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Os naclonálistas estão 

fuzilando em massa 


Madrid, 8. (U.P.) - O "Mundo Obrero» al
lega que, em Barcelona, foram presas pelos 
nacionalistas mais de 50.000 pessoas e em 
toda a Catalunha centenas de milhares, princi
palmente trabalhadores e humildes membros de 

Director-gerente; Altino Flores 	 todos os partidos e organizações, accrescentan
do que numerosas esquadras de fuzilamento 
não dão vasão ás execuções ordenadas sum

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

ANNO XXIV Florianopolis-Quinta-feira. 9 de Fevereiro de 1939 N. 7586 mariamente pelos Tribunais Militares; após o 
quê, declara textualmente: «O inimigo não per

::---------~ doa, nem siquer aos padres que discordam dosT· ~. IDescoberlas 2 enormesll~ " Icrimes terriveis que elle pratica"" 

!~~~L~~~" ~~~,,~. ,~,~q~I~~:::ld~.~;::;;;,~:i:;E::};i~?_:~!l.~~j~"~!.~~.:,~H~~~:~~~ I. 
iegrapimw üe Bento. üonçal-Ictor, a~ossado, só Plan~aráIM?ntes Aur~os encontraram,8~ u hU~B';ilad~"" ua:~" u or ~;:::;:;;:::;:;;:::;:;;:::;:;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;:::;:;;:::;:;~~~;:::;:;;;:::;;:::;:;~;:::;:;;:::;:;~ 
ves que causou. paDlco entra uo proxlmo Il;nno a quantlda. a!l du~s pepitas. pesando u!Da, inteiro de cara r~pada 8ue ;;. 

o~ colonos local8 a .suspen- de n.ecessarla para o seu Oito kllos, e outra. sete kllos gosta de usar barbas im~en- I 

SilO da ~ompra de ~rtgo pe- proprlO sustento. <! 200 grammos de ourl:'. 8a8, mas não gosta de tiS IDr Jo&o de ArauJ"o-OLHOS, OUVIDOS, 

los mOlDltos, medld.a. essa pôr de môlho. E' essa a maior • a NARIZ, GARGANTA 

que trará graves preJulzos á - --------- - -- atrapalhação dos barbudos 
lavoura. . que tomam banho de mar. E,plei.list. elo Cenlro ell SaÚell - A..iotcnll di prol. San.on 

Contam alllda os mes~.?s Mas um engeoh080 inven- Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 
telegrammas que, n~ regmo tor frllnc ês da Côte d'Azur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vlnlcola daquella cl~ade, os 	 acaba de inventar uma bôlsa 
productoress de trlg~, __ ,Da 	 ~imples e elegante, verdadci- De bórdo do .General Osoriolt
[altB de logar parB iilW".ZB. ramente providencial para os 

nar o p.roducto, aproyel.ta- banhistas de barbas kilome. 

r!lm a;: pipas para o relerldo trlcas. Feitas de tecido leve 
 Um Alem~o lançou-se IC. marl suicidando-se11m. .:.stando, po~é!D, ás ves- de borracha e seda, essas 
per!'s da sa[ra ylDlcola, ~ãO bôlsas recolhem todo o bar- Santos. 8 - Deu entrada em Iembarcado no Rio, com destino 
obrlg~dos a !etlrar o trigo haçame e. como são impero nosso porto, procedente da Eu- a Santos. 
dBs p!pas nao tendo onde Imeaveis, restituem depois aos ropa. o navio alemão <General Trata-se de Ludwig Heinriclt 
depo~ltá lo. . donos as barbas completa. OsoriO. , cujo commandante, logo Carl Lotze. de nacionalidade a

Adlôiit~üi ômda que os 	 mente enxutas. que o vapor aqui chegou, deu Ilemão, o qual, durante a noite, 
commerClantes representan- O invento tem tido largo scieneia ao sr. Julio Cesar Mu ' lançou' se ao mar, tendo, antes, 
tes dos moinhos se recusam exito, porque o número de rat, inspector da Policia Mariti- segundo a missiva que deixou. 
a receber o ~r?ducto, mes.mo banhistas barbados augmen- ma, de uma triste occurrencia: feito um disparo de revólver 
que em d_eposlto pllssagelro, tou, contentes por vêrel'l que o desapparecimento, durante a contra o corpo. 
com receIO das. conse.quen- aR suas barbas ficam de mô- travessia do Rio para Santos. Os objectos que pertenciam 
clas do fisco e amda por te- lho, mas não se molham... de um dos passageiros, que se áquelle homem e encontrados 
mer~m que o mesmo venha . atirara ao mar, suir.idando-se. no camarote que elle occupava 
a «blchar.. . SERPENTE DO MAR. _ A O mesmo com mandante do no ~General Gsorio» foram en
. Os despacho~ ter~mam 	 serpente do mar, de que falam «<?e~eral <?sorio» ainda tran~- ~regues á agência da co'!'panhia

pedindo urgente soluça0 do 	 os navegadores e as chrónicas mlthu. ao IRspector da P!llicla a qual pertence esse na~lO. 
maritimas desde remotas idades. Marlllma uma carta deIxada Na carta a que alludlmos, o 
ti uma realidade ou uma lenda? pelo infeliz homem. qll~ havia suicida narra profundos des-

Entrega de decretos de BELLA COMO --E' uma realidade»- poderia ___ gostos,_pedindo ~ue não fôs
• • • responder o capitão Ernest Feld- sem feItas p.esqll1zas para quenaturaliução man, que acaba de «vêr. . em A helice do . avião ar. se~ _corpo. fossse encontrado. OUMA P INTURA pleno Atlantico, um bicho mons- • sUIcIda dIZ, tambem. que seu 

RIO, 8 - Rcalizou-se hoje , truoso, com todos os cara- rancou O passageIrO último . desejo é permanecer 
no Ministerio da Justiça. sob o "-lislo r~z mnrnvilhos com :lIvo," bl·i\hnn\cs c\c\ViL!o " cleristicos da serpente do mar. do automoveI «nesta Immensa e bella scpul
a presidencia do sr. Paulo ~,,~:;~~~: ;;;;n~:~~~;, ;:o:;~~'~l\';~I1~~~ ;::::I'I~~~d:~~i.c~~~f~~,~lO'~ ,:~C~'~~:l~~ De regresso de longo cruzeiro S- p ) . tura mariti,!,a».
~imara .dadM'Jtta•. chef:t Jd6 I,·", úlzor maravilhas. Expori- lias limpa" protege os dentes, pela cost3 occidental dos Esta-:; ao. .aulo, (V . A. Iõ NhO dIa I O sr. Julio .Cesar Mu[tt,_on

rectorJa e ustlça e o n- 111''';(0 lIlIl vellt ime!ro de Kuly- "im\n ueslrú" os " C"- dos Unidos, a bórdo do .seu , Ipnal~ Gmenos as oras. em, communlcou'pcm o ICIO~ 10,'0010 	 ou
. terior, a entrega dos novos ."" ml"i" escova secoa ,,. nole ~ cargueiro -Esturia», que arvora na rala rande, á . uns qU!- súccedido ao dt. ed~o de n _

decretos de naturalizaçãu. n dif,·n·t:ça II OS SClI5 dentes. mens 'lU<' causam a ca..ie. Ex- a bandeira da Lethunia, o capi nhenlos metr?s do c~~po d3 Atr cantara, delegado regIonal . 
concedidos de acôrdo ccm a li,.\)"",' " torna os d,·"les IH'rimentc Ko\ ~·"o, . tão Ernest Feldman fez á Aca- France. o aViador CI VIl Affonso 1___________ 

portaria de n. 653, de 18 de EMBELLEZE seu SORRISO LEMBRE.SE um CENTI- demia de Scicncias Naturais de Botti, pilotando o apparêlho 
Maio de 19;~8. 	 Riga o seguinte relato, de que «~otuca., de propriedade do sr. Eltál trIste. 11110 a.6rf 

Todos 08 natüfalizando6 com KOLYNOS METRO é BASTANTE só podemos estampar. um pe- CaIO de Barros Peteado, ·no m?- TIlIII brollcblte! 

prestaram o sçguinte jura- O CREME DENTAL queno resumo: ment? .em que pousava, depOIS Estás com tOIle 

mento: - «Navegavamos certa manhã de varias evoluções, !I .pl:'UCOS 1/' I I .I. losll v. !lor 


«Juro lIem e fielmente cum· com mar calmo a 108 kilome- metros de altura. atttngIU o sr. li Il 11'(1 alGB. I 
prlr 08 meus deveres de ci- tros a sudoesl'e dos Açores, Wulf I<arl Ar~dt, brasileiro, de Sé til salva O ClfIITIITlSSI. 
dacl.iio hrasilciro e . renulJcio quando notámos, a uma distãn- 25 an~os de Idade. morador em I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;:;;;;;;;~ 
para todos os erreI tos á na cia de 8 kilometros uma certa São VIcente e que no momento 
cionalldade ante~ior·. I .. _. _ perlurbação nas águas. pas~eava de automovel, com sua Dr. Manoel Pinho 

-;--:--	 Com o auxilie de lunetas veri' esposa e uma cunhada. 
Tentou matar- ~e, !nje- ______ ____.._________ .__ . ________ _______~___ _ ficámos que vários animais de A hellce do . Mot.uca» apa- Doenças de senhoras - Partol 

ctando, nas velas, agua -- forte volume lulavam. Um dei nhou o sr. Wulf Kan na ca beca, -VI~i,~~:'::::i;;!'~T:;~e8-

sanitaria f . h d ' les pareceu-nos ser baleia. Ao derrubando-o. Vendo Kari Arn- de glandulas endocrlna8. 

