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, BUILlOO'IUIoA POllLIw. I 
L '~~~ :~ i .

O E§ltildo~~!t!t!!!ii~o,

verno .lrancêsreallzou·.umai. reunião polltico-militar na qual : 

o MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATARINA foram eatuctadas IIIstátleas (i militarel aéreas e navais .do 
Reich. .. Como os aliados màntêm .; a proporçllo d. onze apa

Diretor-gerente : Altino Flores relhos adversários derrubadôé ,.por um deles, Oli observa
dores franCeSáG chegam Ii. .otimista cOl1ciu.;ão ue que a 
superioridade numericaaérea da Alemanha roi anulada 

ANO 	 XXV I Florianópolis- Terça-feira, 28 de Novembro de 1939 N. 7826 pela melhor qualidade dos aviões britânicos e franceses 
e preveem, clJm toda a slÍgurança, que, para a ' próxima
pllmavera, a França e Inglaterra terão o Indiscutivel do

:~~~~~ii;:'€g~l'Contra epi~em ia eventuall,i~~;;t:;~~ ;.~:~:p'~am~r~aira" IÍ:~e::r·;~:·i .·
jmitu~:.. . _::_,:
cês levava bombas. A ~88e Genebra, 2'1. (Havas, agência francesa). _ O Comité sejand,o prestar expressivo ..., • . 
rE'speio. o .redat?r militarIde Higiene da Stcledade das Nações, que acaba da Insta- culto à ~u.a memÓria. resol- • . ;, '-' . ... . ' 
Charles Maurlce diZ no «Pe- lar S8 em Genebra decidiu cl'lar um Sub comité da Ur veram erigir-lhe uma herma, . - . 
tU Parisien.: gê~cla., oncarregado de Vigiar e estatuir. n~ mlnimo prazc'; que ficará situada na praça • FLUXO - SEDAli HA 

«o ~arechal Goerlng pa- de tempo, sobre os perigos de uma epidemia eventual, que que tem o nome daquele rio-I.. 
rece dlspens~r ~m tratamen- é corteio habitual das guerras. A maior parte das admi- graDd~nse, .nos r~ndos ~o En- • ," • 
to especial li França, p.?is nistrações sanitárias nacionais sa declararam prontas a lrepos.o ~rlg<lrlr.co, e u"ven- • (dRell.llld~i V!elra) • 
últlmamentb os seus avloes prestar seu concurso a esta obra de prevenção. do ser IDaugurada a 24 de • A mulhel Tlão sofrera dores 

;Mba~~~'~~~...~::h;~. Og,ave bloqueio inglês r.1::rf:':'~~~~:ri~·J;·:~~: .J~h'::r.~;,~~":~~r.:~ ! 
r:!a~i~~~~~e~'e~:~~:~e mp~~ ~. _ Todos os portos já se • cas UterlDlIs, Menstruais. IIp6s o • 
voadas no Reich Que se en- . Londres,.21 . (AssoClated Presa., ngencla norte-ame- reabriram • ~ . . ,. . ,. parto, HemorragIa!! e Dõre"! nOIl • .

4tcontram a um a!~aDCe mu~ol' ~~g~~~ ' d~ ~;I~~1;ar~() n8'fnOt;~~!,tt'~!:~~~~~ ~~~~RaO~a~:~~ ' Londres, 'll (Unlted Press, agên_·. ~ -' ,. . OY~rlc~. 	 . 
pequeno do raio de aç~~ or/l;üni7!vla de csçar minas. Ao mesmo tempo o governo cla none-amerlcôna) - O porto de. .C . . ... . B' poderoso calmante e Regu- • 

edos n08S08 aparelhos j q i se prepara para trl\tar com a Holanda, Bélgica, Itália e Londres, depois de estar lechado . . . ...•.···· llldor por excelcnclll. 
seriam v·lIImas mdea stóerarldveei: I Jup,10 sobre tl qU estão. sur!Z'lda, em virtude d.. decisãs de desde Quinta-feira para a remoça0. :" .': .' FLUXO SBDATlNA, peln SUIl • 
represá lla8 so ~ d d apreender todas 88 exporta~' ões marítimas dli Alemanha. de minas. foi reaberto. • • . • .• ' comprovadll eficáclll; é receltade • 
~ancesa rôSSlt 0:fb~r eg a. Espera-se aqui uma missão dinamarquesa paTa tratar dos 
d~~:o:s~l:~ere::ra~oso~ a:~ efeitos do bloqueio.. . 

rrlmeiro sinal inlligirflo &ério 
ca8t1go à Alemanha». CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLÉSTIAS DOS 

IIIU triste, .eu ImOr' OUUIDOS - KD81~- BARDARIA - CDBe~D - ~esco~o 
r_ k_IIUe' Solres tOlse 7 Dr. ARMINIQ TA V ARES
" lei lIe 10110 lIeabor, (Assistente do prol. Sanson)li te 11111 ti OO.'BlTOSSIi 1 ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS 

Con,ultas 10$000- Operaçõe. a combinar 
Desmentindo a um 

jornal alemão Co~sultórlo : Rua Jo!!.o Pinto, 7-Tel. l4lil.-Residência 14511 

AMSTERDÁO, 27 (Havas, ~~!!!!~~~~~~~~~~~_~~~~~_~.. ~~~II 
~gf:r~:1 f!f:~~~a).F-;8nk1:~t!.~ O transporte de mercadorias III~mãs se tornari 
Zellung» publicado uma no· práticlmente impossível 
lIcla, 8egundo a qual 8 A· 
gêncla Hoiandesa de Impren· ROMA, 2'1 (As:ocialed Preg, IIGêncla norto-amerlcana) -.- Os circu
lia havia transmitido inlor- los bem Informados dizem que II representações itallanlls contra o bla
maçõe8 anunciando a prisão, qualo qUI será loito às eXJlortacõas lI!emás, sio baseadlll nlS perdlli 
em Opheusde.::n, na Holanda, ~~:t:~~~r~8:isc~m::~:Ja:ed:l~r:s8yt~r:D!~~U~~1~r:~~sere::~i~ dMe'::: 
de três lIúbdlt08 britânicos nha usa dos navios Italianos para transportar a. exportações partlcular
lob a acuBaçQo de baverem mente. deslinlldas a América do SuL E' quasi certo que as me.mas seria 
08 me8mos rotografado obje- roduzldas, p~rque 101 apertado o blOQueio nas cosias de Marselha, Oran 8 
tlv08 mllitar';ls bolandepes, a- ~~~a~~~t1:ilc~~~::-r:p~:~~:Lque o Iransport. de lall mercadorias le tor
quela agênCia contesta for- .---- -- ----- ----
malmente a noticia do jor A primeira mulher •O torpedeamento do 
Dal alemllo, ~de()larando que agrônoma I "Sliedrecht" 
leall tranllmltlu .011 publi- ~AO PAULO, 26 (A. N.) .. - Londres, 27. (ARsociated 
cou tal inrormação IDverldlca. Concluiu o curso d. e agrono · Press Ajlêncitl norte-amerl-

Do lIeu lado, a legaçllo mIa, na Escola Agricola Luis cana) - O navio holandês 
britânica na Haia de8mente Queiroz. da cidade de Plra- cSlledrecht» que foi afundado 
que cldadll08 britânicos te- cicaha, a senhorita Vitória tinha uma tripulaç/lo de 31 
nl1am sido presos na Holan - Rossetti, a primeira repre- homens. Um d08 @obrevlven
da por crIme de espionagem, 8entante do sexo frágil dl- tes, que sAo em número de 

Gravatas. Camisas, Pijames, p/omada em agronomill, nes- 5, declarou que (I coman
Meias das melhores, pelos me- te Estado e talVez do Brtlsil. dante do submarino exami 
nores preços, só na CASA MIS- V" d I 1 t DOU OS papéis do navio e
CELÁNEA. _ Rua Trajano, 12 Ira a nq a erra e dlslle que teria de afundá-lo 

é do Brasil embóru o mesmo fôsse neu
-Nova York, 27. (A. P., a · Iro e etltivésse de viagem da Marinha sueca aDu:;ciouConcentraçoes g~Dcia norte americana) - para um porto neutro. O co - que o campo de minas ale· 

• Foi anunciado que o navio mandante, entretanto, se Te ml10 ao lugo de. Falsterbo
maClçl. .Scampenn., recentemente cusou 8 tomar os tripulantes roi aumentado, prIDclpalmen -

PARIS, 27 (Havas, agência vendido ao. Brasil, foi IIber- I/, IJórdo para transferl·los a te na dlreçAo do norte. Por que têm caldo ultlmamenle no mu- A .. .. 
tranceda) - O comando Iran- tlido pelas autoridades ingle- outro navio, alt'gando não 41888 motivo, 8 pa8sag~m até nlciplo de Baunl, ~ de esperar, éste ÇÕ~I clve., e comere"" 
Cê8 continua a vigiar aten· SI1S de Leifh, na Escócia, ler cabines para 06 mflsmos. atroP,,!OafoUnsduldladdee FdaelstOelrtboomrOel- ~n" grande salra alg>ldoelra. Fone: 1.277 
tamente as concentrações onde estava retido ha 27 O t t I d
maciças aleml18 que Inslslem, dias para pesquiza de con- fechada par. a navegaç/lo. uzen as one a as IVlsconde de Ouro Preto, 70 
mãu grado 08 obstáculos e- trabe.ndo. O referido navio CASA MISCELANEA, dislri· As minas alemãs se encon· de mamona 
vldente8 que elall trazem à estava em caminho de um buidora dos Rádios RC.A. Vi- tram, assim, no interior do Rio, 27. (Merldlonal)-Infor 
vida Industrial e econômica, porto neutro e, logo que vol. ~~:ja~:'lvr~~S e Discos, - Rua limite de quatro milha8 ma· mam da Paralba que o vapor O Kuhn da «Bund. 
a oblervar-se por trás da tar aos Estados Unidos, lIerá . 
frente germinica', sôbre ° entregue às autoridades bra
curso médio do Rêno. sitelras. 

