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a da .. I ~ IIA Franca In IVISI ve ~~, .t~~• 	 

PARIS, 5 - Durante a úl· solellnementc, que, do mes· -- 
tima ses.síl.o da Camara fran· ~o modo qu~ o proprilJ con' 1 O RADIUM DESAPPARE 
cesa. 101 approvado, sem ne, Imente frances, todas IlS par· CERA" ) _ O dI' Harrisson 
nhum debate, o projecto de t~s int~graute s do seu !mpe.! E. Ho\v'~, editor 'do cIndus, 
resolução apresentado pelo 1':0 ~stao sob a pr~tecçllo da , trial aud lngeneel'ing Che. 
deputado do centro, Au.guste I atrl8 commum, Juut~l1lente i mistry», acaba de fazer uma 
Brunet, proclamando a mtan· com todas as po\>ulaçoes.que i revelação sensacional O 
g~bilidade do Imperio Fran , \ vivem sub a. sua handelra. , , radium _ que até agora vem 
ces. Declara. moda q~e ,a ~o~,:. , sendo empregado com exito 

O texto da resolução,lI1l1l' mnia da I' rança c IDdl,:ISI- ,em um sem.nÍlmero de mo . , 
nimemente approvada, d!z o i vel. n~o. p.ode ser transfend8, . lestias gravissimas _ tende 
seguinte: . A Camara dec.ara, nem diVidida, IR ceder seu lugar de honra 

-- ! na therapeutlca a um outro I 
•I

'. 

I TUDO que raremo. E regulado p elOI 


olho., lt. vi.ão que oriento o "abR' 

lho.omorcbacade(cs. contraquQ,itodo, 

ooperi,OII, Con.ern a.audedo" eu, oiho, 

e evite OI inrecçõe., u.ando cl;a,;amen'e 


, ,- -1 ~{jJ MOURA BRASIL 
~~ PINGUE 3 GOTTA;. 3 VEZES AO DIA 

Será tomada por base 
a taxa do dialj :.: 

):..' "1 ~~:i..• 

Rio, 5 - A Fiscalização Ban· 
cária alfixoll no dia a, 11 nJ aviso, 
declarando que d'ora avante us 
depositos para quola e remes · 
sas serlo feilos tomando·se por
base a laxa do dia, O serv iço 
de cobranças continllr.i soh o 
regime mantido at~ esta data ' l 
As dilferenças entre as taxas do 
dia do depósito e d ~ lechamen· 
'to do câmbio serão acertadas 
na Iiquidaç:io do . contrJto, as· , 
sim como os impostos ser~ o I[ 

cobrados no dia da mesma li · 
qllidaçau. 

O estado de ab~ndcno 
das praias gaúchas 

Porto Alegre, ;; - O inter· 
ventor coronel Cordeiro de Fa· 
rias, de regresso da sua eSlação 
de repoiso em Santa Catharina, 
teve occasilio de examinar a si 
tllaçao lamentavel em que se 
encontram os municipios do 
nordeste do Estado bem como 
as suas praias, que se resentem 
da falta de hygiene. Em vista 
disso, o coronel Cordeiro de 
Farias resolveu tomar providên· 
elas no sentido de dotar aquel 
les municípios de melhoramen· 
tos que convidem os veranistas 
a frequentar as praias. 

Preso como va
gabundo um official 

italiano desertor 
LA ROCHELLE, 5 

Foi preso recentemente 
um vagabundo que pe 
rambulava pelas estra
das. Levado á policia, 
l'i cou apllrado que se 
tratava do ornclal de· 
~ el'tor do exército italia· 
no Alberto Leccaro, <Ia 
34 annos, engenheiro e 
t'x·oHicial aviador na 
guerra tia EthiúpÍa, 

Mobilizado novamente, 
teve ordem de seguir 
para a Espanha, em co· 
meços do aono passado, 
tendo preleriao áeseril1l', 
refugiando· se em Fran· 
ça , Ultimamente, sem re· 
cl\l'sos para a sua sub· 
sistencia, tornou ·se vaga·
bundo, tcndo sido preso 
já duas vezes, 

Em eonsequeDcia da 
Ílltimn pl'isão, foi con· 
demnado a oito meses 
de cadeia. 

ESTÁ BILIOSO? 

SOFFRE DO 

FIGADO? 


Experimenle 
IE N O ~~:.~~ 

: elemento, ql!e é um tubo Nflo im!(.jc os helio. dentes dns 
I electrico, I ecelltemente des· cgtrellas do cinema. ' Poderá 
I cob()rto pelo professor Milll' lambem ter dentes brilhantes 
kau e seus collaboradores l I ~~;~~~~~~i~le:~~~,:~~nqt~c~~: 
de Los Angel es. I ' , 

: Esse tubo, 8ubmettido a !~~~~~ol!.~~:);~~~:Sel;~~~;cc:; 
. umn corrente de 650 mil dcntes deummodoillcgualnvel. 
voltlos emitte irradiações EMBELLEZE seu SORRISO 

. semelhantes aos de uma 
quantidade de radium ava· com KOLYNOS 
liada em cinco biliões de 

dollares, 


Ora, dada a dilTiculdade 

em se encontrar o radium e 

verificado seu preço quase

prohibitivo, não é preciso
ser propheta para predizer Bombas de gasolina 

?eus~o~ ~~~I~k:~c:~~~o c~r:n p~~~ que fraud~m os con· 
aquelle metal preciosissimo sumldores 
perca toda a ~ua utilidade. PORTO ALEGRE, 6 _ Os mad~ de omclals ,e, praças RESIDENCIA : 

. * "' , jornais dão côres de scnsa. genulDame~te bra~I1elros, sem Rua José Veiga, 185 
ANO,,!" MO, '- Em Buda· cionalismo á reportagem sô. ascendenCia prOXlma, 

pest. eXIste uma estátua de· bre a descoberta, em varios PHONE 1.199 
nommada .Anonymo~, e_m lougradouros publicos, de ~7~0~P~.~~~~~~~~ 
homenag~m a u~ Cid,:dao bombas de gasolina que Irau· Continua enFermo o --" 
que. p,!b~lcou um hvro sob!e dam os consumidores. Os funccionarios ale· 
a hl~torla hun~ara. TodaVia, A fiscalização da Prefeilu- commandante da Regiãc mães vão aprender 
a pnmel:a pAgIDa do volume ra verificou essas irregula· PORTO ALEGRE, 5 - Con- O italiano 
que traZia o seu nome, A per· rldades na venda de com· tinua entermo o general Joa· BERLIM 5 _ Foram insti
deu,.se, e todos os e~f<?rços bustiveis e lubrmcantes. Fi· quim Andrade, commandllnte tuidos eur~os de lingua ita. 
reahz~dos para desco rir o cou provado. que, e~ , cada da Reglll? MII~tar, que, por liana para empregados e 
autor Iraca8saram.. , . I'i.• litros, hll,vla uma dllier.an· esse motivo, nmda nlio se· funccionarios publlcos, afim 
9~sse modo, a estalua 101 ça de cêrca tie melo litro. guiu para o Rio. de facilitar o melhor enten. 

erIgida em ho~eua~em a um Uma dessas bombas frauda· Accrescenta·se que, sómen- dimento entre Italianos e 
homem desco~lIecluo , doras, segundo apurou. are· le depois do dia 8 <l:0 eor· Aiemães, principalmente pG;' 

" 01<). portagem, tem o movimento rente, o general Joaquim. An ' loccasillo das visitas de es.I , UM GRANDE IINl OR.:-Há diario de 20 mil litros de ga· drade seguirA para o RIO. tudos .,q,ue silo periodlcamen. 
d!as Ot::'C (lH~1I !I morte .d~ plOtar 5DHn~. _"",. .... tA 'AitAR nor funccionario8 
Oscar Perel~a da Silva" que, A empresa concesslonaria Vlnt~ rou processos no dos-'dois palseB. Até agora 

Dr. Arminio '-'Tlllf8S 

II Dr João de ArauJ"o' OLHOS, OUVIDOS, 
o -NARIZ, GARGANTA 

EIPecielil1lo do Centro de S.úd. - Alli,t.nte d. PIaI. S.nlon 

Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 


Vem ahi o 32.0 B. de Casadores 
RIO, 6 (V. A.) - Em lacei~:m~~r:,rq~~n~~~~~~s:ri~~~ per~âo IRecusou o 

do Exército, descendentes de RENNES, 5 - Maurlce Des
Alemães Russos. Polacos e lourneaux, de 80 annos de
Italianos: e vindos do sul do idade tio e assistente do ca~. 
pais, nlio sabiam lalar uma rasco francês, Anatole Del. 
palavra siquer da llngua na. bler, que morreu de 11m col. 
cional, o ministro da Guerra lapso, em 2 do cOl'en~e, 0[' 

resolveu que 88 unidades do lIciou ontem a primeira e . 
Exército localizadas nas zo. xecução desde que D81bler 
nas de immigraçllo Bejam 1'1. ,morreu. 
gorosamente constituidas de A vlctlma foi Maurlce p~_ 
legltimos Brasileiros proce- I~rge, accusado de assassl. 
dentes do norte e do nordes. DlO, e que, com surpresa ge.
te, desde o seu commandante ral, . recusou o perdão do 
até os recrutas. preSidente Lebrun. 

Essas zonas, situadas pl'in· ,!ol.perdão é orrerecldo ao 
cipalmente ao sul do pais, pnmelro homem que deve 
serio, desse modo, nacionali. ser executado após a morte 
zadas do carrasco. 

