
OE 	
o generalissimo Franco 

náo «controla» inteiramente as 
decisões militares 

PARIS, 13 - Todos otl]terra; 3.°) o tratamento rela
.iornais commentam os ulti- tivamente gl'neroso dado ás 
mos aconteclmento8 da Es- populações recent e m e n t e 
panha e accentuam espe- conquistadas e anteriormente 

O MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA 	 clalmente, a modificação na sob domlnio das autoridades 
atitude do general Franco, republicanas».

Director-gerente: Altino Flores que parece produzir se des- O jornalista accrescenla 
de a occupação de Minorca entretanto: «O bombardeio 
pelos nacionalistas. consecutivo li occupação da 

ANNa XXIV , - Florianopolis-- Terça feira, 14 de Fevereiro de 1939 I N. 7590 ga~o. ~~r~t~Jr~~n~~c~~v~~i- ~~: ~ g~~~~n~ndá~aç:~rg~: 
«A queslilo no momento é uão controla de modo abso

. _ saber si o general Franco Iluto as decisões militares dR 
Gastando mUlte) para IEspeclahva e I~ ~ Iserá hostil á Fran~a e á Espanha. Julga-lIe em Len·• • • - .tI( Grã-Bretanha na pol!hca dos dras que eS8a8 novas IIber 

pagar pouco I b h- V~ ." -, -'!fiIjIlll'rOXiUlOs meses. A' esse dad~3 tOllladas pelos estran· 
i « occa C lUSa» ~ - proposlto os observadores!geirOS nao fazem sinüo auf,r -

Belem, 13. - Um matutino ___ _ __ brituDuicos admitlem que a mentar atl dificuldades cau
commenla o fllcto tie ier vin- A d t r sido ualifi - boa fé do genera1issimo sada8 pela presença de ele-
do do Rio. em avi ;1o, uma l ROMA. 1:1 - O gov('rno pesar e e q essal ' é comprovada pelos elemen. mentos estraogeiros nu Espa
funccifonRria do Ministerio do : italiano permanece na expe- cada_ de «i!lallôg ro; italia- SCENA <!OMMOVEN TE. - t08 seguintes: nba.O -Matin» escreve que fi 
Trabalho Jlara eHectuar o ' ctativa. atú que Jlossa dar á mls8uo, pela Imprens Um eplsodlO que records a 10) a decisão de nlio per- viagem do senador Léon 
pagamentQ de 1:400S0ll0 aos I imprensa o signal de novos na, os c irculos gov.ernamen- doce poesia franciscana . oc- mltÍir que as tropas italianas Bérard causou o melhor ef.
memhros da Commissão de clamf)re s contrn a Fr/!nça, tais mostram-se mais r~se~: correu durante os rUlitlfai& se approximem -da fronteira leito ao lado de atitude Im
Ralario ~linimo, referente a o limitando-se R acompanhar vadosB~ es~era~ Páar: If:pa~ do capitão Jobn. •Tobnson, em lrancesa; 2.0) o desejo de manltaria e generosa da 
mês de Outuhro. Cem o meR- de perto o desenrolar dos 10

1
sr. Irar vo dar Sydney, A~straha, o <lual_ foi oceupar Minorca sem violen- França para com os relu 

mo lim, eSRa func cionárin Ia contecimentos da polHical n I~. pe a. f~gun ~ .ve~h grande amigo dos ~Dlmals e cia e com o apOio da Ingla- giados.
pToseguiu viagem de nviiio Iinternacional. N,::sta ~I !l~a I) poá fse, o dos passaros em parhcular. El 
para Manáos, gastando sómen- O que mai!. interessa no I~~v:r~~~~~~~~n:mb~e:!!. fi o~~~: le sempre dedic.a~a muito d~ I I
te er:n passagens .n~!da menos IlIIomento uo ' lJUC~ ' é ~PP!'- tra-gôRto, que ex iste forte seu tempo ao estu o dos pus I Or lrminio Tavares UUUIDOS IAmz 6RRBAII1l 

Si
deolir~~enr~~~ ~~r~;I!S~jeJlOiS de i rlentemr~te sl~1~e l' d 1\ ml~qa~ possibilidade d~ serem ree':l- saL~~O que o feretro foi col- I Ci:urglilO-ESpeclallstD - AS<_ISI:nle do pro'f. Sanson 

. ' 	 1<o sr. A-on crnr em ur eetadas relaçoes normais i d c p !la do c mi ~ o 
e ritlcar o facto, diz que nnn- " OS. 10i coroada de e xito, 0 11 'I F I~ I OC!! o na a ~ e. . Con.ult.. d.110 h 12 • d,II16 i. 18 Joio Pinto 7 tob T.I 1456 
ca se pôde justificar IImll tal ~i fracassou . ent~e a . rança e a ,span la teno, dez a qUlDze e8t~rDl- i -, . - . 
despesa. ainda mesmo qlle nuclOnalIsta. nhos entrara~ por uma JaDe
fOsse de pr09peri:lade a si- la e, no meIO da ~ommoção ••••••••••••~•••••••••••• 
tuação do pais. 	 geral, levaram maiS de um • • 

~________________•___-;Iminuto a voar em tÔrDO do G d d b 
Ealáa triste mt1u amOrl caixão, chH:eando. •• -ran e .esco erta. I

Teu bfüDcbUei 	 Ih 
Islês com tosse DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA *"* • para a mu er •
I' lei de Nosso Senhor. __ DE _ _ DEPURAÇÃO. - O orgão • • 

Nó te salva o C8N'fHaTOS8E! J O S É M A RT I NS ~f!~i:!, d~ueS~~~I~~ubr::, a~~ : : 

Vão vêr que a Italia 	 tos olficiais do govêrno na· • (O Reg_lador VI-Ira) •zista, publicou recentemente .. 
ficará sozinha um curioso regulamento para • •

A malhei não sourerá dores •IVTOMATIGO as bibliotbecas escoIares d. 	 'JJ jTELEPRONE 	 e 
Paris. 13. (U_ P.)-Ao mesmo 	 toda a Austria. Assim, provi-. AUVlA AS eDUCAS OTERINAS EM :1 HORAS • 

tempo em que a imprensa ita- denciou·se para a retirada e • Empreg,,-se com vllntllgem porll • 
liana reinichm a s ua violen· queima immediatas dos livros • combllter li:! Flores Brllnclls, Col!- • 
ta campanba contra a Fran- R U A B O C A Y U V A, 1 4 6 destinados aos professores e • cas Uterinas, Menstruais. IlpÓS o • 
ça, renovando as exigencias I alumnos: de autores judeus a pllrlo Hemorrllgllls e Dores nos 

1088 
relativas á Tunisia, Djibouti, A melhor lenha e a mais barata! autores psychanalistas; obras. OVllrios, • 
Nice e Corsega, o govêrnil a- de orientação marxista e • E' poderoso Clllmllote e Regu- • 
lemão, dentro do espirito do communista e as que BlIudem • IlIdor por excel1enclll • 
a côrdo d <> bôa vizinhança, as- á evolução do Ulurxistuo; es- • FLUXO SEDATlNA, pelll sua • 
IIlgnado em Paris a 6 de De· _ _~ ______.___.___ _.______ _ _ ___ :!Ov,-24 tudos ou ensaios 1\ serviço. comprovadO efllcllclo, é receltllda • 
zembro do anno passado, to 	 do idêal pacHista pan-euro- • porpmLUlllx8'OdeSleo'OOOAoTmIN,éAdIC'?o5c'cnlra_ • 

. i I t ' dO' 'Ih d peu, maçonico e 08 que pro-	 ~ 
mou a 1D c a Iva e encorll-, ~l eSVIOU;nI ares. e tram fortalecer a Socieda- • ae em IOdc1 11 parte. • 
jar o sr. Bonne! a ir a Bel" C I sellos· postais .- ~~ dlls Nações obras separa- • 	 • 
11m para dar um balanço, jun- arnava escas , • , rsta8. Inspiradas no esplrito 

lamente com? 8r. Ribbent~op, RIO 13 _ Há cêrca de um do <bomem austriaco., obras ••••••••••••1•••••••••••• 

em to~~ ~ :~t~aç~o .,~~~~hC~, -_-. _ .' \ mês, ~ cápitão Far!a IJ8mos, d d r d f lme DolIuss I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;
--	 --======~ 
e.!'pecla.m_n_~ ~ p. ob,,,~::, d,t IAnima. aos os sUbdltos director gpral d08 Correios e S~bU~S~~rg °e ~~ tendencia; I 

Espanl.la e a contenda Iran · do Rei Momo Tel egraphos, foi informado legitimistas; obras contrárias IDr Joio de ArauJ·o-OLHOS, OUVIDOS, 

co-italIana. ___ __ HELE'rI. 14 - O carnaval. de que o thesoureiro da Di- á grandezá alemã e aos seus • NARIZ, GARGANTA 


apetlar das constantes chu- rectoria Regional de Uberaba homens Illustres obras que Elpeci.lill. do Centro de Siúd. _ A.si.tente de prol. Sin.on 

