
, , t'L , 

'10 Iib-era'Íismo de Pio XI 
,agradava atodas as classes francesas 
\ Paris, rv. A.) - O liberalismo de Pio Xl encontrou pro
I ~ulídv éco tlll lodas as délS5cS sociais francesas, independente 
mente de sentimentos pollticos e religiosos. O Pontific~ ora fal

OE§til<lfo1 

o MAIS ANTIGO OIARIO DE SANTA CATHARINA lecido era considerado como sendo o maior campe:io da •perso
nalidade do homem». O anti-clericalismo, que tanto se manifes· 

Director'gerente; Altino Flores \ tava na vida pública fr;:ancesa, deminuiu sob o reinado de Pio 
XI em consequencia do seu liberalismo. O .Ieader» dos jornais 

-- -_._------- -- - catholicos, .La Croix», declarou há já algum tempo que a Igreja 
ANNO XXIV Florianopolis-Segunda feir~·. 13 de Fevereiro de 1939 I N. 7589 tantas honras, toda a históCatholica jamais tinha recebido em 

ria francesa, como nos ultimos tempos. 
Dando impulso á reapproximação com o Vaticano, visto 

'd como as relações entre a Santa S~ e a França estavam accentua·bMl·1hares de francos a' rece a appre- I ~ um emMal I a damente estremecidas desde há quarto de seculo, segui
hensão do livro I' da á separação da Igreja e do Estado, o govêrno francês rece' 

d· . - d B ·1 I VARIAS , beu o cardealPacelli com honras reais, no illIimo anno.lspOSlçao O raSl LISBOA, 12 _ A escripto. \ . . O "Paris Midi-, alllldindo ao desappareci~ento do Pon
ra portuguesa Maria Archer, hflcc, escreve: -O Papa~ antes de morrer, pronuncIOu duas vezes 

.,,~ k" _ . acaba de ter npprehendido o -__ a palavr~ «paz». Ta! Im o testamento com que PIO en!rego ll aA F rança qu~r pOSSUlr um :stüc . p ..rma Iseu último livro intituluuu ., ~!la alma atormentada , Possa a sua santa voz ser ouv:da, vez 
nente de cafe. - Uma proposta da Camara «Ida e Volta _ Uma ponta I A H~ndp~ra Paulista de AI· Iessa de que os s!! os tia Igreja serão o eco nos mais I"nginquos 

de Commércio Franco-Brasileira. Ide cigarro», que era uma Ip~ahetlzaçliO aca.b~ de o!ga- pontos do planeta». 
. .. . _ \ collectuuea de. novelias, al- ~~za~e~~~ ~~::~su~adodlg~~ - --- 

HIO. 12. - O sr. l'lllgelhoe' j especle de compensaç,lo pnra gumas das ql~als provocaram v('rno da Repúblfca g ••••••••••••••••••••••••• 
f~r, pr~si?en.te da Cam~ra. dl' Ias exportaçi">es I'ranc.esas, de· ~rotestos da Imprensa calho· Sôbre o ensino primario, o • • 
CommérclO l:ranc() . Br~sllelra. vendo. o astock ". ~' ~1'1I1r entre hea. Districto Federal está á I'ren-. .-W....,• .,_..,......__....-___. 
concedeu Ú Imprensa mteres- 1500 mil \' um mlli,ao de sa- Ora, no sabbado atrasado te Dá um bello exemplo. I..... 11l1li : I.~ ..,.,..;a • 
~a.n~e reportagem. L.emhr~u, i COR inicÍ!,:lme~te. (dia 4) Mari.a Arch~r rece- S6mente 37" de Rua o: U :. --w--..J 
IUlClallIlente, que tooa a Eu' i ConclUiu (hzelldo que. ap~ ' ~Ieu o. premIO de I~teratura pulação está '~em escola. ~e. • - - - - - - • 
ropa Vive, presentemente. ~()' I sar de o g?vêrno ter acollu· m[antll do Se~re~arlado de guem.se: Rio Grande do Sul • • 
bresaltada com a espcctal1va do bem a .Idéa. o Del~al· t.!l' Prop.!1ganda NaCIOnal, e~ com 1)3' São Paulo com liO. !.; DE SYPHILITICOS •64; .fjt
de nova g~erl"a . Acetesren. , mento NaclOn!ll do Cale nao sess.ao solenne no Theatlo Santa Catharina, cóm 66; Pa- • • 
lou que, cemo ~m 1914, .OS !pos~"e•. nu .lUom~nto, moren., NacIOnal.. .. Iraná COIU 74' E.tado do Rio • EXISTE~I NO l\1UNDO • 
rranceses formamo um muco !dona dlslloDlvel. hcando com· Nos m_elos ht~rarlO~ . a ap- e Espirito Sa~to com 75 ea. • ' . J: 
"loco em deh:sa da soberama 111lnado o plano que será exe- pl'ehe!1suo do livro 101 mal da qual; Mato' Grosso: 79; • 
de sua pat.lla, no caso de cutado rlltu~amellte . I'ecelllda. Acre e Amazonas 82 cada. Morre diariamente grande • 
<Iualqul'r p/llS tentar npo~snr' qual ' Minas 83' Sergipe 115;. número de sypbilitic08 • 
se de um palmo que seja do --- - - ..--- ----- ..-- - ..- .. - -..... .. - ...- - - --- - ------ Per~ambucó e 'ParA 86, 'cada • Para combater a 8yphilis • 
ReU sol? . I qual; Ceará, 88; Goyás e Rio • t I é dRel~rlU'se, em se~\I1.da. ~s , Grande do Norte, 89, cada. um ever imperioso • 
;elaçoes frunco·braslle!rD:s,dl. i qual ; ~Iaranhii.o, 90, Parah.y- usar o • 
z~~d~ se que lima das maIOres I DE QUE DEPENDE A ha. !11; Bahia, Alagoas e Pi.· I:JI ~ t~·41 :~.~ ~~__-., •a.lhD1dad.es entre () Bras~1 e li I auhy 93" li, respectivamente. • A. . •

!. rança e que ambos ~uo .se ! Belleza dos Olhos? Note·se bem: o Estado. • 
mtrúmettem nos neg.1CIOS In I que mais se approxima do • NO FIM 011 VI"TE 0115 10TI-SE • 
ternos d~s outros pulses. Districto Federal é o Rio Q 

