,:,-110"> impr<'s,,,>o .. s f,bre 0<> nli 
II,Hlu !<o 11o." IJltt"lUSC'U mdhur uso 

lia Ju\'e ll tude Alcx.6lodre.Sul Améli(a Capitaliza~ão 
VIdro p(!IQ correio 9S000 em 

vale ou valor decla rado.ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Rua Felipe Schmidt, 11 
l ~ e . lu.EHIUOE ALEUNORElIOI. 


O próximo .~rtcio d••mortiz.çio .cri r•• lizado em 31 de OUlubr. d. 1939 à. 14 hor••. ·i riw ~~ - · - B!VDEJj1lf11U1
lI,w. !.iI."I1 

Bôdas de r silêncio 

• 
Em Bu,jüpeste há um casal 

- o sr. e senhora Hele 
que se CIISllram há cin coen
ta e um anos e qUl' Dão se 
1!llam há cincoeDta . 

Um ano de pois lie casa
, _ .. N'ão pótle haver saúde com um sangue im dos, ti vérr.m uma di~cU5São 

e resolve rll m não dar moti
vos 11 mai s um arrufo. Não:1,uroa eorrer pelas veias. O ELIXIR DE NO se (nlllm de~de êsse dia, 
ainda que vivam em ótimasG~IR:A,do pharmaceutico chimico .João da r e laçõe~. Quando um tem que ..;;~~==~~~~;;~;;;~;;;;~~~~dizer alguma coisa ao outro, :" ---- 

'Oia SDveira, é o maior depurativo do san- é por intermédio de um !ilho 
que trocam idéias_ 

- Nós nos amamos maisp" - O ELIXIR DE NOGUEIRA é mais que 	 Ao Povo Calarinense: ' 
tio que os outros, com a van· 
tagem de termos suprimido a A Empresa Jaeger & Irmão comunica à sl.ui:éám nome, é um SYMBOLO! 	 fonte da maioria das discór 
dias. distinta freguesia que resolveu estender suas~ 

Que o sr. Bele tenha con linhas de ônibus de Porto Alegre 
segui!!o êsse milagre, vá . até esta capital.
Mas ela, sera posslve!'! 

S.íd.. de Florianópolis - 3as. e sábad os; 
,. Ararensuã - 4as., sábados e domingos.

&..--------------------------~~I 'JOANETES 
Agente em Florianópolis:

Outubro 4 	 tfà,
Foi entregue em Haja: (Cabeçuda), Daví Silvao prêmio de Rs. 6:000$000, que cou

be para as menores María e Guilher- i161 30 ~9
/~~I

mina Silvo, pOSSUidoras da '1-~ 

caderneta n_ 2203, contemplada no 
 "d&mai!l ft>o

sorteio realizado em.j 	 _ coicl • • n Uill Consalh OS sobre aSyphims;~ de Outubro. ==i~~~~ .lIi111••1l. (DAS PU5L1CAÇÕES OFFICIAES) _. 
que .uPPfi~ " ~.. 

mem Q snessão ea1trllo.~dG - ...
calcado. A!J cuUcCtl _de tinO" 
 I' AIypbiliai UlIla doença grBvis.imli , iDuiiôj)jrj,G~.·" •
pacb eonttra D~sMedicadas. p.r" , ~ proop~ialles~oa, para 8 _famiUà 8 ~.I'.':.\r....;{o,::; o.Novembro CI\UI rodu.m a lanamroot6o. I) - A .tÍlbUi~ têm preferonoi. peloB,v• •ol (á'Jió.rt•• ••
aocdmam o Joanete". curam ti 
parte Uft!dv.1. Exis!om tãmÓ" 
.... pena CALLOS. CALLOSI I) - ~,~s~~m:i~:~~~~~~:~~:r.~f~.:JiÜ::~_ •• 
DADES • CALLQS .BRANDOS4 	 leu. projh'io ' n.o ·••jàr.d"B: .'n.l. bfl~u .. ,..... 

laI.IL
Sábado 

REALIZA-SE mais um 80rtelo , na 

Crédito MlÍtúo Predlal jóôlÍl üm" 
 UELixlR ÕÊCOôCOe'üEiRDA li.. ~:.êm~~~m:~~~~Õ~:t~:~.~~~:: Zino-pads 	 N 

. o. PIt.- CA J..... 4 /1 Stl•• S,f,,/" 
CO. O u. ao. 1.S1·):Cn'ICO DÁ IIY'ITILr, 

fi 
Dr Scho// • O,. • ',.11\\0. - \ lI.-1al".. • O. r. ~ JI~/O leCULO DL TkIUMPHO. , , I 
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o ESTADO &'xla feIra. 3 4~ Novembro Cle 1980 

Um inventor' 
esqueCido . 

Não len\ . olll~!,p orvell· 
tura, a curlosldadê 'de saber 
quem !tiventou cosllalões de 
oxigênio que, assegurando 
a respiração artificial, têm 
salvo tanta gente às portas DEPBNDE DO MOTOR! 
da morte ? Nilo gORtarl1l 
também de saber quem io
ventou os «cacheta> de me
dicamento, que permitiram 
aos enfermos iogerlr os pós 
mais desagradáveis ao pa, .1D,t/VI
ladar ? Não lhe agradaria 
Igualmeote saber quem in 
ventou as ampõlas hipodér É O ÚNICO CAMIN'HÃO COM MOTOR v.a DEmicas, qUb resolveram o 
problema da conservaçllo das 95 CAVALOS, POS~'~~TE E ULTRA -ECONÔMICO I
destinadas a Injeções ? ~q8e 
benemerlto da humanidade RGUNS ca m inhões oler""om \lIG1tcio po n,Qa ..• ou8ofredora foi o farmacêutico tro~. bôa oconomla. , M... poucoa p,"ncho",. in''''
Irancês Stanlslas Slmonsln, gralmenlo. a s oxigênciasd.. tr<ll1.porto mQdorno. roUllln· 

nascido em 1831 na pequena 40 estes dois impcrlà nlissimolo ponloa.

cidade de Ardentes eo Berry, Unico caminhão e'tuipa do 'C:ODII moler V-I d. S5 C<rYaJ".. 

à margem do Indre, e fale 'F'õfc1 é. por d ssO:f!'<ÚniC()~ quo aU4. oi nol~oI YO'Ç<I. 

cldo em 1887 em Paris. Os exuaord!noirlb EconomtOl. P~<I um<! d.mon.I.<I..... o pró· 

farmacêuticos de França re tlca do F ô,d V. a. ",,,berrá quo li•• o catr:l1nhAo m<rla 

apropridao pena: O _ trabalho.
solveram elevar um monu
mento li sua memoria, o qual 
101 inaugurado em sua cidade 
natal em junho último. 

