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Os "su~marinos ~e ~olso" 
;"o Sü e o s.eu (Ontr~-vêneho'~'-;; ~ " • ,I,", _ ..• . •. _. '0:,' .. , "

o MAIS ANTIGODIÀRIO DE SÀNT,(V 
.,.: Londres; : 16. (A. r:,a~êíicia riorte_americiana)-Oeféé ;~; 
t1voreal~da força submarinade .que a Alemanha dispunha ;êDiretor-gerente : Altino Flores . 
no Inicio : da atual gaerra poud.. ser estabelecida com ',.. 

Igrande precisão. Os técnicos navais procürnID Ilgora sa
ber qual a rapidez com que o Reich póde colocar emANO XXV Florianópo!is- SeY.ta.feira, 17 de Novembro de 1939 N.7817 
serviço a sua nova frota de «submarinos de bolso». Como 
se sa.be, em janeiro último, a Alemanha resolveu construir 

obanquete vemlolbo 

relevo nem ~urpreendente ai 

Em recente comemoração presença do encarregado de méride... nem do banquete. 
do 220 aniversário do regl- oegóciQs Hans Tballsen . Nada dizem 08 despachos 
me soviético, a embeixaàa Houve decltlrações sôbre sôbre o final da lesta. Mas 
russa ·em Washiogton prepa- o nüo cOlD jJarecimento de certamentE", rio muito que 
rou um banquete que se des- magistrados e congressistas.Ideixaram intacto, algumas 
linava a mascarar CHtOS que não qu eriam vêr, aposto poucas ovelhas desgarradas 
lal08 dos últimos tempos. a- à parede, o retrato do sr. que tOUlaram porte no bro
balando no «vodkll> alem· M"lott/H. agres80r gratuito Idio, o «llrolelârio» encarre · 
brança de UIDa série de do presidente Roosevelt; e gado rle negoclos da URSS, I 
barbaridades. o chele da nação americaDa' lsr. Dimltri Chuvakin, hâ de 

O insucesso, porém, foi al é m de 11110 se fozer repre · ter distribuido CQm 09 seus 
absoluto, segundo diz o «Cor sentar, nno mandou a o sr. numerosos «criados de ser
relo da Mauhih. O salão do IStH!!!! nem mesmo fi .. 1'; ~~ i,,(I vil' >, OR mllnjf\re~ que sobra
festim vermelho ficou .deser- e [ormll![stico teh'gr8ma de Iram, porque o «vodka» há 
to de per~~~~~ld~~~~._~\ .,ex IcU,'!lprirn,:nto.s.. ~ . , ... ' ~~ te~ ~i~o c~o~~mid_() . para 
c epca,o de '-I ve.:l 'vplC;:;CU LÜn I U ar. , ' lrghHu lHl.) uíl lai - a.l ugü l illagoaM Ou aUill f Ulu tj 

tes diplomáticos f'strangeiros vez não tenha gostado. Mas compensar preventivameole 
__ o 08 da China, Turquia e o embaixador iLaliano, coe· o desconcerto dos raros 
Equador - pouca gente de rente, acompanhOU os de- eonvivas que salram da em 
expressão compareceu, a-Imais diplomataR europeus e baixada a 01bar, desconfia
pesar da laIta distribuição americanos que não toma· dos. rara os quatros cantos 
de convites, não sendo de ram conhecimento da ele· da rua ... 

MORRT!'~HB~~gL~~R 11:. • _ . . .. •.J,,~ OU"lnl"\~ i1"\1 
••• u • .........1.'..... ~....~~ I IIr Joao ae AraUJO-,-, ... ,,-,, ..., •,... ..., .... 


cl~~~~~:~~~~r~c:~r) ~enA • NARIZ, GARGANTA 
esploha dorsal das gran · Elp.ci.lilt. cfo (enho cf. Saúd. - Allill«nl. do prol. Sanlon 

des forças maritimbs britá ' l Consultas dl~rlas das 4 as 61 12 horas 

nlca8 é constituida pelas nu- Consultório e re6idência: Praça 15 de Novembro, 10 

merosss esquadras de com·, ~I::.O___________________-! 

~~::~~~t~~;~~ 1 3OO~o Omarcos
a -Home Fleet-, cUJa tarl!la I 

é a defesa das costas iogle ' l I 

1188 e o patrulhamento do 
Aliflnllco Norte e do mar Berlim, (T . O. - A~ência Alem ã) - «A pista dC's 
Norte, e n esquadl"ll do Me· autores do atent~d:l de Munich leva a nossa a tenção ao estran
dilHrllneo, q.ue opera de Gi'l geiro., pelo ql1 e ioi cSlabeieciàa lim a rctompensa de ;;00.000 I 
braltar até o canal de Suez. marcoS, pagáveis em moeda estrangeira, a Qualquer pessoa que 

