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O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

Director·qerente: Altino Flores 

. . . II 	 quia, n~o póde ser exhibido I Foram approvados novos ho ' 
ANNO XXIV _ Florlanopolrs-Sabbado. 11 de Fevereiro de 1939 N. 7588 em temtOrlO francê~. rarios, estabelecendo trens de 5 

. Em Setembro, fOi tambem em 5 minutos, entre as esta' 
prohibida a exhibição de um çôes de Madureira, Bangú, e 

Um artl-go d.eA881-8 "hate,aubrl-and ~ff:~~i~in~~~'&~:\~:~~:I~:~:r::!i:~ :d~:~l'
.- U 	 nemas amerIca~~s e IDgleses. ! Rio, 1! _ Trazendo n!!mero . 

«Plinio Salgado nâo é mais desle mundo)) 
Escro\'endo sôbre a liber- I tylCS. Póde acontecer que o Itulio Vargas prefere que tO- Iem adjectivos terrilicanles acêr

lação do sr. Plínio Salgado, 'lwartyr l'urja no seu caminho dos os BrasileIros dansem, e ca do destino qu~ seria dado 
observa o jornalista Assis insi8tente, procure o cal· não tenham motivos para ao chefe nacional. Que iria ol), 

Chateabriand: vario. Há vocações massiças combater o seu doce consu- regime fazer desse correligiona
·Restituindo Plínio Sc..lgado para o sol'l'rimento, como há lado azul. Por isso, combate rio amuado'! Si Getulio Vargas 

á liberdade. o govê rno de obstinados da dôr, qUe SUl'· o martyrio como o inimigo se chamasse Adolpho Hitler, 
Getulio Vargas perfilhou a gem diante da vida, muitas mortal da sua República. não hesilaria em nos dar uma 
sua velha technica de Dada vezes côr·de·rosa, pedindo «Quando Plinio Salgado foi edição americana do capitão 
(azer para não defumar mar- lél e destillando vinag'l'e. Ge-. detido, os iornais abundaram Rlihm e da noite de 30 de ju 

O «Cirande Hotel»1 
tem sua história I 

Rio, 10 - O Graode:Hotel, 
que ontem [oi o 8 0 vendido 
correr do m!lrtello, tem a sua 
história. Construido em 18[1:J, 
tem largo periodo de sua 
existencia ligado á vida po· 
lilica do pais, principalmente 
pela pl'elel'encia que lhe da
vam os politicos mineiros. 

No Grande Hotel, hospedOU-I 
se em 18!l9 o presidente 
Campos Salles, que alugou 
todo o segundo andar e ali 
esperou o dia de sua posse 
na presidencia do República. 

Tllmbem do Grande Hotel 
saiu o presidente Arthur Ber
nardes, para ler a sua plata· 
forma no alJtigo Clube dos 
~!~riOS, hojtl Autumovel Clu-

Até 1\J30, o Grande Hotel 
ainda era o predilecto de mui· 
~~a!dO~it~C~sI!8ed:~noAl~eldo:~:, 
dencia do seu 	nrestigio. 

..o Hotel era de proprieda·
de de um rustico e analoha
beto português, Joaquirr. ua 
Silva Sá, que, ajudado pOI'

~~~i~~a~P:onnhs~i~~i~ f:ze:~ ~~: 
tuna calculada em 12.000 con
tos. Quando Joaquim Silva 
morreu, não esqueceu a com · 
panhefra de tantos ann08, e 
que preparava os quitutes 
dos menus; deixou·lhe ulna 
pensão de 5()()$000 e um !Ire· 
dio.Mas outros herdeiros com 
isso não concordaram e de-
ram-Ihe apenas umll mensa· 
IIdade de 100$1)00, com que
ella vai vivendo até hojtl. 

IstU trlstet mllll amOr!
Tell 1Jr0DcIIUet 

..lá CO. lOIle 

I' lei de los.o Senhor,

.6 	le Illva O IlOITBITUSSB! 


FI'z-'lm a sdud"çã" 

'" U ... 

Fasci.ta 
Belem, 10.- O sr. Augusto 

Borboremll, juiz (\a 5a. vara 
criminal, cumprindo uma caro 
~~ Pd~cÊt~~~od~!f~daT~iJ~~~i 
de Segurança Nacional, dará 
aUdiencia, arim de serem qua

~~:~t~~~~~~~;r~~~~~c~l~~
dia 7 de Setembro último e 
lel~o saudação fascista á ~an . 

_ 

_. 

DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA 
__ DE __ 

J O S É M A RT I NS1088 

TELEPHONE IUTOMATICO 

R U A B O C A Y U V A, 1 4 6 

A melhor lenha e a mais barata! 

_ ~~_._.___• :IOv.-23 

U 
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ma visita pouco , co e os originais de unia em ple~iscito, qual .a fórma com o govêrno de Burgos 
desejavel exlstencia de Jesus. de governo que prefere.. para lazer a paz.VARIAS 

CmADE DO MEXICO, 	 Plinio ~algado não é, por- ••1••••••••••••••••••••1•• 

de dois cruzadores ita-' . regaço o I o o omem. 
lianos a Acapulco, o sr. . As lG d horas d'd hOJ~ S.j.l'á Aqui, na terra que lue resta • 
Lombardo Toledauo, pre ~~~~~urap~~ n~rCl i~~:rv:'nt~; é um par de remos, para. agir • 
sidente da C. T. M. (Con · . ' p' R com os braços no secco..lederação dos Trabalha !edel'al, a « onte Nere u a- Tendo remado nos oceanos • 

f mos. . . . rumorosos da Opinião, agora
dores i\iexicanos), ez 11 As festas. em regoslJo ~Ol' se limita a remadas largas. 
segui~te declaração : . ~~sJ' :,a e%:te2~m~~:~sc,o~~ar~~ entre as paredes do quarto.
no·D;;:~:~o~es~~n~~~YIL. banquete no edificio Dom de banho. • 
dade por essa visita». 

O sr. Tcledano enviou 
~:~l~~~ze~a~ \3~f~es i)i~

C 
líadas á . T. M., para 
que usem no braço es· 
querdo UIDa bra~~adeira 
preta, e, no direito, ou· 
tI'a, com as côres da 
bandeira republicana es· 
Pp~~t~~lt~' ~~::t~a si~na~r~~ 

d f . 
sença os asclstas em 
Acapulco. 

Além do mais, orde · 
~~~li~~~aa ~:::;~~!a ~:~ 
ja hasteadll em Acapul · 
co e na capital do pais 
ê~ ~~d~to~::~~~:~s ~~ 

d 
~~~anoor~~xi~~~manece-

O sr. Toledano sallen
tou que, si os mari
nheiros italianos fizes
~~~, aq~~lt~M. P~~~~~f~ 
as medidas adequadas. 

nho. Getulio Vargas, entretanto, 
IIn1l0 possue a vertigem do san

gue. Plinio Salgado vai ser, por 
. isso, encadernado em marroquim
~~~~~ia~~. «:;~a~~s i~~rig~~mPdo~ cebendo a Imprensa, na mo. ~~~cs o Paraguay g 

politica de jerusalem, sob o con- desta casa de L,: Perthus, em 1----- -----
sutado de Poneio Pila tos. Deus q?e todo ~. gabIDete se reu- Continullrli I ruiJtir 

me defenda de avançar prophe' nm, o sr. Alvarez d~l Vayo, 

cias Mas que livros interes- ministro das Relaçoes Exte· . 

sant'e' elle não nos trará do r1or~s da Espanha republ\~a- LONDRES, 10 - O embal
seu c~nvivio com a judéa e a na, mlclou suas declaraçoes xador da Espanha neRta ca
t I com as lIegulntes palavras: pltal declarou que entre o 
erS~~~~d~ o «Diario da Nol- «Nem tudo está perdido, pois govêrno espanhol e o gene

te» de ontem Plinio Sal ado a zona sul não se rendeu ral Franc~ n.ilo se entabola
se 'retira á pàz bucolic; de nem desQja fazer a paz em r,!,m negoClaço~s ~e paz, quer 
uma fazenda onde irá con- s~pa.rado. O g~vêrno da Re dlrectas quer IDdlrec~as. Ac
cluir a sua ~ida de Nazare- publica está disposto a .ces· cres.centou que a .declsão do 
no Na casa onde a argucia sal' a guerra sob a condição g.ov.erno de c~ntmuar a re
poÍicial deveria encontrá-lo de llU~ a segu~ança de to- Sl5tll' será ~pphcada. . 

e a re orta em fixou' dos seJa garantida e os es- O embaixador espanhol 
~eq~efinitivoP foi ~m par d~ trangelros pOSSAm deixlI:r a desmentiu tambem o . ~oato 

o com ~s quais o che- Espanha e que immedl'!'ta- de que o general l\I1~Ja .te
~:~oSSigma operava em sêc- mente o povo possa deCidir nha entrado em negoclilçoes 

Joaquim, daquella cidade, e,	 . 
ás 22 horas, baile orrerecido. 
pela Prefeitura, no 'Clube 29 Em Argel varios navios. 
d~ Junho.; e amanhã, de da esquadra francesa • 
mIssa solenne ás 8 horas, • 
chul'ra~co popUlar, no.Campo ARGEL, 10 _ Os cruzadores • 
d.e ~vIAção local, ás 12 ho- .Algcrie». cDupleix., «Kersaính 
lfiS, Jogos de futeb.ol, á tarde, e «Cassain> e o desiroyer «Mai!' • 
entre ." ~ul CatharlDense» .e tebreuse», sob o commando do • 
.1IerClho Luz.! daquella CI- vice-almirante Abriel che&aram • 
dade, e «~~enl'1que Lage», de a este porto, onde pe;manecerâo • 
La~ro Muller, ~ -CIPo, de até o dia 15 do ~orrente. • 
ltaJahy, e queima de fogos No porto já se encontram des
presos e soitos, á~ 20 horas. de ontem seis hydro.aviões que • 

.Do sr. M!,rcohno Cabral, escoltava 11 os na vios. • 
~~~~~e:~e(e~~~80dod~~~r~:oó I • 
seguinte phonogramma: 'Tu-I D- _ I. 
barão, 9·12-39. - Director d'O lVerSOes. 
ESTADO. - Fpolis. - Tenho 	 • 
elevada honra convidar vos· --- --- • 
:~c~: Si~~alla~si:~lrco:::!~: (INE ODEON - A's 17, 19 e • 
em regosijo inauguração Pon- 20.30 horas, cO aylao mysterloso-.. 
te sôbre rio Tubarão. Atten- (INE REX - As 19.30 horas,. 
clo~as. saudações. ~a) . Mar- ;~h~~e eellaSjo~~~I.suspellam», 4 de- • 
colmo Cabral, 	 prefeito». (lNE IMPERIAL _ A's 17, 19 e • 

prOhibidO na França o ~ ~ 
fll",!e «Refugiados de Carnavalescas ••• 

. ! hOJe e de amanhã» 

Paris. lO. (U.P.) -Soube·se T I t' 
que o sr. Bonnet, ministro :las rens e ec riCOS para O 

1Helações Exteriores, informou Carnaval, de 5 em 5 
ao ,escriptorio da empresa minutos 
. March of Time>, em França, Rio. H-A administração daIde que o seu filme «Refugia· Central do Brasil concluiu as 
dos da bóje e de amanblb, providl'.ncias para que a popu · 
que irata do problema dos re- la~ão do Rio tenha facilidade e 
fugiados da Alemanha, Espa· de transportar durante os dias 
nba, China e Tchecoslova· consagrados ao Carnaval. 

sos passageiros, che&ou, ontem, 
o transatlantico cArgentina>, daDr. Manoel Pinho Frota da Boa Vizinhança. 