Aten~ão I 
Consertos e limpeza 


de máquln8s de escre· 
 arcas e pa en es ti.: Transporte ar·s·1 Ltdver, consertos de rádios, o :onlunlo de rdlliclos r 
serviço garantido. J. RA DEMAKER, agente otlcllll da Pro prledadL IIRIO•• paços dtsçoberlos chamado Tor· u I I. 
JOSÉ GALLlANI Itrial Praça 15 de Novembro 42-sala 4G4 RIo de Janeiro re dt Londres c .. bre um ptrU'- . Side Florianó.PQlia 
Mec~uicu · ei etricislB encárrega se àe toao serviço ~eiallvo ao ;egi.to de mare.. \í:Ol;O \rrc;:II:,:l, de l,' 5 h ,,111 $ PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS 

Rua Menino Deus-19 patentes de iovençll'J e análises d,e gênerClt .lIa'l!'ntJelo.. ~= oU:~~ 2co:~~n~~,~f::~ I V asens regulares para Itaiai, 81um.nou. 


3Qv-21 - ,' Imed ieval cons titulda por dllU ' JaraQ'uá e Joinvill.. em contorláyeis'R~ 'li'':l" " muraltias ,< cõncêntrklls que I ' ONIBUS DE LUXOUã h ' " ,: * " I massa cúbica do torreao centra l ' Plrl InlormlÇOts procurem os agente nut.. praça: 
n O a fB' - ,'" que res ste domina: O' ediflcio, atu-a\,~: lõd < MACHADO & CIAo Elixir de Nogueir. constrUIdo ' de 1078 B ,1090' porI 

I 

.
.1 cenhecido hI 61 '""OI como • 
 F...d.deho especifico de CALENDULÃOêONCRETA 1~~1:t~d:~ AOT~:r!rm~~ ~o~~~~~J:~ Rua João Pinto, 5 - Fone 1658 
SYPHILlSI 

a melhor pomada para feridas, queimaduras e :o~ r~~~s aen~I~~n~eoss n~o~~~~~~< c.C y~"W ~,,_-7feri", _in...., m.nch" , ulcer••, 

rh.um.tI.mo 
 I

Nilo confundir com ~lC~~~a~!tI~~~mum de Calendula. ~c~r~~~nD~~esMeo~c~eneez~ ~::; Y~PORTUNIDADE--Foto-E,tatueto,
56 Elixir de Nogueir. Exijam CALENDULA CONCRETA om todas ai tam do seculo XII; o ~erralho, .J:.X.,;;;]Oraoü!I QI;\idAde _ ~Vftr&tiao .Mlre ••1.a. ',coI_ oi. 

pharmacla8. ~0~!~~~~~1 \:~Io c~na~:~~~doO t~~~ !~~~~~I~:~~u -;'rd~ ~ (J:.õ••O~·R1õ ÓS'!Ã"N ~~"NKIA
H. quanto tempo DepOllllarlo OCIIUl I:apltal: PHARM. STO. AGOSTINHO o seu começo sob os BÓrgias; - '•• • 

c Rua Conselheiro Marra-16 o novo Louvre, de Paris, er- M(U AM\60, PARA TOS~(~ (,0


~i~:!~~I!e ~í!~~~~e~tã I!.:===================-=-=-=- ~~e~.. s~u~~n~:in~du~t~é tr;~ap~c,ls~ ~o' ACON~U.HO UM P.lM(D~ 
de pOSSe a Inglaterra desde Torre de Londres serviu de 
1704. foi durante a guerra da ~:~~~ência real e de prislo d'Es
sucessao da Espanha e as for
ças qu~ caplur~ram o ·Uock. 
eram comandadas pelo almlran 
te Oeorlle Rocke - a vida tem ESSEfõLHOS . 
desse~ c~prichos e dessas coin :pedem protec~olcidências! - tendo sido entre· 
gue à Ora· Bretanha pelo Irala· 
do dt Utre.:hl 'em 1713, que 
reconheceu o dominio Inglês 
nessa regiao. Êsse gesto loi 
confirmado setenta anos após 
pelo tratado de Versalhes (não 
confundir com o de 1919). 

Várias vezes tentou se arre
batar o rochedo dos ingleses. 
Assim é que Oibraltar esteve 
sitiado pelJs espanhóis e pelús 
franceses de 1779 a 1783, mas 
resistiu galhardamente aos ala· 
ques , das forças aliadas. 

Sua c populaçao era de vinte • Não é motivo para V . desc~perar..se, porque LAVOLHO 
mil aimás em 1938, sendo ago· ... dor de cabeça ou um a enxaqueca, subita.. CONIOw' ... u~ OlHO' EXCElENTE TONICO D~ PUlMo[~DMIlte • Tome Cafi as pirina; verára . merioí'~ .dados ... os últimos atacou. com 

'1_ rapidez eUa D~O somente lhe allivia a dor, 

oomo Ih. re.titue a bôa disposiç ão de corpo e d • 


acon"t~~imeril~5c !~te.rnacionais, 

• pirito• 
• ~ja precavida: tenha sempre á mã.. Caiu
fIriDa· 


• 
p~(•• f Ct"_I,-I""JM ti, 

C.~."Jrl.1I ~r.t.· t. ltI(), 

•••-~ _.~" C EL O 

PBAN& , 

BCLBCTICA GONORRHEA (HRONICA 

t AlfRVIIaoe - ,... _.......... .. Mio d.eM1lIm,e I A IOteDO" proKNd1u e !li 1UD&
aFII4SPIRI~1I .... Ir••tI ... HOVIDADB que resol".. o 88U OUO•........ lIu1mo ItcWO. Carta pua:
o IIMIDIO DE CONFlANC;A 
coaf,. DOaES E RESFRIADOS er.~cr..F.Ji CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

Dr. AlfllSto de 
'111.Senhores exportldores de MEDICO- .........
Fumos - Clourrllhaa _ Charuto. 

Stonbor enm 20 aool da pri"ea do r.mo I da loda ....- ...... ~ a fr~luall• • m 810 Paulo, d.. j. ,.pr••eol.r fi,.111'. do r.mo d6.ta Blt.do em 810 PauJ"J pod.odo (a.IlDlO 
R_ VIctor ......... . 
ofauear a. lo(ormacGe. d"..JldI,. CaI1.1 pér obe6. li 101/1 ... t 114 ...qulo • • &orI16rl0 COlllerel.I'tUPAN_. Rua Dr. falelo TeL'_I'1lbo, 15I,I"breIO]I, ..I•• A e !'i. 
"ldIacIa: v-...... o...TANG~~ Ce'". POltal 1839 - 9&0 P.alo 7 ........ a-TIL ... 