E, com uma média de 8.!l00 nos forneça dados ou in(ormaçCes que nos possi bilitem odes· 
navios bl'iíâlJicotõ oingrando Icobrtmento dos responsáveis pelo delito, informações e~sa s que 
dlá,lamcotA os mares, o tra Ipud~1lI 5cr d~das às rep resentações diplomáticas alemas n" es· 
balho da Marinha de guerra trangeiro, por quem s~rá paga a recompensa aludida, indepen 
Inglesa em proteger êS8e co· ' dente dos ljOO.OOO marcos q~e a Alem anha pagará aos que 
mérclo marltimo, contrl> a contribuirem pa ra identilicóçãO e detenção dos autores do aten· 
ameaça submarina, constitue tado». 
um problema que requer um -----. 

~~~~~;:: ~~ ~~ ~l~mã~b inv~~i~~~m 

.' lei l1li ..... Selbor,.. I....,. ti OOITllTOSSll Bruxelas, 16. (l! . r ., agê o· 'Ialemães invadissem 8 Ho 

cla· norte americana). landa e procurAssem passar

OS «POM·POMS. Na Bélgica não se ocul · à França através da BllIgicn, 

Londres, 16 - Nestes últi tam as eRperanças de que SIl lá-lo iam invadindo aquelas 


mOI an08, a mllrinha Ingle~a poderia contar com o ime· duas provlncias, p&ra evitar 

aperfeiçoou uma oova espé· diato auxifio militar franco· -a fronteira éste, multo fortl· 

cle de oBvio de guerra, a u· brilâuico. se os aiemães co· Hcada, e as fortalezas do va


.Idade aotl-aérea, designada meçassem a penetrar em seu le do Mosa. 

~r:~~cean~í::s °at~t:cUa!~:~ c~~. ~~~ri~?~:~ ~~:~r!~;ili~g~:.I-----------
quanto o resto da esquadra co-britânico, poderia cheglir NATURALIZADOS 

continua empregado Da sua à fronteira norte da Bélgica FRANCESES 

tarela habituaI. Cootra os o· em um par de bora8, se IÔs · 
 Parll. 16 (A. H. BrasUtIrI'. 
taquei aéreos. a8 unidades Sp necessário. ._- HaluraJl"ou-se cidadão fran

da esquadra loglesa estão Nas provlocias de Braban cês o famoso composllor vIa

dotadas de _pom-poms», ca- te e Limburg. sClbre a fron· 
 neDse OIcar Slrauu. Do mes

mo modo lã procederlm oulrosohões de oito polegadas de telra com a Holanda, foi a · nolavels artillu I compOlllo
Uro rápido, capaz.es de fazer dotada toda 11. classe de pIe· res Ilemie. e aullrllcOl, como 
perto de 2.000 disparos de cauções. Os ch'3res militare~ Bruno W.Uer e frita Rnlller,

de.de que o nlclonal iIJClaIllmoprojétei8 de duas IIbtas. belgas acre'dltam que, se OR triunfou Im IUU JlitrllL 
O mllestro Oscllr Slrauu as

11m exPlicou o IIU 11110 • im
prensa: -- Ouero que lIÜIam 

vI.,.em emDr Pedro Catallo Clínic:a ~édico· ' todos aquelas lIIIe 
• ClrUrglca palies onde 59 ouve I minha 

das molestias da cabeça e pescoço mÚllca que tive I horl di 
poder converter-lU em cldl

ESPECIALlSTA EM dia di França. onde I clvlll
OLHOS. NARIZ. GARGANTA e OUVIDOS liçãO 1116 110 adlutldl_ En

. l1lil1li10 meu pais de origem ..CODsultorio: RUIi Trajano, 18 lacontrar sob doaúnlo lItruDiariamente das 10 á8 12 e dai 4 As 6 horas lllro. nlio tellho lIenham in
R.,ld.nel.: Phon. 1565 11rIII. em Ir It oa IIIII'.m 

cOllllcto com Ilt.12 V-196 

. uma força submarlns Iguai à da Inglaterra, Ilcreditando·se 
geralmente que assim laria com a coastrução de um granopão nosso••• 1de número de pequenos SlIbmerslveis. No eutanto, o pri 
melro lord do Almirantado dccl;trnu ainda !li pél uce peran

Sob êste mesmo titulo. te a Câmara dos Lords que neste momento a Inglatena 
o sr. Cosia Rego es· Idispõe de forças anti 6ubmarinas três;vezes maio l'l's e mais 

creveu, no dia 15, para poderosas que as que estavam em serviço nos primeiros 

o «Correio da Manhã-, dias de guerra. 

um momentoso artigo, Acredita-se, assim, que o Almirantado estp ja arman

que dêste modo finaliza : do numerosas unidades de pequeno porte e grande rapidez 


«Aqui donde vos falo, para a caça aos Bubmerslvei~, mais ou menos id êntica s às 
80U um homem privado que os Est'ldos Unidos fizerom construir durante a Gran
de pão. Dá-me Deus de Guerra. 
aiuda saude para ga
nhá-lo, mas l:ra·me o ••••••••••••~•••••Ge• • ••• 
padeiro o gosto para 
comê-lo. 

O velbo pão de trigo •• G rand e ' i f!'SCO ':;1" ao •til 
ó uma reminiscência. A 1ll·•• para a mu1·i '} (:.f' •baixa do cftmbio, a 
transferê ncia de divisas, 
a balança de pagamen
tos e Q!!t!"Q~ h!H"!"o!"ee, I IjjfL1.iSia!'!í l~:rn !
que me pareciam ape
nas literários quando 

• (O R~lliillldcr V ~Irll) •eu os surpreendia em 

Bastiat, tão sedutor 
 em • A ll/uil/.eJ flão sofrer-; dure:· • 
sua doutrina da liberda • ALIVIA AS CO! fCAS UTERINAS { M :. iiOio(!1'S • 
de do trabalho, impusll  • Empregl -se ( o m vênl~g~m j)(Hil • 

ram a nosso estômago o 
pão de mistura, em que • ~~~b~~:~i::/i~I:I~3i~,:~n~cil~~v~~'~ • 
póde. por tolerância, : ()\~~~io~~m ",":;r!," o f't,r~ " "C,,, : 
entrar a iarinna áe tri 
go, mas oode entra, • E' poderoso ( õin,,,n le ~ Regu- • 

principalmente. por con
 • lador po r excel~pcia • 

tingência, larioh~ de tudo • FLUXO SEDAl INA. rel il ~U1 • 

creio mesmo que pó de • comprovr d/l ~f<cáclf, P. ""ceil c,dô ~ 

serragem. 

Não sou, meus amigos, • porl"r~lxà!e d~~'l~\~~t ~~~(:",.. 

exigente à mesa. Apre
 • se em lodêl a lJ ·1fI<'
cio, é claro, um môlbo ..........~.......... ...

de alcaparras, um caldo 

de camarões, lima alca

chôTra em a7.eite e vi · A ágU~ éH~f~~~~ para O15 de NovO. 
nagre, um pirão de cas Amsterdão, 16 (Havas, agên· p.
tanhas. cia francesa). - Desde o início em arlsAceito, porém. o que das hostilidades :1a Europa, os 
me derem sem esles re holandeses prepararam mi nuc io- I PH.l'i~J íÚ. - Atendt-üdú ijS
quintes de preparação, samenle a inundação eventual I circunstâncias atueis, a emdesde que me trllgam, do território. Para isso deixaram baixada brasile ira n:10 re>lli 
a o calé da manhã, pllo que a terra se s3.turasse de Izou nenhuma c-eri móni,i pe·que seja pão, onde eu água, mesmo antes ae abrtr a511a pss8sgem do SOo onivel'sá· possa barrar manteiga comportas, afim de que o inva · rio da procla mação da Repor cima, como dizia v SLr e.v~ntual nlio encontre terre- pública no l:lrasil , Il 'lst>!undovelho procurador dos no sohdo, sob pequena cama · appnas O i bliudeiras do Bra · 
~l'flaias" , no conhecido da de água, mas, ao contrário, sil c da França . 
romance de Eça de 

Queiroz. 
 ;~~dadeiro e profundo atolei São c-ru-z- a-d-o-re-s--- 

O pão de misiura le A camada de água, que rara · auxiliares 
va·me ao desespero. De mente vai afém de meio metro. Londrl!s, 16. (A . P.. ngênciatanto senti-lo iotragável, é suficiente para impedir a cir- uorte-americana)- De pósitosacabei por eliminá-lo. O eulaçao da infantaria e dos tan · 5ecret06 de artilharia e mu·· {:adeiro guarda· me gran ques, mas nlio permite a. nave- nições. I!spalhados pelos porde rancor, e não é me gação '!te embarcações blindadas tos Ingleses localizados nas nor a raiva, contra mim, e outras de transporte. cinco partes do mundo, estãodo farmacêutico, a quem. As inundaçoes estendidas no entrando apr!:'Esadumente em 
por não mais ccmer pão centro do pais, entre o Zuider- funcionamento. 
- êsse, que por ai se see e. o ~ar do Norte, levantam Muitos dos grandes ,<Iine['s»vende - já não compro barreira tntransponlvel às trop~s que fOl'um requi~ittld0 8 pelobicarbollato de sódio, terrestres. Mas restam ao pais Almirantado logo DO inicio nem msgnéslas nem com as ricas provincias agricolas de das operações, dando-lhe um