Dr. Manoel Pinho ~i:!.~~~opr;:t~~I~~! :ni:t!'::1!~s ~:~~~ :~s~!\:~~u:il~~~~ ~: ~~Ie~ c:Fem:~~~~mpr~~e~~~~~ Consuilas dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 


~~I~~a:r~:6r~:~~~~:ra~g~~~ :~zs~~~ ~~mg~~:~~etê~~is~a~~~·. 17 :~~O:~~~~ a8 necessaria6 t~ghft~~~a a~a~OoB ~:t;;:snçü: ~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~=. 
ClInlca médica - Testa O Pnlacio Theatro Ciube providências sôbre o aS8ump- Dldos; todas as publicações ~ ~ 

de gtandu1s8 cndocrloa8. decorou o seu salão tomando to, o capitão Faria Lemos de- do eFronh plltriotico e de uan O80 	 osporava...
CONSlT LTOR10: :Jor Ih ema a "Branca de Ne terminou que o sr. Duque suas instituições: todúB os es-


Rua Jollo Pinto, 13 (soh) ve e os setes anões' . Estrada,chefe do Gabintltede criptos de critica hostil a 

Pllone 1595 A polícia probibiu a ven- Identificação e Pesquisas dos Hitler a seus colleboradores, 

RE~IUENCIA : da de cacbaça e sllas mistu- Correios e Telegrapbos, fôs· ao nacional-socialismo e de 


Rua José Veiga, 186 	 ras nos estubelecimentos se a Uberabn, allm de apurar louvor á arle modernista di- Santos, 14 __ De seu corres. -Depois de tudo leito, e quan
commerciais, 'casinos e so- a responsabilidade do accu verg.ente do classicismo ger- pondenle no RIO, a • Tribuna-, do se esperava que o sr. RePHONE 1.199 ciedl1des, de!'d<! O meio-dia. sudo. mamco. daqui, recebeu o seguinle com- zende Silva, dianle do aclo do 

~7~O~P~ IEntretauto, é permttlida á Regressando ao Rio, o tlr. . Como 8e vê, a depuração municado: intervenlor, tivesse. uma atitude. ~~~~~~~~ 
- venda de chopp, eerveja, Duque Estrada trollxe preso foi em .regra. «O caso da nomeação do sr. logica e se demillisse, o secrc-
Contr•• «semana inglesa .. whisky, Champanha e vinhos o funccionario accusado, que " Manoel Duarte para procurador lãrio das Finanças veio o pit

. nos hoteis e restaurantes, du- 8ubmeltldo a interfllgatorio • ~ de Fazenda junto ao Tribunal, blico com uma nola cheia de 
Porto Alegre, 1:1.- 0 Syndl - rante as refeições. Os in· confessou a autoria do das COMA MAIS BANANA! - de Conlas do Eslado do RiOleXPlicaçoes e de insinuações, da 

cato dos Lojistas, de Porto rractores dessas determina- falque. Si lui um sector de producçllo quase provocava uma crise na qual resaflava a sua disposiçã() 
. Alegre, em reunião r~alizadu, ções ficarão sujeitos a mui O capitão Faria Lemos, em onde a Franca conseguiu aular- na afia administraçllo lIuminen- de continuar no cargo, de qual

manllestou-se contráriO á ado- ta e prisão. ofItcio dirigido ao mlnl8tro chia, loi na questão das bana- se. E' o que agora se sabe, atra- quer maneira- . 
pção lia chamada ~sem~na : o : da Fazenda, solicitou a prisão nas. TanIa assim , que, desde o vés das notas publicadas pelo
inglp.sa., pois a medida Viria Uma «estrêlla- vem vêr administrativa do desl1onesto anno atrásado, seus mercados palacio do lngá e pelo secretá- __________ 
prejudicar g~andemente o c.om a «orgia» runccionario, que jâ se en esta.o lechados á importação rio da Fazenda c das inlorma 
mércio va.reJlsta, que.. alaás, RIO 13 _ Passageira do contra recolbido ao xadrez dessa fruta saborosa. ções correntes ~as r~das politi: O soldado inglês que 
vem realizando negoclos de -Higbland Chie[tllin. ' patlsou da Policia Central. A producção de lerlilissimas c· s de Niterói d ' , . f 
vulto ao.s .~abbados. . lo RecUe a artist'a Lilian Os sellos provenientes do colonias africanas são sullicien- d «O secretárl~ da Fazenda, sr. tSparou O primeirO Iro 

Na OplDlIlO do al~udldo syn; t:vlor que se d~stina ao Rio desvio criminoso não foram t s a abastecer toda a popu R end S' lva tinha sido can 
d8elcr~~~iaa "ps:::!a~:s~r1:~~f;r sOo de"Ja~eiro,_onde vai assistir ainda apprebendidos. I:Çã~ ~~ França. - di~~to :0 ~argo de procuradO; Brlghton,. 13 (U. P.) - Fal· 

nava Um jornal parisiense publi- da Fazenda. Estava cerlo de leceu no dia 11, com 54 an
bom andamento dos negocios ao ~~r I. . Sala para alugar cou a esse respeito um estudo que o interventor não faria ne- n08, o sr. ~rne8t Thomas. o 
em getal. nat;~~!:' p~br~~,!:g~c~~~os~ -J~~~ Aluga-se uma sala na . Pens- curioso e que .leve ser conhe- nhuma nomeaçao sem ouvi-lo. Boldado brltaonlco que dls

I=abricava velas de clarou já ter estado na capi· são Suissa» (familiar), á rua cido pelos plantadores nacionais, Mas, foi surprehcndido pela es- parou o primeiro tiro, quan
kerosene com materia tal braslle.ira, no inicio de Esteves Junior, 135. ao menos para cotêjo. Diz «Le colha do dr. Manoel Duarte, a do as tropas Inglesas entra-

a r ra adia tando qu 66 :3v-2 Temps» que a producçllo vai quem o sr. Amaral Peixoto de· ram para a guerra mundial. 
prima extrahida de um ~~~Oi~ ~o~ r~stej(}Sn carnava~ em tal proporção, que começa a sejava dar uma demonstraçllo Pertencia ao 4.0 Regimento 

pOÇO lescos embarcará para Bue- A noiva saiu ferida na inquietar as autoridades france· de apreço pessoal. Como se Royal Irls Dragonl, e o seu 
Porto Alegre, 13 - O pr~- nos Aires, onde adquirirá cabeça sas. A superproducção da bana- sabe, a nomeaçllo do ex-prei- e8quadrão, na Illadrugada de 