Doenças de senhoras. Parlo. 'Os passageiros desse transa' 
-Vlao urlnl!.rlas-OperaçOea- Ilantico que aqui desembarcaram 

CUnlca médloa -Testa são quase todos turistas, que
de glandulas endocrlns8. vêm atlraidos pelOS festejos do 

CONSULTORIO: Carnaval carioca. 
Rua João Pinto, 13 (sob) Entre as pessoas de relê\'o 

Phone 1595 que vieram visitar o Rio, nota 
RESIDENCIA : se o conhecido millionario nor-

Rua José Veiga, 186 te.americano Ray P. johnson,
chefe do consórcio Borg \Var ' 

PHONE 1.19!) ner Corporation, detentor das 
70P. maiores fábricas de refrigerado

res. O magnata yankee veio em 
Cessarã a guerra sob companhia de sua espôsa pas

condições sear, devendo este~der ~ sua 
PARIS, 10 (U. P.) _ Re- ~xc~rsao até ao C~II~, v~:t~~~i~ 

• 

PAIRA SOBRE OCORICAO DO POVO BRaSilEIRO, 
•
• . . . .• 

devido á esialisliclI pavorosa da mortaliaaae occaslo- • 
nada pela .Syphllls, que mata em cada 4 minutos um 
Indfviduo em lodo o palz. E' preciso reagfr. Salvemos • 

a nossa geração I • 
• 
• 

E' o depurativo de confiança para combaler a Syphllls • 
e o Rhe Imatlsmo. E foi adoptado 0lficl31mente no • 

Exercito como p'rova a requisição abaixo • 
laento de lodureto. • 

• .M~t.~. f'\,{_I ... 	 •m.._._"- uml." 
UIIIII' ..WlIII UIIIIIu.u rllAllllGloliUlIW 111""", • 

_ ...._ 24821. • 
~ .•_ cr,. ~ J?_. ! ta ; • 
,;111' ~.p. 	 •10-...,.-. ...~.~.~.w!- .. :~~'õ;'; 
~ ~ . :::; ~c.'_~ • 

~_ 	 . ", '." •
I~ 	 •• 

~ ~~~'<It" • '9V-- .>;Il • 

_ ~... •
rLy'~;a. 

• 
VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á venda • 
contendo o dôbro do I1quldo e custando menos • 

20% que dois vidros pequenos. • 
• 

O 	 «.AIP~e~:}i~.terdeu ~~a~.8;~L.';:· ér:::ã:g::: EM CASO DE O·'UIt.'I;<~. I A'·· 
RecI(e, 10.-Arrlbou .a este miação de estudantes que , . c , , " 

porto o vapor hollande;s «AI- pugna pela cultura Intelle- ., . , ,.. , 

Os membrosda Associaça.o 20.30 horas, «Um tenente amoroso».•••1•••••••••••••••••••••• 
Cultural Luis Delfino farão 

deua n~clonal e ás autonda- pherat», que viaja dlrecta· ctual, moral, civica e physica, 

dei. Ap08 a qualUlcação. se- mente de Hamburgo para o tendo com isto como fito, a O B -I I' 1 d d EE UU 

rão ouvidas as testemunbas Rio ~e Janeiro, e que 80lfreu elevação do nlvel cultural da raS1 es ara ao a o os . . 

de defesa apresentadas pelos avar~as em alto mar, tendo juventude nor~anopolita.na. WASHINGTON, lO _ A'lque se poderia nutrir, quan-I Respondendo a várias per. 

accusados. perdido uma hellce. .Merece, pOIS, o apôlo e a 811a chegada, o ministro do to aos Alemães, estaria em gunlas dos jornalistas presentes 


aJud~ de todos aquelle.s que Exterior do Brasil, sr. Os- relação com o que eventual- e commentando a possibilidade
I D J dA' OLHOS OUVIDOS desejam o engrandeCimento waldo Aranha, deu uma en· mente possam fazer aquelles duma guerra ideologica universal 
,. 010 e rauJo- ' , da nossa terra. trevista collectlva á Impren· que. eltão no exterior». na qual as naçOes democraticas 

NARIZ, GARGANTA sa. Dlllse ainda o 111'. Oswaldo tas totatitarias formariam os 


Relerlndc.·le aos Alell:lães A~anha que o Brasil conu.\ campos oppostos, o chanceller 

Eip.clall.te do Cantro d. S.úd. - A.,lltanla da plol. s.n.on N.o esta' negoc'lando residentes no Brasil, o mmls- nua a manter presentemente brasileiro declarou ent:!o que si


1 Consultas dlarlds das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 um~ rendição condicio- ~~~ ::Cl~~r:o~u~o::~':o g~~: r~~~Õ:lo~~~sa :~rs~:n~:i!ll~ tal acontecer, o Brasil estará' aJ 


nal manlcos, há numerosos ca· tarios, mas accrescentou que, lado do~ Estados Unidos e lu· 

PARIS, 10 (U. P.) - A em sos em que estes não sym- visando conservar a tradicio- tará uRlcamente pe.la c.onserva


baixada da Espanha desmen- pathizam com a8 Idéa8 na- nal lórma democraUca de go. ção das tradicionaiS formas de
Or. lrminio 	 Tavaf8s - BUUIDOS. _RIm. BARBAIIg tiu ofllcialmente que o generat clonal·80clalistas, e conclue vêrno, não consente que gru- govêrno amerIcanas, nao proC\l
Cirurgião-Especialista Asslste:nte do prol. Sanson Miaia esleja neguciando com o por revelar: pos elltrangelros estabeleçam rando absolutamente assumir 

Con••lte. de. 10i. 11 • de. 16 i, 18 - Joio Pfnto, 7 1Ob. - T.1. 1456 ge:leral Franco uma rendiçl!o -Nao recelamos 08 Alemães partido. politicos de nature- compromiSlos com potencias e~!e 
:..._________----------....:.condicionaf. do Brasil, e o unico receio zatotalltarla. ropfas, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Eip.clall.te
http:nor~anopolita.na
http:Pon-20.30
http:futeb.ol
http:Fasci.ta


y o r-STADO--'Sabbado . 11 de Fevereiro de 1939 

ROSSIo homem que chamou a Fran
ça de "pequeno país sem glória"Homens que .PARIS,.? ~U. P.) - Annun'l para uma priSã? em Nancy. '~andarú o sr. Marcus, princi·

Cta·se olflClalmente que o «Ora, Nancy e a séde do paI auxiliar do sr. Ross nas 
<~~elldcr» 3uton0ll'!ista. als3.- tribunal militar da 2011 Re.gião, suas acth,ridades sepa.rfttistª~trabalham Clano sr. Hoss, fOI detido no e pôde.se portanto avahar a e admitte a hypothese de que 
dia 7. natureza da accusação que ' esteja tambem preso pelos

As autoridades recusam-se pesa sôbre o conselheiro mu· I mesmos motivos que deter-
Se Y .S. t'.:'C]U(, (,("H-~e d I?' tomar 1wnt~n•. á nOi l ~\ :l1llC:5 de <h )rlllir. d:..ta~ a declarar as razões da pri· nicipal de Strasburgo>. Iminaram a detenção de seu 

('c,lh('r(':=> (das <1(" l'Il;i) d~ Ventre-Livre em llH' lO .:opo rlc agua , ll'J.cl são, em vista do seu «cara- O jornal indaga ainda onde I chefe. 
e-s.quC'ça hnj\". cter militar». 

Tome dl.1 a:-: coih0t"C' :-; tle Ventre-Livre h,~jc, Ú nüit f:> . aTltt:.~~ de ir para 

ri cama. <rt~e ar<1anhã p~ s~M. d. (\ fI1ia h('Jll e trahrdhará COil1 prazer. 
 STRASBURGO, 9 (U. P.) . 

A prisão do leader autono
?\n:, l';I : Z (,~ :11~Ü!; ad('...ntado~ (10 mundo os ht)t11('1l"'; ('!'õfi):"(:a<1o:; fazem mo alsaciano Karl Ross pro


as::im . pnrqut' tr~balh:.tln Iit'lll dC":-i('Anço e preC'i:::aln te .. (} duziu viva emoção em toda a 

iii.t;,,;~ \inn::;. ü G:.!~ d:-". o:) haç~. ()~ ri!1~ . ~ e"be,;s . I ) !'a !1~t1('" t;' n~ 

Ire~ã~~iSãO foi enectuada pc . 
la policia no sabbado, mas 
sómente no dia 6 á noite roi 

Ht:n"v."; c I) ( .. ..r:1.,;·,, ' . ! 'i'~ ih~ipa1m&nt~ ') t·Oi"~ ...ã n . :.:.(' mp:'c e m j'C'rft?lL:t saudco. 