primidos de carvão. Per Gronlngue, Drenthe, Frisia, O· absoluto cootrole da marinha co, a oIbos vl~t08, me veryssel, Gueldre e Llmburg. mercante, foram transforma
tade de minha leal com que nllo são protegidas pelas dos da noite para o dia em
panheira: a barriga. Leio águas e que deverllo ser delen- cruzadores auxiliares. Pintaal1lto. a8 estatisticas da didas pelo sistema permanentu dos com a tradional côr cinprodução oaclonal do de fortiJicaçOes construidls há zenta das unidades da mari
trigo: são animadoras, \'~rio!; anos c icfürçadas d~iil.lt: IUOS ue guar ra e roi'tementema8 crescem as do plan o inicio das hostilidades por artilhadu~, êsses navios sertio da maodloca, e Isto uma completa organização de vem se da sua velocidade su
me aterra. campanha contra o agressor e- perior para enfrentar a amea
Dar-8e-~ o caso de ventual . ça dos submarinos alemães. que eu tenha de colocar 

o pão entre as saUda· 

des de mloha vida, eo

tre tudo aquilo que vou CL1NICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS ~ 

perdendo e sei não vol
tará? IIIIMIDIS -laRlZ-BARBAIIR - CDBB~A --DBS~~~~

Colta REGO Or. ARMINIQ TAVARES 
(Assistente do prol. Sansoo) 

Aluga·se ou vende·se ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS 
CORtult.. 20$000- Operaçõe. I combinar ...;;;: 

a casa n. f4!) da rua frei CO;8Ultórlo: Rua Jollo Pinto, 7-Tel. 1461.-Residência 145~; (
Caneca. Tratar com o dr. Os· 
valdo Bulclo. 

IGom ' .. inauguração do. novas ~e~~ de ' . ti ,";
'i'i.~.li·çÕe., oF.erecem~. o ~o..o .L ... ..l. ~ ,- g~oPB:lgÇln a!'~_-'" 

~m; todo. 011 a~,ªO'os - descontos eSP.!tci~~ 1 BAIMQUEDOS- J..t r~beDla. Do~a • llnda i,c:oleção -- ' . 
::.t «ABAII4CBDGBJ!4 ' 

(A CASA QUE MAIS BARATO VENDE) 

AGORA no novopredio à RlJA '..rR AJA NO, N. 8 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:d~iil.lt
http:ll/uil/.eJ
http:capaz.es
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o BSTAOO Sexta·fetra, 17 de Sovembro 4t tOJO 

Manual Prático do Custa um 

Imposto de Renda milhão dePor TUo Re& nd 
~n::ol~ ~m~:':.r~\~:"d~~I(~.:~nlo. de dólares 

toda ali dfclaõu 11 ~...o arU(lo r~rertntc . - c~rc. N. Feirtl Muadl I d Novad .. 3000 - admlDÍltratlvall t' Jlldlc16rlu. - ,~ ob· York, uma cOlllpanhla JapooPODOI ler IÇO(\I d expUClçQOC,rlttca,do r~~,~I!-~eoto (' ~,i' 

d lill "decisões; Formula1'io, com iexplicaç~o::,Ill!!?~(.llo~a ur~:o,c:~P:l::o~
:;~~Ih~~~~uA 

,I!;!-o póde haver saúde com um sangue im- u.~~, riii 'ilIÔ.: de - calculare' imposto ~ ~:; de" ', o~g~~ilZ_~_!_ OB fiêli Llb ri;,' n li ou Campa .pl'cic'eSsos. Leis e regulamentos anteriores.;;<Copioso inhã da Ubl'rdld . O DOtAV I;, lodiée alfabéti co e remissivo, com 50 páglnlls, per · ôbjé lO rol (OO l llUldo com 
pérola~,díam~titê' e peçu 

"~~~6i;jâ, élJ!,rer;\,elaS veias. O ELIXIR DE NO- mitindo, mesmo a um leigo, verificar Qualque, a8
sunto que lhe interesse. de pl'lltai tendojCu, 'ado, le.GuElRA., ,do , p'hilrlll~c.~.~!!C~ }~hi~.!~O ,J()~~. <~~,~i Prii?ço do exemplar -- 30$000 ~~fa~~8~eM~~t~~~::Ní~-:t~~~ 

Siiva Silveira, i om~!g~•.)deptirâtivo ,âb- ,sa~~': Procurar com Carl08 Conceição de alturá por:37,5de ' ~iá'ri1ê ,:, 
Secção Imposto de Renda nesta Capital 12 V . alt.-'; tro, e sua raoricação::i exlglu; , 

gue. •• O ELIXIR DE ':N'()C;VEIRA é mais ..de 	 11 .600 perolas,366 c dra.IIl.Il.!lfl~, 
tes e mais de 'I ::.qÍlilogra>.é.- ' 
mas de prata_ --:l': ,i,um nome, é um S".rMBOLO! 

IUTITUTO "'DtnDI16NOSTIOO: 
CLlfiIOO f ' 

do , 

Dr. DjalmaMõellmilnn
t'ormado pela UniversIdade 'de 

Genebra lSulca) ,', 
(]om prállca nos hospitaIs europeuá 
eUoica médica em geral, pédlalrla, 

doenças do slslema nervoso. Outubro 4 
Foi entregue PIn ltlljll: (Ctlhf'(.~ II<lIl ), 	 . Assis tente Técn:cc 
o prêmio de Rs. 5:000$000, Que cou 
1),... '.Hira. !!~ m~~nnrps !V\ ario e fTlIi Ihpr~ 

, , • mina Silvo, possuidoras da 
 IE,pp~fi~~~~:~o~l~~:Ie;oúde , 
caderneta n. 220:1, cOlltl'mplada no Rio de JaneIro. 

sor1t'io realizado l' In ·j Gabinete de Raio X 
de Outubro. Aparêlho moderno SIEMENS para


dlagoó.Ucos das dOfoCJS Internas' 

Coraç/!o, pu!mõe., ,"estoula bl!!ar, 


estômagos, etc. 

RadIografias ó~sea' e radlograllas


dentárias 
Novembro 	 Electrocardiografia clínicaII DiagnÓstico precIso dils mOléal"'818 ,",ui "iu\:.a.o .,01 ii t ô~v uG ~i'ã~ad{;~
elétrIcos,) 

Metabolismo basal 
(Determlnaçllo do. dllúrblo8 da!

Sabado 
HEALIí':A-SE mais um sorteio na glândulas de 8ccreçll.o loteroa)

Crédito Mutúo Predial, com um 
prêmio em mercadorias no valor de 	 IExam~O~~~~~: Il ~~~~::t~ICOdO 
rs. 6:000$000 muitos outros menOf(!!l . 	 suco duodenal e da b/ll.). 

Gabinete de fisioterapia
Oodas curtas, ralos ultra-vloletu, 

ralos Inlra-vermelho e eletricidade
A estetica moderna quer a mulher delgada. Mas e médica 
linha dcga..,tc c: "souple" é coi:sa muito diversa da LaboratólÍO de microscopia e 
magreza doentia, com os ossos da face e do colo. em análise clinica 
!aliencia. Essa magreza, acompanhada de olheira., Exomes de 58ngue para diagnóstléo ...

I As negociações co . palidez, falta de apetite, resulta da fraqueza do sangue. da .flllls, dlagnO.Uco do Impaludls; , ' 
mo, dosagem da uréo no ; uligue,· ' merciais da Espanha 	 Cumpre fortifica-lo com TONICO BAYER, defea

dendo Q organismo ("ontra ali doença~ e mantendo. ~~Chc~:aZo~d~~k,u~:~8 ~!~~~~tl~: ' com a França 
Madrid, 15 (Hav~s, a agên perfeita harmonia das linha. que é o elemento pre precoce de gr~vi,lez). Exame ,; di! 

dominante da beleza. puz, ".C!lrroti, liquIdo raquilino ' eIcia francesa) - As nel!ociacües qualquer Pi~:q~:=~;E~~~o.eIUCJdliça()comtrciJis com a França cónti
nuam ativamente. Rua FernanJo Macbado, 6 

T.Ielone 1. 95Nos circulos governamentais FLORIANOPOLiSespanhóis pensa -se, todavia 
que é preciso encontrar nov a 
fó rmul~ de acordJ, pois, á seu 
vêr, o tratado de 1936, atual
mente em vigor e Que foi assi	 o. aviões alemã,e~ ' 
nado pelo sr. Martinez de Vel são hostilizedcnnâlasco, nao pÓde servir de base 

para ,,5 presentes negociações' 

Os técnicos espanhóis julgam' Bélgica ,,<
 " 

SfWXELLAS, 15 
IIgêncla francesa) A, 

com eleito , que êsse tratado te-	 (fIavas; ' 
~:.va certos interesses espanhó· :;_____;;;;;;;;___;;;;;;;;___;..;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= - A 

gência Belga distribuiu ; o 
De outru ladu, prosseguem as I seguinte comunicado :_: oncI~I. : -

negociações entre as delegações :publlca.. Uma informação ' 
inglesa e espanhola. Os negoei 	 Senhores exportadores de da no estraDgel~() > fa-~ "; ãlu- ;; 

silo aos constantes .' :VÔ~. 'de \,.'~/ 	 mar por base o Iratado comer Fumos - Cigarrilhas e Charutos uvlões germânicos sôbr.~ le'~~ ::i> 
ciai entre a Espanha e Porlu

adores espanhóis desejariam lo , 

rltórlo belga e dá a . eu' D

gal. I
der que a Bé,l~ica ,\nIO It" Senbor com 20 an08 de prática do CIIIDO e de toda reagido contra .esÍJâlÍ viola · a freguesia em São pãulo, deseja representar fir çõe~ de neulralidadih do;, pll..,TOSSE? BROM.I L mas do ramo dêste Estado em São PauJo, podendo .f<: preciso uma ''lretl!I(lIÇlOoferecer 8S informacões desejadas_ Carta8 por obsé
