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grande importancia HALIFAX, Canadá, 9 Num artigo que PARIS (V A) _ Está sen- Rio, 9. - O «Globo-, estampando o cliché 

ao facto escreveu para «The Associated Press», o ~a-l do edificad~ p~rto do aero. do capitão reformado da Polonia Konrad Jagmil 


. _. jor Cecil Smith, commandante dos voluntarlos \ dromo de Orly, na França, Sadowski, envergando fardamento de aviador, 
:l'oklO. 9: - A AgeIH'I~ . Do- canadenses na Espanha legalista, affirmou uma igreja, dedicada a Nossa narra a maneira como em Setembro de 1937

mel annUDCla que o minIstro - d - 1 . b -I - S h dA' .'
da Marinha declarou que o que ou!ua e varIOS .vo untarI~s raSl elro~ ai eô f~~al o ex~cto é Paray- desembarC?ava elle no Par~ná, aon~e la, prete~" 
.Japilo não attribue grande revelaçao de que malS de 60 pIlotos de aVl_a· Vicelle.Poste pequena loca- tando ensinar cultura physlca nas mnumeras fi· 
importancla á lortificação du Ição do Brasil estavam a serviço dos lega11s- lidade situada ao lado do liais que a «Junek» mantem espalhadas nos 
lIh8 (,uum, p~loe Est~dos Uni· Itas espanhóis. Inscreveram-se para aviadores, aerodromo muito conhecido. Estados do Paraná e Santa Catharina. para 
d08. O almlrantp. \onll!, ra· ;mas. por falta de apparlehos, estavam ser- Nenhum aviilo pó de aterrar cumprir sua triste missão de espionagem, em 
lando perante a commlssilo . . d - t S I em Orly sem a sobrevoar t ·t· I . 

l v1n 
~Isse: «A lo\"tll~~aça? :la Ilha IeUa quando se viaja de Pa. Sua actlvldade no Estado da Parana fOI 
Guam nil.o modlhcara ~ pro - I D J - dA. OLHOS OUVIDOS ris para Fontainebleau pela de pouco tempo, durante apenas um anno, 

d,: orçament~ .. da _ Cam~ra, · O em VqrlOS ou ros corpo . e tambem se passa sôbr~ ern ono su -a!Y1.encano. _ . 

gr~mmn das_ constru~ço.e~ na- i r. oao e rauJo- ' , róta nacional. quando nos jornais appareceu esta noticia la· 
val~ do Jap~lo.. que Já 1~_H re·1i NARIZ, GARGANTA O templo será a igreja de conica cujo sentido não estava ao alcance de 
dUZldo ao mlnImo em Virtude II . . . - toda a aviação civil e mili- t d .' O - b·1 . 'd . do principio de não-aggressão. I Esple,.III1. do Cenlro de 5.ude - Am.tcnlc d. prol. 5.n.on t d ·fi I I O os. « governo rasl ~Iro convI ou o .avla 

O ministro acere.~?ent~u . Consullas dlarias das 4 ás 6 1/2--Rua Vlclor Melrelles, 24-Tel. 1447 t:;'ãoa a r~W~r~ learCSê~~:e d: dor re~ormado da Polont~ Konrad Jagmll Sa
que lament~\"a a lorllhcaçao I- ----- - --------1100 metros. dowskl, chegado ao Brasl.1 em Satembro de 
de ~uam,. ulllcamente P?1' que E I d I a A sra. MlullC1hal .Joffre é a 1937; a retirar-se do ccntmente, sob pena de 
a dlst./lncIR e.ntre os dOIS pai· m pro e eis patrona da iniciativa como prisão». 
ses so poderlll enfraquecer o residente de honra e se- O G d' d d' f 'd
pod,:r aggressi\"o da frota a· a ~horas da alta ;ociedade .. « lo~o», epols e Izer que o re en o 

mancana. Ia as Simples francesa estão empenhadas offlclal polones e~tá agora preparando-~6 para


C r e no exito da iniciativa. voltar ao seu paIS, onde o ar lhe sera certa·

Combate ao baixo espiri- Bem expressiva l' bella a mente mais puro e o clima mais saudavel, 

tismo no Estado do Rio SANTOS, 9 - De seu cor· -cionar e desempenhe a ta- idéa de approximar de Deus, louva o nosso serviço contra a espionagem, 


respondente DO Hio. a «Tri-I rera que lhe ioi attribuida. Já na terra, os .homens, qu~, nos que lhe controlou a.s actividades durante todo 

Niterói, 9. - A policia flumi- buna. r.ecebeu o seguinte é te~po de. dot~r o Brasil espaços, mais se aVlzmham O tempo em que permaneceu no Brasil. 


nense exerce constante re- commuOlcado: de leiS claras, Simples, mol- do céu. 

pressão á prática do baixo -Os ultimos decretos-leis dadas na boa tecbnica legis· . Será, por certo, uma s~- ___ 

espiritismo e ás chamadas prejudicaram seriamente OS\lativa, de que parece anda- t1sfação aos , pilotos, depOIS ••••••••••••~•••••••••••• 

«macumbas"'. em todo o ter- luteresses da justiça. Essa é remesquecidos os que os ela· de longos voos, logo após '" 
ritürio do Estauo. u uHirmllção leita nos altos boram». aterrar encontrarem, a pou·. • 

Não obstante, o chefe de meios forenses do Rio, noe - ------.----- cos pa~sos, o templo de sua. Grande descoberta •• 
poltcla do Estado, sr. Toledo quais se diz que os mais I padroeira, onde poderão la- • 
Plza, determinou. ~ todas as ~ra?uados representantes da O maior nome da z~r suas preces de agrade- • para a mulher • 
autoridades poliCiaiS, quer da .IustlçR. local se entenderam . •. '1 Cimento. _ ____.__ 

capital, quer do interior, dêem a, res~eito com o ministro hlStOrll do B~asl XARQUE GAUCHO. • 

energico combate a e~ses Franclscc. Campos. RIO, \). - r\ «NOite.,. • 

centro8, em que os credulos .«Quando .foi criada a c.om·1 há varios meses, abriu E', NO CHILE, CONSiDERA- • • 

incautos são explorados pill' missão reVIRora da legisla· .enquête. para sab.ar DO ,PRESUNTO DE GADO. • • 

Indlvldu08 sem escrupulos, de· ção do Estado Novo, expli- qual foi o maior h0p1800 . • (O Retllldor Vieira) • 

vendo estes serem procesõll-, eou ·se que o seu obj(tctivo I da história do BrasIl. PORTO ALEGRE, 9 - Hâ • A malheI não sollrerd. dores • 

d08 de acôrdo com a lei. _ r~·~uE~:cJ~a~l~~t:eC~!~~~~an: ~i~~~!~~~~~t~~~! i~~~t ~~~a~:~e~tJ~st~::: ~e C1~fe. AUVIA AS COlJCAS UTEPJNAS EM .2 f10R_A.s • 

obra legislativu e evitar que ' ãodo ministro Fc auci.co certa partida de xarque, a • Emprega-se com vanlllgem poro • 
IltiI trllte, 11111 amOr1 nov!ls .imperr~ições viessem Campo~, girava em tô.r- tltnlo de experlencia e pa- • comb/ller os Florfs Brancas, Col/- • 
leu broleblte' pre.lud.lCar IDteresses que no do JUlgamer.t; r ~l- ra tornar o producto conhe- • ~:~fO~I~~:~~r~~::fr:a~or::Ó~o: • 
I!tiI com tosse ~:~~;~~~e~es~~~[r~ur~s ~~ti~~~ ~~~3~ ~e;l~g~~,1 a~r:i~ís~ f~~~s~os consumidores cbi- • Ovarios. • 
B lei de NOIIO Senhor, decretos-leis, relativos ti jus- trativo e cultural da ca- Dali vieram noticias, remet- • E' poderoso calmanle e !?egu. • 
.. te ...... CONTRiTOSS!! iiçu. mostraram que tal ob- pita I do pais. Depois, o tidas pelo nOS80 addido com- • I!:dor por exceJlencla. • 

jectivo ainda não foi attingi. vespertino, a melo da mercial junto ao govêrno do • FLUXO SEDATINA, p\!la sua • 
65 contos de indemni- df" Continuamos a so[ll'er os votação, transformou su~ Chile, narrando a boa acei- • COlnprova~a lef!~Cla~d~ recfilddll • 

zação ~/:~~~~tag:o :t~~SPI~~:fusg~ ;:~~~!~e;t~~~p~l~:~ eml ~:~~~ :~l:fod~~to s~~st~o~~- • porFr~~O eS~DATrnA c:~ontra. • 
Porto Alegre, 9. - Os pro- em que eslllo sendo elabora· Agora, balanceando to- derado -presunto de gado». • s·e em foda 11 pllrle. • 

cessos movidas pelos proles da9 as leis. E' mistér que a das essas opiniões, a Na sua Informação. o addí· • • 
sores Slgefrido Hettiol e João c?mmissilo pre.sidida pelo mi o «Noite- proclamou o rp do commerclal declara que ••••••••••••ii!•••••••••••• 
Henrique contra o Porto Ale· nl5tro da Justiça, e da qual sultndo, consagrando o se Interessa pela introducçii.o _ _____ " ________ 

gre College e Igreja Melho- fazem parle algumas Bummi· Duque de Caxias co- de n09SO xar.que, na Repú · 

dl8ta, respectivamente, tiVE.'- d~des do nosso mundo juri- ~o o. maiN h0!Dem da clica do PacUlco. S I f ã E d \ d b 

ram dpci81l0 [avoraveJ, para dlCO, entre realmente a rUDC- lllstórla do BraSil. Agora, diante do movimen- at s aç O ~os sta os Presos quan o que ra· 

os referidos educadores. to de se enviar generos aos Untdos; I vim as lacas 


Sobre I) primeiro delles o --------------------.- ._--- - - ---- !lagellados do terremoto, o p 
ministro do Trabalho julgou Instituto de Carnes empe- WASHINGTON, 9 - A de A t . 9 - A I"C ··I=l
improcedente os recursos in- nha-se no maior supprime.nto claração ~m que o sr. Neville ren~!~r~'adeputado naci~~a;i~'-

"terpostos pelo estabelecimen- DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA de xarque ás praças c~Ile, Chamberlam demonstrou a von- ra flamengo Lauridau os advo
to, mantendo em despacho n nas. Uma parle será enViada tade formal da Grã-Brelanha e d L· D·li d 
lIentença da Junta. A direc- -- OE -- pelos xarqueadores e outra da França de adoplarem atitude ga os avrou e I eu, o r. 
ção do Gymnasio já recebeu J O S ~ M A R T I N S adquirida para distribuição commum dianle de todas as e- Muylle e oulras pesso~s no mo
a intimação do Ministerio do entre os mais necessitados. venlualldades foi acolhida com menlo em que quebravam a 
Trabalho, para que a deci Será essa uma maneira de satisfação pela opinião pública golpes de martello a~ pl~cas 
são seja cumprida no prazo tornar mais amplamente co- dos Estados Unidos que sr lor- d~s bondes, que ôlrazlrm IOS1088
de dez: dia~, sob pena de nhecido o producto de noss!! na cada vez mais consciente de cnpçOes em franc s e lamcngo. 