O 8r. KI~ge~hoe!er d~clarou l Grande do Sul. A dmerença, • ~:.:.~::~~~e!:l:'~t~e á:P::"z:'r!s':..~g::. e~~~~:!:lde • 
que o ob.1ec.hvo .de sua ~'In·! OS olhos congestionam·se, infl~mmam.se, per- porém ú esta: de n7 para. origem sypblllllca • 
gem é estreitar alDda maIs OI demavidaeaexpressão.Cutdedasaudeeda ("3" ' • s·..•Desappareclmento complet~ do RHEUMATISMO • 
intercámbio entre o Brasil P. i belleza dos seus olhos. usando preventivamente o 1 • dore8f.~~8=;~:e~~:~ó dda!U':::Dr~~!~g;:· 8YPbllltloa: • 
~ ~~r~n~!. :ea~i;~~~~ c~~ ~Ol~<~ I li ' • e de todos os Incommodos de fundo syphllltlcg. • 
cente crise européa, regres' l aC~b1a~~iI\~s~:~frn~%a s~t~::~od~ • XIR 9r~·~·2.:rf~~b~s~~::0':t~i~n~!t:~e:~~u~~1~.0 ELI· • 
sou a Paris. estando o Banco I premio Alcantara Machado, no. de esp~c::'~8~~3~:~i~o~UeeJ':~;:.!~~~:t~~~~tgÜ~8~08Pltats, • 
de França aharrotado de ou · I valor de 4 :0~0$, a ser conferido • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á ven- • 
~~~tu~~P~~Sr~~~~~~~, ~~~~~~~ : annualmente á melhor ohra de. da contendo o .dob~o do liquido e custando me- • 
o Brasil precisa de capitais. I - - -- --.- .. . -. --._ ..-_.....-. .- -...... - - ----.-- ...- .. ._... - -.- ~~ç~~;tg~a ~~ti~~ p!~:~~~r~~ a~I~. nos 20% que dOIS Vidros pequenos. • 

Adianta qu~ . a esse respei. ! toria de escriptores paulistas. • •••••••••••••••••••••••• 
to. conferencIOu com o pre -IA data da reali aç-o do Conclave A regulamentação do premio --- -.- - 
81~e!lte Getulio vargas.trans- i.· _ z a foi allribuida, pela familia doa· O mal·or quartel damltltndo-Ihe a proposta da : , . _, . . , 
França :le pôr 1\ disposÍlião I ROMA. 12 - A realização do Conclave para a es- dora, á Academia Paulí5ta de A . d S 1 
do Brasil centenas de milha· colha do novo Papa, deverá ter logar quinze dias depois Letras . merlCa O U 
res .de francos a rj por cento da morte do Summo, Pontifice.. D~~eria ser effectuado. por- O preleito municipal da Lagu· Porto Alegre, 12 - Encon- todo de dois pavimentos e de-
de Juros. Accrescentou '1 ue tanto, no cuso present~, no dia _;) do corrente.. na enviou um telcgramma ao tra.se em S Gabriel há al-\ ve A ai . 3 o B E T 
tratarA tamhem do problema , O Sacro ColleglO, porém, ·tem a prerog-attva de di ctor da l\eronaulica Civil ' . r. _, . r ~Jar o . . . ,.em
do café, dizendo que o seu I dilutar esse pra7.O nor mais tres dias, como, aliás, tem r~. . .~ ~ guns dias. o cap~tao J . Perel- [orma9ao, o qual ,no proxlmo
pais deseiaria ter I< stcck» per Is('mpr'e acontecido 'e eomo ,"1m certeza será I'eito desta suh~ltando fôssem ach adas a rI!- de Mello, adJl!nto d? Ser '1l\!lno Irá aquartc.ar naquella

t . 11 I . I' N ' I ... ' . p' , á I obras do aeroporto local. ViÇO de Engpnharla da "." Re- Cidade. 
manen e Il , ru 11.RC~1l IraSI- VCíI... e8t~ . C~~? li e tH~m() do novo apa ti)!" ogar no Em resposta o sr. TrajanO giílo Militar, com o fim de A praça franteira ao uar-
Islra, que IJOn8tltul8Se uma proxlmo dIa _H. Reis info~::lOl1 q.\le já ti~hal,! si- dirigir a constrllcçllo de um Itel do antigo 6: será, qpelo 
___ __.. _ ...._..._ _ _._ ...... _ .. _ __ . ..___ ... _ ...._. _ ..___...._._ .__ _ __..... ____ ______._ .___.. ______._ do expedidas IOstrllcçoes a 9" quartel que será levantado plano de construcçilo do quar

região aeronallli~a clv.iI. e qll~, onde está localizado o antigo tel em questão, transformada 

As gal-Ias de BI Promovidos os generais até então, não hnha Sido pOSSI ' 6.0 G. A. C. que, ?omo. se Dum importante logradouroumenau Miaja e Rojo \'~I o acceleramento desses ser- salle. acaba de ser ulsiiolvld? do mesmo quartel, assim co· 
ViÇOS. pela escassez de recursoS. O novo quartel será o mal- mo parte dos terreuos a(lja. 

Uio, 12 _ O presidente dl\ . taxas jll'oilibitivus, romo que- VALENCIA. 12 (li. P.) - f . d or ~o Brasil e talvez da A· ('entes. 

Hepúh!ica, não 11(, muito, de. , O gabin~te reuniu·se ÚS 13 Na sexta· eIra passa a, por merICa do Sul, segundo 08 Sob a direcção do
'' rt'ni os ~8ileiros de Blllmenau, enge · 
c\aroll 'lue não ~ra aconse . é conrl'ssal' I'alla de capaei. horas de olltt'm• •decidindo decreto. assig!l~do na p~sta entendidos no assumpto. Dh~iro. acima me.nc:ionado. te-
Ihavel uma rel'órma da tal·i . dade, o que não se explica, pro!!lover os generais Miaja da Mar~Db~, 101 promovlddo, A verba vo~tada. para a sua rA InicIO. a demohçao do quar· 
.·a. Sua palavras não podiam pois os proprios pleiteantes e Roio a tenente· generais. por antIgUidade, l!0 Corp~ e ccnst~ucção e de 3.500 I:ontos tel do 6.0 G. A. C. e lança.
d . d ., VA'LENC IA. I?-O t. .gene. Inte~doentes NavaiS, ao posto_ de réiS. . ; da a pedr.a l'un!Iamental d~ 

elxar e Sl'r, como 10ram' laHiI'mnm que seU9 JH'goci08 ral Miaja recebeu 0!1 repre- de 2. tenente, o nosso co~ Terá a lorma de U, será ,nova CODstrucçao, que sera 
bem recebidas, causando boa tlStãll prosptll'os. sentantes da imprensa do terraneo ~r. Van De~arla todo de conCl"eto armado e Iimmediatamente atacada. 

:::!t~s:~~8nfnd~:rrii~it~ l~~f~~ I pais li! do estrangeiro e, de. Bolteux, fIlho do sr. ca~ltão. 

convencidos de que o Estado poiS de desmentir os. boatos de-fragata Luc~s Boiteux. . ... ---- - ..--- ..-----..--...------ - - .- --- 
é uma especie de sociedade A vida de hoie espalhados no exterior, de Ap v 'tando ás I'érias es U 't d' d 20 Q b d 
seguradora de seus riscos. precisa do que o seu e8ta~0 '!laior en- c(\lar~~ e~umerosos professo: ma pepl a me I~ o ue r. o o -.nel do 
~ecorrendo, por ISSO mesm?, trará em neg<lclaçoes eom os res pUblicos da capital e do cents. de comprimento pese d » 
a pauta voraz, o (IUe ao pais ENO ~:~~~ rebeldes para lazer A paz, interior do Estado do Rio por 7 de largura . I. or 
Só tem trazido damnos irra· declarou . . . Grande do Sul se uiram ara GOYANIA. (P, C.) - Cons- Cidade do Vahcano, 12 (U.
paraveis. ·A notiCIa () lalsa e absur- R' d J i g P tantemente nos chegam notl- P.) - Noticla·se que o canel 

Sem embargo da disposição _ d~. O meu estado maio~ ~ilO o A~~ime e:~:n~~~m.Be. actu- eias do apparecimento de ~o pescador». usado por Pi~ 
aensata em que@eencontraApplicadapelaprimeira pode entra~ em ne~oclaç()es almente' na capital da Repú. grandes jazidas aurUeras no Id I, f~i qUedbrado na ma~ha 
o govêrno, - observa o -Cor- H' d.es!a_especle. Respeito a cons' blica m'ais de 100 UDS a as- municipio de Porto Nacional. e on em,. urante a reuDlllo 
reio du Manhã. - os I'abri- vez na ungna a pena tltulçao e sI) faço o que o .' t 'a f~zer situt'.do no extremo norte des. do ColleglO dos Cardeais. O 
cantes de gaita~ estaheleci- de morte. . govêrno manda-o ~~~erv~ ~:/o:ss~:fs sôbre o te Estado. anel symbol!zava a a.utorida
dOB em Blumeoau pleitearam Bllcarest, 12 - FOI apphca- ns' o 20 Rig de Janeiro Agora um facto vem !lOn· de do PontlrJcc extlDcto e 
favores especiais para se!ls da pela p,rill~eira vez, a p~n~ de - ----- - ..- ------ e N~semana corrente, alg'uns firmar a' veracidade de tais S~~Adr:s!~~~a~~ 8fÓS a elei
p~oductos, allegando que ,dIS- morte estdlllld~ na Co~~hliIlÇãO Café para distribuir pe- delles regressarão a Porto noticias. . ç .. p . 
trlbuem mensalmente cerca de 1933. O tnbunal Imhtar de . AI -O Popular», delta capital, DirlglDdo a. palavra aos 
de "mil dllzias des8es ins- Cluj condemnou os .estudantes los neceSSitados egre. acaba de publicar interessan- seus co~panhelros, por es
t.JUmentos. Fundaram o pedi- Descaleanll e loon a pena de . tes informações 8ôbre as mi- sa occa81ão, o decano do Sa
do na Qoncorrencia do simi· fuzilamento, pcr terem assa.ssi· Allllena, (Espanha).!2 -- Fo- . . . nas daquelle municlpio, in- c~o Colleglo, cardeal Granito 
lar estrangeiro que dizem nado um agente de poliCIa e ram recebidos nesta clda~e dez ~cla pnmelra vez, depOiS d~S formações que lhe foram pres- ~I Bel~onte, exhortou-os a 
ser f"ito com materiais leves como responsaveis pelo al\ent~- mlt_ kllo.s ~e ~alé do BraSIl, ql~e fér\as. reunem-se amanha, as tadas pelO sr. José Rêgo, que IDtensihcar as preces ao To
e de qualitlade inlerior. do contra o sr. Stelancscll. rel- serao (hstnbmdos entre as faml- 19.~10 horas, ~m sua séde, á rua procedente daquellalocalida. do Poderoso ~ara que Elle 

A modalidade de compe- tor da Universidade de CllIj. lias necessitadas. Fel'ppe Schmldt, os . membros de ora S8 encontra em Go.•dê ~ sua Igreja um h~mem 
teneia industrial sempre e- da Academia Cathannense de yania. provldencia~, capaz de pilotar 
xietlu. AO consumidor, não ao ----- Letras. Entre outras coisas, disse o com pulso firme a barca de 
rabricante, é que fica o di- sr. José Rêgo que ali jA bou S. Pedro, eB!l~clalmente nes
relto de escolher o qu_e me- I . OLHOS OUVIDOS Pedimos, desde já, a atlençao ve C8S0 de um .garim~eiro ta quadra dilllcll». 
Ihor lhe convém BO gosto e IDr Jo&o de ArauJo- ' , dos leitores para o annilnclo colher. de uma 80 batelada. . 
ás possibilidades Unanceiras. • a NARIZ, GARGANTA de LEILÁÓ, a realizar·se 5". 130 grammos de ouro e ac· Tremeu a terra na Italta 
O caso, commum na vida feIra proxlma e que amanhã crescenta mais que a deze- FAENZA, 12 - (U. P.) 
das manufactura8, é lacilmen- Elpecl.lllt. Jo Centro Je S.úd. - Allill.n!. de prol. S.nlon publicaremos.' sele kllometroB da cidade, em Violento tremor de terra fez-
te removido. nu com a pro- Consultas di_rias das 4 as 6 1/2--Rua VI(tor Melrelles, 24-Tel. 1447 direcção do nascente, e em se seutlr em toda a zona de 
ducção de artigos iliuamente --- ---- terras de propriedade do Br. Mugello, na TOBcana, ás 12,17
ordinarios, na hypothese de ----- - ----- - ...- -.---- .. -.--- - .-.-- Joaquim Maia, fazendeiro e horas de ontem. 
que o sejam as gaitas alienl- IItu trlltaL.1II 1.0rl commerciante em Porto Na- Vinte pessoal! receberam 
genas, ou com a propaganda Dr Arml'n',o Tavares DUUIOOS IIgD1Z sn8snlll Teu bro." Ite' cional, fOra encontradas, hA lerlmentC", f'I ...!!r!r·am-se vá

~~t;!I:ro~ni;r:;:ro0:!~~~~!1, d~ C1;UrgiilO-H~peciaIl8;a - ASSISle:te
Dd~pr:f. :ans:n IItu CO. toue ~~~~~~J':~e~W: s~~ea~~,;;,~ ~\~~r:~t·~:s~~ nf8a~~1:: ~i~ 

que induzirá o compradar a Contultat d•• ,0 '.12 • d.. 16 it 18 - Joio Pinto, 7 tob.· T.I. 1456 !: I,eal de .".8IIO 1e.,.1I.0.L.•! 20 centimetroB de comprl- dadea em que se verificou (!..... 
preferl.los. Appallar para as IIV lll w TftI mento por 7 de larJura, phenomeno sl8mlco, 
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() r"'fAtlO Segunda-ieira _13 àtJ Fevefeli'ü de 1939 
m 

- 0 ~ct-;,jo lelc-phonOIJ. 

dlle"d<> 'l 'H!' n Senhora

Aaviatão l!rmani[H ! ....._--~ ra 
eO~;::~ditJ~-11 (~dü~)~ii~ I~~; i"~~:' ~~~~I~~o~r!\~~I\~~ag~:! :~~á ~~;~' cOmdi~~~~Oe I~u~~ft~~ i~;i~~t~~nec~s~9{~eH l'O~e~ e~;:: 
França, dos mOlbodos norte- vêrno de WuslJington, d,:, a I de dos Estados Unidos será! nhou papel de relevancia na 
umericanos de . Pl'OclUCÇãO em côrdo com u Lei da i'\eutra- ruclor de c isivo nl\ preserva-I criação do exército norte

~~SeS~~r?J~~e ~eilit~~m~no~r ul!~ ~~d~(~e'mi::~~~il~ ~~'g~~se:i;:}ri~: ;~~~n~~».ideal democl'utico 110 I f[~~~~c;~no~~~~, g~s p~~\~mc~n~~ 
I~mães e italianos. o senador mal' que elle esturá cavando O senado\' De la Umuge I petentes autoridades em vô
Amaury de la Urange. presi- o tumulo da liberdade. Como f ez parte da missiio aeronau- os comml'r~inis e militares. 
dente do Acro Clube de Fran- -- - ---- -~-- . __ __ o.. 

b~;lbn~O~'\~_~~~~ri~ea~~~~lnt e~~ Oque deue Cnml.lf para que seu Sangue