Ventre-Livre 1n nilit.'& a.s 1.:<t111adas 111t1:-;(, HlarC'~ do e~tolllago e 11lt(':; ti  constatada a ausencia de 
Ross e não foi sinão na 


,'C'r,tatki r!l:';' n,~l('nl\~. (l'! (' iào i!randc illall'all SRTH ao sanà!l1'-.:<.' ú:; arteria~, manhã de 7 que se soube do 

!if) fi:';:ltiu l' l.'a~:"), ;i !wlc t~ ~tns ol11u :o: . oi cab("~','a e ao:; ncn'o:-: , ao CI)r:h;;'iO facto pelo communicado di· 

\!ll'inl'i!Ja lnH't!!'" ~ll) nll·a~· ~ll 'l. rins C' li. todo::; os Ol'gãu:-; dlJ (:Oq)I), vulgado em Paris pelo minis · 


tI'O do Interior.
Tv11le Ventre-Livre ho je. ;'t noitê, Karl Ross, naSCbU nesta 

cidade em 187R, de pais cem 
l ..C'mbrc-sc ~(-,lnpn" por cento Alemães, tendo TRONCOS FORTES 

estudado nas Universidades 
Ventre-Livre n:1o é pl1 r~allt.e de Strasburgo e de Fril:JUrgo, o NUTR!Oi'i e pa :" c e foi lideI' proeminente do c c n::o r,umal ]Co l') q;:~ (.l 

movimento contrário á ano s&i\'Q ti pa:n a;: a~ ... <.,; .,~ 

nexação da Alsacia pelaTt'nha Sa1l1pre em r-a:-:a o~ " 1foncr;s lori <!~ : ':111!''':; 

ai;,,:,ull ;-; \' irlro~ de Ventre-Livre nu vid o ':~' Qei(l l ('(,):1 1(. ; , ..: C~: : :! ~ C' c ' a França. 'lida h , ll,: U l :0 SGO o::; 11:',:1:' borro l'1! (·to ~:-;',:!:; lII :n:,: tlloE- , 
aprove it ,,:vÕiis: na PIIII\5 ::(: (ió,~~·jhC':; i;~),rH!On 

011\0'5 1I0 !' dao as OlodE.'::a!. O NUTHlON t> 0 '/e!(j ~-: 
Com a ascensão do nazis

mo ao poder, na Alemanha, da :ei com q\: .... "e j au-,! : ~ G!'. C!Eõ: ! O ·Ud l:l:.C ch i.:, i,_,- .: !a 
esposou francamente a causa vrui :!lin!;. cOIlj;tnt c:;ooE>:õ I. ·~ ' <.' I :,1oni:;n:o' C ~ ... r: ' ; u p !.,;:. 

cessaria.... ao C'on lo:to d ~l phúlo p. Co ,:Hs;! [}i .' ('O!aiJ-:g.alemã durante a crise tcheca 
• ~i&l~ncio : c:c u' g~H!'.:: a em su o IÔ:lTIu :, ) "U ...l ;(.-.:,:,e atacou violentamente a e nes c'..:mslilUiC'm o h,l:no, o viqo r '(tl~ lai1"1 (.lO~ :1!W::'

França, «um pequeno pilí~ 'lida0. UlL i q\lE! uUOUliuJ ~ ',;ui",.:. d", :" l:;:;::ç!; c ... J~, 

sem glória•. que plodu2.. g l~a empob:ed ae. ao:. !ier· 
FOJa ql:e as arvo:.e); ~e· ".010 ol:mlacic:s, c 1000ck:::al 

Iam lorle•. quando a nalU, tem. lo dct ~ss.QoS ,",l;;II"I ~JP. :"~Moellmam tido no sabbado em compa ,.:z:o 1.16o busta, leçQrr~'se ' 

o dr. Djalma Soube-se quc Ross foi de
nulrili '/()~ i :l disp í:I150''' <: ~Não ha FERIDA que resista r communica a seus pre nhia de um professor alsa J;!O ':a~@p". ao equi1ibllQ do oJçani~lho,J 

zados clientes e amigos que ciano, chamado Marcus. se· 
.0 uso d. estará ausente durante to gundo se acredita, por mano 


do o mês de Fevereiro ter relações com o serviço
CALENDULA CONCRETA secreto estrangeiro e por ata· 

a melhor pomada para feridas, queimaduras e ques contra a França. 


ulceras antigas Vende-se uma casa Ignoram·se ainda detalhes 

Não llOnfundir com a pomada commum de Calendula. há um anno construida, si- sóbre as accusações existen· LÃ E CRINA DE ANIMAL

Exijam CAT,ENDULA CONCRETA em todas as tuada a rua Piazza (Estreito), tes contra elle. 
pharmacias. com 450 m2, tendo água e O referido jornal accres- CERA E MEL DE ABELHA 

óssa sanitaria. Tratar á rua centa que os rumores da Compra·se qualquer quantidade, paga-se o melhor preç.o
Depositario nesta capital: PJ;IARM. S'fO. AGOSTINHO Tiradentes n. 3, Florianopo- prisão do sr. Ross foram com do mercado. Enviar amostras e preço para ,101\0 DAPRA.

Rua Conselheiro Mafra-16 lis. pletados p()f nova inrol'mação: Rua Sta. Ephigenia no 97 - S. Paulo - Enderêço 'felegra
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7_____ 30V 23 o sr. Ross lôra transferido phico Daprá - S. Paulo. 

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

~om~~~~ qCl ma~~G~Fa~ o u"~~a ~iyujaa~ã~ ~ü~ & ~&~a 

~au~a ~9~' f&~~~~G ~9~~ ffl~9 
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-se do que expomos. ..

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

seDAS: Iflló p/Mosquilelro, larg, 4,60 . mt. 12$000 Camisa Socega Leão, para rilpaz uma 4$~00 

Seda IlIçonné desenhado, lod8S a5 cores mt. õ$200 CAMA e MeSA: Capas de borracha impermeavel p,ra homem uma 83$000 
Sedll façonne, desenhado, arl. puedo, 20 cores « 6$000 IColcha de seda p/casal uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 
Scda façooé naturill de 12$ por 10$500 Colchll de pura seda p/solt~iro 65$000 Ternos de casfmira para homem um ,)5$000 
S2da granifé nas coreI! modern~s . mt. 12$000 Colcha de ~2da c/franja p/casal 41$000 Ternos de casem/ra para homem, optima confecção um 55$000 
Seda Bomberg p/camisa 10$000 Colcha n seda c/bico p/caslIl õ6$OOO Calça de Brim para homem uma 8$500 
Seda Xadriz, art bom 7$00(1 Colcba d2 fustlio C/fllJOja riclIsal 14$500 Rstojo de chicara j3pOne!a para café um 8$000 
Seda Xadrez miudo de 10$ por 7$500ICollha d2 fuslão c/franja p/solteiro 11 $000 Bstojo de chicara japonesa para chá um '5$000 
Sedil Laqué em tCld~8 aI! cores ml. 5$000 IColcha d2 bico p/casal l!í$OOO Apparelho para café um 32$000 
Seda nlilDipild~, bonitos de~enhos dt 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/soUeiro 11$5001 Apparetho para chá um 45$000 
S2da plnlada a deo (l?ecl6me) mt. 9$500] Colcha branca arl. superIor p/cél5al 22$000 Pasta de couro para colleglal de S$, 10$, 12$ e 13$000 
Crepe Romano IIzo, larg. 90 ctnt. 11$000 Colcha branca p/casal 15$000 Maletas fibro'ite para coleglat de 4$000 e 5$000 
Crepe I?omano listadl', ulllma moda 12$000 Colchll br~nc~ p/solteiro de 11.\1i e lõ$OOO Malas para viagem de 18$, 20$, 22$ e24$000 
Orgllndy d2 seda lI!tado. Novidllde c 15$000 Colcha reclam2 em diversa8 cores 6$000 Sombrinha de seda e linho, arllgo garantido uma 22$000 
lusey de s2d<l, larg. 1,40 • 11$600 Cobertores escuros, arUgo de primeira 4$800 Sombrinha de tricoline listada uma 10$500 
Seda Petit-pois, art. natural 9$000 C"bertJres p/bêbê d2 6$, 6$5 2 7$500 Sombrinha de triccline listada, artigo superior uma 12$000 
Seda Cloqué IIrt peslldo • 130$000 Morlm Taubaté. Hclame peça 28$500 Sombrinha para mocinha um] 80$500 
52da Mlllk, c I lã, alia moda « 16$500 Morlm Flor do Campo 280$000 Sombrinha com franja para criança uma 11$000 
Sultantla de Redil 65600 Morlm Oficial 105000 Tapetes para quarto um 12$500 
Tafelá IIzo, pura !2dll « 140$000 Alvejado enlestado, largo 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13$000 
Velludo de S~da Chiffon f'rIlDtê, de 45 por 39$000 AlnJado lamillar, encorpo e 12m goma 14$500 PÓ de arroz Royal BrÍ3r, pequeno um 25800 

AI?TIGOS LEVeS e DIvellSOS AlveJrdo ford, art. bom . 12$000 Baton Michel, todos os tons um 25500 
Tecido estampado, Peter·Pan, noYldade mt 4$500 Atgodl1o fDfeslado, lllrg. 2 ml. õ8$000 Pasta Kolinos uma 3$500 
FustAo Fant1l8la,2Dfestado 3$000 Algodiio enf2slado, IlIrA'. 1 mIolO d2 õO$ e õ4Sooo Pasta Alviyente uma 1$500 
Linho liso, typo Rodlé 3~9oo A!godlis SuperIor 14, larg 90 cenl. Il$OOO Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo linho eatampado 2$800 Algodiio OS/220 12$000 Babadores de orgaDdy bordado um 3$000 
Cachâ branco, IYPQ linho 4$500 Algodão lI!!, arl. Sfm gommll 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VolI bOrdado, art. moderno 5$800 CrtlOne branco Royal, Iypo linho, larg, 1,40 ml 40$000 Suspensorio de couro um 8$000 
VolI estampado, drsde 1$000 o metro Cr210ne branco I?oyal, Iypo I:nho, largo 2 ml. 5$500 Suspensorlo de seda um 9S0i)() 
Organdy e.tampado 5$000 Cretone branco Royal, Iypo lIoho, ldrg. 2,20 6 $000 I?oupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqul.dte estampado 4$600 Cretone de cor, IlIrg. 2 m'. 5$800 C6pos de bakflite um 3$500 
Tobralco CI desenho mludo, cores IIrmes 4$000 Crelone d2 cor, larg. 2,20 6$500 Suadores p/vestido, novidade um 2$500 
Linon lizo, todas as cores 1$300 Aloelhado branco noisslmo, larg, 1,60 90$000 Camisas de jcrsey, artigo perfeito uma 100$000 
Llnon estampado 1$500 Afoalbado brilnco lavrado 6$500 Tussor de seda plterno mt 12$000 
Foulard p. klmono, arl. opUmo 5$000 Aloalh~do de cor, arl. Superior 5$000 Li em novelo Prklm, todas as cores um 1$300 
Crepon p. klmoDo, largo80 cent 2$600 Aloalhado branco e d~ cor, IJrg. 1,40 3$800 
Cbtllio encorpado 1$500 TecIdo p/ guardanapo, ll/rg. õ9. cent 2$800 Recebemos tambem um bonito sortimento de Bolsas e C.f· 
BrIm infllntll, todas as cores 1$500 AI:>lIlbado p/mesa, Damascado um 240$000 telras, os typos maIs modernos. e que vendemos por preços 
Crelooe·chilAo, art. auperlor 2$200 Guarn'ção p/jantar (I40x140) uma 15$000 de ocasião 
Opala em todall S8 corei 2$000 OUllrnlç611 p/lllnlllr (l40xI80) 19$000 Meias para hcmens e senhoras, possuimos o maior 50rti
opala typo SU11l80, em lodllll a8 coru 2$800 GU!Jrnfç60 p/lantllr (140x'i!30) 28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. 
Tecido p. reposteiro, larg. 1 ml. 6$000 Guarnrçiio c/duenho de- frulIII!, core3 firmes 26$000 Milhares de ourros artigos que nos é impesBivel citar, 
Zenr lI.tado de 1$5 e 2$00() Guarnlçlio p/jantar, arligo de r2clam2 lÕ$OOOlleSlamos vendendo esle mez por precos de assombrar. 
Tricoline IIZI1 2 lIstad/!, cores firmes 2$500 Jogo de renda p/qu~rlo (7 peçd~) 320$000 Compre quanto antes, - Que são somente 30 
Brim collcglaI 1$500 1011'0 de r2nda p/quarlo, arl. 2!p~cial (7 p~ça~) ~2$000 dias para a maior liquidação realizada em 
r~r~:/:':~~~'a~o::!c~~:1Il !:~ S~~~Ollbr~~C:;n~~g~e~~:ohada de 24$ 2 ~~t~ , Florianopolis, 