execução e das cominaçües TELEPHONE IUTOMATlOO Estado. - que as primeiras linhas de de- __________--: 

legais. O professor Betiol lesa da democracia norte-ameri·l
deverá receber mais ou me- Sejl como fór, Negrin cana estão do oulm lado do Dr. Manoel Pinho 


~~~1l!5:~O:~rc~~ei~~~~!i~ I R U A B O C A Y U V A, 1 4 6 foi um lut.dor AI~sns~c~~nViCç1iO lem sido re· Doenças de aenhoras . Parto. 
cargo que occupava naquel I"E PERTHUS, 9 - O pri- forçada pela publicidade feita -Vlal urlnárlaa-Operaçlles
le elltabelecimento de ensino: A melhor lenha e a mais barata! meiro ministro, Negrin, atra- por motivo da venda de aviOes deCI~~~o:d~::Ic:nd;C~~~S. 

A8 indemnlzações devidas veSS6U lentamente a frontei- americanos á França e em tôr
ao professor João H~rlque ra para a França, ontem, pou· no das circunstâncias que rode- CONSULTOBlO: 
mantom, mais ou menos, á ~- 3Ov.-22 lClo ~e differençll:nddO dos ml- aram a transacçllo. Rua João Pinto,13 (SOb)
110mma de 30 contos, que de. lares de refugla os que o Phone 1595 
veri ser paga pela Igreja O la. cI procederam na fuga. Seus Modificação do secra- RESIDENCIA : 
Metbodlsta, a qual está juros 5 tota Itarl05 eram olbos ainda sorriam, mas a- tariado gaúcho Rua José Veiga, 185 
dlcclonada ao referido colle· presentavam olheiras fundas. PHONE 1.199 

glo. Deve, tambem, o dr. João O seu traje, escuro, pare- PORTO ALEGRE, 9 - Volb b E h 
Henrique ser reintegrado no om as á span · a cla como si se tivesse deita- ta·se a falar na mOdlficação l'loo..7..0P••_______-:: 

cargo. ~~t~some:'~~a~r c~::rt~: 8:~ ~oll:;dc:eJ:~i~~~. ~~~~o, i~: A Inglaterra annunciarã 

Condemn.do j morte Os democratlcos dar-lhe-lo ouro r:dooe i~~gr~e~stava desbo- ~~~~~cHva~~~\~~ ~ecr~~~i:~ o augmenta da fôrça 
por indi.ciplina Del Vayo acompanhou o da Fazenda e da Educaçl\o. naval 

Moscou, 9 - A segunda sen- Inglaterr~~N~~~~';e clfe?:r.e~i:~UI~:r!n~or~~~~~tr~~~~~md~u~S~ ~~~x:~~Oco:i!18~~8m~ar:ppa~ ~re~[J:~~o :~r::8t1~~~ea~~ Sh~g~~!~r~, ~o ;art~~ogh~~ 
tença de morte imposta dentro panha, si Franco prometter eliminar a influencia alema e italia- rencia. Logo que chegou á Carnes e o segundo desem- ral, deu a entender na Ca
de uma semana, por terrorismo na do novo Estado rebelde. pequena calla da fronteira bargador da Côrte de Appel mara dos Commun8, que a 
e reslsl~ncia á disciplina no tra- O plano de conlrabalançar o auxilio nazista e fascisla, em que Negrin se refugiara, lação. Inglaterra em brave annun
balho, attingiu N. K. Smlrnov, em tempo de guerra, com o ouro, em tempo de paz, foi revela- DE.'l Vayo foi cercado pelos Para 8uhstltuir aquelle8 clarla a expanllão de sua 
em Shature. do, nos circulas diplomalicos, depois de o senador Léon Bérard jornalistas. Velbo jornalista, dois tIlulares, fala-se nos frota, como resposta á re-

Despedido, porque se embria- voltar de Burgos, para conferenciar com Bonnel. A base do pia- elle proprio, Del Vayo 8en- nomes dos srs. João Soares ciante decisão da Alemanha 
gava, perturbando a producç:lo, no das duas potencias democraticas é a crença de que a 'po- tou·se lmmedlatamente a uma a Salnt-Pastous, aquelle para de augmentar a tonelagem
Smlrnov atacou e feriu grave- breza economica» alemll e italiana lornam Impossivel o seu au- me8a e conver80U com elles, a Fazenda, e elite para a de seulI submarln08 e o C1\
J11cnte um capalaz. xUio á reconstrucçao da Espanha. por larl(o tempo. Eduolçao. libre de leus canhões. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CRUZADA NACIONALI 
DE EDUCAÇ ....O AS PRAIAS GAUCHAS 

Diga istolIJATniCI 'LAS DE Hl:m O interventor encontrou pescadores que até 
Para conhecimento dos in· desconheciam o dinheiro 

teressados. raço Jlúhlico que a 
a 1.0 do corrente se reini· PORTO ALEGRE, 9 -, Bonifacio Costa vai, tambem 
ciaram as 8l11as das escolas M -d Causou exceJlente impressão apresentar ao cel. Cordeiro ~ 
nocturnas mantidfls pe la seu arl o a noticia publicada pelo de Farias um amplo relatorlo 
Commissão Executiva de "Correio do Povo>, de que o sôbre a situação dessas 
Santa Cath81'inB da CNE, nl'S· Quando " CU tll <l ridn ~sti\'cr " l'1ll apl·t.ite e se sentir indisposto ou adoen· coronel Cordeiro de Farias, praias e as obras imprescin 

ta l:Pi~~tric lllas eontinuam t"do, <,om ,·mpa"h" ll\cllto. pC50, dor e outros desarranjos do cstolTIago, " ~not,er:e;:~~i~~~~~:~ ~~raES~~: ~~~:~~I;c~!t!~t~dâ~ t~~~e~~I~ 
abertas nas sédes das r l·re· lingua s lIja, mau gOS lL) ria boca de manhã ou duran te o dia, peso, calor e var fi instrucçflo, a bygiene nesrio padrão, DO intuito de 
ridas Escolas , das 19 ás 2l dor de caueça, t.OI . tura !' , palpitaçtJc::i , ncrvosismo r falta de ar, S\1roca~'ão, e o progresso á ZODIl praiei- essa zona ser melhorada e 
horas. e qu e siio /\s seguin ,' pre<süo no pei to 011 no ('ora<;;lo, certas doen~as da pole, queda dos ra do nordeste do Estado. os veranistas poderem des . 
tes: cabelos, :11:.!1 e~ ta r df'fH1is de comer, dores no corpo Oll nas a rtlclllaçõe~. O chefe do executivo es- fructnr de hyg iene e c on . 

Escola N.o 1 «Conselhe iro' prt!gtli~a e n1nlt'za g:c!'Z\ I, dnr(' ~: co!;cns c ou tra s pertt.! !"baç_jcs do ven t rr~ , tadual , em seu regresso de fôrto. 
Marra.. á rUR SaldanlJR 1\la do ligado e ba~o , muita sêde c quen tura na garganta, alicias e vontad" Sltota C&.tllarina, percorren· 
rinho. 11 A (L!.j/\ !\la\,onica de vomita r, prisão de ventre, lIlau hali to, indigestão, arrotos, );' lZCS, diga- do esse trecho da COstR gaú-I------
. Ordem e Trahalho.). lhe que todos este; sofrimentos são callsados por substancia. infectadas cha, acompanhado do se-

Escol/\ )\ .0 ( «Flordoardo e fermentações toxieas no ~,; lo", , 'l ~ ')" i" testinos, e que usc Ventre-Livre cretário da lnterventoria, dr. -1-----------: 
Cuhral». á rua Esteves Ju· Ibai\E'z Verney, teve occasi· I Antenor Moral·suior, 186. sem demora. ão de verificar «io loco» o 

Escola N." !I . PadrE' Schu- Ventre-Livre cvita e trata Im],,, e~ les ,;ofrimentos porque fa z IIlu i to atraso sob tod os os aspectos 
ler •. á rua SilvlI ,Jardim , 2:·l!) bum ao sangue, ligado c ba~'o , toni fica a s camadas muscular~s d o ('5\Om 3go que /\qu ella zona apresenta. Ci rurgião-dentista 
(Prainha) . e intestinos, e os limpa das SUhSI,,"cia" infcctad"s c fermentaçüe" IOx i... ,s, S. ex . segundo soubemos, Trabalhos modernissi-

Escola N " \() . :l-luria Luisa que t ão grande mal causam aos ncrvo" ao cerebro, ao cora,iio, rins c a dive rsas vezes fez parar seu DlOS. Pontes e dentaduras 
Dias., li I'ua ~ilveira de Sou- todos os orgãos do corpo. automovel pam enirar em anatomicas, em todos os 
za. 9. contacto com os moradores materiais adoptados. 

Escola ~ o 40 "Orestes Gui· L~mh!"l"" " scmpn' : dali, pl'jncipalmeute pescado- HORARIO: 
morães» â rua Brusque (Séde r es, CQm os ollllis couversou Das f; ás t1 e das 15 
da l'nião dos Carroceiros). Ventre-Livre " '". (: purgan te perguntando· lhes sôbre seu \I ás Ih Íloras. 

Escola N.o 43 . Carlos HIl'- modo de vida, instrucção, e Rua P Miguelinho,6 
pcke», á r\\a Padre Roma Tcnha Sl"mprl! el11 casa pasmando das r es posta. que I . 
lSéde do S~'ndicato dos Esti· ouvira. denotadoras de igno. !,
vadores) . alguns vidro, clt, Ve"tre-Livre I'ancia. Houve pescadores, 71 v-2il 

Escola N.o 44 "José Brasi· typos caracterislicOB de sub· --------- 
licio. , na séde distrietlll da llliment/\dos, que até dinhei · 'VENDE SE uma pro-
Triodade. ro novo mostravam desco.! - priedade 

Serão admiltidas li matri· nher, quand.~ eS,te . lb ~~ er~ . com t01> metros de frente , por
l~ \lla fi'mente as pessoas de dad? pe lo ctl. LOI dell o de 800 de fundo, situada oa ci-
ambos os s t'xes que tiverem .-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:~----------- Fllrms. . . dnde de Biguassu com duas 
a idade mioimu de I~ annos I 11 .O g~vero o ~lo I\stlldo, em casas pequenas, calesal, gran-FER I DAe que oão soHrerem de mo· O dr. Djalma \'~st6 diSSO., alem ~Il l~strn c . de mandiocal, pastagem e ma
lestia contagiosa 011 infecto Não ha que res,'sta Moellmam çao e hyglene,.pOlS, a l.1, h OIl- to cerrado . Trata.. se com o 