Dr Pedro (lt,llo ~édico.Clíniça 
• cuurqlca


deu molest1as da cabeça e pescoço

ESPECIALISTA EM 


OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

. Consultorio: Rua Trajano, 18 

DlarlameDte das 10 '8 12 e das 4 'e 6 boras 
R_danei.: Phona 1565 

Joaquim Rodriguas
da Fonstca 

parllcipa que vai casar 

com 

Marcadas FraDclscI 


da Cullha


I Fpolls., 26-11 -1939 

Todos os demal' Umbem ja foram.. . ' por maill de 10.000 médicos, • 
~:r~:~tos, tendo chegado varias com 

(,omo tena momdo O 
sr. Bond? 

Londres, 27 (A. P. Agencia 

~~~~-~~~~i~~~~{ale~u ~qOU~ ~~ 
dia 24, o sr. Charles John Bond 
um dos lundadores da Socieda
de pró-Legallzaçl!o da Eutan2 
sia Voluntária, que realizou in
~e~~~tecas~~an~~fri~~nt::ÓI p a~: 
os portadores de moléstias in-
C_u_,_áv_e_is_. ________ 

DESPERTE ABIUS 
DO SEU FIGADO 
s- ea.........-E SIItft ... e.. 


DI..... ' ..T... 
S..u fi"ftlfo deve .1erru.mllr. diArianumte. 

uo ~'()mfl jl'O, um li \M de bilill. Se n h ilil nAu 
norte UVIT.m(!Dle, a. alimltlnw. ní'lo M D 
rfigl 'fidn. " .porlN'leflm. ÚI!I."ZnII ind lllm II 
",I om llllo. tiohr" ,'on) 11 pril!.l10 do ...rul f r. 
\"I>I:'f ""l l1 l ('i1 ·..r. flhatido f'l f:OmOfIUlllf'DVf: IlI!'nll' 

dc" T ndoé nlnarírOflfl vidIl6I1mmlllrtyr;o. 
{ fm El ll.im,,"_ rY~eu.tKO ni\o fot'.ftrn " 

:'It ....~ 1/6 cOlmo til' ramo~M l'ill ul tt:1 
C AnTEn s I~rlt o Fi,ado, paf. IImll 1trtCm 
.,.."tll o f"••flm OIII'Tr.r liTNmll'!nl t'! C'OIM! l i\r(J 
drhlli.."e~M!Dte-lM'! dMlpo.w rM'r,,'udo. 
NRu OI'IIUlam d.uU\o; _I" Na." ti col n",&.! 
~., m.ravilbotaa JlU. 'ft:&4lr . I l iIi,. t lll,"", 
Ij.rlllml"fltflo ~ _ .">illlll... ( :" u on :RS 
I~rlll ti ftipdno N." . t'ff.lt. i mit ll .....~... 
p,~·o: :l.000 

Protestos suecos 
-

Estocolmo, ';_7. (Hav8s, a-
g(lncla francesa) - O chefe 

•. . se~!'~:d~ aS:n~!.TINA eucoolrll- • 

Os franceses mantêm a supremacia 
na luta dos tanques 

Com as forças francesas na[ tagem de cinco anos na conll
frente ocidental, 2; (A. P., trução das suaR máquinas. 
agência norte-americana). - O batalbllo de tanqUl'8 vi
Como se sabe, OB franceses sUado estava acampado exa
pretendem ter ° domfnio da tamente por detrás das pri
(rente ocidental, no que diz melras linhas, numa aldeia, 
respeito aos tanques. descançando e rep8r8ndo o 

Numa visita feita pelo cor- Beu material ~epois de dez 
respondente a um batalhão dla8 de aç~o mtenaiva. 
dessas máquinas, f<>ram-lhe Na PolôDla, ao que di.ase o 
exibid08 os modelos em uso comandante dessa uDldade. 
sendo-lhe permitido conver~ um batalhão de 39 tanques 
sar com o homem que co- rr,!-nc~BeB, equipados por 3 
mandou I1S atividades contra OflCi81S tambem franceses e 
as tropas alemãs. soldados poloneses treinados 
~ . . na8 escolas rrancesas, prea
r,~8e ofiCiai declarou. que taram valiosos serviçol/ em 

os rranceses co~segU1r8m vários encontros com os ale 
manter 11 supremaCia na luta mães. Num désses encontroR, 
dos tanque~ e que os alemães travado com cêrca de mais 
Bemp~e eVitaram um encon- de 100 carros alcmães, êsses 
tro direto de tanques :lontra tanques franceses consegul
tanques. conservando as sllas ram destruir mais de 60 ou 
máquinas completamente fóra tros inimigos, perdendo ape
de açllo. Na rrente oriental, nas 4 dos ReU8 cafrOB. Mas, 
antes do colapso dos exér- ,;lepois que os russos invadi
cltos polone8es, os tanques ram a Polônia, precipitando
[rancese8 mostraram-se gran- o colapso dos exércitos da 
demente superiores nos ale- República, êsses tanques con · 
mlles, uma vez que a indú8- seguiram evadir-se, penetran
trla francesa levava uma van· do em território rumalco. 

Espera-se grande
f 1 od . 

sa ra a q oeua ACCACIO MOREIRA 
S30 Pdulo, 27 (Havas, agência ADVOGADO 

francesa) - Em virtude das chuvas Consultas e pareceres 

rltlma8, qut', s~gundo a opi- .BaDaderoa. embarcarA com SÃO FRANCISCO 27 (H
nll10 sueca, é limitada às de8t1no aos Eltados Unidos a ê . f )' O a.vas 
sua8 águas territoriais. 200 toneladas de mamona. 'E:s- F

g. ncW.rancesa - capllllo
Ellta medida alemll provo- te volume ele exportaçllo cor- r11z . eldmann, consul gH~t

car' imediato protesto por responde A maior produçl1o do Relch, desautorizou publl
parte do govêrno Ineco do Eltado deade IQ34 cam.ente a cBund» Germano-A

. 	 merlcana, acreditando-se que

I 	 I ~:~iaS~e vr~:~I~~~eSe~sca~~~~~~~~Dr Joio de Arallo-OLHOS, OUVIDOS, sobre a vida privada de Frilz 
• . NARIZ, GARGANTA Kuhn, fuehrer da .Bund·. 

1:---'-11 do C Ir .J_ SeLL "', do -< Se Alu&a·se ou vende-seI wtI-'" en o... - - .... lteate pr.... n_
Consclta dlarlas da 4 as 6 1/2 horas a casa n, 145 da rua Frl!l 

~--::1;::2:-----"",~==;;;".o..:.:;;;;;::--~--V::;--::200~--· 4~3~B~----- ·~I":'!lv".-1 10 Conlultórlo e relld6ncia: Praça 15 de Novembro, 10 Caneca. Tralar com o dr. 0 5- ·. 
valdo Bulclo, "--, 

Bri...q-.~lIos e artiios para presentes, só nal~BlLll61 	 cccJiASA MISCE;~'.NS,.t)" 
o ..tabel.ciiii. #t.o·;.ClU• ..~.IÍ1J@:ii~~ o NCÓrd•• tod.oe a. CIIlOtl, na YeDda do. me.mo. . :: 

Di.tri(,uidor. dos l 'diosR.t. A. VICTOR, • marca d. f.m. >:ni~n:c:Íial 
112 - Rua Trajano - 12 

8O"r.- • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Londres,.21
http:rlg<lrlr.co
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8\Eletricidade A iNST LADO lE O O OllS I 1 '!a 
pouúe uma OTlMA OFICINA para concertos de apareih..s elétricos em geral, como sejam: ITraJanoem geral aparelhos médicos, enrclamentos de mctore$, transformadores, dínt1mos de todos os tipos, fer- 11 

r05 de engomarl fogi\u:iros e quaisquer outros serviços concernentes d arêe. n. 

De carroceiro \r ~~ Asilos de 
-I- • - I Novembro 23 alienadosa ml lonarlo i ' Qn",r o leilor s!tber em que 

Rio, 26 (C.P.) -- Informam I ! Quinta-feira data surgiram no mundo os 
de Belo Horiz(\nte que o es·' atualmente doiR filhos. A: Foi entregue em Laguna, a pl'P~tll- pl'lmeiros DSitOS para aliens
pólio do ':apltalista .José açilo de investigaçilo de pa· i mista LP.flllf'1' queirú,,- Berger. p()~. dos'? Não é fácil. Parece, 
Souza Bastol', homem que ternidade já teve Inicio, 8pre- ~uidor!l da caderneta n. 87:1~, porém, que aos árabes se 

~~~eçcoo~~ v~~~r~~~~~~a .~::1~~f;.and~ét~3~~esm~~~:~~i~~ ~orr:O~~~;I~IIi~~ ~~~~~t~~'~' r~~W7.:i~~ ~;~::o°l!s J:!~eir~~n~8rt:,beI1~ 
nbando 4$500 por dia e rale Imos, tais como exames de ('Dl IS rI,> Novpmbrll, puln credita-ee geralmente, com 
ceu em abl'ii do corrente grupos sanj(uíueos. retrato Crédito Mutuo Predial ..feito, que li ve:ha civillza
ano, deixando uma rortuna Iralado e pericia radio!!ráfica ' ção arabe fili, deede remo-
de dez mil contos, e8tá agi- serão utilizlldoB para deter- t08 tempos, li pioneira do 