realizado, disse /lOS seus mem .' V lI.i II 

bros que a múchina de gucr· "I I la R ~. . 

ra a!emü era tüo I'OI' Ii·.idIl Vp.l esuar 1'1 !In,.. ~ . ~8'l'iIn!l 
qUe, it UI"UUS "" .;J U.unuU. ;;; li t.~~uumque indús 
trinis nortes-arneriCtlDfIS se 
alliem ás democracias euro- I d ~ -f- I 
]léus para equilihrar as l'C· OO O onl I.cante,
servas aerea~. restava pouca 
espernnçll de IiS democracias 
sobreviverem. A seieneia affirma que o IODO 

S,lIielltando as vuntugens NATURAL em dóses regulares, é 
tlue tinham os alemães em indlspensavel ao restabelecimento 
poderem trans!')rm'lr fi iodús de pessõas magras, esgotadas, 
tria de paz em produc ç ão de fracas e nervosas! 
guerra, o senador De In Gran 
ge accresccDtoU: 

·A Alemanha possue hOje 
ciuco mil aeroplanos do úl
timo modôlu e ]lodenl ru bri
car mil, mensulmentl' . Saben 05 lI11m(>nto,.. I' ()~ r.~m;"din~ 111\1111 !:!jC"antam ('Im t<l " ~ LÃ E CRINA DE ANIMAL 
do antecipadamente n ('1\fõOS. Em J,!t'rH1. ing('rimns ajilll('n!u'l {~m q\wl1tidad'ique !'uHiciellte. O mu! {,,.,tA UH. f,dla dt' ll~sl mi hl\' j"W j'UlIlp!t'l1I CERA E MEL DE ABELHA 
guerra seria declarada, toda dh:; i!l('smos, prot'C~":O Iwln (j,wl as ~U~'''il.i:f1{'ill~ rli~l'1'ld:ts 

St' transformam {'UI C,lOU"" riju~, 1:IU ';,'\ I!n .. , (I111'rdl l I' Compl'a-se qua lquer quantidade, paga-se o melhor prec,o
H fôr\,a lIerea poderia ser ,·JtIlJidfldc. :-:;io J)I"!lH'ninll'; .cllllldllla .. 'ill!' '-'f)"C'I'U;\ln I,o;h' 	 do me rcado. Enviar amostras e preço para JOfl.O DAPRA.
reunida e, em I'ormaçties em ~:;Y;~SJ~'I~I%" ~~~·rli·W~\'i. :1\'C:;~~:tl!;~~ ~i,ll}f':~:~;';lId~;I~' ~~: Rua Stn. Ephigenia no 97 - S. Paulo - Enderêço Telegra
massa_ renlizari/l terrinll des  qllcnus qmmlul:HI('s IH) (,~plllU!rt·, l lii :1 ;1:1('(', l·t" , c 'Im' 

tllLodc\'e SI'J' cOIlTlllHlidn ('Ollllluu!n o: llt d" ]wr pro('(''1 ' phico Dapl'á - S . Paulo. 
truição pouells horas depOis ~os chilllico~, à,.; n'J.t':. loxit'o, O 1!lndo mai" faC'II (O r;\· 

conflictode o iniciado, le pld~ lli! !ie cons{'i!uir 10UO ~ :\Tl' H .\L: ,,"'''u :-IlIHHnl'i1l 
IIH!tt;;PCIlM.\"{'1 UH h{'m ,o~ttLr !lrl.!~ni~' II. " ,um:lr \'ik.oll'. " 

vando os sens utaques ás ~~~;:~~ C,~~ii~~~~)d~n~l~o'llnn:;~n ~~l('m~: ~i ;)~~~~ / :~!~ 11::l:"r:\;:i~:::
duas America~, á Asia e á cOII!<ulemdns fi !iIlR nwlhnr I(ml(>. O Indo con lnlo tOm 

Arrica, tão hem como fi Eu· ~. i~:~~I~~~:~nI~~~:1~~~c Ir.l~~!WI~~~h?\:t IF.~;:~~il::~;:'!oI)i',~:O ~:I:: FERIDA que resista I
ropa, em caso de necessida lI1~n~o~. ~('nriqll(,('l' ~ !'IanJ;:III:', 11.11 ../ui ,l!' ." ~' i~tlr, \' i~('jp 

conu"m lumhcm U1nl~ dQl.t' m l l1(>r<1("" Ill'll.. (I"n~ln· I· I " :1de. Tendo mobilizado em tllllndil!<,s1Mlpr rfeit" 10 uso di I
!.'roducçãu de gner'J8 us suas E~perim('ntC' \'ikC'lp, pur uma ""filam! 1I 1'('1\:J ':. O S('\I COMO MINERAES PRECIOSOS DE VIKELPmedico ltI1ltro\':trll t'!<lc tratJllIll!nlo. Oh"I\I'\', ' COofli' l fiindústrias de tempo de liomnu tOTll il',.;c tr.Ill{llIillCI.CUlllf'~CU /'I' pf'ctn . •l i'ojll.siç;',OcImi, AUGMENTAM O PESO E MELHORAM A SAUDEI 

li Reich estaria ('111 pOSição 

OS 	

~~k~~Pa~~~f5~,~Ç~a~uTa~~~rn~'~~r~i~~~~r~~'~' k1for;~~f;~~~I:~~li~""~~:~~~:~~I~·.I~~~:,:;:I~~~:
de augmentar Il 8UIl l'ôrça ' á 1ft pouco p {'Il{'onln.·~ ' ~ na.. hr. lI~ phllrmnril' " I" Ilr(lj.,'lIl'illlot ulceras antigas 

medida qu~ o conflicto l'ôsse Não confundir com a pomada commum de calen;jdla.


LABOJU'fOItIOS ASSOCL\IIOS Ou BlL\~ IJ " 1.1'11,\ 
n\lIt )'nuliTlfl Fl.'rnlllldl"§. 40 • HliI rlt! Jnlll'lro 	 1'11": ;·,, .... 0 


':'u lll" 


contiauaudo. O resul'tado da 	 Exijam CALENDULA CONCRETA em todas a8 
guerra aeI'ea deve ser de pharmacias. 
terminado pl'lo número de 
apparelhos que podem ser ~YIKELP Deposltario nesta capital: PI:IARM. 8'1'0. AGOSTINHO 
construidos durante as hosti Rua Conselheiro Marra-lO 
lidades» . 

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

§~tl~~~~~ fia M&~i~~~a~ ~ ü~1~a~~~üiaa~ã~ qu~ a ~a~a 

~aü~a ~(;~, f&~~~~G ~(;~~ m~~ 
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: Ifíló r ;Mo!quitelro, larg 4.60 m!. 12$000 Camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$500 

Seda façonné desenhado, todas 119 cores mt. 5$200 I CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel p~ra homem uma 8S$000 
Seda raçonDe, desenb/ldo, arl. pe8cdo, 20 cores « 6$000 i Colcha de Beda p/ :a9cl urna 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 
Seda façoné natural de 12$ por 10$500IColcha de pura lIeda ç/80Ild'o 63$000 Ternos de casfmira para homem um -l5$000 
Seda grani'é D/lS eore8- modernas ml. 12$000 CoichJ de fcd~ r / fr ?njll t'/~asal 41$000 Ternos de casemira para homem, optima confecção um 55$000 
Seda Bambug p I camisa 
Seda Xadr~z. art . bom 1~:ggg Ig~\~~~ :: f~:t~oC/~I/~~a~j~~a:/~lasal ~~:ggg ~::~jod~e ~r~~aialrtphoon~~: para caiê : u::,~ :~~ 

8zda X,drez miudo de 10$ por 7$500 I CoI(ha de rU~lão c/rfnnl~ p/solteiro 1I $000 Estojo de chicara Japonesa para chá um 15$000 

Seda Laqué em todas 119 cores ml. õ$OC>O Cc,lcha de bIco r/casd 15$500 Apvarelho para café nm 32$000 

Seda e8Iamplld~, bonitos desenhos de 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/so lteiro 11$500IApparelho para chá um 45$000 

Seda pInrada a oleo (Recl~me) m!. 9$5001 Colcha br~ nc/l arl. superior pl ; ~5a: 22$000 Pa~ta de couro para col!egial de S$, 10$, 12$ e 13$000 

Crepe Romano IIzo, larg. 90 ctn!. 11 $000 Colchd branca p!clIsal 15$000 Maletas fibrú'ite para colegIal de 4$000 e 5$000 

Crepe Romano listado, ultlm/l moda 12$000 Colch~ brJDCô p/solleiro de 11.$ e 13$00() Malas para viagem de 18$, 20$. 22$ e 24$000 

Orgllndy de seda listado. NovIdllde • 15$000 ' Colcha recIrme em diver3as ceres 6$000 SombriDha de seda e lillho, nrllg.J garantido uma 22$000 

J~lsey de seda, larg. 1.40 • 11$500 Cobertores e~cur o s, arligo de primeira 4$800 S ,lmbrinha de hicoline listada uma 10$500 

Seda Petlt-pols, ar!. naturlll 9$000 Ccb~rt~res p/bêbê de 5$, 6$5 e 7$500 Somblinha de tricclinc listada. artigo superior uma 12$000 

Seda' Cloqué IIrt pesado c 13$000 Merim Tauba'é_ rrclame peça 28$500 Sombrinha para mocinha uma 8$500 

50zda Mi~k, c / lã, 111111 modll « 16$500 Morlm Flor do C~mpo 28$000 Sombrinha com franjl para criança urna 0$000 

Sultlloila de seda 6$500 Morlm Oficiai 10$000 Tapetes para quarto !Im 12$500 

Tafelá IIzo, purll ~edll « 14$000 Alvebdo ~ofesti!do, larg. 1,40 M$OOO Loção Narcizo verde um 13$000 

Velludo de Seda ChlfrOD fraOt j!, de 45 por 39$000 Alvejado familiar, encorpo e sem goma 14$500 Pó de arroz Royal BliJr, pequeno um 2$800 


AIHIOOS LEVES E DIVERSOS AlveJ 'do ford, art. bom 	 12$000 Baton Michel, todos os Ivns um 2$600 
Tecido e8tampado, Peter·Pao, novIdade mt 4$500 Algodao enreslado, larg 2 101. 38$000 Pasta Kollnos 	 uma 3$500 
FusUio faot~sla, eDtestado 3$000 Algodão ~Dfes!ado, larg. 1 ml 40 de 50$ e 34$000 Pasta Alvlyente 	 uml 1$500 
Linho Uso, typo Rod!é 	 3$900 A'godãs SUl?erlor 14, larg 90 ceDI. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo linho e~tRwpsdr> 2$800 Algodão S/'i20 	 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
Caché brancc>, Iypo linho 	 4$500 Algodão 121. /lrl. !\(m gomml.l 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
Voll bordado, arl. moderno 5$800 CreloD~ branco Royal, Iy",o linho, larg. 1,40 1111 4$000 Suspensorio de couro 	 um 8$000 
Voll e8tampado, df sde 1$000 o metro Crelone br~nco Royal, Iypo I·nho. targ. 2 1111. 5$fioo Suspensorlo de seda 	 um 9$OilO 
Orgllndy elltowpado 	 51WOO C,~tone branco Royal, Iypo Iloh:>, l/lfll'_ 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqulaelle es!ampado 4$500 Crelone de cor, latg. 2 m'. 5$800 Cópos de bskelite 	 um 3$500 
Tobr/llco CI desenho mludo, cores firmes 4$000 CretoD~ de cor, larg. 2,20 	 6$500 Suadores p/vestido, novidade um 2$500 
LiDOD l'zo, todas ss cores 	 1$300 Aloôlhado branco f1nissimo, lôrg, 1,60 9$000 Caml~as de jersey, artigo perfeito uma 10$000 
LlDOO estampado 	 1$500 A!oalhlldo brancl) lavrado 6$500 Tussor de seda pItemo mt 12$000 
foulard p. klmooo, arl optlmo 5$000 Alolllh~do de COf, ~rr. Superior 5$000 UI em novelo PekIm, todas as cales um 1$300 
Crepon p_ kim(.'oo, larg. 80 c.enl 2$600 Atoalhado branco e d~ cor, Lv!!, 1,40 3$800 
Cbllão eDcorpado 	 1$500 T2cldo p/ lIuardIlD~!lO, IHg. 5~ ceDt 2$800 Recebemos tambem um bonito sortimento de Bols8S e Caro 
Brim Inf/lotll, todal as cores 	 1$500 AI;Jalhado p/m~sa, D"masclldo um 24$000 teiras, os typos mais modernos, e que vendemos por preços 
CretoDe'chitao, ert. euperlor 	 2$200 Guarn:ção pfjanlllr (140x140) umll 16$000 de ocasiao 
Op/lla em todal RR corea 	 2$000 GUí1rnIçãll p/l ·mlar (140xI80) 19$000 Meias para h')mens e senhoras, possuimos o maior sorti-
Opala typo SUl8S0, em loda8 as cores 2$800 Guarn 'ç.1o p/laDrar (140x230) 28$000 mento. das melhores fabricas do Paiz. 
Tecido p. rlPostelro, larg. 1 mt. 5$000 GUllro'ç iio c/desenho d.e frutos, cores lirme:! 25$000 Milhares de ourros artigos que n09 é impes~ivel citar. 
Zeflr IIstlldo 	 de 11:5 e 2$000 Gui'trn lção p/l j ntltr, êll :1g0 de recldme lb$OOO estamos vendendo este mel por preços de assombrar, 
Trlcollne IIza e IIstail~, cores Ilrmes 2$500 10110 de renda p/QU1rto (7 peç~') 32$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 
Brim colleglal llr~ ~!:'ti:: ~~n~:n~~l~~~~)~I:~'a e"p~clal (7 p2ças) ~Õ:ggg dias para a maior ,Iiquidac;ão realizada em
PanDo de copa, Core! firmea 	 1 
Lulzloe em todlls as cores 	 1$400 Linho br/lnco. IlIrg. 2.20 de 24$ e 26$000' Florlanopol!s, 
Tzcidc p/colobão, leU&,. 1.40 4$000 Puro linho br4Dco mllrca do.. !a :r;eros, lIug. 220 ml 28$00°1 0 ASA D A T T.RA 
TOlllblls de roslo, de 1$2. 1$5, 2$ e 2$600 Linho branco, larg, 1,15 14$500 ) ~_ 

Toalhas braDclS p/bRDbo de 6$6 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIGOS PARA HOMENS: R F I' S h' 'd 19 

To.lhas gr/lndes em corei p/blDbo uma 10$000 Camisas Socega LeillI, para homem uma 11$000 UI e Ippe c Iml t. 
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o ESTADO Segunda-feira, 13 de Fevereiro ae 1939 

EST ADO tt 8SS-0a-rSvo 

OUTRA CARTA 1tismo, natação, baskel-hall e Irense vice-campeão, quando ne-I campo pequeno. tell)po de 30 mi'j o sr. Regis, mas escreve~ miS-jF. declarou que o dr. Cornelio 

Hecebemos li d feira pas- voley·ball (esportes pratica- nhum C<lmpeonato foi disputado nutos e pela manhã. sivas para escandalo, allm de tinha escrito uma carta ao sr. 
sada A seguinte carta: dos em florianopolis). por- e nem houve entendimento en-I Os que entendem de esporte impressionar o pllblico, criar a- Regis, dizendo que não era can

-Sr. direetor esportivo do Itanto, srs. dirigentes do es·, (re os Clubes que praticam este, estão ao me.u lado, menos o sr. tmosphera lavoravel, nunca o didato, carta que loi publicada
-Estado>.. port.e, deve ·se eleger o sr. I esporte I Regis; e, si não entender desta farei. .. sómente depois da eleiçao, pois 

Abusando. maIs uma vez. Regls eomo /eglllamcllfo /lO 1 Larga visão ele elictador es- vez o meu pensamento, laça O Sr. Regls pode escrever nessa mesma sessão, o sr. Re
de sua bondade, venho 50. e IIIzil'O de dodos os Ilssmnptos porlivo! mais um escandalozinho. quantos artigos quizer, que nao gis alfirmou que tinha levanta-
licitar a pllblica\:ão das li. esportivos, pois uma obm ap- Só lhe inleressa uma cousa: O sr, Regis diz que, como incommodarcl mais os leitores. do a candidatura do dr. Corne