T~cidG p/colcb60, IlIrll'. 1,40 4$000 Puro linho braDco marclI do!s zeros, larg. 2.20 ml 28$OOOj O ASA D A T TRA 

TOlllhlls de roslo, de 1$2. 1$5.2$ e 2$~ LInho braoco, largo 1,15 14$~OOI ) L.
ig:I::: :~:~:~ ~~·:~:e. p/blabo uma de 6$& e ~~:ggg C.mlm ~!~:'R~~C!?~ar~ ~:!~OS PARA HOM~:~: 11$000 RUI Felippe Schimidt. 19 
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o ESTADO-Sabbado. 11 de Fevereiro aEl 1939 

o problema do trigo 	 CURIA METRO· 
Porto Alegre. 9 - A com	 Meia volta I I POLlTANA 

pra de trigo nacional continua 

prendendo 3 atenção de todos PERPIGNAN, 9 - Despa Fallecimento do Rvmo. 

os productores. Em meios oHi· 
 chos rebeldcH ioformam que I 	 pqdre Nicolau Schaan
ciais e fav oraveis á protecção 	 nacionalistas enas rôrçasPensa0 Guaranyao trigo nacional, há informes traram sem resistencia em 	 AVISO
de in teressados no desemvolvi- 'li 	 I Flgueirll, ontem, ás t8.30 ho 
mt nto da producção do nosso 	 Cumpro o dever de levar ras. As columnas navarras 
cereal , adiantando que se pre  á rua João Pinto, 54 	 ao conhE'cimento dos Revmos. commandadas pelo gal. Bau Sacerdotes e fiéis do Arcetende criar ambiente en tre os tista Sanchez. com as ban
colonos, afim de desanimá- los 	 bispado, o Iallecimento, nadeiras desfraldadas e ao som 
no proseguimento !la cultura do Fornece marmitas a domicilio 	 tarde de 4 do corrente, na das bandas, occuparam a an  residencia paroqUial de S.trigo. tiga capital provisoria do go  IO govê rno federal está scien  Pedro de Alcantara, do Re 
te do facto, pois, ainda ante 

Cozinha de la. ordem vêrno. 
As tropas italianas, que

ontem, no Rio de Janeiro, os acompanharam o avanço até 	 • PhY.ieo,T;:,~i~~h~:h::~~:;: ~:~~i~ad~ea N:~[!~~asc~:~~~
ASSEIO -- PONTUALI DADEminis tros do Trabalho e da A as portas da cidadp, tiveram 	 - um gra nd e di~pcndio de Iquis. 

gricultura estive ram exa::1inando 	 <ner,i... Essa. oncr&i•• pro. Padre Schaan, que ingresde recuar por ordem ele Frllu · 
a necessidade de ser exercida 	 Preços: co, de acôrdo com a pro ~:::Iq~:r c~~::o;:~::ml::;:; Id~~:~P!~~~~di;g:s:.~~~8 19;~~uma fiscalização ma!s rigo ros~ 
no sentid o de se tornar elfecti Para í pessoa 65$000 messa ieilll pelu general á tedo. o. ob.taculo. d·.... nos, o cargo de Coadjutor

França, de que ellas nuo tePara 2 pessoas 110$000 	 pha.e d. vid.. Inclua dia- da paroquia de Itajahy, ondeva a obrigação, por parte dos rillm permissão de se appro  riamente no, suas rerciç6co multo trabalhou em pról dosnossos moageiros, de adquiri r xi mar da tronteira. 
trigo nacional, nos termos da Aceitam-se pensionistas a 130$000 	 ~~::.~otr::t::.·:~~~.d~:~;:~:d':; interesses espirituais, e, des 

com a M AIZENA D U RYEA de 1930, o lie vlgario de S. T~ae~~fh~:o rtaria do ministro do por mês 	 VENDE-SE ~a~~fg~: 
- o produc:to mais nutritivo Pedro. onde, apesar dos en

q ue se conhece , u m verda. comodos que há tempo lhe 
i OV,.....:!2~-! I~a ~u~es~~~!\~~n\!rr~ deiro Il;crudo r de vinham minando 11 saúd e, 
mu9ta~~~~;n~e:t~~~~\~~~:~:;I:!~ --lt~--------------..,3"".. ~out~~t~~ c n cr&i ••. 


augmentar a producção do trigo ----------- -------- - 0 . 0 61. fazendo fuodos á Ave- conseguiu ulimar os traba· 

nacional e assegurar-lhe nc· 	 • lhos da imponente Matriz, <loo nida Rio Branco. Tratar com 
cessaria consumo por parte dos o dr. Oswa ldo Bulcão Vian- tar á paroquia de uma ex · 

cellcnte e espaçosa residenm~~::~s~s medidas lem bradas ME.U flMiúO, PRR~ TOS5(:, tU ~~o':' ~~t~!d~: de Novl.'mbro cia paroquial, do Instituto 
das Irmãs, interessando-se a respeiw. figura a de não SO' I\E.M€.oio, _i;_8______ ...::i..:.OVse ~CO~C.(lHO UM 	 .:..-~10 por várias solenidades de 

trangeiro enquJnto não fôr 
permitlir a entrada de trigo es-	 ~ 

relev", como ainda ultima 
mente, a fundação concomprado totalmente o!le pro e 


cedencia nacional. 
 centração mariana, que atraAntenor Morais 
lliu à localidade os fiéis de 

Ci rursião·dentista MAIZ EN.<\ III1A S IJ. S. A. vários pontos da Arquitlio-
Cal..... "_1,,1 297% - SI. P.aJ. cese.PRE t lSANDO Trabalhos modernissi RcmeU__me G RATIS o '"" Uno.DEPUR~R o SANGUE O Revmo. Padre Nicolau 

TGn1. so: SdUlan loi, pois, um sacer
mos. Pontes e dentaduras 
anatomicas, em todos os NOM''-______

materiais adaptados. dote esforçadO e piedoso. 
811(0(10______ 1fllJIr ~e lo nnel fi 	 Grande (oi o número deHORARIO:

Combate ai FERIDAS. 	 ::..L..______ fiéis, 11 mesmo de sacerdoDas 8 ás 11 I.' das 15 

TISMOS • • &<l. ás 18 horas_ 


ESP1NBAS. RHEU 101 A· tes que compareceram ao 
seu enterro.

Rua P. Misuelinho,6 "OtURE O NOME "DURYEA·· S. Excia. Revma. rez-s~ 
l O AtAMP~M[NTU INP IO representar por seu se cre · 

71 v-24 EM CADA PACOTE t!lrio particular.Dr. 8ulel6 Vianna Esta Curia recomenda a 
-0- alma do saudoso Padre Schaan 

CODsultorio A Rua 	 ---I aos suffragios e orações de 
Joio PInto D. 18 (80
brado). COD8ultas da de Feve-MEDIDORES DE LUZ ::fr;1:n1~~i~s, 6 

. 1 As 3 horas da tar· P. FREI EVARISTO 
de. A08 pobres - Precisa V. S. de medidor para sua instal- SHü RMANN 
Consultas DO Hospi· EXCELENTE TONICO DOJ PULMO[~ lação? Procure obter na INSTALLADORA . Vigario Geral 
tal de Caridade. ás DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 5ti 1V -1 
8 horas da manhA. - SIEMENS, com absoluta garantia, porque Curia Metropolitana 

é o melhor. Retiro Espiritual 
....___••••-••••••-...-................. R. Trajano, 11 Phone 1674 Do Clero 

509 	 V-57 

I 
. 	 __=~~~~~~~=============~I A V I S O 

EQuitativa Terrestres, A(cidentes I· 	 cu~?:,VrOe~an~~_B~:I, d~ditgla1: 

I C.p;••1 'Ub.~P'!~~o~!!!~~!eSR •• ~:dO' ~3:0'ooosooo i ;'::G:;,~;~~,;~i~~c~ô~:U::~: [~~;~~:~~~~~ 
• 	 • Do Pharm. Chim. - /060 ~a SIl.,a SI/.,t/ra ~es~as~if~~gi~~ :::ma~ac:~~f~
• A mais !ólide garantia em Seguros -.. Combale I SYPHILlS • o RHEUMATISMO particularmente nes te ensejo,•	 o recomenda ás orações e 
• 	 Matriz: • EM TODOS 05 SEUS PERIODOS I boas obras de todos os Iléis. 

: R I O D E J A N E I R O ! TI!M ~~E~N1t~~ST~~O !~IUv~H~g IPOVO Flo~~a~~à~~iS, 8 de revereiro 

: Avenida Rio Branco n. 125. P. Frei Evallsto Schülmann 

: (Edlficio EqÜitativa): 59 Vigario Geral 2V_ 1 

.: 	 S E·~··~ S: : ISI·emens Schuckert S.A.I Grupo E. A. S. José 
•• Ineendio--Fenoviarios--Rodovíarios--Maritimos.-Aecidentes Pessoais •• 	 De occôrdo com a recomen-

Materiais electricos em geral dação da Superintendencia Ge · 

• Aeeidentes do Trabalho - Automovies - Responsabilidade Civil : DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA; G:u~~ ~~sl~os.aJo~:t~~~~a e~t~ 
•• 	 -....- • Installadora de Florlanopolls ~:r~:em~~3~, far se-á se-do 

• Agentes De~a·ls em S4l\nta Oatha'r-na· • R. TraJ·ano, 11 Phol'\e 1674 to. Nos dias lt a 13 serão 
• ! 	 • •• 510 V - 64 i;~~I:d:~ ~~o a!~~~r~o!f ~~tri~l;~'li!i MA·CHADO & CIA. i 	 ~:n~~~~~o~atricllladOS os:.~ (R .M/(AS DE PEITO LIJJA~ MA,', UÚ A101 h" novos 

• • len2;id~:, i~~~~:S::I~;~, ~:~a~ ~~ 
• Rua João Pinto, 5 Florianopolia. 	 11 horas.VIN(~~~~·~P.~·~NICO 
• 

Flpolis, 9-2-39. 
O direclor ~;-;:,::~~~.•• Ambulatoriol propriol possuindo as mais modernas •• 60 3v 1 

• e perfeitas inste Ilações .Ir·I~==~~~~~========~~~.I~~~~~~~ 
o advogado 

: _ .ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR ! José Aeeado Soares Moreira Dr. Saulo Ramos 
commualCII 1101 MIII c1lealU d ••11I capltlll • do Interior 
do 8atado que contlnllla ueroer lua prollldo perante a 

Agente. e Representantes em todas as principais Côrte de appellaçio 
cid.des do Brasil 

Plfa seguros de vida: 
A EQUITATIVADOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

Firma Importadora e com diversas representações
estrangeiras, aceita representações, depositos ou quaisquerFundada em 1896 ·Reservas accumuladas mais de 50.000 contos : incumbenclas commerclals. Dá as melhores referenclas e 18 P • . maximas garantias. Propostas r\ Caixa Postal 3017. - saoPaulo 	 I..______..~_.._23.••••••••••••••••••,5v••alt.-10._ 
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,5 ••••••••••••••••••••••••e••~.@@ ,~I&e I 
: I\. • S . 1" A- E" S ~Ii~ ....c1. ~ Al1\_'. ~. - , ., 
~ Aconselhamos o afamado LOMHRlCOIDE INDIANO de Sar- i I 
• mento Barata, professo!' de Parasitologia da FaculdadQ de Me- ~ 
~ dil'ina de Porto A.legre. E' InlaJliveJ na expuls!l.o . de verme.s, ~ , 
• tai como lombrIgas oxiurus, I!'Dcylo8tomu8, etc. .30 aucos (lI:) ~" E. x--chefe de c/l
• li';(, ({>.;:.; t;/' !ll(,Qrr: ralÍo g ~!f!a tJfhc11(1!a. 	 ê I 

níca do•• . fl !:.Pt),'>/7A N JOS: •if llo~pital de 
• CAH' LOS i10f.P( ~\ E ~)!A-flndanoP(.)IiS f' j 	 Nuoruberg 
6UP. · '. . '. 