Mistura de arln a e I~ ~ cabo de alguns minutos os bi- dt por le!ra, a sua cunhada 


RIO (V. A.) - Uma ambu á de tri o Carnavalescas. • • chos dcsappareceram, menos um. tomnu a dtr~cção do automovel CONSULTORIO: 
laneia foi chamada a soc- arroz 9 que tomou o rumo do nosso e rumOlt .raP.ldame_nte para olor Rua João Pinto, 13 (sob) 

correr um~ pes~ôa na rua • . navio. Chegou bem perto. Asse- te de It.alpu e, .nao encon~rando Phone 1595 

Rainha GUllhermlDa n.O 280 lUO, 8 - Sollçe o pedido . . . melhava-se a uma serpente. Ti- ali o med.lco mIlitar, seguIU pa- RESIDENClA : 

Ali, no apartamento n.O l) ;'i, dOe productores de arroz do RIO, 8 - Enlre as dIversas nha 3p metros de comprido e ra São VIcente. onde o ferrdo Rua José Veiga, 185 

reside Ottilia Moura, que Rio Grande do Sul, no senti· prop ostas appresenlada~ parir a calculadamente lm80 de diame- deu entrada no Hospital São 

tt'ntára o sUi"cidio, ingerindo, do de ser decretada a obri- ~namen~aç:lo t da AC'entda I fl~ tro. Forles proiuberancias mos- josé. em estado de cOma, vindo 70P. 
 PHONE 1.199 
ao que dizia a informação, gat~riedade da mistura. da :~~~l~da u:a:oe s~. ;t:~~a 'L~~ trava no lombo, como si fôssem a lallecer pouco depois. •""_________..r:: 
u~a garrafa de . água sanlta- farl,!h!l do arroz á do trIgo, ~a Silveira sob motivos lolclo . estlanhas alheias. Sua cabeça 

. 	ria. A ambulanCla, r"grcssan- o ministro do Trabalho com- . ' era verde e larga e golfava á-
do .ao posto! desf.ez o enga'.l0: municou ao seu colle~a da nC1fém da ii1uminação que a gua, por instantes. como as ba- •••••••••••••••••••••••••
Otlllla não Ingerira. mas 10- Agricultura que o serviço de . . 	 ' leias. Nadava com os movimen
jectara, nas proprias veias, Fiscalização do CommérC?io PrefeItura vaI fazer! serão collo- tos ondulanles de uma cóbra • • 
certa porção da relerida á- de Farinha ioformára /lO ID- cados por ella varros alto-falan- num riacho. Observámos o mons-. • 
gua. Valera-se ella da seriu- tel"ventOJ lederal daquelle Es- teso para reprodu~çãO dos pr~- truoso bicho durante uns ~~15: I"-11111 : Ir:.~ .. 
ga de seu uso particular e tado que o regulamento an- g~am~as que a Dllfusora Munl- minulos, após o quê. desappa- _ U ____ 11:: :AI ~A 
dos cODhecimentos que ad- nexo ao decreto no 2.307, ~e clpal lrra~lará. receu no abismo>. 
qulrlra, em materia de en[cr- 3 de Fevere!ro d~ 1938, Já u~:;:c~:~~~~ ~e~ão u~Ollt~~~~~~ O capitão, cuja narrativa foi • • 
magem, e dos quais se ser- faculta referida mistura, sen- qb d d .'. q 'I't confirmada por todos os Iripu-. DE SYPHILITICOS •D'vira para applicar em si, do, portanto, desnecessarlo an as e ::tl1Slea mIl ares. lantes do «Esturias', deu ao • • __ • 
meSmB, na 8upposição de que novo decreto a respeito, e AO animai o nome de «Atlanta-. EXISTEM NO MUNDO • 
:~:rd~s6g~gs~~~t~~:~lgram. ~:~:~8ac~uae ~~fhe::ag~r:~ DE~~:nTh~~~;'; saurio». • . • 

Após os curativos a victi- lução favoravel e mais am- eslar para ° COMEU-AS..~_ Ao regres- • : Morre diarIamente grande •• 
ma retirou-se. pia ao assumpto. dia Iodo com sar de lima viagem a Trlnldad, • _ número de syphll1ticos 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::=::~=::::::~:::__ E N O ~:~~ o dr. Raymond Lee pitmars, • Para combater a syphlJis • 

encarregado dos mammlferos e. é um dever Imperioso • 

. _ ~~~~ISY~~k.J~:~~s~~~IO~~~Oerg~~. usar o •I 
. 

DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA V t d 5 • 	 • 
- -- DE -- p:Uoe~~r~le-::a ~~ ~~a~~gr~~:~,du;~~t:u a J~~~es~~~. I~ · ·:~,I.~,_ -,eJ ~;" •1IIIJ -_.,.t _"

• 	

-=- •J O S ~ M A RT I NS super-producção douradas, grandes, q\le trazia. - ~ - _~~ __ __ 
para figurarem na respectiva. lO .11 IB 111'. llU HTI-S! • 

SÃO PAULO, 8 - O vel- secçao do dito Jardim. • 1°-O "lJI1Ie limpo de Imparesu e bem eltar geral. • 
pertino «A Gazeta» noticia a A P 1 nh. orlge:-~rnr~lmeDto de maulfeltaQGe, ·cutalieaa de • 
chegada, a esta capital, do O oma reco eceu. 8"~..ppe.r"'lmeDto completo do RBEUIlATISMO. •TUROi! 1088 11ITOMlTlOO sr. João Maria de Lacerda, VARSOVIA, 9 (U. P.) -.... A. dorel DOI 0110' d. cabe98, de lundo 'yphllltlco. • 
membro do Conselho Fede- Polonia acaba de reconhecer, ,o_·V-ppueelmeDto d., maullelll90ea Iyphlllllcal • 
ral do Commercio Exterior e «de facto», o govêrno do gene-. e de todo. OI IDcommodol de rUDdo Iyphllltloo. • 

RUA BOCAYUVA, 1 46 dlrector do DepBrtamento de ral Franco. • XIR 9r~-;;~:=~lh:.:,~::01:1~~~D~Dre:4~u~~~.o EU· 
Indústria e Commérclo Na· Acredita-se que seja uma me-. de ~~1=~~~n:r.~;:"'.=:~:~~~OIPltal., • 

A melhor lenha e a mais barata! ~~::~da~~~ ~O!~taM~:~~~ ~::to ~~~ii~~e~ coa~ ~eco~~ti~i~ • VIDROS DUPLOS - Já, se .encontram! ven-
c
' 

ao que Bdlanta aquelle ves- de uma delegacia para Ifurgos • da conteDdo o dobro, do . Uquiti0 e cuiitando me· •'-....~_.-------------:r.~""lrr-....r Ipertlno, estudar o problema afim de negociar um aCOrd~., DOS 20% que d918 ,~dt9.8:' pe,g!!!!!9§. • 
3OV.-' dB lIuper.producçAo. commerclal, •••••••••••-••:.,••~. ........o••} 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ~ADU':.;..Quinta feira, 9 àe Fevel'eiro de 19S9 

Or. Bulelo Vianna 

~ 
-0~UE SE EURE~IHomens que 	 lJ IJLJE SE PUlJll LA Consultorio á Rua 

JoAo Pinto n. 18 (so
(J rJ IJ E. ~E LÊ brado). Consultas datrabalham 1 ás 3 horas da tar

de. Aos pobres 
~t" '·.S. e..;qtH~c(,ll- ..... (" de' ,Olnaí hOflU,'lll, Ú nü~lt', anH"; de d. Innir. 11,1:1'; Consultas no Hoapl

l"_,lhe:-t's ((b:-: dt> d;' Ventre-Livre ('m llH'~U t'(l})n de a;~ua, n;l.lJ tai de Caridade. ásCOMMlJNISMO - Tancredo Nesse limite extremo do Bra
de Vasconcellos. sil, reuniu o Dr. Tancredo 8 horas da manhA. 

T0111(' dua~ cO]:ierf':-, dt" Ventre-Livre lIn.1(', ~í noite, ante;; de ir para 
OHerecido pelo autor, dr. de Vasconcellos uma seriel~~~~~~~~~~~ 

Tancredo Vasconcellos. aca- de artigos, publicados no jor- C A S A 
~amos de. receber o último ~:~2 p~C~~'I?v~~Ul ~:n~![:~ , 

Iltvro. pubh~~~o. .por ,';~e.'~T~- de quantos se interessem pe- \i ENDE-?E. a . boa casa de 

InheCldo pUOllCISla. «vvl\Huv-1 o estudo dos problemas po- nlOradla. n yO, a rua Conselhel' 
NISMO». liticos ro Mafra. - Tratar á mesmaI 

O dr. Filinto ivlliiie1', Cllefe 11 . rua, nO 1 iO. 
de Policia du Rio, no prefú- •Entre todas as ideologias I52 5v - 4I~~o~!~e ~iz s~gui~al~:ndsf~;~ee ~o~~t:~~~ ~~~:m~~t::~e~ ~~:= _

,·('nladt.'lriJs '-t.'"tH.'::U;;, que t ;-:\1 g-ra llde 1n;1 i L'aUSatll au sangue é :'c.'" ~I !'l ,'rias. trabalho, ao mesmo tempo pre a maior attenção. Sua 01'- Polícia do Rio, o resultado 
atl fl;':';tdn L' b~i;\'. :'t 1)('1l' t.' ~t(l::: ()ll:'tl:~, á eabt"'J·;t e alI;; l1et'\'();-'., :10 l'Ural:,-[') que, de maneira clara e /{anização internacional, S2US dos seuspre-	 serviços de obser
t,~ ,rincil1~~; ;~:l': . (' :1.,-, (,lIral:~'tn \, ri}» e a t CJllus (h nrg;1, \; l:<l c' '1"11<). cisa, denuncia novas mano- melhodos de propaganda e va~,ão e syndicancias per


"l\>l.lll' Ventre-Livre hoj(', Ü !loli.L Iw&s do partido communista, acção, sua tenacidade e ou- mittem assegurar que, em 

concitando, assim, todos os ~adia, tornam obrigatoria uma breve, com a Iludacia costu

Brasileiros, li manterem se vigilancia sem treguas e sem meira, os communistas tent/l' 


l.('mbre-~t' ::-l'nljl!'C attpntos, contra esse e outros desrallecimentos. não súmen· rão, outra vez, liderar, publi .. 