Já este mês seguirá para D NãfO S8 fala aill~a sObre si 
uma cidade do sul, provava I· es ourneaux ser o succes
mente Blumenau, o 32.0 Ba- Bor de Deibler, .embora se 
talhão de Caçadores, organi. espere com mais. certeza 
zado sob essa orientação. Es· qu.e o succ~s~g[ se~ dO . s8' 
sa unidade tem sua séde, a brmho de el er, n re • 
ctualmente, em Valença, no I b.;;;riiiiaciiiihiiiit.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;:
Estado do Rio, sendo com. I ~ 
mandada pelo major Nilo Au· 
gusto Guerreiro, que se en. Dr. Manoel Pinho 
tendeu com as autoridades Doença. de 88nborae _Partoa 
militares, solicitando Instruc· -Via. urlnlirla.-Operaçõe.
ções sôbre o programma de ClInlca médlca-Tests 
nacionalização que terA de de glandulas endocrlnal. 

deôe~~~lv:1",c. partirá com o CONSULTORIO: 
Rua João Pinto, 13 (SOb)seu erfectivo completo e for· I Phone 1595 

tra~alhador Incansavel, ~t~ os das bombas declara 	 que es- JUIZO de Menol'es 
".lIl1nos , momentos d.e sua glo' sa Irregularidade é devida . 
rlos,a Vida n~nca d,elxo}1 d,e pro· talvez ao máu funcclonf1Jlen. SÃO PA ULO, 5 - NotiCia· 
~~:;~iç;~~ma Inconllda <lnSla de to das mesmas. . ~~o,qu::n ~~~~~a~é s:apr~~~~~~ 

Ainda em 1937 foi Pereira da Actriz aggredida a sôcos data, tiveram andamento no 
Silva coroado com o prêmio por um negociante Juizo de Menores, desta ca· 
ma ximo do Salão, a medalha pital, 20.751 processos di ver
de honra, apresentando um bel, NITEROI, 6. _ De madru. S02 . 
lo quadro rico de côres e per' gada verilicou.ee no Casino 
leilo no desenho: - Feira de Pó' IcaràhY, uma sc~na de pu. NATURALIZOU-SE 
tes». gllato entre uma senhora e RUSSO 

O Museu Nacional, orgão do um cavalhpiro. frequentado. MOSCOU, 6 (U. P.) - A· 
Ministerio da Educaçno, possue res daquella éasa de diver. nuncla-se que o campeão
varias Irabalhos do grande pino sões, bungaro de xadrez, sr. Lillen

estão inscriptoll dez mil runc. 
cionarios, 
--::---::--:::c----,,..,-::-:::-=-=-:--=--==_ 

NOS ALBERGUES 
NOCTURNOS 

81\0 PAULO, 5. - D!,r!,nte 
o mês de Janeiro ultimo, 
foram recolhidas aos alber· 
gu'!!s nocturnos desta capital
mais de 4.000 pessoas. 