_~I,,------------------------------------, 
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o .ESTADO-Sexta !('lra, li d )1;0 ~mbro de 1_ 

A rtigos de inverno para homens, senhoras e crianças, em maior e mais 
- d rt- t CASA "A CAPITAL"------ vana o 80 lmen o, na 

111 M.triz - Rua Conseiheiro M.f,a n. 8 	 Filiai - Rua Trajano n. 1 

1~,\ ,Oli\~~~, UROEORMINA 	 Ban(o de Credito Popular esa. DlI SUGUfl SAlSIm 
I . .. _ Agri(ola ;d~ Santa Catarina 

, • T:--~' y-	 Soci.d.d. Coop.r~ti~~ dê R••pori••billdild. L ilidôSANGUENOl S~de ploprla - Rua Trala'rio n.· 16 ' 
FLORIANOPOLIS 

'''''''''\;:-j ~" --- (Fjii~l. .iiiil 	 Fundado em 19:!7 
__ E' o- ~~ié()foilfh c/loie no 	 Cllpital 135:000$000 

Fundo de Rese rva 54:04S$(ibSCopanhJ~ C Alianca ~a 8'afâ- i~':}~r!Os; c~hos~b~~~e~~~ 
Co rrespond ente em todo o paizelo, Arlleolllto, Vaoadato, 


etc. Com o ~eu uso 00 fim Emprestimos - Descontos - Cobranças
Fundada em 1870 Séde: BAíA 	 d. 20 dlllS, oota-se; 
ORDENS DE PAGAM ENTOS

1 - levantamento seral Abona para DEPOSITOS 08 s(>guinle~ juros:Sequros Terrestres e Maritimos das fôrças e volts Immedl.
t. 	do .ppelUe; Cí cor reote à dispoeição ~% 

2·..Deuppstecimcnlo por C/ corre nte Limitada 5% 
completo du dÔrel dc CI t.: í co rrente Aviso Previo 6%Capital Realizado Rs. 9 .000:000~OOO 


Capital e Reservas 50.058:377~952 beça, Inlomol. é nervo,ll  PRA ZO FIXO 

Responsabilidades em 19.;1i ;~ .188.652;S99$714 	 '110; po r s ei r meses ;iI 3--Ccmbate radicaI daReceit~ rtn 1938 22. 786· 183~148 por d(; ;~e meses 7% 

Ativo em iH de dezembru ú< 19J 5 • 'l1.47íi;t;l ;i813 m~se6 co m n~ n(\a mensal 6Y2%
~!!plf!1510 nervo.. e do em- por !I oze 
Sinistros pagos 5.094 ; 715~170 ! 	 m'lI reclm~1110 de • ."no! ", 


ICIIOI;
Bens de raiz, (préd ios e terrenos) • 	 17.186;248$949 Administração de predios. Lamtna
4' - Aallmento de pelo 

variando de 1 a 3 kllos; Acceitll proc uraç;lo para qualquer recebimento em
O SaOIDcool ~ amlsr.n-I	 GllUTT~ AZU lHe parli ções Estadulles e Federaes. ,_"o:·Diretúres; .de de:ccber!! !d~l!!i!'c!.

Francisco José Rodrigues Pedreira, Dr. 	 P~nfil o d' Utra Repi'eseiltan tc da CaiX!! Ecnnomicó. Fede ral para a v.ud.
Opfnllo do dr. Manoel Soa· r-;::Frei re de Carvalho e Ep ifãnio José de Sousa 	 dlis Apolices Perni> mbucanas. . '<
les deColl~.II 

Regu ladores cle ava rias nas principais cidades 

da América. Europa e Atrica. 
 ":,~••• Rádi., ' ..p"'"'' ...... .,oo~~ I .~:: m~:~~~e, 

j 	
~sc~L1alL8~~ô..RÂ~i~'~~:~~~TéA~(:':·S:ld::;!no a_ installa oa .quadro••

SERVIÇO NACIONAL rinbo,32 .~FloriaiiópôU•.-Eatado de Seota C.tarloa. par. os mesmos.DE RECENSEAMENTOAqentes em Florianópolis 
oi,'!" 	 Preços modicos. 

~~ - B r.!Ji/e;ro s ! 
AuxiliDi. pB.triotjcll.~( A M PO S L O BO & (ia. rnente, a operacHo do 

R ecenunmento de 1940 Rue Joio Pinto, 14 
RUA FELIPE SCI-IMIDl N. 39 r\'lço I{ar. nUdoa fim d e q ue ao Ed.do 

N o vo sejam facultados 
elementos es tathtico s 

qrlt~ o h abi /itetn a en· .,~ -r----9--""!I~(If)~ 

f:e ntar e resolver os Ilran- -, 


Ctlua p05tal 19- Te/eflhon'I083- End. Te/.•ALLlANÇA, 

Escritórios em ltaiai, Laguna e de~ problen las nacionais 

ela instru ção . IIssi8ti: ncia 


Blumen<IU. Sub-Agente em Laqes n lédico- sanit luilL p re .. 

vidén ci:J ~ocílf.l. ordem 
e defesa piJb/ica,'f. rn o vi.. 
mentos Jllr nllJnitário$ t' 

nHlit cs outros. 

5iorlt: ,iteis li v6" 
rTlfJS l nos! 

(Ctlt, t rih rú,'.ia dI! Jmprttn~,. 
IJr lllJib.ü~J 

o 'CONTRATOSSE' Dr. Remigio< 
E' DE EFFEITO SENSACIONAL CLlNICA -MEDICA... -- ...................-......... ..... 
 Moleslia internas de 

Senhoras em...-.........~..................... = e Crfanças 
=-= .).:r... Q!:"~z.:.:-= Geral_ 
CONSULTORtO ;

•• -... --.... ~ , j=~==-=~... ..... 
Rua Trajano, 1 - Se bo;.:.-;n~...~~.A.=.= CONSULTAS: 


9 ás 12e 14 ás 11 noras. 

RESIDENCIA: 


Av. Hercilio Luz, 186 

- Phone: 1392 

~'-:·J==T=!...--:m-r........ 

o ·' REiVlÊBIç5,.ABENÇOADO 

Allende a chamados 
14 P0:Rl'llÊS GERACÕES 

. ~. ':'~';'. 