contagiosa. communica a seus pre· ve. ca~08 d ~ Iinpallldlsmo e dr. Fulvio Aducci. á rua João 

Florinnopolis, I de Feverei· d zados chentes e amIgos que opllaçao, Vàl, t/\mll<'11l [omen- , Pinto, 18 (sobrado). 
ro de 1939. 10 uso li estará ausente Ilurante to· 1111' ._0 progresso n<lqllella I 481 v--6! I 


a
Profll . B~~T:JJT~E SOU· CALENDULA CONeRETA do o I11t-S dc Fmrwo rer; 31rector da Hygiene foi ,'V' ENDE SE 11 coolor
Supel'itendente do Eosino a melhor pomadn para lerid/\s, queimaduras e proced er a estudos Das pl'ai~ s - tavel ca· 


ulceras antigas Vende-se uma casa de Trllmandllhy. ClIlreila,lsa e respectivo ter~eDO sitos


CASA N'o ,·"~r..", ,.~ a .,ro,,'" "mom d. Cru,""', IM .fi "CO ",",m'a, 'O· C'P' " d. C . ..'a '. T",,", ,; neo p'''\''':''. Ca:,"a""

EXijam CAU;NDULA CONCllETA em touas as tuada a rua Pia:tza (EstreitCl), pnra depOIS dete rmlll/\r as \ 0.° 01. t6zenUU lUnaos a Avó-

VENDE-SE a boa casa de pharroaclas. com 450 m2, tendo água e ~edidas de em~rge ncia ~ue niou RIO Brauco. Tr,:tur ?ODl 
IllOradia, n" 90, á rua Conselhei ' óssa sanitaria. Tratar á rua Julga r necessarlllS, no sentido Io dI'. Oswaldo Bnlcuo Vlan· 
ro Mafra. - Tratar á mesma Deposltarlo nesta capital: PijARM. S'fO. AGOSTINHO Tiradentes n . 3. Florianopo- de melhora r as condições sa na, á Pra ça 15 de Novl:'mbrn 
rua, nO 110. Rua Conselheiro Mafra-16 liso nital'ias daquellas localidades. n.O 7, sobrado. 
52 5v - 5 _ 7 30V 22 Pelo que inlormam, o dI'. L;S 10 v-!l 

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

S~m~~~~ 1ia ma~~~~lPâ~ ~ u~i~a U1~ü.1aa~ã~ ~ü~ a ~a~a 

~aüpa ~~~, ~a~~~i.~ ~9~~ m~s --- - --
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para diminuir o seu fabuloso stock. a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NÃO ESTAMOS VISANDO LUCROS - Faça-nos uma visita e certifique-5e do que expomos. - 


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

SEDAS: Filó p/Mo~quilelro, Iilrg 4.60 ml. 1'l$000 · Camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$~00 


Seda l/lçoDDé desEohado, todas /lS cores mt. 5$200 CAMA E MESA: Icapas de borracha impermeavel p~ra homem uma 8S$()()(}

.seda façoDDe, desenhado, art. peBtde>, 20 cores « 6$000 Colcha de seda r/caslIl uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100.$000 

Seda raçor.é n,turlll de 12$ por 10$500 Colcha de pura seda r/soltdro 65$000 Ternos de casrmira para homem um -i5$OOO 

Seda grll!l\fé nas corPII moduolIs mt. 12$000 Colcha de sedll cl/ranja "IcaBal 41$000 Ternos de c8semira para homem, oplinta conlecção um 55.$000 

Sedo Bomberg p i camisa 10$000 Colcha se seda c/blco p/caMl 36$000 I Calça de Brim para homem uma 8$500 

Seda X8dr~z, art bom 7.$000 Colcha de fustiio clfrilnla p/casal 14.$5OO : P.stoio de chicara j3pOne!a para café um 8.$000 

Szda X,ldrez mindo de 10$ por 7$500 Colcha de fuslão c/franla p/solteiro 11 $000 iestojo de chícara Japonesa para chá um 15$000 

S~da Laqné em tcd~8 011 cores mr. 5.$0~ Colcha de bico p/clIslll l!i.$500 Apparelho para calé um 32$000 

Seda ealampadl', bClnltos desenhos dl 7$5 e 8$500 Colcba de bico p/soltelro 11$õOO IApparelho para châ um 45$000 

Seda plBtada 11 deo (RfcI~me) mt. 9.$500lcolcba branca arl. superior p/clIsal 22$000 Pasta de couro para colleglal de 8$,10$,12$ e 13$000 

Crepe Romaoo lIzo, largo 90 ctnt. 11 Sooo Colcha brllnca p/casal 15.$000 Maletas librc.'ite para colegial de 4$000 e 5$000, 

Crepe Romano ltstado, nlllma moda 12$000 Colcha br6oc6 p/sclleiro de t 1 $ e 13$000 Malas para viagem. de I~$, 20S, 22$ e 24$000 

Orgélody de seda IIstlldo. Novldcde c 15$000 Colcha reclame em diversas cores 6,s000 Sombrinha d~ s~da e !taho, arHgo garantido uma 22$000 

Jersey de seda, lorg. 1,40 c 11 $!i00 Cobertores eSClIros, artl~o de primeira 4,s8oo S ,.mbrioha de hicolinc Iistadil uma 10$500 

Sed5 Pet't·pols, ort. naturcl 9$000 Cobert::res p/bêbê de 5$ 6$5 e 7$500 Sombrinha de Criccline listada, arligo superior uma 12$000 

Seda ' Cloqué IIrt pesado c 13$000 Morim Taubalé. nclame ' peça 28,s500 Sombrinha para mocinha uml 8$sOO 

Sllda Mlsk, c I lã, olfa moda 16$500 Morlm Flor do C empo 28,s000 Sombrinha com franjl para criança uma 6$000 

Sult~Dlta de seda 6,s500 Morlm OficIai 10,s000 Tapeies para quarto um í2$500 

Tofefá I1zo, purll eeda « 14,s000 Alvel~do enfcstado, larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13,s000 

Velludo de S eda Chiflcn Fri!or ê~ de 45 por 39$000 Alvejado familiar, eocorp. e sem goma 14$500 PÓ de arroz · Royal Briar, pequeoo um 2,s800 


ARTIGOS LEVES e DIVERSOS Alvekdo Ford, art. bom 12$000 Baton Michel, todos os tons um 2$500 
Tecido estampado, Peter-PaD, novidade mt 41500 AlgodAo eDfeslodo, larg. '2 mt. 38,s000 Pasta Kollnos uma 3$500 
FusUlo Fantaela, enfeatado 3$000 Algodão enfeslado, JarI/', 1 mt 40 de 30$ e i54,sOOO Pasta Alviyente uma 1 $500 
Linho liso, typo Rod!é 3$900 Algodãs Superior 14, larg . 90 ceot. 12$500 Liga de borracha p/3eDhora uma 1,s500 
Melo lIoho e,tampado 2$800 Algodlio S/'l20 12jiOOO Babadores de organdy bordado um 3$000 
CacM braDco, typo linho 4$500 Algodiio 121, art. IItm gommo ~000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VoU bordado, art, moderno 1\,f,8oo Cruooe br/lDCO ROY81, Iypo linho, lorg. 1,40 mt 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
VolI estampado, desde 1SOOO .o metro Cretone brllnco ROYIII. fypo (õoho, 15r". 2 ml. 5$1)()() Suspensorio de seda um 9$OílO 
Orgoody eltampado 5$000 Cntone br~nco Royal, Iypo linho, I/lrll. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqulsette e9!ampado 4$1100 Crelone de cor, 1;,.11'. 2 ml. 5$800 CÓIlOS de b. kelite um õ$5oo 
Tobrlllco cl desenho mludo, cores firmes 4$000 Crdcne de cor, I/I'g. 2,20 6$500 Suadores p/vestido> novidade um 2$500 
LiDon 1 ZO, tod08 as corea 115300 Atodhlldo branco flnbslmo, larg. 1,60 9$000 Camisas de jersey, artigo perfeito uma 10$000 
LlnoD estampado 15500 Atoalhlldo braoco Javrlldo 6$õOO Tussor de seda p/lerno mt 12$000 
foulard p. klmoDo, arl . optlmo 5$000 Aloalh~do de cor, art. Superior 5$000 LI em novelo Pck!m, todas as cores um 1 $300 
CrepoD p. klmono, larg. 80 cent 2$600 Atolllhddo brllnco e da cor, 1".11'. 1,40 3$800 
Cbl!iio eDcorpado 1$500 TecIdo p/ guardllnapo, brg. 52 cent 2$800 Recebemos lambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
Brim 10fllnl11, todRs lia cores 1$500 Atoalhado pímesa, Damasoado um 24$000 feiras, os Iypos maIs modernos, e que vendemos por preços 
Cretone·cbIUlo, art. supnlor 2$200 Guarn;ção p/lllolllr (140x140) uml 15$000 de ocasião . . . . 
Opala em tOd88 81 core. 2$000 OUllrnlçãll p/j ~Dtar (l40xl80) 19,s000 Meias para homens. e senho.~s, possUlmos o maIor SOl11" "r 
Opala typo 5ulelo, em lodlls os cores 2$800 GUllrD'ção p/loo!lIr (t40x'230) 28$000 mento,. das melhores labucas .do Palz. .. . . . 
Tecido p. repostelro,larg. 1 mt. 51000 Guaro1çlio c/de!enho de frul~s , cores firmes 26$000 Milhares de ourros artigos que nos e ImpeaElvel cllar, 
Zenr \latado de l$!i e 2$000 GUl!rntçlio p/lmta~, ar:igo de reclame lâ$()()O (estamos vendendo esJe mez por precos de a~sombrar. 
TrlcoUDe llzl e Ustad/t, core. Ilrmes 2$500 Jogo de rpnda p/quorlo (7 peç~~) Õ2$000\COmp re quanto antes. -- Que são somente 30 
Brim coUealal . 1$500 Jogo de renda p/quarto, arl, especial (7 peças) &2,s000 dias pata a maior liquidação realizada em 
PaoDO de COPI. Cores firmes 1$900 Corlloll de rfndll deseohada 20$000 . Florianopolis.
Lulzloe em t(ldas as core. 1$400 LInho branco. larg. 2.20 de 24,s e 26,s000 
TzcldG p/colchiio, larg. 1,40 4$000 Puro Iinbo braoco marca doIs zeros,larlf. 2.20 m'28,sOOO iOAS A DA TTRA 
Toalblll de roalo, de 1 $2. 1 $5, 2$ e 2$1\00 Linho braoco, larg. 1,15 1415OOI.J ~ ~. 
Toalhas brlDe.. p/baDho de 61& e 12$000 ARMARINHOS E ARTIOOS PARA HOMENS: RUI Felipp. Schimidt 19
'T9!1lhas IfrllDdra em core. P/blDbo uml . 10$000 Camls .. Socr,,1 Lell_'. para homem um. 0$000 •• 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO~~ $$s-oâ-rSvo 