DIVERSOES 
CIHE REX - A's 17, 19 e 20.30 

~~~~~~~~~'-. são e Dalila» é digno de der aggrediu a sOcos dencla permanente União CIHE IMPERIAl- A's 19,30 horas, 

lor, e enlre as obras da nova Na varanda do «grill-room», thal, naturallzou·se cidadllo horas, «Garota de Isca- e «Brasll·Ar· 
Galeria de Arte Anliga, «Sam' o negociante Marcos Schnel- sovietico e fixou sua resi· genllna». 

_ men- a ac- na 
ção. O quadro representa justa· triz da Companhia de Comé. Sovietica. «Ora, Ponciano 110.

.' Quis caixão igual ao 
dos presos Matou " mlllher e quatro mente ~ scena em que a formo' dias BraslleiraB Odette Guer..

FIh sa Dalila acaba de corlar o.s reiro. 	 • 
SlIo Paulo, 5 - Falleceu o i os cabellos de Samsão adormeCI' ./l. discussão e a aggressll.o • 

padre Francisco Mainini, sale· do, deixa~d? · ? entreg,u~ á ira tiveram por causa a cobran· •
siano e capell:lo da Penilenciá· Moulhouse, 5.-Há pouco d~· dos seus Inimigos phlllsteus. . ça de uma divida, pois a vl-. 

ria desla capital. De accôrdo senrolou·se, nesta cidade, hom· ,Além de outros ,desenhos , bl- ctlma se diz credora do ne· • 

tOm os seus ultimos desejos, o vel dram~ que causou profunda bhcos, Oscar Pereira da Silva gociante. 

entêrro do padre Francisco Mai· consternação na população e pinteu tambem factos historio O aggresBor foi preso pelo • 

nlni 101 identico aos dos preso CU,jas causas são ainda desco· cos, lIores, liguras ~ scenas 10- inveStlga"dor 73, ali de servi.. 

lOS, isto é, em caixão simples, nhecidas. Um mineiro polonês cais, estando a maIOr parte de ço que o conduziu para a • 

confeccionado pelos proprios de 34 annos, de nome Airak , sua grande obra em São Paulo, deiegacia da capital, apre· • 

detentos. Em signal de pesar matou a golpes de machado sua onde por muilos annos residiu. 

ra~~ 1~1i~~~~~~~0dOa s:~pe~~~~:; ~1~1!~rdOd~a~~1 a~~01s5, e 1~ui6r~ 1st61 btrllteLlmt",U ••Gr' 
da Penitenciária. 9 annos. O criminoso fu~iu. Teis rOle e 
iõiõõ=======;;;;;;;=======;;;;;;;-;;;;-'';;;;;;'~ IstAs coa tosse 

I

S' lei de loslO Selbor,

Si te illva o COITIITtlSSI! 

DEPOSITO "-~E~:A~~A DE LENHA B~~ir~~ .."~II~~.~~U~... 
JO S ~ M A R T I N S 

TILIPHONB 1088 IUTIIMATICO 


RUA B O 'CA YUVA, 1 46 


ta capital, o sr. Walter Fu· 
lert, consul da Alemanha nes· 
te Estado. 

O corpo do sr. Walter Fu· Jornal que Maria Tavares,. 
lert seguirá. para a Alema _ a que em uma noticia de • 

Bentando.o'ao commlssario de . 

seAig~irí~ ~dette apresentou • 
queixá A pol1cia e pediu para • 
ser submettlda a exame de • 
corpo de dellcto. . 

• 

A~;':~VII.. : 
cozinheira do .Café Rio Bran.. 
co», prl'curou-nos para pedlr- • 
nos dlsse8semos pelo !lOSIO. 

nba, a bordo do vapor -Mon· caracter policial se referiu o. dorea nOI 08101 d. cabeça, de IUDd~t1co. • 
te Paschoal». nOSBO collega .Dla e Noite» -. e de ~~~~=:=o~ d~·tt~o 1:=1=. IJPblll1lou • 

era simples copeira pro viso- 11°_.0 appar8lbo ga.tro lnteatlna! perfeito poli o BIJ. 
Quem achou? ria daqueUe «Café», e nl1o. XIR 914 nlo ataca O 8Itom8llO e nlo contem IOdureto. .• 

11l1li : I ~*=1 • I.... 
. 

. ' 
• 

.
U 	 • 

•li,.ISSO' DE SYPHILITICOS •
• - • 

EXISTE1\1 NO MUNDO • 
' • 

' : Morre diariamente grande • 
: número de sypbll1ticos • 

. Para combater a syphUls • 
' ' é um dever impel'ioso • 

usar o •

Iª4111!f11,e1:1!a;! : 
- _ - --_ _ _ •.1,.. H~IlIYI{.llrílftl.SI • 

.0-0 lIIIIPellmpo de 1Dí~ e .bem eltar geral, • 
Orlge:;;~-:r.l:eoImeDIo de · maaJleltaolle8 outaDe•• de • 

~--Cppueolmento completo do RHBUllATISIIO, • 

A melhor lenha e a mais barata! 	 r/ p~~~am ~~~fe~d~m~O~~~: ~1~~:N:lr'!\VI~:.nd: c:~l::;h!:~~. de ..::U~P3!:'b.~~':,el:D-;:.:~~:,:~~g~~08Plta~..,~. 
roga-se o favor de entregá' do eltabelleclmento, queria •• VIDROS DUPLOS """-lA !le , eDco~tramA ven~ t ••.• 
la ao sr. J. SantOB, no I. A. P. ficasse bem claro nada ter . . da contendo odobr,o" do" nq~do ,e custando me,,',. 

~_~_____________~~..ao:'7!""'_lldOS Indultrlarl09, que lerá que vêr como caBO noticiado. , . no.;~% qU,~ .,dºi. , !Jji,~o,~~qu.e.nQ!!I: \,'. 
o 1i2 	 ' V.-I grattrlcado. pelo -Dia e Noite». ..,••••••'. ,. ;.................... 


• .~ 	 ~. ~:,. '. :-;-} 'i.t....,.,: ....J~yJ: ... :;>cc':; 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:1~~:N:lr'!\VI~:.nd
http:IlIYI{.llr�lftl.SI
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http:dllier.an


o -,...BTADo -8 funda. feira. 6 do Fevereiro de 1009 
stt 

RIO, 3 -- A declaração dOI França o primeiro baluarte A .imprensa americana, na' reza da que acaba de ser I precisamente na hora em que Isapparecessem numa lulAl 
presidente Roosevelt dando da ddesa occidental, conti-, quase totalidade dos seus feita, será sempre mais util o chanceller Hitler lançava contra os paises de regime 
11 solidariedade dos Eshtdos nuam a despertar o maior : org[l,os, applaudiu o presi- á paz do que as reticencias Inovos desanos ás democm· totalHario. 
Unidos ás democracias eu· interêsse entre os commen-I dente, certa de que uma ma 
ropéas e considerando a, tarios de todo o mundo. . nUestação positiva da natu-

QEBEIS, ESGOTADOS, 
NERVOSOS,MAGROS! 
Como o IODO NATURAL transforma os 
esgotados, debeis e pallidos em crea
turas vigorosczs, cheias de vida, sem o 

auxilio de drogas 

Vlkelpl novo concent!'"ado de Inineraes,. r ico 
em IODO NATURAL extrahido de plantas ma
rinhas, nutre as ~Iandulas debiiitadas e, em 
uma semana, reVigora o sangue, augmenta 
o peso, cria carnes 

restaura 
rijas, tonifica 05 nervos e 
as energias! 

Eit; 111'\';,,, f""J:t'rl'llç'IIA p:Lrrl milh,,· 
rt!;; tlt' Illtrlill'I".'''' ~' IlOlIlt'[,S fflll"': 

f.:;I!;il(II:";~l'/: a;~~;;II':~~~~" ;1 (~:~llr!I!I!~.;~'~;~jl. ! ~ 
('[h'!·l!!a";SL"·"L!"t.,rH m l·IJltlll"" ·'-' ''':''J 
~h'.:I·:!j,a]h(l. t'~·., lul"lldr:!: u ("o.',!!rH'LJ: \' 
rlT·tôtH'J." l' :~I'I!'P!'L' Hldi j;: pos!o)~. _\~!il' . 
111:1 :1 ""',:'1"'1:1 (_~,!I' 1l prir:(:Ípul l',!!IS:1 Ilc~. 
8.1"; ~Im~l:""': ;:~'('f'~ di' ''';l!nlll!l\l':': '' 1"':I<o:d.
11:1 r \! 1'.\ lI!.: iOl'u :-;.·;S íiI .:\\ II1"f. \:-0 
lJ ~l,lIlr!rl t'~l;I,; r.r !'1'/'ill!i:,llI IIla!. 11 Ilrt-l h (J ~ 

~i~;,'i,~·,:.;T ,t;:~""!-:;ll;:S~(;~i~!~~I::' ~ t;;;;~,;~:;~ ::~ 
IH!!!::•.': 1 • . 1 ;:·,il:lbili.!Jh!C', 11 f'~l!I'[a:Jtf'I:!{\: 

" (1II1;~ ,r~:,li l,1 'ii,·/~(!I!;~ i~,: In\~~~'~~i~~LlSe ' .'1 :~~:: 
!"" ;~' I' !~'~l'r,ll li :' li,., I:ma CI'r!II I ;"~ I ' I; , 
in.!·,··-iOIH) \.\ rnUL. :,S~l.\1!I.\' !!. 

'IIH' 11 iH) ,1,' , (, .:,' r "1 '111 U lI.h.!" I'" ~ 'I 
0.14 i· . !j l :l ·I':O~ . fl.~ " 'h'" In),il"'~. .....1._.1. 

{~~;;!~:~:~; :r.,:.,;:: :!:;~:~Wl~::il~:;~;I~;~~:~~~~;",;':::;;~~:.t 
;Jr:';'~~.l:~St:l:~~:;:rli,{,~ ";t:1·~r;l~: :·:;:iI:::~:;:11 l:f~~ 
C:l rJl ..... r !;a". l '!I) " O\(t .. f"r';lI" (' I ' II~ I)!itt 5, 

Pilra .... , ~ , ohlf'r lIlUO '\Ai I:UA!.. 
t:>n: lórmn .:nn\·f·ni,·fdP. (' lln~{'nll'ndll e 

~~!~l::II:.\··;:h-i\ 1~~::rm~~~~~flf :" "ll:ll.·j;; r:I~'II:; 
~!f ~.If'1 ::1 ~~~It;~~~~ '~thl:'~';,~.~:~" :~~:I r.~ r t~Xlon~;~ 
H~ Il :-- ! :-:l~, 1111' Im IImt1!; fl 1"Jnjo:ldf'T<Hla ~ 8 
RI 1~III.u r folL:(' ~ !.' 11.11 li na tu:OH I. l i 4..!Ott1. 

~~:'~~~k~V;{~ill:~~~~\~~~~}:~~~~ ':;~i~.~~~:::? 
r·:xprrimf' nlt· nkl..'lp Ilui':tTltt' IIOIB 

"elllana.apr n"I".!1"rttc'lInõ·/'IH"f!!·-,rd\J1' 

SEDAS: 
Seda rllçooo\! deseohado, todas IIS cores mt. 
Sella faç(\one, deseDh -.do , af!. pes~dc, 20 cores « 
Seda laçoDé natural de 12$ por
Seda gremU\! OdS coreI! mod~rnlls 
S~da Br,mbug p / (8ml~a 
Seda Xadr' z, art bom 
Seda X~drez m:udo de 
Seda Laqu\! em todõs os cores 
Seda e!lIamp~d" , bünihHI desenhos 
Sedll plulada II oleo (Recl~me) 
Crepe Romilno IIzo. larg. 90 c~nt. 
Crepe RomaDo liatldC', ulllma moda 
Orgilutly de ~eda li!tado, Novidade 
l\!fsoy de !ed". larg. 1 40 
Seda Petit-pois, IIrt. naturol 
Seda Cloqué IIrt pesado 
Stda Mbk, c I lã, IIl1a moda 
Sult~nlfa de seda 
Tllfel6 IIzo, purll 8eda 
Velludo de Seda Chiflon FrllDi é~ 

mt. 

10$ por 
ml. 

<12 7$5 e 
mt. 

c 
« 

« 
dI! 45 por 

ARTIGOS LEVES E mVERSOS 
Tecido e.lampado, Peter·Pao, novidllde mt 
Fu.tao PaotR.la, eolestado 
L1oho liso, Iypo Rod:é 
Meio linho e~tampBdo 
CaeM braoco, typo linho 
VolI bordado, art. moderno 
VolI e8tampedo, desde 1$000 o metro 
Orillody eltempado 
Marqulaette es!ampado 
Tobraloo cl de!enho mludo, cores firmes 
LiDon l 'zo, todas as corell 
Llnoo eatampado 
fourard p. klmono, art optlmo 
Crepon p. kimono, larg. 80 cent 
Cbitlio eocorpttdo 
Brim IOfê!ntil, toda8 as eorea 
CreIODe·chitao, art. superior 
Opllla em todas 88 corei! 
Opala 'typo SUl8BO, em fodas IIS cores 
Tecido p. reposteiro, larg. 1 ml. 
Zenr lIatlldo 
Trléollne IIza e listado, corea rlrmes 
Brim collegtal 

de 1$11 e 

Sl~lI" 

II l'll1,.'r\(·, , ~ 
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!fl 'ó r/Mo~quilelr(!, larg_ 4.60 mt. 1'2$000 Camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$500 
5$2eOI' . CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel p ~ ra homem uma 8S$000 
6$000 Colcha de seda p/ca!el 

10$500ICOlcha de pura seda I'/soltfiro
12$000 Colcha de ~eda c/fr enja p/casal 
10$000 Colchll se seda r Iblco p/casal 
7$00"ICOICh;; de fustão r/lravja p/c8sal 
7$500 Colcha de fus tão C/f"BDja p /aolt~ifo 
5$000 Colcha de bico p/casal 
8$500 Colcha de bico p/sollelro 
9$5001 Colcha branca ar!. superior p/cosal 

11 $000 Colch~ brélncB p/clIsal 

12$000 . Colcha br~nc/) p/solteiro 


• 15$000 Colcha r~clame €m diversils cores 
• 11 $600 Cobertores e~CllrOI!l, l1rligo de primeira 

9$000 C('b~tt:)fP.9 p/bêbê de 5$, 6$5 e 
13$000 Morim Tauba1é. reclame 
16$500 Morlm Flor do Cgmpo 
6$500 Morlm Onclal 

14$000 Alvejado enreslCido. larg. 1,40 
39$000 Alvejlldo fllmil!ar, encorpo e sem goma 

Alvel ~do ford, art. bom 
41\500 AllI'odllo enfestado, larg. 2 101. 
3$000 Algodão eofestado, larg, 1 mt 40 
3$900 AIgodõs Superior 14, lalg 90 c~ol. 
2$800 Algodõo S/220 
4$500 Algodão 121 , arl . sIm gommil 

de uma política dubia. 
Acbam os jornais dos Es

tados Unidos que l:averá me
nos perigo de guerra si os 
Estados totalitarios se con· 
vencerem de Que a America 
form!lrá ao lado ~as de.mo
!~~~~lt:, g~e ql~e R~:ase ~~:~;~! 
I~1~11;~r~~ç:~hei8mento ou in-

A tlI ~se de qu e a frontei
ra dos Estados Unidos, como 
11 du Inglaterra, S8 encontra 
no Rheno - diz O JOHNAL 
- é perl'eitamente defensa 
vaI No dia em (IUe os pai· 
ses !lictatorialistas tr'iumphas
~eDl na Europa, esmagundo 
o poderio da França e da 
Inglaterra, os destinos tio 
mundo inteiro estariam jo· 
gados e seria infantil pensar 

I
que li esquadra americana 

Il~~~t:~~:e5P~!aA~I~ei~~~~I~ õ~~ I 
soberania e indApendencia 

E' verdade que os Estados 
Unidos conseguiram tornar 
inexpllgnaveis as SUBS costas; 
mas uma na ção de grande com 
rnércin rxterno tem nec~ssi 
daJe de ass~gural' os Seus 
caminho. marítimos e a li · 
llerdade dos merc:<dos pslran· 
geil'os. 

Os Estados Unidos insula· 
dos não poderiam cumprir as 
obrigllçi"les decorrentes da 
Doutrina de MOD r O!? e, no dia 
em que tal Ilcontecesse, todo 
o) sy8tema político em que 
assenta o pan·americllnismo 
fi ~al"Ía destl"ll çado. 

Vem dessa convicção a a · 
titude desassombrada de so
lidariedade com a França e 
li Inglaterra que o presidente 
Roosevelt acaba de assumir, 

Compre barato!I! --- Mas, para comprar barato, 

~aM~~~e iia ma~~~~~aY ~' u.~~~a Y1~ü1a~~ã~ qü~ â ~afS& 

~aüFâ ~~~~ faz:~~~a ~(;~~ nj~~ 
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para _diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NAO ESTAMOS VISANDO LUCROS .- Faça-nos uma visita e certifique-se do que expomos. '.


Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 


uma 85$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 

de 11$ e 

de 30$ 

5$800 Cnlooe branco Royal, Iypo lioho, Iilrg. 1,40 ml 
Cretone branco Royal. Iypo linho, IlIrg. 2 ml. 


5$000 Cretone branco Royal, Iypo linho, larll. 2,20 

45500 Cretone de cor, larg, 2 ml , 


4$000 Crelone de cor, larg, 2,'10 

1$300 AtOôlhado branco lIf1i~slmo, larg, t,60 

15500 Aloalhlldo branco lavrado 


5$000 Atolllh~do de cor, IIrt. Snperlor 
2$600 Atoalhado branco e d~ cor, IJ"Q'. 1,40 
1$500 Tecido 1'/ gqardao~"o, larg, 52 ctot 
15500 AI"lIlhado p/mesa, D~masclldo 
25200 Guaro'çíio p{jantllr (140x140) 
2$000 Ouarnlçiíll p/j~nlllr (I40x180) 