Ventre-Livre n.t,) é pur;..:'an!f' eredos politic(!s extremi,'tas te do aparelhamento público camente, entre nós. os des-

Diz o dr. Filinto Müller no destinado a preservar 'lual- contentes de toda sorte víc
seu prefácio : quer alteração da ordem, timas da propria ambição ou 

T('ilha ~("lllnr{" ettl c:t_->a I -Na camoanha ,contra 08 mas de iodos os b1'8sHeii'Gs Ida propagada insidiosa de 
~tL:'1lt1~ "üh-ns d~> Ventre-Livre I	ext:,em!smôs, toda li collabo- a~~~tes de. ~ussa. tradi\,ão l5;git~dor"'H internacionais. . 

raçao e merecedora dos nos pUlItiCa, cl\nsta e liberaI. «[, \'erdllde que. no BraSIl. ~ 
sos applausos e, mais ainda, «Ainda agot'a. sob as cinzas uão existe clima para a im
quando pflrte de pessoas com das fogueiras que ateal'llm na plantação do regime político 
autoridade c!vica e intellc- vida nacional, em Novembro imposto á RlIssia, após a 
ctnal. consagrada pela opi- de H:l5,.iá recome\'am os Grande (iuerl'u, em dias de 
nião popular e estim/lda en- signais de vida de novas pl'olunda miseria e desorg/l
tre os que, sob a odeütaç;J.:; t~~nt~itiV:1S d:~ ~rti(~nlf1\·.Ho do nização. Neul por isso. toda
snprc>ma do Pre~idente Getu- communismo. Bem é de vêr- viu, trabalhos como este, do 

O dr. Djalma \in Vargas, dedicam o melhor se. -- e de acônlo. aliás, com Dl'. 'l'ancredo de V/lsconcel-
Moellmam de suas energias ao engran - a tactica cOLUmuni~ttl, --- que los, expond,-) il aDulysando af Não ha FERIDA que resista 

I 
communica a seus pre- decimento do Brasil, dentro o partido dos adeptos do re- questão, sol> os seus aspe0

zados clientes e amigos que das linhas traç~das pelo Che- gime sovietico Il~·) ~ái a tos mais importantes, num 
lO uso d. estará ausente durante to- [e do Estado Novo. [rente de~se movimento de desdobramento logico e oh-CALENDULA CONCRETA do o mês de f,cvereiro «Assim send~, Ó com jlr~- pl'etensu l11~ião ent~e elem~~· jectivo, .São menos ute}s \ 

. . 	 )ler todo eSOE\cllIl que, satls- tos de VImos matl)les. P?htl. l!~ce.ssarJOs .. ~o. ~ontrá\'lo. lo: 
a melhor pomada para fer!das, quelmadura8 ti --- ---- ______________ fa)lendo a solicitação do Dl'. coSo No momento, limItam mister que lDlcml!va» deste 

. ulceras anlIgas Vende·se uma casa Tancredo Vasconcellos, pu- suas acti\'idades, apenas, á genel'o, da parte de outros 
Não co~!undlr com a, pomada commum de calen;jdla. ,há um anno construida, si- hlicist/l e advo,gadO de reno· artieulaçiio geral desse, con estudiosos, se m.uItipl~quem

EXIlam CALEND'{JLA CONCRETA em todas as tuada a rua Piazza (Estreito), me, no nOite do Pais e, IlC gl'lwomento. pelo Q1Iol e~p<l- por todo o BraSil, afim de 
pharmacias. com 450 m2, tendo' água e tUlilmente. Chefe de Polícia ram, depois, abrir caminho mais e melhor cimentarmos 

. . . , óssa sanitaria. Tratar á rua do Acre, aqui manHestamos lacil ás suas investidas dire- a base de forte espirito de 
DeposltarlO nesta capital. PI;IARM. STO. AGOSTINHO Tiradentes n. :1. Florianopo- nossa opinião sôbre o traba- etas. Os toletins das resolu- cohesão nacional, pElo Esta-

Rua ConselheIro Malra-1E lis. lho que empreendeu na call1- ções internas do P. C. B. ap· do Novo. contra todos os ex
_ \ 7 30V 21 panha contra. () communismo. pl'eendidos ultimamente pela tremismos.» 

Compre baratoIII --- Mas, .para comprar barato, 

§~m~~~~ 1ia Ma~~~~1PaY ~ ün~~& ~~gü~~a~i~ ~ü~ a ~a~a 

--~--~------ -~a.ü~a ~(S~, ~â.~~~Ü~ ~~~~ ffi~~' 
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. 

SEDAS: Filó I'/Mo~quileiro, larg 4,60 mt. 1'2$000 Camisa 50 cega Leão, para rapaz uma 4$500 


Seda façoDDé des~ohlldo, todas as cores mt. 5$200 CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel p,Jra homem uma 8S$OOO 

Seda raçonoe, desenhado, I1rl. pesédo, 20 cores « 6$000 Colcha de seda D/casal uma 8;'1$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 

Seda fsçoné natural de 12$ por 10$500 Colcha de pura seda p/sollí!iro 65$000 Ternos de casfmira para homem um -i5$000 

Seda granilé Das corei! modernas mt. 12$000 Colcha de seda c/fr8nja p/casal 	 141 $000 Ternos de cBsemira pa.a homem, oplima confecção um 55$000 
Seda Bomberg p I camisa 10$000 Colcha se seda c/bico p/Cils,al 36$000 ICalça de Brim para homem lima 8$500 
Sedll Xadr~z, art. hom 7$000 Colcha de fustão c/franja p/cilsal 14$500 iEstojo de chicara japone5a para café um 8$000 
Seda X~drez mludo de 10$ por 7$500 Colcha de fuslão cjfraojiJ p/solteiro 11 $000 iEstojo de chicara japonesa para chá um 15$000 
Sedll Laqué em todall lIS cores ml. 5$000 Colcha de bIco p/caslll 15$500 Apparelho para café um 32$000 
Seda estampa de, blinitos del'lenhos de 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/sol/eiro 11$500jAPpalelho para chá um 45$000 
Seda pinlada 11 oleo (Recl~me) ml. 9$500[Colcha brBoca arl. superior p/~118al 22$000 Pasta de couro-para collegial de 8$, 10$,12$ e 13$000 
Crepe Romano IIzo, lllrg. 90 Ctnt. 11 $000 Colcha branca p/casal 15$000 Maletas fibrc'!ite para colegial de 4$000 e 5$000 
Crepe Romano I'stlldo, ulllma moda 12$000 Colcha br~nc~ p/sdteiro dc 11:$ e lõ$OOll Malas para viagem dc 18$,20$, 22$ e 24.$000 
Organdy de seda lf~tado. Novidtde • 15$000 Colcha reclame em diversas cores 6$000 Sombrinha de seda e Iioho, arllgo garantido uma 22$000" 
Jer~ey de eed~, larg. 1.40 « 11$500 Cobertores eSClIros, artigo de primeira 4$800 Sombrinha de Iricoline listada uma 10$500 
Seda Petit-pois, art. natural 9$000 Ccberl:lrl's p/bêbê de 5$, 6S5 e 7$500 Sombrinha de triccline listada, arligo superior uma 12$000 
Sed8'Cloqué e.r! pes~do « 13$000 Morim Taubafé. f,clame peça 28$500 Sombrinha para mocinha ums 8$500 
Seda Miek. c / ia. allil moda « 16$500 Morim Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franji para cr.iança uma 0$000 
Sultllnlla de seda 6$500 Morlm Oficiei 10$000 Tapetes para quarlo um í2$5oo 
Tafetá IIzo, PUlõél 5eda « 14$000 Alvelddo enf~stlldo, larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13$000 
Velludo de S~da Chiffou Franrê, d~ 45 por 39$000 Alvejado familiar, encorp, e sem g01l1a 14$500 PÓ de arroz Royal Briar, pequcno um 2.$800 

ARTIGOS LEVES E DIVERSOS Alvejado Ford, art, bom 12$000 Baton Michel, todos os tons um 2$500 
Tecido estampado, Peter-Pau, novidade mt 4$500 Algodlto enfeslado, larg 2 ml. 38$000 Pasta Kolinos uma 3$500 
FUlltlio Fantasia, enfestado 3$000 Algodão enrestado, Jarg. 1 ml 40 de 3íJ$ e 34$000 Pasta Alviyenle uma 1$500 
Linho liso, typo Rodfé 3$900 AIgodãs Superior 14, larg. 90 ceul. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Meio linho estBmpBdo 2$800 Algodão S1220 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
CacM branco, typo linho 4$500 Algodão 121, arl. sIm gommll 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
Voll bordado, art. moderno 5$800 CretoDe branco Royal, Iypo linho, l11õg, 1,40 ml 4$tlf!0 Suspensorio de couro um 8$000 
VolI estampado, desde 1$000 o metro Crelone branco Roytll, Iypo linho, larg. 2 mt. 5$<'00 Suspensorio de seda um 9$OilO 
Organdy e.tampado 5$000 Crelone branco Royal, Iypo linho, larl!'. 2,20 6 $000 Roullões p/banho de 26$ e 38$OO{) 
Marquillette estampado 4$500 Crelone de cor, largo 2 ml. 5$800 Cópos de bl,kelite um 3$500 
Tobralco C) desenho mludo, cores firmes 4$000 Crelone de cor, larg. 2,20 6$500 Suadores p/vestido, novidade . um 2$500 
Linon l'zo, todas 8S oores 1$300 Aloelhado braoco flnissimo. larg, 1,60 9$000 Camisas de jersey, artigo perfeito uma 10$000 
Llnou estampado 1$500 Aloalhildo brilDco lavrado 6$500 Tussor de seda pItemo mt 12$()()0 
Foulard p. klmoDo, ar!.. optlmo 5$000 Atoalhado de cor, erro Superior 5$000 UI em novelo Prkim, todas as cores üm 1.$300 
erepon p. klmoDo, larg. 80 cent 2$600 Atoalhedo branco e da cor, largo 1,40 3$800 
Chitlio encorpado 1$500 TecIdo pl gUi:JrdllUIIDo, lorg. 52 ceDI 2$800 Recebemos tambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
Brim Infantil, todBII as cores 1$500 AI"alhlldo p/mesa, Dcmascado um 24$080 teiras, os Iypos mais modernos, e que vendemos por preços 
Crelone·chitAo, art. lIuperior 2$200 Guarnição p!iaDlar (140x140) um!! 15$000 de ocasião 
Opilla em tod811 1111 cores 2$000 GUllrnlçãll p!idnlllr (140xI80) 19$000 Meias para homens e senhoras, possuimos o maior sorti 
Opala typo Suillso, em todall as cores 2$800 Guarnição p/lilntar (140x~30) , 28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. 
Tecido p. r.pollteiro; largo 1 mt. 5$000 Guarnição c/desenho de frut"s, cores firmes 25$000 Milhares de ourros artigos que nos ê impessivel citar, 
Zeflr t1l1tado de U5 e 2$000 GD!lrnição r/idntar, arligo de reclame 11)$000 iestamos vendendo este mez por preços de assombrar, 
Trlcolioe liza e IIl1tad/!, cores firmes 2$500 Jogo de r~nd~ p/qu~rto (7 Ptç~~) 32$000 I Compre quanto antes, - Que são somente 30 
Brim collqlal 1$500 Jogo. de renda p/qu~rto, arl. esp~clal (7 peçlls) 62$0001 dias pata a maior liquidação realizada em 
Panno de copa, Cores firmeI 1$900 Cortma de r~nd,-, desenhada 20$000 Florianopolis
Lulzlne em lodall a8 coreI ]$400 LInho branco. largo 2.20 de 24$ e 26$000 • 
Tzcldc p/coJohilo, Jarg. 1.40 4$000 Puro linho branco marca dols zero!!, larg. 2,20 ml 28$00010 '\.SA D A T TR A 
Toalball de roslo, de 1$2. 1$5, 2$ e 2$1)()() Linho branco, larg. 1,15 14$!iOO .; ~ _ .c~ L_ 
Toalhas braDcls p/blnho d. 6$li I ]2$000 ARMARINHOS E, ARTtGOS PARA HOMENS: , RUI Fel·,pp. Schimidt 19 
:rOllhas greodt. em co~. p/blDbo uma 10'000 Camls_s Socerl Lella, para homem. . uma 11$000 	 "'. 
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o ESTADO-Qülntl!.:felra, 9 de Fevereiro as 1939 

CiYMH _SIO 	 •~··..·······················_...···~• 
(ATHARINENSE Iil Equitativa Terrestres, Accidentes i 

Aviso para o anno le I e Transportes S. A. i I~ 
ctivo de 1939 .li Capital subseripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 -_ 'UE;,~.