nhas abaixo: . provada pelo maior estabe- fazer crianças disputarem, de' conhecedor do luteból, lui como Para mostrar a mentalidade lio Fagundcs para fazer propa

lecimento de edUC3\~ão p1li- baixo de U\ll sol causticante, massagista, ntio importa a iro- do sr. Regis e os seus metho- ganda. 
ARMA~OR DE ESCANDALO sica do Bl'Ilsil, adoptada por num campo enorme. no te\llp ') ni~, pois o seu despeito ~ bem dos de chronista, cito uma pas- Saiba o sr. Regis que conti-

DepOIS d~ ler fi respos.ta diversos Estados, não iote· de 5ilminutos, 11m3 partida de, c"ul1':cido. sagem, que não devia ser tor- nuarci a ser como sou, pois em 
do s~ . HeliO Carlos HeglS, IIl'essa no sr. Hegis, quando luteb<il, afim de pod ,:r gritar:' Nunca me arvorei em techni- nada pública, mas, para que o Ihypot!Jese alguma desejo ter as 
pubheadu na ,d ;azetao de 9 mais reguhuuentos e leis a· que desei o acabar êO!11 o iute- co, mas, dCP'Jis de o Alhlctico público não tenha duvida sôbreIqualidades que possile ü 5r. Re
do corrente. 11~~l1eDte! prO-li tiopt~àos por institui\:iles não ból inlantil. . I ter rerdid~ o turno, assumi aIa «capacidade» de ~hr~nista des- gis. . 
tundaOlente a eXlstEncla des- o[f!Clals ! Felizmente, o sr. I<e~'s, leu e; ,lia dlrecça<l e wnqulstc! para se moço devo mencIOna· la: quan- Obrigado sr. redactor pela 
tle senhor. Para caracterizar esta asscr- releil a minha cuta e ficou na I o meu Clube o vice-campeonato do da eleição da Liga, o sr. Re· publicaçao das linhas acima, 
. Real.mente, não t~nho dotes ção. csclareço que o sr. Regis mesma: para aclarar as SlIas da . L. F. F. Portant.,... gis lan.çou a candidatura elo dr. agradeço a attenção dispensada 
h.terarlO~. mas I?rellro ser as· promoveu o Tamandaré a cam· ieléas. torno a dil.er: sou adeptu! Quanto aos meus conheci- Corneho f<agundes. O represen-I 
Sim! a vlveraprl'gollndo sabe peão de basket·ball e o Figllei- do fllleból infantil, praticado em i mentos esportivos, discutirei com tante do Tamandaré na L. F. ARMANDO FONSECA 
dorlA, que no presente caso 
(> limitada pelo espaço ma 
~~mUn\I~:r~o.sr. Hegis occupa ~_____________ Vende-se uma casa com 450 m2, tendo água e 

há um anno construida, Si_lóssa sanitaria. Tratar á rua
O sr. Hegis fugiu com pie tuada a rua Piazza (Estreito), Tiradentea n. :1, Florianopolis.-- - "__ ~ __ ___~_~ _ ___ ._.'tamente ao assumpto da ini _ o ___o _ ... _ . _ _ 

nha carta. IResultado: entendeu·a no • • 
limite da SUI1 concepção: 
,'azer ESCANDALO. 

O sr. Regis diz qu está li IIOL!tI"rna
/i 

, 
vre de fazer cllrónieas para estH l." 
o Athletieo, em virtude dos Acha (l\1r· f',\I!.;tnsn,
termos da minha carta. Es· Nenhuma joia rHI"l'tl ( • I)tá muito bem, pois revela a VALE MAIS! sna má vontade, o seu des rU111 11111 prnnnn1izéU' ...• 

Azues como aaphiras ou verde. co
mo osmeroldae. seus olho:; são o 

peito, ~ inveja de não têr I 
sido !lcolhido em nosso meio. seu maior thO:louro. Conserve-os 111"11Cli I"H
A sua funcçãoseria de con Bempro Iimpidos e sadios. ullandoA CAIXA SANITARIAtinuar, pois existe uma pro KELLY diariame n l& algumas gaita. d. 

postll que refutei e o sr. He· Lavolho.E' a última palavra no genero
gis devia <:lar a impressão de 
que a sua animosidade para Simples como um brinquedo de criançacom o Clube a que perten· 

ço não seria por este moti I , 


Cumpre-me declarar que *---.--9$.!h\/--;;..........% 
nunca pedi ao sr. Regis pa· Uma barreira á ex
ra lazer commentarios favo· 

vo. 

To~a em~uti~a na ~are~e pansão germanicarnveis ao Athletieo. Si, pedir 

para noticiar um jógo, uma B1ICAREST, (v. A.) - Rumo /
Belleza e efficiencia incontestaveis res que ninda carecem de
~~ft~~SãOfa~'~r~~ t~~~~l, ~~y~ con[irm!l\~ão tazem crer queFabricantes:
tarde fazer alarde, posso tam nos circulos políticos rume· 
hem declarar que o sr.. Re' nos estão sendo feitas, nego · 
gis solicitava ioformaçiies pa· ciavües no sl'ntido da concluFundicão (juanabarara pubiicar em seu jornal e 1 são de um paeto DO Mar Ne

I gro, destinado a oppôr n~aQue eram dadas com a maior Rua da Gambôa, 114 '118 - Rio de Janeiro barreira á expansão germa·
boa vontade. 

ramo nica naquella região.Posso affirmar que o A· A' venda nas casas do 
O oUjectivo primario con·thletico tem sempre tratado sistiria em organizar todosos t~hrónistas com tvda 11 os países á margem daquelleAGENTES: D. Moritz & Cia. Idlstincção Que merecem: mas mal' fiU base ãe interesseso sr. Ht'gis está corrospon Rua Felippe Schmidt, 39 - FlorianoP~1 mutuos de navegação.!lendo mlll a esse tratamento, Ao que se acredita, o pIapois em suas chrónicns, para no é patrocinado pelos Soatacar·me mais se prevalece viets e pela 'l'urquia, alliados 

das runcçiies que exerço no desde 1923. GONORRHEA
Athletico, e, em conseqlll'ncia, . (HRONICA Entretanto, a realizavão 


Isto li armAr escandalo. Nilo deflantme I A sciellcill progrediu e há lIma ~::~~tsl:~~isquedaOS rf~~~~Y: 

Ia la dos dois. 

De mentiras escandaloslls NOVIDAOE que resolverá o seu caso. não confirmaram, aliás de.
é que se valeu o sr. Regis . Mllximo sigillo. Carta para: penderia em gi'ande parte daLutei e lutarei, dentro do 
terreno esportivo com qual CAIXA POSTAL 1849 S PAULO Atitude que viesse a ser assu· 

quer pessoa que queira dis ...... .. .. _.. ..~_ . . : __.... ..._....____~i~~. P.:~a....~~~~..:tanl~a~ 

cutir esporte. Contra o sr. 

Amphiloquio. l'oi uma ques' 

tão com o Sec['etário do« I· 

riso, procnrando, no seu en

tender, um direito, e eu de· 

fendendo, no meu entender, A !~~::I~~.~~~I(!:I~:~(1:17t~~::d:ll::e~~~II:!~~s&~~)(I;~lltl~ll:r~ 

tambem um direito. Quanto U~II·"'Hlmh'() (Ie seus "fans". Entrelantn ... ella 

Ao mais, calo·me, pois o si· t!'('ollomizu (~oln seu carro: usa Essohlhe, Não 


< lêncio é ouro. Das minhtls cllle (llla escolhesse Essoluhe (UlrU economizar .. 
0~S GR~NDES "OMEN~
queBtões uma foi pessoal (e nUlN purque, eSl'olhendo o lnbrllll'unte dll mais 

com e~ta nada o sr. Regis alta ([nulidade, ellll nbteve, lambem. n da mais 

tem a ver); e as demais es nlta economia! 


portivas. I SE fAZEM \ I~ que a l)rIIllrin qUlllldade faz, de I,ssolnbc, 

O sr. Regia pede u ma pro u lubrlllcnnte mais c(·unomko. Assim, IUlssulmlo 


va da sua incapacidade es 11111 ele",,,l,, Indlce de viscosidade, Essnlllbe nao 

portiva. Apresento duas. IHJI'do .. seu ('m'llU ÚS mais ele,'adas temperatu.. 


A primeira: ras IlIternns «lu mutor. protegelldo todas as suas ~ DESDE PEQUENOS
Numa das suas cbrónicas I)ec;as. aS!oiegll rarulu uma lubrlflcaçã() entenz e 


diz: «Beck é o melhor cen «'ul1l)Jleta. Por outro lado, esta mesma qualidade 

ter-bal[ da cidade. Deve ser o L = == ussef.{urn maim' cl'OIUlmin, l)Orque proporciona 

reservo-. O melhor elemento maior fluração .. , )Jura (I ule., e pura as I)eças! 

da mais dilicil posição ir de Alóm disto, Essolube gUl'unte bOa Cmnl)rcssAo e 
POR ISSO, DESDE A INFÂNCIA, 
reserva, demonstra Que quem facllltu () arrunque .. , u que augmenta () rendI
tal escreveu possuil profun- DÊ A SEU FILHO A PROTEÇÃO mentI) do eumbusUyel! Use l~lSS()lube em seUl'arl'O 

. dos conhecimentos tecbnicos... e terá, ao nlcsmn tempo, qualhhule e ecunomla.QUE GESSY OFERECE 
em sentido contrário. 


A segunda prova: 

Valho-me de phrase:
sua • U.gl sorriso que revela denlez al


-Quanto ao regulamento de vos G sadios, atraj simpatias. obre 

educaçllo phisica nãIJ inte co pOlias de êxito! Ma3 o bGlo sorriso 

ressa•. de amanha depende do tralamenlo 

Colossal phrase, verdadeiro dado acs denles. defode a infância.passaporte de «conhecimentos 

tecbnicos». O Cleme Denlal Gessy. que c"nlém USE TAMBÉM ÊSTES PRODUTOS GESSY: 


O regulamento de educa leite de magnésia, é a perfeita ga  * 
PARA A PELE: ~abon•••• P6.......Arro.~ ralce.

ção pbisica, la. parte, para Agua..d ...CoI6nla.
IOntia da s'lúde G beleza dos denles. 
OI civis, adoptado por todos U~e~o 3 vezes ao dia. * PAHA 05 CAIJEL05: :~I~::!~~:~. ÓI.o~ LOllo,08 Governos de Estado que 

cuidam dOIl esportes, «não 

interessa» ao cbónista sr. Re

gis para discutir assumptos 

esportivos. 


Formidavel: 
Para a mentalidade do sr. 

Regl8, não devem mais inte
rellar leis e regulamentos 
'lue re"em o rutebol, alhle- STANDARD O.L COMPANY OF ~~ 
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n P.;: T.6J)O~Segunda . reir8. ' 3 d& Fev ,' reiro de U!39 

: ••••••••••.•~•••~•••.•. !. •••.:(j_~•••fJ.~ '~fbi'~ i t Agradecimento e missas.	 ~~~~:ou JU~~~ç~r:: ~~~ 
: A S .LvI A E S:I 	 .ea da Condor para0 
• Aconselhamos o aramado LOMBRlCOlDE INDIANO de Sar-	 Acre$1 TUFFI AMIN 
• mento Barata, . professor d~ Parasitologia da Faculdade de Me- fi.l Zahill .'\mi n, ,\delia Amin e filhos, Drthil Aruin c lHO HHAi\CO, (V. A.) - 
• dlcina de Porto Alegre_ E lnfaUlveJ na expulsão , de vermes, . ; ~enl~ol'U, e Esperidiüu A~in, mili, eSj;õsa, nUlOS, cuohada e Chegou ti ('~ ta capitul, nu 
• tal como lombrigas oxlurus, ancylostomull, etc. 30 annos do:.' ~ lrmaus eon vlduru a08 umlgos e pal'eotes, IIlll'a assistir ás ~~,ri~~t.",d(~(J ~;~~~~~ltO °C(lI~I~i~l~ 
• uso têm demonstrado a 8Tla efllcacla. 	 t; ~:~~:~ i'1]\1\~)r~:n~~U;/l~~j:h~~\~~~,,~~~~'t~il~~' di; d~enft~,I~r~i~: 
• 	 IJ I:. P O S 1 1 A R lOS ' f: e tju!lrta ·.leirn, ~in 15, ás 7 hOl'lIS, nu l~reju Ortodoxa, á rUH

• CARLOS tlOEPCKE r"jA fi' I' ti C.onseJlu'I.rf> M~!ra, n.43. alma no saudoso pror iru'sl]\ll'.:UP ~ 	 \ ~ - onanopo 15 : c.IVP I ,~1~à~ ~~(~~~~rO fldoR pelo desupurecimeoto ri o seu que. 
.....fn~•••••.aa.e••••••••••••ti!~••$8••=~ mlu frlho, espos.', (1111, cunhado e i rmão, vêm muitos penha. 

. _ .._____ . _ _ .__~__-_o _. _ ___ . _ __' . __._. _ .__ __ ___ 

. .\Uma mulher que ';;:~le _ I ?o h..,- ._!' omvns 
~P( e 1 J ' , ., " .•• " 
~ • I ..... I~LOn.. (\" .\,) .. - LII~ \ , (:11 •earIos H k SA 

da NLlva. em C." IISN]lIc:nCla das 
chu vas rios 11i1'llIns ril"',llllg. 

Matriz: FLORIANOPOLlS menlou o volllille elas ,igll"' do 
Filiais em: Blumenau, CruzPÍru do ~ul. LHges, rio C;\v~dt> , "!llc?~a!lllo a pon 

Laguna e S. Fr!l.llCi8CO -- MostruBrio em Tutiurão ~~e:;~a~~~;\J:ll~/X~st~)~:;;r;~. ':\ 
ponle desprendeu-se em 1111\ dos 

REFRIGERADORES ELECTRICOS lados, mas dois grandcs pcnhas
1.:05 li car:l111 presos" cll a, pon

{j do el1\ perigo a outra l' xtremi. 

dadc e sendo n ~ccssario que 

~~Il\~~~llll:l~~C~~)~~I,:II!;i i~i:l~~;a,pr~. 
fim· de parlir oS penlwscos a 
marteJladas, 

Vintc 110mens tentaram fa zto · 
lo, inutilmcnle, ale' qUI' a ViUVo1II{osa Alves Ferraz d~sCl' 1\ ao 

i fundo do ri o e qucbrol\ I'S pc·Inedos, r ~gressando em scguida 
;1 SUperllClc. 

l'Ildos, ag'l'liUeet'r !l todas as pessôas (lue se associarlllD á SUII 

imer. sl~ .~Ôl', viR~tllnc1o: 8CO.mrtlOhudo o e lllC,rro . e uinrla aos 
quI' u~. ~I,l1rcDl I\S cerlmomas religiosus em suirngiu de suaIo~n1ii. t....únf.~~halll~se, tamhem, ngrH:1ecirln~ n t(HJO;'; qUH eu 
vlllr~m c.oro!.\s, palmas e i1i\I't>~, e tl'le/lI'Ummlls, curtas e 
eurtoes oe pt'samos. 

trazendo fi ,cu bordo s~is 
passngeirus ... /lI'IlIHle I]ullllii 

~:~~Il~e d l~;;~~~~I~i~f~~e~~i~{i~ 
no suhlmli o. ' l' rHlando · se do 
prim l' iro avião do nosso ser-
V,iÇO aere u e Ull'e \I !tIO e () 
I,CITI.: OI·.~() ,~u i\~'.~·e: pt'fo in · 
~~~,I(J.' . ~~ ..'\I ,ll~O (,.osso,a. pu-IjJUlll\,.l11 . ..·l..\:' h C ...: 1J ? ü.le.~fI~ll. 
~~.~ . cI~r,l~_ : lI~I ..~cr~pt:\:et jubIlo. 
vULf O'::'lU: . u UVU1U o;t rüq uul',v,) 