2$800 Gu~ro' çlio p/laolllr (t40x\!30) 
5$000 GUllrnlção c/desenho de rrulas, core:! lirmes 
2$000 GUelrnlção p{j~ntllr, IIfligo de reclame 
2$500 Jogo de r~ndil ,,/qu1rlo (7 p~ça~) 
1$600 Jogo de renda ,,{quarlo, IIrl. especllll (7 peças) 

. cias. . Chegamos a uma hora em 
A opinião pública do con- que todos têm de empenuar

tinente recebeu com satisla- o maximo das suas energias
ção as palavras do SI'. Roo- para defender os seus inte
seveit, pois a America Lati resses materiais e morais e 
na não se sentiria segura si sustentar os principios jUl'i
as democracias eUI'<'péas de · Idicos que regem a sociedade 

humana. 

li) ·C"C .
.(1e~~1 c~ l,) ':._~:. _.. 

A falta de vivacidade. a tristeza ou so
) . bretudo a ind()l~ncia que toma o trabalhador 

. incapaz de proàuzir o que se espera de!le 
e que elle. de resto. péde dar - nào e a PIe· 

guica-Vicio; é peor: é a Preguica-Doenca. u caracte ris
!ica da "OpHaçóc". da qual tO um dos "ymplomas mals 
expressivos. 

Para combateI esscl preguica doentia. basta tomo! 
a "Neo - Necatorinc", que r·?stj!ue ao e:1ie;mu a saude t!

a dispos!cão pa~(1 o Iwbi..lliiQ 

A Neo - Nccatorina é um V&W : ilUg0 podero~o. acon
dicior:adc em cap!":uk~ :.; rC$ '.;::.; co::~cr: ':! :; !e !:udtb!e!c de 
carbono E'1r: sduto solidu e Ot.,ii ü .'!lcm0 ule to!ç.tado p elo 
organ ismo hut!!unc. 

65$000 Ternos de cas~mira para homem um -iõ$OOO 
41$000 Ternos de c8semira para homem, oplima confecção um 55$000 
36$000 Calça de Brim para homem uma 8$500 
14$500 f!slojo de chicara Japonesa para cBfé um 8$1)00 
1I $000 Estoio de chicara Japonesa para chá um 15$000 
1!)$500 Allparelho para café um 32$000 
11$5001 Apparelho para chá um 45.$000 
22$000 Pasta de couro para col'l:!lal de 8$,10$,12$ e 13$000 
15$000 Maletas fibro'ile para ccleglal de 4$000 e 5S000 
13$000 Malas para viagem de 18$, 20$, 22$ e 24$00Q 
6$000 Sombrinha de seda e linho, erllgo garantido 
4$800 S:>mbrinha de tdcoline listadl 
7$500 Sombrinha de tricoline listada, artigo superior 

peçll 	 28$500 Sombrinha para mocinha 
28$000 Sombrinha com franja para cdança 
10$000 Tapetes para quarto 
33$000 Loção Narcizo verde 
14$500 PÓ de arroz Royal Brhr, pequeno 
12$000 Bat(ln Michel, lodos os toJns 
38$000 Pasla K(llinos 

e 	M$ooo Pasla Alviyente 
12$500 Liga de borracha p/senhora 
12$000 Babadores de organdy bordado 
9$000 Cintos de couro de cobra 
4$000 Suspensorio de couro 
5$fiOO Suspensorio de seda 
6 $000 Roupões p/banho 
5$800 Cópos de bakelite 
6$500 Suadores p/vestido, novidade 
9$000 Camisas de jersey, artigo perfeito 
6$500 Tussor de seda plterno
5$000 UI em novelo Peklm, todas as cores 
3$800 

uma 22$000 
uma 10$500 
uma 12$000 
UltU 8$500 
uma 0$000 
um 12$500 
um 13$000 
um 2$800 
um 2$1\00 
uma 3$500 
uma 1$500 
uma 1$500 
um 3$000 
um 9$000 
nm 8$000 
um 9$000 

de 26$ e 38$000 
um 3$500 
um 2$500 

uma 10$000 
mt 12iiOOo 
um 1$300 

2$800 Recebemos lambem"um bonito sorllmento de 80lsas e Caro 
um i4$000 teiras, os typos mais modernos, e que vendemos por preços 

uma 	16$000 de ccasUlo 
19$000 Meias para h ~ mens e senhoras, posEuimos o maior sOlli 
28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. .., 
25$000 I Milhares de ourros artigos que nos é impes6ivel citar, 
111$000 estamos vendendo este mez por preços de aSSGmbrar. 
32$000 Compre quanto antes, - Que são somente 30 
&2$000 dias para a maior liquidação realizada em 

r:::ed:':~~~'II~o~:~c~~:es t:~ S~~~Dllbr~~C~,n~~Il~e~~2rdil de 24$ e ~~t~g· Florianopolis. 

TecldG p/colohlio, larg. 1.40 4$000 Puro linho branco marca doIs zeros, lllri· 220 mt 28$000 IO A S A D Â T TR A 

Toalhlls de roa lo; de 1$2. ISS, 2$ e 2$&00 Linho branco, Inrg. 1,15 14$!i00..J ~ L. 


,t~::::: ~~:~~~~ ~~a~:~ea p/banho um. de 61&. ~=ggg Caml..s ~:C~:aR~r~~~ar; ~:~!~OS PARA HOM~~~: 11$000 RUI Fclippc Schimidt. 19 
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,'o EST ADO tt 8$"Oa-"".0 
UMA CARTA í ,'Ilneil'o ~ em s~u. ~rt. 42, l~-I re~endo a vantrgem de. ser ba- tida, preso á fascinação que compe~iram 7 clubes, afim de lmedidas ~fficazes e reais 

I tra c . clt;.,: «DIVIsa0 .Juveml, ralo e de f~cil aprendizagem. Iexcerce uma bola. agarran- selecClonaar os valores que como selam programmas, 
Recebemos a spguillte c81' . 1 na qual só será permittidSj Finalmente, como caracte' do-se á espectat1va de uma deverão representar o vizi- treinamentos e selecções, 

ta : .,Sr . Redact~r Esportivo do' a participação ele amadores ristica principal, desenvolve i bôa jogada, esquece-se da fa- ~ nho Estado na Capital da laté agora, nada! 
«Estado» Iflue completarem 18 annos de m!\neira notavel a resis- diga, da canceira,~ e empre- ' República. Em pról do esporte barri-

SoJicit~ li pUblicoção em. ~~r~nte o anno em que se tecoia dos nadadores, tornan Iga-se a tundo. augmentando, E nós que [jzémos'? Inle- ga-verde, precisamos enviar 
vossa conceituada Secção Es- 1~I CI~1' o l'ampeonato desta do-os, além do mais, senho- assim, consi~eravelme~te, a . Ilz~ente, quase nada! '. a nOS88 representação. Mas 
portiva, das linhas abaixo: dIVIsa0». " : res absolut~s da água. , 8U~ resistenCla dentro d água,I DIgo c9uase nada», porque lembrai-vos, senhor~i! dlrl 

.A Gllzetll»: de :{ do cor- Este regulamento sIlenCIa ' E' um meIO elllcaz de !a- PIA corre Bhl um zum-zum de . gentes e responsavel8 do ell
rente, publicou «A mais es. co~pl~tame.nte sôbre o~ tor- : zer bOIl;s n,adador~s, pois qual- - Ique teremos. uma represen- ! porte, que cada dia 9ue pa8
cllndBIosa das illjusli~,as. Dil'i- lIelOs .lDl anlts d,o deseJo do Iq~er mdlviduo .Que nade, a, Natação tação catharmense; mas esse , sa é uma proballdade a 
gentes e esportistas sem no - chron~sta da -Gazeta». , nao . ser em h'e~namento. es· " . ~um zum se,m, nenhuma co~- i menos, . 
çii.l> querem abolir o [utebóI U Re~ulam~nto d9. L. 1-, F, peclal, nunca vai ao .maxlmo, N~ proxlmo mes de. Abr,ll, l firmação offi<:lal, ~ de crer'] F! nos, que temos . ainda 
infsutib, _ conceitos que !e. : ~ó permltte tomar parte nos não di! tudo quanto podo. Num ireal;zar-so-ã no RIO 00 ' qu~ nada. maIs seJa que os mUlto q~e fazer, precIsamos 
rem o Avah" e Athletico (que Jogos os maiores de 18 an-I treino de Water-polo, Que .Janeiro, o campeonato br~'1 eSIOlço. s Isolados de alguns Ié de atItudes positivas, de 
o chronista 'nào teve a cora- ' llO~. 
gem de citar, deixando as- I Portanto.' to.dos elles ado
sim parte do púlJlico a faz,')" ptll';'l o cnterlO de Que? ruo 
conjeeturas sôbre os quadros ' teh.ul só deve se! pratIcado 
por elle alludidos), I pOI pC,ssoas mmores d~ lfi 

Devo dar ligeira explica- IInnos: Mas, em nossa, clda
~,ilo ao chronista da .(1aze. 
ta", que está procuraudo 11m
.,:ar em pÍlblico a minha sym. 
pathia pe lo pIayer Luis. da 
c\ual ellp não tem a minima 
prova, S,í da mentalidade do 
sr. Regis. que poueo entende 
de futebúl, é que pode partir 
tul alflrm:lçt!u. O AthleUc o 
te:ru fnUa dê uill pivo(, mns, 
éetejll certo () cllronista da 
.flazeta», que o nosso esqua
drito apresentar se·á em cum
po com as modificaçües que 
se tornarem necess!ll'iA~ ; nii.o 
se aceiUlndo, por motivo disci 
plinar, os pnlpiteiros. 

O chronista esportivo da 
.nazehl» pôde escalar o quo
dro do AUbeti co: mas () que 

de e::nstom teams INl'ANTlS, 
quc,>Jog~m durante 2 tempos 
de ",5 m~nlltos com descanço 
d e 10 ml ~utos em um campo 
a que lall!~m . poucos. me
tf_OS para ~ttmg-Ir as. dlmen
SIICS nlllxlmas . prevIstas na 
r egra de lutebo1. , 
~ ~~!:t.r~a :~S3 ~rátICa (. Que 
.w(; .~al.u. unO cum ti reSp?n 
Rahlltd~de do Clube AthlétlCO 
ClItharlDense , ma_s com a MI
N.'IA. A proporyao estabele
~'I~a ]l clo c hromsta da « ~a
ZE.ta» de qu~ os adultos , JO
~ando 90 mmuto.s. (h.omen.s 
Já ~ ormados) , os .tnlant~s (Crt
uu~ as de no maxlmo lu an
1I0S, 'po.rt~nto, s~m a sua 
cO,nstltul ça~ o~g~D1ca c?mple 

jogará será aQuelle escalado ta, .p~dem JogaI 50 mmutos 
por mim, caso PU seja o te 
clinico. 

Quanto ás suas c:'tró ui cas, 
são interessantes, demons· 
trado a boa vontade pt\l'8 
com o Atlhetieo e a gl'ande 
s~' mpat!Iia pe lo Tamondaré. 

Diz uma das suas últimas 
clirónicas: "O Atliletico será 
um adversario mais ou me
nos laci! para o Tamanda. 
ré». Depois, do jôgo: «O Ta. 
mandaré conseguiu um !lon. 
roso empate com o Athleli . 
cOO. Duas opiniües verdadei. 
ramente contradictorias e que 
tr8.duzem fielmente a capa
cidade critica do sr, Regis, 

Mas passemos 1.10 motivo 
desta: 

No Brasil ndO existe I'i:gu · 
lamentação omcial sôbre E · 

cito possue' uma' Escola , que 
é o centro irradittdor de to
da a educaçllo physica pra
ticada sob o patrocínio do 
Govê rno f.'ederal e o dos 
Estados, 

Os regulamentos de edu. 
cação physica do Exército 
foram calcados no melhodo 
fraucês, A educação physica 

:~~~f~~;:ng~U~~asda~la~~~~': 
la, - idade pubertaria, de 
11 a 14 annos: 2a, - idade 
post-puhertaria de 14 a 18 
aDn08. 

Diz o regulamento de Edu 
cação Physica: - la, parte
(appllcada ao meio civil e 
ao ,.militar): -No comêço dl's 
te periodo o adolescente é, 
ainda, uma criança, tanto no 
physico como no moral» 
«O individuo, nesta idade, 
nilo tem a noção exacla da 
sua fôrça e nem dos meios 
de que dlspee, Julga-se mais 
resistente do que o é real
mente'. 

- (' tnteress~nte . , 
Esta proporçao, descoberta pe: 

lo chronlsta da «Gazeta~, ~ 
s~mplesll1ente espantosa, pOIS, SI 
tor appllcáda c acelt~, caem por 
terra tod os os regulamentos . c 
metllOdos de educação pl1yslca 
eXIstentes no lllundo e que 10
ram paronlZados por pessoas 
dedicadas ao esporte, aUXIliadas 
granden;entc pelas observações 
de mcdlcas Que se aprofunda 
ram nessa maten~. .. 

Que 05 teams .lnfantls Joguem 
em campos d~ .dlmensõ~s men~- ~;;:;;;;;;;;_;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;._;;;;;;;~I 
res que as lll1ntmaS estabeleCI-I 

ducacão Ph\'llica. ma" l) E:-,:~r- Flonanopolttana. de Flltphnl 

das pela regra. de futebol e ~om 
t~mpo de 3U minutos no maxlIllo, 
ainda passa; mas, nunca no Es
tadlo «Ad?lphO I{ondep): . . 

Cn~tra IS~O '~C .bater,e! e . . SI 
for ~rcessa:IO , IreI atc a LIga 

Pergunte o C~HOntsta . da ({G~ze
ta·· aos lI1e~lcos SI ~ conventen· 
te os teams tnfan~ls .Jogarem com 
todos os caractensttcos de par
tida de_ futeb ol, <?aranto q~e el 
~es serao contrarlOS ~os logos 
lI1fan~IS sem o respectivo contro 
le medICO, •. 

Grato pe la atte ll ção dispensa
da 

ARMANDO FONSECA 

Water- polo 

Esportistas de Florianopotis! 
Tenho a honra de vos apre

sentar um esporte digno do 
vosso carinho e da vossa pro
tecção, 

E' um jõgo sensacional e 
desconhecido do público catha
rinense. 

Com todas as caracterislicas 
dos jogos de bola, é, como o 
luteból, o basquete, ou o vaiei, 
um jôgo de quadros onde o in-

Recommenda o Regulamen- dividuo, eSQuecdndo-se de si 
to de Educação Physica: la. proprio, trabalha para o conjnn
parte - que só deverá ser to, Desperta, assim o espirito 
Iniciada a prática de espor- associativo, a alma cOllectiva, 
tes coUectivod (neste caso o exigindo technica por parte da 
futeból) na Idade de 16 a 18 equipe e intelligcncia do joga
aunos. Só perto de 17 annos dor, Que ahi tambem põe em 
é que deverá ser praticado jôgo as suas faculdades de im
na sua fórma natural, porém, provização, exercitando notavel, 
durante um tempo restricto. mente a iniciativa. Como os ou 

O Regulamento Geral da tros, é espectacular, satisfazendo 
Liga~_Futeb61 do Rio de e attraindo a assistencia e ofle

vemos'! O individuo, lo teres- sileiro de natação. Em Curl- abnegados que ainda traba- lactos concretos; portanto, 
sado pelo desenrolar da par- tiba, no domingo passado, Iham de boa vontade; porém, agir! agir! e já - PIA. 

COHJm1! O' O. U(l.tU o 1.1'\' 

1~lo oll~oo"dCl (I (';H! •.. 

DA SAUDE DEPHW( A 
FEUODAOl 

lodo, o nlC:!I"O tot!C!• ., ·h'J",tu 
Não moi, ~"(O!'l !'O' 'diz e i c , . 
t onho,. mOl mo,"cr:IO~ d !: iíle',!,o 

c: de (O"S ! . o,..~imclll~, li"' que f ll .. 
iolbe o moi euo. \e{' '''o do~ ,Ir, 
Qvloridod<.>!o e êile H' dc:"ell~Onl., 
O!'lle 0\ !Uln atti"Jd oi: , ;n(om D'olt'u 
l ivol, 

1\ sOllcle' Co um dev er, Clve UI I 
U,"hOlo~ ',ftc,) ( 'lAlp,do locitm.n 

Ao. S~~UDE 
DA.i\\ULHER 

U 

J 
nao ha FERIDA que resistaI 110 USO d. 

('AI FNDIILA rn~lrRI;TAI _. .~~- ,~ --. . -.....,. ""'" ,.... .~o 