(Profs. L. Burkhardte~tiI~:!.h,~~~~~~.~e .l'>6!.~'!~~'-~~!~~,~"'-'•.~~~ ~ 	 e E. Kreuter) 

tl~

f;special ;..-1(( em 

{i!"H ! ·:/i,. ~ (;ei air Carlos ·Hmpcke S.A. li.! SÃ"NGAUE H,~~ul 	.j LLÓYD BRASILEIRO Alta cirurgIa, gyne

Matriz: FLORiANOPOLlS I ~ cülogia (doenças de 
('iJlai<: em: Blllm~ll!' lI, Cru?,f>ir:> !lo Mil, Lflges, " Pj\TriiMONiO NACiONAL" I seHh')fi;'f;l) e purlos.
Laguna G S. Fmnels(',o -- MO[oHrtl'; r io emTul.larão [Furmula I'IlernãJ 

J,l :\ IIA AiL\C'\,ll' i POI1 TO ALI:(;I!E tl 'a rn () .\OI·te D ClrUl'gia do syt:;tema
! ml~;d~, lI~~~ ír~rli~i~~~:~I~~ no Sn hIHld r.,. (' pllra o Sul 11f\ qu al·ta l';,·jm \: "C OMTE. AL. nen·o'; l) e opn'!I.\)ões

REFRIGERADORES ELECTRICOS e lDIOll , ,, ('(li\\'I'E . CA l 'ELL ih, e «ANNIB AL HENEYOLO». de pla,atic6.IOIllcos: Phn:< plJoro, Céll LI :\ HA PJ '::' I': DO.LA GU ''I'A: " ~l l ' HT I l\ HO ,, " «MIJt:\1'<DA » Con:,uilorlo Tr,,)/!do, Ar!l C2 Ui r:i(" Vii:ündaiO, 	 ti rua 
Li:,II ,\' Il lO LAGI;N": " i\SPlltA\TE ~'L\SCI.\fENT(h . rl'i , 18 (<:1 1;:1> 10 !Í3 12, ee!c, Cem o t,U U8G (l() fil" T I 'TOY A!FLOn IANOI'OLiS .-l.-, ~ lá ,'j, 16,M) T\!kde 20 di~s, 11011l-S~: I;FRETES DE CARGUEIROS phon'! - 1,285

L.l!vanii\!11t:lllo er~ 1l ' -- ,~	 Hesiden~la A r!!l:l Es
d!!~ iôr:;sR c ·~O;~~ l ~rEr{; (1h:t · PllO :>: I:\\:\ :: SAl !! ·\"· 
la do !lllí)etft~; SUL: t€yCi' Junior, 20. - 

2', -DC·~3.P?;:.! cC'h~1f:!}tO p.), CO~l'l'l ·:. C,\I' F I ,I. .-\ . t!i~ I;; pal'a Hir, (;I'lInll " . I 'e ln \us I ldepilOoo --- 1.131 
cl1mpléio drl5 c.iGt e~ de !~t'! " Port" Ak~I'(' . 	 I ,~.__....._-,... "'." .----~ 
bw:~, fn~ (, riJl.lu ~ nt':n'G" í-:· 
mo; D['TFNDA OS SEUS 1~; :' !: I~ESSES , DANDO P[~EFEl(I'-N· Cumprindo uma

3· ~-C·:::r:: b~dc !"i!dkn! d..~ 
ClA AOS VAPOHES DO LLOYD I:\I~ASILEIJW . I , I' r1eprt'ssilo r ~ ervn1v ( do em 

tn!!,.'!fed."r.ntn (' ~ ~mhcn; (2 i! ~~~,...,........_ 	 __! p,omeJsa 

:! t:xc~ ; 

I . 	 I4' - AOg'mer,lo d~ pese Ag,' ncia-· [<!la J "~o Pinlo, 1i Armazenl - Cáis Bada rô, I! ! U o t Itc 'lade pclJ 1 t é'. 
"~si;;núo f.1 e í s Õ tOos; 9 - PhOll c JOG7 12 - I'l lOne 133S . ' 6e ;,~~ ~ót~ Jr c~~"scó' ur ~8r~ e':;,:i.I
'f!'.:w ol é umajll's/I ' 	 . c!~f:~n~:'$P • _ 

O Sa'· I~----------	 .:: ...._~~ ~~~ t~,U~ ~~. i:~~~~~f:~~O,~;dr~ le d<,,!cob~r\ '1 ódz:r.ti1ic:<.-· 
Fr el tde, &UV,'K"dt> no Hio de Ja·' )>>iolã,) c.'" ,1\ ~·Ip.I', .,(,i :c.,," DA COSTA -- neiro:H. C. Agente

;"- , ·1! ( 'l U Jo .. yC[Jh~ C:)!Il a p ' ~t:l~nte cumprIr 
uma proOlC ' SH qUIJ é li dlvulgtlçilo 
d.; OiL' io pdo ~'J!ll me ~8rcl de 
horrl\"c i :1 ~df;jUienhH~ do cstomug..... 

F:tço-a llf\kSlf;ênlc cum o iohulO
~C~e~n~t~r!!o~S~O~c~i~a~l~~~;~»;:,-: 

I: e fõcr utd ft ~ pc '; ~O Ii:S que sflffrcLU 
-io m '.?~ mo muI H ~l Ul uiLu que era

do Estado de Santa Ctlnh~r.hln em C:.II':itl C(l mo dceJ,t t 

Catharina 

sentados e Reformados 

do nr parA ho d : J.! u~tt\"( : - EIl.:; !Ooffre 
:u ultl! !I v l~s t (·tJlugf) • • dizib mil!ha 
se nhll r a p~... r ·~I;z." tl a. 

Mantemos em depósito todas as peças sobre-
HalenteR e mesmo mecaul8mos completos. i De~idamc nte aul orizado, COI1 · 

i vido (l~ ~ rs . ~(lcios deste Cel1 

Em CM0 3 d~ d~ ~a~r~ ol (;8 O~ oroprlelarlos s~rao allen- Il ro para assis ti rem á assemhka 

dldcil Imm,df~lom2n !e, ~on nel'e8~ld8dt. de Ilgu!lrdll,em I ge ral que se rea li za rá em nossa 

li v!nda de P~ÇIl3 ou dtvol\lttem OI rdrlgeradorea I'lIra i sé de pro visoria , na rU.1 Alvaro 

3er\'m con~ertcdD~ un São Ptl!lo ou 110 Rio d~ Jen~iro , I de Carvalho, na proxima t~rr;a. 


. I[eira (dia 14), ás lli horas, " fim 
--..----.-------_~ de d,lf posse ,j dircetoria que 

.------- gerirá os des lino .:desle Cen lro , 
MEDICOS E DENTISTAS no anno social d e 1931-1940. 

Fpolis., 9 - Fev..- 19',\1 

ALCIDES MARqU ES 


F, C A S T R O \" sec rel,írio 


Regi'htm seul diplomas, no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE, 

0 rua Muico n." 164 10. ••1., 101 , 101A - E'Pla.n'JO 57 
do C..ttllo ·- Rio de Janeiro. ___________ 1 

Info,m.çõ•• grati. -- R.l1Iltta •• 110, ....________.., 

SENTE-SE 'FRACO? 
Tem Inst, dôr IIlIS DR. CARLOS DE FREITAS, 

,ui... DO pello 7 
, .' 1'OIdE 0\' rUI to, vivia elD constante te-· 

~ : l1lt' : 'lU iI)uer La!imento maIs rorleISoffria há mais de um I # d~I,!~ d~ftl!ml~~I pro \'nCJ1 Va·mo: d i ~ IH?o Psttlldoix'Lv8 ·ma 
i(} d l~ IJO~to, fu~ ntlodl') um peso hnr
l"I\'el na l)()r.ca do c6tom~gol UIU!I 
Itzia in ~U p pult6V4!1. 