ti êsee respeitO ; Éexat~ queQuio a .Escritór!o Comerciai TUPAN", Rua Dr. Falcão aviões ger01finicos ./ têUl e.') I ~~ER~~~~~;~~~i;:;o Filho, 151. st>brelojB, 80las A e l'i. hrevoado com ,mtiita ' .f~.E!~ (t a, 

I 	
Caixa Postal t339 - São Paulo ela, princlpli1rill'nte ,;i; OÔ8 ClI. 

Bra~j/~;r08 l 
AU1I.iliai. patriotican====================_~_=-=- tempos.~ >~te'rl'It6rlo, Imos m e nte, a oporaç60 do I' belga, em: teDta!I,:á~:;pâra .1. 

Recenaeanlento de /940 eanç~r mais - rl\pi~~lIl~J1te I 
afim de qu~ ao Estado França 0l1i de }rill!'~E!~~~i . 1I A6UAS MED1CINAIS Novo sejam facultados 
elementos estatl.tico. 
que o Ifabjlitem • en- AHORA VEM CHEGANDO ~ear~ft~~I~~it~:i!I~~~o .: 

de São Lourenço 	 Iren tsr e unJo/ver o. "ran.. vezes; . poré!ü, que •• dere· 
de!J problemft!J nacionais sas .a'úU-aé'í'ea. e 11 ulaÇlo
dn instruçllo. IIl1SisUncia 
nlédico- san itlu;a, preRenove em 	 bélgilB! pe"l'cê!>em ..... maA{lcCllina: combate 08 males do 	 vidência aodaJ, ordem nobraa • . elitr,am Imediatamen
t;> defe$lJ públic.s, movi. te ém jaç~()': E 111.0 POUcal -ESTOMAGOe INTESTINOS nlentos ehumllnitlrrio. tempo a sua 	 vpze~ai~tE!,~:v eIlClo ImedlamuitOIl outro..... 

ta ' das" Í1olià. rOrça coa.Sêde úteh, 11 vÓ., 
rntUlnlos! '.i4 	 trlng"u OI aparelho. ,.rma.assignatura-",~,."i,,:•• , ••• M,," iGl,itrR, ,' , siQIl'	 , ' a meia •·, " \ ~, e " , a: Rru~uçtar.z'doas 	

aleol dar "olta 
(Co"'âhU;Ç~C1 <IH Irnprf!n~,. 

c, ,'" ~ '" ""'~ '." ' ~ÉjGADt>' e RINS 8uni!e;,n) 	 voltar por oDde vi ram . , 
Che!la o tim do anno. 
epoca de iniciar ou relor
mar a ••ignaturaa, AoIni~~m.çõel e p"~aifJ~s aui!lnar .eu jornal ou

C~nlii~ada _.á ,,!!tl:ten re"'Ia•. taca-o !lanhando
C;:âlo' qU. , ~bilQl'~.u; O um váll~ brinde, diriqindo-H 6' Ecle ctlclI, 11 

malol".orqànizéiçàó'd.e públicidâd. e aúqnatur_ 
RUA (ONSELHEIRO MÂFR.lj;;8ft , jotnállata ADibCll 	 CUNIO.\. ·MEDICA 

Mo'caUI inltrnl' dt Duarte o',:''FONE 1350 Rio, 15 IC- M,) - A AuxiU~ ..aS"J'.I~;,~lp;,;i?"':il1-.:);.~.· - ..... , 1111 CI" II Senhor.. c Cclançll t 

C:~W"S:"'·~ U SIC lJ r, .u Otral.
~d~':n,~{.~I 'ln~ba~ ' ~=~"'~I CONSULTORIO : 

' 18 i j.'-7 dlrdor di ·T,lbun, Li"r,- . o COUPON RUI T' I'lno, I - Sob. 
1>-. - __ 	 CONSULTAS: 

J .. ~ • • - ~ 
1"" t.pfc:I" rÇ,m~o plfa lul	 .......... ............ 


j~ .. _ 	 lar 61" coltRI -- ,blOlvtu-o ~ g " 12 c 1<4 " 17 1101"..Â 	

por u1I&81mldlde de "010', A _..- RESIOENCIA: 
AUlllllador. por aeul Id"Glldo, .........-- - .. 	 Av, Hcrdllo LIII. Ie& 


PIIOM: 1»2 
te • tall, ' 10", por 1111 v,&. 

SAL DE CllRLSBAD I IHJj'1 d. u alellçl pilfI I C6r· 	 

AU.nd. a chan,.do. , . : . . I .:.. 1: ''-; __, I . -. eontlrftlOU I l~oI"lç.o do d ll 	
Itln lo IIollltlll d Im tlnll. 
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curtns e longu". é hem o '~' mholo dn rnscl
mmtc N{)w York moderna (' d~·namica. Do
8enhndo~ 1H'lo fallln"u e:-=trlista JtHm \· us~o~. 

OR no\'os mmlt>los rlPJ"t' sPlltam-:-.c PII1 elcgnn 

te~ linha~ ;H·ro- d~' na!l1i (,H"' . (' 111 \"al"in.~ ('Cll'l~!'l 

\ 
iconvéiBi I 

l1 	 1saber ... 
Conta o dr l\fugulIs Hirs· 


C!Jleld' no seu livro, .voltal 

ao Mundo de um Sexólogo» 

que, na ilha F" rmosu, onde I 

reina ainda o regime do iImatriarcado, quando um in i
dividuo fixl'u sua escÔiha, 1--_
êle se dirigill. ao cuir do 

601, à (reote da casa habi


que dari10 Ufllll Ilob d I' 1.(>1:1'111 t.l qualC']USf tada pela sua bem amada e, 

am:)irntt\. rpI'f(' ita :"t·!l:di \-id'lIl t., P st.'n s ihiü acocorado no sólo, vai to

dadc e.:~r(,i1m a-,;:"wga:':tlll \!lna rd-·t·p~:'I. (, dI;) cando numa ~uitfirra árias . 

abso luta uitic!P7. {' pUl"t'za. d(,' ~O IJl. JII l'~ rnu da! 
 monotl'na9. É;;lll cl'ncerto, 

crnissüeri mais tlisttUlh's. Prpl,:o:-; surprehcD um grande
que não tem va 

lor musical e deve f\sseme dentemcnte economicos. Insistw. em ouvIr 
lhar-se à serenata italiana,o novo "~e,,," Yorker", reproduz-se a essa bora, du
rante semaoas inteiras. Ao 
cabo de certl' tempo - vin
te dias - entre certas tri
bos o amorosl' deve deposi
til r seu instrumento, junto 
Cl'm outros pfl::Sentcs. il. 
porta da cusa ele sua eleita 
e. si ao nllscer do sol, en
contrur êsses objetos no, 
lugar, fica ciente de de que' 
SUII propoHta foi recusada. ! 
ou, em outros terml's, de I A d,·hilidad,~ 1"'1'1\1 ' ''\('11- as rOI'<:as (\ aS l'("n·...:.. illl 

que «levoII lima tábu!!». \ .. (. uma porIa .")('rta lHunízando () o l'ga 11 i:'dll ). para lodos os llIulf's . E' 1'0lltl'a as pnfl'rllli(\:'ri,·,,; . 
' 

( AR repres:nt~ ções teatrais pn~(' is() rpvigorar o orgullIs

I
no Japão aiio excessivamen mo. O Hiolollico FOJlloufa. MEDICOS ILLUSTRES 

O RECOMMENDAM:te longas. Oulroru. um espe rpCOIllIlH'lIdado ppla lIH'di
I) l·rn f. A. Aw:t rc;.!'e.-.:i!o .!izI tácuIo começBva às dez bo· l·illôl hra:;ileil'H, d(,sp(,I'La (I 
. • :\111·...111 11'r ('liIpr.... ~tlth)nHII 1110ras. para não terminar, se apP('1 it<", (ortalecl' os IlIUS 1I11'lhOI"l's r.':, ultutlos nn dinit'u

não às onze da noite. Hl'je I',,,il li p n' lhlraúo Bi()toni t~oc ulos e os IWf\'OS e euricl'meçam apenas às quatro Funluura." 

da tarde . A m!\iori'! dos euI	 11111'(,P o S:llIgUf', r<'stilun 
rOptHirs niiv ':uüeieg üe ficar 
num teatro japonês mais do 
que duas horlls, e li singula 
ridade dos representações BIOTONICO FONTOURA 
ali é que os papéiS femininos 


OUÇA NO $IU RADIO OS DISCOS VICTOR continuam, em grande parte. 

a ser leitos por homens. 
 07llllÚcmyUi~

Adquirindo o "N.w York.," (om. 

novo ",jc.k-up VlefTofa" V, s. ,otI.. 

ró ouvi, no ••u ,adio OI dhc.•• 

Victor d. IUO p,,'.r,ncla. E... 

coft'lblna~ao Ih, proporclonant 


'....•~ .....................•............... .....• . . 

, -, "'''''' ':. .. .  "ma apr.c:iav.' .conomla, pai, e 


"Pldl-up Vldrola" .,•• ,.nde v.n~ 


tlldo 80 ...inlmo p'.~O .....lv.1. 	 (ia. de Transporte Brasil Ltd8. I (asa Eledri(a " : I ~~ \; 	

INSUBSTITUlVEL 
Séde FlorianQpolis 

Pora 'rr1taçõ•• eonJunct1vaea PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS vende medidores e - con.ecutiva. ao lumo. á vlgiUa. 	 installa os «quadros;'Viagens regulares para Itajaí, Blumenau,
ã. Yia'\icn~. ao! ba:nbol!l de pis

cina e do mar. á lu:ninoli.dade Jaraquá e Joinville, em confortáveis 
 para. os mesmos,

CL.NICA DE CRIANÇAS 
.xceB!I!va ou doliclenle. ao ...en- ONmUS DE LUXODO 1t:'l • " poeira. lJ.tJe dlariamen· P~r~ Inll'rm~ç('jes procurem os agentes nesta praça: Preços modicos. I
te alguma. gotla. d. La't'olho.Dr. M. S. CAVALCANTI 	

RUIMACHADO & elA. Joio Pinto, 14:Formado e com o Curso de Aperfeiçoamento em H'glene Infantil e 
Pedt"trla pela Far.uld~de di' Medlrina do Rio d~ JMI elro 	 Rua João Pinto, 5 - Fone 1658 Serviço garantidoCbefe 	 do S.rvlço <le HigIene Infantil do Centro de Saúde - Ex


Al818'cote d08 SaDatórlos clD!antl! de Nogueira, e 

'Bela VI.t'i, (Corrêas) 	 403 -,.r-----V--~I'!!!!16!!11:.:25v.-IO 	 < 

DOENCAS DE CRIANÇAS -- REGIMER ALIMENTARES 

HIGIENE INFAI'<TIL - PNEUMOTORAX 


Consultório: Rua Vítor Meireles, 28, das 2 às 5. 