FUTEBOL E lado para outro, como peté- a ovação roi fOl'midllvel. sol- _ I'utebol. o acto foi precedidOj8idente da República assignou Itica. noticia que Santamaria 

PATRIOTISMO ca. Divertiam-se todos os tando-se pa1'll o ar, a um Ide um minuto de silêncio em dia 7 um decreto-lei que, nll.o mais voltará pura o Flu-
Embora tardamente, vale es~ectadores, de um e outro tempo, os ualões de ~orracha ihom~nagem ~s víctimas do Chile. entr~ outras providências, de- minese, devendo Urmar con

a pena refel'ir um episodio sexo. verdes e amarelos. Enquanto I FOI discutida a moção em que termma: tracto por dois annos com o 
l'egistado na turde de 22 de Afioal, a)gllem se. leD?urou isso, 113 arc~lÍballcada. na o Ch~le solicita permissão para <·0 d~rector do Departamen- River Plate, de Buenos Aires, 
Janeiro (domiogo) no Rio de laz!!r daquelle dlvertlrnen- CUl'\'" olyruplca. na geral, organIZar UII1 campeonato com a to NaCional de Educação fa- recebendo luvas do! 10 mil 
quando do jôgo e~tre Brasii to um meio interessante de surgiam oam.leil'us urasileiras 'I participação de países centro e rá partI0 daquella Com missão pesos. 
e Ar entioa. se promover . u~a hornena- de todos os t.~ll!anbos. norte·alllerí~a~o~, nos fins de de D.esportos~ .cabendo-lhe ACcresceDta o ~ef~rido jor-

O ~rande jô"o reuniu no gem aos brasileiros, 1I 1lP.nrlo Era o espmto altamente 1940 ou pnnclplOs de 1941. orgamzar, prlDClpalmente, o Dal que SaDtamana Já devol
estadio do Vasc-o umas 40,000 este~ entrassem em c!l.rn~o . patrioti eo. do._ carioca, _que Esta moçãu_ será rtso.lvida na relatorio e ~s trabalhos da- veu a import8Dcia de 4 mil 
pessoas O carioca ali com SurgIU então UIII cavalheiro 11lllOhll ponto. lIDai nos dlver-·I p.rúXlllla sessao do Co.ngresso., quelia commlssãolt. pes08 que recebera adianta-
parece~ em pêso. Todas as distr~huindo , em cadH.. ma dn timentoô. ,enc()ntrall_do~se agora em mãos dameote. q~aD~o firmou con
classes estavam represen- arehluaocada, ~s tms bolas . -- _ I da Co.mmlSS30 que a deverá es- FRANCISCO Martins Junior, traeto em Janeiro deste Ilnno. 
tadas. de borrnchn_ [, mns,. de "li,· O Chile proJecta um. I !<Idar. ex-integrante da turma de 

Não é verdade que o. '!am- verde, outras, ~e cor Ilma-I campeonato pan amen ! -. . -:: cestobol do Centro. dos Estu- VOL'l'A-SE a talar na at'
po se encheu desde cedo_ rela,_ cujo COD.l lInto lormava cano de futebol I Metamos... dantes e actualmente no quislção de Pivo, mel .. -e8
Súmente ás 1;; heras a esta. as. cores da lllwdeu'a hmsl · I DISPONDO sôbre relações Santlsta possivelmente ingres- querda paranàense pelo S.P.n. 
daria da "eral. com alguns lelra. Ll,\\A, (V. A.) -- Healizou-sc do Departumento Nacion~llle sará no Saldanha. Tambem so adianta que Ga
claros alé "'aquelJa hora co. E, de facto, quando os om- IIU dia" J primeira sessão do Educação com a Commlssão - bardlnho estaris nas cOilta 
meçoll a desapparece~ sob sileir08 entrurum um cumpo,lConf.!rcssu Sul-Americano de Ntlciollal de Desportos, o pre· O JORNAL portonho cCri· çõos do greo:lo t<lrroviario. 
os pés da multidão. O cslol' 
era forte. Uma soalheira ter
rivel. Quase todos os espe
ctadores de branco, sem pa Banco de Crédito pO-1 AIPA E CUEDA DO CABEl.{.L

pular e Agricola de 
surgir alguns guarda-sóis de I Santa Catharina 
letó. Na geral começaram a 

1I ;e~ 1PIlOClENIOpl'aia, livrando ml!ita gento ----.,..
de soHrer do isolação.... Era !ASSEMBLÉA G1mAL ORDI-, '. . . ,'" .\ 
interessante o aspecto com I NARIA .1. ." , .Pensão Guarany I'I_.l'.J.uelles guarda-sóis, a re  o Consêlho de Administra
pontar num e noutro lugar. I. ção do Banco de Crédito pO-I--=-R-----------S--P--I---

á rua João Pinto, 54 IPUlal' .e Agricola de SaDta epresentatoes em au oc::eç:~~~i~a:pC::r~c!~~~~ \I i Cathal'lDa, de act'lrdo com o 1· 
bolas de borracha. que cons
tituiram o divertimento de I~:á-a2~sd:l':.e:~c~~~~!~!~Sd~~~~ Firma importadora o com diversas representaçôesFornece mi'lrmitds a domicilio I
miii:ares ue ~i4lJ6êta.düre& . I Banco para a Sessão de As· estrangeir!!s, aceita representações, depoaitos ou quaisquer 
Para matar o. tempo, enquan Is~mbléa Geral Ordinaria, li incumbencias comme~cials. Dá as melhores referencias e 
to o jôgo não chega'ia aquel- , Cozinha de la. ordem realizar-se em sua sede á · maximas garantias, Propostas á Caixa Postal 3017. - Silo 
las bolas eram jogadus de 11m \'Ua Trajano no \6, ás 14 bo- Paulo 

ASSEIO-- PONTUALIDADE ras Fevereirodo dia 15 de -.;;.;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;===;;;;.:::.;:~ 

do JOl'rente anuo, afim de I
trat<lr-se do seguinte: 

a ) approvação do relatoPreços: o advogado 

Para 1 pessoa 65$000 rio e pllrecer do Coosêlbo José Aeeado Soares Moreira
Fiscal.Para 2 pessoas 110$000 commuDlca lIoa Mas clleolP dullI clIPllll1 e do Interior

b ) eleição do Consêlho Fis do eslado que cooHoua a ueroer IUI prollallo perante 8Or. Saulo Ramos cai e seull Suplentes.
Aceitam-se pensionistas a 130$000 Côrte de appeUação 

IIIMlco;; operA""t pOi mês I Fiuril1llupuiis, 30 tIe Janeiro 

Ex-a88IB~~'::d!~oFftho;e""or tIe 1939. 1~~.I.;IIIE~am~DI~$~~~::E8pecl8m~ad~~a~:;~~.. Mo- i-,;r--'-------------"!!3'!'!'OV--2!!'"1-....: 51 5v-Alt.-3 I 
,esuaa de Senhora8 - Uro- I - E C L E C T I (: A 
Icgla -;e~~~u~a~I~~~ Appa- I LA E CRINA DE ANIMAL 
Conaultorlo Rua Jo!o Pinto, 7 CERA E MEL DE ABELHA , ~~~~.~!: 'de 
Re8Id~:~::r:bR~: vl;é:!~e de ICompra· se qu~ll]uer quantidllde, pllga-se o melhor preço toda. Braall • el.I

l
Ouro Preto, 11 - Telepbone :do mercado. Enviar amostras o preço pa. e. ] 01\0 DAPHA. extrcmgeil'o, 

1009 'I Rua St8. Ephigenia no 97 - S. Paulo - Enderêço '1'elegrll- lIua liao loai•• 17 - 'Iloa... I.a1. o 

~_______ P~I~li~CO~D~a~p~rá~-~S~.~l~)a~U~lo~._________________________~=t=~=~=:I=~=!=~=~=~=~M=-=t~=y~=~=·=~u=uo=· 

Centro Social da Apo ISiemens Schuckert s.A.1 
sentados e Reformados Materiais electricos em geraldo Estado de Santa DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 

Catharina 
Installadora de FlorlanopollsDev idamenle autorizado, co.n

vido os srs. socios deste Ccn R. Trajano, 11 Phol'le 1674 
lro para assistirem á assembléa MO V-u
geral que se realizará em nossa 
séde proviso.ria, na rua Alvaro. 
de Carvalho, na proxima terça
leira (dia 14), ás 16 horas, afim 
de dar posse á dircctoria ljue 
I(erirá os destino :deste Centro, MEDIDORES DE LUZ 
no anno social de 1939-1940. Precisa V. S. de medidor para sua instai

lação? Procure obter na INSTALLADORAFpolis., 9 - Fev. -- 19~9 
ALCIDES MARQUES DE FLORIANOPOLlS o medidor marca 


I' secretário SIEMENS, com absoluta garantia, porque 

57 5v 2 
 é o melhor.
------------------- A. Trajano, 11 Phone 1674 


509 V-56 

OH. RICARDO eM...;Oho"omo ,o" ;,··l 
li, I o Ne....1on. Que o ~'\te, 

on"ClvClPclod;Cld o tlo"o " 
(Clla!lTenlo.ogOtooP/CI tG~TTSMAN ~~:r::,~::Ou eCl °C:':S:~:~ ~ 

• o do IUClloudt'.mlrlhr!Ex-chefe de 01/
n/cs do 

Hospita.l de 

Nuernberg 


(Prols. L. Burkbardt 

e E. Kreuter) 


Especialista em 
tirurgia Gel ·al 

Alta cirurgia, gyn e 
oololda (doenças de 
senhoras) e parto8. Si m foud~. "êo "" {I,~ o rOI '0::' 

uldo. (I alegria I o bo~·hvlno'\JIrurgta do 8Y8tema Nilo mo;~ (1'\(0111'0. f~lire' • ro 
,ol'lho •• mos mam.MO. dfl ,;I.~,.,.nerV080 e operaçõe8 

de plasUca. ~o~~ec:ft~t~~':~::r·~;:;e~: J:: i~,I:~ 
CoDlulIorlo 4 rUII Trllla V",loridodtt I EII. SI d.,.ftconlu . 

ant. 0.,,,,0, a1Ih",ch, iftcompr..n, DO, 18 (dlll 10 41 12, • tJ.... i •. 
dai lf1 4s 16,30) Tele

pbone - 1.28& 
 ..~~:.vd.:,:. ~:.!~;:Ot.:.:~ 1, 

Rea1dencia , rua Ee· 

tevee Junior, 20. - A Si.~~E '" 

Telepbone - 1,131 DA..M.ULIlER 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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: A' S l\1Á JjJ S .1 	 ~í~IS!i~ 
(} Aconselhamos o afamado LOMBRlCOlDE INDIANO de Sar- : I o monroismo e outras uU; uu 
~ mento Barata, ,professor de Para8itologta da F,!-culdada de Me- • RIO, 8 - Nos seus a muito mnis que discuti 