a melhor pomada para feridas, queimaduras 11 


ulceras antigas 

Nilo r.onlundir com a pomada commum de Calendula. 


Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as . 
pharmaclall. 

Deposltario nesta capital: PI:IARM. STO, AGOSTINHO 
Rua Conselheiro Marra-16 

Quanto a lobo, se lo ·el, coml~_________________ 
prazer, nes te caso, I' 

" // 

I 
/ 

I 

I 

. E' fAtlL APANHAI\. UMA 
GI\IPPE, UM .RESFRIADO, OU UMA 
PNEUI~ON'A 

MAS 'TOM~~DO .- o FAMOIO 

Pf!lIOAA\ DEANGltO ~ 
fiM MA QUt l M 

vence o mais forte! 

EJ\I todos n é ~lo~os lcrrCJ)08 "iclorin 
rort ('~ , 1~ a prollri n fflTÇ:" ,nural f_' "\t'ntal 
t:h~p(·. lulc ..la!'S r_'St'n'a!" ph~·!õ& i,:.a.s de ( ~ llt'r!!i;:t . 

U CIlCJ\'C ns !4 'H.' ~ r('!wrHI!4 f.!unhundu sa 'HI.'~ 
~~PP!~!'t'HtnHI'n_"'f' p:lr:l as lulni'Ô lliaria~ C'hUI 
u HiutulI14'H 1"0l1tollra. () funis ('olllpl(~to f"r .. 
tHh:nntc, bnul ItUru 1()c1a~ :,~ t~cI.ull'...;. O Uh.· 
lUllic.'u Fontoura ~ I g:l~ dircc lault'1I1(' ~(I hl'l' n 
:O;lIlIgUt'~ re:zene r u ndu-o, e s ()h ... ~ o .... nH'~( ~tdl : !'t 
(~ I1t~f\' ()!oi~ rnrtu~t:·(,.·IIt1n-()~. Ahf'(~ (1 afllwlih:. 
\ug nlcn lll o peso. E c'olulidulla H ur;::u
lIi !illlO lutru nu-Ihur t~ "luis pro\'dtusH n:o-""i

Jnilnt;iio .105 aJirllcnlos. l)oo (" Uintu· 
nico Foulouru c St'j ... scruprc (J luais 
for h' , o runis ult:'1-;r.·, o JI",i ~ f'apal_: 

"-..~~ Medicos illusfres o rt..·conunendum: 
Sou, (:om a mnturro1UH"if'fH'ill , um 1'1'''1,(1
!fundista do B;olmúl:o FOll lmlrfl. I·:' '"'' 
IOllico admirat'cl, por mim diul'iulti f ll
le receitado nos casos f/~ (>njl'flq uf'I ·i. 
merdo geral do or!lou;smo . .·i w'~' fi,j ,!t, 
Riolonico é rapi @
,(.. " ~(jic".i.s ill"', ""~~ 
(Dr, Mario 1'011,,) -, 

BIOTONICO 
FONTOURA 
611UÚ4~~ 

Ouçam ás 4as, e 6as. feiras, ás 21 ho

ras, o Programma -Biotonico Fontou

ralt, na Radio Cultura de S. Paulo. 
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.{ 	 o B&TADO:"'Segunda-felra, 6 de Fevereiro t'e 1939 
aa 

•••••••••••••••••••••••••••• ••••• @~ 
fi 	 - -e 
: A' S ~1 A E S : 
f! Aconselhamos o afamado LOMBRICOIDE INDIANO de Sar- •
é mento Barata, professor de Parasitologia da Fac~dadQ de Me- • Para a ~a[ifi[a[ão H~I ~018 
~ dicina de Porto Alegre. E' ln1allivel na expulsl10 de vermes, • 
.. tat como lombrlgae oxlurus, ancylostomu8. etc. 30 annos de •. 
~ UHO '.ém demoI!strado a Sfia GtHcacla. • o general Franco porá fóra do país ~ 
e 	 ~ e D l: P o ,<.., I 7 .4 N/O S: " os estrangeiros 
fi CAH'LOS t"'OEJ}CJ-(E ~_:,/A-Flok~ianopoll·S @t;: l1P. ' . " i t .l -	 ~ Paris, 3 - Segundo consta ljli tenha, em prévias declara- , c ercados de todas as "aran 
~ . ~l.'k em meios bem informados, o çôes, garantido a integridade ji tias facultadas pela letespa••e • .:3t tlí@i.....~·g,.6e••~*•••••••••••••

govêrno republicano da Espa- da Espanha, assegurado que nhola. 
nha procurou esta belecer as nenhuma nação gozaria de O gtlDerlll roi mesmo alé m 
uondições de paz nas l:iaseslconcessôes especiais em ter-,dnquiIJo que solicitava o go
seguintes: ritorio espanbol, promettido , 'êrno republicano: elle pro-Sandalias t' l'lmeiro, !(al'I"-itia a bso!ut!! JumR ind.:!pendencia comPI~ · 1 meU,eu a uni[ictlção. II:bsoluta 

de s~r preservada a. Indcpe- ta da Espanha em mate:-l!! I tia h.~ p~ í:h a ~ SU ppr!IDJrHlo I)S
de tiras dellCla na Espanha ; segundo, de politica externa ê, nnal- anti!{os privilegios concedi 

garantia de ser preservada a mente, offerecido segurança dos aos basco8 e nos catalães , 

illtegTidade do ter rito rio es- uusoluta a todos os espanhois Nas pro \'ill c (a~ catalãs oc 

panlHJl; tcrc, t'iro, libertação desejosos de voltar para a cupadas peias Iilrças nacio

para verão 

da Espanha el e toda in!lulmcia Espanha nacionalista, excepto nalistlls, o general Franco jílCALÇADOS 
estrangeira: Illlurto, não ha- os culpados de crim es ca- annullou todos os privile , 
ve rlÍ. represlllias ne m perse - racterizados e para os quais ngios ele flutonolT.ill e a Catalu- • 

de todas as 
qualidades guiçiies contl'll a popuJaçiio e stão funccionando, em Har- nha assim como as provin

"iviL cclona e em outras par·tes cias baBeas IH'ham-se intci-TAMANCOS MEXi- O general Franco, porém, do t ê rr!torio cuntrolado pe los fanl ente r~incorpor~das, ndmi

CANOS para continua ex ir,irllio !1 r ~ ndi- n'lcionaIi8!1i ~. trih!llluis espe-I nistrativli . l'inllllceil'a e politi


PRAIAS DE BANHOS (:~~lIe()~~~ embora _ciais em que os réus estão _~-=~~~. 


Cinto!. - Chinelos - Bo- LLOYD BRASILEIRO 
--------------------- 1I nés - Luvas l etc. 

«PATRIMONIO NACIONAL"Representa~ões em S. Paulo I Artigos para sapatei de 
ros e selleiros 110 Sabbado. e para o Sul na quarta feira): «COMTE. AL Cecilia R. Di Bernardi 

LINHA ARACAJ U/PORTO ALEGRE (Para o Norte 

Fit'ma importadora e com diver8a~ rl'llrl.~ ..Dtl)çÕeS 	 ClDIO", «COMTE. CAPELLA». p «ANNlBAL BENEVOLO ». tem o prazer de r ommu
e strangeira~. aeeita reprPBenta~·. i'ips, depo!oitos ou quaisquer Cortume e Fábrica LINHA PENEDO/ LAGUNA: «ilIURTINHO» e «MIRANDA » nicar ás suas freguesasincumben cias eomme~cillis. DA n~ melhores refe rencias e de Calçados LlNIIA mO 'LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO"_ que se estabel~ceu á
nlaximas garantias. Propostns A Caixa Postai ;)017. - Siio 
 TUTOYA/FLORIANOPOLiS Praça Qui.lze, 11Paulo. ~ BARREIROS»' FRETES DE CARGUEIROS 

Communica, outrosim,
PROXIMAS SAÍDAS: que assumiu a direcção

NORTE: dos tr!lbnlhos de feitura 
MANTIQUEIRA: dia 8 para S. Fr'lncisco purananaguá, e re[Ílrma de cbapéus, 


Antonina, Sant08, Angra tios Reis e Rio de .Janeiro_ dispondo dos mais lindos

Precisa V. S. de medidor para sua instal 

. I _ ANNIBAL BENEVOLO: dia 1I para Paran8guá. San e modernos modelos, en


MEDIDORES DE LUZ I 	 I~ l~eureuxlação? Procure obter na INSTALLADORA tos e Rio de .Janeiro_ leites e artefactos rece

Depõ5!o: Rua C M.fr~, 39DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 	 bidos do 
HIO e S _ PAULOSIEMENS. com absoluta garantia, porque SUL: 

é o melhor. COMTE. CAPELLA : diR 15 para Rio lfrande, Pelotas -'~45~------1~5v--~8~ 
e Porto Alegre.A. Trajano, 11 Phone 1674 

~ 	 V-~I 	 I 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFERENSENTE-SE FRACO? 	 o dr. DialmaCIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 

. Tem tosse, dir aas 	 Moellmam 
o advogado 	 communica a seus pre~ , ..111. ao ,alio?

f*", TOME 	 zados clientes e amigos que 
, 	 Armazem - C:;:-;::~ estará ausente durante to

do o mês de F~vereiro 
José Aeeado Soares Moreira 	 12 - Phone 1338 '1

clJmmunlca aoa s~us cllenlu desta ctopl'c11 e do Interior ~ d~!~ !~!!~~~!~a 	 I
do Balado que continua 11 exeroer lua prollB8llo peraDte a 

Côrte de appeHaçã.o --,."..,_H. C. DA COSTA -- Agente Negocio de occasião 
__ . Vende-se bem montada e 

al'regllesada Padaria, com 
LA E CRINA DE ANll"vIAL :r:é.c!.!i!!!!!:! !!!"v;,IR" ft p.lectri

-0- CERA E MEL DE ABELHA cidade. bôa casa de mora-

I 

Consu1torlo á Rua Compra· se qualquer quantidade, paga-se o melhor preço dia e Ma pastagens para a

J oãu Ploto n. 18 (f!O do mercaelo. Enviar amostras e preço para JOÃO DAPRÀ. ~~!;:~~ta~f~,ta~oã~o~efra,se~
brado). Consultas da Rua Sta. Ephigenla n° 97 - S. Paulo - F.nderêço Tl'legra- rua Delminda Silveira n. 24:1. 
1 As 3 horas d iA tar II :P.;h;;ic;;o;;;;D;;ap;;r;;á;;;;-;;;;S;;;.;;;p;;;au;;l;;o-;;;.-;;;-;;;-;;...;;_;;;;;;;;;;;;;;;;___;;._;;-;;;;_.;-;;;-;;;_~ I~~sta cidadc_ 15v15de_ Aos pobres ..-
Cousultas no Howl MEDICOS E DENTISTAStal de Ca.rldaGfl. 'iN 
8 hora8 da maDhA. Regi.trem .eul diploma" no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C AS T R O OH - MmUBL B~ABAIB
lua Muico 	n." 164 10.0 ,.1,5 101, 101A -- Espl.nad. 

do C.lt.l1o -- Rio d. Janeiro . CLINICA GERALI(asa Electlica Curso de 	 especilização 
em molestia do Pulmão.

Inlormlçõe. greti. - RemiU. lillo. 

vende medidores e 
Tratamento moderno dainstalla os «quadros» 

Tub~rculo8e para os mesmos. ! Barato - Economico- Rapidol 
BRONCHITE-ATHSMA...

Preços modicos. PNEUMOTHORAX 

Consulto rio: RUI Joio Pin? AUTOGELO?Rua João Pinto, 14 to, 13 (501,_> - Phonl 1595. 
Serviço garantido Resldencia: Hot.1 Gl6ri.I Incrível, lUas Verdadeiro! Phon. 1320~--------~v.--~2~0- Consultasl das 13 as 16 horas. 

42-P.CASA '? lJ'NI lVIIN1JTO'? 
VENDE-SE a boa casa de VENDE-SE ~a~~yf~!:moradia, n" 90, á rua Conselhei· Demonstrlção públic:a dentro de pouc:os dias 

ro Mafra. - Tralar á mesma 	 sa e respectivo terreno sitos44 	 V.-9 
rua. n" 110. á Rua PI'esidente Coutinho 
52 5v -4 n_O 61. fazendo fundos á Ave

nida Rio Branco. Tratar comGONORRHEA CHRONICA o dr. Oswaldo Bulcão Vian· 
CLEONIDE~ LIGOCKI NAo desanime I A 8clencia progrediu e há uma na, á Praça 15 de Novl'mbro 

n.O 7, sobrado.
WANDA LIGOCKI NOVIDADE que resolverA o seu caso. 48 10 v- fi 

participam a seus parentes e Maxl.mo stgl1lo, Carta para: 

We!Ss~~s p~I~lg:~nl~a n~~~I~nÁ~ CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 

,o:...,i~~-:-~á~--~;-~~-~~:O-:~_'ISiemens Schuckert S.A.I 
há um aono construida, si- Materiais electricos em geral 
tuada a rua Plazza (Estreito), DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

com 450 m2, água I t II d d Fio I p"llstendo e
ó8Ba 88nitarla. Tratar á rua ns I li ora e rIno \! 
Ü!~adeotel! n.3, Florlanopo- R. Trajano, 11 Phol"le 1674
1 30V 21 ........:1i~1;.O__________•___V__-_61__...:I ""________.. 
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/ ') "::j' o . ,J I:·····....·..........•···...........:
\._ I:_is tc•.·...J.O I @ " • ~ompan~ia cAlliança ~a Bahia» 
Diar ic i (mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke' i Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Ut; d&cQllQ e Omclila. A 

ril8 J en.o Pjnto n. 1 ~ ~ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros Terrestfes e Maritimos 


Tel. 1022 .~ Cx. pOlJtel l sn • Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 

ê • 

Capital Realizado !lis. 9.000:0001000L • Capllal e Re~ervlls Re. 51.000:000$000 
Bens de raiz (predlos e terrenos) Rs. 16.054:200$749 

l1iI :SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • 
,\nno Nil Cf.oU"i : «uSO'JO ' ~ ._~---. --..._-- • &lJUros elfecluildos em 1931 Rs , 3.169.671:1501$834 

Reeelt/l5 em 1037 Rs. 22.1i35:2tl $090~,~~:![:.. g~{; • Lin ha F palis.- Rio de Jançiro !Li nha Fpolis.· Rio de J;meíro Li nha Florianopolis· • SInllllr03 pagos em 1037 Rs. 3.797:380$0!i0
Mês 4 ~:Ü\)ü • Escala Itaj ah y-S. Francisco II Laguna , . 

I
NUl!1ero avulo" '>200 • e Santos. Esca la São Fra ncisco • 


, .. Transpon es de passsagcirus < • 
'ao e cargas. I Transporte de ca rgas Transporte de c"fgas. • . 
N o inferia" Opera com as mais modicas taxas em 
Anno 4MOtlil I - , todo o territorio nacionalSemestre 
Trimestre 

; Paq ul'l c ·<~'::l~fCPcke' d,ia J Paq uete «Max' Pa quck • ,';\ax' • --
ADnUDCIO. mediante contraeli' Suecursai no Urugll/lY; Regullldorea de IlvllrlllS c Reprc· 

- :~~ln~.fC Pcke . : ;~ dias 7 e ::2 dias 2 e 17 .- 8enlllnle3 nas prlnclplIis cidades dll AmerlclI, 

~= ! •• ~ II
O. orIgInai•. mesmo nao p"bllct'" • EuropA e AlrlClI. 

do•• nAo . "r50 "~vol vido. ! Saida;i I hora da madrugada .I ._ __~_~_ 
'=' rEo·,snbaat~:·lla:es n~--20 IS10rrsa· sPdaas~S·avgeesi.. Sa ídas ;is Hl !l() ras p. m Ra ld::;'a:n;ga~~~a d:: _\I
"~í;~:"On~i'o:.,e~~:f:~~:~~~!!I' • , -- . Agentes em f'lorianopolis

artigos a••lgnadol • peras das saidas. • 
Ordens de embarques até ás IO rdens de embarques alé Ord:ns de embarq ues ate • CA M P O S - IO BO & C· 

'1000---------..:1 • U l10ras ll as ves peras das ús 12 Iloras. as 12 das vcS peras 
L

UI. 

"lodo uma .= ...~:idas. _. __ .. _.. _ , _____ ... _ das sa idas. I.,. RUA fELlPPE SCHMIDT N. 39


(umpr

Caixa postal 19- Telephone 1083-EruJ. Tel. CALLlANC. _A•. .. .. 1: Observações: ~~e;~~s~:!Ji'!~lt~C ~~ore~ ~~?~~:~· J~O a~~~~:f~~ri~e dvaaccT~l~~ = Escriptorios em Itajahy, Laguna epromessa • E' expressamente prohibída a acqnis ição de passagens a bordo dos vapores. ., 

Damo. publicidade. ptlo Inlerês.. «R ita M'fr~~~. ü lii üvim ento de passag~iros ~ cargas ~ feito pelo trapic he sito .. 12_p~lumenau. Sub~Agênte em Lages 
l e que pôde represenlar para muI· _ Para mais m!ormaçóes, na séde da • ~""""""~~~~~~~~~~~~~~~___ 