RES. AVENIDA HERCILIO LUZ. 155 
 .. . o Snr. Rogelio A. ,: . 

Yo", ... PaY.lndü. Urugu.y. ···,LAVOLHO79P 
certificap. 4RA OS OLHOS 

"~~r::"h t : ./, 

tiempo':.: êf..Curso de admissão ENFERÁlí: 
An!bal Nunes Pires e Ali Sartorato, protes- I 08. MIIDBL B~gnlO 	 ó'ÀoESVI:. 

NERliÁa.sores do Ginásio Catarinense, avisam aos dis Côn ,'óioCLINICA GERALtintos pais que se acha aberta a matrícula pa e fruco.VIAS URINARIASra o referido curso. Informações: Av. Hercilio do' "ELIXIR OE NOGUEI


Luz, 66 e Rua Cons. Mafra, 147. Fone 1167. Especialista em molestas RA!!. d".plrecio por completo 


414 v-H pleuro-pulmonares (bron
 e.t••nfermid.d. 

chites - asthma - tuber "'00. - Roaallo ,.. Voipe. 

culose, etc.) Vende-se . um>' 
Consultorlo: Rua Trajano PIANO. piano, «Bord-; . 

d•• 14 á. 16 hor... em ótimas condiçOcs. Tréitar ".à<' 
- Phont 1595. rua Esleves Junior, 48.-

347 SOV·~i! 
• As dôre5 desesperam e amarguram a vida. Ma 
é ab5urdo soffrcJ-a:i pacientemente, quando .. 
tem á mão um rcmedio de 'efficacia garantida Incub.dor. n~tl.lr~ 1 
como a C~fias pirin:t. C;;.fi:tspirina não somente Certo pâRsaro da 'Auatl-A· 
.Uiviól as dôrcs, como reilnimA., "estabelecendo • lia, chamado «Ieipoà"~ ,:de8-
bem estar normal. cobriu o meio de .· inc·IJbli r 
• Seia precavido: tenha .empre á mão Cai.... 	 seus ovos sem se ' incomó
pirina. 	 dar. Seu processo', oooslsto 

em coostrulr um envoltório 
de matérias vegetàts; k IiÔ • 	 dre8, deotro do qua\"encerrá 

P~r. os t'em;rit,,;Jos ,Ie 08 OTOS' ":"" }tF" 
Cp!ias/liri"fI pr"ll'1(iJII) 
('o., ~lJt", CEI.O
PlIANE. tA:~~~n:~n~:~:;~ eu~:8 :~3~ 

uniforme e :atuam ," à lUiu '·· .de iDcu~ad!,rà8. ::"i;y 

. i FlISPIRIlf4l iàOi~~i;~ do Not. 
. ' :..,.......1...... __ •
a

O IIMIDIO DI COMFlAMCiA : (~ 'c, ,, ' ............. . 


co"tr. DOIIS E IESFIIADOS~;>'<,:~' .-~ ~~if>'; SYPHl.1S1 
'.U,\;iC"" ..... ; • d .... 

56 Ebn ... Net-n 

Caaa para alugarGONORRHEA (HRONIA Alo••-.. .,.r••oradfa d. 

Mio .......e I A. ICteDOIa PI'OIJ'eCltu e ... ama r.mma a eMa D' 20 Ih fll8 


NOVIDADB q.. resoli.a O 1ft ouo. =r:r:-';;D~C':II~~ •~C!,:~ 

' lVEO lWECATORINA .... IV .... ~POST1-:110, Outa pua: F.1De 8cbm'dl (BeI,"••o Am'

C~ r\L 1849· S. PAULO !s:o".tO). w ... 
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'1 	 U EB ADO-Sexta lt:lra, 17 de Novembro d.e 19$ 

16 Matriz - Rua Conselheiro Mõfra n. 8 	 Filial - Ru! Trajano n. 1 

COillpanhia C Allanca ~a 8aía-:- 1SSA~:UEN! SGA;UG;E:N~=O;;l7" I~5é{fi::.:~~;ti'~i1i:~~~i~~réi~~;'~~s:~~{i!~~:: I AdOU:Jam'·rªiD 
ti I rinho. 32.- Florianópolis.-Estado de Santa Catarina. 

Fundada em 1870 Séde: BAIA (Flrmula Ilemã] 1''''''!JD~85~---------'~:llJ'''v.-_~~~--1 macâco-- - -.--- Dolan Jesse Ns"gel é um 
Seguros Terrestres e Maritimoi3 Banco de Credito Popular e chimpanzé recem-ntlscido que

muE~d~ u~~c~ l~rt~:~~~:~I~~ "caba dtl ser adotádo por 

lontc05: Phosphoro, Cal- Agricola de Santa Catarina ~:r~~m N~;:i~gic~U!lU~:~a:n~Capital Realizado Rs. 9.000:&JO$OOO 
Capital e Reservas 5n.058:377$952 cio, Ar:'leniaio, VaDadato, Sociedade Cooperativa d. R.sponsabilid.d. limited. de HoustOD, Texas, e 8Ua. 
Responsabilidades em '9'>." ; ~ .188.652:899$714 d;'2~~~~~ ~~~a~:;:!lO fim S"de proprla - Rua Tra;ano n.O 16 ~1~r~St ~e:cn~~~z~?~go VI!ê~
Heccila CIII 193H 22."/1l6·1113$ \48 
j,tivo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:79 1$813 1 - Lev~!\ !&~C'ntú I(e.a: FLOIUANOPOLlS ses. Seus pais. Jerry c Patsy 
Sinistros pagos . ;;.094:715$170 das fôrçB~ t ...olt. i:11tnedlil Fundado em 1':J:!7 procedentcs das Relvas afri-I

II do appetne; , Capital I ;)5:000$000 canas, loram hospedes do 
:;a ·-Des3PP8r~dm~ntopor Fuudo de Reserva 54:045$6b/j zoologico de Fort Worthl A 

completo tlu dôres de Ct· Correspondente em todo o paiz certidão de nascimento que 

Diretores: 	 . tn!o~nl. ~ n~"'''<l'1 Empiestimos - DescüiitüS - CübrãiiçaS ~~I~~~J!~seSOJieC~~:~:~u!~~~ 

Bens de raiz. (prédios e terrenos) • t 7.186:2411$949 

IIII b~ç~
l'rancis(Q JOSé Hodrigues Pedreira. Dr. Pânlilo d'Utra 

Freire de Carvalho e Epif~ni(l JOSé cle Sousa ;:~';;~(;~oo~~!~e:)s~I~!I~~J ~!~ Abona ~!I~~~ESpO~I~ro~A~;~;~J~~s juros: te N~la~eJ~~i~oé'um dos pou. 
. 	 mlie:redmeotn de smb()~ nB C/corrente à dispo~içllo :2% cos chimpanzés natlcidoSDO 

~eX05; C/ cnrrente Limitlldtl 5% cativéil'o que conseguem so· 
Reguladores de avarias lias principais cidades 4 - Aal/menlo de peso C/corrente Aviso Previo 0% breviver. Sua mãe. Patsy loi 

d3 América, Europa e Alrie:!. ".ililiic!O '::c 1 • Õ kllu~ ~ adquirida não !Já muito peloI O SAlliltlc!wl ~ IimallUI1' t l'HAZO FiXO .hlrdim ZooJogico Hermann,
I'Ide descoberlp sdeotlllca. - f I......eit· llJ"~"'; ti .. Hou~loD. 110 Zooiogico d" 

Agentes em .florianópoliS Ol'ltll~11 01.' dr Manoel 50~ f por dc;ze meses iOfo Fort Worth. Poucas horas 
' eg dI:C:>~i~ ! Jlor doze me8e~ com rl,ndll mensal tiV~% depois de hllvl'l' nascido seu 

I ~ , liIho. abandonou·o, e o gutlr-CAMPOS LOBO & eia. II -. - Administraçáo de predios. ~~~~ ~:!áe!iotl~o~~~ e~~o~~~tg 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 O ELlXI R Accl·itu procurilçi\o pllrU qualquer recebimento em casal Nagel não tem Iilh08.' 

•: DE NOGUEI RA Hepllrliçiies Esh.ldUIlCS e Fedemcs. O trl!v esso animalzinho ci· 
Caixa postal /9- TelepJw", 1083- End. Tel. • ALLlANÇA> • conheôdo h. 63 .ono. I{eprest'nlllnte dll Caixa Economicó. Federlll para 11 vllnda verte se agora extraordinarla' 

~ como o verd.deiro das A(loliceR PernillI.bucanas. mente. O casal Ntlgel, qUéEscritórios em Itaiaí, Laguna e ~ ••pccilico d. 22P. 	 v . :?:l lhe digaHztl a8 mesmas , 

Blumenau. Sub-Agente em Laqes • , f",~,:~~L~I~";h... ra hum:ni.u~e: ~m~r~~~~~~ri- . 
""',,.•h"m"',mo de encher as condlçõesle· 

56 Elixir de Nogueira 	 gtlis para adotá· lo. Nagel con; ',:;I verteu um dos cant08 de sua'. '.' 
ca.sa em um aposento inttlD; 
til, e nele Nolan dispõe de 
uma pequena cama para dor~ 
miro suu figura "já tão po~ 

_ _ • _ _ __ _ . . _ _ .8 _ _ _ _ . ______ 

OH. RICARDO 	 pular que à casa do ctlslIl ... 
Nl.Igel alue uma corrente con'i~\ 
tinua de curiosos para ver: 
Nolan Jesse.GOTTSMAN 

Ex-chefe de cl/ LLOYD BRASILEIRODeclarada céga pala nica do "PATRIMONIO NACIONAL., Aluga·se ou vendé ~s• . 
Ho~pital de LINHA ARACAJUtpORTO ALEGRE (Para o N61'tt- a casa n. 145 da , rua -cf frel 

00 Sábado, e para o Sul na quarta feira): cCOMTE. AL· Caneca. Tratar com odr. :. Os~Nuernborg CIDlO-, .COMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLO valdo Bu\cão. ';;~ 
LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO_ e «MIRANDA. 

toda avida mas (ura
(Prols. L. Burkbardt LINHA RIO/LAGUNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO>. 

e E. Kreuter) TUTOIAIFLORIANÚPOLlSda pelo 'Cialenogal' n FRETES DE CARGUEIROS
E...peC"iulisla em VAPORES A SAIR: 


A abaIxo lIe"iDlldll, Arzeliodll Oliveira, resl 
 PARA O SUL:(. inLl'!Jil1 GC1 a[
denlé .. Avenldll 20 de Setembro, em PelotLs, R o ANIBAL BENEVOLO: dia 22 para Hio Grande, Pelotas 

Grilode do Sul, declllrs: tl Po~to Alegre.


Alta cIrurgia., gyne«Vivendo de esmolllp, •devIdo lIO m.u estado PARA O NORTE: 