fi5 3v-:: da lU "sm,~ l'mpl'eSn, deixou 
----------__..___._ ____ .___ ..___ .. esta cap Ital jlfl manhã deLLOYD BRASILEIRO out\!m, em dir·cc\'.lio uo ii· 

toml "ia CUl'lImllá. llespel·tu

"PATRIMONIO NACIONAL" ;~~I~i,~:~;,:\~Ulu~~lii~~)~~~~~sde~ur~::~ 
LI NHA ARACA.J V/ POHTO ALEGHE (I'III'U () NO I'te miiõgc, r~l'eliid"s pelo ''!'ieté.» 

n(l Sabliado, c pal'li o Sul na quarta feira) : .C OMTE . ,\1.,. 
CIDIO», «CO/\·\TE. CAPELlA),. (> (~ANN IR"L BENEVOlO )). ----- ...------- 

LINHA PI';i\ElJüi LAGU:I/A: «i\II JH'I'Ii\HO» e I"\Jl ltA:'-iIlA ,, Paõque de diversões e 
LINIIA IIIOllí?P~~~\;i:r~8~j,~I~:~}~~,i~i~ASCIMENTO ". esportef~a~~n~ãoLUíS do 

C A R G U E I R O S IF R E T E S D E 

SUL: 
[>fiOXIMAS SAíDAS: 

ltIO, (V A.) - f)"sPfip.h\. · 
rJu SilO L\li~ do ~Iaruohão, 
in!ormll que o interventor, 

COMTE. C'\I'ELI. ,\ : diu t:; pam Ilio I ;rallllr', 1't'lotns {'aulu HUf!lo~ determinou u 
e Porto Alt'/lr'l'. construcç1io , r;o s uhurbio da

quclla. c ilpittll , de IIIll ~l'ande 
DEFENDA OS SEUS IN TEI<I'SSI'S, DAN!JO I'I~i-:FI:I~cN. P81'11uU de divers"eo e espor

elA AOS VAPOi<ES DO LLOYU HI<ASILEIRO. It~s para ao c niin çüS , '! 'lu"i 
_ POS81111'á alndu lima piscina.