~~~~~!s~f:~~~~~~~~~~':ira c~w:~nJ: • Emoresa Nacional de Navegação H~pcke • 
Freltdp. advogado no Rio de Jú· • á rua Conselheiro Mafra 11 .' 3D. • 
nciro: e _ 
u~~~r~':n~~: ~U~'~S~Dt~ lv~y::,~~I~ "'. ~,~.~a.$&~6.0.~®~}""'~~&~~~ êil!Uj!;•••••••••• 
do melo pelo qual me sllrel de 
horrlvel. soflrlmentos do e.tomago. Banco de Crédito Po
F8~0·a unicamente rom o Intu ito 

da scr utll ás pCSSOIlS que "OUrCOl pular e Agricola de 
do me.m:l mlll lia muilo quo era Santa Catharina 
conbecido em casa cúmo dceut ·· 
do sPpl1rêlho d;geoU \"o: . Elle ..,Ure 
multu do cst OWHgO . , diz1a rnildui ASSEMBLJ~A GERAL ORDI
seoborll penaliz;ioa. NARIA 

O Consêlho de Administra
ç.fio do Banco de Crédito Po
pula r e Agricola de Santa 
Uatharinn, de acõrdo com o 
art. 23 de 8eus estatutos, con
vida os sra. accionistas desse 
Banco para a Sessfio de As
sembléa Geral Ordinaria, a 
realizar·se em sua sede á 
rua Trajano no 16, ás 14 bo 
ras do dia 15 de Fevereiro 
do ;Jorrente anno, alim de 
tratlir·se do seguinte; 