d~ ~",.JrJe Que nAo me permite tr6bfllhllr, bato em cologla (doenças de COl\1TE. R1PPER: dia 18 para Paranaguá. Santos. Ric, 

lodas as porlM em busca de ~U~lenIO parI! mim . e senhoras) e parlos. de Janeiro, VitórIa. Salvador. Maceió. Recife, Cabedelo. 

pml minh~ fllh 'uha de ;) aD03, de nome ELOAH mul CIrurgia do systemll Natal. fortaleza. Tutóia S. LuIz e Belém. 

lO dOeD ! I"h~ Sil.lltlclI, deede 110 n~fctr, mlohil filhInha DEfENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO PREFEREN·
nervoso e optrações
fiCOU completamente CEGA; dormIa noile e dlll, e mal 	 CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 
11 e alimentava. N€III1R trll!e estAdo, vlo' ll umll cll'ido!a de p!6~H/)f" 

C"Jotlulrorlo á rUi! TraJa
doida pela $Orle CII p~QUeDII, mlndou comprar um DO, 18 (Ollll 10 ás 12, e 

Agência- Rua loão Pinto. Armazem - ~~I 

vidro de eGALENOOALc. lIcoQ8elbando· me que tra 9 - Phone 1007 12- PtlOne 1338 


senhora, dss muitllS que me lIocorrem, a qual, con· 

des Ió iÍ8 16,30) T~II!' 


IlIs!le a menina com ê.~ 8e rerréd!o. poiS tinha a cer· 
 pbon~ - 1,281> 
teu de que ela fiOllrla bt) •• Blltlt/lnte descrente, mas Resldencla â rua. Es· 

muito grato, recebI o remédio, pois há mala de <tlê, teve8 Junior, 20. -  9 H. C. DA (OSTA - A9ttnte 

mellell I~v.;vél a Cllll1Ç/l na Sanla CaBO parll filzer 'l'elepbone -- 1.1Jl 

ourativos fi6m re~u1r<'ldo IIlgum. e 16 me dlzlém 

qur minha fllblnh~ ficaria c1lla para foda a vida. 


Deu~, pc.ré\tl, é g:IlDlle e permllto que 11 mlnhll 	 ME.U AMiúO, PAR.~ TOS5(S tUt UM Ol'l1MO DEPURIlIVO I 
ELOA8 !lclIlIse radicalmente (urlld" apensa cem 4 .. . • Ora Noemy Valle Rocha. SO I\(ME.Dio.

vldroR dê'lIt r.bençoéldo remédIo ..OALENOGAL,., que 04i"íca em Porto Alegre. aflijst • 

me fonm $empre doados p,la mesma ollrldoaa ae .. o "ElIlIR Dl .0GUlIR.... 

nhorll. Hoje, /J pequena enxerga perf,.ttllmente bem 
 é !..Im opU

mo depu
rativo do~~:ret, ::::;0b:~~ac~t~o~~~~r~ ~:!~f:d:n~ollal~!ra e :~:: 

expreaello ,da verdade e 11 cUIa dé mlriha filhinha é 

teatemulib~dllPOrrnuitlsalmll fdmfllu ,, ' desta ; cldade. 

que "dlárlàniéate ' me limparam. "per ,,18!0; ., póde fltZ8r , 


, dtle;;ouaoqúé .lht ('onvler e DEUS, pmolraque tle 
j 'ah!a :.para{lIalvGfmUltdl criaturas jnfelfze~ que por ehl 
"·'àe ;"arrlliítilDllt/ _<:,.., . ,,' ' ',. ., : /. /,:',: 

AiultN/a Oliveira. (firma , I ééonhedda peló 
""rio Dllrlckflto R.~~~~): · ., '\ llí";:;~~~=:::~=:::=;-il 

O .OAlCHOGÃt~;;é ,;5 "viõ~ I Our ado •• r't 
con.r' .... d'Pll,.ilõr. I~.1!,17~' \~'6'je.~e ter • Ct'I~~ª 
cll .Iu~r reault.dõi áu~"rleill:léiil.a COlIJO ••1. que
.1lI ••r" • qUI cllve" i1Cár b"kl ' arev"do a. m.n o'la 
ctn M.Ae3 .~o.... qlll .DCClD,rarlo •• .""cla 
d.... ara.de r"l6clJo • I.r••lta d. a•.(&d, de Ifva 
nlbI.bN. 

BDooDtra..e em ~od.. a. FumAoI.. 

do BraaU e Rep6bllcu SDI·Amerloa..... 

N. 64 Ap. L. D. N. 8 P. - N, 911 
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I() B::;·s t a (i C) I 
D ia.:- io Vi?Sp. -ni~ti I 
!t\H1HuQt.u e U rtlclU1:1I • 
ru J 01\;i 1' lulO 11 . 13 

N" CflpItC/ : 
.'\1:1/0 tU$liOO 
Sem~lI ! ~e ! 2$OOO 
'frlm"8't . 12$000"(1, ISUOO 
Numero 11 vul.o I~OO 

N o InlalN 
Aooo 
8eme.tre 
Trlme.tre 

Mouoolo. mt>lIlaole oonl,"cln 

Não era 
fácil 

Não era lá muito simples, no 
século XV, o trabalho de fazer · 
se ouvir a a.ooo metros de dis 
tância . Este era o alcance de 
um megafone qu e se ul ili za ra 
então na Ilália, e que fazia as 
vezes do telefone dos nossos 
dias . (.,!uando um senhor queria 
chamar o criado, entregue á,; 
fainas rurais. abria a janela . 
assentava o megafone sobre o 
parapeilo e emitia uma o,dem 
que se ouvia a considerável 
distância em dias;l e ambiente 
sueno. 

Zino-pads
Dl'Seho// 

, : I (n/' C'I'fJt'"Jdo 

'aaDh\,·~~m 
se.pre

Fm bvuna Beach. Califórnia. 
OI -homens da colónia artistic3 
chegaram à conclusão de que o 
«bridge> nlio constitue precísa 
mente o seu lorle. Nao é pessi· 
mlsmo: é ' experiênci~. N.Js últi 
mos quaho anos as mulheres 
ganharam sempre os torneios 
de .brldge. orgar,lndos contra 
OI Individuas do sexo barbadü. 

Quer ser feliz ? 
Emnegoclol, amores, ter sor

. te, saúde e realizar tudo que 
deellJa? Mande 1$100 em sellos 
e escreva ao prof. Omar Khlva, 
CàlX'l POltal, 407, Rio de la· 
nétro,' ·que .Ihe Indicará o melo 

,dêotiler" lrlumpho, prosperlda· 
.rdi.~.:fO.rJÚn·l . e '5I iíúde.J~'11110 . hellltl'. 

Dr. '",5tO"de · 
r.l. 

. MEDICO . ,' 
- .....,:.--!;I;s- , 
- ....... <Qt&JLlOIJO 

RUI VIctOf Mdrctlca 11 . 18 
.. IO.I! • dII I ... 1Iof" 

Tel.,'" 
Rutdu:la: VlaCODd~ Ooro 
7 PrelO. 4. - Td 1661 

L- ~ ~~-------

..............................•..••: 


,i [mprêsa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e" i 
• Transporte rapldo .da p ...geirol fi cargas com o vapor «Ann·· • 
". unicamente de cargas com o vapor «Max....,.\.• .•'.." -._ -- - -- - - ---- ----li•.' SAlDAS MENSAIS DO_~:T~ DE FLORIANOPOLIS I.~ _ 

Linha Fpolis.-Rio de Janeiro \ Linha Fpolis.-Rio de janei roI Lir.hü F!oria nopo l i ~ 
Escala Itajahy-S. Francisco Laguna 

• e Santos. Escala Sao Francisco ' , ." 
• Transportes de passsal;:eiros -. . 

• e cargas. I Transporte de cargas I Transporle de cari:as. . .-, 
~ • ~c 

'~lole~tia8 dos rins e coração 
o TONICARDIUM tootco dos rios e do coraçllo limpa a : : Paquete ·Ana- dias S e 23 Paquete «Max' Paquete «Max.I I 

bexiga, 08 r108. a8 neplldte., areias, eollcao renais; augmeola a8 
u.lnIlA. Tira 8S 10cDações dos péS e r0810, bydrop..j~s, IlIlta de 
ar, palpllações, dOres do coraÇao, aSlbma, broneblte astbmaUca, :..... Saída á 1 hora da madrugada. dias 7 e ~2 m'l dias 2 e 17 I.~ _-·
IIrterlo·.cloroso. 


Hemedio8 das Kenhoras ;o~ba~~q~~ ~~ ;~~~sp~!~a;:~~ Saidas ás 18 horas p. Saidas á 1 hora da 

E' o tonlc!> ulero-ovllrlo SEDAN'l'OL que restllue a saude 'd madrugada. _ 


perdida: pela ancmla, paUldez, magreza. lastlo, nOres brancas. peras das sal as. • 

re~ulador dus vislt8s, cera das doença8 do utero, o"arlos. evita 

as bemorrbaglas. aol08 e depois do parto; eootra todas li" eoler

I 
Ordens de embarques até ás I embarquesI,a. Ordens de até I Ordens de embarques até •

mldades du . el,borRo de qualquer Idade. ' l 2 horas das vesperas das ás 12 ho ras. I ás 12 das vesperas :.' '.
Le~ÕC8 do coração (:3 asthma saídas. das saldas. 

Use a CACTUSGENOL EBpeclllco do dr. Klng Palmer, - - --- ---- --- - - --- - -- - - '- ..'-. --- 
cootrtl bydropslao. pés locbados. lalta dc ar, palpitações. bati· 
meoto das "CIa. e arterla., bl'Onncblte astbmtltlca. aneurl8ma, II :: syphllfs e rhpllm~ t! em~, ! ~~ ~e~ l CR r. !!!!.<,~, Hrtne~ ~,;,:~ft:'l~ft ~ e dõ!"~~ 
DO coroÇao ponladas DOS rtns e Inchhçl!cS. i Observações: ~:eia~s~;~í~~t~e~~p~e~~~?~;~;' d~O a~~~~l~~~ri~e dvaacc~~l!: I 


E' expressamente prohibida a acqllisição de passagens a bordo dos vapores. •
A 08 fruc08 e COll valescúutes 
Devem u~ar o STENOLINO. Que !az engordar. augmeota o : «Rila M~r~~~. o movimento de passageiros e cargas é leilo pilO trapiche silo • 


vIgor dos O1usculoH" dos ner"us. Fortaleco o sangue nas pea· 