Centro SOCIal de Apo- .---- Essas pl'ovilieucias visam 

sedntaEdosde RedforSmados IAg;;nciJ - Ru a J050 Pinlo, I I Armazcm - C;iis Hadaf(í, 11 ~~;~~i~~I~S campauhll contra .a 
O sta O e anta 9 - Phone 1007 12 _ Ph onc 133S e . ____...__ 

Catharina --	 . 1I PRÊClSANDO ' 
vic?ae~i~a~~,:.n l;U:i~~or~~~~~, C~~· H. C. DA COSTA -- Agente 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos tm para assisti rcm ,i asscmbléa R E P R E DOIS Ilioaelos (de 90 e de 120 litros) geral que se rcaiizad em nossa S E N T A N TE
limbo! de limo economia !urpreheIllJeD!~. pois; em 24 

borll!! COD:>omem menos tDerg'" electriclI do que um ~~dc1~~~~:,sl~ri:~ I~~o~~:~a Al~~~~~ 
ferro de togommar em í! boral de ~erviço, 	 feira (dia 14), ,ís IG ho ras, afim Para ol'tigo da obsoluta novidade, Iloico no mundo, 

de dar posse á direcloria que e de "mude uso em escripteri<Js commel'ciais, bancos r e 
Mantemos em depósito todas as peças sobre- gerirá os destino :deste Cenlro, ptlrtiçü~s púhlicas, exército, cluhe~, etc .> pl'ccisa·se, com 

saJentes e mesmo mecanismos completos. no anno socia l de 1939-1940. optilllllS l'u[r.>l'encias. Serão exc lusivamente con~ider8dos os 
FpoJis., 9 - l"ev . - EWl que possuem organizu~!ão de vendas em todo o Estado; pe-

Em CIISOS de desarraojoll os proprletllrloa serão IItlen ALCIDES MARQUES dem-sc, por iSSO, detlllhes. Escrever á R. Wilkinson - f{;la 
dldos lmm?dlctameDle, lem OeCC8sldade de IIgu!lrdarem \" secretá rio 	 Nilo, 163 São Pllulo, 
a vlodll de peçllS ou dl'volvtrem OI ,drlg~rlldorta pare 57 
~ffern CODser:ados !:m Siio P~ulo ou DO R JO de Janeiro, 

MEDIcas E DENTISTAS 
Regi,trem .eu. diplomo •. no M . d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C A S T R O 
ru. 	 Muico n." 164 10." "I•• 101, 101A - Espionado 


do ( ..lelJo·- Rio de J.neiro . 


Inlorm.;õu gllli. - Reme"••éllo . 

Soffria há mais de um I 
anno, de rheumatismo 

articular, agúdo I 
DIz Jauntrla Garc!a . rellldenle IÍ Avenida Bento 

G.l nçolve!, Em PdOfas, Rio Grllode do Sul: 
«Solfrll!, há mola ce um ilORCI, dI! um rh2nma


II!lmo Brllcular, aglldo. tem I!õr~s IIl!óZ~8 por todo o 

corpo, especlelmeole Doa tcrDozell(1!" joelhos e braços, 

ra 'es jci basl~ole Inchados. que me Imposslbilllavcm 

de 'fobalb5r Da minha prd!l!e60 de coz!nhelra, Tomei 

muitol! remedios IDdlclldo~ paro USII molutlB, porém, 

101 rudO erm rel!ultsdo, Flnlllmentf, IIccn ~ elhada por 

mlnho tx'PSI' ÔO, que me era mullo d , diCllda, resolv i 

tomar o dfpuratlvo oOALbNOOAL», e Em tão bOll ho

ra o /lz . que, hoje, pOllsa all ,rmar que me acho fll

dlcalmeo'e boa com dez vidros des!e maravilhoso 

rrmedlo, O referido é o explesl!iio da verdode, taolo 

ae51m que. por gretldão, o ilereço-Ihe mEl. rtllrdto e 

e~Ba declarsção, l)crll o uso que eOleoder, 


PelOls" Rio Grande do SUl, 
jANUARIA GARCIA 

Como le8IemUDha~: Brtl/flo da Silva Tavares 
Dr. A"istides RfgO Maglllltães 

(Todas a8 f1rml1~ recoDlJec1das pzlo not~ri o Dz

mocrlto Rodrlguel! da Silvil). 


O RHEUMATISMO, mlllestia dolor08il e de

formonte, 8ela eJle chronlco ou recente artlculnr, mU8
cular, cerebral ou gOIf080, !falado pelo giil"d~ depu

ratlvo 'oolco do 8!1Dgue «GALBNOGAL., desélppll

rece pllaD sempre com poucos froscos, ,Ahl es!á a 

provo, 


Encontra-se em todas as Pharmacias 

5v I 

. I"i!~ ítHtuas •. 

n~e!;mo de m ao 

caractor. ecze· 
mas, espinhas. _~ 4; /. t ".* • •. ~'"H;'<.. 
e na hygiene t . "'1:·11 .. 
in'ima das S9 .. 

nheras (contra 

corrimentos, fio· 


res brancas. 

etc.) 


GYSA 

. c santo remedio 


t.~. : RUA PROF, At· 

fREOO GOMES, 9· RIO 

PUO (ORRilO 85000 


ECLECTICA 

<& 
ANNUNClOS Doa lor

Da... r .... I.ta. d. 

lode e 8ra.1I • d. 


.xltanq.tro. 

B\la ae•••nto. 87 - 'b.en... 1-0370 • 

1-1401 • S. PAULO - A.~!llda ItlQ.rCJ;jc.. Ja7 • ema 'e" cL 1$11 - lUO 

Sandalias 
de tiras 

para verão 

CALÇADOS 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cintos - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 

de Calçados 


. . ' DIiP~;.':.~ :~~OUE . EII'YI'[ de IJnnuelr'' eo:bale"A. II~&IDAS~ 
ESP~I~;6s, ~~~UMA-