reBsor aposentado sr. Hen!'l- uma casa para residir. na em França já é um lacto po· dente do Estado do Rio para 22 de Ag08tO de 1914, foi en
que Ca8lli~, natura da Babla, Disse ainda ao.s ~epórters LISBOA, 13 (U. P.) _ Du- sllivo. Os plantadores reuniram- um alto cargo administrativo vlado em reconhecimento ao 
falando á Imprensa, declarou que não tem mais IDterêssll rtlntt' uma festa, que lIe rea- ae agora e resolveram lazer gran- leve larga repercussllo na im- longo da estrada de Mons a 
que bá mais de 40 a':lnos , rez pelo cinema, accentuando que lizava em Frei Numllo, por de campanha de propaganda, prensa c· nos meios pollticos e Charlerol, quando encontrou
uma ~i81ta á localidade dI! dtlll~ guarda apenRS recor· motivo do casamento da jo. prelendendo augmentar o consu- deu lugar a que o sr. Amaral 8e com um esquadrllo alemllo 
Marab}, naq~elle Estll;do, en- daçoes gratas e douradouras, ven Adelaide com o sr. Lau- mo por cabeça, para que aquelle Peixoto fOsse alvo de calorosos que avançava, preparando
contrando ali uma USlDa que porque loi justllmE;nte do cel- ro Carlos Damello, 08 convi. mal desappareça. elogios. lbe uma emboscada. Os ubla
labrlcrava velas de kerosene luloide que lhe velO ás mã08 dados empenharam-se em vio- Aliás, a campanha deve pro- -O sr. Rezende Silva, nllo po- nos, pre8entintlo-os, voltaram 
com a materIa prima ext~a- a (ortuna que p<l8SUe para lenta desordem, resultando duzlr bons resultados, porque o dendo dominar o despeito que alrAs e foram perseguidos 
bida de um poço .ali eXls- viver descBnsada o resto da sair _gravemente ferida na ca- Francês nllo come mais de Ires o assaltou, recusou dar posse pelos ingle8es que, além da 
~~~:óuT:mpPr~~es~~oH~:~I~~B~ vida. beça a noiva. kilol e oitocentos grammos de ao sr. Manoel Duarle. Foi pre- pequena aldeia de Le Cate· 

CaBais, velo a saber que a Vende se ou aluga-se ~:~:3:s PU~I~~~~'p~~ueaX~~~I~,o: ~~~m'huee~ spo~:sar~e ~!f3!~; :~' ~I~:~:~ f~~~~m para ape
referida usins bavla sido ad- Vende-se ou a1uga-se a Cigar- TYPOGRAPHOS media sObe a nove kllos c na onde se encontra ar.tualmente, Occultando-se atrAs de uma 
quirlda por uma firma estran· raria «Rio Branco», bem co- Inglaterra a oito. A palavra de asslllnase um.decreto delermi- árvore - contava o sr. Tbo
gelra que a mandou fecbar. nheclda e alreguesada, annexao Precisa-se de typogra. ordem será: coma mais bananal nando que a posse do procu- mal - avistei um omcial, 
E era uma vez o kerosene ao Calé do mesmo nome. Tra- Aliás, até o carnaval brasileiro rador da Fazenda fosse dada dando ordeol ás tropa@. Atl 
de Maraby, concluiu o pro- tar na mesma. phos nas officinas jà tomou esse mote para uma pelo presidente do Tribunal d, rei na d1stâncla de "'00 Jar, 
tenor Henrlqu~ Casais. 69 20v-2 do ESTADO, de suas marchlnhl$. Oonl... dai e eUe caIu, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:inglp.sa
http:Espanl.la


..........................~............. r.).r~~ rAD - T .rça -..~.~. 1 4 d .. .eh...e lg~~=. ~<'~.u~~~~g~ftwWC~ '~~
.,'....O.•.•.e .. fe a •.~...e F.e.v.~r ..o d ..9B~ • .'ft~ '. ~~'B~-.~~~M~.~ 

o FECHAMENTO DAS ESCOLAS 
Homens que EVANGELICAS 
trabalham A medida serã extensiva a estabelecimentos do interior do Estado, 

em virtude da lei de nacionalização do ensino. - As escolas da 
Si' Y .S. C"' .~ql1t"t·~ tt - ~~ tifO' i Ol)1 .:l r hn tnelll . ~{ llOi u,.. . a nte-; d e dt )rmil' , tlll:l S Communidade Catholica Alemã passarão a ter caracter 

('()HI(,,:'~S (nas ri fO ~ ' h;~) di' Ventre- Livre ( , tn m('j.t) co po d t- ô:l) ~ua, n:n, puramente nacional. - Os sermões em português. 
r" :o' ep.le'.;:l hojt.'" . 

T f\1ne fl ua ", C'nl her('~ ne Ventre-Livre ho jca, á noit e. a n tc:-; de ir parrt PORTO ~L.EGRE, 12 - Há I torios, sendo que o primeiro . maior número da cl1amada 
:, (' ~nna . CjU (, amankl p .i.l. :';S lt t':-t n tliia !;('tI1 e t ra baIh;uá Ct) 1n prazer . pouco, nc.tIclOu o "Correio i delles será organizado o di · Iregião colonial alemã e ita

do Povo» o fecha~ento de ' rigldo pelos padres da Com lil1na, os sermões são feitos 
escola~ da ComI?uDld:.de E-I panhia de J esus e o último pelos respectivos pregador<ls 

:\'0:-:: ~ ),~ i ::t"~ m ;l i...:. arl(" .ti. n t a rl~)5 cio mu ndo os hOmf'l1S C's forçado5 fazelll 

,,,.,·i,,,. I ,r,,' ,!'''' " '"h"lh;nll .~m d~sC8.n,,'o e precisam le, n ,;angel1.ca, ~.m v~rtude da . lei pelas Irmãs . Franciscanas, em idiomas estrangeiro.I intesti!ll ~ :-: . o fi ~~;h l () . I} h:..ç<"l. n~ rins, a Cflbcc:a, o sa ng u e.' (: a s I' ae DR~ I~nan 7.a çao do enslüõ, que tambem i ostaBnrãc um; Agora, volta-Re a attenção 

I l1e1\ l.h (' v i..· D ::·:~:; ;it " ; ; :·;n ~ ·i pi.thn.nl e o (·o.~~·5(). se-InprC ('Li J-le rCt:it~l. ~ a.t1d e. e p o.r. n~o poder e~sa com· jardim de inirl DCiu '"' manta - I par~ esse assumpto, no sen . 

f Fa:;:>.. C0!1:.n "1 1c..: ' \pUw Ventre-Livre hoj(', fi. noit e. ~lnl e~ de do r!nir. mUD~aaae, por IlluLtVOS e.c o- · i'ão ü ill intel"üato e semi.in. 1t ido da se regulamentur 8
0..

Ventre-Livre ltJll i fi.\·~ a....:. call1 Ad;.\ :; ~,u:-:.cu1al'e :-i (lu e~;t01 ~wgn \~ ini('sl l- nOID1COS. ma nte r em outro te rosto. As escolas e m a.pre- mate ria. 
1 n" ,.. (' " " li",!,,, d as ' \lh" ..n l"i ..s in iec"" las C ie rn:,""" ':'-"" l ''''ea , . jl l'edio a parte. religiosa ISO- cO aurirão suas aulas a l' de I Sôbre este IIssumpto, entreI lada da educacIOnaL Março. - autoridades ecclesiadticas e 

"on h,,; ei,"'': ':""~ " ' ''. ' 1'''' 1 'OI) l:r"",l~ "",1cal!~a lll a" """){,\1<' e :i, "":C"'i,,>, A Commuuidade Eva nge- POHTO ALE(jRE, 12 _ Em poderes publicos. têm havi
;;10 ri;';éltk. e ha,:, " :'! pele- e a.ns ()l ho~ . .i ('ab~,:â c an~ Ilt'n 'l l:-:, ao eqr:(.;':u 1 li c a constitue , como s e sabe, igreja f5 locais, be m c omo e m do certos entendimentos.


I t !Iri nci vahnt'll t..: ao \.·o rd. ~· ;ltJ). r in :-; t:' a l od vs O~ or);;!"ào :i .:ln Ct•.'fjH.J . O Syoodo Rio- Grandense, que 

TuI"" Ventre-Livre hoje . á "oit<· mantem escolas em grande ,--------_._--------- .
I número de suas parochias.


I As medidas agora adoptadas 


1 I _~,.,br~-'e ,01111,1< rea:~e,a~e~~~OI!~t::Si~~~~Ota~ : I 
Ventre-Livre nào t· }m r gan t l ' h tHU, á~ do interior, fe cha0. ! 

] do-se as mesmas no conente I 
T,nh. sempr~. em "", a anno lectivo. 

I 
I ,tl g l! US \'idrns de Ventre-Livre PORTO ALEGIlE, 12 - A I 
. CommlInidade Catholica A- com.. 

lemã mantinha, á avenida Al
oelto B'ns no 46í e 609, es
colus para a lumnos, de am
bos os sexos, sou a U';UOilli 1 

==:;;;;;;;;;================;;;;;r--~--;~~~:-:-:-- nação de Maria Sc hule e S. 
- O dr. Djalma José , nas quuis se IIsava o 

Moellmam idi oma alemão tan to na pu r
1 

, 