S08S /loemlca• . Evlla a tuberculose, clcalrlza os pulmões doentes • Para mais Inlormações, na séde da • 
com ponladas. to sso. dure8 no peito o U88 COSl88. peroB8 Iraca8 • Emofesu Nacional de Navegação Hoepcke • 
cODvalescençA é rapid8 . • 1 á rua Conselheiro Malra n.' 30. =-IIngutl sul&. , ura a oeurastheola, o dosaolmiJ e a dyspepsla, e a 

ByphiJ1i~ - Pnlln - R1H~lImati8mo :_• .~~•••••••••••V _ç;j ilii• ••••A ............ 
Green, cura mde. tlas do sangue. "ypb ln~, eczema8 tumores. 
dHrthroe, e~p!nh~:e , f!stulus, pUigãÇÔêã, ~e i:i1a tõ , Cá DCI'O ll, et;cro
fJ~~IB: :::~~:~ismo . Unico depurativo que limpa o corpo, tonl-

AS PIROCHETI NA (Elixir de Carobal do sobio dr. WlIl1am 

Aten~ão !Doposltarlos: todus 8S drogarias de Silo Paulo c Rio. 

Consertos e limpeza 
 (arlos Hmpcke S.A. 

de máquinas de escre
ver, consertos de rádios,AS SENHOHAS J)EVE~1 USAR ~;_Matriz: FLORIANOPOLISserviço garantido. ..

Em sU J t" lI ~ te Int!rr,a ~ 6 m entc o MEIGYPAN, de JOSÉ GALLIANI Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul, Lages.
grRndc p(·der bygieDlc1) , c ,' otra mü le 8 1i 8~ cúnt"g!o ~,a6 Mecânico-ele tricista Laguna e S. Fr&ncIsco-MostrO/frlo em Tubar!o e ~U = pI!IfS8, IrrllbçÕl"a vcg n!ih, corrln; "nto6, mole! Rua MeDi no Deu8-19
11'1& u,croV,' gin8Is, mo!dle ,. ú toda 30 te de dOf'nças 30v-19
locR !H e gr<l o J~ .,r,; !!~ r"BU v 'J Drog .:.TI<l P t!. l h ~ cu , RIO REFRIGERADGRES ELÊC:nuC0S 

AS CHUVASI 
AS !t.1UDANQAS BRU S0AS u E , 'J';,\lP.I!:HA'rU IU\ 'l'H.AZ,J.:.:M c.:OM

SIGO UU RESFRIADO. QU E. QUANDO MAl. COMBATIDO. 
PRODUZ UMA TOS ·~E IMPEj·.,TINENTE. O QUE EQUIVALE 
DIZER - CAMINHO AIlERTO PARA GRAVES ENFERMIDA
DES, TAES COMO : IIlWNCIIIl'ES. ( :,\TAltltIlO I'ULlIIONAlt 

DOR NAS COSTAS 1: NO PEITO. DI,;t',\lJI'ERAM ENTO E UMA 

FRAQUEZA GEltAL, FICANDO. P ORTANT O. O ORG ANISMO Segue o exemplo 

PREDISPOSTO PARA UM D08 MAIORES l' L AGELT..oS D A das beldades 


norte -americanasHUMANIDADE A 'fUBERCULOSB 

USAE O GRANDE TONICO DOS PULMôE' 
A hdt:l. íI tão ,l lr;1.<.'nl C: t lJs n IJt(C· 

;unt,:ri(,UI,I'; i: müi tu ;l "' L1J p rimo • • 
r ,1'.1 (.Ir .\Ctl: r&z,u:ãll- C no~ E:.t ....Ios d•• .em preataç6et-Garantla de 4 annO$ 

D OIS mocu/os (de 90 e de /20 litros)~.:,'i~.~~~~~':'~:S:,~~~I,:i~;~:,;:~~:~~,~1 . ambo, de· uma'i. eCODomIa Iwpr.bMdt DIc, POli, ltII , .. 
boras cÓD.óm~DI . m oa ellV1l1o I'lectrlc. cio que lUlI 

(trro de tDII ODlIDiil tm 2 boI DI :le lI&r,vIÇtl. 
VINHO CR[oSOlAD~ ;1 lllll c lI lllinilJ" \,j,' ~, .. P.u:l um 

: ~: i ~ : ::~,~~~; ~" ~ "d:~r;~~tI : :an~n' !;~~~~~~ ~: J 
DI Ph . Ch . JOÃO DA SILVA SILTEIRA 1.1 ( .tI(.-~ (r.l(:l"is .lC.hIS n o s ESl ilJn\ Uni. Mantemos emd.~pós1ttitodft.~ ; !,:s ,:. p~lll ;~bre


J II... q ue illft:n l ,Hl1 \,(.'nJlT-!>(' ilC! U I 
 salentes e mesmo mecaDlsÍllÔ8 ; (loÚlP~e~~a, 
QUE FICAREIS FORTE E ROBUSTO 

rrtr,,~-RECONS'flTU 1:. TE DE 1.' ORDEM 
',,11 ~í~?:;~~~t~~!~!:~~:~~~:~:~~![J~!~:.~~r::~~:!:~ IPODEROSO FORTU'ICANTE ANG~'C sutm DODserladoa rm :'}ao Pnulo 011 ao RIO de! J,,~lro. 

E" IT A A APPAfHN( IA r) ~ PINTUaA 

VENDE·SE EM TODA " PUft '. .' ... _< ." 8.............•....,..~.~.Ô'••'•.•.......... 

Mio ha FERIDA que resista ! Fáb,lcI de leEld~s e 'Ar;J~f:I"os:s[~e Borrlcha ! 

CALENoútÃ
o
'ONCRETA : .' ~a~aPlvl ,!Ltdl. : 

ti melhor pomada para feridas, queimaduras e •• Fabricar.tê-s;.do!.;!amolol aap'âtos : 
ulceras antigas . "'déAjórracha 

NAo confundir com a pomada commum de Calendula. '.. .' . '. •• 
Exijam CALENDU~:a~:C~~~TA em todas &1 '1, WI Oriêrital" • 

Depoaltarlo nesta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO _ ' j ~ . e ••..
R.. ""...lh,l........-16 . : .. Caçapava.. ! 


.~~NS.- COMERCIANTES E F,AB~IÇ;~NTES I "..A ~~!~. E. tabeleclmenlo Indultrlal em ••• 

-REPRESENTAÇAo. • . CACAPAVA -EST, DE sAo PAULO 
Flrmlldonea au ltl RePfuclltaçao de qnlquer "t!rl) o •• I I11III f... II .... UrralllZIII EM Slrll" 1t •• 

produto de bOI ac.tllaç o par. as pra~1I de 8AO PAULO e COIlUII BDI BOLAS DB BORRACHA 
RIO DE JANEIRO; dl,se Ótll'llll r~!e'.lldu plltl~lIrtl. co...r· • BMIrII6r lr. _ d_p6allo .. 810 Pawo: • 

tm~~::' ~!fl~~~:';;I;~~t~d~r~:~I~ ou depôsllo dinheiro; 11m· • Rua ~ cIae SaDto. lIl. • - r"fOM 3-4385 • 
Alv.rts ~:~f::~oP~! !~ ~:'r:u~~ ' - Rui I ...................................:SERZIN li elA •. 
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o ESTADO, 17 de Novembro de 19396 

X Hº.!~~.::" ás ti horas -- HOJE 	 :x 
."',' ," . ....... .,; .._"";,,\'. ~:' Premiere de 
··C!i;R ; A;.,.~·N O E V A L. Si A . 

O MAIOR~· ACONTECIMENTO ~,2"c,~I.b'EMÂJ.QGR,AFICO NESTA CAPIT",L

!S PI~~~i~a~!11 Última hor~p~~t;;':T - i-"" "~" 

';;;:~~;~i;~"K pRg;~~: Maria L.nk empolga o. ci'eulo, .,por· I :~=;~;~~~G~~~I!~!

Ii.nti-f.ubmn1"Íf1/t bldJl'e li quul d 	 f f 
os iug-ltses d"'J)osi(am as suas tiV05 O pai, com $eus magni ico, eito~ 
Tllaiores enper!ln\~rJ.H é a bonI 
li!! de prol'undidade. um pl'O- A extrao~dinária atléta. além de bater novo 

1'~lti~laq~~0~ rI~:t~l~rl~!I~;~) ~)~;.: reco~de mundial, conseguiu nad.ar 400 me!ros, 

lo'xplodil' ao atingir certa e estIlo «b~tterfly", façanha ate agora nao I I' 

'.ít'tê.,!.m.. illll(j a Pl'e\u.ndidlule. E'I reabzada por homem n. enhum I 

s ::- gundo pstú provado, o nta · • O V I d 'i 

qUL' ide3! d~'~1l8 uornlms é . Hio 16. - , s recenl.es IP?' . o t~n (1, n<,~amenle~n~ 

!HltieIL' (' m 'Iue 8" !Ol'nu llos'IIeJIOS de Marta Lenk tem piSCina, ateu n sem . 

,lvel faz!'r ' um vel'rIlideirll entusillsmaclo todus 08 esporo passada o rf'córde mundll~1 

i'frcu!o da ~ me~mll8 em t.. rnl) itlSl!1 S do palE . dos ?_OO m~tro~,.oad? de P~I

do I(lr,,: onde li subOl/lf'in ,' i hm pouco meoos de um to. .Nao sntJ~re l l .. ! alDda, t~o I 


" 	 roi liti~i" 'lh"'" . ;'\;il' l' IIL""''' '; :n tf , Ilquel.11 !lsdadora dt'rru · tara bater o recllrt!p. rios ';0 : 
"[.rlil ::m : :" p ,,::lü ,lir",,, I'lIl'UiOiOU U I' ~,,()rut' fio.s 4UO ~e · metros,oad,o ÚC pelto~, ...e i 
1II1IIl ,hl' 'I ,;ullmlll'in/l, pois li ' lrus . IIhdo do; Jle.lt,, : além tal cOllsegulr, será a pr:mCl 1 
\'.' r\'" (h <,\:olo!;ii" de uma I>l '.' SSfl proeza, reahzo" outro ra detentora? em .todo " mun ' l 
(!e ,,~;,,: lJ(JTi;IJ:is é ~ufi"il'llle feito, nlHlando 400 metros do, de, u~ trlumVlrato_ d8quh 

::;:r:;1' 1/i;' ~~ii\i, I'l~ ~~.i',\;:,;:)jlj ,~j,l'/ie; ~~:t) i~~~i;onu;' bU~~~I~~'~idll~a~fnnd~: i ~\~e;~~~e;1!~'~ hnj~ta~a~'O~~t~S 

~,}II'·r'(: .jl\.· , · 1 ~ilUfHlu 11 certa lIis . !por nenhum ho_ ,
I ( I	 ~e~~_~~~~~~___._~t

, 	 . . t'n(;dicu~ c c~por~~~~~~~~llJit (~~ 	 ~llhmai'ino~ g(~rmú·I·_ B I d . C r n,)t'\rl~~' cns:.\ CO\ Ul\\ f"'-C {",
nieus!'"rHn1 dl'.'ll'lIirJO"; (j';NIHI () ra,j preten e organizar o ampe-	 ,,\\1',,"0\1\., ..:",,:,-, .1' U;(J oul'f - nt0'0' 

~e~~nl;ll~'~!(!~"i~ !::~)(~!~,:~a&R\::~;:::) cnato Sul-Americano de Futeból "''''~ll';::;:\\'''::''':'\~;:~''r:I::~:~' '_;;.,;.:::~~s~~'r e~\~n~;~~~~i"\:~~ 

dars bn11l1~;_." ...~I~P)l'·U~,~di~adl' I ___ de 1940 ___ I'r.lo I' ,,' \,,,n,,,,\I' \ 1l1'0I'i"i\l' ~\pIOO,,,~WI \oLI...
. \. INU fa 

~aj&~:;;~) si~DI~:nnd) I Se a Bolivia desistir, será o nosso pais o ~~:;:.':~~\~f\;:'I~:~;;,,:~'\:::~'.;'::~~;;. '~~,:,:~\~:~;~:~r~~~~~~:~:;;:~~~:~!~~:
LONDRES, 1!i. (\. 1'.. a· I - encarregado - eial i"~ '::~,,::,\ \;'.''', ~'~:\';:;IO~ \" "'~~~\Cu\ " 1',,~;~:r:II,,).lil~a~\" 

\r\\'u \(1 ounll V"-"'.o - n"" á ~\lt\ .\ re(,\:;au .~ência .no, t~~ amerie:1nn) ~ I ~ " .. 1" _ 	 u\\\UIIII'· . '.,I\'lf" . ;t't.t.\~,\ll\"r:"(>"'I"_ ~\nc"''''I-,rO'í'c.H\?:> 	 ." I . l \>Não eXI~t(~ IHI.lll dt,l Irl\l.ml hol Lm declar1lçôes recentes rei.• ,que a Bolivla (!e,ls~a: Nt:se ca 	 u" , ~ I ""o\l" ". 

O 
r 

JHll'a o!'idais e homem; da tas. " Imprensa. dó C~pllal d.. SO, ~o Rr~sll , qu.t e a Sede su-	 "'I . '-',.""", (I . ~\I!!c' . A 
11Ia rinhn mercante hritániclI . p~IS, J .dr. , LUI Z A ranha, pres.1 ~ emen ar, ca erla .pf?mOVer oI ' t b 	 \'\\'''.~ ' (.r,••"" \(\'1.1'\l"I 	 . tA i G
( :t' ntl'ou;; de ullIolllrl(· ;; (1U" denlc d,\ G. 13. D, teve ensejo campeonato que de~era . contar l' a.\l~a. 
l · i: rIllUIJl.~ C(,mm l'n cosl.lldus às [te di7.~ r que é possive l que . o com a Ilresenç~ dos prtnClpals 
.l!l cas dUl'iln te o pCII"do da I3r3sil ainda venha a orga.OIzar seIEe~l~nados da Amért,ca do SIIII PREC\SÁO 
,: ri61) estilO sendo I g " rfl o Çalllp~ullato SIII·Amertcann Interessante no ar que la OE 
"uressudum('nle prppllradllH de Fulebol de 1940. A nóç.ão 17 ano~, desde 1922. que ~ãu N\U"'O\~\. 
(I:ira I'nf l' cntar d(! novo os encarregada de promover a d,ls- se real~z~ no Brasll.a máXima 
mar es. ~;, all'avés de todo o pula do importante certame c a c.ompetlçao flltebohstlca do con 
impé rio. o,; e ,;t ,I!'~ iros Imba· Bolívia, mas é bem provável tmente. 
Iham fébl'ilrn \'otc DII CODS· 	 __ ~~~_ 

trução de ~IOVOS navios e na O juiz da peleja entre Pediram dispensa do 


r p ~~I~~~:~~a~ g:;II~J~I~~()~i'â e gaúchos c~rioca ~ ~I Machado & (ia. . :~'.c~t'
a paranàenses selecionado 	 r ODEf~" ..
dotada 110 (('mpo ua 	 Gllerra HlO, 17. - A l<'ederação RIO, 17 --... Os ,Jogadores ~V.d S rI..:...~1. 
Mundial, fi Inglaterra c!'tá Brasileira designou o. sr. Do~!ogos, P~rácio e Nariz r a OC s. .. < • "c , , 
de . novo constl'uinllo (J~r· Má.~io Viana para arbitrar solicItaram dl~pensa do se· .i. .O líder dos CinemcuI 
gllt' iros dt! despoho mUIto () Jogo entre os seleciona· lecionado carIOca, Agências e EIDP. CiDemltoarillCi , miiôN' ...... 
bimples, que pudem !SeI' tios guúllho e paranàense. . -. • . Representações _. FOH: 111O~ ,7 ,,:' 
( ~() nst\'Uidos ráphla e apreso - Brilhante VItoria do FAZEM ANOS HOJE, Hoje -60. feir.à >HoJe 
sudr.mente, sendo postos Foram multados Ipiranga Sras: Monlc~ Siqueira, Consuelo Cliu pollal - 37 A'I 19.30 , horll ' 
imediatamente em serviço HlO, 17. - A Liga Cario- O Ipiranga, de São Fran- Nunes Braga e Dorotéa Gonçalves RUI Joio Pinlo - 5 Ulllml exiblçio 'do ./'Ilií'i/'l'p,eMio' 
ntivo, Aliás , os planos pa~a ca multou em 800:6 e' 500$, cisco, abateu, domingo últi· DIas;. . F LO R I AN Ói' O LI S nlnl. ..peliculo 'cinê__to" Uic. 
/I eonstrução clesses carguel· respetivameotll, os jogadores mo, o Caxias, de Jolnvillt', Srllas : Adir Caldeira e Rosalla 	 d1939 " . .
r OR foram elaborndOl, muito Alvaro, do Botafogo, e Tlm, por I a O. Bmelo; Sub.•genle. no. principlh Milh.re. ,d~ehome...<~.r 'pIc" 
te 1Il JlO Ilntlo'S do Inicio das do Flumineose. _ Sr.: Alvaro Ferreira da (unha. an muncipiol do E.llao. dallllo, ',t.rlo'lndo . ..Ir• .i_I' 
lto~tiJidude8. EMPREGADO ligo e conceilualdo Hemp~egasdOA da 171>. nll 919.nll.c... 1I :, ri.• .I. ........... 

Mais um baiano grande f'lma (;1 os cepc.e . .; d ' - ' de Ie 
G?do d,z (rHiddde . RIO, 17 - O Fluminense Preclsamosdeum.comprá- Srs.: Newton da Luz Macuco,An 1.~ecolnt;:ClI~:~I':\"le lw":tu...,: 

O c/!r regudor B,,, uj!lmim, pai Ilcaua de assloar contrato tlca de correspondência e no- tõnlo Fleury 84rbosa e Alberto 8ar· Tombou o ônibus de ..Imoun. : neg.ó. :ci' .....o 4. 6kI 
d~ 10 !'iIlws, !Ich'l.·se enfermo, com o jogador Mário Hamos. ções de contabllidade. bal~ I V I F I Canasvieiras S:u-t:E Z 
nl) Ho~pitl1l de Cari:hde. conside~ud() o melhor cen· Referências e ordenado de- en no: d 11 aI as. Onde ludo ..•provocl _ ..cf_. ' 

Subendo disso, V8.l'illS pes· , lro médIO da Bala. selado, em carla de próprio HóSPEDES A torrencial chuva dêstes çio 6nlc.:~SSOMBROSO I 
SOU.S. cspon~âneamt·nt('. têm I . . - _Jlunho. a Estao hospedadas ne. GIÓrla·Hotel últimos dias teu e8~ragado as . Com Tyroil. ':~~• .r. l_.. 
v indo it g'~ !'é !lci ,! dn FSTADO JUizes mgleses p~ra MACHADO & CIA. as se!lUlntes pessoas: Adolfo Mar· estradas da Ilha. A de Ca- Youn.<t ;I\.• "'u.. 
deJl usilal' HI"un~ Óblllo;;, em lo c.ampeonato cariocaI Rua Joio Pinlo, 5 . condes Moura, Renato Feslugalo. S3 nasvieirap sofreu grandemen. "':' ,No ;, P;~9r_l' 
favor do d~;veutul'lldo enfer RIO 17 - Anuncla·se que Caixa POllal, 37 di Schmldt, Leoveglldo Veloso Filho, te, havendo.se a água plu. CompleliuintcH .N.cID'" - O.FB-
mo e slJa prole. São estas 68 11 Lig~ vai contratar 4 jui · FLORIANÓPOLIS CrIstina W.gener, Augusto Urban, vial rebalsado em vários'pon- Macbilclr "<iillú ....tn I 
importânCias recebidus: zes ingleses para arbitrarem 427 5 v. - 2 Ladlsláu Snle< koskl, Fernando Geno to'!. _~e _seu ~':.1~2'._ ~ ___ dciieiiljo"i I Rl' TV
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2$()OO OURO 8m lalill,maedill,ItC. Caetano Saccomanno, Antônio Raqul · quele distrito, ao cbegar . ,::.:,' Am ·inh-a....;,"·rro
« 2j\O~0 Treinam os gaúchos C=I~-s:.=D- Xi. lIe. Boliva:, W. Nobrega e la perto do morro das Cancelas, 

Avila Vieira 5$0.)0 P. ALEGRE, 17 - O sele-file lo Buc d Brull milla, Caltl Za«ur. Osvaldo S<arpel- justamente na estiva vizlnba Jóhn Lii.l . /\a.. ~••14. .. 
Anónimo 11~OOOOOO cionado gaúcho derrotou on ~IY::' Ja.u:riA .. "I~b:r. Ru li, Atallba C::rrela, Augusto Relt. Ma- do braço do rio das '. Pis8ar- eiltl,.ntê.iflA-1l IIOllcW. doelD 4. 
Romeu Ilotli "' tem o contra combinado por F.Upe ScblDldl.1J, noel Gomes limeira, Mário Belhlem, rae, quando procurava des ': . 'mhlétiol • ell ......... 
B. M. C. 20$000 5 a 1 . _2~~ Manoel Jorg~ da S!lva, José de Frei viar-se dum atolelro, :viroú o,:' .,c ._ ...... 1 
Maranhão 1$000 . Ias, dr. SeverIno Btultenmü"tr e de bôrco no lamaçal' que "'A""elAn DO MIItDlO 
Anónimn 1$000 JamilG.ralssall. . margeia a eSliva, onde aln · .. m.l. ~ .~ 4. _ . 
OProE[S' TMAaDrtoins I:'O~!OOOOoo daboje permanece. ':! " .......... 

"'	 ~<,,~.;,,--,,~,,"J''', -- ,:,,;,;;",', ".. __ Um ' Í1nico passa'gelro fI· .:O .DAIIIA fIIIlADOI 

.~ji~~~:~::i:'":1li ~ili..... i'~·I · · .f ' ''''Il it~~1~W~:t:~~~ ~~~~o~~:~ ~}~ii~~'~~~·...f.~i~~~·d. " JOII.. IOL'l,:~:~'"'".. .• l ,;>f " ':"'· l ' 	 '' .... 
" : Anónlllio 5$000 1 de 'rllo e do ma- A"6" dnb • com.rel.l. "ttlda di holl lU"....O • ... JACK OAIC')'i . t 

~~~~~~}~nCárl~R 2g:ggg . ': 	 lor rendimento! "Fone: 1.277 prl dMl do~.. .. ............ _ ..... 

I:l e "bo~gràdó; : continuare- EXlja-. de leU fornecedor. Vla"Ddl di Ouro Prelo, 70 ENO,;.... ......~-:....~ 

mós a !'ecebérFquaisquer es- ....... .-.. _ D...th•.))6rtllt... · ': ." 

EXAMINE SEM COMPROMISSO O MELHOR 
SORTIMENTO DA PRAÇA, RECEBIDO PELA 
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