•GRA:nsf - IIIHIr.",•• 

~~::~ht~:O~fh.~= 
pl.r "'do nos:.,) ,...,. ~,.. 
';R.ç"e; t •• de ", Co. I ,.,... .. , 
çam ·-• . conhecid • .v.......,.. 
DUT," . 

• ..,,·----- - 1 
m.. 

• • li ~I ui ~ ri ... 
J .. t "'" ~ '"I 

I • • f ~ , 

ASSENBORASDEVEM U8A-H 
e. lU &oDe/t. lad•••6IIeRte o MI!IOYPAN, d.11',.... pod.r Itr..,...oo, OC'1Itt. _1"1'" ..Ia,lo...e.......... ",'Ia,êM .."..... corrf".alOll, moi..· 


ti...........D.a.; ......... 10M ..te de ...... 

loe 'rr .". ..rn. " ....o. .".....,...... Il10. 

3 Y. - ~ 
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5_o .~AºP:-7Qulnla relta, 3 4.. Novembro d. lDJII 

- --_-	 I 
U b;stad() : 

Diarto VesJ)erti1,o 

RedacQ!o e Omolna•• 

na JoRo Pinto n. 15 


rei 1022 - Cx. po.lat' 139 

"S~.IONi\1UIU.S 

Na C.vU.I: 
AUDO 41lSlICO 

Sem...tr.. !~$O()()