E da e,,,to ponlo em dlanli) C"anno, de rheumatismo ------------------ muleu 8e 8ggiav~,rltm tanto que 
me I,z ',,~ m I" n, ur IIté que linha 
UIcl'Fb no c :. tcrnuRo. E 00.0 duvltlo' mUlt .; (te qole murchava I.ara ti uiarticular, agúdo I cem, Vil'" Já linlH Idlo uso <le In· 
(õumer('lS rr:pedf!ct\::!. h: ull1mente. () 
m!:l. l tlgg:;-t:" ·u-E-C ctl da \'toZ mais: Id ~ 

Diz Jiluu.rl~ GiSrcin. rf~ldenle á Avenld~ Benlo 

Sandalias 
de liras 	 cil~~~I~~°C: I~~~eded~;~~~I~!~it~~ ~mJlii~

Gonçtlve~, f m PeJoiol5, Uio GÕ~ IH.le de; Su l: xlr Cln!..a . G~n,lIho abençoado!
"SollrIR , há mols de um lIono, de um rh~um ?  para verão Lego /lO primeiro vld'o <:omeeel a 

Ibm o lirlicular, 6gÚ ·JO. cc m dOrr~ aI ózcs por todo o observar melhoras. O pe.o no es
corpo, especléllmenle IlG~ IcrDczelior-, jte!hcs ~ brliço~, tomsgo, a dó, de cabeça, DM desar

ranJo" g , strv·lntcstlnals la ran' deCALÇADOSelles j'; bB8t~D r e inchtdo5. que me Imposaibill 'Bv ,: m tHlppar~crlldo, t', agora. d,' pole de 
de Iril bnlb!lr Ila mlDhü rr, I,s~ão de c(,zltJhelrD. T r.mel de todas as alguns vlllroB, POil60 . liIrmar quo 
muitos remediol! Illdlcact o ~ para eSSd moJe5till . porém, qualidades cste u radicalmente curado. 
101 'udo sem r"~\I11Ildo . FJnlllm~Dt~, n Cl n ~i lhi!dl! por Par!\ quem súnrt!u a nn08 Beg~l!

tlt18, CuOJ" eu, é natura l que , VE!Ominh1 f X'PIII ,ô,l, que me era mul 'o d ~ d J Clldll, resl' lv , TAMANCOS MEXI eencto o leuwr <.Ia puhh,ldade, eu 
IOlllllr o d " purativo oOALENOGAL», e Em tlln hO ã bu· não heaitcl em v,r [\ ptlblico atlea·CANOS para
ra o fiz. que, bde, pOSM a1firmélr que me (l,hn r~ · tar Da bellellcL e qUll me trouxe o 
dlcalmen:e b08 c om C:~Z vidrrrs des~e marllvllhoso PRAIAS DE BANHOS 	 ~:tlxir Clnt·" de Puehury. Foi mes

mo uma p ",m" S$tl que fiz. E' 11mremedl(l , O relerido é a expres!ão da verde.de, 111010 . unto relUo<l io, que taz realmente 
assim que, por i rr.li dão, o 'lefeço·lhe meu re lr" lo e Cinto~ - Chinelos - Bo maravilhas no tratamento doe ma
e ~8a de cll1,açJJo, 'H" o uso que enlender. le8 do I lllt~sl ino. ~ do eslomago', 

Pelola~. Rio Grall,le do SUl , 
nés - LuvlS, etc, 	 Abl fica, sr. redactor, eEse alte. · 

lado dn w(nIJ a grsUl\40, que peço
jANUARIA GARCIA Artigos para sapatei- publicar como um s erviço â huma· 

Como testemunha!: Bre//IIo da Silva 7a vares nldade .olfredora• . 
ros e selleirosDr, At'isfides Rigo Magalhães 

(Todas as IIrm a~ reconhecidns pdo not 'irlo D!

moerlto Rorlrlll'uell da Silva) , 
 Corà~mCaiç!3g:ica qAge~e~~~i~p~edl~~~~~!~AI (asa Eledrica' ~ 

BARREIROS~. NOVIDADE que resolverá o seu caeio.O RHEUMATISMO, mulestia doloroso e de  a 

? ~ Milxímo, ~jgillo, Carta para: vende medidores elorm~Dle, leia eile chronlco ou recentv. artlculnr, mU8
tul!lr, cerebrilt ou g c,!lOSO, :r/llf\do pel .. grande depll  installa os «quadros" 

riStlvo loolco I!tJ IIIICiue -GALENOOAL., deSdPIJll ' para os mesmos. 

rece PIIIIII sempre com poucos !rllscos, Ahl eSltÍ li 
 IA.l~eureux CAIXA POSTAL 1849 ~ S.~~ULO 
provI!. FRAO.U.&Z~ PULMOHAR-UEIIUDADEOltlAllltA·8I8iIOI1E Preços modicf)s,

TOS~ES REBELOU. CONVALESCIJI;A·rUBERtULt1SI! 
Encontra-se em todas a8 Phllrmacias RUI

do Brasil e Republlc88 Sul·Americanas. Depõllto: R~, M.',., 39 P.HOSPHO-THIOCOL João Pinto, 14 
" ' " . "IOI,-,ff~ l(r n<''' '' It.' NJ( f~ E M I ~r O ~ ll [h ~O R Serviço garaIltidoN. 55 Ap. L D, N. S . P. - N. 9611 ~ .. ......~. ' . .' ~ , , ..

21 7 	 ~--------v~,--~2~2
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__ _ 

o BSTADO- Sabbado, 11 de FOT8relro de 19'39 	 f)
--_"',,-~~~iífj"-~--------------iíiii----___iiíi__________________________· 

O Estado : _ 	 . .... - :r 
••••••••••••••••••••••••••••.. -. ·········  Compall~ia cAlliança ~a Ba~ia»

Diario vesperli,o- li [mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
Fundàd. em 1870 Séde: BAHIA

Redacçllo e Olllolnal. i • • 

rua Jo!o P!nIO li . 13 ! • Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl • Seguros Terrestres _ Maritimos 


Te!. 1022-C::.I,olitaI189 I. Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor ..Max», • 

ja _____________.____.___ ___ ~ 


I. 
ASSIONA-f URAS Capltlll Realizado RI!. 9.000:000$000 

SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOR!ANOPOLIS,a. : 	 Capital e Reservas RI. 57.000:000$006 
BeDs de rlllz (predloa e lerrenos) Rs. 16.054:200$749Anno N. C8p1lGl: 40$000 • 	 _ - - -- - - • Seguros elfeclulldos em 1937 Rs. 3.169.677:1501$834 
Reeeilas em 1037 Rs. 22.535:211 $090~~l:':!r~e i= e.. Linha Fpolis.-Rio de Ja'n~iro ILinha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha florianopolis- ••' SIDIslros pagos em 1037 Rs. 3.797:a80$0ã0llêa '$000 Escala lIajahy-S. Francisco 	 laguna.

Numero avul.o 1%00 e Santos. Escala São Francisco 	 _ 
Nu Intulv} ' ; li Tra nsportes de passsag~iru s 	 • 

Opera com as mais modicas taxas em 
AnDo r!ffi I' :.' e cargas. I Transporte de cargas Transporte de cargas. 'i~ todo o territorio nacional8emeatre 
Trlmo8lro 

• Paql~te ~C;~~~cepcke' d:a J Paquete «Max' Paquete <Max. • 
AnDuncloa mediante cQnlrllcto SuccDrsal no Uruguay: Reguhldorea de avarIes e Repre

: :~~In~.cepcke. : ~~ dias 7 e :::2 dias 2 e 17 : IIenlftnles Das principais cidades da AmerlclI, 
Europa e Afrlca. 

Oa :~!~~:!··8~:as:~e~~~vf~:!'~lea. e.. Saida á 1 hora da madrugada. ._, 

. Saillas ás IS horas p. m'l Saidas á 1 hora da 


A~:~D:.ro:ee~~~:s~~!Z8 • ~o~ba~~q~~ g~ ;~:~sp~!~a~:~~ madrugada. • Agentes em f'lorianopolis

artigo. "Dignado. • peras das saidas. • 


• Ordens de embarques até ás 1Ordens de embarques até Ordens de embarques até •
• CAMPOS LOBO & (ia.~ 12 horas d:!id~~~peras das ás 12 lIOras. ás I~a:a:ai~~~~eras. RUA I'ELlPPE SCHMIDT N. 39
Bento de Camargo Bif-. __ ___~ ._ 
ros superou o recórde ., • Caixa postallg-Telepho~ I083-End. Tel.•ALLlANÇA. 

de arremesso de disco : Observações: ~:eia~s~;:i~~t~e~~~e~~~~;g::· d~O a~~~~:f~~riâe ~aacc~::: Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
• E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. _I

São Paulo. (V.A.) - Na pis- • Todo o movimento de passageiros c cargas é leito pelO Irapiche Sito. Blumenau. Sub-Agente em Lages 
t;ii~,op~~i:: ~:al~:!:_~a:. ~~e~~~.. -Rita l'v\p~~~)'mais inlormações, na séde da .. 1=1~2~-~P~)~~~~~~~~~~~~~_!M!!"~ 
5. c annunciadc treino doe e Emoresa Naciollal de Navegação Hoepcke • 
atllletas paulistas que se pre - • 	 á rua_ Conselheiro Mafra n.' 30. • 
param para disputar o Cam- • • 

r~~~i~~o~~~A~xe::~fc~~ d~a~~ ••&:~c~e~$e~. ~H1Ull@f3~,~AI3.,~$~.e••••cae•••• 
ticiparam os athletas da Fe 10 I (i I" 
deração Paulista de Athletis- gra • ame In 
~t~Ieris'::o.~i::dO ~~~~iS!~C~I~ I foi inspeccionar o 
lentes os resultados obtidos. 	 prolongamento da 

Destes se destaca o arre· "Linha Maginot.. 
mêsso do disco, feito por PARIS. 9 (U. P.) _ O ga-
Bento de ~amargo Ba~ros, a· neral Gamelin, chefe do Es
t1lleta panhsta conhecIdo nas tado Maior do exército fran
pistas européas e outr~s e cês, seguiu ontem á noite ru
um dos nossos mais . antlg08 mo a Metz, afim de realizar 
arremessadores de dISCO. uma inspecção detalhada das 

Bento de Camargo conse- novas constl'ucções de pro
g~iu atirar o disco á dlstà~- longamento da Linha Magi 
cla de 46 metros e. 31 cenh- not, seguindo em sua com
metros, batend~ assim o re- panhia os geDllrais Giraud, 
córd.e sul·amerlcano que per- governador militar de Metz, 
teúcla a Pedro Elza (argen- e Condé, membro do Superior 
tino). Consêlho de Guerra. 

O Estado Maior Geral no
meou o coronel Burtaire, 
commandante da Dova zonaDr. Augusto de fortificada de Montmedy, que
é a primeira secção a ser

AUGMENTEM SUAS concluida da nova Linha Ma'.Ia ginot, até o canal da Man-VENDAS ENVIANDOMEDICO 
- heIcIl ••llIorll 	 ~~~, :oB:I~~~~. da fronteira ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;:;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;:;,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~AS ENCOMMENDAS URGENTESPutu O coronel Burtnire é na


tural da Lorena, tendo sido
- lDerICIeI  até agora chele do Estado(ONSd LTORIO Maior das delesas militaresvia CONDORRUI Victor Meirelles Q _ 26 de Paris. as 10 1/2 e das 2 as 4 hOlas Cré~ito Matuo Pre~ialTel. 140& 
Raldeada: Vlscoade Ouro Svndicato Condor Ltda. Agentes I VENDE-SE ~~~l:~~ ..............m................ 