. ta!!!!!) 08 circulos [oft'MeB. mllllH fi verdadeira filiação I n b 8silamento dos louc08. Sahe-
O capitalistll, ao morrer. Ide Mllri" de Lurdes. cujo I "'"ezem ro '. se também que dois fr/ldt's 

rieixou ,'iuva e 11 filhos, en- registl'f) dt' n8~cimento, im- I·:'~8panh6js, inspirando-se no" 

~:n~: ~U:!~ti~~:l'~~ ~~~~~~: E~~!(:llg(.I)~l\c~~~or[~w;;~ aded~V: .,-'''' 4 . ~;;!lh~~;iCf:ae~~\ail~~g~llr:: 
quando surgiu, inesperbda-I ctlSlll d'.' pretos. No eM de ,/ Segunda.feira 113m!. A Frllnçu e a lália se
mentl\ uma 15". personagem 1I1>';808S j(, ouvidas eUl juizo, ... j!j';,\I.IZA.gE mui,; um ~ort(,io nll . guiram·se á Espanha, mas 
dizendo-se fIlbu natural do Ifi/7,Um 1\ viuv/! do cllpitalista, _/ Cl'óllito Mutúo !'redia!. com um sem grande pressa: tanto quI' 
milionário e rpi"indicllndo. bem Cr>mo os jJre t'~n~()s pais./ prêmio em mNcadoJ'h 'l IlO vr.lor (Ie no seculos 1<; cndll um da
/lssim, fiU!l hal>ilitliçiio na Iàa !!.\ltern. . -I· '" ::0 '::'''~'~~''00 tn"it,,~ 1111Ir.", m,'noreR !.'lI queles dois pulses pOSSUía 
herslIl;ll. 'rrata·sl> de MnrÍ!! Mnria de Lurdes gllilfda /' Sorteio de Natal I l\!leUlI8 uma casa Ut'llllllIJds, 
de Lurdl'8 GomeH rie Souza, até hojP lut" fechado pela .., • li apeDos em pRrte, segre
caslidu, r. esidente tnmIH.·~m na morte !.lo capitalista, ocorri- / :\Í'l;~ 2rJ') l" pm ins EXl"l,nrdinário$ n!f gar indivldll,lS "ílirn3~ de do-
capital mineira e \lIls8u!nd(l I da em abril. , Oi. t-'nçns mentuir.. Um século 

-------......- . ..,.. .... ,1t~:· -:;z . ____ .. __ .:. '_~ ' -:: :! _~ ~~~:~ __~~:::!.~~~~J.\~~\I ..~;'::;~~~~~\'O'" t1epoi~, genernlizttndo-se os

' tI·CO do SRNS. COMERCI/'\NTES E FABRICANTES 'I Quer ser feliz? h08yitais, lI!nda prim~tivos,Manual Pra . Em n( rUlcios, amores, ter ~or- II/n 10 em toaos compart~mpn. .. REPR>=Sr.: ·\jTACÃO" : te, ~alÍde e rnlizar Indo que liO~ f;;Sel;~;;)ct06 no recolb.lmen·Imposto de Renda .. .,' . ~ _.. .~. . !c!ecsi<l? Mande 13100 em sellos to de a,.It'nados. ~dmIte-t\e, 
hrm<1. IUi'l1e3 ~c~oiEa R,:prrsc!ltaçao de Q1I:.l!QUCf, art!w.. ou ; e es~re .." ao proL 0111;\\ Khiva. porém, que em l'raDç;l. o~ 

Por TIto Rezende produto de hü.1 :,':cltaçao para ,I~ praç~s de. ::;1\0 l AULO e IC'v 'p "tal 4a7 a' de J" promotores e verdadeiros 
CODlendo loda a Legislação at6 Selemb~D de i939 PIO DE JANE!RO; d;;·se ótim"s rdcrÉ'ncias p~rtic1lIap:s, C''':lcr- . ~I ..a n o~l' .' '1 ' d"" ...:lJ, l~al inici",dor~s da hospitalização.. b .. , f' d" !' h ' Ih~lro 'l"e ,u: ,I,,·,. ·, ' . n.c
Anotação, "m cada ürtlglJ do l'e!!,ulnmento, de Clars, _ a~can?~: cé,rla, \,e .'ança 011 epo.'.I!r.) em 'In CirO; li,m ~.\ de.. obter trillmpl". " p(()~perid.a- de iOUc.t.IS !Omm.l ~ão ,João 

todas fiS drcJsões a êS8e artIgo rf.'IrJrentcR, - . cerca 'bem aCfr!a-sc .01 C01.I. .o. propnd. _ ' .' . ' ri,.'. fOI lI! 11;) ~ ,;;üde. N~o hesite de Deus e Silo VICente rle 
de 3.000 - administrativas e judicili.rj~<; . -- :!50 ob- f',scrcv rr per \'Ia a~rea a "1:. HLI~ZIN &. (IA •..- Run Paulo_ E no Brasil'.' E' a Jo
RervH.çõeR de explicação e critic(! do fpgulamento e Alvares Penteado nO 24. Sã:) Paulo. 1------·---·------ sé Clemente Pet'eira que de· 
das !lec!sôctl. Forruujario, com ',lxplicHÇílo mlnuciosR I --.-...-...--- - ...- .- --.- - ...~- . - """"""",m.,""""""","".'I"'=""_ ve () Brasil o prImeiro bns
do modo de calcular () imposto e de organiz!lr os 'C d d. _ '. , ,!)icio de ali!' nad()8,~ imtalado 
processos. Leis e regulamentos fint,'rioreR. Copi.oso I Uf!-6!.A.~ ~ mlssao Q E!llIlc de NOglJWi u/\ P:'!lia Vermelllll, nlJ Clljli
indicf' alfabético e remiijsivo, com 50 pll.giohs, per- !li ;;V '5t U E' o~n!l.«do" M an,,'" <"",o e tal federeI. 

mitindn, nwsmo fi um leigo, veri!icllr qualquer as- Anibaf Nunes Pires e Arí Sartorato, prOfes-1 ..'dedal." ..rJl<ill<_, clt. ________...______ 


6unto que lhe interesse. sores do GinásIO Catarinense, 2Vlsam aos dis· SYPHIUS I 
Pi'E'ÇO do exempli:H' -- 30$000 tintos pais que se 2'.cha aberta a m::.trícula pa- F.~d... .,S''t:,;;".~.=h... "k...., PIANO PI~~~de-:Bor~~ 

Procurar com Carlos Conceição ra o referido cur.so, Informações: Av. Hercílio I EI" d N ' em ,ótimas condições. Tralar à 
Secção Impelia de Realia nesla Capilal Luz, 66 e Rua Cons, Mafra, '47, Fone i167. 56 utlr • . °suelr. rua Estc...cs Junior, .t8. 

12 v.!lIt.-12 414 v í8 :147 ::lOV·,ia 

~••••••••••••••••••••••••••~e~a••••••••••o•••••••••••••••••••~ 

i J)(eatl"o 4(0 ~OUOO$ 4ia. :
· ~ . 

i
• 

• I nl~~a maior ! mel ·of !x~l~itão ~e ~rinIU!~O~ i• 
• 


: =---=-.::.:.-:::~:.:.~-:::.-:-~=-=: =:~::= no primeiro andar da =-:-:=..:.~~.-===----====-==::: : 

!
•• 

aai.ia MAíC800lfSA i
•• 


! A CASA QUE MAIS BARATO VENDE ! 
: AGOR : 

!
• 

no nov predio, à i• 

: 8---RUA TR· J NO-8 ·5 

= .

• NOTA --- P.,.jim... nio conFundir .. no... U'" com' OI' imitador.. do no..o antigo lem. . . ;~ 

.................................. ..........................~
' 
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--_.. ....... ....''''.
~ 

o BSTADO-Terça.reira, lA dI.' ovembro de 19111 

J;IASS. FUt~:~:e Santa 

• 

i Devendo r ealizar · eem3 ~e De1.embro o 2~ LEI
: LAO FILATÉLICO, orga'nizà~upela AS8Qolaç.6o F~I.t~Jlc• 
. de Sants Catllrina, para 08 8e:O~1I8S0CI!ldO.. ,I mbramoe ao• 
prezados consócios a absoluta conventêíl"óiá · de' maIfdârêiíi 
quanto antes seus lotes. 

Não póde haver ~aúde com um sangue i ...... Relação de alguns lotes já recebid08: 

-puro a correr petas veias. O ELIXIR DE NO I Carlos Gomes (série completa). 
Dia da Criaüça (sé rie cvwpleta). 