Na-o ha FERIDA que resista communica a seus pre- te educacional como na re
zados clientes e amigos que ligiosa. 


10 uso di . estará ausente durante to- De a côrd o coro a lei de 


I, do o mês de FevereirO li~~~~~laj!~~Çe~fad ~n~i~~~~' ~~.CALENDULA CONCRETA iVENDE SE a CODtor lígiosa fechá -la, para l'eaorí ..P~ITORAL O[ 
a melhor pomada para feridas, queimaduras e 1 - tavel ea- la,s agora, com caracter 


. ulceras antigas ~i sa e res pectivo terreno sitos essencialmente nacionaL Pas
N!o co~rundlr c0!D a pomada commum de Calendula. 1 éÍ Rua Presidente Coutinho saram, então, esses llstabe "ANGI[O P[LOTkNü~EXIjam CALENDULA CONCRETA em todas a8 n.O 61. lazendo fu ndos á Ave lecimentos de l'nsin o a de

pbarmllcias. inida Rio Branco. Tratar com nominar se Roque Gonzn!es, 


Deposltarlo Desta capital: PJ,lARM. STO. AGOSTINHO I~a~~ p~:~Vaal~~ ~eUl~~~e~~~o ~e:Jl~~~rr:' I~=~~nl>s~=nf~a~: 

Rua Conselheiro Mafra-16 In.O 7, stJbrllllo. Ambos os collegios terão cur

_ 4f1 IOv-l0 SOB elementar es e prepara-


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

~~m~~~~ tia Ma~~G~1i'a~ ~ ü~1~a Uj9u~~a.~ia ~U~ a 


~au~a ~~~á ~a~~~i~ ~9~~ m.~8 

MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para _diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 
APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NAO ESTAMOS VISANDO LUCROS --- Faça-nos uma visita e certifique-5e do que expomos. 

Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 
SEDAS: ,fi:ó p/Mosquileiro, larg 4,60 mt. 12$000 Camisa 50cega Leão. para rapaz lima 4$ 500 

Seda façonné desenhlldo, todas as corel! ml. 5$200 i CAMA E MESA: Capas de borracha impermeal/el pera homem 11m3 8S$OOO 
Seda façoDDe, desenhado, arl. pesr.do, 20 cores « 6$000 ' Colcha de seda p/ ca!al . uma 85$000 CSP3S de borracha de seda pala senhora lima toO$OOO 
Seda rllpcé natufõl de 12$ por 10$500 1CQlcha de pura seda r- /soltr i'o 6",$000 Ternos de casf mira para homem um .if>$OOO 
Seda li!rclnilé DOS coreB Dlodernas mt. 12$000 Colcha de ~edd c/ /rõnja v/casal 41 $0110 Ternos de cBsemira para homem, uptima confecção um 55$000 
S~da Bó) mberg p i camls" 10$Ooo tColcha Ile seda c/bico p/c6s~1 36$OOU Calça de Brim para homrm lima 8$500 
Sedl! Xadr<z, art Dom 7$000 . Colcha de fu~tão f /rra nla r/cilI,gl 14$500 Estojo de chicara Jlpolle~a para café : um 8.$000 
S~da X~drez miudo di! 10$ por 7$500 1Colcha de fUslão C/rlaDi~ p/solteiro \1 $000 Eslojo de chicara japonesa para chá um 15$000 
Seda Laqué em todos IIS cores mr. 5$000 I Colcha de bico p/casal 1~$500 Apparelho para café um 32$000 
Seda elllampadi!, bonitos desellhos de 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/sollelro 11$~00 iAppareiho para chá um 45$000 
Seda plnlada /I oleo (Reclómf) ml. 9$5001 Colcha braneõ arr. superior I'/ ·:osal 22$000 Pasta de COUTO para collegial de 8$, \0$, 12$ e 13$000 
Crepe Romano IIzo. larg, 90 conl. \1 $000 Colcha brll llca p/caBal 15$000 Malelas iibrc.'ite para colegIal de 4$000 e 5$000 
Crepe Romano hsll!do, ulllma modll 12$000 Colcha brdncõ p/sdlriro . de 11$ e 13$000 Malas para viagem de H!$. 20$, 22$ e 24$000, . 
Organcy de seda listado. Novidade • 15$000 C "lcha rp.ckme em divernas cores 6$000 Sombrinha de s~da e linho, srtigü garaniido uma 22$000 
jlrsey de lIed~. lôrg. 1.40 • \1$500 Coberlores escuros, ilrtigO de pTimeira 4$800 Sombrinha de Idc{lline listada uma 10$500 
Seda Peta-pois, art. n~lur,,1 9$000 C(l b2rIJr~s p/bêbê de 5$, 6$5 e 7$500 Sombrinha de IricGline lislada. ar ligo sup~rlor uma 12$000 
Seda' Crcqué art pe8ildo 13$000 MQrim Tauba'é. TI clame peça 28$500 Sombrinha para mocinhl uml 8$500 
~da Mi~k . c / lã. IIlta modll « 16$500 Morlm Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franj~ para c,iança uma 1i$000 
Sultant1a de seda 6$500 Morlm Oflclol 10$000 Tapeies para quarto um 12$500 
Taferá IIzo, purll ~ ed(l « 14$000 Alveidcfo en/estado. larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um :3$000 
Vtlludo de S~da Chiffon Frlln ' ih da 45 por 39$000 Alvejado fl!roillar, encorpo e sem goma 14$500 PÓ de armz Royat Bti~r, pequeno um 2$800 

ARTIGOS LEVES E DIVERSOS AtveJ ~do ford, art. bom 12$000 Baton Michel, todos os t_,ns um 2$600 
Tecido estampado, Peler·Pan, novldllde m! 4$50(1 AlgodAo ~nfe!!tado, larg. 2 ml. 38$000 Pasta Kolincs uma 3$500 
FustAo fsntula, enfeetado 3$000 Algodiín eofestado, larg. 1 ml 40 de 30$ o 34$000 Pasta Alviyenle uma 1$500 
Llnbo liso, typo Rodié 3$900 A!godiis Suoerlor 14, larg 90 ceDI . 12$500 Liga de borracha p/~enhora uma 1$500 
Melo linho e~tampado 2~800 Algodão S/220 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
CachA branco, typo linho 4$500 Algodão 121. ilrl. 11' m gororoa 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VolI bordado, art. moderno 1)$800 CWone branco Royal, IY"o linho, largo 1,40 ml 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
Voll estampado, desde 1$000 o metro Crelone brilnco Royal, lypo I·nho, larg. 2 ml, 5$500 Suspensorio de seda um 9$0\)0 
Orrlandy e_tampado 5$000 Crftone bronco Royal, Iypo linho, lorl!'. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$QO() 
Marqulletle eSlampado 4$500 Crelone de cor, flll8' 2 m' . 5$I!00 Cópos de b!kelite um 3$500 
Tobralco cl d06enbo mludo. cores firmes 4$000 Crel()n~ de cor, lõrg. 2,20 6$500 Suadores p/vestido, nf\vidade um 2$500 
LIDon I'zo, todas as coreI 1$300 Aloelhado brllnco flnhalmo, lilrg, 1,60 9$000 Camisas de jelsey, artigo perFeito uma 10$000 
LlnoD estampado 1$500 Aloalhado branco lavrado 63500 Tussor de seda p/terno mt 12$000 
foulard p. klmoDo, arl opUmo 5$000 Alolllhedo de cor, arl . Superior 5$000 Lã em novelo Pekim, todas as cores um 1$300 
Crepon p. klmono, larg. 80 ceDt 2$600 Aloalhado branco e d~ cor, 1.I'g. t,40 3$800 
Chlllio encorplido 1$500 Tecido p/ gUl!rdllDõpo, IlIrg. 52 cent 2$800 Recebemos lambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
Brim Inf.mtli, toda8 118 coreI 1$500 Atolllhlldo p!me811, D, mal!oado um 24$000 teiras, os Iypos mais modernos, e que vendemlls por preços 
Crelone·cbItAo, art. superior 2$200 GUllro 'ção p/ionlar (140x140) uma 16$000 de ocasllio 
Opela em toda8 Ii corei 2$000 OUlIrn!çãll p/j~nlar (140x180) 19$000 Meias para hnmens e senhoras, possuimos o maior sorti-
Opala typo 5u1810, em lodll8 ~s cores 2$800 GUlIrD 'çlío p/lalllllr (140x'i!30) 28$000 mento, das melhores fabricas do Paiz. '> 
Tecido p, reposteiro, larg. 1 ml. 5$000 Gnllrn 'ção C/desenho de fru l ~s. cores firmes 25$000 Milhares de ourros arligos que nos é impessivel citar. 
Zellr lIatlldo de 1$5 e 2$000 Ou~rn!çi!io J>/1 1ntar. arligo de reclllme 15$000 estamos vendendo esle mez por pretos de assombrar. 
Trloollne lIza e 1J8tad~, oores firmes 2$500 logo de rvnUil p/qu~rto (7 PI!Çd~) õ2$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 