a ) approvação do relato
rio e parecer do Consêlho 
Fiscal. 

b ) eleiçã o do Consêlho F is
cal e seus Suplentes.AUGMENTEM SUAS 

VENDAS ENVIANDO 1"lorillnopolis, 30 de .laneiro 

DR. CARLOS DE FREITAS: 
 de 1939.AS ENCOMMENDAS URGENTES 

51 , 5v-AIt.-2De I'aelo, vll'la cm constante re· 
glme: qu ,Iquer alimento mais forle 

r;31~~:;~·,::n~ l~~~PS~':nd;~~~VIlj,'::r~ via COMDOR.rlvel na Mcca do estcm.go. uma 
..zla Inaupportavel. 

E de certo ponto em diante os Antenor Morais Cré~ito Mútuo Pre~ial 
males 8e 8ggra~8ram tllDto que Svndicato Condor Ltda. Agentes I ......~......mR............... 

me fizeram Pl'nsar até quo Iloha Ci rurgião-dentisteCarlos H~pcke S.A. Rua Conseulcere. no cstomago. E 0110 duvidO Trabalhos moderníssi 
cera, pois lá tlnba feito uso de In · mos. Pontes e dentaduras
multo de que marcbava para a uI· lheiro Malra 35 Teleph. 1500 
Dumeros especllleo8, iDulllment~. O I--------_.. .._..._--_._.._- .__.._._ ._-- anatomicas, em todos os Clube de sorteios em 
mal aggrava·!e cada vez mala: !úl 

_-~ 

materiais adoptados.
~u::::el~:ecied~x~'!rl:~~t~~ ~m llii: HORARIO: 
'xlr Clnlra. Conselbo Das 8 ás 11 e das 15 

Logo DO primeiro vld'o r.omece\ si ás 18 horas.


abençoado !1=------------------ mercadorias 
observar melhoras. O peso no e8· Inaugurou-se no dia 26 atomego. a dôr de cabeça. os desar· Rua P. Miguelinho,6
ranlol gl\stro-intesllDals loram de· 
upparecendo, e. agora. depol. de 

71 v-20:~~~.r=~~~~m~~~:~u:!~'~~ar que Empresa Via~ão Atherino 

d!~~ao~~e~u,~o~~ru~afn~~:.se;~~: Serviço pontual e seguro de VENDE-SE ~~i~j;~~

cendo o temor d8 publicIdade. cu com 106 metros de frente, por 

f:r0 0~e~:~r1:, :I~:e ~~\If~ou~~es~ passageiros. cargas e encommendas. 800 de fundo, situada Da ci-

Elixir Clntra de Puchury. Foi mos· dade de Blguassu com duas 

mo uma proml'lsa que fiz. E' um SAí DAS-de Flol'ianopolis para Blumenau e vice casas pequenas, calesal, gran- Anno Novo••• Nova Sorte•••
Anto remedlo, que faz realmente versa, todos os dias, ás 7 horas. de mandlocal, pastagem e ma
~:r::','~~:8g~:ta:e:~oe:t~~~~· to cerrado. Trata-se com o 


Abl fica, 8r. redactor, e88e atlos· Para mais informações, dirigir-se ao escriptorio dr. Fulvio Adueei, á rua João 

~u'th~:rm::: ~t~e~~'IÇ~~eh~~~~ 593 da Empresa á Rua Conselheiro Malra, 2~._36 PI~~~, 18 (sobrado). v. -59 


iIIdade IUUredora.. 1~~~======;:::=~~~~==~~~~=1t;:::::::::=11I 6:000$000 
Df. Joaquim Madeira Neves 

Dr. 'ugusto de Medico - Oculista Dr. Saulo RaIOS Muitos outros 
Pormlldo pelll f"aculdlldc d, Medlcloll de Unlvcrahladc •Peula lIédlco e operador premlos menoresdo Rio de Jaoclro 


MEDICO Tralameolo clinIco c CllrurlJlco de todas ai moleallea 
 Ex....I.tente dOjWofeAor
Brudlo Fllbodoa olhoa _.-1IeIta1 de IIDerll- RIo de ".nelro 

Curlo dc aperfelçollmcolo aa eapeclelldllde, com o dr. BapeclaUlla em Parlo.. Mo Formid.vcl... Fantastico... . r.rlu Paulo filho, ao Serviço do Prol. Dllvld SlIoaoa, ao Hoa lMt"1 de Senbora. - Uro- ....... - pllal dll f"nadaçllo OllllrEe-Ou'ale do Rio de Jaoelro logia -;,~~u:eaI81~~~ Appa· 

(ONStILTORIO Completll IIPparclhlllJCm pll,a eXllmea de aUII cspeclalldlldc Conlullorlo Rua Joio Pinto, 7 

Rua Victor Meirell.. li. 26 EleCllrlcldadc Médica, Cllnlca Oerlll Telepbone - 1.1141. 
RelldeDcta: Rua VllCOnde de11 10 1/2 e da 2 11 4 borl. CoolullllS dlarllldlcale das 16 lia 11 Ouro Pretol 11 - TeleplloDeTel. 140& CONSULTORIO Rua Joio PIoro 7 101t. Teltph. 14&6 1000. 

. . Raldeacla: Vlscollde Ouro 88 P.RB8IDBNClA: lu Tenenle 811yelra 117 TBLIII'B. lal
Prelo. 42 - Te!. 1MB 

~----------.----~~---------------~-----.._-------~ ..--..--..~..--.. I 
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6 o ESTADO, 6 de Feverefro de 1939 ... 
FELIZ EM SEU 

f NOVO LAR "I VÁRIA~ 

A BRAHMA 

RAINHA! 


I O govêrno do Estado acaba 
de baixar o decreto-lei n." i 
295, dispondo sôbre noml'sção I 
de directores, auxiliares de I 
directores e empregados de i 
grupos escolares, deHnindo o I 
que silo pro!essores norma·. 
listas e estabelecendo os I 
vencimentos e gratilicações I 
daquelles cargos. i 

Os directorcs de g rupos .OI \\I)() li"" ,. , i, il ,,!; " 'li vencerão mensais. j500S0úO 
IUuando no desempenho de 
Icommissão, a que altude o I

<- ~ I J : I I ' ;: "'; ! : 11;'11 1 !t!'f'( ' (I t" .1I 111 1 
{' III pt ' JJ ~~l r no (P U ' d l ' \"t ' Urrl 'r"" art. 2, do decreto·lei , terão I 
(','r . . . " (' 11 :0;(' IOgí) lia :-;:d HJl'oSa elles as gratificações de 300S, I 
Bl' i dlllli.l Ilaillha ti { · t · l' \t~.í : 1 200$ e J()(JS, respectivamente, IIem grupos de 1.", 2.' e 3; ' 

categoria. Nã<> havel'á grati 
( ' \'11 ' ,1. dI ' . !!..~ I " d,'l it'," I" . 'l' l! ' 
I fl d o~ il l' rt'c i: lJtI t' Ill d o:-o 1't \11I'- Hcação para os directores
1'.'111 , ·,ml I' I'''Z l' r. que exercerem commissão 

nos grupos de 4." categoria;Iporém, o que dirigir g rupo ! 
annexo a Instituto de Edu- i 
cação, será grati!icado com ' 
200$000 mensais. : 

Segue o decreto, mencio
nando obrigações e lixando I 
diUc rcntcs outros vencirnen
tos e gratilicuções. 