Cumprindo uma 

promessa 


D~m08 puul!cidnüt>, pElo Inlerés· 
.e quc pórlc repre ,cnrHr pllra mul

~~~I~,o~l"~~:~~~~~~~l~e~ir!l c~~~~~n.\: _ 
l" r~lta., advu~Hdo no Rio de Ja' 
neiro: 

c \'cnh'} eDm II p ' csectc cumpr!r 
uma pruUttl ' ;>i~ llll t: to: fi (aVulgtf~;Ü 
d" InPlo !.wlo lplA I mp. fiarei de 
horrlvele ",·Uriwentos do eslomago, 

Faço-a unicamente com o intUito 
de ser uUI às pe<soas q~e Honrem 
tio me'mo moi lia muilo que era 
conhecid.O em CI168 como dceclo:t 
do 8Pparêlbo dlge.!iv~: cEUe .ollre 
multo do ~stomugo" dlzl.. mlDh~ 
spohora pen8Iiz ~ da . 

DR. CARLOS DE FREITAS; 

De fa(:to, vivia em coostantl) rw 
glme: qu dquer alimento mal. (orl~ 
provocava-me dlspepsta, deix ..a' RI" 
indlsposlo, sentindo um pOMO Mr· 
rlvel nn bOCC3 do cstomago, uma 
"zia InBupportavel. 

E de certo ponto em diante 08 
males S9 aggravarom tanto que
me fizeram pensar IIlé que tinha 
ulcere. no e.lomugo, E niio duviao 
multo de que marchava para a ui, 

cera, POl8 Já Unba I.Uo uso de In· 

nUlDeros especlflcos, Inulllmente. O 

mal uggrllva-.e cada vez mais: foi 


L quando ti;;a, de um médico amlgi111 

o conselho de experImentar o Eli · 
xt. Clntru. Coo.olho abençoado! 
Logo no primeiro vltl'o roomecel a 

observar melhoras. O pe60 no es

tomago, B dôr de cabeça, 08 desar
IranJos g8stro-lntesllnHls loran, de- .; 
8BpDarecendo, e, agora, depois de 

, a1guDs vIdros, posso i' [ftrmlJor que

i	e·~~~ar~~~~m:~iir;~"I~~~08 seg.'I
dOB, c·)mo ~1l , é nntufal que. veu~ ,. 
condo o temor ti" l'uLlioldadtt, ,>u
nllo husltet em vIr a p~blioo altes
tar 08 beneficie s que me 'trouxe o' 
Elixir Clntrn de Puchury, FoI me.
mo uma promeSSA que fiz, E' um 
santo remedlo, que faz rualmente 
mllravUh". no tratamento doe ma
les do 1 Inte.Uuos e do estomago, do BrasU e Republlc8S Sul-Americanas. Depô.lto: Rua C. M.fra, 39 Aht fica, sr. redactor, esse atles

N. 	!i5 Ap. L. D. N. S . P. - N, 9611 tado da minha gratldlo, que peço
pubUoar como um servIço , huma
nidade eollredora., 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O EStE'idO • 	 •11·····································1 Compan~ia «Alliança 
Diarlo vesperti.o- II Emnresa Nac. ~e Nav. "Hmncke" i 

1 8 ~ 	 ~ • Fu"dada em 1810 Séde: BAHIA 
RedacQ!o e Olliolnal' I • 	 • 

llla JoliO PlnlO n. 15 I. Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros Terrestres e Maritimos 

Tel. lo22-Cx. r.oltal IS9 !. Hcepcke" e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max". • 


Caplt/JI Realizado RI!. 9.000:000$000:: 	 IA5310NA1 URAS Cllpl1111 e Reservlls RI!. 57.000:000$000N« Capital:. SAlDAS J\IENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Bens de Nlz (predlos e terrenos) RI!. 16.054:000$749 
Seguros eUec!uadOI! em 1937 Rs. 3.169.67,:154$834 
Reeelllls em t037 Rs. 22.535:211 $090r=!f~e j~b.~ e.e Linha FPOliS ..-RiO de ~~I:~;:~- I ~iJl-I::- ...·-HiO de JaneiroI :.'~~OliS- Linha Florianopolis- Sinistros pagos em 1037 Rs. 3.797:380$050 

Ilêe "'''''vv Escala 1tai~hy-S. Francisco I Laguna. 

NDm..ro r..nl.o i2tlo, I' ;ii)l c Santos. i E~caia Sao Francisco • 


l'.lo 1.~tU!;)l : ! ~ Transportes de passsagciros ! .11 
 Opera com as mais modicas taxas emAIlDo ~~ :! e carg:IS. i Transportc dc cargas I Transp(lrie de cargas. _.1' 
todo o territorio nacional 

Semestre """""'" 'C 

TrImestre lõ$OOO . • 
 .1 

AIlDooclo. medlaoleconlracto ; ; Paquete c:t~,~;':,~:~:: ::~i r:~:::t~ :~~:x. pa:i::t: :~:X> : SuccursBI no UrugullY, Reguladores de IIvllrllls e Repre
SeD!8!l1~1' DM Drlllclp/Jls cldlldes dll AmerlclI, 


o·doOrelg.lnOlaole·.~rtlaeOm,O,eDvaoO!~Pdl.'oh.ll. ~.8. •• co 'Anna, » 23 •• 'I 
 Europa e AlrlclI. 

~ .1, .,aida á 1 hma da madrugada . 


• Embarque do Srs. possa gci -I Saidas lis 18 horas p. m'l Saidas á 1 hora da • 

A p'!:f~~"!:'DI~:.~o:Oe:;;WRâ~:"~~!m • ros alé lis 22 horas das ves- madrugada. • Agentes em florianopolis 


artigo. 1l8l!gnadol • peras das saidas. • 

~________-':I' ~- Ordens d~ . emharques , tê :ís IOrdens de embarques até Ord~ns de embarques até •' 

12 horas das vesperas das :ís 12 hOras. as 12 das vesperas CAMPOS LOBO & Cia. 
Banco de Crédito Po- ~ saidas. I das saidas. • 

_ 	 • RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39WpuSlaarneta CAagtrhiCaor'llnaade e• -... . -- - - . . ' .... .. --- - _... - --	 .I'

Caixa posfaI19-·Teleplzone 1083-End. Tel. • ALLlANÇA» 

ASSEMBLÉA GERAL ORDI- 1e Ob!ervações: ~rse~l~s~~;Jil~~lt~C~ãpOre~:~~~;~· d:O a~~~~:~~~riâe ~acc~~~. Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
1 "''!!~'''I!Nlo·A~eIA_'',:'m 1•• !JI'~trll-l.a E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. ••• 1' _ 

1._ '_'" ~-= .~,,~ ~ Totlo o movimenlo de passageiros e cargas é leito pelo trapiche sito Blumenau. Sub-Agente em Lages 
ã d B d C éd't P «Rita Maria». 12-P)

~~?ar o e ~~~?COI~ ~~ 1 ~an~~ • Para mais informaç ões. na se~c da _ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Catharina. de acôrdo com o • Emuresa NaCional de Navegaçao Hcepcke W 
art. 23 de feus estatutos. con- • a rua Conselheiro Malra n: 30. • 
vida os srs. accioni~tus desse • . . • 
~ea~~fé'rG~r!ISeÔ~~~n~~ill~~ •• ;}'i\~~~~~e~ei1..~5~("M~~(,".)~~,I$~~I!IH~€lU.@@!aG!.c.. 
realizar· se em sua sede á Bello Horizonte vai pos
rua Trajano no 16. ás 14 ho suir um grande estadio ras do dia 15 de Fevereiro 
do :!orrente anno, arim de Infantil 
tratar-se do seguinte: BELLO HORIZONTE. (V.a ) approvaçüo do relato A.) - A Prefeitura da capirio e parecer do Consêlllo tal vai construir um grandeFiscal. 	 I 

estadia iniantil no Paço Mub ) eleição do Cl'nsêlho Fis nicipal. Serão despendidascal e Suplentes.seus 	 nessa obra milbares de con· 

tos, pois que elle será um
Fiorianopolis, 30 de Janeiro dos mais completos centros

de \939. de esporte. Haverá jogos.
5\ 5v-AIIA rink de patinação, pistas de 

Curia Metropolitana 
 corridas, piscinas, «pIay gro


und•. Os trabalhos já foram 
., Retiro Espiritual iniciados, estando os traba 

Do Clero lbadores em acção no servi

ço de aplainamento du localA \ ' 180 indicado. 
Convocado por Edital dll 

Curia, reunir-se-á, de 10 a 16 
do corrente, no Gynasio Ca
tarlnense, nesta Capital; o AUGMENTEM SUAS 
Clero Secular desta Arqui · 	 OR. MIRUeL BIRBAIDVENDAS ENVIANDOdiocese, para o seu Retiro CLINICA GERAI.Espiritual. 

Porque nada há de mais AS ENCOMMENDAS URGENTES Curso de especilização
relevante de que o numero em molestia do Pulmão. 
e santificação dos Sacerdo· 
tes, S. Excla. Revma. muito Tratamento moderno da 
particularmente neste ensejo. Tub':lrculosevia CONDOR 
o recomenda ás orações e Cré~ito Mútuo Pre~ialBRONCHITE-ATHSMAboas obras de todos os fiéis. 

PNEUMOTHORAX 

Florianopolis, 8 de fevereiro Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse' 


Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 ............................ 

Consultoria: Ru. João Pin

de 1939. 	 lheiro Mc:rlra 35 Teleph. 1500 lo, 13 (Sob.) Phone 1595.- Clube de sorteios emP. Frei Evarlsto Schürmann 	 Residencla: Hotel GI6r1. 
Vigario Geral Phone 1320 


59 2v-2 
 Consultas, das 13 as 15 horas. mercadorias ' 
42-P.Grupo E. A. S. José 

De occôrdo com a recomen-	 Vem conhecer o mer·MEDIDORES DE LUZ
dação da Superintendencia Ge cado brasileiro de 
ral do ensino. a matricula do diamantes 
Grupo E. A. S. José, para este Precisa V. S. de medidor para sua instal
annode 1939, lar se-á do se- lação? Procure obter na INSTALLADORA RIO (v. A.) - Afim de co
guinte modo' IDE FLORIANOPOLIS d'd nhecer o nosso mercado de 1~ ~e fevereiro

I". Nos di~s 11 a 13 serão O me I or marca diamantes e eventualmente 

arrolados os alunos iá matricu- SIEMENS, com absoluta garantia, porque visitar as regiões dos garim
lados no ano anterior; no dia é O melhor. pos, chegará amanhã a esta 

14 serão matriculados os novos R. Trajano, 11 Phone 1674 capital, pelo avião da «Pa· Anno Novo••• Nova Sorte••• 

candidatos.. 509 	 V-57 Dalr" o sr. Sidney Krandal, 

20
• Os interessados serão ato ====~~~=~~~~~~~~~~~~-- negociante em larga escala 


tendidos, nesle grupo, das 9 ás de pedras preciosas na cida
J1 horas. de de Detroit, nos Estados 


Ftpotis. 9 - 2-39. Unidos. 

O director 
 6:000$000

3v 2 o dr. Djalma 
MoellmamDr. Âagasto de 	 Muitos outroscommunica a seus pre

zados clientes e amigos que 
estará ausente durante to •Paula 	 premlos menores 

MEDICO 
.-...... III....ru
. Putos 	 Formidavel... Fantlstico...Siemens Schuckert S.A.I V;~~;~~~";'~~;r~!- ...... -	 T 1$000Materiais electricos em geral ~a e respectivo terreno ~lt08 ~ CONStILTORIO DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: :,0 l~~~ f::::à~er.:~dO~of~~~~ 	 .RUI Victor Meirell.. Il. 26 

as 10 t/2 e das 2 as 4 hora 


Tel. 1.fOI 
 Ins~~~~~!.all de FI~~~~~~f7~IS :::~.:~~fnf~:;~~ UO~or aponasRulducle: Vlac:oade Ouro 
PrelO, 41- Tel. 1M5 510 	 v- 64 n. 4J' sobrado. 10v-10 ______________________ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:i\~~~~~e~ei1..~5~("M~~(,".)~~,I$~~I!IH~�lU.@@!aG
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6 o ESTADO, 13 de Fevere!,o.,de H~?9. 

«LIBER1;>ADE DE 
CRITICA fi Vida Social I'

ELOUIADA PELA Il\[

PRENSA A rrgCENTE 


DETERMINAC.\O Plm

"A JARDINEIRA" l ~,os 

S!DE NCIAL Or. HERCtllO MEDEIROS. - Passa ,

Já era conhecida, nesta capital, em 1923 hoje, a dala annlversária do sr. dr : 


RIO, 12 - Sob o títu Her~illo João da Silva Medeiros, dig

luiz de Menores_lo «Liherdade de critica", no

A .idadl'» e a autor ia dlljlabor", O est,rihilho roi arran o «Correio da Noite . Acalado, peld rectidão com quepopular mal'chinha " A ,Iardi- jado para duas V0 7. es, deven
escreve: exerce as funcções de seu espinhoneira», que caiu no gôto dos do divergir, um pouco, o texto 

. 0 chefe de Polic ia, so cargo, e estimado, pelo seu cacarnavalescos. têm sido mui- d!l 1.' e da 2." V07._ Finalmen
val~elr!~mO e elevada cultura geral,to disc.utidas. t.. , posso dizer que. no último d I! acôrdo com as ins

O rev. padre ~13uthe. auti- Ianuo escolal', representãmos trucçiies do presidente sera o Illustre cOnlerraneo cercado 
da República , a caba de hoje das maiores provas de conslde go professor de HiatÍl riu Na- a beHa acena na Escola Apos-	 I 

I ração. 
~I:,r~~;e d~ ~b:;~~i~teCa~~~: : , ;l~i~~t~~,fo°~rs~~ ~=l~:~~~: que permitta livre criti -Transcorre. hOje, o natalicio 

determinar ã censlII'a 

ca impessoal nos actl' s 	 l do sr. capo João CalValllQ, liscal do"is,ta e í'ompositor, eDl Porto IHasta isso para eXPlicar, como /" administl'ativos IGovérno j,mto ao popu!Jrissimo «(ré, 'AI ..grl', "DI conversa com 11 . fi ." lllrdineira· faz parte dos I 

replH·tagem da «I··oll:a dlll meus « H ~'mn05 e c811ç0es" " O president" da A . duo Mútuo Predial". 
Tarde", assi m sp expressou. i B. I.. por isso, se dirigiu 

ao capitão Felinto Miil, : FAZEM ANNOS HOIE : I 

a ~:Sf,~\~~:ndo eu riu minha I I ler, exprimindo o regosi Sras.: Maria Silveira Digiacomo,'I 

Maria F. Unhares, Adorendina Regis
viagem de térills. a Floriano- I ! jo dos jornalistas por es

de Matos, Eponina Boanerges Ma-
polia, alguns antigos anchie- I I se a cto «Wo util á im

prens/l como á opiniãolanos daqui conlaram-me que 	 !ch~~f!a~: C~ili;dJe BC~;~i~' Araujo, lllpúbli ca e /lO proprio gn:l {<,Jardineira» se toruolI. es 
\'ê rno, 	 ' da Rllla, Eulalia Vieira e Genesla 

I GGuveia .~~c~n~~;'u~l\~f~~c~.o~W::. ~lcil(; i 	 «Nflo se p(' Je conside
Srs.: loão Bap lis t~ Côrte·Real. Ne s

" .essa a 'primeira vez qlH' I 
uma provid ê ncia que II tor Teixeira e Alvaro da Silva Prado. I 
rar de outra maneil'8 

t a l SUl'Ce-Ut-. U Ulesm" ü e nn _ 
devcrã restaurar a libertecendo, llã muis de 20 1111 · ICasamentos ' dade de cr iti c ll, postlllR/lOS, no norte do Brasil .. , No 
do elem entar do regime I Sabbado, consorciaram·se, nestaarchi\'o de música do <lym : capital, o sr. Zenon V. Bonassis, funedemocratico. 

guardei. durante muitos an - I «Deve-se di;"er que , !clon, ar!Oestadual, e a pr~ndàda srila . TEUTONI~nasio de Florianopolis 	 já 1 

!Mana de Lourd~s B~lrao. O aclo 
UOS, u parte de trombone I onde nflo hã crítien, não 

I civ,l foi testemunhado pelo sr. Joãollã liberdade. 
~~~~~ n~f.~~~I~i :uj:êrnrtitura 	 B. Bonnass!s e sra . Adalgisa Bonnas"E o govêrno, estabe