Trimestre t2$()()(j

Wêl 4SlJOO 

Nnwero a",ullo '!DO 


No IlIterlor I 
AnDO 4~SfJOO 

~~~e:.!~:e =~ .1 
Anounclo. medlnntt' cnntranC.. I 

... dlrecçA,ü nau Sé re{\ftün~abll b a 
pelOI coocelto. emilUdo. DOI 

artlgOI a••lgoadol 

o ilfustrddo Dr. Tulio de S~boia Chdves, dlsQuanto tem IInclo e IIciltodo mé di co de livr~mento, Rio O:ande 
d" Sul, oade é mu ito quarldo peld 5U~ numerosa clien
tel~, ag~lm nos escreveu :po vive um ,,'renho o mb,or pr8ze r "m,ecClnÍlecer o seu 
megnlfico d<pur"lIvo «GAL t::NOliAL», como um VII

li,,~o i!UXIliM da m~dicloa. poi., em dlvzr~os CdS05 de 
Slfilli~, \ ) U1 que o ~mpr~gu,i, vis to 0110 su pos3ivel 

Mrs. 	 outro rràramerHf' , em vlnude dos doentes morarem na~i!!.~U?mora emll 
campanha, .m todes e ll e~ fiquei vi: rdddeiramenre 8ur~~:C!~hi;:tG~aD~~~;;~r~f~ht!: • pr€l. ..:nd ;dr· t lil:l c5 iZ i'!do ~ t'! ;: : tc~ colhidoG com i:SSE 

porque o bichano morreu. E ESPLENDIDO pr~pMado O,l CÍOOal ». 
morreu com vinte e um ano~ Df. TI/lio de Saboia C1w\'essegundo o testemunha de (Firillll , eco , h r' cldd pc o oíl!ari (; Carlos Tupi
sua proprietária. Dal o ce· /lambá Caramurti da CU/lha).leuma pro\'oclldo, porque 

com essa idade, o gato de 
 O «OALENOG 11. L», poderoso depura::for-tonico
Mrs. Grmith tomaria a posi do ~argu!'. lormllla do em 'ne nre e~ pec ia lista em Sy
ção de decano de todo o pbiili~, D.. . Frede rko W. .Rom-no. é o m~is eJlrcaz
Reloo Unido . E búvia 	 ou de~tru ' do r dd -SIFIUS, 	 RE UMATISMO. Molestiastros donos de outros gatos da pelle e do sa ng ul'. po r Isso é O mais re :ellado 
que pretendiam o mesmo ti por tot1 0l! 05 r ~D ut d aC5 ":édiCOB que têm nelle absolutu10. Discussão, aliás, perfei la con( ' t: nçd. E wá hoje, p.rleitam"oI6 provado que o
tamente inócua, porque 	 não «OALENOOAL» t;ub~lIru~. com POSili 'JdS vdnl<, gzDs. as
havia como provar 11 verda· per gO~d8 e C,Hi' 3'm , 5 iojecçõcs, icl cc ndemoadas até
de. Tados os donos de gatos pelo g rende ~ "bl " br~ ~l l~lro ::>r M.guel eou·o.
ingle&es mantiveram-se 	 fir  O «OALENOOAL., não tem wbalitulos, NÃO 
mes em seus pontos de 	 vis CONTEM ALCOOL. não exig i , dlel8, n~m Impõeta, sem resultado algum pa· resguarde . S eu ~fferto é pronto, elltcaz e radical. ra a coletividade. 


Mas quanto tempo vive 

um gato ') Dez. doze e quin· 
 EncoDtr~-se em ~odas as Farmácias 
ze anos são idades respeih\ do Rr8~1I e Repúbl1ca.s Sul·Americanas. 
vels para um bicllllno. Ainda ~ 63 A. '. l.. o N. ~ P. - N. 961i 

~!t:~~:U~~d~~O~!O~evS~ã()n()E~ I=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
qu,~ um gato de Novo York 

fazia vinte 8n05. Grilllria, a

nÍlncios em j',rnais. grandes 

festejos, comes e beb~R e 

até um convite eSjJeciul: o 

feito ao presidente Hoosevelt 

para a reunião. O presiden

te não rol, mas lá estiveram 


As tr l?S l igu lC"T~ ("JO Indo [l'!'prê: .5f.mlom " firmes o diretor dos Currei 
ao 0 110. \lm m ic:o:.icopio. 00 O~l1 tlC' . a co

os e Telégrafos do E.tl1do e 	 um da Opilacão gn~dadohncrr ele verme 
o 	prefeito da cidude, que fa


«as
lou, pondu em destaque 	 ~~ci~~o~~)n~;~~l~r::r.":.;~ r ~l~~~~;(;~~~J~~x~~: 
raras e bellssimas virtudes tesopor m~io do;; qUO'1S s'!:'!' agana Ú mucosa 

d o inte'3tlno 


homens». 

doa gatos fiéis amig0s 	 dos 

Gra ca s 00 qramh.~ ouqm.;.nlo qlle o mi
c ro!'icopio permiti !? POdC" ~i(! (l pleci ~H ~ ma
noito pela q ual o verme voe P'l'eJudlcar o 
doe nte . a bocca. ~endo uma esp{!cie de 
vento~a. ehupo um pedccinho d!! mu eQ!';Q 
q ue e nche a sua co vidodc e no::-::;se peda
cinho se en'e rrom 05 dentes minus,culos que 
o ultima 09ur-::1 mosha.ORa RICARDO 	 Assim. fico overr,la !>olic!·:.:menle ins tal
lado sugando. dia c noite, peque na s q uan
tidad e9 d e sangua, a travó!'l o insignificante 
o rilido cher10 pelos den le~. ao mesmo tem· 
pc, que lonca no !longue um veneno proprio.GO~rSIAN 

Ease ê a ob ra de um verme só. Imagine
se, 09'oro. o mal q ue 1at.em os mi!hares deEx-chef. de cll
v 0r mes que u.ma m esma pessoa pod e Irezer

n/c. do 110 in tesuDO e te r-s&-Ó id e ia da gravidade 
desta doenca que lanto ala ca a populacãoHospital de do BrCl!lil. 

. ' Felizmente Q OpiIocã o é combatidoNuernberg com eWeada pela Noo-Necatorina. Uma 
só dose de Noo-Necalorina basta. as mais(ProI8. L. Burkbardt das vezes, para matar todos os vennes :ta 

e B. Kreuter) Opilação. ümpando complotamenle o 111

testino do doente. 

PIANO Pi;;;:~de-!~~;~T. 
em ótimas condiçOes. Tratar "' . 
rua Esteves Junior, 48. '.'Carlos Hmpcke S.A. 
347 3OV.-27 

Matriz: FLORIANOPOLIS USTITUrO DE DllljNoSTICo 
Filiais em: Blumenllu, Cruzeiro do Sul, Lages, CLINICO '... " 
Laguna e S. Franc)sco-Mostruario em Tubarão do ··.-:i' .... ).·

Or. Ojalma Mocllminn 
Formado pela Unlversldade:de 

Genebra lSulça) .:>;/:,::.>.REFRIGERADORES ELECTRlCOS 
Com pr'tlca DOS hospitais.europliu. 
CUnlca médica em geral; pediatria, 

doeDçaa do sistema Derv~~o: ; 
Assistente Técnico ,.:?::: 

Or. Paulo Tavl:lr~s .: 
EapeclaUzado em blglene. e"" s&1ld, 

pública pala UDlvorsldadc .do 

Gab~~Oet~e~:D~~~ j( i..?: 
Ap~rêlbo moderno SIEIIENS?p8!' 
dlagDóltlcOS ·das do,'Dcas , IDteruá. ' 
Coraçlo, pulmõee, veslcula>bllla, . 

RadIOgra!l::tô.f.:~~:' eet~àdiJ~rill.1 
dentárlu .. .- ..- .' .>. 

Electrocardiografia·.·clinica 
(Dlagoóstlco ·precIso dl\• .molé.t1.. 

cardlacas por melo de traQadO'l 

Metab~~~~I:::.)basai Çé; 
(DetermtDaçlo do. dltllrbiolÍ -4u 
glAodulu de aecreçlo Iotern. ). 

lExam~o:~~~e ' ~=~~ 40 
8UCO duodenal e . da'·,bUla). 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos Gabinete de lisiottrapiiii 
Oodaa ourtaa; ' ralo. ·ultrá'vIÓlel... 

. DOIS moaelos (de 90 e de 120 litros) ralos lDIra-vermelho e 'eletrlólcla4~ 
limbo;, d~ umll ecoDomhr l!urprebeollcDle, poIs, em 24 

bor/!, COD:lOmem meDOS eD~rg; ~ eleclrlco do que um Laboratór i~ ~~dl:cros~~'~~ c 
leno de c:ngomma, em 2 bora. de servIço. análise cllnica ,~,

Exame. de láDgue para:i!iap6.üco
da ·amlla,·dlagD6.lIco , dó:;lm~Mantemos tlID depósUo todas &8 peças sobre mo, d088gem da · urea )io:8.... 

salentes e mesmo mecanl8mos completos. lt;;b~:-~~d:k.~rllUl;: ,~.:=-~ 
Em cO:toa d~ dC:lllrrIlDlo, cs proprltlarlol Sef30 allen· precoce de ·rt8vl~. K:U.. 4.. 

puz; ' eBlllrros. ·.l1quldo r.qillu!o ,dldlla tmmcdlalameDI~, _em Decustdadt de Ggullularem 

a vlDda de peça:! ou de·,olvfrl:m 011 refrigeradores para 
 qualquer 1I3~::=~.....1Ch 
aero:m oooeerrado! eID 5(i(. POlllo ou DO Rio de 10Delro. 8 Roa Fernando'··,IIMM40•• 

TelllloDél.l l1l 
F.L OR I A'lIIq ,PO L I S 

• 	 ..... < }......... . ... • 

: Fábrica de Tecidos e Artefa(tosLde < Bolr~(~!· : 
: (ls~pa'l l.tde. : 
•• 	 Fabricantesdosfarnosos ·sapàtóa : 

e • 	 de·borracha •Especialista em 

CiJ'U1'gia Gel ui atoraoa : "Orienta;i~" , : 


Alte.cirurg1a, .. gyne 
"lqí!~ .~.~~ça8 •de ·• 	 '.: .• 
8enliOra8 e 3parto8. CL.NICA DE CRIANÇAS ': 	 "Ca~apava li :Ctruflla o ry;~t~ma 	 DO

O8r.::oJ.:J:YQões. fi ~~.M. S.CAVALC.~~TI · 	 y 
f ormado .' 8 .CollÍ$.(),CUrllO de Aperfeiçoamento . em HlgleoeJnfalltll . le 	 Eatabeleclmento Indua'rla! em _ 

eoDlGllolfo • nilí, TraJ.., - ,<;.Pedlatrla ';pela Faruldade d.. Medicina do Rio d",Jllnelro~,ç; 
00. l' (dOI 10 6i, 11. • Cbê~e 'do"· S .htço ae HII[J~ne IDranUl dD Centro de' Sal1de --"" ,Es. re . CAÇAPAVA ·EST. DE sAo PAULO _ · 	 -AlIriolemo 4oe. .tório. .1. teUI 4, ~•• ,IU O)iTd.d.. Ib á 	 .~ Vb u . tCor," -, •• I Mil. fllllCl H "SI.. UrlCIIlIZUI UI arlTlS OS .pboM - 1.!!!6 . ~Oo\8 l)8 Ct\l ,,~Ç"" - R&Ol)rlS.C AUlrIB:n'AIlES 	 COMUM B BIrI BOLAS DB BORRACHA

RMidea.cla , ijla 8.. liSO INI'Ar.m - PlttUJrloroRAX 
Conllll16!1o: Rua VII!)r elttlu. 28, dll 2 b 5. • &oItt6ric. • d. p6Uto • • 810 Paalo: 

te•• JWlIor, 20. -	 • Rua ~ _ Scmto. Do • - Te1efcme ,-...RES. "VENIDA llRRCIUO LUZ. I~TeJepboDe - 1.1..11 79P I ................................... 

I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•• 

0 :-ESTADO. a:de Novembro de 1939e 

~--------~~----------------------------~Ú~~~a hora esporliv;~< I ~IUlie DO~!vl~e Agosto 	 I 
____...-.:-,. Convi d m·, o•• ohore .óclo. .'xm... ' amlllu 

.CI~\W,~lt~~:s3e:o Ir?g:1~~::~~~~~!.i:~1~!~~:~::.:!::!!~~~::~t.~1 I 

~.I~.~~, i~~o~;~:l;)~IUC~~~;r~~c 
..io modt~ rno. com grande 
Jlonteiro df' ~f'lllJnd~ c cfti

d~~,~.f, (~~~r;:~~~~~Il~ ~:~~~ 
pre4'i ~â{) trndidon..1 ,Ins 
rclOl;io)i {Inll'j!u . ' ·ro('ufc 
vêl ·u nflS 1)1111"; Cll=a~. 

eutte os seleCionados cata-I mals ,uma vez, a representa- Tnnta Jogadores seran! tendo a F. C, ,o.,.menos, !lO
rmense e paranàense . . ç110. catarinense, que deve- convocados para a rêm, à IgnoraoCl8 da data piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiia 

O vencedor desse prého Irú Jogar em Curitiba contra seleção carioca da abertura dos .logoR, por· 'I . ..~,,., .,
d.everá «marchar» com des , os paraoàenses, o vencedor . . quanto, desde o de 19:i8, es- I ~1' " ,c,,":"": '.; 
tIDO a Porto Alegre, onde en dêsse prélio em Portu Ale- . RIO, 3 :- AnunCia , se q.~e o tava .. v campeonato ~êst.e . ···.. .:. .'.,:,,......•,,'1 \i ÍdaSoCfa·:.·,·l~:,·· · ··.......::.•...•. 
Ir.entará a lIeleção gaúchH! I!re, e [inalmente, em São tecnrco ':ierald o Cosia . v elhO,\ ano hxadl' P/H? t,K prlmel- , .' -._. 

F IDalmente, o "o~ze vence Pliulo, transformando, assim, conv ocara os seguintes logado· ros dla~ do me~ que co~r~, 

dor da peleja eletuada na o calDpeonato em rêide es. res para o capronto. da sele, ' o que 101 acertadlimente fel- I

capi~al do Es~ado sulino.• ~x portivo ediç,10 melhorada da ç~o . carioca: .Valdir, Aimoré.!to pelli entidade do sr. .Cas. i\NNIVERSARIOS '.'
I"curslon~rá. a Paulicétl, atim COrtl Mundial de IH:J8. (A) . D. 00l1l1g0S Flortn_d~), . Na,scllncnto telo Branco, para ~xchllr li Fez anos ontem a exma. m . 'd: ,;' 
de medir for.ç a@ com .o po Flavio Ferfllri, president",: NOrlval , NarIZ: Zeze I rocóplo. contr..d~nsa de ;~~eress"B . Maria José Lapagesse, elpósa d? .
deroso combinado p6ullstH! .. :-.It'lson Maia l\'l!ichaoo, se- PtChl~S, Og. Zarzur, Aranslnho, reglOnals.9 ue se venllca nes · Isr. Roberto, d~legado do Tribunal '~ 

A <ordem d~ marcha» r e !'I"t'tário.. Canal!, Argemlro, Brant , Arqul sas ocaslO"'s ... de Contas nesle ESlado. " 
cellida pela entidade máxime A. F. C, D. convocou os se, medes . Hullnha, . Alencar, HJ!~'CUI Mas, mesmo que ~ãO eslives- I ' 
dr. \;OSSO futebol e~tollrOlll guinles jogadorcs para os rnsa Lcônldas , Peráclo, Palesko, I Im sem I1Brcadas as prllnelraS p".r· COMPANHIA I FAZEM ANOS HOJE: 