Centená rio elo Café (série completa). tar Que: •• cria n · 


ça. apreciem tanto 
ti. MAIZENA DU

GUEIRA, do pba..",a<:"Dfl~o c:himico João da I 1° CODg !'e~o Eucarístico Nacional. 
2" Congreso Eucaristico, Belo Horizonte. RYEA. Com eUoSilva Silveira" é o maior depurativo do sall- Tricentenário do Cabo Frio. 	 l o rn ll- :3C po••ivel 
Exposição Nacional 190B. 	 preparar doe:" cs· 

p lendid os b..:~ gue. - O ELIXnt JjE NOGUEIRA é mais que Ancbi eta (série completa). 	
como uma gr endJSão Vicente (Série completa). variedade de p\l"

Cursos ,Jurídicos (série completa). 	 din.,.,tortat. al:.um nc~nc, 6 ~ln~ r~·'.rr4: BO~..O! 
::~. ;~o;sc: b:~~ti~ ~~!:n: ~~ ~~!~\~~~~~ r::t~a (~~;f!ec'&~,;r~~~).> · tIm:tl''''~~"I:J:~~_-n.sr,,:''?1'm-;;-:;;;:::. _~:::---~~......_ ~,:, ~__ . ~,~~ ..~ .;...~_~ 7°. Feira de Amostrlls (série completa). ::~t~:~:d~sse~~~ , '"t?c;~------=~ _ ~ :.~~_:, . ,~ .~~,~ :...~_~~_~~~_: '''::_

1° Congrtlsso Nacional de Aeront.utica Hrapex
(blocos), diversos. ~~m[n~p.~~~..ZE~ :::t~' 

Feira Munóiai de Ne\\' York (série complelll). um. p.vctu..:tü puro, 

aatOJltico c: que fa cilita a di..
-O-'~(S-T"-""D~O."';""'~~H\""""ntà~r~·	 I-- ~i~S~~~JAÉktl~t . Duque de.. · 	 I. I Caxias. 

li 
 1°. Reunião Sul Americana de Bolânica,
~; ~ SE Ru a Tirad ~nte s. 8 Cf"ntenár io !la Cit1Ad"" de RIl!lto8 . •
\~ ~J~...",U (1 ' fi nd llr) ç ongres80 EucaristicIJ do _R_e_c_H_·e_.___.____ GRATIS! - MIKl••nt"" 


i 	 Então de qualquer alimeato. 

_____ FLORlANOPOLIS 
reme 5~'" d o coupon .b.izo. 
enviar-lhe-emas UDt ezem· 

----...... saclos 	 pIAr d o novono:JSo li~ro 

I fJ " ~H t~t.nr:'1$ mensafs 	 .. Rocoi t as de Cozinha u
, 

com a conhe..-:oda Mai.on.. 
DUTyrul , ' rbl-.*ro M~rif~ VI-:ana I. C\H,~}~',t:~J~llte "~~ en';tllsO a I... ~ lU li c J\lUi ~1r 1$ mensaip 	 IMAJ7.-F.- "I-I.----~ ...•· . . N-A-l-III-A-
c....b.. l ',.tal 291': - SI.maraVirl~ "0 [; N()i1l0- :1' C i O:~~~~n t:;Xa~('~~t ~~~: 

U 	 4118 . " li>l8. feiras das 19 

oba. centro-m 10 do ~le~~O:: :" ~specia l p~ra f'·--Ar.U·AS MEDICINAIS.i ' às 
ClDA8[_ ....____ _ _ _ _selecionado úcho lI.. ut ~ ~.;:~~_:~=.~J i \I 
PROCURE Dl! ["DURVEA" 

de São 'Lourenço f O ACAMH ENTO IHOIO 
" 	 a 

Também Bfí3 ndão e Ati .. impreH iona- ~ ' .; " . i EM CAOA PACOTE 

r~m o ;'uiz CddD C 'j . ~ibj;j..!jjj.if7 Alcalina: combate 08 males do 
RlO,27. - o dt'sportistal flu t'ni no de fisico mus comi ~~- .:j),~ ·~l·~t· ESTOMAGO e INTESTINOS 

Mário Viana VOltOll encanltl·l um j";:o JJotá\'e! PO~SUit10r \ ....J. !!..r' .:."·7~"". . , 

do do acolhimento qU é' no sul i de !J~~~d ,', s~~.( ura, milito ' iT· . , .... . "~' ~ ' " ~ • ~ 

lhe [oi di8pen~ado . Também' ru.i o e ~ohl'ellldo, solt'l dol' :., ••.:-< " ,~'. ~ . . " ,1, Or. Remigio 

fez referê ncias milito !iSOl!' l, (·m 6rill). No meio do s l.O\"" · I· : ~. . . ...:. ~ .• "k~' )-~' ; 

jeiras ao qUfldro gaúeho, i \' ", rm1" I;: .;epe r. do PuanÍl :., '.:. " '.,' -:. J rtlii.~ CLlNICA -MEDICA 

III~ando com ."prdad ei!'<i fi!!· I' le\' ou " ,mtll.geTIl grd /y /lH aos : ..... . -.::.' I' i "--"/ ,,~, Molestia internas de
' ...·~
mJraçilo !lo )01'0 do ct'ntro· ';;PII ".· .. Hm; esp;~ nt(J~ .)~~ . ..... . . ;/:' .... -C:.fl ' Senhoras e Crianças em oU , Info ~mações e pedidosmédio NlIl'onhu, I Es~v~ l' e'; e l ll \'Õ(' ~ de Mári,) ,.:.!f\ I ,~~~•. :. _. ) 	 Geral. 

Ainda llllje . . \:ário _ Viana IVii.:n/! PJper,;utirlilO lor~o n,os . ~ . • >\yr' . T~nge' -9rad\l' CONSUL TORIO : 
deu estas IlD~resslJc8 1\11 Jll f' JlJ~ ",; POfU VO:; tauto (l ~c'lm . ,,,,do·'" • go,lo, Rua TrajaDO, I -:- Sob. 
- .Jornal dos Sp()!'!.;» : «Os l l1 ll'" nlP.'UlH' j!lrnniR l'Ht f.l lll{HHIl d"~~.~:~;vnc>0'~ RUA (ONSELHEIRO MAFRA, 84 CONSULTAS: 
gaúchos 2slãl'l com IU ll bom Icli (, il é~ do '! lmdl'() g,\úe ho. 9 ás 12 e 14 ás 17 nora . 
team, capaz mesmo de h:t.er ns:,lU>lh,!ul;; N01'oohl1. ])i) ~se FONE 1350 RESIDENCIA: 
qualquer surpn;sll. Possuem JrlCldo a (:fJlli]J!~ !' io~ !'and'! DSe t ''''. h,,, ,, """.I ;,.,,, [>,,,;,, 1I\.lhwu ; Av. Hercilio Luz, ]86 
um eentur-half flU?" é uma. jú, t~m um bOUl ca.rt ~Lz pare '~~,.,:,.t',~t·,/I·.l . Jdl·:' 'I"' I"I I · , I . " ." I~~_l,I·"~' .' , ,: f,· -
maravilha: Nnrunha. Muito be ex ihi!' nesta capital, !iles· ." , _ 419 30v-14 
activn, com hó a cnl oc:·\(; !1n e Imo qu,~ não corlsiga SlJbl'E-~ · Ih tlll In ,c.:J, llIn I ~U\.l óltrl1.l,.\jyu. ~ AUende a chamãdba 
um jõgo de cabeça infiupe- pujnr "3 IlfIU\i.qP,,('. Aliáa, pc · "",,,;.. I''' ''''' i ,tr ,:" 1<>".<. [>,,",Io ~; 14 
rável. io qUtl Mário Vianu deixou ;' 

Outro player que me im · transparer.el·, quulit'icando No· f r." " "" ,,,.,,;, 11 1.1;.' viy;d... " 
pressionou muito foi B!'Rodno rO!lha de m!ll'llvilll!!. JHl!'ece T . '." . ,.. 'I r" 
que jogou de haU·ôireito no qu o nu lllornento (") Rio não l ;;:;"1~~í~('t.:.: :;I .(;:i·:;~::·;::" l : : 'i::lI IJ:.'::, ;\:~~ \ 
primeiro encontro e de cen· pU8sue um eelltro·médio que uc "I"or.,o por ",,,,,,, meio' . 
ter {orwllrd no. 8ef~undu. ten· se aV:lDtoje. 

do-se nas duas posiçües ali r Adinnta ·se q tt e o téc'oico C~ÀLLOS 

mado um erael;. Lr,grl'CI1 orgcn izndor do se· 


Quanto !lOS paranàenses I\!c ionudo hrasileiro que dis ' com.. BRANDOS 
qUtlm mais nH) impl'esH iolloll Jll!huá li UUO/J1l Hoea» . ouser ' 
loi o arqueiro Ar!. g' um ti· vllrá IItentüownte o jôg<J de 
po assim como Aimoré. pe· Noronha tlID Silo Pt\ulo. 

{ l · · ·I '. II,':.! ) i: o.,~,'..~,< ~	 Phone: 1392 

-.----. ._~--~~--~I 
A renda dos jõgos riCH, tio l~ilJ , d\> vendo ('muar· I ( fi 


gaúchos X paranàen- :~,~~a ~r.le~~~e~r':~~. IH'óxiUJo f2S~· ,~:·dri(iJ 

- . ses _; .'. I EN'f!{F. 0" e Z :H7I1r, 8Prt. '"'d''' d'd e

U movlmentu 1.nIlÜCéIlO e8colb!do O centro m('dlo do I y.~" c. me I ore~ e 

de! préllos travados en~re s ~le~lrnado carioca que !liso Installa os «quadros»
gllÍlcbos e "l!r8~àenses atlO·1 pu!!!rá o C!!.IOJl!'OD!1to Brasl· . para os m esmos. 
glu a soma aI! 58 contos, seu·lleiro. I P~ITOHAL U[
do 32 no Lo j3go l' :!6 no 2.' O JlM!~ RIC " de B'~ ! !l 1-10 Preços modicos. 