TEMOS1) O exame de admiss,io ' matrícula da idade 	 •minima lã 	 HOJE 
DOCE COMá I" série gymnasiul se l'~a! de 'O aouos. • MAIZENA DURYEA

Iizará nos dius 27 e 28 de I S) O lUI'dumento gymnasial • A mais sólida garantia em Seguros - • 
Fevereiro. ás H,30 dn munhfll que será obrigatorio nos diu • • 	 NAo ~ de .se admi· 

rar que •• c.: ri on
Matriz: çaa apreciem tanto 

a MAIZENA O U·
~rt;c~oh~~~S d~~S :u11:acie w=:I~~s ~~:~ai~:ra o~s e~~:~::~ • 	 • 
vereiro. sendo iUdi"ilenôavell e para todos nos uetos üfl'i- • 	 • RYEA. Com diaapresentar certidão de idade eill is. terá o mesmo feitio e os • R I O D E J A N E I R O • 	 torna· se possi v~l 

preparar doc~. e.
e ~)t~~:!Oesded~!IC~~~!l~'I)()CIl: I~~~s~~~l'a,d!~~d~li~O~:nic~ofao • Avenida Rio Branco n. 125 • 	 pl e nd i do~ bem 

.:ümú üm. i r.nd.lnscripçüo 1(j';.!7 de Fe\lll'ei· '\zenda admillida o kuki «Ca - • 	 • variedftdc de p~ • -j4
1'0_ Os exumes ol'llis ,'111 to vador» lubricado exclusiva- • 	 (Ed,ficio Equitatlva) • din.,,,,~ort.., cr~.~ 

mes. boloa e biscoi- / 
tos, todos muito 
gOStOS03 c sempre 

~: ~~ d~u~,\~~.it(:; O~Vii~:\~~~~j~~~ 1I ~~~~~ f:r~U~i~:S,u~no~~'~aç~I: 	 _...._- : 
escl'ipto-orais de lima 011 duas ti as cal~~as !leve ter a côr ti S E G U R OS: 	 • saborcados com 

m~\er~~s a~~m~O~eq~l:l'~~ram ~~j~mC\~I~~II~sde~l:i~naes ~ãs~ j • Ineendío--Feuovíarios--Rodovíarios--Maritimos--Aecidentes Pessoais • ~:ze;:'SR~~~ZE~ =r:.~ 
Da cidade farão 11 sua ma- IlIradas na pl'opria tÍlnica. • • um producto puro, 


a.rantido e que rocilita a di

trlcula nos dills l-to de ~ I ar: I 9) Abolidas as ta xas de ins-. Aeeidentes do Trabalho -- Automovies - Responsabilidade Civil • 	 &cBtlio de qualquer alimento. 
ço, para os de l't'lra o prnzo e rip,;,I,l, jóia e de promoção, • • 
licará prorrogado alé o dill os alumnos externos' pagarão • -  .:1 • 
14 de I\tar~:o. 110 IIlpllsnlidndes, das quais a • 

I
GRATIS! - Mediant•• \ 
ceme3S. do coupon abaixo,pa~a e'l~~ct;::s :Splli;'lSel~P \'~~~~I~~:;il~l,e~a"I~~m!C~~m d~ p~~~~~. Agentes gel'ais em Santa Catharina: .1 enviar~lhc-emo!J um e-zem
plllr do nos~o no\.'o livrode .. Receita s d" Coainha".tricula podflm ser leitos pori prollloçlio e as restantes • MACHADO & CIA. :.\procurador. no principio dos meses de • com a conhecida Maizon.. 

5) Conforme o rt'gu lamcnto, Abri l até No"embro. ,\s rnen- • DuryelJ. 

~~:;~~~~aIli~~c~fl~Ç~~'e~t{, re~ ~~~:,~~dn~~HIi~i~ 1~~ér~~g~~~6~~~ • 	 MAIZENA IlIUSIL S. A_ 
CaIa. 1'o.IKI :!'n:: - ~iiu V..uludia 15 de .Janeiro nüo po- ~. série. a5S000: J' e 4" série, • Rua João Pinto, 5 Florianopolis • 

derA contar com seu núme · 40::'000; 5" série 45$000; Cur-. 	 • 
AO 

ro no internato >' . so compL pré-jurídico. 50$UOO. O Ambulatorio5 proprios possuindo as mais modernas • "OM[_________ _
6) Aherturil das nulas no 1 lU) O det' reío 839 de 3 de • 	 • ...U'lO_______ _

dia lIi de Mar~'o. ás 8 horas 'I :>:ovembro de 19i1S ele\-oll de • F't . t 11 - •
da7iê~~~inúl\ n fun ccionar o ;\Jc~IlZ.~d~ ~~?~: !f~~:n~s s~~ • e per el as In, a açoes • 
curso médio, dt'llendendo n : 	 PROCURE O NOME" DURYEA"eul'so secundario, ORCiANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR : 

E O ACAMPAMEIITo. INDIO 
EM CAba 'ACOl{ 

; Ag~ntes e Representantes em todas as principais -I 
li=- cid~des do Brasil Uma lembrança dosI 	 republicanos 

.. Para seguros de vida: I- ROMA. 8 --o Um commun!
lU - A EQUITA TIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL cado olHei.al a!lnuncia que o 

11 .•ree~~raJi\'r~i~z~~'to~?~~~n~~~:
111 Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contos ,rações na Espanha, foi Ieri
• do na perna por balas de 

~.IIDI~1I[II23 ~~••••~~~••••••••• 15v.-alt.- 9••_ ~oet~~~~~~~~~t:U!~~~: Ot~~~~ 

Roosevelt ainda se 	 na.I 	 I 
incommoda... o advogado 

NOVA YORK, 7 - A im José Accacio Soares Moreiraprensa vespertina reprodu:r. 	 BR. MIIUeL B~RB~O
commuDlca aos !leUS clleDtes desta clIPllal e do Interiorinformações de waShiDgton'1 do Batado que cODIIDua a exeroer lua proU8I&0 peraute 8 CLINICA GERAI. 

te Roosevelt protestou, junto Côrte de appeJlaçio Curso de especillzação 
110 Senado, contra a 8ugges em molestia do Pulmão. 

8egundo as quaiR o presiden 

tão de estender até ao Ca- !-__~__ 
nal de Panamá as linhas de Tratamento moderno da 
da!esa da Alemanha, Italia e Tub'3rculose 
,Japão, segundo ameaçou a BRONCHITE-ATHSMA
imprensa italiana. 

PNEUMOTHORAX 
Banco de Crédito Po Consultorio: RUI Joio Pinpular e Agricola de to, 13 (Sob.)-Phone 1595,

Santa Catharina 
Resldencia: Hot.1 Glóril 

ASSEMBLI~A GERAL ORDI- \ Phone 1320 
NARIA Consultas, das 13 as 15 horas. 

._----- --_.__._-_ ..__._- -+ . _ .-._ ---_. -------- O Coosêlho de Administra- 42-P• 

ção do Banco de Crédito Po

pUlar e Agricola de Santa 


8 emenS Schuckert SA Catbarina, de acôrdo com o 

tPRECISANDOSI • • I~fá'a2~sd:r:.e~~cT~~~!~!~Sd~~:; DEPURAR o SANGUE 
Materiais elechicos em geral Banco para a Sessão de As-

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: ~:~~::.8eGe~~ ~;:in:!~~: 	 : fllzfiTe-Bi;neln~~ 	 Combote .. FERIDAS.Installadora de Florlanopolis ~~: TJ'~j~?~ r; J!' ~~J:re~~~ ESPINHAS. RH8UIIA
TISIIOS, elo.R, Trajano, 11 Phol1e 1674 do ::orrente anno, afim de ',f-e~";~~ .~ 

610 V - 6.1 tratllr-se do seguinte: A falta de vIvacidade, a Irial••a ou .0
, breludo a indolencia que lorna o Irabalhado.
::===;::~:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;:=;;;;;==:=~~==~~I a) approvação do relato- incapaz de produz;' o que se espora dalle 

e que elle, de reslo, p6de dor - não'; a Pre VENDE-SE ~a~~~f~!= 
quica-Vicio; é peor: e a Prellulca-Doenca, a caracleris 8a e respectivo terreno 8itos 
tica da "Opilação··. da qual é um dos symplomC13 moi. á Rua Presidente Coutinho-OGuarany ~1~C)\~:i:::e:O ~:ns~;I~:~~S~cal e seulI Suplentes, 
expressi'vos. n.O 61, fazendo fundos á Ave

Florianopolls, 30 de Janeiro Para combaler essa preguiça doenlia, basla loma. nida Rio Branco. Tratar com 
de 1939, a "Neo - Neccttorina". que restitue ao enlermo a eaude e o dr. Oswaldo Bulcão Vian

a disposicào para o Irabalho, na, á Praça 15 de Novembro51 6v-Alt.-3IP 8nSa 
A Neo - Necalorlna é um vermilugo podelpso, acon· n,o 7, sobrado. 

dicionado em capsula. roseas conlendo lelrachlorelo de 48 10 v-tiá rua João Pinto, 54 carbono em solulo solido e optimamenle lolerado pelorruÜ'õS-;-ÀNEIICOS I organismo hmnano. . .....
Fornece mftrmitas 8 domicilio 	

~ 

NEO·~ECATORINA 
~-=::-~.- 

Cozinha de la. ordem I!I!~!ji!!!'!! 	 Or. Saulo Ramos 
lIédlco e operador

ASSEIO-· PONTUALIDADE OMELHOR TONICO r Ex-UII~t:a~:I~oFW'::ellor 

i

m_ u , rOII.S, 
 Rio de .JanelroMEDIDORES DE LUZPreços: Broncbites, 	 Espcoll1l1sta em Partos, Mo

lelUal de Seohoral - Uro-Para 1 pessoa 65S000 Catharrol Precisa V. S. de medidor para sua instal logia -;e~~~u:eaI8r:.~ Appa-Para 2 pessoas 110S000 , Pulmonar", lação? Procure obter na INSTALLADORA Coolullorlo Rua .1010 Ploto, 7 . Dôr na. costas DE FLORIANOPOLlS o medidor marca Telephooe - 1.841. 
Aceitam-se pensionistas a 130S000 , e no peito SIEMENS, com absoluta earantia. porque Re.ldenula: Raa Vllconde de 

01ll'O Prelo, 1l - Telephonepor mês JlIo coaf1lD41. ~ ~ 06 é o melhor. 1009. 
R. Trajano, 11 Phone 1674 88 P. 