Cfl dicina de Porto Alegre.. E' Infslllvel Da expulsúo. ~e vermes, ti: lll'lUI!S au pt'l!sidenie ue poteuêÍü dü norte e \"cis. suspe!tos1 S;lO os 
f1 ta! como lombrlgà8 O%lOrUS, aDcyJostomus, etc. 3{J snDOS di' ~' Roosevelt. que conside as demais RepÚblicas do interesses destes ultimns 
,~ U80 têm demonstrado a sua ell1cacla. • ra «um personagem pe· continente, poder-se-ia tempos, manifestados por 

rigoso», o POPOLO Dl lançar m!io do que ou certos meios europeus,
ROMA diz que o esta· tro jorDai disse das a quanto Ú sorte das A

: DéPOS17AR10S: : d i s t a norte-americano titudes do govêrno de mericas «ameaçadas. 
estã escondendo os seus Washington: que este pela «hegl'monia" dos:l1P.CARLOS HOEPCI<E S/A--Flo.rianopolis : verdadeiros proposi!os nadll. tem que vêr com Estados Uuidos. 

por trãs da «veneravel a politica da Europa. As naç"es ibero-ame
~.e*G.~._~.®4~~~.&~~••••~••••@Q9~••~g 	 nuvem da Doutrina de -Süo discutiveis, sem ricanas, qUl! vivem e 
Monroe». Accrescenta, dúvida., 118 vnntagens prosperam na paz, nãol-
 porém, que. na realida que aqllelle govêrno tl!mem u'luella -hegel de, a doutrina do occu possa ter em interessar monia», que lIunca as 
paute da Casa Branc/1 ,;e pelas intrigas euro ameaçou, mesmn porqueCarlos Hmpcke S.A. tem um lema especial: péas. muito em hora, (lm não receiam, siquel', as 

«A America para... os 1917 e 191~, a sua in theses totalittlrias de culi

Estados Unidos». tromissão fOsse encare quistas de tel'r88 e mll


Matriz: FLORIANOPOLlS Pondo de lado a se cida pela Italin, Ingla  terias I'I'im'lR, Rustenbl

Filiais em: Blumenau, Cruzeiro do Sul. Lages, nilidade da parodia, tüo terra e França, contrll a das tom certa eonferên. 

Laguna e S. Fra.nclsco--Mostruario em Tuba.rão (Flrmula alemã) velha quanto a pl'imei- Alemanha. Mas, - diz citl realizudll .'m Uenc· 


Ii'ÃUNiÜU

[ NAit 
E' o unico forllflcaote 00 1'& iutl'ig!i entre 11 gran- o «Correio da Manhã» -;- brll. 

mundo com 8 p.lemel!!os 

lonlcos: Phosphoro, Cal ~~~~~~~~~ -------._--------_. 

cio, Arseili/:!o, Véloadalo, 

elc. Com o S~1l uso IlO fim 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Cumprindo umar.lJtt.~ '!e 20 diiJ~, DoIa-se: promessaI' - Leva~:smeoio ó!era! 
du fôr<;as e voila !mmedfs
la do ~ppeUte; Damo. publicidade, pdo inter".- '

2 · ..D~SMpp9rc.c!ment,') por se que póda reprCeeDltu para mll:~ _ 
eompleh', d~3 dôrea d.:: cr, t08 dos DOSSOS IEilores, a seguinte 

cart.q, Rssignada pelo dr. Carlos de beça, lo~~mnli e n~(vQsh Frcilae, ndvogado no Hio de Ja· 
~O; llciro: 

;l·-·Combate radke! da •VeDho com n p'cseDte cumprir 
uma promo·,sa que ê a dlvulgaçloNas ioss~s i"eti6:d;::;: C ~:a!çce!!'as; n:os bronchites chro

4lJcas ou simples, gripp~s. resfriados, rouquidõc~, tosses co'"depres3~o nerV03ft e lÍo em- I 	 ,to meio neIo Qual me sarei de 

~.~~i!;:;Chr.eoto_ de atnbos O~. 	 cscnrros sianyuineos, deres no peito e nOiS costas, i"somnl•• Ihorrlvel. "o[f,imcnlos do e8Iom8~o. 
e fraqucx;J ~ee"alt ialta de app~tite e febre, o CONTRATOSSE 
• o remcdio absol\:to, herotco, que n!to falha. EfHcélcisslmo4' - A!'l&,men!a d~ PCSQ Id/:~t~t1~nJ~o~e~~~~sc~r::e°s~~~~~::: 

variando de 1 I1 ;) kfios; na tosso dos ~uberc;.;1osos tomando .. o convenientemente. O Ido mc~m3 mal Ha multo que erR 
conhecido em cesa como doeot.CONTRA.TOSS~ jâ recebe&.: mais de 24000 altostarlos ver

dndeiros. Tenham cuidado! Nâo se deixem engDnar. Accel
O SOlilluenol é uma I:r~u do 8Ppsrêlh.) dlge.t1vo: 'Elle .ollte 

eft d~scoberta edenHfica. -- tem só u CONTRATOSSE, que ê b,::uDlo. não tem resguarde multu do ~sl()m"-go., dl~11l minha 
Oplnilio do dr. lúno~! SQ~ ... agradabilissimo. Temham-no sempre em casa. .~enhorR pCI\~li7.:idn . 

r t 1 d~C·.~~ ~h 

LLOYD "BRASILEIRO 
"PATRIMONIO NACIONAL» 

LINHA ARACA,1U/pORTO ALEGRE (Para o Norte 

no Sabhado, e para o Sul na q1larta l'eira): «COMTE. AL
I 

I Mantemos em depósito todas as peças sobre- CIDiO., "COMTE. CAPELLA», e «ANNIBAL BENEVOLO • . 

LINHA PENEDO/ LAGUNA: ,,:\WRTlNHO» e "MIRANDA. 

I 
LINIlA HIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO». 


em C,130S d~ duarr,mJos (t~ proprili:lcrloll 5lr,'io /ltteo- TUTOYA/FLORIANOPOLIS 

tlldos immtdl.,Ii!menl~, I~m nece~3!dade de lIgullrdarem FRETES DE CARGUEIROS 

11 v!oct,a de peçlls ou dr.volvntm oa refrigerlldoru para 

~I:r~m coc~erlild!l:5 ~m Seio P~u!ü ou no Rio de l/ln~lro. PROXIMAS SAfoAS: 


satentes e mesmo mecanismos completos. 

Sandalias NORTE: 
MURTINHO: dia 10 para Itajuhy, S. Francisco, Santos, 

Angra dos Rei6, lUa de ,Janeiro, Vlclória, Caravellas, Ilhéus,de tiras 
S. Salvador, Al'acajú e Penedo.MEDICOS E DENTISTAS para verão ANNIBAL BENEVOLO: dia 11 para Pa.ranaguá, San
tos Rio de Janeiro, Vlctória, Caravellas, Ilhéus, S. ::;niva- DR. CÁRLOS DE FREiTAS,Regi.trem nus diplomu, no M. da EDUCAÇÃO E SAUDE. dor, Aracajú e Recife.CALÇADOS

F. C A S T R O de todas as De lacto, vivia em constante re
rUI Mexico n." 164 10.0 111•• 101, 101A -'- Espllnld. qualidades SUL: 	 gimc: qu,lquer alimento mais lorte 

do CIstello -- Rio d. Jlneiro. COMTE. CAPELLA : dia 15 para Rio (;rande, Pelotas r:31~~~:~:.-~:n~I~~~ps~~d:~~~vah~r~ 
TAMANCOS MEXI e Porto Alegre. "Ivel na Mcc:> do estomago, uma 

InFormlçõcs greli. - RemeUe sillo. 	 a"la IDsupporlavel. CANOS para 
DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- m~e~e ~:r~~~~~~~:: 1~~~le q~:PRAIAS DE BANHOS 

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. me IIzeram pensar até que Ucba 
ulcera no estomogo. E 0110 duvlno 

Cintos - Chinelos - 80-11 ..___ muito de qne marchava para a ui· 
cera, pois JI\ llllh~ r.lto U80 de In-

Armazcm - Cáis Badaró, Dumeros especlficos. IDull\ment~. OSoffria há mais de um I nó. - Lu..., ele. IA"'d'-R:)'" P"", I I=--______9 - Phone 1007 12 _ Phone 1338 mal aggrava-se cada vez mala: Inl 
Artigos para sapatei- _____ ~ ~u::~~I~~eded:,,~~rl~~~\~~ ~mlll;~ 

ros e selleiros xlr Clol.a. Cooselho abençoado!
Logo 00 primeiro vld'o comeceI a H. C. DA COSTA 	 observar melltoras. O peso no anno, de rheumatismol! 	 -- Agente e8'Cortume e Fábrica tomago, a dôr de cabeça, oa desar

de Calçadoa ranjoa gastro-Intestlnals loran' de
8apparecendo, e, agora. depoll de 
alguDs vIdros, posso alllrmar quearti(ular, agúdo I ~ BARREIROS. 	 estcu radlcalmeDto curado. -)

Para quem sollreu annoa aegul
dos, como eu, é natural que, ven

Diz jiluutrla Guela. resldenle á Avenldo Beulo cendo o temor da publicidade, eu 
Gonçelves, ~m Pelotas, Rio G:ande do Sul: Dlo hesllel em vir a p~bllco altea· 

«Solfrle, há m~l. de um 00110, de um rh~umil tar 08 benellclos que mo trouxe o 
Elixir Clntra de Puchury, Foi meaIlsmo arlloular, agúdo, cem dôrn ahózes per lodo o 	 E' ummo uma promessa que IIz. 

co:po, especla!meDIp. 0011 loroozello~, Joelbos li braço!, santo remedlo, que laz realmente 
estea lei bl!slanle inchedos, que me Jmpol!slblllle.wm / maravilhas no tratamento dOI ma
de Ir/lbalh!lt nll mlnba prdl~,iio de cozlnbelra, T(>m~1 Depósito: Rua C. Maf.., 39 / ; les do J Intestinos e do estomago. 

'A.L~eureux 
Ahl IIca, sr. redactor, eSS9 aUe.muitos remedio3 Indicados para ellS/l mol~~lia. porém, // lado da mlnba gratldlo, que peço

101 'udo eem re6ulllldo. F1DaJment~, accmelhlld/l por I, publloar oomo um serviço 1\ huma
minha u-pst,õe, que me era mul:o d"dlcada, rUülvl 21 6 nidade aollredora-. _.._--_._- -- ...,._-----
tomar ° depuralivo -OAlENOOAl", e em lão boa ho

ra o IIz. que. ht)e, posa/l 1I1! rmDr que me taba r/l
 '.UD! IOlllFlUçAOdlcaimeDIt boa cem du vidros de!!e marllvllhoso 
remEdlo, O referido é /I expreeslio da verdede, lanto AOS AlSI •• AITIS Casa Electrica 
aulm que, por IIntldlio, ofrereço·lhe mru retrato e I 
eS811 declarllção, ;Jera o uso que eoteoder. -r=....::::.= vende medidores e 

Pelola~, Rio Grande do SUl, 	 E' FAClL APANHAR UMA installa os «quadros..:.::-...~ 
_~ 

jANUARIA GARCIA ........ GI\IPPE UM RESFRIADO, OU UM t\ para os mesmos. I
Como testemunbas: Brenno da Silva Tavares 	 ) . - Dr. Aristides Rego MOJ!o/h{les -.....................
--_. PNEUMONIA 
(Todas 1111 firmas reconhecidas Pllo nolntlo D~ ::::::=--= MAS "OM~NDO ti 'AMOlO-_.-..,,