. - rizonte, conquistou (J honro· 
Ultimas. • . 50 tltulo de campeão mineiro R J - p' 4 AUI;I[O P[ LOT[Nü~A FEDgRAÇÃO Brnsileira de I>6la 60 cesto, dos 1.0 e UI .0ltO Into, 1 
cODsegula a vlllda ao I3r6811 'l.0 qUfl.d.I·OS. Serviço ~8rl:\nti(l() 
dos poderosos conjuntos O AMBRICA, do ltio, está o RI;M&;DIH INDI[ADU 
argentinos lu(\ ependientes e interessado em con~egl!ir o ~'''·''·_---''V--"'!I~!I~&'' 	 Zino-pdds 
S. Lonrenzo de Almagro. Os concurso do gJ'and e arqueiro 
grtmi08 pahllinos desejam mlneil'o Gel'llldão. . DI Schollexcursionsr também a Belo FOR ,\M as seguintes !lS 

Horizonte, mas exigem a rt'ndlls veriflcudas uos júgos 
quantia de 30 contos ptua da 1." J'odada do Campeoua· 

caga t~UMINENSE, do Rio, ~Oa:~~~i~e~o l~:r~i~~:,b~&: ~;~ . 	 Não ha FERIDA que resistae." esperllndo um novo Uf- toe; AmazGnas X Purá, 8 con· 

quetro. Trata se de. C!odO, do tos , Pllr!má X Sla. Clltarina, 
 .0 UIO d. 
8 . P. R. de S. Paulo. 11 :081$Uoo 1\ Maranhão X PI. 

CUELO vai deixar o Am~· aUl, 6:~35S100. 	 CALENDULA CONeRETA 
a m('!lhor pomada para feridas, quelmadutu 8Dr. 'ugasto de -I ulceras antigas 


CLINICA DE CRIANÇAS Ne.o ~~~j~dgAi.Et,ti'ulA'ê~~~mu:m~~d~:dnla.
Pauia
DO 	 punoacla.

MEDICOOr. M. S. CAVALCANTl -OoIlDÇI& de ..,Iboru Depnlllte.rlo neata cBpltal: PBARM. STO. AGOSTINHO '; CONSERVE-_a ........ IJVEHlUOE 

Formado e com o Cura0 de Aperfeiçoamento em H!glene Infantil e 	 Rua Conselheiro Milfra-46 . >c' li'):;" a_ ..... ,... .........
Pediatria pela Faculd~de d" M.edle,ina do Rio d~ Janeiro Plrtoll 
Óbere do S~nlço ele Higiene Infantlt do Centro de S"úde _. Ex· -Ooe'IICfit\s  --~ASIMente dOI SanotorlOd «Infantil de Noguell·t\. e 	 ........ .
......................... 


.. cBela Viela. (Corrbs)

DOENCAS DE CRIAllÇ~tI -·REGIME~ ALIMENTARES 
 Rua VI~~~~~~:~s n. 26 'MESICO" ESPIRITA r.:..s..:::.-:.~c:: 

._............Il10_
HIGlENB INFAJt;TIL ,- PNEUMOTORAX 6s 101/2 e da 2 as 11 horas .' .1é Homeopa.a ;
Consultório: Rua Vllor ·Melrele8, 28, das 2 As 5 . . Tel. 14011 '. Dr., A. Ca"albo, olba! pral, .DTla conlDltu rraUa a

RES. AVENIDA HERCILIO, LUZ, lõ5 . Qe&ldttlc!o: V!l.'l;oi)d~ Ouro qu.m re••tu .0••. ldad•• r••ld6.oJ& .0•••~.,o,. ... 
79 ". 	 7 PrelO. 42 - 'Fel.< 1.365 lado • l .beorUo ,.,. a ....,... 1 T ••da !a_rUa ,,...,.1- LAVOLHO 

.. I 1-" .( f 'I (I liU·, _.-----.::%;tJ---I:II~IIm:~.~IRGt~ ·...________ ......_....nclad•• 00..... , ta do Aon I • ., A, eob. RIo eI. Ja••'ro. 
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o B8'l"A00 -T rça·rt"lra·, 2S .f i 'oTembro de 1_ 

Para as festas o melhor sortimento artigos para HOMENS, 
=--=.::~~-=------=:- SENHORAS e CRIANÇAS, só na ----- - ----- ---

CA$~.A '~A 0.1-''-4\.%,'' 

16 Matriz -Rum Conselheiro M eIra n. 8 	 Fili.1 - Ruo Trajano n. 1 Y.l !18 

COilpan~ia C Aliança ~a Baía» 
Fundada em 1870 Séde: BAIA 

Sequros Terrestres 9 Maritimof, 

~pital Realizado Rs. 9.GOO:WO~OOO 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em 1931'1 

5i).058:377~9fj2 
~ . 188.652:899$iI 4 

R~cei!a em 1938 22.786'183$148 
Ativo em 31 de dezembro de 1938 • 71.478:79lJ813 
Sinistros pagos 
Bens de raiz, (prédios e terrenos) • 

5 . 094:7 15~170 
17 .186:248$949 

Diretores: 

Francíscr JOSé Uedrigucs Pedreira, De. Pânlilo d' Utra 


r i'cif\: úc Cai"w" üii iü \! Epif,1 iliu Ju;.;c,; dt SuuSa 


I{cguladores de avarias nas principais cidadeS 

da América, Europa e AlriC3. 


Agentes em florianópolis 

CAMPOS LOBO & (ia. 
RUA FELIPE SCHMIDT N. 39 

ama postal 19- TelephoMI083- End. Tel.• ALLlANÇA> 

Escritórios em Itaiaí, Laguna e 

Blumenau. Sub-Agente em LaQes 
a 

8'61.1'118 ,cég·a pala 
taida a;Vida mas cura
da pela '(ialenogal' 11 

A abaixo as..loada, Arzellnde Ollvolra, re:ll
deo." à AveDlda 20 de Setembro, em POlotu, Ria 
Grllade do Sul, declllra: 

.Vlvendo de umol"l, : devido 110 mtu e~t!ldo 
dt IllIlÍde que nAo me permite trllbslbllr, Ollto em 
lodal as por'as em bUlca de eU~Iento parI! mim e 
p~ ro mlnhll fllhlOhlJ de J M03, de nome ELOAH mul
'0 doenllob!l SlfIIltlce, dude 110 o"lIcn, minha lilhinh~ 
liCOU complo.ameole CEGA; dormia noite e dlo, e mnl 
• e allmeotava. N~Slut trl81e eat4do, vi0-11 uma cllfÍdosa 
lenhora , da! muitas que ml\ I!(lCorr~m, t\ Qual, eOD
doida pela eOrle da pCQuenll, mendou comprar um 
vidro de cGALENOGAL... IIcol1Helhando-me que tra
11I~"e a menioo com ê~!e remédio, pois tlnbll a cer· 
lezlI lIe qut ela ficllrla bO~. BlI6taDtp. delcrc tI :e . mas 
multo grlltll, recebi o remédio, pois há mais de <lré! 
meles levllva a crl.nço De SaDIa CS81l para fllzer 
curlltlvol 110m rellultlldo algum, e lá me dlzldm 
que lDinba fIIblnhll ju:oria cflla para toda a vida. 

Deus, porém, é glllDue e pe rmlno que 11 mlDh" 
ELOAB OCllase radicalmente curada app. D ~ 1I cem 4 
vidi'ol dIsse IIbeoçolldo remédio ..OALENOGAL», que 
me forAm sempre doados pda mesma car/dOl\8 ee
Dh'lre. Hoje, a pequena euxergo perfelt~mente bem 
come com balllllD!e apl!llle, brioca molto all.'lI'le e está 
lórte como nUDca foI. ~ !Ie alesllldo i 11 mlll!! pura 
expreselio da verd!lde 11 11 cura de mlnba filhinha é 
telltemuoblldil por muitllllllma f~m1li1l8 delta cldllde, 
Que dlllrleDíéole -c me amparam. por luo, p6de fr.zer 
dITe o Ílao -quld be coâvler 'e DEUS, )lumirll que tle 
Ilrn pAra aàlva-' .multlll crlaturall infelizes que por IIhlI.ar,àlllam». 

" AlI,liiúJa Olivtira. (firma reconhecida pelo 
.0l4rlo o-óctltOR. da SlIv8). 

O .O~I;#~()(JAL» . ' ., 11. VIDA ! Quando se re
"'"". lUa d"ariIkW; t6C1lêo; , póde.a~ !:!'~r,e::~ certez.d 
•• &IUII;&' r....I'adol IlIrpreeiide'nles/ oomo !êllt.t .. que 
.11.1 .," • qH dava !lea, "In Ir,anda D. memària 
d.. MAe3 t:l.tnlDOMl. 11118 eltCOGI.rlrlo D. ello~.cia 
d.... fJIlDck ' .....'0 a ••r••II. di I.tde de ·, le\Í.lo 
fUblalaOL 

IDooDtra..e em ~ u Fum6clu 
do BruU e Bep6bl1cu 81Il·Amertouu. 
N. M M , L D. N. 8. p, - H. ta 

ri:rrr 

SAlGUE! SAlGUEi sawGlm 

I
o ELIXIR 

DE NOGUEIRA 
11: conhecido tM 63 .nnOJ 

como 	 o vcrd.d~lro 

especifico d. 

_ f .. ,~,~:~~~I:~. 
ulu,.., m.....ttt.o 

56 FJixir .e Nepeira 

UHI RiCARDO 


GOTISMAM 

Ex- chefe de cll

nica do 
Hospital de 
Nuernberg 

(Frota. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

EspeC'ialista em 
UJ'twgia Gm ai ' 

Alta cirurgia, gyne 
cologia (doenças de 
senhora8) e partos.