Brim oolltalal 1$600 jogo de rendI! ,,/quarlo, arl. especial (7 poças) 52$000 dias pata a maior liquidação realizada em 

r:rz~:ed:mC~~~'iI~o~:sc~::es }:~gg S:ht~nl!br~~C~,n~lI~g~e~~:Jladll de 24$ e ~~tggg,1 
Florianopoljs, 

Tlcídc p/ccloh!o, larll· 1.40 4$000 Puro linho branco marCII dC!l's zeros, larg. 220 m128$00010 '''SA DA TTRA 
Toalhlls de rolto, de · l$2. 1$5,2$ e 2$&00 Linho branco, lllrg. 1,15 14$500 .J ~ L . 

TOlllhll8 braDclS p/banho de 6$6 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIOOS PARA HOMENS: R F I' S h··d 19 

';fQllhll8 IlraDdea em coret p/baabo um. 10$000 Caml.l. Soceal Lello, para homem uma (1$000 UI e rppe c Im. t. 
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SEM ENERGIA? 
Cuidado! Você está se intox!<::<mdQ! 

Esfa falfa de energia de que você se vi possuído é devida á 
accumuJação de foxicos no seu organismo e que edão lhe 

j~_foxic~:~~e ~ !'S~fd~ :~~~:~~ E~$;.!:ecÍ~g~a'b;,a~~~a~~C::';
RIO. 1~ - O chancE'llE'f I Attencioso e sem subterfu- ca» no Brasil, o SI'. Oswaldo 	 de eFfeito revigorante. Eno limpa o sy~tema intestinal, 

Oswaldo Amnha, que já sc gios, elle se submetteu ao Aranha disse que os «velhos purifica o sangue evitando o desanimo e a somnolencia 


acha am Washington para, interrogatorio dos jornalistas Alemães» não symphatizam 
 Mas... lembre·se que lÓ o Eno pó-

iniciar as con\'ersaçõcs a, da capital norte·americana com os «novos", explicando 

que foi especialmente con ie a todas as perguntas res que os primeil'os, que vivem 
 ~eS~L;;Fsi;c~Ã' ElO 
"idado pelo go"êrllo dos t pondeu com segut'ança e !lO nosso paIs, repl!diam o 

Estados ünidos, fez deClara-I com a preoccupação de re-. neo paganismo dos segundos 

~'ões importantes, francas e saltar a tÜ'meza da nossa que vivem no Reicb. _ 

formais, sõhre as atitudes do, tl',ulieional política externa.: Realmente, - pondera o f1'IrILe · I iaoII p 	 I

. Brasil em face da situa\,ão i A algllem que I) interrogou. «Correio da. Manhã". - os 

mundial. 'sõbrc li «quest~~ germUni-, ~~f~~!'a~'a!e n;:eu~~ss~IU~t~r~~ 
: sentpm-sc tellzt's no ~m~len-	 II e n SH- o

I 
GIIar " 

~ 
ny 

'te livre que os cetc" "es- n' t f' rll 1 ( • I I 	 IJ 
i lflo afeitos ao gôzo dos di-I" "":;n.,,.-.eUil - il ~.), as .9 li! 11. _ 

Ireitos que lhes faltariam no ,Ivfd., 00 "orlar lerr~o de

ipaís do origem. A sua ada- ored,o, da rua Con3elhelro Ma

i ptação ao nossú meio, porêm Ira o. E4, serão ve~dld()s em á rua João Pinto, 54 

'lI<lO foí completa. E si alguns te,.lão 1'1105 e, óuper.lOres mó

Iinteneionalmellte a evitaram Velrl. !o~o:! pdlo!IOI; e bong, 

'llIuitos não puderam fugir a a .~oobHr. 1 gelddelrd nova la
 Fornece marmita! a domicilioIcontigência~, quase todas qU~~dd de flzul, 1 mobilia de 
jJ"opiciadas po. r impreviden· q. uarto de ca.s61 o?m. all se·

Iei!! nossa, qUl' os [orçaram a \lu:ntes peça~. 1 gUhrQa-rOUp~ Cozinha de la. ordem 
segregar se da communllão com e~pd~~ de oiystal ?vlIl 
bmsileira. I pen.;:aaella com e~pelho ASSEIO- PONTUALIDADE 

; ~IHH Ó preciso que nüo se oval, t cama de cosal com 
considere o problema· r.esol· (.:Olct;~o e~ eS!í.acuo de l:rame, ~ I Preços:"ido, como o I'az suppor a blde.o, ~ "ol~mn~" para flor~E, 
llfl'irmação do ministro das 2 ~up~fI(:,rea elageres ~om mar· Para 1 pessoa 65$000 
Helações Exteriores. Os «ve· more cInza. e espel~os de Para 2 pessoas 110$000 
lhos Alemües».... queremos ';. Y,jial, 1 buHd ~om vlllros fll- I 
acreditar - são amiO'os do cuadod e madeIra trabalhadi"1 Aceitam-se pensionistas a 130$000Brasil, onde se radlcaram. 1 bllfil~t lequeado de ezul, 1 

Falta lhes, porém, a garuntIU me~i.l • red~Indél .Iaqueil.da d. 
 por mês 
de o pode. em ser. Os «no· 5~UI, 'I CêluelfélS l"queallll:l dt II 
vos)" que tambem os há aqui, uzul, 1 guôrda-~om~da amare! 16 30V 23 
exerpem a sua influência lo. 1 1 grupo ae vune, i lo. -------__________:.::...::.-==--_ 
o1'J'iciosa por meios indirectos, gdO el~Clric(), mesinha3, 1 pia 
Mim de evitar se l:xtingam de louça com torneira, 1 con· 

~;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;.;;;-;;-;;;-;;;-:;;---;;.-;;;-;.;-;:.;.._-;;;;;;;;-~-;;;;;;-:;;;;;;;.;;'''--,.,-- os cvstos cuidadosamente goleum, 1 trilho para corre t Agradecimento e missas 
prep~'í·!ldos. Um desse" meios dor, 2 cam.a~ para ~olteiro, 1 
é a intimidação. me811 eld8tIca com 5 tu~oas, 8 


O 10:'<ICARDlUM tonlco dos rlnr. o do corsçaô' limpa a 

nlolostias dos l'ins Ü COl'ucão 

Sem dílvida, a legislação c"deirrl5 para aala de la.ntar, 
bexIga, 08 rin~, 88 lleph ·1t9~, areias, eoUca8 ronuis, liugmenttl as urasildl'tt ~ôhre immigra\'ão 1 guarda· rOupa Ilmarel:o, 1 TUFFI AMIN 

urinas. TIra as incnuções dos péS c rooto. byl1rop ias, falta de e coloniza~,iio preparará o p~nteadeira 2 moldures para 

ar. palpitacões, dôrcs do coraçtio, nallllna, L ~oncl.lite usUunatica, 
 terreno para a integração quadro~, 1 e~tanle armllria pa· Zahia Amin, Adelia Amin e filhos, Dahil Amin eartcrlo-scleros" . dos llueleos germa!lieos no ra livros envidraçada, 1 me- ~en~ora, e "~speridião A~in, mãi, espôsa, filhos, cunhada eRellledio8 das Henhoras meio nacional. Entretanto, sinba envemlzadi', com gJVela Irmaos conVidam aos amigos e parentes, para assistir ás 

E' o tonlco utero·ovario SEDANTOL que r",tltue a ,audo nece.ssario será qn.e .n.ão falte I grupo de junco com pés missas que mandam celebrar, segunda-feira, 13 do corren
perdida: pE'Ja anemia, ptLllidez, lliflgre1.tl. fastio, nôres br8n~!i(l. IIOS IIltegrad08 dellllltlv_amen. de ~orrach~, constando de I te, ás 7 horas, na Igreja de São Francisco da Penitência:
regulador das viblta~. cera das ctOl:lH,'18 dO utero,ovarios, eyitu

as nemorrnagllls. anteB e depois !lo p.rlo; contra todas fi" enter
 te o amparo dc que Imo de mcswha, 1 sola, 2 poltrona~, c quarta'feira, dia 15, á~ 7 horas, na Igreja Ortodoxa á rua 
midades das seDuora. de qualquer Idade. ~~~~~~f~~hl~~)I'~i~~~r~~tl~~g:. ~!I~~;~~~5d~l~l;e~r~;8, q~~~(: ~i~~~e~~N;\II~~~.a, n. 43, por alma do saudoso e in'esqut>

Lesões do eomção e asthma taurlo de 2 clI~na3 p8rll EOitei- . ~inda co~sterna~os pelo desaparecimento do seu queUse a CA"ITSOESOL Espilcitlco do dr. I\lng Pdlmor, 

contra bydropsla o • pés InchadoB. lalta de ar. palpitações, lHt1 ro ~om colcho(s novos, I ar- ndo !Jlho, esposo, pai, cunhado e irmão) vêm muitos penho
m~nlo dU8 v~ia~" ~ B~t~r!~"N. bi.·onllchite llf:tbmatlc!!, apeUril:iIDB, I~ c= I. I~ «; 'r I (; A mario I?ara roupa, mesluhl de rados, agradecera todas as pessô8s que se associaram á sua 