~~~~libur~ ~t~~ar~i~ l:~:~( }r~,~ . :~,~b~:~S. 'ICtjt.: '~r~~;~ ufrt,~~~~~;~:' I ~~irt~~IrI~~droA~'I~~~~~. S~~rv~lll;\O i ::~~i~ll~~,;~;)e,~r seej~~~i~~C~ dCCo~~~ I INTERNACIONAL ;(a:~~~'a ~~~tl~a ~~Je~~~er~:. Sousa e 

portivo.s da capital, . I).ro\,o_! J'rdr n .L" lllns, F(I~Uill'hO. Peei;',; ICi d" e HC·r':lIlc,. neira. all!Uma fi .I:_~lü d~, pre- DE - li snla . (OIlna y,vald!; ,
cundo Justa indlgDtlç,ln o eri U,han" Cilu, Tlac, e Saul. -:.. paratlvos da seleçao. CAP1TALIZAÇAO I sr.. (~rh)s Lelsner, dIgno sócIo da 
térlo ado~a~o Dela Federa. Anuncia se que a delcgaçãCl O Fla-Flu JOlnvllense . A direção da cnlidadc cata- Amortização de Outubro l ~fa~a,aVealhflerlmJOa eCsatrl lmOasdl~srelIPn(okeemS· nJoAs~ ·'i · · · · 
(,:110 Br!l511~lra com rl'laç l1p c31 ;, rincnse seguirá para Curiti ' Joinvilc, 2 _ O ciássico nnensc devclla ter . tomado mais 
a08 J?_gos ua UU •• 11 h ú liii. !)~ ~ '; !! s !!! I!id ~ ror 11 jnr:artnrp~ América e Caxias, disputad o CtcC'~noICa,)s. prOVidenCias de carater No ""rtelo rc alizn~o em :l I de Isa SOCiedade, por suas alIas vlrludes;