--"i·6:O------------:II!30mVI"":2~O~.:1 VINHO CREOSOTADO 1i09 	 V-56 
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(\ ES'rADO:... Quinta-feIra. 

••••••••••.••_•••••••••••••••••••••••·:1 
: AIS MÁ ES :1 OH. RICARDO 
: Acons.elhamos O afamado LOMBRICOIDE I.NDIANO de Sar- • 
• mento Barata, :professor de Pax:asitologla da Faculdadlj de Me- • 
• dicina de Porto Alegre. E' lnfall1veJ na expulsâo de vermes, ai GOTTSMAN 
• tai como lombrigas oxiurus, ancylostomuB, etc. 30 annos de .' E x-chefe de clJ
• Ui;;Q têm demonstrado asno. eflIoaola. • nica do 

Hospital de• D 1:. P O .s I 1 A I( , OS: : 
Nuernborg:11

D 
CAHLOS HOEPCKE S/A-flocianopolis : 

(Prol!!. L. Burkhardt:@•••••••••••••••GwU•••••••~•••~s••e~ e E. Kreuter) 

Especialista emII SAlGUE! SANGUE! SANGU~~ 
(intl"gia GemiCarlos Hmpcke S.A. LLOYD BRASILEIROI SANGUENOl Alta cirurgta, gyn e 

Matriz: FLORIANOPOLlS cologla (doenças de"PATRIMONIO NACIONAL"
Filiais em: Blumentl.u, Cruzeiro do :Sul, Lages, LIf\'HA AHACA,IlJ{pORTO ALEGHE (para o Norte senhoras) e partos. 

Laguna e S. Francisco-Mostru8rio em 'l'ubarão no SablJado, e pal'a o Sul fia quarta feira): «COMTE. AL Cirurgia do systema
(Fa~lIula IUemiil 

E' o IIcico f(ltlilicante DO ClOIO·, «CO,\o\1'E, CAPELLA», e «AN NIBAL BENEVOLO •. nervoso e operações
REFRIGERADORES ELECTRICOS mundo com 8 elementos UNHA PENEDOí LAGUNA: «MURTINHO» e .MIRANDA» de pla8Uca.

lonlcos: Pho~phcro, Cal LINHA HIOiLAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO». COlleultorlo á rua Trlllacio, Arsecia!o, Vacildalo, TUTOYAIFJ.ORlANOPOLlS no, 18 (dlls 10 iÍs lI!, eetc. Com () /leu u:!o no fim FRETES DE CARGUEIROS dM ló iÍs 16,W) Tele
de 20 dias, nota-se: phone - J.28á

PROX IMAS SAiD:\S: 
das fôrças I! vol ts !mmed!a NORTE:

l ' - Levftolarneclo feral Resldencla A rua Es· 
teveA Junior, 20. _,~c~~-r-;~:_ ta do appcllte; lIIURT1NHO: dia 10 para lta.ially, S. Francisco, Santos, 
TelepnoDé -- 1.1313·-·DesâPll'ffCdmcnlG por Angl'll dos Reis, Hio de Janeiro, Víctória, Caravellas, Ilhéus, 

complelo dss dô,cs de ca 
beça, ilJSOD'l!1is !! ocrvn,iJ· S. salv~~?~,At·~c~J~~o~,'~~:e~f~ II para l'al'snaguú, San.1 ::================::: 
mo; tos Rio de ,Janeiro. VlctÓf'i!l, CUl'llvellas, Ilhéus, S. Salva- Presa, na India, d espôsiI 

3'-C>JI'?!bate radicai da dor, Maeojú e HecHe . de Gandhi 
deprr.ss!\o oerVt)~8 é do ~tlI
m81l~ccimi!llto de mnbo$ O~ 
!j(-:'x'US ~c ~ ~~JJI 4' - At!rzm!:uto de peco 
variando ôe i H ã kllos; 

O Saos;r.enol (; uma grH21 a I 'i~ de descoberts adeIJ!I!icH,-" 
Oploliln do d;·. M!-{;o>:! S()~ - --: - ~•. ,;,# 

-=-"~:~:~:W::~"'.:=:,,--,-~-:: ,"-=-~~.._.;.]'~~ õ:~,;..~~.:r';':..::::"=~~ rts d~C·) ":;~1 . 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos -=~~~~~~~~~~II Agência-RuaJoão Pinto,'DOIS flioaelos (de 90 e de 120 litros) I 9 - Phone 1007SENTE·SE FRACO, _____IlmbD~ de uma ecoilomla lIurpr"heodeDle, pois. em 1!4 

hores CCD~omem meno!! energ'!tl e!eclrlclI do Que um 
 Tem 10000e, dõr IIlIS

ferro de engl'mmar em I! boral I!e serviço. ~ mí.. , 110 peito 7 H. C. DA COSTA -- Agente 
Mantemos em depósito todas as peças sobre- , 

salenles e mesmo mecanl8mos completos. i d~~!~ !i!~!,~!I I B E R d I
Em CilSOS de de!lilrrllnlol os proprletarlol srráo allen· . arato - conomico - api o.dldos Immedllltllmenle, .~m nece@sldade de IIlj'uardllrem VENDE-SE ~~~!:~~
11 vinda de peçlls ou dl!voh'~rem OI refrlgerc.ilorfs pare com 106 metros de [rente, porsr.am con~enado~ em São Paulo ou no RIo de Janeiro, 

800 de fundo, situada na ciSandalias 
dade de Bigu8ssu com dU8s 
casas pequenas, cafesal, gran

? UTOGELO?de liras de mandioc81, pastagem e ma
MEDICOS E DENTISTAS para verão Incrível, mas Venladeil'o! to cerrado. Trala·se com o 

I dr. Fulvio Aducci, á rua Jo:l0 
Pinto, 18 (sobradoj. 

481 v-- 60RegÍltrem Im diP~~"'CnoAM~ d~ E~U~ÇÃOEE'P:S~An'UdD.E 11 'd~~~$~DOS '( lJlVl l\1IN1JTOft? 
rua Muico n." 164 10.0 ,.1.. 101, 101A - qualidades


do Culello - Rio de Janeiro. 
 Demonstração pública dentro de poucos dias I (asa ElectriciTAMANCOS MEXI 4·1 V. -10Inlormações grali. - Rem'lI. sillo. CANOS para 
PRAIAS DE BANHOS vende medidores e 

installa os «quadros.. 
Cintos - Chinelos - Bo para os mesmos. I 

nés - Luvas, etc. Preços modicos.Soffria há mais de um I 
Artigos para sapatei

RUIl João Pinto, 14ros e selleiros 
Serviço g3rantido 

Cortume e Fábrica
anno, de rheumatismo I

de Calçados -nr-" v.-21articular, agúdo! A Inglaterra lançou 10« BARREIROS,. 
mar novo cruzador 

Diz Jauu~rl4 Garcia. reddell:e li Avenldll BeDto I ,ONDRES, 7 -- Foi lança
G()nçelve~, em Pelotas, Rio G~onde do Sul: do mRr ono dia ;) ao cruza

«Sollrio, bá moll de um ODOO, dI. um rht umll dor .Naiad". de 5.450 tonela
tlamo 8rllcular, 8gúd(l, cem LÔr€8 Iit :6ztS por todo o das, o primeiro da serie de 
co:pa, elipecllllmeDte DOS l()rD()zelll'~, joelbos e br8çOl', sele unidades semelhante 
estes j" b~lIt~n:e IlJchedOS, Que me Jmposslbilll8vbm previstas no progr8mma na 

de trabalh!lr na minha prtf,~!ao de cc·zllJhelrD. Tomei 
 vaI de 19.36·1937.~R~~rM~'~!muitos rtmedlos IDdlcados para essa molt~lla, por'm, 

foi 'udo eem rtsult8do. Flnlllmentr, IIconselbodil por 

mlnh, u,p8trOn, Que me era mul:o d,diclldll, resolvi 21 5 

tomar o d "purlllivo -OALENOOAL,., e em 1110 bOI! ho· 
 , li i 111[1 I-.. 
ra o IIz. Que, h('Je, posell IIf! rmar Que me IIcbo ra

dlca!mfDle boa cem dez vidros desse maravilhoso 
 llAlliE IOiUfIU.çlo 

rtmediC' . O relerldo é a expreB~iio dI! verdade, laDto lOS AlSlI.A.1I S 
 ~ 11 rl~ li I I _;
assim Que, por gretldiio, orfereço-Ihe meu relrlllo e 

.eSIII declerllçlio, lIlIrll o uso que eDlender. 
 ~ ..-=== Ptlo:a~, Rio Gr8nde do SUl. ._.-....... oorddor aJO m~ 
CONCORRE PMA OfPAUDé IlAR o ,',~f(R'....... 1-... 8O.IC1ICA-.
jANUARIA GARCIA --.- adirt" lidO del'im expor· MO. EFAI'OREn ENORNHIENTt ~5 PRlD'S'...... _... ..........
Como testemunhas: Breflllo da Silva Tavares -..................... S;~~t:'1eSS!;;sfe~lfãU;;1 P.!I5:ÇCfS T'AM ATVBEI1C.\JlOSó E. ?:\!11'.
_._-Dr. Aristides Rf'BO Mallallillts 

do BtCmIl vm am!qo fie!.' A~ PN~U/o\...,.O.".NIAS,...'=----.~-..,.,"""""_ .... 