8yphiJis e rheumath:mo, le ut:s, c"nn"t-uçr. n:lnus cscnS:;lfS e tióres côbCi:(Hre; 1 quarto lôqueadü imensa dôr, visitandO," acompaohado o emerru. ~ai1ll11i IiUS" l\.SSIGNATURAS deno C01B<,'ào poolada8 nos rins e iuclll1çõea. jornass 1ft revistas. de verd~ con,taudo de 1 ,cil- que assistirem ás cerimonias religiosas em sufragio de sua 

Aos fracos o con valescoBtes . OHeracemoa brinde» ma para 8cilelro com colcn!1o alma. Confessam-se, tambem, agradecidos a todos que an, 

Devem umr o STE:\OLlSO, nue t'iZ engordar. augmeDta o utoia G do ,"alo: ao. DOVO, 1 armarlo parJ roup~, viaram corôas, palmas e nôres, e telegrammas, cartas e 
vIgor dos nmsculOB e dos nerVHS. Fortalece o sangue nas P03- uma mesa para ealUdo e uma cartiies de pesamos.no••oa assignc:niea. 
Boas 8nellli~aB Evita a tulJe~ctllo:;PJ cicatriza 08 puimuê8 di~ento:; mesInha caheceire; uma me 65 3"-3Ruu 840 .onie. 87 - Phonc", 2·0370 .. 


com pont'idss, tosse, dores no peito e naB c(·stas, pt!roa. Iracsa t I;~~~o. -l'~'~PC~Op~SI~~~S~~a_ a1~ 
 8a sala jantar, 4 oôdeira~. um ------------------:.-=-..::
IIngull suja" ( ura a nf'urssthenla, o desen'mo o a tlysl'c:"I'8in, e li. gnarda-oomida, um balcão paconvalescença é raplda. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, Ira sala de janlllr, uma camaSyphilliR - }Jf>lle - HheumatislllO 	 de caseI e la81'0 de móla, um 

A SPIROflll:TINA lEI xir de Caroba) do sflbio dr. WiIIi.nJ 

Gro(ll1, cura mr le&tias dn SHng-ue fo.:yphiUp, et'l.~ll1as tUlIlort1El. 
 OH MI6U~L unU80111 guarda.tudQ com ;) portas 

darlb,oB, cf"pinb98, }"istlll11P. purga(;U,~B, ferldap, cancrop. escro .' li U U ~~~1~~e~r~~ 4C~~d~~~~lhd~ u~r.
phulss rbeumntlsmo. Unlco d~pllr .. livú que limpa o corpo. tún;
flca e engorda. 	 CLINICA GERAL me) cortina', Brls.Brl~, arma-I


Deposltarius. totlas as drogarias de São Paulo e Hlo. Curso de especilização rio pera cez'nhn, prd'eleira~, 
em molestia do Pulmão. estante~, uma mesa com pio 
1'mtamento moderno da para cozinha, páus de corti-AS SENHOUAS DJ~VE~I USAH 

Em SU1 toilelte iutilla !ó,r.ente o r,1EIGYPAN, de 'l'ub';Jreulose ~rs~o, ~'::6dr~~~·ta~~da~~~: ~: 
g'õsnde poder hygipnlco. cc'otra moles ia~ ccnl"g{o~a9 BRONCHITE-ATHSMA jantar completo, uma mesl· 

PNEUMO'rHORAXe SUgpe1:R8, Irrltuçõps V~I(nai~, eorrim:~nlo~, moles· 	 nba, uma ollma de cdsal; mlu
till& Ulero'V Jglollis, metrile~ e tndu sode dll doenças 	 dezôs. 
locais e grdD1~ prl30rvdlivu. Drogaria Pa,(.hZCCl, Rio. Consulto rio: Ruo João Pin- N. B No dia do IdlAo, li 

to, 13 (Sob.)'" Phone 1595. oa~a e~tdrá aberta. 
67 3V 1

Resldencia: Hotel GIÓri. 
Phone 1320 

Consultas: das 13 ~s 15 horas, 
42-P. Dr. Saulo Ramos

Centro Social de Apo
sentados e Reformados Médico e operador 

A.s tIes figuras ao lado represonlam: do Estado de Santa Ex-aBsIstente do professor 
ao alto, um microscopio; ao centro. a co" Brandlo Fitbo 
beca de um verme da Opilação grudado Rio da Janeiro Catharina 
no intestino de um apitado; e, em baixo, a Devidamente autorizado, con Especialista em Partos, Mo· 
bocca do mesmo verme mostrando 05 den vido os srs. socios deste Cen lestlas de Sennoraa - Uro
tes, pOI meio dos quaes se agaua ú mucosa tro para assistirem á assembléa hlgla - Traumaiogla: Appa·

ralbos de Gêsso do 	intestino, geral que se reatizará em nossa Coosultorio Rua Joio Ploto, 7 
Gracas ao grande augmento que o mi séde provisoria, na rua Alvaro Telephooe 1.041.-

croscopio permille, póde-~e apIedar o ma" de Carvalho, na proxima terça Resldencia: Rua Visconde de 
neira pela qual o verme voe prejudicar o Ouro Preto, 11 - Telepboo8 
doente: a bOCCG, s9ndo uma espede de 1009.feira (dia 14), <Ís 16 horas, afim 
vento",o. chupa UI!l pedadnho de mucosa de dar posse á directoria que 68 P. 

que enehc o ::;ua cavidade e nesse peda gerirá os destino :deste Centro, 

cinho se enterram 05 denlc3 minu5cu.1,)S que 
 no anno social de 1939-1940. I~~~~~~~~~~~I 
o ultima iigur~ mostra. 	 Fpolis., 9 - Fev. - 1939 ,~,__ ...__ _ 

Assim, ficu o verme zolidamente inslal

lado, SUgOIldo. dia e ncije" pequem:w quan· 
 ALCIDES MARQUES ~ 
tidades de 50n'J1j~. atm.,ús o in~iunj{ic..:ante 5v 5 fRACOS ~l~MICOS I1" secretário 

oriHcio abctto pelos dentes, ao mesmo lem· 
 57 
p.:;. que lanca no sangue um ve"ncno proprio. 


Esse é a obra de um verme f,Ó, 'Imagine- -Vinho Creosotade 
10. agcra, o mal que fazem os milhares de 

yermes que uma mesma pe;j-:;oa r;óda hazez 
 (asa Electrici De.JOAODA SILVA SILVEIRA 
no intestino e {cr-sa-ó ideia da gravidade 
desta doenca que lanlo ataca (I população 	 OMELHOR TONICO Jl

do Brosi!. vende medidores e, r 

Feli~monte a Opilação é coml::!Jlida installa os «quadros.. . '..' Combate u: O II e I, 
com eUieada pela NocA'h,;!catorlncr. Uma Bronchite., 
s6 dose de Nco·Necalorino basta, CB m(~dtJ para os mesmos. Catharro. 
das vcz~. paro n~atar todos 05 '!G'mws d.:x 
Opilacõo, limpemdo compl~twuenlo o i~'" Preços modiéos. Pulmonare., 
teetiDo do doente, Dôr na. costa. 

@ 	

*
Rua João Pinto, 14 . e no peito 

Serviço garantido 1\'10 confaudlr ~ l'e!:&DI 06ttoto~Firmcm, 
~---v~.~2!'!!"3~1 VINHO CREOSOTADO 
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() ~RTAD ' i . _ Terca·felra . .14 de Fevereiro d.e 1929 

• 	 - ~I&································~~' ,f;t~~1
: AI S 1\1 A E S , :! 
• Aconselhamos o afamado LOMHlUCOIDE INDIANO de Sar- eI 
• m()nto Barata, ,professor de Parasitologla da F8.c~d8.d& de Me- ~ 
'" dicina de I~Ol·to Alegre. E' InfaIllveJ na expulsA0 __ de verme~, .. 
• tai como\ombi."tl~as oxlurus, ancylostomus, etc..~n aneos de ~ 
• \.\!l0 têm del.,'h)D81rado a !mB. e!ftcacla. f-

ê 	 '1 .... "' ( " <: I 7 A '; , OS ' ! . 
• 	 l.J Lo t .I.) ,. ,') J • ~ 

• 11p Cf\.HLOS HOEPCKE S/A-f!o.rianopoHs::.•~.~~.~~~~~.~a.~~~~...M••~~~G~~•• ~~ 

Cumprindo uma 
promessa 

j)" ruo. l'ubli('icllde. pela inler8.· 
f,C quo pódu rerrt~IiEiltur para m\d· 

tos dus WlIiSOt; lt:itúrt.' H, li Hl?guiDte 

cartu , ~h~bigtHlo::U. pt'lo tJr. Carlotl de 

Frelt"., IicJvogado no Rio de J". 
nt~iro : 

4Venb ·) c ri m n p eseoto cumprir "' . 
urnn prorn(! ' S:l qtl ~~ i} ti dh'ulgc.ção 
du meio pelu qual IDe tiaret d~ 

h0r.~~;;!: .~II;I)~~~!~~l~\~tj ~~Ome~t~~t~~~~ 
Iue F:cr tlll' f.ã (JdtW3S q L!e tj(llfrem

i;~nb~~i:.~~;' (/,1;1
U1 c!~~ mc~i~oq~'oe~~~

i~~l~,~Pd~ê~~~Lt('~!~~~~~I~O~I~~!~a ~i~'h: ,· Carlos H(Ep(keS~A~-! I ~~~a~~~;1,a:~A~:~1 
I NOVA YOI~I" IV. A.) - «f'a lI	 :tam ;i Allcmanh" e a lIalia 

I 
Matriz: FLORIANOPOLlS !ll1iltelia5 prima,; pa ra fa ze r 11 111<1 

Filiais em: Blumenau, Cruzf'i,'o do Sul. Luges. IguerrJ rrolongada, e nenhum 
Laguna e S. Francl!'co- · MOI'l(rUf~rjo em Tobarão desses paises posslle o OIeces· 

sario para comprar mercadurias 
IREFRIGERADORES ELECTRICOS j :~~t:c~;ftr~o~~i os el~l~~l~l~tt)l1l~~c~~~~ 

<ler Hamillon que cnt~ndc que 
por esse lIIolivo «J It~lia ou a 
Akmanha el1l breve far[lo pres \

Isão. em suas reivindicaçt1es co 