O artigo 1 t considera pl'O

BRAHMA 

ressores normalistas: 

a) os diplomados pe los Ios
titutos de Educação do Estado 

_ ou pela antiga Escola Normal 

I I
I A anciã falleceu ao vêr 

~!ta 
CatiJarinense; 

os diplomados porUma gemmada anti-fascista b) CUI'Vida SocIal ! o filho ferido sos a esses equivalentes, deste 
011 de outros Estudos, quer ___ ___ RIO, li - In furmam de Cur, Panamá, 5 - Manifes div isão, composta pelos olficiais, quer equiparados;vello, em Minas, que o jovem tantes anti -italianos atira cruzadores «Eugenio di Sa c) os gymnasianos a provaOS PRIMOS Osmar Lino de Vásconcellos, ram ovos pôdres c frescos voia" e "Duca d'Aosta», dos em exame de p~y cholo------ Imoço bemquisto na localidade, quando o ministro italiano que está em cru ze iro mun  e pedagogia, lc rmosgia nos 

-Priminh., elcule: .ch.i • " 1'11''''0 , f?i agredi~o , á porta de um ca I e o almirante Somigli iam dial para demonstrar o da lei que rege o assumpto.
Permiti., poi., que ór. Ih. laço fe, por dOIs .soldados d? desta apresenta r cumprimentos poderio naval fascista. Esse dpcretú-Iei é do mais 
••1. preci.a conlinio: camcnto dali, que que riam. que ao presiden te Arosemena. Acredita -se que a de alto interêsse para o profes
Gosto d. você, que,o ."oli ·l, elle lhes en!regasse um revolv.er, A policia prendeu várias monstração foi provocada sorado. 
no .ofhinho que há na .,1., que c?ndu~la. Não o consenttn - pesSoas accusadas de par pela acção de algu ns resi 
p'r', nio quebrar I tradição, do, Llno fOI harbaramente aggre- I ticipar da demonstração, dentes italianos que, duran Assignou o presidente da

dido pelos policiais, caindo, en sendo expedida ordem de te as primeiras horas da República um decl'eto exo
Voei conhoce • minha gent. , sanguetado e exangue. prisão contra numerosas manhã, tentaram remover nerando o capitão de "raga 
..be que .ou ropu decent. ; Juntamente, nesse momento, at , outras. os carlazes alfixados nas ta W!lshington Perry de Al 
c~utOI negócio míu nio f.,. Irahida pelo fumor da luta, uma G incidente occorreu paredes e postes telepho meida das fun cções de com
Titi, quer, m.mi i concordl, velhinha chegou. Era a mái de quando o min istro lIalo nicos durante a noite. Os mandante do navio escola 
podemo. d" o nó Lino Abrindo ' passagem entre os Capanni e o almiranle E cortazes continham dizeres . Almirante POI'nl corda Saldaoha». 
d.qui , doil mllel ou m.i•. curiosos, teve diante de si o es duardo Somigli passavam lais como: . Morra Musso outro decre to, nomeou para

pectaculo do filho desfallecido. pela Plaza Santana, em lini ", . Viva Roosevell», e exercer as referidas runcçt1es
Dig., priminh•••Igum. toil. I Um olhar só, nem um gemido direcção ao palacio. «Abaixo Franco e os ma o capitllo de fragata Raul de 
Nio quer, ontio, li' minha 11 ' siquer, e seu corpo, rodopiando, O almiranle Somigli é tadores de lTIulheres e cri San !l'iago Dantas.

[pÔIO? caiu pesadamente ao slÍlo. Um commandante da setima anças ". 
Nio ••rei o IIU lypo id.,.1 ? ~o llapso cardiaco fullminára-a, O sr, dr. Oswaldo Bulcão 
-Priminho .migo, ouço um 1'110- memedl3velmentc. ~~_~~~~~~~~~~~;,;;;;_;;;;;;;___;;;;. Vianna roi designado a 1." 

1....nln . 1 -, II I deste mês, para exercer, iote- I' 
V.mOI deixar O e...m.nto ... , U"LTIMA HOR I D' r. p-ea"ro iat'21.30·· ClinC!cl.r~Urrn9 o ict)· ri!!e!!!'.!!!t~. n Illirl!O de dire- -l.Ac:da
p ','. d.poi. do Clln.v.I. . . A " "".. c!or da Secretarla~ da Facul

(Extr.) ESPOR1'IVA das molestias da cabeça e pescoço dade de Direito de Santa Ca
tharina, com os vencimentos 

ADlivl!rlUlol ESPECIALlSTA EM attribuidos ao mesmo cargo. 
OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

FA~r~~: AD~~o~~éaHOJ~z~rra Gandra e O America vai ao norte Diariam~~feSl~I!~r\~; !suf2 ;r:~:n~, á~8 6 horas xo~ ~~ni~f~co~~taG:e;J~e~~ 
Elvira da Silva Barros. enf~~, ~. Am~:icane~oc~~~~: , 43 V--. ~~a~r~~i:~~aqg~s ~Oedepr:~p~~,aa : 

Sritas.: Nazlr Monteiro. Candlda clubes bahianes para uma ex-
Machado e Emilia Navarro Lins. cursão á Bahia tinham esta Foi pobre, enriqueceu-I Postos em liberdade ~ão com ~estino ao curso de 

Srs.: Pe, JoaGDoml~ol'h Vi g~rlO I~e cionado devido á inopportu- e ... morreu Porto Ale,gre, 5 _ r-:0ra~ hstado-MalOr, ~m 1940. 3~'Dit~:~tS~riar edeec~~~~t~~l~,
~olcal; ArtO~ IOo G~:d I o, rno o nldade do afastamlc'nto dos postos em ltberdade os Impll- O Departamento de Educa- e da Directorin de Cavallariu. 

I va e uc an es. americanos desta capital , de- Amsterdom , 5 _ FaIlec eu cados no caso da compra ~e cão acaba de resolver que
Jovem: Ennlo Flores, alum~o da vido ao C'IIlT1peonato brasile i- armamentos entre os qUaIlI

Escola de (ommél<lo e auxlI .ar da ro. Agora, com a rixaçã ll das ontem em SI. Moritz, na r '. C n bar- os candidatos á matricula nos A Associação Cultural Luís 
redacção ~o ~ E_stado. . _ datas para as linais daqueIle Suissa, ' sir Henry Deterding', IgUJ:OC~sh~oÕ::~~e8 ~a~'nei- Ilrimeiros aonos dos, grupos DeHino eHectuou, I?o último 

Menino LUIS Eduardo filho do <on com 72 annos, magoata do ro a, _ 'ld escolares e escolas 160ladas sabbado, a H : reuDlão sema
. , certame (icou marcada a da· petroleo hollandês. O extiu . ro da . Fontoura e Leovegl o deverão ter de 7 li 14 nnnos; nal, que foi uma sessüo so. 

celtuado pharmaceulico sr. Eduardo ta de 26' do corrente para a cto era membro da dlrectoria de PalVa. _,_ e, quando a matricula não lenne em memória do seuSantos; e Aldo, filho .do fallecldo partida do America, rnmo á 
commlssarlo Haroldo ReIS. Bahia. Possivelmente a ex . da Royal Dutch Oil Compllny. - attlngir o maximo previsto, insigne patrono, o inspirado 

Deterding surgiu da pobre· E d Ad . - as vagas poderão ser preen- vate d'«As Tl'es Irmils- , por"Visitas cursão. será prolongada até za para tornar-se um dos x.me e mluao chidas, nos grupos, com cano ter transcorrido, no dia 31 

ViS~~n~~~uq~~~'n~o~~~::g: :05g~~!~ o::lle. - . . R' ~~~st~~~~~t:s ~~i~~~~:~~~~~ e 2a. epoca ~~~~~os n~~ 7 :a~~~:s i~~~S~~~ ~~' ~orf~~ anniversario da 
linguiu o sr. <el. Gentil Filcao, que, . uracan tra, a~ 10 do conhecido como o «Rock- Preparlm'" .Iumno. plrl O. com candidatos que comple- Discursaram, celebrando o 
durante o tempo que <ommandou a RIO, .5. - Tudo .n~lca que reller da Europa o . ex.mll de ,dmlllio ,2.. tem 8 annos até 30 de Junho. lIiustre poeta barriga-verde, 
guarnlçao lederal de Florlanopolis, OI carIOcas verão Jogar o O d é , éPOCI, Gymnfllo e Elcoll os srs, associados Helio Csr

~~~.I~~~~\u~~rr:rno~l.gn~ ~~: ~~~~~~,:!t::~~~i~~::I~~I~ « mun O meu ." Normll. SiJ>e~ ~o~h:!:U~~·-fdi~a,~~::;~~ ~:Ud:I?~~S, G~~~O~fi, °Á~~~~~ 
homem de SOCiedade em nossa ai , to adiantadas a respeito , S~. Rio, 6 - AffoDso Agostinho M.lhem.ticl, Frlneis , pagará ao pessonl InacUvo e Caldeira de Andrada e JosO 
las rodas. be-~e já que o tea~ arg~ntI- da Costa, sexsgenario, foi Portugui.. a08 procuradores. Medelt'os Vieira , 

S. s. velo trazer 'nos seu abraço n~ Jogará na proxlma qUlDta· protagonista de uma scena Ao terminar a sessão, [oi 
de despedida por ter de seguir, ho- feira com o Vasco ou co~ Que deixou todos os mora· - RUA TIRADENTES, 5 - Pelo presidente da Repú- cantado, entbusiasticamente, 
je, para a capital lederal, a chama· um combinado Vasco·Amerl· dores da sua rua perplexos. blica foi assignado na pasta o Hymno Nacional. 
do do Sf. ministro da Guerra. ca. Enfaixando todo o corpo em 554 3Ov-1:IO da Guerra, um decreto ex- Vê·se, pois, que os jovens 

lóspedes Vicente está livre rharl!~:do~nal~~~~~~: atfõ~~: ... ., ~ I.. D ~T I ~ ' Al ~~~~~:d~n: A~~:~~oÉ~ ~~~_ ~~::::~~t~~ 5~~:rdjoâros:~en~~,
Esllo hospedadas no Gló!la Hotel, Rio, 5. - O Fluminense gritando: -O mundo é meu.! ".0...,.0 ..., ...,.t1l st:quencia desse acto foi levam avante, a realização 

dlegadas no dia 3 do correnle, as communicou á Liga de fute- Attendido pelos curiosos, "IIAIOlloaGA"IUçXO"ACIO"U exonerado o general Newton dos seus sublimes idl;lais. 
seguintes pesSOlS: Miguel Schneldel, ból que o ponteiro Vicente o autor da bravata, que é NnOP"G..lCDU ..HIG!UTIJII" Cavalcanti dlls funcções de 
de JOlnville; Sebasuao Goolart, de Arnoni está livre, pois ú seu conhecido por -Cavaco>, 101 director e nomeados o gene, Foi transteridú do i .u Rs-L.....r•. D·c...."I.......... 

Brusque; Guilherme Varella e Rudi contrato roi considerado ex, conduzido á Assistencia on, tlL..... I.0t7.. I-I4OI .......ULO ral Boanerges Lopes de Sou- gimento para o 14° Batalhão 

GOIIsc:hallt, da Laguna; Marlln Vlan· tlncto, a partir de 31 de Ja· de lhe constataram apenas Anel_ .e ....... ID • C.I.. za e o coronel de cavallaria de Caçadores ' o major OIym. 

na e Alden Bowers, de Blumenau. neiro último. qUE'lmaduras de primeir" grão. •............10.... II-UD1 • aio Abrllino Morais Pires pa~ pIo Mourão Filho. 


Lavando-se com o sabão 

"VIB8B. BBPIBIALIDABBI' 

de WETZEL & CIA.-)OINVILLE (MarclI registrada) 

econollliza-se tempo e dinheiro 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:I~~~~\u~~rr:rno~l.gn
http:auxlI.ar
http:revolv.er