(Todos 118 firma!! reconhecldllll pdo Dot~rio Dl
=---==: 

mocrlto Ro:lrllj'ufll da Silva}. ----~ ·~I,, :-' · :'-'$$:(iJ~tI~~:li~~-.................. 

O RHBUMATlSMO, molestin dolorOSII e de .... ......,....-_. 

formante, seja elle chroDlco ou recente artlculor, mus -- ....... 
cular, cerellral ou gottOllo, tralado pelo graDde depa .... - ...................
ratlvo IODlco do saugue «GALENOGAL., desllpplI ...__._-- .............. -....-. 

re08 pallll aempre com POUCOS frllscos. Ahl está 11 

provlI. 
 • IGONORRHEA CHRONICA 

Encontra-se em toda8 a8 Pharmaclas Não de8anime I A SCien.Cia progrediu e bé. uma 
A EUECTICAdo Brasll e RepubUcas Sul·Americana8. NOVIDADE que resolverá o seu C880. 

N. 115 Ap. L. D. N. S. P. - N. ~ Maxtmo slg1Uo. Carta para:........ -a-..-...... I 
...~--...- CAIXA POSTAL 1849 .. S. PAULO 
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5o ESTADO-- Quinta-feira, 9 de FeTereilo de 1939 

Te!. lo22-Gx. pOltal 139 

N. üzotial: 
Anno ( O$(lU() 
Semestre 
TrJmeatre 

l Z$OOi) 
t2$OOO 

110. ($f]OO 
Numero a.vul~o 1200 

No Interior: 
Anno 
&me.tre 
Trlmeltre 

Annuncto. mediante conlracto 

o. orlgloal@. mef!IDO nll.o publics
dOI, nlo ser&o devolvido8 

.\ dlrecç!o 010 se re8ponsabll!za 
pelol conooltos emlltldo. no. 

artigo....Ignado. 

.Cumprindo uma 
promessa 

Dam08 publicidade. pelo interê8
6e que póde rcpresen!ar para mui
t08 d08 nOSS08 101l0re8. 11 seguinte
carta. ae.ignada pelO dr. Carlos de 
Freltae, üd.ogado DO Rio de Ja· 
neiro: 

<Venbo com a p:ese~te cumprir 
uma promessa que é a divulg.çl!o
do meio pelO q'Jal me Earel de 
horrlvele solfrimcDlos do estomago.

Faço-a unicamente com o intUIto 
do ser ulll i8 p<,soas que ."Urem 
do me.mo mal. Ha muito que erh 
conbecldo em casa como doeot · 
do apparêlbo dlgesUvo: -EUe ,orlre 
multo do estomügo" dizia minha 
8E'ohora penalizii.da. 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De fado, vivia em consta0te re

~~':;~c'l.~~-%':~I:~P;~!~d:::~~\'~~~: 
~T~~,,::t~:~:I:IodOe~~m~~~~ ~:::.; 
azia In8upporla\·el. 

:~~t:::if:!~~~ ~~~t:I~~:~~~:: :: ::~o~~~b~v:l!~a':U:I~~ 
cera, pois li tiob5 leilo U80 de In· 
numeros e.paclllcos. loulllmentl'. o 
mal aggrava-ee cada vez mais: roi 
~u:::el~~eded:x;~rl~~~jt~~ ~mll;;: La Cbambre, informou o co
xlr Clotra. Conselbo abençoado!h:----------------- mité da aeronautica. da Ca
lAgo nO primeiro vld'o comece: a I mara. bá varios diaB, de que o 
r:~~;o~ra~~~~~~a~er:,s~.o~es:~: . Inaugurou-se 	 no dia 26 a ~~v~~n~p~~~~bO~nc~:~:~~:~ 
=';r~:~J~:I~~e:~~~!~ d~o:j~' d:; Empresa V'la~ão Ather."no te na HolIanda para uso naB
alguos vidros, pono .!!Irmar que 	 possessões ultramarinas. 
eawu radicalmente curado. 	 Os aviões de caça bollan

?ara queDl sollteu anOOB segul-	 deses desenvolvem uma ve
dOI. como ea. é nalural que, veDo Serviço pontual e seguro de 110cidllde de 477 kilomettos 

. ~~dge~t!.~~: v1:a ppu:~:f~~a~iees~· 	 d borarioB. . 
=x~. ~::~c:a~spt~t:r~. N~ux.:;e.~ 
:~.:~~J:~ro:Ss:u~'l:zll~ear~e~:: 
marnllh.. no tratamento dOI ma
108 do 1 10tesUoDe e do estomago 
ta::~~c.:i:b.r:~:~~.e~:e a~e:~ 
publtoar como um lervlço i buma· 

nldade IOltredora.. 

Dr. Augusto de 
Paula 
MEDICO 

- .... deIeUeru
PUtOl 

- ...... -
CONStILTORJO 


RUI Victor MeirelllS D. 26 

a. 10 1/2 e dIS 2 as 4 horas 


Tel.l406 

Raldcac:lll: Visconde Ouro 


Prelo, 42 - Te!. 1M, 


Antenor Morais 
Ci rurgião-dentista 

Trabalhos modernissi
mos. Pontes e dentaduras 
anatomicas. em todos os 

materiais adoptados. AUGMENTEM SUAS HORARIO:
VENDAS ENVIANDO Das 8 ás 11 e das 15 

ás 18 horas.AS ENCOMMENDAS URGENTES Rua P. Miguelinho,6

via COMDOIl 71 v-22 
A I=rança compra

aviões tambem na Hol

1_~~lhled_o~.ir~. __ _. ,ATLte,dlReaUp'ahA,~l~500:~e~s- _I Paris, 7 :~~~~ol1oMoe~~_~kan.~_:_S~ ___  O reda· ~ 	 ctor de aS8umptos aéreos do 
«lntl'ansigeant., sr. Peyron
net de Torres, annunciou que 
o ministro do Ar. sr. Ouy 

passagellos, cargas e encommen as. Collisão violenta de 
SAÍDAS-de Florianopolis para Blumenall e vice dois destroyers britan. 

versa, todos 06 dias. ás 7 horas. nicos 
Londres. 7 - A Agência 

pa~: ~~~r~~f~rafaá~:sbg~~~~~~:o a~:(~~iP~~~iO Reuter informa que os des
593 V.-38 troyers britannicos -Orlffin» 

I~=::=======~~~=======~=~I e «Sbikarh abalroaram vio-I, 	 lentamente. O primeiro teve 
avarias sérias. O .Sbikari· 
pouco soUreu. O destroyerDr. Joaquim Madeira Neves avariado pertence á frota 
metropolitana. Medico - Oculista. 

Pormlldo pelll Faculdade de MedlclDII da Unlverslllllde 

do Rio de JaDelro 


TratllmeDlo CIlDlco e olrurll'lco de lodllll 1111 moleallaa 

dOIl olbos 


CurIO de aperlelçoamealo Da eapeclalldllde, com o dr. 

Paulo Filho. DO Serviço do Prol. David SIIDSOD. DO Hos


pital da PUDdaçao Gaffr&-GuIDle do Rto de JaDelro 

Completa apparelball'em para eXllmea de SUII eapecllllldade 


Eleclrlcldade MédlclI, CIIDlclI Oerlll 

CODsullas dlarlamcale daa 16 6s ti 


CONSULTORIO Rua Joio PIDto 7 ao". Telepb. 1<466 

RBSIDBNClA: Rua T_te BlI...,. 1i7 'mLIIPB. 1811 

CDmpan~ia «Alliança ~a Bahia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros T9I'restres e Maritimos 

Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 
Capllal e Reservlls Re. 57.000:000$000 
Bens de raiz (predlos e lerrenos) Rs. 16.054:200$749 
Seguros effec!u<ldos em 1937 Rs. 3.169.67;:15-1$834 
Reer,:ltil~ em 11137 Rs. 22.635:211 $090 
Sinl~tro:s P/lgos em \1137 Rs. 3.797:380$000 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succursal no UrugulIY; Reguladore. de IIvllrl/ls e Repn:

senlllnlell DIIS principais ddlldes dll AmerlclI, 


EuropA e Atrlca. 


Agentes em florianopolis 

CAMPOS LOBO & (ia'l 
RUA FELlPPE SCHMlDT N. 39 

::;':::'::.E~~::~=~~A·...I 


Cré~ito Mútuo Pre~ial 

...,. 	 -
Clube de sorteios em 

mercadorias 

1~ ~e fevereim 
Anno Novo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidevel .. , Fantastico ... 