CIrurgia do systema 
nervoso e operações 

de plastlc8, 
CODIIU!t,)tlo li rUI! Trllja

DO, 18 (dlUI 10 ti:: 12, E 
dDa Ib lÍs 16,30) Te!e

phunlô - 1.285 
Residencla á rua Es
teve8 Junior, 20. 
1'elepbone - tI.>! 

I UI 01'11110 DEPUP'alI'.!I! 
. .. . Or. Noemy Valle Roch•• 
"iníc. em Porto Alegre. nttesta 
_ o "RI1IR DE IOGUEIRI", 

6 um opti
mo dopu· 
rativo do 

~~\'l"',- " __ \ UROFORMINA 
, 

,...--.--. -." --... . ~ 

Especialista em moles til! 
,.!, pleuro-pulmonares (bran

chitcs - as thina - tuber
culose, etc.)Senhores exportadores de 

Consultori o: R... Tllilno
Fumos - Cigarrilh~ "~ Ch~;utos d.. 14 íi. 16 hOII• • 


- Phon. 1595. 
Sen hor com 20 anos de prática do famo e de toda 

a !reguesia e m 8ão Paulo. deseja re presentll r fir o 
 Residencia: RUI Joio Pin
IDas ih) ramo ct&ste Estad o em São Pa ulo, pode ndo lo, 1 {Sobd-Phon. 121... 

t;-,ofe rece r 8 6 informRcõeB desejadas. Cartas por obsé
qu i" R «Escritóri o Come rcial T UPAN" . Rua Dr. Fíll cão 


Filho, 151, ~(> hreloj !l , salas A e N. 

Cll ixr, PMt 1\ l l :l;~!l - São Paulo Não perdeu 


a serenidade 
BALDA SSARE Avanzlnl. co· 

ii lJi:lu idü jÜfi.iaii~LtL HiSiiaüo 
de fins do séc ulo passado, 
llir E' tol' do diá rio .FanfIl1l8' , 
di riglu·se CErta noi te a um 
teatro popular de Roma, com 

tI:H;t;I'1i~ I!HaJ;lil~ 
Renove em \~<:,n ~ .' 	 o objetivo de Ilssi~tir à re

presentação de uma velha 
comédia. Como é natural , a tempo a sua .~\ \ \~~F::i ;\ proximou-se do logar reser
' ·ad o ao s eu jornal, porém, 
encontrou·o ocupado por Ulll 
desconhecido. ' .-~ · !-! ~~~~?~~
assignatura (IU1T_- ;.~.:..~.i:~.~~:........!·..·. - Descul[le, senhor -- dis· 
se·lbe - deve tratar-se de

Chega o fim do anno . jdf>j -:;;:.,. . ' , 
.poca de iniciar ou re lor· ~~Z. '· . ..C: ' . um pequeno êrro. O logarmal Q8siçnaturas. Ao ._ ' 

qUF\ o sr; ocupa pertence :l 
aBsi qnar s e u jornal ou • Fanlulla». 
r..visla. laça-o q a nhando '- O senhor é quem está 
um valioso brind e. dirigindo-s.. á Eclectlca. a equivocado - - respondeu o 
maior orqanizacão de publicidade e assignaluraa. intruso - Sei perreitamente 

quI' êste logar é da cFan
luUa8ula. 6J C~ iJ~ ~ #://'/1 PUBLICIDADE fuI/a» ; por isso estou losta
C.PlSlJI53HP:lull ~(A-.VVl ASSIGNATUUS lado nele. 

- Por que '.' Pertence o-----------------------COUPON 	 ti r '!daçiio dê 98e joc
nal ? 

OD1dar ou I'elorccr) - Parece- me que 8im. Sou, 
<Somcd ou re.,bi;,)-··----- simpleAmenle, seu diretor. 

1leMto--- -.-. - . - . . -.--... Q cmoIqllatwG 

a partIt ·de.-._ _ _______ alê " .._ -	 Oh, desculpe-me, lIenhor~ 
...........0..-_____.. _________ _ 
 - disse Avaozini, com uma 

obsequiosll indignação, 
~-_.._-_..._--- - muita honra em conhecê-lo. 

Agora, só lhe peço uma eol
s!!: quer o senhor fazer-me 
o favor de dizer quem 80ULLOYD BRASILEIRO eu ? 

;;:=:::===::::::::===::=:==;, 
LINHA ARACAJú/PORTO ALEGRE {Para o Ne rtl< 

no Sába d(', e para o Sul na quarta feira ): . COMTE. AL
CIDlO., .COMTE. CAPELA-, e cANIBAL BENEVOLQ

LINHA P ENEDO/LAGUNA: c.MURTINHO- e cMIRANDA~ 

LIN 11 A nJO~ru\~~~%LO"~li:S:;mtASCIMENTO- . 

"PATRIMONIO NACIONAL

FRETES DE CARGUEIROS 
VAPORES A SAIR: 

PARA O SUL: 
COMTE. CAPELA: dia 6 de del!embro para Rio 

Grllnde, Pe l(.(as e Porto Alegre. 
COMTE. ALCtDlO: dia 20 para RIO Uraode, Pelo

tas e Porto Alegre. Agências ePARA O NORTE: 
.1IlIRAN])A: dia 28 do corrente para Hajai , São Representações 

Franc isco, SlI n(os. Angra dos Reis e Rio de J aneiro. Clixl polui - 37ANIBAL BENEVOLO: diu 2 de dezembro para Pa
Rua Joio Pinto - 5ranBguá, Santos, Rio de Janeiro, Vitóriu, Caravelas, Illéus, 

S. Sulvador, Aracajú e Recife. 	 FlORIANÚPOllS 
DEFENDA OS SeUS INTERESSES, DANDO PREFEREN


e lA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


IAg~ncia-Rua lollo Pinto. Armazem - Cá!s Badar6, Sala para ' alu,ar:~/9 - Phonc lO07 12 - Phone 1338 
ALUGA-SE uma cob ror"::

!.._____·_·__JI vel 8àla à rua Fetnaoilo "Má" 
chàdô n' 41. '-,9 

- .,•.u.'_.1 
"",.•N/. ~t,kHk~.....n'•. • •~.,.c'• .."___li" .,HIt

.11.. _ . .... _ ...,_ 

Ir_ ..;.no ' ....1'-.Cic1. de Trlnsporte Brasil Ltdl. ...........,.. ••'.".fi~ 
.,... • ",WU'.m • .,....
S6de Florlemó.PQlI8 I,e,.,., . ,-.h,,"6a1t· 

... "..,.,.m•• ~PASSAGEIROS, CARGAS E ENCOMENDAS _. I..."",... ....",-.;. 
VII.ln. re.ulare. plra ltalat. Blumenau, ..u ......".,."•. ~... 

•.., ..,l.l. • r••",JaraQ'Uá: e JolovWe. em confort'vei. • "-,_ ~4r.J/Ir••• _ I
ONlBUS DE LUXO "..,.,.. '".1"..",.,4,•• 

PIf. InlormaçOta procvr.. 'Rentes ntlll Pf~: .."f'.. ..,',... 
__I .,, -~ 41. .......

MACHADO li OA. 
Rua Joio Pinto, 6 - Fone US68 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:de�,le\�.lo


o ES'flI DO - Terca-feira. 28 lé Novembro de 193\1 , ' .\J 
.... • ~~!.í..~~~~~~,.i.ltU~21U~~tit~'j~~';~~Ãti~~~~~,iii~~~,::[~~~:'::.:·~'::~'\I:·:~,}!.';~'·l·~·~.·.:~?~- ,,<: 

Vendas em prestações--Garantia de 4 annos 
Dozs mOdelos (de 90 e de 120 litros» : 

IImbos dI: uma olS::\lllOmlll ~<l(prcbeo(!tllre, 1'101111 otm ,24 
bor!1:!1 C!)fl:;C!Il?!ll lI,cnQI\ l,llerglo rJeGir!<:a do qu~ 11111 

kmi) (j-t elll :;Tummnr em 2 h ':Jl',,1I ;;lt setvlço. 

Mantemos em õepõsito todas a5 peças soure
!!latentes e mesmo ml.~canf6mo8 completos., 

I) - A Iyphilll' u.... doença g ••TI,.I.... , muito perlp,a 
para apropria " cIMoa, parll • [" mUia e para _ 1'8"_ 

I) - A ."phill.' dm pr~f0••ncifl pola. va8a. (an••ri....
• • ,,"t••• ner"alo), paral". i .. I JOGDUr.. 