Ilonl3lS:a l: al:l: I O::::-l.dj i i1. 

I "OS paiscs tütalitanos pode 
: rão eslar melhor prepara<los 
presentemcnle do ponto de vi sta 
militar. mas a sOla situaç~o eco 
nomica e linanceira 0 1Jnstan!e 

I
I'iraca. As linan~;is desses gover
nos es tãu muito olleradas e ,1

! 
. lC IHienda iiifl a..;ici1~d~ ~ s!)m~!l 

11 .~:c;;;;~s;;~;;v~;;t s~;;~a;;n:;;r(~ }:~;;d;;;r;;eCç;;?o;::~l;;c;;O ;;; ;::;~c;;.=ri=g~o·1 
I1 

l..,~~ p::'.. 	 ''''o fo~ia"5 ..\1'''"' t.)': mesmo r:lélOao 

H~~~i~:. ~la;~:ct~~~?~~G~ 
,{,; . :.el"'..". 11 ~.'" . rnlrma {contrase ../~~ .:::"nhoras das 
~ ~ .:: corrimentos, fio 

#~ I ::':'! res branc as r4\ f ) %1 G ytc~ A 
I ~ .....t ". ~ ;:: ó sa nto remedio 

• lob.: RUA PROf. Al·Mantemos em depósito todas as peças sobre , I!:~O GOMES, 9· RIO 
saJentes e mesmo mecanismos completo~, - PilO (ORREIO 8S000 

Em casoI! de desammlol os Jl~oprlett:rloll ser.1o IIlIen

dldos Imm~dfl)lam~IlI~, lem nece8s'dad.. de IIlfuardllrem 

11 vlndll de peçtlll 011 . dtvolv~rem OI rdrlgeradorfll pllrll Para uso dos reis da 

serem llon3er!~dc3 ~m Slio Pt-ulo ou no Rio de I ~ n.!!ro. 
 Inglaterra na sua pro 

xima VIsita 

Olta"'", (V .A) - Soube· se
MEDICOS E DENTISTAS que u ~ovürno canadt:n~c con

sultO!' ind u51r iais dos Estados 
Rcgôotrlm ICU. diplom." no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. 	 Unidos a cêrca da acqnisição de 

aulomoveis á prova de balaF. C A S T R O para uso do reI Jorge e da ra· 
ruo Muico 	n." 164 10." ••1., 101. 101A - Elpl.n.d. inha Elizabelh. durante sua VI· 

do C.stollo·- Rio de J.nciro. slt~ ao Canadá. 
O govêrno do domlll'o está

Inlorm.çõcs gr.ti. - RemeU. .éllo. det erullnado a tomar toda s asl
I:~~;;;;;;~~=~~========.._=~~ provIdências tendentes a garan-I' 	 tir a luaxi ma segu rança dos so· 

Iberanos, parlicularmcnteta dos recentes actos de emterro-vis · 
rismo na Inglaterra. As autori· 
dades que slIperintendem a im
migração baixaram ordens se
veras para impedir a en trada 
de estran~eiros suspeitos. 

Soffria há mais de um 

anno, de rheumatismo 


articular, agúdo I 
 Sandalias 
Diz j~uuõrlll Garcia . residente <Í Aven!dll Benlo 

Gonçclves, (m Pdolas, Rio G~aDde do Sul : de liras 
«Solrel/I, bá mal. de um 11000, de um rhruma para verão 

liamo articular, 88ÚdO, cem côrfS at:ózu pcr todo o 
co,po, e8pecllllmente nos Icroozellop, Joelhos e braço!, 
filIei jei b~lIt~o!e Incb~dos, que me Imposslbilltav. m CALÇADOS 
de Irabalhar 011 mloha pr, fll!!lío de clizlllhelra. Tomei de todas as 
muitos rtmedlos lodlclldos pllra essll mole8lla. porém, qualidades
foi 'udo sem re~ullado. Ploalmenti', IIccn,e1hlldll por 

mlnh~ ex.paIrO", que me ua mullo d:dlclldll, 1i'801vl 
 TAMANCOS MEXI
lomllr o d~puratlvo .OALENOOAL,., e em 1110 boa ho CANOS parara o IIz, que, hoje, POSSII IIIf'rmar que me IIcho ril' 

dlca'meole bOR com dez vidros duse maravllhoao 
 PRAIAS DE BANHOS 
remedio..0 referido t 11 expressiio da verdade, laolo 

aBslm que, por Ifl~tldllo, orfereço·lhe meu relrillo e Cintos - Chinelos - Bo

eSla declilrsçiio, ,~rll o u'o que enlender. 


PeIO!a~, Rio Granrte do SUl. nis - Luvu, etc. 
jANUARIA OARCIA Artigos par a sapatei

Como testemunhas: Brtllno da Silva Tavares ros e selleirosDr. At·istides Ripo Magallzàts 

(Todas 111 flrmil! reconhecidas pdo nobrlo D1- Cortume e Fábrica 
mocrlto Rodrigues da Silvo). 	 de Calc;:ados 

O RHEUMATISMO, molestia dolor<ll!lll e de «BARREIROS.
formente, sela elle chronlco ou recente arUculnr, mUB
cular, cerebrlll ou golloao, Irlltado pelo grilDde deplI
rlltlvo tooloo do slInlfue «GALENOGALa, desilPPII
reoe pllaa sempre com poucos fralcos. Ahl estiÍ 11 
provI. A.l~8ureuXEncontra-se em todas as Pbarmaclas 
do Brasll e Republlcas Sul·AmerIcanas. Oepó.lto: RUI C. M.fr., 39 
N. &6 Ap. L. D. N. S, P. - N. 963 

I ~.' lIh :,rn pC'l t' I::.o:., tlil. 

LLOY.u BRA-SILF.lFio·, 
"PATRIMONIO NACIONAL» : 

no SUhi,;~~,I,~ '~ 'i)~;~\r;~·~1:;i'~l~':;~~lll.(~ lí ~[~!\~·: ,~~t~~~·E . N~t~ i 
CIOIO ». " COMTE. CAl'ELU\ o>. c .. ANNIBAL HENEVOLO,.I 

LINHA PENEDO,'LAGU 1\A: " ~IURT1NHO,, e «~lIHAN[)A » I 
L1 NI 1A HIO . LAGUNA: '.·\8PIRANTE NASCIMENTO". I 

TliTOYA IFLOfl.lANO!'OUS , 
FRETES DE CARGUEIROS! 

PIlOXI:\\.\S SAiD,\s: 

C()~N,7.:C.'\i'J-:f.1..\ : tii ;: iiJ Jll1m 1\l" (;roli;,k, !'(!! :l t:l s l 
e Porto Alt'~l·t· . 

DEf'ENDJ\ OS SEUS INTEf<ESSES. [) ,\t..jf)() 1'1~1 ·:FEREN. 
CIA AOS VAPOI<ES DO U.OYD BI<ASILEII<O. DR. CARLOS DE FREITAS:I I l-----·:.....~---I De. I'u. to, vj\' I~ ~iU CIHu:,\ante rc

•.. • . glrrlp : \lll l ! iU.:~· ,t.liuwntu mais fo;tc
Ag{\1Jcia- t<l1ti JO{H) Pillto, ArIH3zem - - C;:us Badaru 

j 
pr~.,·oca ~i!-m ..! tI ::p:~ p:>lC,d~'X .1VU- lUtl 

9 - P~!]e 100., ~_ . 12 - 1'11"ne ~:......J! ~'~;~?:f;::!;~~~:r~~~~~ ~C~~~;II1~~~~ ;~,'~ 
\ l: t!t! (\: : t :. ntilit·: em cl le ntc r s 

H. C. DA COSTA -- Agente ,~~~I~·z .: ;'~n'"!i~~~:;;.';~~~ ~~'~O l!~l:: 
- - - .--------.-- - . ' - - - . __ o 	 n!t:erh no c.s l tIlHlg:l. E não tiuv 00 

RIU tu dü (1.1 (' 11l'~ [l:htl\'~l t1arll a til
:!ctu, l)l) it- l :~ ünh:l fl'ítO IIRO de ln
.Hln:er0~ ( : ~~C l.'lr : C\Jl'. Ifl11IilnH' ntl~. OELIXIRDE rual ngg:n\, ;,i -~e c ~l(!a V t: 4: n:nl.H: I' i 
fl ut:\ndo lh'r.o, de um mó'Hei) tl.olil!·, 
.} cOf1H' liln dl;'- i"xp':..'l" il'!. t'oltlr o rli 
xir emt:")!, CUlIsll h.) abellçmldu! 
Lq,~\) 00 rrim t:i ro vi.t n c:um€:cel 8. 
iJb:iervar Hwlh(lrn ..... () (lC'! O DO Ci!.
tonH:I~'.'. ti. t1ti: de l."tiLH;Ç~, O:' drsar
ranjlJl'I ~ ;stj(;-:rJti'l-llnnls loreu' de
"SAppnr~c ... utlll, c, llg'orn . df-poiti rle 
n!guns vi , ln~.:, 11()8~H.I ;·rnrnt'ir que 
I:stt U rüdil'tllmeHle lu ;'odo. 

P .:lf.:l ql: :': ~l Ed!" t.'H nnnnN 8('~<1!
L10El, como l ' U, é natura l que. VeD
et'ntlu o lemor ,,~ p"lJllchh,de. eu 
lIã:) bCHitet tsID v ir :l público utte8
tar 08 bcndici s que ma liouxe o 
~lIxir C·lltm de PUc:\ltlry. Foi me.· 
1110 uma (l,ono ' s.1I que fiz. E' um 
"tU,to rt.'llIcdio, que fsí". rentmeottf 
Intuu\"ilh uB no trüUtluenlo dos ma
les dI) , Inl. '.linos e do est~mago. 

Ahl fir~;,. :ir. rct..lactor, e85~ atteti
tudo da m' "h. g,.U<1!o. qtle p~ço 
publicar como um serviço 11 bum,, 
airlade J.o!f.rtlr,rn_. 

M 	GUElRA 

Antenor Morais 
Ci rurgião-dentista 

Trahalhos moclernissi· 
mos. Pontes e ilentadurllS 
anatomicus, em todos os 
materiai~ Ildoptados.I.==~!~~~~~~~~~~!~~~~l=;;;;1 HORA RIO: 

Dus S lis !1 E:' dus 15 


ás IIi horas. 


Dr. Joaquim Madeira Neves Rua P. Miguelinho,6 

Medíco - Oculista 71 v-25 
Formado pela Paculdllde: de Medicina da Unlv~llIhlade 

do Rio de Janeiro 
Tralllmenlo clinIco e clrurglco de lodlls 08 moleslllls Ore BulcBO Viannados olbos 
Curso de Dperfelçoamenlo Da especlaildade, com o dr. -0
Paulo Filho. no ~Hvlço do Prol. David ~"nsoD, no Hos Coneultorto á Rua 