mocrl!o Rodrigues dI! Silva). ................... 	 :;;~;;o:.;;;.:~ . 

................ CfMlIlW· 
_ -----......--	 aJTOM DEAN&ltO JiIrEGEO RHEUMATISMO, mole~tla dolorollll e de

formllnte, sela elle chronlco ou recente artlculnr, mus	 NADA H~ QUE T v.-21..-_
cular, cerebrlll ou 80lloao, ,ralado pelo gralld~ deplI
utlvo lODlco do sangue «GAleNOGAL-, desDpI>lI ................. 
-- ...................... 

rece pua sempre com poucos frIl8.01!. Ahl eSlá 11 ..._...... 
prova, GONORRHEA CHRONICA-_• ... NAo desllolme I A sclencla progredlu e bt\ umaEncontra~se em todas as Pharmaclas A ECLUTI(A 	 NOVIDADE que resolverá o seu caso. do Brasil e RepubUc&s Sul-Americanas. Maxlmo slglUo, Carta para: N. &5 AI', L D. N. S. P. - N. 963 a......~...... ---._ -......~_.--. CAIXA POSTAL 1849· S. PAULO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:frIl8.01
http:Jmpol!slblllle.wm


- -· ·C , '_ (c ' li! :.C••eD ••••••••••••••••••••••••••••••: 
O Estc:t ._10 \~ • CODlpan~ia «Alliança ~a Bãnia» 

Dia,!ovesper"""- li Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
Fundada em 1810 Side: BAHIA 

Rcdli!l~ao e Ofllc!nr.l' i• • 

rua Jct!.o Pi;:w <l. tS i @ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros Terrestres e Maritimos 


Te!. !(lD-C~ . ;oliaJ iSíl I~ Hc:epcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max». • 

l ii.} 	 • 

Capital Realizado Rs. 9.000:000$000! ~ 	 • Capllal e ReservlIs RI. 57.000:000$000 
N. Cl!plt!J/: : ! S~J~A~ ENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Bens de rl! lz (predlos 16.054:200$749__ àl_	 e terrenos) RI!. 


i •.nno 40R'OO ~  Seguros elleclul1dos im 1937 Rs . 3.169.677:154$834 
Reeeltlls em 11137 Rs. 22.635:211 $090~=~~:e ~~~ , : Linha F;>olis.-Rio de Jan~iro I Linha FIlOlis.-H io de Janei roI Linha I'loriilnopolis- : II Sinistros pagos em 11137 Rs. 3.191:380$0Ii0 


~:'c,o avol." .~OO I. Escala lt:ia~~~~~s_Fratlcisco i Escala São Francisco Laguna • 


I:• 	 ~ I ' ~~~ : Transportes de Ilasssageiros I . 	 .I Opera com as mais modicas taxas emAnno ,tISOOO • e ca rgas. i'ransporte de cargas Transporte de cargas. • . 
todo o territorio nacional

Beme""e 26iSOi~j • • 


Trlmeotre lr':,10" e., •• 1

Anoooolo. medlanle conlracto Paquele '<~:~:l~repckc' dia J Paquete «Max' Paquete - Max · 

Suecursai no UrUgullY: Reguladorell de DVDrlll1l e Repree., :~~ln~.(l!PCke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 ._ sentante!! na:! prlllclpélis cidades dD Amerlca, 
O. otlgl!l~I•. me_mo D10 pobiios· Enropa e AlrlC!I. 


dOI. nl0 .er!o devolvido. • Saida á I hora da madrugada. • 

• Embarque do Srs. passagei- I Saidas ;is 11; huras p. m. 1 Saldas ::i 1 hora da • 


~ ~f~~n:~:"e:-,:mi~~!r.~~!·r. • ros atc' "~Sas2~a~o~:~d~Sa.s ves· madrugada. • Agentes em f'lorianopolis 

partigo......ljI1!ado. • ' 	 .' ~_______~_':I '" Ordens de em ba rques até ás IOrucns de embarques até Ordens de embarques até • 

-	 .... 12 horas das ,·esperas das ;\5 12 noras. :\s 12 das vesperas C A M P OS l O BO & Cia. ._A situMaç•. dn-Oorcdal ilha ! .... __, ~a ~~ ~_s. , _.,. ' ... _ _____ h TiT das saídas. ; RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39_ 

!li>' 	 • Caixa postal 19- Telephon.e 1083-End. Ttl.•ALLlANÇA. 

! Observações: ~:eia~s~:;Ji~~t~C~â:re~:~t~~~~' d: •• I Escn'pton'os em ltCI)'ahy, Laguna e 
Oa~~~::~~~riâe ct.:accT~~~ ' 

Londres. 11 IUP.)-A respei- .. 	 . . dto da situação da ilha Minor·. E' expressamente prohibida a acqulslção e passagens a bordo dos vapores. • 
ca, scuh!!-se !"lui que os{rlln-. «Rita M;~~~. o movimento de passage iros c cargas é feito pelo trapiche sito li B!umenau. Sub-Agente Qnl Lages 
cese8 cogitam occupá·la aHm • Para lllalS informações, na séd,e da I =1~2~-~P~)====~=~=~~~~~~~~~,
1t~I~~:S~t~o ~e~~~::m 1~:jo~~ • Emoresa Naclonal de Navegação Hoopcke 
ca. a. conquistem . . á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • 

Constou, \linda, que os Ita- • • 
!ianos estão preparando uma ,..$®G.tillÍf~$~~': O,~oii:.@;~.,jl!~~H~~~I.'it€;Ma~e<l'à~a.e.:. 
expedição para atacar a ilha 
:Minorca. 3.000 aVIOU deNo intuito de eYitar um 
cboque entre Italianos e Fran combate serão adceses, nas Baleares. as au 
toridades goyeruamehtais in quiridos pelo exérglesas entenderam-se com o 
general l:o'ranco. suggerindo  cito dos Estadoslhe que occllpe a Minorca 
com rôrças espanholas. UnidosAo que consta, li França 
concordoll com a rderida 
6uggestlio. WASHING'l'ON, 8. (U. P.) 

A commissão do Exército da 
CalOara dos Representantes 
deu parecer favoravel á lei 
da defesa nacional. na parteDr. Augusto de quo autoriza o Exército a 
adquirir a.ooo' apparelhos dePaula combate 

Com esso complemento o 
Exército passará a possuirMEDICO 

-loeIçal de 181110rll  5.500 opparelhoB de Jlrimelra
Putos 	 linha. .Il. somma total autori· 


zada pela Commissiio do Exér,
-_1-  AUGMENTEM SUAS cito é de 366 milhões de doi,(OHStJLTORIO VENDAS ENVIANDO lares e, além de fazer laceRUI Victor Meirelles D , 26 

as 10 1/2 e das 2 as 4 horas r;os~U!~ti~~S tr!~V~il:ftfsa!:: I;::::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;;;;;;;,;:::;;;;;;;;;,;:::;;;:::;;;:::;;;:::;;;;;;;.;,,;;:.;::;;..:::::;::::;;.;;..


Tel. 14()1; AS ENCOMMENDAS URGENTES 
tecentos e ciocoonta mil dol Realdeucll!: Vlacoode Ouro lares, para reforçar a delesaPrelo. 42 - Tel. 1355 do canal do Panamá e aug

mentar o effectivo do Exér

cito em tempo de paz, ·que,


-Transportadas para ter de 150 mil , passará a ser do 


via COMDOR Crédito Mútuo Pre~ial 
rito rio francês 15 bate	 205 mil homens, sendo queSvndicato Condor Ltda. Agentes I 	 ..........ME...............-m 

rias de artilharia pesada Carlos Hoopcke S.A. Rua Conse' as fôrças dI! emergencia con

tarão Inicialmente com 400 millheiro Mafra 55 Teleph. 1500 homens, incluindo os compoBOURG MADAME, S (U. P.) Dentes da Guarda Nacional. Clube de sorteios em- Quinze baterias de arti 
lharia pesada, com as respe

etiva8 guarnições, penetra

ram em territorio francês,IIr----------------- 
 mercadorias 

Nas feridas,vindas pela -entrada neutra de I mesmo de mâo
Llivia c! pela rodovia de Tour Inaugurou-se no dia 26 a .. ! caracter, ecze.. 

de Carol, a uma milba a les  maa, espinhas. 

te de Bourg-Madame. As 15 ~t1~1I hJag~eene~

baterias eram- constitul<Jas 
 Empresa Via~ão Atherino nhoras {contra 
por um total de 45 canhões, corrimentos. fio· 

rebocados por caminhões com rea branca.,
Serviço pontual e seguro de 11 ~e fevereiroas respectivas guarnições, 	 G ytcã A 
compostas de 10 homens para passageiros. cargas e encommendas. . ,; santo remedlocada peça. Llb. : RUA PROf. Al·Os Boldados republicanos SAÍDAS-de Florianopolis para Blumen8u o vice fl!DO ~OM!S, 9 • RIO Anno Novo••• Mova Sorte•••foralD desarmados e 8S pe versa, tO?OS 08 dias, ás 7 horas. 	 PILO (OUIIO 8SOOO 
ças e caminhôel collocactos 

, em local cercado e guardado Para mais informações, dirigir-so ao escriptorio 
por destacamentos de dra- da Empresa A Rua Conselheiro Mafra, 29. 
gõell. 593 V.-3~ Premlturas as n~ticilS 

A operação da evacuaçAo I':::ª~==::;;;:;==;:::==::;;;:;==:;;;;:;=:;===~=~~=:I 6:000$000da artilharia será morosa, l. 	 sabre li pu
não se sabendo ainda si a 

infantaria penetrarA em ter
 Dr. Joaquim Madeira Neves Paris, 9 (D.P.) - asTantorltorio francês logo a seguir. autoridades francesas quanto Muitos outrosMedico - Oculista as republlcllna8 espanholall e 

Pormlldo pela faculdade de Medlclua da UDlverohlade nacionalistas classificaram •Or. 111. VillHll 	 do RIo de JaDelro Ide prematuras as Inlormações premlos menores
divulgadas no exterior, segun'Trallmeulo CIlDlco e olrurilco de lodaa ai molulllIII-0-	 I do as quais a paz na Espanhadoa olboo está ilDminente.ConeuItorlo 'Rua Curlo de IIperfelçollmeDlo Da especialidade, com o dr. 	 Formidavel ... Fantaatico...

Joio Pinto n. 18 (so Paulo Pilho. DO 5ervlço do Prol. David SaDaoo, DO Hoa

brado). Con8ultal da pllal da PUDdllçllo Ollffr~e·QDIDle do Rio de JIIDelro PRECISANDO 

1 AI S boraa da tar
 Complela apparelbagem para exames de SUiI especlalldllde DEPUR.\R O SANGUE 