Tu~o por 1$000 apenas I 
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6 o ESTADO. 9 de Fevereiro de 1939.
I (I b D d Agosto Cia. S.A.Gessy , i U e oze e . Dr Pedro Catalão Clínic;:a ~édico. Mui agradecidos somos á

VARIAS! (onv'lte Convidam·se os das molestias da cabeça ~lf~~i~~~o ~~~t:iUc~mS(uJos~Oj~ tl:erJ:~senhores socips , 
e exrnas. familias para a SOIREE ESPECIALISTA EM digno e operoso supervisor ~ ---- -- CARNAVALESCA que este clube levarà a effei- OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS geral de vendas da Compa

üccorreu !I('!llIll"O passado Ito na noite de 'sabbado proxlmo...11 do corren-, Consllltorio' Rua Trlljano, lI> ~~i~a:;I~S~Y 1~(oAd~eJ~!~i~~~as, 
lIO Hospital ' Alemiio, I10 RI~lte, com iní~io ás ?2 horas. :?ohclta se aos . se, Diariamente das 10 ás 12 e das 4 As 6 lIoras S.s., que viaja em (\bedien
de .J~~elro, ,1) !lIl1('('lffieoto tio Inhores SOCIOS a fineza ge nao leva.rem. ~rlan 43 V-5 cia ás luncções de seu cargo, • 
sr Wllllam ", Bl'ltz. <:o~sul ças e ao mesmo se aVisa que sera eXigida al-- - _____ _ ·_ Iprocura activar entre nós ás 
I-:erul II dps E~!a<lns I mdos I aor~sentação na entrada do talão do mês de . Comprou ouro e \I Ivendas dos famosos productos
Ilaque a ('a[lItaJ . iJ'", - . V.d S · 1 « Gess~' · (sabonete, pó-de
~,ozando ~It ~Ip VII ~tl~ e IU~·, anelro. . . OSCAR ABRAHAM nao acreditou... I a oela Iarroz, pasta dentifricia, lo

Ullca~o prestlglO !IO ,;elO aa I Pela Dlrectona, . . . I _ _ ç,ies, etc, etc.), que tanta pre 
eoloDla uort<"-am~r~cana e d(' , 1 Secretario ? ,' l'or'to Alegre, ti __ lIá mUi ' l Ilerencia ~ozam pela sua ex
~f:~~J" eS~,II~~ii~:~,~,e!~ ~~(.~~t: ! ;'6 _ _ __ _ _ ..______.. _____ . _ _ _____ --"~ t~s annos passados, dois indi· MAL INCURAVEL... Icellencla, aliás, reconbecida 

\" ,) I' I • ", I - I \'](Iuos procururam " negocl ' l Ie gabada não só no país
.Iu 8:., \ lllmm ...::.z ,':1~'!:'o II ' !Ilntt. Ca~los R,,~tii. estabe'lcci . Eu bem .ei qUI nada _e como no es!rangeiro. 
seotwa em to~os os ( 11 tulo.. ~ I do em ~anta ~laria c propu I n,nguem n.,te mundo me pó - : Ao sr_ ,I. d'Almeida. iaze-UI' t;
,1<- suas re la~' ''''- !seram vend e r-lhe ~nze bar- d. curar, nio h. ,.médio, Imos votos de lehz estlluatlma ora espor IvaIngrIJ6salldn :;n.. ca/'!'elra ' ; ,'as d" ~J!II'U, que. allegavam n. 11,"" ' que me po... d.. i~t~~______ _
c~n~ulal ~~ .. 1. 2,). \\ II,ha~ loS (lttos IDdmtluos, lazlam pur I aleg". e me I.ço voll... ' 
ILltz ,Já.. ser 11 li nu~ consula- I te do thesoul'o dos .I e SllltaS O enca..r. vidl como lodo. os I Centro Social de Apo
!I,os gelais de \ ~ncouver, no . alludido nego cIante não teve oullo. o la..m. . . sentados e Reformados 
Luna~a, e de BeIlIUl. oa Ale-I duvidas em Hotregar aos dois Bem .ei que o meu moi nio II do Estado de Santa 
~:~~~~"~tr:se ~~~:ie:;!lI\ad~~ . IDdlVldos a imr!?ltancla de lem cu.'.; : . Con~eço' O ~e.- I CatharinaÇ
!lu "o\ ê ruo' Pelu seu f1ls. rol Os Paulistas venceram No prllX\I~1O ctomlDgll, no dez co ntos de r e iS , .mas pos- de o Inlc~o, .complnhel .' 

l'I S~~II!' do n RI() d ~ .Jlln 'i - S PAI TLO 8 _. Realizou · IestadlO r!l' Suo .Ja!lUlirlO (Vas- t~lIormente deu qUClXIl á po- .~. evoluçlo como um me· De~idamente autorizado, COIl

,u cal ,~_ ,. d ~ , e II . b d: t da f1mei - co), 110 1{1O, Paulistas e Ca- I! cm. IIllegando haver Sido d,co eSlud. os hp••u di mo· vi do os srs. socios desle Cen 
r, com une<,oes e consu se oJe" ISpU a p "d' t " '). ,_ vlctlma de um "I' OU! do VI 1".lio nO clienle em ob.er
" t! ral curgo que exerceu a te Iru partida da . meIlIOI' de IJ()cal' !SPU a !,J() 11 - (l!U . o _ E . , Iro para assislirem á assembléa 

~ se~ laIlecimentu. tre~ », e ntre paulistas e ca tula da «IIH,lhor de tres». , ga rJO»., I vlçao. . xamlnel , pa..o I p,,- ~e ral que se reali za rá em nossa 


O extincto deixa viuvu, riocas. em dispula do cam' l ' -:-. I , A~ol'!I, porem, 110 ser pro- 50, os symplom.. .d~ me. séde provisoria, na rua Alvarn 

I FI" b ti B -I' d ' r t .' I de lutebó l O Bangu Jogara em I c;:>dldo um desute rro em u- , mal. ' . Acomplnh." Inl...s· de Carvalho, na proxima te•.;a-

I . . It;a e I el ~,~, OIS I· peon~_ o llIlC.l~na ' S Ima pronriedade daquelIe ne 'l Sido e pleienle. numa r.- }
lhus lIlenore.~, , " IDllred, de O .logo verificou·se no cam., ,antos ., nciant; 10l'um eocontradas signlçio 1.1.li.la, a m.rcha leira (dia 14 , ,is Iti horas. afim 
.. annos ." \\ Illlum de. ~ . (lI) do «~alestra», nu Parque ~a~tos:~. - Apl'O:'llua se ~nze ' a~ras d ' U' ne" _ evolulivo d.... c..o o.iliv.- de dar posse ,j direcloria que 

O seu corpo" ~atlslazenrlo «Antarctlca », que estuva 8U- o prlmell'o encontro IDle,res. Ciantet:. Carlos R~s~·O.,~ [RUO _I menle peldido, " p gerirá os destino :ue~le Cenlro~ 
desejOS da lam!lIa enlutada! perlota(lo, Ilpesa.r dos agua- tadual d(~ anDo, c,om a VISita Iceu há ennos atrá~ .I e I B.m sei que meu moi nio no anno sucial tle H139-1940. 
depOIS de embalsam~~o, 101 cetros torrenCIaIS que de do Hll.ogll, da capital do fluis, ---- - --- __.:___...._ ____ lem cura: eu nunca podelci 
trasladadu pura os I,stallos quando em quando catam, u Santo~, A t d f' .a mplel m I d Fpolis., 9 - Fev. - 19i\~1 
i ' niuoti, U hüt'do do -I 'rugllu\" , translormando o l'amr)() em O gremi o carioca tleixou I ugmen a a d orça '01;0 a en e c..a mo- Al.CIDES NIAI~QUES 

, lama!;al. o Rio para dispulul' duiB jo· aérea do 1: R. Av. nll e escrevel... I" secretário 
Em viagem para o lU.. tl e O L U tllm[lo finalizou eom gos. um com o 1I1\'i·neIo(I'0 e I MARCELLO ~)7 5v· I 

,Ianeiro, num Ilv:fto milill1r ~ contagem dI? 3 pontos a outro com adv:l'sario a tle- Ri ti _ ü d'· ,t d A _ ':. 
l'erleo~en_te ao 3:" Hl'lo(l/n enlo lavo!' dos Paullstl\s (goals de te rmlDnr pelo Santos. !rona~'t' ca d EII~~?t :ca~ Anniversarlus 
dI: AVII\cao, pIllSOU. rm!t' m, ArmundlDuo, Teleco e .'\ra - O Pal estra, seguIldo pare - d"! \e rm~ XIlIC! o , a 
nesta capital, o SI' . ~enel'lll ken) " 1 ponto a [avor dos ee. estaria interessado em da( ud,fle D/na~o ~o ab<!~e~ll~ Sra, GUIOO BOn, - Transcorre' HO 
.José ,Joaquim d~ Andrade, ~ariocas (goal de Waldemar). disputar, sa~lhudo, á noite , sãol ~o mat::i~1 r!~I'eo Id~ I~ hoje, a d~la nõtallCla dJ exma. sla : ULTIMA RA 
cOl?maodanle d~ .l." H. M. ~o segumlo tempo. o~ pau- Icom o Bangt! , e . ne~se caso Regim ento de Avi ~o d~ tO d. Marlna Bot!, espõsa do sr. cel 

~. S., que \':8JII ('m ('o.~pa· listas marcaram mais. um ent~nder se·a prtmeIro com o avities de ata ue ~çab~mbar- Guido B~II, dlg~tssimo gerente da 
oba de .8 UI1 ~XU\ll, lamlIJa.e tento (Teleco) e os carIocas IalvI·negro, que empresa a deio «Vultee. ~ Ii G B 2» f;lial do Banco Nacional do Commér- Londres.:; ( Especi~'1 para O 
(lO di', Sady 1, 15'_' h".r, seu 011" outro (Csrrelro).. excursilo. _ Que formarão uwa e~ u~dl'i: cio. nesta <~pital . ENTADO) - Esta larde, roram 
d! co assI6t,,~ll', vai a (;hama. J\~b!tr(:1U a partida o sr. .Jogando ~m Sao Paulo, ~e- lha , q Pelas excelsas villudes que lhe captados signais de soccorro 
do dn sr. 1\I1U1~l:'" da ~uerra , M!lrto VIanna. pOiS o gI:emlO su.burbano Virá Eshi assim Ol'andemeI!te exornam o espirilo e o coraçào, a cmiltidos pelo vapor inRlês «Ma
,~~\''''.r.do ('olltlnna!' IH' .I e a sua fi es!~ cl,d8(1e, Na hyp~these :.;ugmc~tada /l ~nTciencia <l eR-, disllncta dama lecebelã, de mio, ria La I~ina~a », que, segundo 
\ lIigem. de n~o .log';lr na capltul, 5" lia unidade é lite da nossa Ae- InnumelOS )/dliibens. sua indil:aç:'io. se enconlra a 