PrelO• .ft - Te!. lõó5 Carlos Hoepcke S.A. Rua Conse· com lOS metros de frente. porlheiro Mafra 35 Teleph. 1500 800 de fundo, situada ua ci
Atitute adoptada pelo 	 dade de Biguassu com duas Clube de sorteios emcasas pequenas, caresal, granqovêmo norte 'ameri de maDdiocal, pastagem e macano to cerrado. Trata-se com oWashington, 9 - Os circu-I.:---------------- 	 mercadoriasdr. Fulvio Aduccl, á rua João
los diplomaticos americaDos'l Pinto, 18 (sobrado).commentando a possibilidade Inaugurou-se no dia 26 a 481 v-62do reconhecimento da govêr
no de Burgos pela França e 
pela Grã-Bretanha, lembram Empresa Via~ao Atherino 
a história politica dos Esta- Grande hotel b.l
:~!ol:/ç~:~sn:~;:A~~!i°La~t Serviço pontual e seguro de neer em Torre. 11 ~! f!v!r!iro
na e effirmam que nenhum passageiros, cargas e encommendas. 
govêrno americano recoche 	 Porto Alegre, 10- Em sua 
ceu jamais a rebeldes o dl- SAÍDAS-de Florlanopolis para Blumenau e vice recente passagem pelas prai
reito de belligerancia e nun- versa, todos os dias, ás 7 horas. as 	 do Atlantico, o coronel Anno Novo••• Nova Sorte••• 
ca Ioi considerado legitimo 	 Cordeiro de Farias teve op
um govêrno que não tivesse Para mais informações, dirigir-se ao escriptorlo portunidade de constatar a 
O contrôle de todo o terrlto- da Empresa á Rua Conselheiro Marra. 29. deflclencia de certos serviços
rio nacional. V.-JO publlcos. Estes se tornaram 

Os referidos circulos ac-I !:::5:9:3===~=~~::~::~=~:;:;::;:::::=±=.lmai8 precarios ainda com ocrescentam que Dada indicai. 	 . .. __ . _- ~~- ~ -_ . consideravel augmento de ve· 6:000$000
a possibilidade de vir a ser 	 ranistas em consequencia da 
modllil'.ada esta pol1tica tra· Dr. Joaquim Madeira Neves malel..lhoria de estradas para
diclonaI dos Estados Unidos. 

Medico - Oculista Em seu regresso 8 Porto Muitos outros 
Formado pela Faculdade de Medlcloa da Unlverahlade ~~~~~e, d~ in,!::::~~~r r~:!ra~ • 

do Rio de JaDelro Idlrector geral do Departa- premlos menores 
TralllmeDlo clinico c clrurglco de lodaa ai molellllall mento Estadual de Saúde de

dOI 01 bOI I~e:~in:n:~n~~~~~!i~m d~x~~ Formid.vel... Flnta.tico... 
~:~~: ~1~hO~p:~r~~~:l~:DJ~ P;of~lIg~~~I~aa~~o~~~o ~::~ grande hotel balnear em Tol'

pilal da FUDdllçlio GaffrEe-Gu'Dle do Rio de JaDelro rescujocustoelltá orçado em ~~UO 1$000 
Completo apparelbagem paraexomesde IUO eapeclalldade ~~n~~.ntos de réis mais ou ~or a~enas 

Elcolrlcldade Médica, CIIDlca Oeral Do respectivo projecto se 	 ' , , 
CODIIDIIOS dlerlomeDle dos 16 .sa 18 encarregará a Secretaria de 

C°:S~~~~~1:0R!II:e!::: :I~:': :b~~:~:466 ~~r~~ ~~:~l;:~v~orse~n~:~~::
"...________-' ,____-------_____...-______ cbnlca. 
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6 o ESTADO, 11 de Fevereiro de 1939 _ 

(Iub~ ~~~=ms~!S~!?!~i~ O Papa que morreulV1DA :~~:TIVA 
Convite e exrnas, familias para a SOIRcE \lUando encerl'avamos á cadf' ira papalina, vla- os, ontem, a levantarem- I 

CARNAVALESCA que este clube -ievarà a effei- os trabalhos da edição jou pela E:uropa, tendo se .e!D homenagem ao E' grande o enthusiasmo 

to na noite de sabbado proximo! .11 do corren· ~~s~gte~~nhcd~~~~~~o a~ f~~'~:~'I~~rl:s d:~O~:~: ~~,~II;~~tg~,,~~~~~e {'t~raa ~~i_~~nt~_~~.~,ro~~~_ :s~~g\~~S 
te, com iníc;:io ás ?2 horas. ~ohclta se aos . se-I noticia teleg l'~pbica, do- G:and~ Gt;erra, co~o i';;d~7i~~ -_. .. ~ ... ,~ I tor1;8 q~~'da~~iJ:~~ãO"'~8 .~.;;: 
nhores SOCIOS a fineza ~e nao leva.rem. ~rlan. loros~mente trIste no se.u visita~or apostolico, na Na Camal'~ francesa, Ipl'esentantes «barriga-ver 
ças, e ao mesmo se aVisa que sera eXI~lda a laC?DISm~, e q.u,e em prl- Po!oma. , 0.8 srs: Daladler e Her- des» ao proximo Campeonato 
apresentação na entrada. do talão do mes de mel~o m~o dl\ ulgá mos, Seus 81 annos deram- rlOt dlscusaram sõbre o Brasileiro a realizar-se no 
Janeiro" cio laJleCl~en.to de S. S. lhe margem bastante tres~asse de. Pio XI, ten· Rio de Janeiro. 

. . . OSCAR ABRAHAM o Papa. PIO XL para observar a evolu- do Sido ouvidos em pro- As guarnições que dispu-
Pela Dlrectorla, . _ . Nas~~do a 51 de Maio ção . que o Mundo tem fundo silêncio. Em ho- tarão essas eliminatorias es

1 Secretario 	 d~ 18.)1 numa peq~l!:na sonrldo. Sua palavra ar- menagem ao lJOntilice tão em optima lórma, prin
c lda.de proxlm.o a Mllao, dente e valorosa por morto, a Camara suspen· cipalmente no tocante 110 

AcllIlles Ra.ttI - tal o vez~s se ergueu para deu seus ~rahlllbocl. «four» com patrão. Todas as 
seu verdll~ell'o nome - sllb,h,nhar. os. ~rros da O rabbln? Stephany, tres representllções estíí.o em I~~"'~~III Vida Social II c~do se fez no tar .p ~la pohtJca IInp!eoosa que cllefe mundial dus com- Icondições excelientos e la
viveza de. seu eSp!l'HO. engendra leIS visando munidades judaicas. de- rão tudo pura terem a hon
Quan~o Ingressou n,a r/l9/ls e crença.s. Sua c!arou que ~io XI Coi ra de representar o Estado--- ---I A Timidez carreira 8acer~()tal, Im· atitude reconClllou .o d..gno da cadeIra do Va- no Campeonato maximo. 

J\EM AS SALCIIlCHAS ES I Ihou pelas vlrtude6 e Papado com a Humalll- tlcuno e hoDI'oU a I-lu- As eliminatoriíi8 serão rea. 

CAPARAM. - A palavra de Fleming, que dirigiu innu· pela intellig~nc ia. Foi ~ade, em geral, e por manidaàe (Jej~ grandeza lizadas nos dias 19, 21 e 2:-1. 

ordem nos covernos chamados meros aclore. cinem.lographi- um dos mUls argutos JSSO, o seu nome, atra· de seu coraçao. O «10111'» do _Aldo Luz. 


bibliophilos de seu tem· vés . ..dos tempos, será .I-l~tler mandou_que o apresentará a seguinte orga~~~~~~~ ;oi:aa~\t:I~~~~'OS~I~o I ~~:~e:s ~;anh~~:~iee ~~:.c~~ po. glorillCado. minIstro a I e m a o tlm nização: Nazareno Sabino 

trol paises. Politica de isola-· enles de .i prepri.s lêm mui Raros pontífi ces terão A notici a de sua mor- Roma fôsse ao Vaticano Guimarães e Far~co; a d~ 

mento moral e social. I te mai. prebabilidade de .e atravessado momentos te ench eu de magua as apresentar pesames ao ' .Riachuelo» será a segninte: 


Tudo que púde ser produ - ternarem melhere. aetere. de mais criticos da história nações illustres. . cardial Paccelli, pela Octavio, Joaquim, Wadico e 
zido, dt' nlro desses países. que .. muile de.emb...ç.das. do mundo, do qu e o em No BraSIl, o governo morte do Santo Padre: Cunha' a do «MartineJli» Ú 
deve sê-lo, ainda que sejum Elle ellerece cen.elhes con- qu~ ~eiuou 1'i(1 XI. ~Ie c ~etoll luto offi chl l)or mas os jornais d? Rei~~, constit'uidu pelos dois irmãos 
nccE'lsarios sacrific.ios e n, sel.deres .e. jovens que e.- . l' elto cardeal ~m 192 1, v dIas, tendo. ordenado t~dos elles, 11OJe, oHI- Santos, e dois novisslmos d~ 
povo tenha que pagar curo lio n. época d. timidez. Já no anno segulllle, po!' ao nosso l,ruufllxatlOr elll CIOSOS, procuraram de- lJôa classe_ 
com esses c.aprirhos dos ch e Seus censelhe••io e re.ul - morte de Benediclo XV, Paris, sr. Sousa Dantas, negrir o nome do Pon- Cremos que no pareo de 
res. Oi metais já V;lO eneon- lade de vinle .nne. dc ax- subia á séde ponti!iclll. que parta para o Vatica- tifice Homano, chaman- skit1' Wanderiey não terá 
trando sllbstituti vos, si bem periencia no cinema . Quatro annos mais tarde, no, afim de representar ~o-Ihe : ' \lventul'eiro poli- con~orrentes. Achamos, cn
que de eomposição inferior .Si e jevem, que cnlra c?meço~ as conversa- o I?osso pais nas exe- lico> e "papa das espe- tretanto, que \Vllndcl'ley de-
e de dura~,ão curta. Lã já sái num•••1. ch.i. de possoas çoes, tao complexas e qUlas. ranças mallogradas·. ve ser mais assiduo nos 
do leite e a manteiga do pe . • .... nha. , acanha-se, deve i- penosas, com i\lussolini, Na Jtalia, o luto na Diante desse viluperio, treinos 
troleo -- quando há leite m.sin.r que e.tá repro..n· para que o Vaticano re- côrte será de H dias , pe- compreende ·sc a phrase O «dois» com patrão é uma 
~, quando há petroieo. I t.ndo. Faça per dlr impreo- conquistasse . as pr~ro- lo desapP~,recim~~to _do derradeira de Pio XI, ao incognita. 