- C(lmo~ pnt~10 - ner!! un lecendo, de maneil'll im ~1:lod~r.M~~~~r d~o~~~~eSISdoe n~~~~'sa~ -------- --- -~.- --- - ----.- ------ --- --- - -- 
[ou-lh e o reporter - ' l'o( 'pOS I p~rativR; l11T~ fiOl?' 1.tS netos I 

são passiveis de comsivel inseri la na sua «Colle-, 	 ~~ fe~!e c~~~1°;::íe~u;ha~(; srrel!t~~ ~ DIVER.SOES ,-- . I
etanea de H\"mnlls E;;eolu- : 	 mentarios, sem restric Eugenio Belrão e espõsa, por parte CINE REX - A s 17, 19 e 20 3C, 	 ~"a.dP _1l ./Í;;çJ!. . 
res». impressa' em 192;~·.' i 	 çiies, leitos uo terreno do noivo, e Arthur T. Lobo e sra. horas, «Radlo Reporte:". .~ tillJI'lf:.~ 

- Foi al'sim, - respondplI impessoal e visando iu Emerenciana Lobo Schmidt, por parle Ct~E IMPERIAL ·, As 19.30 horas -- . 
(I padre l\lauthe: Em 1922 tel'êsse pilblico, dã pl'O da noiva. ,~Bulrdog DlUmmond p.m ~ ___ _ __ 

c hamaram-me para sacrumen va inequívoca da since 

H,r um doenttc' no lugar deno ridade de suas convic

minado . Altó Biguassú », dis  çiíes democl'llticas. VIajantes Nasceu sem braços IEUW.I) T~, g~:o ~~~~es~~~~}~I-
tunte cilrca de 20 kilometros «Entramos, assim, nu FRED. DE DINIZ. -- Acompanha I simo é o que aconteceu na 

da capital. Não existia ainda ma era nova, que vale do de s. exma, familia. chegou do Lime, 12 - Noticiem de Inglaterra, de dois gemos 

11 ponte Hercilio Luz, motivo rã, certamente. como Rio O SI. Frederico de Dlnlz, 0110 Hogel Limeno que .Ii nes- qlle attingiram agora a idade 

por que deveriamos atraves mais uma sol ida estaca funcclonarlo da Fazenda FederaL ccu uma crionça sem braço! de 11 anoos, sem que os seus 

l'ar o estreito em uma barca. na 0bra da ordem vi
 Cel. M. KONDER. _ O nosso pie ~ocoo:~:~s es~~~;J:.oOd~t:~ pais saibam distinguir um do 
n o outro lado, nos esperava 	 gente». d'ro conterraneo sr. cel. Marcos Kon 	 outro,l ' m eham/l-se l\Ionty,
um dos carros typicos da • nomeno es!á despertando vi- O outro Tony. Foram bapti
quella zona , com [olda rectun _ ___ ______ _______ ___ der, grande industrialista em Itajahy, vo interêlSc n. localid.de. zados poucos dias depois 
~ular. O caminuo estendia-se encontra-se nesta capital. _ _ __._______ _ _ de virem ao mundo, na 
uns 15 kilometros ao longo O passaro gigante que- FERREIRA DA SILVA. - O sr Sala para alugar capelinha da aldeia de De-
da praia. A hahia ao norte José Ferreira da Silva, prefeito de Atuga-se lima sala na "Pens- n~lam, ond~ nasceram: No 
de Florionopolis estava ilIu brou a helice do avião Blumenau, chegou a Florianopolis, no são Suissa» (familiar), ü rua dia. do bllphzado,. Ton~' Ia ao 
minada pela lua cheia. Ao sabbado. Esleves Junior, 135. ?~ho de uma tIO ,_ e ~~onty
luoo do cocheiro ia sentado Madrasta, India,12 _ Vel'i- IV' It 66 avo! !~l levado. pelo avo. Dal,1! por
um !>obre cégo, provavelmen Hcou-se aqui um accidente IS as . ~Iante, ml~turaram-se. E, IH~-
te um Bahiano. Para unimar unico na história da ael'onnu , A~ul . reglslamos os agradeclmen- - - -----..-----:------ Jt!l por maIs que se!lS "Pa iS 
os c1\ \'lllloR iú exha ustos e TODOS gostam de seno tica. Um aviQnete alemüo pi- tos a mIJa que.. em companhia do veneranda sra, Malld C de Sousa dem trato!, ~ b~la, nao cnn
passar o temjJO, cantava ... t :r o haJito puro lotado pelo pl'imeiro:ten~nte sr Rogerio V:elra, nos fez, sabba Lopes, mál do noss? ,esllma.do co_~- ?e~uem dIstingUIr um do ou-e 
Tinllu v{,z sonora e memória perfumado de lima hocca Pulkosvki, ao tentar dacollllr do, o rev. JoaqUim Alcantara Sanlos, terraneo sr. luperclO,Lopes, alio IUII<- .ru. . . 
espantosa, Em curtas pausas, bcm tralada. E que in- no aeroporto de Madrasta, novo past?r da Igrela Plesbylenana, Clonarlo da DelegaCia Fiscal . Por ISSO, seus pUIS recol'
cantava elle uma porção de convenientes traz o mau para um vôo de demonstra- desta capital. A eX!lnct~, que, como seu Ines- rt'rllm .ao me~mo padre que 

ção, trazendo a bórdo um queClVel esposo, por longos annos os haVia baptIzlldO, para que:;:e~~: ~~~~~fjg:,' Jn~~~i~:: halito! Evite,o, usando passageiro, seu filho e um FalleclmentoB exercêra. o. maglslello pnmallo ali e os .tornasse a bal?hzar, de
ses, figurava a «Jardineira" constantemente o Creme indigena foi accomett'd O Falleceu na nolle de sabbado, na no mUnlclplO de S. José, era geral 1)018 de convenIentemente 
que me agradou tanto, que, Dental Colgate. Sua es- um grande pll9saro, ~u~ ~e~ cidade da Prl lhoça, _e ali mesmo 101 mente estimada. mollvo por que sua mal'cado~ ]lor qualquer pro
depois de tel' prestado soc- puma penetra entre os I'ol'mo,u a ll elic~ do apparê- ~~~~~~ __~~_'_~_~_6__~0!~:,_! .._m~~te causou grande pesar._ .____ _ pC~~:O'vrJ~ffi ~óraqllesl~~Z:S~~:
C(lrrO es piritual ao doente , dentes e remove os resi-	 .. 'lho. Esta, em vIsta das rota

çiies, roi ,Íogada I'ora do ap- ~ ,.. ~ \erencll~dos. M~s eS,~e sl!~u!l -~:~~tl ;i~r~~: r~g~tiSI~~~a~~~ duas de alimentos, que 	 Oparêlho. O avião que se ell- ~ 	 11.0 haphsmo n!1 0 _t, pelffilt-Assim, mois lacilmente, podia provocam () mau halito e quatro Inetros de 	 1~l'eJa lOglesa: , e,contrava a 	 hd~ pe~!l _O 
anotar a melodia e o !exto. as c~ri e s . Alémdisso,oCre-
Em pouco tempo, o dictudo me Dental Colgale realça 

concluido, 	 ~~~l;: ~:!~~:~a~~IOpeVieQ~enta- ~I, / :·~-~- ''J ' r Cf' G, ..-tÇ:.~-musical ficou e o brilho natural dos den- o opiloto e o P8SS8~~ire;.a~ ,~ ' . \ .I ·. . ~::.~'-:--: ,-\'·~.,~~f- ~~~13~'~~:J~I~~e:te7.11. -::- Q~~lll~Se~t~Sc~~:::Ci~Rdos dOIS ~e-
llf,parêlho alemão pl'lltendia 	 Iel eu, almul .~O~~~f: ~~'adi~~Ó~~, ~~i~-~~ tes, fortifica as gengivas, 
fft7.er o vôo de regresso aa idéa de transformá-la num envolve a bocca numadeli- Berlim, depois de ter pa8sa . 	 DliHO DE CO:-iVENCER.

dueto scenieo. A estréa foi ciosa sensação de frescor. 
do alguns dias na Australia. 	 ~~fu~~IdiM~~~~t, c~~~~our~!~em 1923, no grupo escolar 

arcllidiocesano São José, de 
Florianopolis, I'undado pelo 	 -------- ----'..-- -- O 1f. ~ ~ ~Oll!.\ ~~!~~ntZ:, ~~~i:!asih~ ~a~a~o: 
muito lembrado padre Luis ,.. ., bocca, foi ao piano e cantou 

Sclluller, Todo o palco estava Dr. Manoel Pinho a cavatina -li mio tesoró", da 

repleto de !lores e Dlantas, "e~ ópera .D. João', obra-prima 

representando um jardim. A Doenças de senhoras Partos \ do genial compositor. 

«jardineira", lima complemen - Vlao urlnárlss .. Operaçiles - ~Il. O argumento era irrespon
tllrista, respondia ãs pergun deCI~~~C:dl~:I~l1ndrC~~~~8..;) 	 divel e esmagador. 
tas de um menino de 13 annos. 
Para utilizar o duetto nos CONSULTORIa: e '(\'\ di~»«~ P:I~;~:t~U_lI~~U~ c~~ 

collegios de rapazes, exclui Rua João Pinto,13 (sob) toro 

o pensamento amoroso, mu Phone 1595 - «Que o senhor está mui
dando as palavras: -Vem, RESIDENCIA : to rouco» - respondeu o ou
•Jardineira, vem meu amor», GIGANTE 5$000 MÉDIO 1$500 Rua José Veiga, IHIj tro, mal humorado. 

em: "Vai Jal'dineíro, vai ao 
 PHONE 1.199 	 Vende se ou aluga-se 

70P. Vende-se 011 aluga-se a Cigar
raria «Rio Branco», bem co
nhecida e alreguesada, annexao 

Sôlto, mesmo, o 	 ao Calo! do lIlesmo nome. Tra5razões para tomar fONTOL 	 tarsenhor Plinio 	 na mesma. 
69 20v-1O AZEITE Salgado 	 • AlIh'ia <Jualquer d"r • 

Curta rcs friados • E' deJAIIO 
ENXAQUECAS?S. Paulo, 12 - , Confir :wt;ãu J'apida • Estimu~100CONTOS AQUEM~O~~~A~(~~~2A ma-se a nolicla da líberta Acção lUave 

ção do sr_ Plínio Salgado. e sogura la l\f; dt~ l'csas organiclIs • 

Representante: A. Gonçalvefl Santos & Cia. A Censura, por oTdem l\ão tem ""nlra-indkaçuo. 


da Superintendencia de Or
52 30v.-4 	 dem Politica e Social, pro

hibia qualquer nota em 
tôrno do sr. Plínio Salga
do, até mesmo as declara VENDE-SE ~~i~1:3~
Dr. Pedro (atalão Clín~i~ur:t~~iCO' ções do presidente do Tri com lOS metros de frente, por

bunal de Segurança, allir 800 de fundo, situada Da ci
-das molesticrs da cabeça e pescoço mando que esta Côrte na<la dade de Biguassu com duas 

ESPECIALISTA EM tem contra o chefe do ex casas pequenas, calesal, gran
OLHOS. NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS tincto lntegralismo. de mandlocal, pastagem e ma

Consultorio: Rua Trajano, 18 O sr. Plínio Salgado loi to cerrado. Trata-se com o 
Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas sô1to, em sigillo, na noite dr. Fulvio Aducci, á rua .Jono 

de quinta-feira, e seguiu Pinto, 18 (sobrado), 
43 V-7 para o interior do Estad\). 481 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:e:te7.11
http:IUII<-.ru
http:esllma.do
http:localid.de