• ) - A l;rphlll. 6 multo contagiosA; tenho OI obJ....... 
-o- , ~:j:::.prio a.o "pI.odelS; Ivit. heiju ai ~ , Couultorto , Rua 

iJoIo PInto li.. 18 (80- 'Not.vels medicos IJconselh.m ,o 
lindol. CoDllLltas ela 
1 AI , bol'&l da t~,.. "a~IX!IK/iO fi·} NHHWE:I';Ril ," 
de. AOI pobl'el  o. ~CA.J. _ StI'II .. SllrdraCoualta. DO Bo.pio 

00110 Inll BOM UPJo:CIYIOO DÁ Il'PH1L11 ... ele Caridade. AI I ar.... P ... .cmo. - • ac... • .. o...8 ...... ct......... 
 MeiO SECULO DE TRJUMP"O~ 1I1 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 	 o ESTADO, 29 de Novêmi)~o':' dei939 
! ;,.Itri.. n 'li ~ 

#ltl-ma hora esporll-va I' Modelàpf;nefau ,;tl.t~; ..... . '/:'if[,('!!;~'-~."lTfii::i·'bsfi~ât 1
11 Bt>AJN<DVA 1I U

Para a Iindc1 ~:êst.:·,'atãi o de VERÃO. .
Felicitando o campeãol c~&!ando 111:" 08 Jogadores 1 


carioca de 1939 PmC6, Alcebiades, POS8Rto, , . . 

i\ -to "!'ida. fl ol'lanopolltana Delatorre,. Baygorria, Og, ~a- II A proprietária da
'I 