O general Antlrade d<.' c, la · .. . . . Bangu realtzara duas exlll' )'ona I'ca c' I . _ - Faz annos, hoje, o redaclor- 16Xmilhas a les le de Nova York. 
rou. em boletim, no qual se que nus unlOes a ~alorla e bi ciões em Santos, para o que lhos U ~~ ' sri~ nd ess~s ~~par~_ chefe da «Gazela», SI. Mimoso Ruiz . O ""por "Uranla " allendeu o 
despediu dos s"us comman , composta de syndlcatos de de antemão o campeão de a5 d . qb 11' e glli,n I P I _ Passa hoje o nalall<io do sr chamado c a loda velOCIdade 
d~dos. que ~ossi\'elmente não opeJ'arios. já pediu e obteve_da Liga r:r~ode e a~c7ão~ aSSII-:lla ave JOlge Toleniino d~ Sousa. intell igen: se diri Re para o p",~ to indica-
mais voltara pura (l corumun· . . , as datas de 14 e ! I. \ le e operoso func<lonario do O. C. T do. 
do da Região. No boletim, o A , campanha ,m!mada pelo _, 
g~oe~al frisa as ex~~llentes govel'Oo, em favor do b~~a. Um segundo encontro ' ,,,_ . FAZEM ANNOS HOJE : I'e~pignan, ti (EspeCial para 
cllndll.:,ies da a: Reglao. SOblteamento ~o pr~ço ' das IIU· RIO, R _ Ficou definitiva- COIl[edeI.llç.to Sul ~werICaoa: Slas : Eva Jackelh e . Eisa de luz (?, 1',SrA DO) - A cidade de 
O ponto·de-vista disciplinai' e tas, na Capital l' ederal. con- mente r esolvido que o lIu. commuDlca.ndo que, em ,1.I.on Moreira. hglleras, ond~ se haVia recoltl~ 
tecltnico, tinua dando optimos resul- rancan j(,gal'á em nossa ca. l'Il do pre s ~d e llte da «I' I!a», Sritas.: Eisa Müllel, Evangelina do ° govê rno de l3arcelona, toi 

-- lados. . ital, com o eomhinado [01'- <i!le ~ heglil á a !3.u,eno~ A.lres Camargo da Silva e Lals Ollveila_ hoje viotenlomenle bombard~a-
A uva, q~le era :vendld~ na- ~ado por elementos vaiscai- n,: dl~ l~r. de ma, ~,o p~.~XI(I10, Srs .: Jorge de Almeida. Oito Rat- Ida, lica~do tQlalmen. l ~ destruido 

O cOl'ollel Gustavo Cordbiro qu: l\a caplt~1 a bIilOOO, 1'$000 nos e americanos, olgaDlzala uma IeUDl,LO dos zel e Juvenal Melchiades. IfJ caslel lU. !:m scg,,:dz, os. !la
cI~ Fa~i.as, ehel'e. d!' Comm!s- t(J:'OOO o k!lo, Jlasso~ a ser A artida será realizada d~le~~dos de todas as ass,?, MeOlno: Wallel JOlge. donalistas occlIparam a Cidade, 
8ao MIlitar Brdsllelra, lia hu· comnrarla a 3$000 o kllo nos qUint:-leira á noite no es- claçoes do cOI~tlDeIlte no dia Iachando-se, aSSIm, a 16 kllome ' 
rO(Ja. partiu do Hio no dia 7, call1:inlHies do ministerio da tadio de Sã~ Januarlo; e, ca. 15 daquelle mes. Vla.lantes Iros da frunleira francesa. 
para J;ssell, I1~ A!emanha. Agrlcultul'U.. ' , so não haja domingo o "ma. Vindos do Rio do Sul, acham-se 

() IltuMre olhClal, que d,::' Pa!'a .se avaliar o . 1I!-t~rc,8se tc lt. entre' cariocas ' e paulis- ANU i'iC IA·SE ~ue _o Vu~~o nesla <apitai os srs. Ermembelgo Pel I\ ' rpignan, S (Lspecial para O 
" e rá per1ll:anccer IIns dOIS do. puhllco por essa I.olcla!tva, tns. o clube argentinu [ará ~ntrou em negocla\,oes dll~ . lizzelll e EugeniO Fagundes. I'STADü). ,- Pda eslrada de Le 
ILiIOOS lia huropa. seguIu cm é Interessante con~lgn!ir .que mais uma partidn em nossa ct~s. c~m o S. P. li:, par? , IiC- - Regressaram a esta capilal os Per!hll~, cllel!aram hoje á I'ran
(·oClllllnhiB.. til' sua espósa e cle t\ a 31 de ,Janelr?, ul~!lI~o , capital. não l'icundo. enfre' 'II11SI\'I\O !.lo a~uelro Clodo. m . Jairo CalladG e Japy .Fern3ndes, ça os s r~ . (! ~. Juan \'egrin, gc

e de tres Illhos. ~~t~ \:o~i~a~la~oap~i~~;í~f(~ taot~ , ,~esolvido quuJ lJ au· A A, A. PORTUGU ESA, de ~G~~t~:a»,equ:g!~~ala~Ub~~lar~~dge~ ::~~~a~~Jo ~oIH~~~:1r~l~asci~~~so~ 
A -Condor» tem cOllcorl'i- Federal 3,114 caixas de UVIl.S, versallO , pareeria com o S. Paulo I:. pelo norte do Estado, militar repu blicano, qne assim 

do, de modo altamente altruis · pesando :12.429 kilos e:lO R' h d b 11 C., pr~tende t,:azer a~ Hra~11 - Vindo dE BellJ HOllzonte. com ~scapalll do Icrritoril.l espanhul 
lico, paru minorar os soHri- caixas de figos , com 5,0:1;). am a e e eza e a eqUIpe do Gymlla~!a y "6- sua exma. fdm ilia, chegou á nosssa apús a queda de Fi ~lIeras, occor, 
menlos dp.s popula~'üeR !'Ia seodo esses pl'oductos pro- de... athletismo Krlma, de Buenos AlI'es, capllal o sr, OUomar Georges Bõhm, rida ho je. 
gelIadl1s do Chile, cedelltes de diversas cidades LIMA, S - A I,iga de Fu compente engenheilo·rad,o-Iecnnico, I _ 

Ainda no último avião , sú do Estado de S. Paulo. tebÍJI de Lima deu recep!;ilo A FEDEIIA(:,\O l'ernambu · que por varlos annos trabalhou na' Paris, R (Especial para O 
rl e São Paulo, st'guiram tlai- em honra das delegacões es- canil de Despol'tos ioiciou dillusOJa «Inconfldencla Mineira». ESTADO), _ Chegam as pri
xutes com remedios e dona- Deverá emlJarcar amanhã, trangeiras que tOlnam parte negoclRç,.ies 1111 Rentido •de meiras nulicias de que dois !Ia
tivos outros, do gov{ll'D(} ban- no Rio, com destino a Cnri· 110 ~ctual campeonato sul- realizar, no Re?lle, um Jogo ...- ._... .. .. ..... _..... -.-- ... -... -. __ vios da esquadra rrancesa, que 
deirante e p!uticulares, que, titia . o coronel Tib;Jrcio Ca- u~el'lcaoo , durante .R. qual entre os spleeclOnados pel'- se ..cha em manobras ao largo 
~i cobrados pels tarila da valcanti, que vai aS8umir a remou completo esptrlto de n~mbucano e pamense, que Ido CàtlO Flnisterra, abalroaram 
-CondOr», attingil'iam, no per- direrção da Hêde Paraoá con!r~terllldade e melho!, ex- d~s~uttll'lllliO ea~peonato b1'a-, D- - entre si, causando a morte lie 
curso de São Paulo a Santia· Santa Catharina, cargo para press~lo na ,comprehensao rio sl~elro de lute.UOl , por occ~- lVerSOes varios tripulantes e ferimentos 
go, a elevada somma de . , . que foi oomeado recentemeo- futebol contmental. slao da passag-em do~ para em outros. 

1\1:000$000. te) em 8qbstituição ao SI', JUlltamente ~om o campeo- enSl'S por aquelta capital. --- --- _ 


Alexandre Gutierres. ~ato sul-amerlcan<! de atbl~ . CINE OOEON _ A's 17, 19 e Londres, 8 (Especial para O 

Os uItimo~ dados colhidos -- hsmo, que se. reah~a em LI- ESTAo send.. prelJaradas, 20.30 horas, «A secretária de seu ESTADO) o cruzador -Devon

pelo Departamento de Esta- Por via aeres, passou, 00· ma, em AbrIl (Jroxlmo, será no liecHe, grandes homena- marido». shire» chegou hoje a Mahon, na 

tistica e Publicidade do Mi- tem, por Florianopolis, com effectuado ~m certa~e de gens á delegação pernambu ' CINE REX _ A's 17) 19 e 20,30 ilha Minorca. 

nisterio do Trabalho no Bra- destino a Porto AI~gre, o sr. belleza conh~ental, allm de cana qu e esteve no Ril>. dis· horas, «O meu boi mOlleu~. Nesla capital não foi revelado 

s il, esclarecem que em 1931 dr. ,l. Pauleano) dll'ector do ':8coluer a ra~nha do athle putando o campeonato brasi- ClNE IMPERIAl - A's 19.30 horas, o objectivo da missão desse va
havia no Brasil 36 syndicl!tos. S"rviço de Febre Amarela no l1S~O sul merlcano. leira de lute~ol, e qu~ deve- «Rylhmo ardenle». 50 de guerra britannico, 


Hoje) reconbecidos até 11 Sul do Brasil. ES8e certame .está. desper- rá chegar ali na proxlma ter-
de Janeiro deste IInno, exis- S. s. examinará, naquella t!!oneIo .gl'ande . m~el'esse. Vá· \'a-[eil'/I, 
tem 2.103 associações de clas· capital: os trabalhos da Poli- rl~s. clr~uoscrlPcoes da He ·  I 
se, assim discl'iminadas: em- cia de Focos de Mosquitos. puh!lca ,lá se prepa~am para DEVIDO a terem os clubes 
pregados, 1.093; empregado- - envIar a 8ua . candidata ao Ualicia e ~a~lia manda~o bus
res, 689; profissionais liberais, Conforme requereu) o nos- concurso naCIonal, de que car um a~bltro no nlO, os 
112; trabalhadores por conta so conterraneo, sr. Demos· dev~ sair a representante do juizes bablanos, de~g.o~tosos 
propria, 63. thenes Segui, foi aposentado Peru. com o facto, demlttlram-se 

Estão em pleno [unccio- no cargo de agente fiscal do collectivameote da Liga. 
I1amento 15 federações, 13 imposto de consumo. Retalhos... Representante: A. Gonçalves Santos & eis.
uniões e 1 confederacü.o, O sr. Segui desempenbava A ASSOCIAÇÃO de futebol O FLAMENGO reoovou 08 

Predominam as federações esse cargo no Districto Fede- Argentina enviou telegram- contractos dos jogadores Jar-I._~~_______________~::""""T 


de empregadores, enquanto ral. mas ás entidades Yiliadas â bas, Volante e Nlltal. 52 3Ov. 


o Sabão 

~~VIBaE. ESPECIALIDADE" 'J{TE"'I'ZEI~ & elA .T' 'lId e vv _ '--J OlllVl e (Marca registrada) 

recommenda-se para hospitaes, co1legios et.c., pela sua qualidade desinfectante 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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