de. AOI pobres -
 Eleolrlcldade Médica, CIIDlca Oeral 


Consultai no H08pl CODsnllDs dlilrlamente daa 16 6a 18 
 •. ~~~1flilii~! Tu~opor 1$000apenasCON5ULTORIO RUiI Joio Plnlo 7 sob. Teleph. 1.01&6 


8 boru da manbI. . BSP~:':&s, ~BUIIA' 

tal de CarIdade. ia 

REBJDBNCIA: Rua TeuDIe 811...lra 17 TBLBPB. 1811 I 
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flIIIIIIIk~.ili:II tiõl·li'I!!l!I~<SiSll ~&'~~::õ.~,.;I.i.;{l'~~~:_..!- ..,~.~ \oo". ·~ "~.\,"'''"l ~'It:<_ ~___.;.____....____________________ ____..___ ____ ..._. .. . ...._ ;;p,6 O ESTADO. 10 de Fevereiro de 1939 

,. ~1(IUbe Doze de Agostoll Diversões 111~.r~liba~~~t':nl::~uta~el
IVARIAS I Convite Convidam· se os senhores SOCiPS\--- ---I ' ~ I Rio,10.-C~~iusa es~at!st!c!i 

I e exmas. familias para a .SOIRE~ Duas estrêllas - ~~I~Ii~:n~~ ~:!~l'ie~~IFe~~~~f--- -- ICARNAV.ALESCA que este clube levara a effel·1 ' . APOSTA - .Carl Nordlort, Assim Óque. segund<>, public~ 
to na nOite de sabbado prox.mo, 11 do corren. ] ANNABELLA (verd.doi- IJornallsta sarres, compromet-, um vespertino. de acôrdo 

O cel Cordeiro de rllll/l~'1 te, com início ás 22 horas. Solicita se aos se· ro nome. Anne Chlrpenlier) teu·se a dar a volt? a~ mun-I com as estatJslicas da SaúdH 4f 
Interventor .!e<lel'!lI no HIO i nhores socios a fineza de não levarem crian. nl.ceu em P.ri., no di. 14 Ido. a pe, com o obJectJ~o de Pública o bUlrro mais saudu- \ 
(,mnde do ~~ll, u~slgnou , no j ças e ao mesmo se avisa que será exigida a de Julho de 1912 Ap.ixo- ganhar uma aposta de 3ü~.000 I vel do R!o é. Sant~ Teresa. ~ 
dia S, o RegulOte decreto. , . • nlda pelo poema romlnlico fr.ancos . Percorreu Já 10.000 FevereIro e o mcs em que 

Ar!. \. " - Os hlDccionarios i apre~entação, na entrada, do talão do mes de I .Annab.lle Lee. , de Edgar k~lometr08 da Europa, entre· menos se adoece. 
publicos que , por Ilttingirem ' Janeiro. Allln Poe, lirou dlhi o .eu vlstando, de passagem, ao A coqueluche não ataca os 
(J limite du idade legal , hou· i Peia Directoria, OSCAR ABRAHAM ! nome de orle.•Descoberlo, cbanceller·pr~s~dentf' H.itler, pI'etos, sendo a raça brancll 
\' I!rem de seI' aposentados ! l' Secretário I por Abel Glnce, e,lreou no ao. sr. l\lussoIlDl. I!'0 rei e a a mais attingida pelas diV\,r
compul80riamente. st'-Io·:jo i 56 4v.-2 ! cinlml em .Nlpoleão •• cé · ralOba da B~lgarla,. ao mo· sas molestia8. 
CU IO us \"eücim l'oto& integrei s : __ _ .. __ 1 lebre lilm. dlquell. direclor I narcha da )':!goslavla e ao. .. 
,!"flado pertencerem €Im c/l· j A ITALlA TEM OU !I ~I d. vlngu.rdl . Dopoi.deha- ISumD'O Pont.lhee. . Reg!stro obflgatorlo do, 
ructCl' eHl!cti\·o ao quadro do I - ?: V.d ,.. fI · ver plS••do moi, ou meno. I Carl Nord!ort parttu do seu ! I , 
runcciOnlilism(': ! NA<? T~M PALAVRA. ! I a .1:)00 a 1 de.percebida em Hollywood 1pais sem um nic kel no bôlsol Ingleses em Stngapura 

Ar!. :!. " -. A disposi,':1o do i LO~DRES, !l-O sr. cham- I___ I onde, há muitos .nno•. an- . - tal era a condição (Ia a ,S!NGAPURA. 10 (U. P.) _ 
lirti!!() anterior applicar· se· á i berlam, ~/l Camara dos .~om. I dou I..endo ve"õt' em Ir.n- IP?sta -, e ~e.ve ganhar e~ IEst~ sendo . orgaDlzado um 
Ú~ aposentadoria.; já decreta· I t?uns, relt.erou a sua ,am rma; I' Cantiga de ninar i cê, d. Iilme. omericano., Ivlal!em o 6unlClente para ali· registro naClOnul , semelhantu 
du~, tiS qUHis, paru esse I'im , 11,lva de qu~ a Ital~a cattl ' vollou em 1937 • Cidlde Imentar·se e ragllr o, embar- ao ~u l.nglateI'ra, para os ci
sel'flO revistas contundo·se a ~oD1promettl(ll\ 1\, retirar as .Dorml I Pedi a Sarde. o. 

I 

do Cinema p... I..er .Wing. que a bordo dos nanos. Tem :I dadaos IDglesesaqlll reslden
melh.oria dos p~oventog ti par-I S UI\S tl'op.as da hsp~nha logo t.u. brinquedo. e I Babylo· . 01 the Morning ,., e licou cé· !elle a intenção .de dirigir·se 'I te~, us quuis já estãu 6end? 
til' da data du presente dl'·1 que termme a guerlll. nil •• luIS ve.t... Dorme I I.br~. C..adl com o .etor l ao Canadá. part!ndo de sou., alistados pura o ser\'lço ml· 
neto . O primeiro mi~istro di~8e E', lilha de Bilili.. de um I..ncê. J.on Mur.1. divorcio I thampton. onde clwgou há litar. 

- . qUI! /lS de l' laraçol's da Im· rei do Sol L.van(o. ou '0 em 10 d. Oulubro d. pouco. trahalhando a bÍlrdo ,R- b··----- ----··· 
prensa não representam o E,tes bo,que•••0 p.lacio. 1938 para - dizem - CI !do vapol' que o transportou. I OU aram as econo· 

:\0 pt'riutl" dE' 2~ II.!~ de ponto . de-vis~a do govêrno de quo construiram .ó para leu ...... proximlment. com Ty · !llfim. de satisfazer a impor. ! mias que o filho 
,Iall .;iro último. hOl;','C n,1 el!· I qU/llqllPr pal!;. qUll:ndo u re. . gôzo. e que eu le dei. O, ron. Pow.r . ; tancl/l da passagem, : faz no Brasil 
pilal de::l. Paulo :llb ohitos Ipresentante Iruballllsta Hcn- I Ironco. do. pinheiro••ão co- ! , ,;- . , LlSHO!\. \O (I ' . P,) - A sra. 
l' ;,011 nascimenlos. I rlerson lhe perguntou ales· lumn.". o. golho, .lto. . • . ALICE FAYE ch.ma ,e. : .. CO:-lSI'. ln b S UA DIREI· ! Maria I{IIsa Gomes, residen . t _ Ip.eito das declara<''''es . de bob.da.. d. vlldad". Alicc Lopp.rt. I T~".-Na França quer se cu i tI! em Villa Nova. em Vizeu, 

, . . . I ('['~'da , .de '1 ue as u'''I?aS Ita · Dorme I Eu venderei o sol NlSceu em Novl York. no Immhe, corra, rode ou \'ôe,! queixou·se ;is atitoridades pu.' 
hll'am InlCHldas, há. pou · 1 11!l.na~ 11(~!lr'lam na I·.spanha lO m.r pari que elle não t. dia 5 de Maio de 1912. conserva· se sempre a direi ! Iiciais de dois individuos, que 

lias sema~I\~.: ."~ matll.n~tl.s de Iat.<, que I' rllneo I'.estilhel~c.cs . desperle . O .ópro d...a do T2m 5 pé, e 2 pollegldl' Ia .. Na Alemanha , a mesma i lhe rouh!lram oito mil escu
/!!l(lo na~ d~\C\ 5as X!II quea· 8e a, ordem poHtlCa e mlhtllr pombo é mli. leve que o de .ltu.. , 112 libr.., "Iou· IcOIsa. . idos, econumla feita por seu 
Url~ do 1{1O Grande . . I' lia I'.spanha. tou Ilento. r. e lem olho, .'uu· Go.ta I TodaVia. na Inglaterru pre· j filho, residente uo Br'asil. 

St'g\lo!lu dudos a respeito, Minha lilha, carne d. mio de dln.a e de equit.ção. domina a esquerda: oa Aus., __________ 
a~é;-I1 ~e. ..:Janeir~ riodo. attin.j nha cerne, quando obri'e. o. ' "G:c:g ~h;!:'! Se."ndo'- lo: I(ria e na Hungl'i/l RI'glll' R" :ma ele transportes, o queI 

gl8 a l<l:,l/!l () nume.ro de re - C "r.~ te" olho" di, •• o que proleru o .eu promello I.lme. E,tl lo mesmo costume. Nesta íll· i custou alguns milhiies de 
s.'!s abatidas. ~e~do /llDda mais asa w 11> • planicie, ou a cid.de, ou ] com a 201h. Century Fox.-G. I tim!!: nação a c.oi~a. co ntinúa ;1m~rcos e deu occupação 11 
\' ullosa8 as c.lilas correspon · I mon!.nha, ou • lua , cu O • porem, a Austrl8 , mcol'pora ; milhares de deilempregados. 
deotes ao. m(' s em curso. de corlêjo branco do. d.us...... • • da à Alemanha, viu se obri ; Courluida esta tarela. Vien
~e acordo co~ o decre,to Cecilia R. Di Bernardi CINE ODEON .-. A's 19.30 horas, gada a adoptar a direita . To · i na tomou a direita. Este mo

hlllxado pelo govcrn!J do Es· PIERRE LOUYS «A secrelálla de seu mando». do o paiS seguiu e ;;S'l regra i do de circ;jlar só devia ser 
tndo do Hi? Grande, 11 expor· tem o prazer de commu· .\. I' CINE REX - A's 19.30 horas. desde? mês de .Jucho. s8ol- iobl'igatorio a partir dos fins 
taçao de xarque da nova sa· nicar ás suas Ire!(lIe8aS • • • {, O meu bOI morreu ". \ ' 0 a CIdade de Vlenoa. que : de Outubro, todavia os 6cci. 
Ira coml"<,'ará R 15 do cor· que se estabeleceu á Aoulversarlos . I C.. IN.E IMPERIA. L·· A's 19.30 h.ora.s, não se submeltell a ella si ·! dentes occorridos na Irontei
I'entl" . Praça Quinze, 11 Decorre, hOje, o nala!icio do no~- « R~I.hmo_ .a~~e~~. ___.__ _ _ ~il:0 /Já ,!m mês. A demôr.a ira~ em nllmel'O crescente, 0

50 Intelllgente e operoso conlerraneo A ' d f d 101 motivada pela necessl · i bflgaram as autoridades a 
q~~n!~s~~~~' aO\:n~es~~o SI. Carlos Henrique de Mede!ros, ~n Ia .a uea I o d sr. dade de transformar o sy~te-Iaccelerar a transformação, 