O que todos ignol'llm, po ' .ie de desembar.ço e loge gatJvas de bstadu livr.e "Papa du I~econciliaç~o:, entrogar a alma 110 C,:e- E"tamos cei'tos de que a 
r';m, e é ll!lstante pitoresco, se senlir. ceme em sua c.... e soberano, o que, ull - -na phras;- dI> i\lussohm. ador .. - «Temos mUIto represl'ntação catharinense, 
é O facto da salsicha. A Ale· Não deve preeccup.r-se cem nal, pelo trutado cle Lll- O areeblspo de Cun· que lazer!» pôde e deve trazer para Sta. 
manha é a maio!' productora oulras pesse•• , Inlu deixar trão, se conseguiu, em ter~ury, ell:' nome da 1- S.im, a Civili}mção tem Catharina, mais um titulo de 
de salchiclla do mundo, mesmo que e.... peue.. se preoccu- H12!J greja Anglicana, falando mUlto que lazer para campeão. 
porque o Alemão ê seu ma- pcm com elle. E' um .lruc> Antes de ser er~uido aos seus fiéis , convidou- restaurar a Libe!·dad e. 
ior consumidor. Tem ella a muite simple. e muite cfficlI, Natação 
carne com que se enchem e que, uma vez .pln.. ex- Amanhã, o «l"igueira Nata
essas linguiças, mas não tf'm perimenlado, lorna-s. lege ção> IJI'omoverá uma grande
a tripa, que é o envolucro. hábilo. Quando olham P'" competição natatoria com a 
Dizem as estatistieas que im - elle ou para ell., o jovem presença do .Paula Ramos 
porta :l5 milhões de marcos I nie deve imaginar que é per E:~~9naM rJodtodo-/ S. C.'. Sem duvida será um 
eom esse material. Como ap- que .ulI meia•••Ião c.inde passo gigantesco para o pro
plicar O principio autarchico" eu su. .aia-branca Ippare gresso do <ma;s completo de
Fazendo tripas de celluloide , cende... De.. agir cemo.i todos os esportes ', em nossa
celophane ou qualquer envo · sua p.uoa prevecasse inl.· terra.
lucro dessa especie. E é o rêsse enlre o. presenles. E' 

que está sendo leito. ,Já se lurprah.ndenle cemo .. des ' QUEM PERDEU?
bfabricaram, em seis meses, envolve o deminio sôbr••i Foi depositado em nossa 
cem de mil kilometros dessas preprie, cem Isle malhede I. o ClJaruuú da I~mllllw gerencia um sapatinhO de 

um I't'rl'(·:·wo.callas e dizem que seus re · * {. Habol'lIso 	 criança, que entregaremos a 
qUf' raz bem a lodo~ f' 	 quemsultados são satisl/lctorios. Annl'''ersarlo' .' ,. 	 o procurar. 
a 1(J"a ~ H5 h () ['[I ~ . I,:' lIlna 

sistente para levar uma idéa Passa, hoJe, ~ nalalicio do nosso df' licia tiO ('a lor' . Pro \'l' O presidente não 
economica até esses extremos! prezado conterraneo e esclarecido in  (J ( ; U:l I'UII (t dll Ur"hlllfl sairã do Brasil 

duslrial sr. J030 Medeiros Junior, dl- - {: q lII u i:; g o S1H:"iO! 

O FRUGALISSIMO SI{. HI· reclar-gerente da grande «Empresa IVo, 11 - Não tem nellhum 
TLER. - Pelo apettite poli- GarCia», de Blumenau. l'undamento as noticias de 
Iico do sr Hitler todo mun que o sr. Getulio Vargas h'á 

E' preciso ser muito per- • o 

do poderâ acreditar que ~ FAZEM ANNOS HOJE: aos Estados Unidos depois 
Fuehrer tem fome de Panta- as sras.: N ce Gentil Selva lima, do rel{resso do sr. Oswaldo 

gruel. E engana· se. O chefe ~lar:~t/i2~:ia l:urNI~~vel~~I~:!:~; 	 ~~~g;:~ N~:ef!~~s s~ga~o~s~~ 
~~o ~~~ê:.n~H n~~~~tavej~~a~: de Bm?s; . ' . 	 respeito que o chefe da Na

A's seis e meia da man lIii as snlas .. FlaVia Campos e Mana ç:l0 não cogita de attender 
come um prato de aveia co- do Carmo. S ' lv~; este nnno a nenhum dos tres 
zlda no leite. os srs.. Davmo da Costa Aranles , ~ convites que já recebeu pa_ 

Nada mais até a uma hora Hellor Capella do lIvrameqto, SalvJ· 	 • , fa visitar paises estrangeiros . BRAHMA 
da tarde, quando novamente dor RiveliJs, .Hercillo lazaro Pinto, - Não irá nem aos Estados Uni-
come outro prato de aveia, Euclides Schmldr, SebasUao de Car· dos, nem a Portugal, nem ao 
regado com mülho de carne valho Costa, sargenlo Eugen!o (lda- Parllguay. Sú em t9~O é que 
e. ás vezes uma ou duas] de e Orland.o Teixeira; 	 talvez realize uma dessas via-
Irutas. 	 o menino. FernandJ,.f,lho do sr. :---~~----------------------------Igens, indo a Portugal, afim 

A' uoHe, contenta· se com cap.:ten. aviador Frank/m Rocha. Annullado O termo de de tomsr parte nas grandest AgradeCimento e ml"ssas 
um pouco de salada, alguns Viajantes deserção do ex.tenente I festas centenarias daquella 
ovos e fl·utas. Acha-se nesta capital, aonde che- Sylo Meirelles anno. 

Dizem seus chronistas que gou ame ·onlem, á nOite, por via RIO, 10 - O consêlho de TUFFI AMIN 
elle tem a seu serviço um rerr~s!re, em companhia de sua exma. justiça da 3." Auditoria da ' 
dOIl mais perfeitos chefes de esposa, o nosso pre(l~ro (onter!aneo i.a Re ião Militar na sessüo ." . .. . , VENDE SE uma pro·
cozinha da Alemanha . Mas é e consagrado historiador, capllao de de ont~m submett'e\! a 'ul a- Zahul, Aml.n,..AdelJa. Aml!;l. e II~hos, . Dallll AmlO e - priedade 
tão pequeno o trabalho des- fragata lucas A. Bolteux. mento o processo d~ ~x- ~en~oru, e J~spel'ldJao Am~n, mlU, esposa, filhos, c.lI~b~da e com 105 metros de frente, por 
se cozinheiro, que passa a Fa!leelmentol tenente Sylo Furtado Soares Ir~a08 conVidam aos aml.,os e parentes,. para aSSistIr ás 800 de fUl!do, situada na ci-
maioria de seu tempo can- Fallecida, anle ·onlem, foi levada de Meirelles, accusado do mls~as _que mandam c~lebrar, ~egunda-f.elra, 13 do ?,orre_n .. dade de Blguassu com duas 
tando canções populares da ás \I horas de ontem á sua morada crime de desel' ão. De ois te, as ( ho!as, l!a Igreja de Sao Francls?o da Penhêncla, casas pequenas, cafesal. gran
Bavaria, para seus snbordi· derradeira, com grande acompanha- de longos debat~s entre Pde- e quarta:felra, dia 15, ás 7 horas. na Igreja Ortodox,a, á rua de mandiocal, pastagem e ma
nados ouvirem. mente, a Indilosa srUa. Irene livra- lesa e accusação, o consê- C.onselhel~o M~lra, n. 43, por alma do saudoso e InesquEl· to cerrado, Trat!,-·se com o 

Donde se conclue que mtnlO, filha do sr. Irlneu L1vramenlo, lbo por unanimidade de vo - clvel Tulh Amm. dr. Fulvio AducCI, á rua Jolio 
nem sempre OI; apettites po· - V/clima de lamen!avel lragedla tos: resolveu annuUar o ter. . ~loda consternados pelo desapareclm.ento d? seu que- Pinto, 18 (sobrado)_

liticos e physÍI:os caminham domestica, f·llleceu, onlem, na cidade mo de desel' ão e assim 'ul- rIdo i1lho, espôs,l, pai, cunhado e Irmão, vem m~ltos penho. 481 v-- 62 

~ynchronizadamente . de Blumenau o nosso conlerraneo sr. ar extincta ~ ac ão eJnal ~ados, ag~adec.e~ a todas a8 pes8ôas que se ~ssoC\ars.m á sua 


Anlonio Carlos Ferreira funcclonarlo ~ t t d ç P d Imensa ~o:, vISItando! aco.mpan~a~o o enterro. e !,-lIlda aos ~========~ 
COMO FALAVA MARAT.- da E, F. S. C. • 10 (/ ~x~t~~~~~: °S~~c~~anS' que aS8lstl~em ás cerlmomas religlOsa~ em sufraglO de sua 


Marat era homem que fazia tin1- Seu corpo lo! Iransportado para nnará, entretanto, preso, por a!ma, Cont,!lssam-se, tambem, agradeCidos a todos q?e en U'LTIMA HORA 

bre da. sua independencia e, num esla capilal. para a casa de seus isso que cl:efiou o levante ~!:Jt~~s ~~roa:~8~~~as e flôres, e telegrammas, cartas e 

dos dIscursos prefendos dur~~- pais, a rua Delmlnda Silveira, 158, communlsta Irrompido em 65 p 3v-l 
 Rio, 11 - O cardeal d. Sete a Revolução Francesa, dlZ1a devendo dali sair ás 17 horas para Pernambuco pelo qual já foi bastião Leme prepara-se paraelle: ,«Meus principios sao co· O Ceml1er!o Público. condemnado' pelo Tribunal de partir para Roma, afim de tomar 
~he~I~~~~~;uJec~~~~a~~:~~~6 - GRIPPADO? Segurança Nacional. parle 110 proximo conclave Que 

elegerá o novo Papa, . 
homem honesto que tiver Para facilitar a Vão ser apurados Os 
qualquer censura a fazer· me, que cura eliminan- factos denunciados Roma, 1i __ Os meios fas
~~~:rseç~~ ~:iis ~~~t~r:i~ir't~IJ~: de os lexices no livro -Esbulho» cistas fazem votos por que seja 
peço que apresentem as provas .ti N O :':~::; RIO, 10 - Foi enviado ao eleito ao papado o cardeal 
e~m~in~h~a~d~eS~h~o~ne~S~lid~a~d~e.~.___~~~~=~:!::~~~, Departamenlo Nacional de Rocca, de Bolonha, que 5 sym-Portos e Navegação uma có· 	 pathico ao regime nazi-lasciS!a.~ pia do parecer emittido pelo O NOVO OLEO .' 

Clínic.a m_édico. consultor juridico do Minis- ft__ ~.:!!' - WashIngton, 11 - Os medi-Dr Pedro Cat" al&o 
Q 	 terlo da Viação, sôbre um r~ cos do presidente Roosevelt

• d b cll'urqlca pedido formulado relativa- \ SUPER REFINADO 	 acon~elharam-no . a recolher-se
das molntios a ca eça la pescoço mente á abertura de ioque- . " a~ leIto, em repOISO, por alguns 

ESPECIALISTA EM rito administrativo para que I Cão condecorado por Iboa, em tocante, cenmoma, con- dIas, 
sejam apurados os factos de- salvar o dono ~e~reu o cllo que, em De~emb.'o -.OLHOS NARIZ GARGANTA OUVIDOS ., e DunciadoB no livro intitulado ulhmo, salvou.o seu proprietáriO. Tokio, 11 - Os Japoneses 

CODsultorio: Rua Trajano, 18 «Esbulho», deautoria do advo- LISBOA, (V. A.) - A Liga Sr. José Manuel Marques, de occuparam a grande Ilha de 
~",,__D..18_r_ia_m_e_n_te_d_a!l_10_á.B.l.2.e_d_aS_4.á.S_6_h_o.ra.B__.&.'lfadO Herlberto de M .•Jordllo, · de Delêsa dos Animais, de Lls· Sobral! de Casellas. Ual-Nan, no golpho de Tonkil11, 
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