!l o cam;ll'iio do terra e mar Irola, Plácido, Tadeu, VI~al, 	 . 

~~~~~~I't~I~~~in~ t:~d:io~i~;O'I~,~:t~:i~~ le~mi!~:e~:n ~~J~: 	 '. I Chapela.r.ia..··.. OXFORD 
"Glube de ltegata Flameogo-: de7embrc, Interessam ao clu
"Vihrando ele entúsiasmo pelo I bp r~,?ro, o. que quér dizer tem o prazer de comunicar às exmas. sras. 

brilhante feito do campeã!' de Ique s<! me.dlllnte pa8~e. eles Pais de amplos e inesgotáveis recursos naturais, 1 e gentís sritas. que acaba de receber, 

terra e mllr, enviamos e[usi· podcrao deixar o f\mt;orIca . o Brasil tem na borracha uma de SUIlS mais extensas com exclusividade, 

V:i~ !;;lic j tH~!tle" pela conquis - . -. _ . fontes de riqueza. E, por isso me~m!', não será rlemasiado . 

til do c!!.mpe(lnllto carioca ele I ExpreSSiva Vitoria do Iprevêr. para breve, a sua inclusão entre os países lideres I O QUE HÁ MAIS MODERNO 

H);19. Uma vez Flamengo Rem- Lages F. C. da indústria de pneumatlcos e artefatos de borracba, ain- h é f •. 

pre Flt1menllo" (As.) ·- Ienen· LageR. 27. - O quadro do da mais quando êsse importante campo de atividade em c ap us e el'l eites propnos para a 

te Leovegildo Amarlll, Celso La~es F. C. venceu domingo Iindustrial vêm ·se desenvolvendo extraordináriamente estação e para as festas de fim de ano. 

liamos, dr. Ferreirll Bastos, último, o forte esquadrão do Ientre nós. Felipe Schmidt, 24 -Fone 1.563 

tenente Murllo Bnroso, dr. Lauro Milller, de JtaJa!, pela Um índice seguro désse pro~resso é dlldo pela

'1'ulentllJo Carvalho, tenente contallem de :j a 1 louvável iniciativa que vem de tomar a Cia Firestone dOI'--~:---_____________"l'!""~__' 


Ansteu :Silva, dr. Milton Leite, - BraSIl. - pione'ra e lideI' da indústria de pneumatlcos. 404 !:Iv.- 7 

Gustavo Lebmkubl,JoséEhll8, Treinaram ontem os l'deSde a sua fuudação, em 1.900, - erguendo, em Santo' .. 'lh- d
lU 
AntonIO Salum,Getúlio ZOlDer, cestobolistas de André, próximo à cld!\de de São Paulo, a mais moderna I ~ m mIl ~o e _ 
AlberttJ Bmggel!JRnn . Milton FI - ~- - fáhricll de pneus, do mundo 	 Vid S ; 1 90 telro~ pagarao1 ' 

Lebmkuhl, .1 Herretll, Osval- I . OflanU,",.OIl::' ' ERta nova lábrica Firestone. além de ser equipada i ! a oela Rio: ~8 (Marid~onal) - ,A 
do Blttel:!court, Paulo Dutra, A sel~çâo da C.apltal realizou com um aparelh&mento o mnis moderno j:08slvel, capaz I proposlto ~(l c~lação d.o Es-
Nelson Mala Mactfldo, I.aér· ontem, a nolle, rigoroso 'apro~· de garantir o máximo aproveitamento da materia prima ____ tatuto da familIa e do Impos-
CIO Leal. dr. Leoberto I.eal e to· 118. quadra luminosa dn LI' nllcionsJ, sere: dotada d.! um amplo laboratório para pes'l to aos celibatários, o .D1~rio 
'l'umaz Woods. rd TeOls Clube. quizas. Ai serão efetuad08, constantemente, novos estudos FA~EM ANOS HOJE: da Noite,. pUblica ampla re: 

e experiências para assegurar aos seus produ los, genui. Sras.. Fnda Maria Lesslng e Jo- portagem em t?rno do a8· 
Osmar Cunha Treinam os paulistas n.am..ent.e bra~. ;leiroH um pndriio de qualidade cada vez Ian..a Elelvlna Gomes. Bunto. O vesperlJno conclue, 

1:111 Vlrtuue lle I~r IlU~ S~ sui;- i S. P~!!lfl , 28 -:- Hnjp, ~ noite. :!leio t>! .. '?!!r!" ' , ~~~!a~: CacJlda VIeira Ribeiro e dizen~o que, em 1941, quan· 
meter a e}( J l11es na Escola de' ~ .seleção .paullsta realiza seu Ao qu e rOmOA infurmados, a nova f(lbrica da Cia. L(,q;,. ".i';;50. . . : do vigorará 0. E:;!:ltuto ~tl. 
Comércio. durante os dias 2 a IUlhmo ens ~ lo, conlra o esqua· Firestone, peJa sua grande capacidade de produçllo, pro. Srs.: Renalo Flguell~. Loullval Ra- IFamHia,. ex!stlrllo, .no RIO, 
12 de dezembro próximu. teve d.r~o prlnclp~1 do S. Paulo F. porcionará trabalhe a centenas e cl' ntenas de operarios mos. e ~genor Nunes Piles. um mll~ao de !!oItelros pa· 
o SI. Osmar Cunha que declinar C. 	 nacionais, estando previsto para mui breve, o inicio de SIJ- Jovem. Fernand~ Luz. I gando Imposto. 

~e~toCO;;~:!e c~~~ia':I~ h:~~ai:~~~ I O FIUmi':1e;se também as atjvi~:~e~~iCÍlltiva __ de grande alcilnce para a econo- m~:"DrlbOor~~~. ~~~~6~°'HA~ÊNZ(;N1~a-
da Li ga Allética Catarincnse. se Interessa mia nRcional - realizada pela Cia. Firestone é, no pró · OURO em iolal, moedu.ete. 

que di'~pUlJrá em Nite; (IÍ , o VI RIO, 27 - Batatllis, Ma- prio dizer de seus diri~",ntes, li melbor maneira que estaI l'i"OIVADO~. c~~~a:a~e&=' 

Campc(ln ~ to Brasileiro de Bns Chlldo, Romeu, Orozimbll, prestigiosa orgflnizllção encootrou para retribuir A aceno Com a gen!lhsslma snta. Cleuza pncoI. FIsc. pelo Banco do BruU. 

queteból, com inicio a 9 (,0 cor- Ernesto. Celeste. Raul e Hér. tuada preferéneiu que tem merecido pOI' parte do público Bolt, "'ha do sr. cel. GUldo BOI!, bUDa JoalherIa BClHch.r. Rua 

rente razão por que aquela cllle~ terminarão SIOUS con. brasil"iro, desde a sua fundação. contratou (asa~nto o n~sso prezado Fellpl Scbmldl, 11. 

Liga COllvidt1 U o SI. major J05" tratos no din aI de dezem- Acimll, vemos um <croquis» que nos d6 uma ligeira (onterr~neo sr. dr. Davi Aqulno. ____2~ 

Candido Alves Marinho, para bro e, seis dias aDtes do visão do que.é a nova e majestosa fábrica da Cla. }<'treF- \'IAJANTES- Berlim confessa• •• 

aquela honrosa missão. prazo para Dotilicaçilo, já o tone do B.asd. _._ ___ ________ ___ ___ Regressou ontem para /laja! v sr. Berlim, 27 (l·lavas, agência 

Cuelo está no Flumí- Fluminense oliciou A Liga, PAGAMENTO AO I A ch6 ·Ia do vai- cel. Marcos Konder. Irancesa) - Via Berne - A 

dizendo que se interessa pe- FUNCIONALISMO ~ ~ - DNB anuncia qUI> entre os 
nense la renovação de tais con· 	 d . I . _ # Senhorita. exIla que 8"U Dol"o aviões ~ermanicos abatidos, 

Rio, 27. - O arqueiro Cue· tratos. Em virtude de autorização O riO t'J.I-ISSU 1089 cbapéo RAMENZONL no dia 24 sObre o oeste da 
In. que r,,)scindiu contrato super!or, a Delegacia }<'iscal ,Já tivémos ocasiiLo de as· ' FALLEClMENTOS França, quatro foram derru. 
com o América, REsinou um O Rio Grande pescan anteCipará o pagtlmento ~os Aiualar o máu tempo que Em sua residênCia na avenida bados sôbre o território Iran
f}ontrato Ofl experiência com do os paranàenses veDcl~entos do pess?al ~ttvo tem reinado sôbrfl "árias zo· Transpow~ky, faleceu, ' ontem, o sr. cês, dois outros fizeram ater. 
~ "~I~lmlllen~e: Na n~P8ma~. P. ALEGRl?, 27 -. Os jor· e InatiVO e das penslODliltBS: nas do. Estado. sobretudo na Henrique Fellarl. Nascido na \t~lJa, ragem força.:!!, na Franca, 
UISI.tO o mediO M'Ila~zo a851 · nals locais divulgam que o referentes aos meses de no faixa lItorânea. M longol anos que resIdia no Bra. perto de Vouzlers, e, enllm, 
nO~1 contrato dt'flnllivo, por jogador paranàense Emédlo, v~mbro corren!e e dezembro Ontem e hoje está brilhun- sll, tendo.se valido da «grande na. um sétimo avião é conslde
OOlS. 8no~, com o !rl.color centro avante da seleção da vlOdouro. ASSim, os venci· do um sol de ouro. Mas, se- luralJzaçao. pari se tornar cldadao rado como desaparecido. 
medlanle luvas de 5 mIl pl'- Terra dos Pinheira is, vai mentos de n~vembro, serão Ilundo nos dizem, o «Almana- do nosso pais. Por mullo tempD foI 
tlOS. transferir, residência para pagos ~e acordo com a se- que d~ Brístol- , or:\culo .me. comercIanTe e, agora mesmo, apesdr 1___________ 

Porto Alegre, passando a gUin.te .abalu. . teorologlco popular, mnda de sua provecta Idade nao quella 
INTERESSAM AO atuar no quadro principal DIa 27 - Pess~al aà1vo marca máu tempo até o fim ficar Inalivo e buscava 'sampre ocu- (INES (OROA'·DO' S 

AMERICA de Ferrovlár.lo. ~crescentam dOI! .Mlnlstérlos da Fllzen a e do mês... paçôes produtivas. ,. 

Rio, 2i. - O América oH- os mesmos Jornais que lo- JustIÇ~. .. Com a tremenda chuva- Seu f,lho, o sr. Teodoro Fellarl, R..I Circuito CIDI...IIIIl'AIIco LIda. 


dou ti Llg~ de Futeból df- ram iniciados ent~ndimentos . Dm ~S - Idem d08 ~IOlS-. roda de sábado, que se eS'j jlrOprletarlo da -ConfeitarIa Chlqul- H' -'-3FODIf 1~81 - . . H 
 o #' 

para a transferênCia daque- terlos ,da Agr~cultura, Educa- tendeu até o nortA do Esta- nho-, estava presentemente no Rio. oJe -- a. eira - o)e 
------------Ile jogador da E. F. S. Paulo- ção e Saúde Publica, e, do Tra do e o costão da Serra do E' p~sslvel que chp.gue hoje pelo avia0 REX. à. 19.)0 hofu 

-) - -.. . Rio Grande para a Viaç40 bal~o. . . , Mar, os afluentes do rio Ita- da "Panalr., a tempo de assIstir ao NASCIDOS PARA CASAR 
( D .'(j'"()N Férrea do Rio Grande do DIa 29 -- MIDlsténo da Vi-- jal engrossaram e enviaram enlellD, as 16 horas. ~indo d,am! na vldl cOIIju,II, cu

.1~ . Sul. ção. para o vale todas 8S suas ,., c.n.. "0 a. "auI .UI'" • 
O lider dos cinema. Di8 ao - Apospntados dOE massas d'allua, inund8ndo d.llcio.... outr.. d. U"'I dr.ml· 

Em\!. C.....toaríllc. ODBOR LldL ----~------ diversoB Mintstllrioa. diversas povoações ribelri · Chape'us licldld. Inl"lI • vlbranlc. H.I. 
o . .. POH: 1~02 - Oportunamente, será pu · nhas e flagelando as ricas Cllol. L_berd • J..... SIIWllt 


HOJe - 50. feIra - Hoje Novo diretor de blicada a til bela p8ra pagll- e varidlis lavouras que ca- d•••nyolycm o .ntr.cho d••'" 

A'. 17 • 1930 horll mento do mes de dezembl"o. racterizam a fértil região. O I modo lodo .ob"bo • PIIcl.o. 


DEAHNA OUR81N, • n.moradl E.tltí.tica As pensionistas, a partir de Na cidade de Blumenau, o S ma s Ilndol modelol An,ulliolo .m ••• fln.I, cômico 

do mundo, no I'U "'lia mimolo Foi dispensado, 8 pedido. 7 de dezembro vindouro, re- nivel da cheia atingiu 11 me. OI mlil flnol CIlI..6ul I'" I'U plinclplo, ler..lnindo co· 

b.b.lho PIII o cin''''1 • que conl- o sr. ,José do Carmo Flores ceberão juntamente os me· tros. Em Indaial, principal · Rlclncblllldos do Rio mo d.yil I.,mlnll: O.u. ".nd.n
liluiu ° ",.ior aconl.ci",.nto IIli. da comissl\o de DIretor d~ Res de Dovpmbro e dezem- mente em Aquidaban, subl- do ...upllc.. d.quell ",ii 


tica-cinemIIOg,ilico, qUlndo d. Departamllnto de Estatlstica bro. ram as águas três mlltros e 	 .mo,o••• bôe. •.Casa PORTO 
•eu lançamento .nte-onl• .., . e Publicidade do Estado, e ----..,- ----------.-.. ---- - l~l Ct8. No Rio do Sul, 8 maSS8 P,.,a•. 2S5oo • 1$000. 
I DA DE P ERI BOS A designado o dr. Virgllio Gual. . Comprar na CASA MISCE - d água chegou .ao rebordo Felipe Schmidt, 36 _. .___ ._ 

com Mllvyn .o0USIIl, l,clcle berto para exercer em co· LANEA é saber economizar. das margen8 mais altas, es· IMPERIAL à, 19.30 horll 

Coop.r, Irene Rrch, Nlney <:',,011 missão o referido cargo pralando·se pelas cultural! Slcção di: TEATRO FLUT 


• John Hllllday. ------- ----.- - -- --- ..------ .- .--- .- - -- - -,- próximas. A cIdade de Oas· C 	 um 
O••nn. c.nla ..I. linda canções par ficou Ilhada pela invasllo arteiras, Luvu c Dorolhy Llmour e.ti no .Ienco 


"me .nclntador fi I",. I Irmand.d- d- Nos-a S"nhora da da água do rio Itajal-Assú. Cintos daI. pelicull !!IOç. • vi~. ,ó ' lN
- No pogrlm.: .. ... ~ .. ~ Brusque até ontem à tarde 11 bolir conolCO, 1.lIno,.. , _EII '. 


Complemento Nlclon.1 - O.F.B. C F d O se achava ameaçada, pois o bem I .Iml .,denl. dQ. trópicOl 


Preçot: 2S5~,lr~~ooo. e 1$000 onceição -- esta o rago f!~bI!~~a~:i~~m~~~lt~~u:~~r~ Ou d? hl:e~M~Ir::I&G~~~~~,d: Io.::,o':::i': 

Crl.nç.. Ilé 104 'M. ã. 17 hora. De ordem da Mesa Administrativa desla Irmandade, renteza abalou a ponte Gus. ,. em per ~u do. olco, .Iemec. o, flOhOl 


pegario 1$500. convido a todos os Irmaos e fiéIs para assislirem às lestivida· tavo lUchard. ~'Ol achada, domlDgo à OUY,~O. COIII .UII Ilndatc.lnçõ••. 

__ des de nossa padroeira, li realizar· se e:n nossa capela, entre os Em vista dissú, o tr~lego nOite, diante da Catedral e S.quencl.. Idtnlr...,.I., Ipllxonl"" 


• •. __.' • K dias 29 do Cl'rrente a 8 do mes vindouro, conforme o programa postal ,em toda essa vasta dep6sitada na gerência do 11., COnlO b.m ~.. di... ... ve
4. le"l. A Inconl~r.~,1 Iy que segue: 	 zona ficou prejudicado e por ESTADO. uma chave presa lho Iln, nl no,l. da . utté•. 
Frln~i•.n. fine. l"uO"lIlm. i Co- NOVENAS E Bfl:NÇAM COM O SANTISSIMO SACRA. Illguns dias assim continuarão a uma argola. Preco 1$500 


",edre enl,e OI querido••11 • MENTO. terao inicio no dia 29, ás 19,30, e se prolongarlio até Ainda não é posslvel cal. 

G.or,,1 B,.nl e Iln Hunt.,. 7 do proximo me!. cular os prejuizoB sofridos 


SEGREDO 	 DE UMA ATRIZ MISSAS NO DIA 8, a primeira às 7 1I0ras com comu' pela agricultura, mas devem 
nhão geral e a segunda, solene, às 9 horas. ser elevadlsslm08. 

Oominlo: -- Alenção, Gil....! PROCISSÃO no mesmo dIa, às 17 horas, obedecendo ---------- 
P,ilCiII. Lln." figu,blhl l"'ld. ao seguinte itinerário: salda da capela, Praça:Oetúlio Vargas, la· Estatística educacional 
d. .OvlIrO . Filhl''', agor., .0 do do asilo de órflls, Rua Saldanha Marinho, Rua Fernando Foi comissionado o dr. Caro 

.; J.do de WlYil. Morrlt, 'vli lIIo,lr., Machado, Rua Visconde de Ouro Prelo. Praça Gelúlio Vargas los Sampaio, posto à dlspo
.é bOm .conjug.i! o (tado do quarlel da Força Publica) e chegada. lIleAo do Govêrno do Estado 

SecretarIa da Irmandade, em Florianópolis, 27 de No· pelo Instituto Brasileiro . .de 
vernbro de 1939. Geografl. e ·Estatlstfca, . para 

O Secretario 
ANTONIO DO LIVRAMENTO ABREU ~~fl:IZ:~u~a~~~~~od~~t::-~: .' . 
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Marca reatatrada". c·De WETZBL &; OlA.- JOINVILLB 

~~ylB... ESPEOIALIDADE-· 
TORNA A. ROUPA BRANQU188DIA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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