\ e~t~I~' ~~nol~~r~~l~,RS~o:;;::~·1 dos trabalhos de feitura ]~~~J~o.~~a~~~:~~~o estabelecido na \ e miro a ver e 
[lICOU 1111 sr . l,ustavo capa-I e refórma de chapéus. HIO, ~ -- A reportagem ou- , 
m'l1Ia ha\er providenciado no dispondo dos mais lindos FAZEM ANNOS HOJE : viu o procurador Mac Dowell da DALI E DE ACOLA 
sentido de ser posta á dls·1 e modernos modelos, en · Sras,: Ophella Nnnes, Gumer<indd Costa, do Tribunal de Seguran· 

posição da Commissão de leites e !!:rtefactos rece· I Silveira e Laura Cunha ça Nacional. sôbre o processo 

~()ccorros 1i0S lIagellados do I bldos do Srllas.: TUllbla Elfellng, landyra referente á fuga do sr Bellmro (5' . I O ESTADO)

Chile a quantia de 50·0008000 HlO e S . PAULO Polycarpo Nunes. e IJllvla Orllga. Valverde, da Casa de Correcção I ervlço espeCI& para 

_ Srs José LUlIS Pereira, Lydlo Mar- Disse o sr. procurador que a I 
:\0 inquerito administrativo 45 15v - 9 Iques GUlmaraes. Guilherme Santos, fuga estava preparada para o' -- ,~---

procedido n80 Preleitura de ----~--:-.. ._- --.-- Carmelo PIISCO, lanuallo Mello e Leo · ex· tenente Severo,Fournler, mas, NOVA YOHK, 10 (Especial para O ESTADO). - O Ga
ltagllay (Estado do Riu), e do 1O «Camplnu» esta de poldo Teixeira, !como este estava doente, ficou para O ESTADO). - O sr. os·1hinete belga. chel'iad? pelo 
!lUal rl'8111toll a responsubili · novo em linha Ba t" do Irtsolv lda a fuga do sr. Bel mlro valdo Ara~ha partIU on(em em sr.. Spa.a?k, renuncIOu. A 
dude dos tres ultimos ex· pre· , P IZíI . . Valverdc. trem espeCial para Washtngton . Cflse orJgmou-se do jacto de 
l'~itos daque lle municipio (pe· PORTO ~LEGRE, 10 - lia Na cathedral . prOVlsorla. omem, lo· I Quanto ás penalidades pedidas - lo gabinete não estar de 
riodo de Janeiro de 1933 a tempos registrou ·se _grave ac· ram bapl1zados. pa ra os acclIsados, o sr , "'Iac LONDRES. 10 (Especial para acôrdo com a nomeação do 
/liovembro de l!lil7) pOI' des · cldente de navegaça~ na en· ° menino Everaldo, filho do sr Dowell declárou que o SI. Bel O ESTADO) - As tropas re IdI', Martens para membro da 
vio e emprêgo llIegal dos trada da Lagca dos I a~os. en- Manoel Medeiros; miro Vaiverde deverá ser conde· publicanas da ilha Minorca ren- Academia de Medicina, visto 
dinheiros publicos o inter· tre os vapores «Campma.s» e o menino Waldo. filho do SI. Eles· mnado a 17 annos e seis meses, deram -se ontem ao general San ' ter sido accusado de traição 
venlor lederal naquelle Es- .ltapucn·, re~ult~ndo bs.erlas Mo Pinto de lemes; !o ex·tte. Fournier a In annos, a Luis, com mandante dos nacio·1 pouco depois da Grande 
lado deu o seguinte despacho : avarias no prImeiro. o rlgan · d menina Mar!a·Stella, filha do sr, \sra . Lia Turá a 7 annos; e 0- nalislas da Maiorca. Guerra, 

. De aeúrdo. Devolva-se o ~ot 11 re~arols, de dgral~g: piaI. Celso Ria. linda Semeraro a 7 annos e ti Esse general fôra transporta· 
presente processo ao director 1\u t~ . nos ,sta e.lros a VI meses. do ante-ontem para Port Mahon, VATICANO, 10 (Eepeci.1 P' 
~eral do Departamento das ~o "Ianna, n!J RIO de Janel · aJaules . o Jl~lgame:lt~. ao c~ntr;í rio d~ na Mino!ca. abordo . do cru 7.a· r. o ESTADO).-S. S, o PIP" Pio 
Municipalidades para deter· 100 . t. d 11 d N Pall o RIO. seguiu ~nlem o sr, que 101 311nunClado, 5U se dara dor lIIg1cs «Devonshtre», allm l XI leve hoje nova cri.. de ••Ih· 
minar, de minha ordem. ao . s agen es o . .oy I a · Secundlno Slmas, lunCClonarlo apo- dentro de dez ou doze dias , de parlamentar com os republi· m. tlrdilc,. pel. m.nhi, liclndo 
prel'eito de ltagu8\', que pro · c.lOnal,l1es~a c~plt~I, srs. Ave- senlado dos Correios. canos, conseguindo a rendição tão enlr.quecido que d••moiou 
videncie uo sentido de que lIDO, Moreira'" Cla.• acabam - Esleve nesta capital o sr. ins- Pela 100· vez d~u o dos mesmos sem de rramamento ldur.nle 15 m!nulo., 
os responsa"pis designados de receber ~elegramma de peclor escolar Marclllo Santiago. seu sangue de sangue. I Ape... de ter dormido. leve. 
no inquerito recolham ao~ q~le o «Cam:;>IDaR» saiu do - Regressaram a Blumenau o sr . , P) O Ontem, o referido cruzado r !noile novo cri... moi, lorle. hl 
cofres daquella prefeitura a~ ' lho de .Janelro comple.tamen. Curt Herlng e sra. LiI! Fouquel. geJ~~~B~Ap~8c~~' A~to;tio !vi!: zarpou de Port Mall '.n para Ma r· vendo o. medico, consid...do o 
impol'tancias que foram irre· te reformado, .~om destino aos - Vindo de Blumenau: esla en cedo, do Porto. deu. volunta. selha, conduzindo 450 refugia- ItU e.tldo muilo grlVe 
gularmente desviadas. . portos deste Est~do. . tre nos o dlsl1ncto causldlco sr. dr riamente, pela centesima VI'Z, dos republicanos. O c"dell brillnnico H.nsley 

_ i~~ o~:::s r~~lz:~~gõ~tlg~ Edgard Barreto, seu sangue para salvar a vi. recommcndou .0. Jié i~ prec•• pC ' 
g . d t d d I H blli. Õ da de 11m enlermo LONDRES, 10 (Especial para lo S.nlo Pldre e d.ctorou que

O presidente da República navIO. o ao 0:0, e exce · a aç es . . . ___:;- o ESTADO) - Não ha noti· Pio XI loi um do. mllor., ponii
upprovou a nova classifiea- lent~s caracterlstlcos para () No Caltorlo do Registro CIvil. es· O chefe da nação nao cias dos 37 trlpulanles do car- lices quo .e ....nl.r.m n. c.dei,. 
ção por ordem de antiguidade ~ervI~~~gas,..____ tao·se hablhtando para casar o sr. irei ao Rio Crande guelro inglês ,'Maria La ~illa de S. Pedro, e é o grtnde delen
dos l'uDl'cionarios que inte· r~dlo -telegr.phlsta Alberlo . Edmun- . . ga., que naufragou a meIO do .or d. chrisi.ndede • do libeld.· 
gram a classe «L» da carreira ,"- do Alves com a srlta. Eulaha Vieira; Porto AI~gre, 9,-:-No~ICla-se Atlantico, d. nl EUloP" 
de omeial administrativo das ' ..-...,., e o sr. Elmer Barb~sa com a srlta. que o pr:esldente Getuho Va~-
Delegacias Fiscais. .r::;:::: . Maria Flalho. gus, deVld? aos se~ls multi · HEN.DA YA, 10 (Espcc.ial para U'LTIMA- HORA 

A classificação foi organi· ::'''~.) - No Carlorlo do Saco dos li· plo~ que.[~zer,es, oão pod~rá O ESl ADO) _ . O governo es 
z/lda pela Commissão de Em· ,?~. móes, estao·se habilitando para casar viSItar o RIO U,rande do ~ul, panhol nomeou o general J\\iaja 
c iencia da Fllzenda e ratHi- o sr. Luis Custodio Vieira e srlla. em I\tar:ço prOXlmo, como fora commandante chcle de todas as 
rada pela Divisão do Func- Isabel lima Maciel. annuoCtado, fôrças republicanas de terra , VATICANO, 10 (Ur. 
r.ionario do DASP. "'. m~r e ar. gente).-Esta manhã, js 

BERLIM, 10 (Especial para 5.30 horas, expirou Sua 
No unuo que acaba de fino OLHOS CANSADOS O ESTADO) - O pastor Miil · 

dar foram superados todos os envelhecem o rosto... 
Dr. Pedro (st2110 Santidade o pape Pio XI. 

Clínciciruar~ieC'dia'co o ler. chefe da Igreja Evangelica 
do pok.r (lU do brldq••• r.~ont••

mais altoR indices alIJançad08 Muita. veu. cr: vi'!'ta lixa r.a loçro U V' ... Alemã e substituto do pastor 
por São Paulo, em materia TOlnbenl o lu ma irrUa OI 01h08. Nuo Foi ferido á bala 

de construcções: 8.42:5 casas das molestias da cabeça e pescoço ~\e~~::~I:td~U~O s:eu a~:r~t;:~
•• p: lv• • por luo, do "eu melhor 


construidas, com uma área rl~~e.!'a·a. ootto. do Lavolho d.!.'con

o••Uanam o confortam os olho• . ESPECIALIST A EM Igov€rno, por ter pedido aos Acabamo~ de ter oollclll 

de 722.000 metros quadrados! I OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS crentes, durante a crise de Se· de que foi mternndo•.em eB · 
As médias foram as se Consultorio: Rua Trajano, IH lembro, que orassem a Deus lado grave, no «Hospital de

guintes: 702 predlos por mês, 
Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas pela manutenção_da paz. ~a::~ 1~~:::~' F::re~I~:~:~:!J':;

~~r~~rd:i~r:b;i~orr llora (8 , tUIU.~ '-~4~3---------------"l'iV~--:6~-' BRUXELLAS,10 (Especial á bala, 

o Sabão 

~~"IBaE. ESPECIALIDADEII 

DEWETZEL & elA. ' ]OINVILLE {Marca regstradal 

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA F'ACILMEN'rE E COM RAPIDEZ 
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