MIII~ u.ma ".ez, os .Il\tt'r!'~s- e 5 dlfetores . Idomingo último, ler minou num " aconselhauaS, para, que foulubro de lH:iU,lo'nIll 
R
orlp.a· sr . dI. Acaclo Moreira Filho ccn· 


ses do futebol barrrga SilO 05 trein os do nosso combi- hon roso empa te de 2 li 2. Am 0. ~eu quadro readqulrlss~ a du" :19 ,r;:u;n!~. " ,!,h" ~;;~': Cl oeJntUs'e~,dG :~~ :l~: c;) de lOrc là!nv!!, c 


vilmente sacljJ'jcados pela nado serão d irigid(;s pãlo téc- bos continuam env itos no :!" I"rma (1l111 que se apresentou F T B 
prE'potência d(~s mentore~ da nico CesarSeara, nosso brilhan-r turno do campeonato da A. pela ultIma vez em CUritiba. Im- SI. Edmundo Simone, d;gno repre- . 
entIdade máxl!!!a do «asso, te colega de imprensa . C D. punha-se, J? menos,. um .pro· sentante do excelente l~bol3tórla ~.;,. 
clation' nacional grama de Irelnamento indiViduai .Andlomaco». .'.'K F M 

O campeonato está, assim, 	 para (J~ jogadores locais inte· 

translormadG, em autêntico grantc~ do «~cralch~ e reservas, A I E U8~e~~~~~~'RA~~NZ~N\ . seu notvo 

raide esportivo, cópia [iêl CINCO CLUBES DISPUTARA0 que estalÍam assim, n? mOl11e~ 

do último certame da Copa O CAMPEONATO DO REMO tu oporlt~nu, nas .condlçCes flsl- CM; ·U1F.XTO!'\ 

Mundil1l, onde a representa cas desel.a jas. Ainda mais que, Na 3."· feira. realizou se o . casa , 

ção brasileira so[reu as con. . . do combinado, os mais fracos, menlO de sr. Paulo ' S(heldem31I1pJ ' e
P M Y 
t;eqilências da má orientaçílO Pela primeira vez! depois ICitado o compareCImento dos srs de . fisico, são os "players da srl:a. MaJla de Lourdes Ferre ra ,'San· 
da celebêrrima Fila. . . qut' pas.sou a ser dl~pl;'ta~a membros da diretOria da LIp,3 capital. . . de Ira, fIlha do !I. Cuslódlo de Ferreira 

A Federação Catarinense em out-ngger, na dlstaacla e do seu conselho AdemaiS, devlamos ter se- Band!lra e de d. Talesllla H, da Fer- "G H K 
que aguardava «serenamen: d~ 2000 mett'os, a pro~a má gUl~o o exemplo dos nossos relr~ Bandeira . ,~: 
te» a tl'ansferê ncia da data xlma. do remo. catannense Chegaram os novos VIZInhos do sul e do norte, Foram padrinhos da nOiva: . Í1o .'c!<;: 
do inicio do campeonato reuDlrá Das 11I1118a6 nada me, barcos do MMartinelli" que já há tempo iniciaram vil. o sr. d. Osvaldo BulcãoV,ana'O T I 
recebeu sem protesto ~ nos que ~InCO clu?es. Pelo Pelo v~por da C05teir~, che os seus ensaios, notadamen- e sua espósa iJa. Araci Rupp ;: Bul'~', 
«ordem de marcba" e IIcaba !D eno.s , é esse o numero de gado sábado do sul, vieram os te o Paraná, que está an- (.lo Viana, e major Olyaldo :" lobó': 

J 

de convocar os se~s joga, IDSe!'ltos n8qu~111 importante barcos do C. N Francisco Mar. sioso por se indenizar da T K I Habetbeck e sua espOsa sra.<MiIIla : 
p:adores para o primeiro pr~va. . . . linelli encomendados aus esta derrota que lhe infligi::!os da Conceição N3VdJO Haberbeck; · iíj(' 
"apronto" que será rellliza Se, Rte [) dia da regata, Iciros de Porlo Alegre. em outubro. Je!lgio.o, c sr, José Roberlo · B;ltlP 
do domingo próximo. 'nenhum clube. desistir, o Cl1m, Trata-se de um «ski fl. ': de ln!elizmente, agora é que Gllhon e srlta, Diva deMdó Gu~W 5 V 

Diante disso tudo só uos peonato caturmense do remo um -outrigger' a quatro re a -mater» despertou, con, Ihon. Forilm padrinhos do noivo: , no 
resta aguardar c~m todll deverá lIer o mais empol · mos, com os quais o vetera- voca~dü apres8adamen~e os civil, O sr. RodoUo Scheldenia~lflr~ . 
«t'stoicismo>, o fracasso da g.ante de. quantos. foram cor- no grêmio da rua João Pinto seus Jogadores, que hOJe de· Os portadores de litulos em sua esposa sla. Eisa Scheidemótltél; 
nossa representação Ireate ridos, pOIS O!? conjuntos que f'cará devidamcllle aparelh~d(l ve.rão ..chegaI', para então vr,!!l~droc.onatemrc~clac(b!OcrS 'oüorcreo.mn-_ no religiOSO, o sr. HenrIque Rúpp 
ao combinado da Terra dos se defro~lturao silo os melho-. prmClplar o treinamento do d" lunior e srlta. Adêll.; Lobo '. HabH , 
p ' nheirais res do bstado, no momento. para as pru ximas compctiçCJcs. quadro, que, a 12, deverá bôlso garantido, na séde da ~e(k _ 

1 •• • Riucbut!lo, Mal'tinelli, Aldo, C enfrentar na capital para- Companhlll, Ambas as cerlmõnlas se efetUarall 
A Associação dos eronis. Am.érica e Ipiranga, os adver· ARTAZ nelense a seleção IDcul que ou com 08 Agentes Gerars: em casa dos paiS da noiva, ,, tendo 

ta8 Esportivos, prestigiosa sár\Os nessa proya, por certo Sõbre o prúximo campl'o- já realizou seis ensaios pru- LIVONIUS &; CIA.. no dto ieligioso oficiado o monsenhOf 
agremiação que reune em mandarão à. rala o que de nato hraHileirQ de luteh61 veitosos, segundo a imprensa BLUMENAU Harry Bauer, vig~rio geral. ,. ':. :,
seu selo todos os jornalistas melhor poss~ur,em! proporci,,· tecemos, há dir.s, aqui, Ii- dali~ NGo inlerromp, n; ° paga- Após O enlace, os nubenles ' pàr , 
esportivos desta capital, en- n.llndo à asslsteacla UlDt~ cor· glliros comentários estra- Nuo Babemos que sorte a- mento regular das men88lida- tiram para S~o Paulo, via terrestie•. 
viou ontem, à tarde, o se rlda ar~or.osa e sensacl~lDal. nhundo. o silêncio d'a F. U. guarda o !ute.búl btlrriga-ver'l de8 dos seus titulos. _ . ","':-.1.:,." 

gulnte telegrama ao conhecido O g~elmlO de !toupava Seca, D., no tocante /lO preparo do ~e na primeira . rodada do Em caRO de Inlerru .no, re- ~ Senborlla, faça com que "eu ··n;" 
esportista Arl Barroso, 10cII . ~~~ brlllOll . n.a r~gat" lDar seu «onze» àquele importao- campeonatü ~ac\Onol de 39, habilitem Immedtat8nl'~nte 08 i:l mora!lo uae chapéu RAMENZO~I, 
tor esportivo da Rádio Tupi, CIIJsta, adqUiriU recentelDen- te certame. mas, se nos lor adversa, de- seus titulo•. E' 8uflclente pa- r FALLECI~IENTOS ' ',"o 

te, no Rio, um excelente POQt\"riOl'mente rom endo vemo la agradecer à impre- gar UMA MENSALIDADE para J'\ Faleceu no dia 1.0 do - (O;'rénf~, 
______•______ Iout-rlgger, o que lhe permite aquele mutisl~o 'o di~ to vidência e li [alia dehllbiJida revlg'>rar o me.mo "evitar a . no Hospllal de Carldade,olide/ise oo _T' 'ea' Iro A. de ton;ar parte, pela vez ~ri. técnico da entidade falo~ rã de dos mentores eRt~duais . perd~e?oO edt::I;~r ·:8b~~a~ 80r-, achava Em tratamenlo, o ' noss.o tI 

me ra, em provas DI!SSe tipO imprensa, pretendendo jus . TEO economla8. f': t1mad~ conterr~neosr Davlriõ ~ 
de barco, o que espera fa· tHicar-lhe a atitude, com a - ' Costa Arantes, funclOJiãrlo "it!S:t~ 

C. arva1hO zer co:. sucesNso: t ' ~~ff:i~f:a::a~:P ~~~cae;~av~ M h d & C Possuia uma fortuna c.l- ~g~:~~:d~oo 1;~~O~\~~o.g,r~I!~1IIt 

EIIIJI. CiDI••togrÜn ODEON Ltda. . . I~a au IC~ Inicio do campeonato, aguar- fi C fi O ia - cul.d.a "m 400 ml" contos .;·.. ~c,;:i;;,,'ii 


-- F-. 1602 -- Realiza se amanhã . as 19,30 daado ainda a F. C. D. a .. " 
Hoje - ·6a.feira - Hoje horas, sess~o do Conselho Su resposta a uma eODlIulta que Agências e pals~Sa8IedcO'e,unanocdaisaaJdledOsamUdêeS AC.CACIO' ""MO"'''EíRA 

A'. 20.30 hora. peno~ da Liga Náutrca de Santa a respeito fizera à Federação 	 fiei 
Catarina, para recepção das ins. Brasileira, Representações de Silo José , no Riu de Ja· ' _. .. AI)VOOAOO 

A Ini.r....ntí..im. comédia "gen criçOes de guar~içC~s às provas Francamente, a tudo se nelro, com 86 anos de idade, Consulteis e parecere'
lin. .m 3 .10. e .. qu.dro., Ir. da regata do dia 1a. pÓde atribuir a inatividade C.iu po...1 - 37 d M d t L I I . A '" ' 

' duzld. por Jorg. Fontourl Por nosso intermédio c soli- qU8 até então vinha man- Ru. Joio Pinto - 5 f C~á ~ o O ~s i ea, at!- ' c;õ~s cível, • comerei. I.:e~:e re ~8s~:oard~e n~:~ ,,'Foné: : 1.277 
GUERUAS MULHERES 	 FlORIANÚPOllS contos. __________

fortuna calculada em 400 mil VlJcond 
Sub-.g.nt.. no. princip.i. 


DADES . no qu.1 tom.rio pert. 

• .um formidáv.1 ATO DE VARIE

muncipio. do E.I.do. 	 ;;' ,~,::~,:BOA NOVAI 17P. 


Preço.: Aluga se ou vende se 

tódos . o. .lIi.... d. Compenhi•. 

P~~empr.PRE,,c.rii..ot~. 15$000 Para fi linda esta~io de VERÃO a casa ,,- 145 da rua Frei DIU.ãA, a tna,,
valdo Bulcão, pefay.l marca d.,' PóltrOnl' • .B.lcõ•• 3$000 	 Caneca. Tratar com o dr, Os

",-, Gelerli. 1$000 . A proprietária da 
tariDha d. IrtCjloo c.ntorAlon;o P.ül. do MOINHO Jo

Amanhã i mulher... 	 INVILLE 1> Gh8~P'Qlc} ~ia QIEcrllP .A ~C' wIIorioI. .. d .... Belo Horizonte; 1 (Merl,ilo; _ 
. .. palco I 	 Dal) · - . O jóvem AlonaóPau-' r.' _______I!II____________tem o prne~a:e : comun!cà;~" à••xmas;~:s'ras. 


COMPRA-lI UM MABIDO e lI.nU. " .It,as. qlJe :~aê'aba de receber< 
 la; que cantava ,'DO r'dlO ' • 
corri\ exclCisividaCle, < , . ,' ; que ' vlnlitl,'dêspertando .u.· 


MAIlIDOlBO DI LUXO 
 r.~I~1 P;l~;:U·~:::dOd..:!~ Curso ele admissioO QUE HA MAIS MODERNO 
d 	 . ordena. 

Conduzido • delpKlcl:a, fi·em chap6u, e ."fe"e. próprio. para a 	 Anlba' NUnt~. Plre. e Ar! S.,toralo, p'of.~
Dom1D.qo ••taçao e par. a. f••ta. de fim de ano 	 .or.. do Glni"o Catarine"••, avi.am aOI dll cou apurado tratar·.. .1" a

D.....41.... c-...tolt - • 	 ma malber l'Ntlda d. ho tlntol paI. que le acha aberta a matricula pa... ~,- F.llpe Schmldt, 2<4 - Fone 1.563 ~ _N.... .._. 	 mim. ra o r.f.rldo cur.o. Informaç6••: Av, Herelllo~ 

,,_	 Luz, 86 • Rua Con•• Mafr., 147, Fon. 11417.1"---'i4041iT'--------------------"!A~-~S~-l lm~ :x:.:: r:~~r:o, conrlr· -I1'OICIADDI 	 414 Y_I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Dom1D.qo
http:Sub-.g.nt
http:o�orcreo.mn