pllal dll Puõdr.ç.1o Gllrrré~-Gulnle do Rio de JaneIro Juno Pinto n. 18 (so
Complela IIPparelbllgem para eXllmes de sua especialidade brado). Consultas da

Eleolrlcldllde Médica, Cliniel! Gerlll 1 ás 3 horas da tar
CODsulIlIS 	 dlllrlamenle das 16 ás 18 de. Aos pobres 

CONSULTORIO RUi! J0.10 Plnlo 7 aob. Teleph. 1466 
C006UIt&8 no Hospi

RESIDENCIA: Roa Tenente Silveira 67 TELEPB. 1621 tal de Caridade, às 
8 boras da manhA. 

..AliE IOKlfl(,\(10 
lOS 'SS".'ITIS 

~ .....=::.: 
.~ ......... ,...~ 
_ ,...,., KIItCIICA-,.,-._-_................... 
- _._.LÃ E CRINA DE ANIMAL 

CERA E MEL DE ABELHA 
Compra·se qualquer quantidade, paga-se o melhor preço =.-=:::.::= 
do mercado. Enviar amostras e preço para JO,-l.O DAPRÀ. -_ ... ----..-.
Rua Sla. Ephlgeoia no 97 - S. Paulo - Enderêço 'l'elegra- -~.~ ....... _ ...~_ 

p_h~_~~ Paulo. _____ ....- ..... _ .......... _....... 
-- o advogado 	 ............... w....
--_......José Accacio Soares ~\oreira _• ... 
commuolca 1108 IIIlUS clleDles dnlll crplIlIl e do Interior 
do elllldo que cODIIDlIiI1I exeroer lua prorlullo perante 8 , ECLECTICA 

CúrLe de appellação 
~ -..~"--.................. 
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5o ESTADO-Terça.felra . 14 de;~F6verelJ.o de 1939 

. ' ~ 
O Esta ao 

Diarlo Vesperll.o 

Redaoç&o e otflol!l!!! á 

RI! Jo!o PInto ui ") 


Te!. 1022 - C~. poslal. ' !Sg 

A5~IONJI1l!RA~ 
AIIno N. Ct;pltal : ( QSüOO 

Seme.tre 22$000TrImestre 12$000 
1Ie. '$IJOO 
Numero uuiou 5<00 

,. =~I1:ro:ee:;~lid~:"~~!'h • 
• 

artigo...e!gnado. • 
•__________.! I :;1;< 

13' 

. Banco de Crédito Po- e 
pular e Agricola de.$

Santa Catharina 

ASSEMBLÉA GERA L ORDI- : 
NARIA • 

O CODsê!hIJ de Arl rn in i~l.ra- • 
ção do Banco de Crédito Pu
pula r e Agricola de Santa. 
Catbarina, de acôrdo com o • 
art. 23 de f eua estatutos, con- • 
vida OS srs. accionistas desse • 

realizar-se em sua sede á 

~~: T~~j~r~ f; J~' t~;~r~:~~ 
do ::orrente anno. afim de 
tratdor-se do seguinte: 

a } approvação do r,~ luto · 
rio e parecer do C(lnsêlbo 
Fiscal. 

b ) eleição do CeIDsêlho !Cis
cai e seUR Suplentes. 

Floriano(lolis , 30 de J aneiro 
de 1939. 

51 5v·Alt.-.t 

Vende-se uma casa 
há um anno construida. si
1uada a rua Piflzza (Estreito). 
com 450 m2, tendo águlI e 
óssa sanituria. Tratar á rua 
Tiradentes n. a. Florianopolis. 
7 30V-23 

OR. RICARDO 
GOTTSMAN 

Ex-chefe de cll
nica do 

Hospital dH 
Nuernberg 

(Proltl. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
U"uJ'gia GeJ ai 

Alta cirurgia, gyne 
cologla (doenças de 
senhoras) e partos.

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plastlca. 
CoDsultorlo 'rUé! Trala

DO, 18 (dali 10 6s 12, e 
eles lb IÍs 16,oo) Tele

pbone - 1.286 
Resldencla 6. rua Es
tave8 Juntor, 20. -
Telephooe - 1.131 

Grupo E. A. S. José 
De occOrdo com a recomen

daçao da Superintendencía Ge 
ral do ensino, a matricuta do 
Grupo E. A. S. JOSé, para este 
anno de 1939, lar se-á do se
guinte modo:

I". Nos dias 11 a 13 serão 
arrolados os alunos já matricu

,· '\••••Q O••••••••••••••••••••••••••••••• 

II.. Em~resa Nac. ~e Nav. "HIB~cke" !• 
i• • 
' . Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores <cCarl •I_ Hcepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". .' 

!: 
, • SAIDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 
., . -- ...- -- - ---- - - .- .. . - .... ..... --.----- - ••--- - .. -- -- I•• Linha Fpolis.-Rio de J a n ~ i ro Linha Fpolis.-Rio de Janei ro Linha f lorianopolis-

Escala Itajahy-S. Francisco
fi e Santos. 

Nr) /lIfuWf ; : ~ Transportes de passsageiros 
ADno I'u e cargas. I 

ADnul1olo. mediante contraclG ;~ Paquei~ .(?;~~~cepcke' d.i ai~=~ ~:.. ·Cal Hcepcke. » 16 

o. 3:!~'::!··.'!'::~e~~M.J;~! ClI : . Saida á I 'h~I;:~a madru; a; :. 
Embarq ue do Srs. passagei- S 
ros até ás 22 horas das ves

peras das saidas. 
Ordens de embarqucs até ásI 

Laguna. 
Escala São Francisco 


Transporte de cargas Transporre de ca rgas. 


Paquete "Max ' Paq uete - Max ' 
dias 7 e :::2 dias 2 e 17 

aI'óas as. l "~ IIOras p. In. 1 S~ldas á 1 hora da 
madrugada. 

Ordens de embarqucs até Ordens de embarques até 
12 horas das "esperas das ás 12 IlOras. .1 ás 12 das vesperas 

saidas. das saídas. 

:
•
• 
.. 

.' 

• 
• 
• . 

: 
.' 
• 
• 
• 

• 
-.'. 

Observações: ~rsc~~s~;Ji:~t~C~~~e~:~?~~:~' d~O a~~~::~~~i~ e ~~ccT::: 
E' cxpressamenle prohibida a acql\ isição de passagens a bord o dos vapores. 

Compan~ia «Alliança da Ba~ia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres e Marltimos 

Capital Realizado RI!. 
ClIpllal e ReservlIs R•• 
Beos de raIz (predlos e rerreoos) RI!. 
Seguroll elfecluadoll em 1937 Rs. 
Receitas em 1937 Rs. 
Slnlelroll 1'/111'05 em 1037 Rs. 

9.000:000~OOO 
57.000:000aOO8 
16.054:200$749 

3.169.677:15.\$834 
22.635;211 $090 

3.797:380$000 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

• Succuraal DO Uruguay; Reguladores de avarias e Repreli· • lleolllntes MS prinCipais cld:!dell da Amerlca, 
Ellropa e Alrles. 

Agentes em florianopolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA fELlPPE SCHMlDT N. 39 

Caixa posta119-Telephone 1083-End. Tel. • ALLlANÇA. 

Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
_, 

Todo o movimcnto de passagei ros e cargas é fe ito pela trapiche ./Sito., Blumenau. Sub-Agente em Lages 
«Rita Mari a». 12-P) 

Para mais in lo rmações, na séde da I =::::!:=====::::!:~~~~~===~~~~~ 
Em"Oresa Nacional de Navegação Hcepcke ' 

á rua Co nselhe iro Malra n. ' 30. 	 _ 
• 

~::~féaPaÓ~r:lse~~~~n~~ia~s~ •• ;~ ·~ I~·rH~Ú~~.M~ @, ~ ~~~.i\.~ptUiTljfHIõ~ti"'J)).&~II4...... 

AUGM ENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

via COMDOR 
Svndicato Condor Ltda. Agentes I 

I 

Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse


lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 

_ ____________ _______wO _ _ _ _____ _ _ • 


MEDIDORES DE LUZ 

Precisa V. S. de medidor para sua instal
lação? Procure obter na INSTALLADORA 
DE FLORIANOPOLIS o medidor marca 
SIEMENS, com absoluta garantia. porque 

é o melhor. 
R. Trajano, 11 Phone 1674 

509 V--58 

Abrigos metallicos con . 
tra bombardeios aereos 

LONDRES, 12. -. O Depar
tamento dI> «preucauções an
liaereus> do Ministerio do In
teroir dirigiu ás autoridades 
locais da Grã·Bretanba uma 
circular, no qual dá Instruc· 
ções no sentido de providen
ciar, dentro de uma semanu, 
para o rornecime nto de «abri
gos metallicos» destinados á 
distribuição gratuita entre as 
populações do pais. 

A fabricação desses abrigos 
em lolhas de aço elólá sendo 
levada avante em cadencia 
accelerada. Os abrigos, com 
dois metros de comprimento. 
!m,3S de largura e 1m,aO de 
altura, terilo o pêso de cêr· 
cu de 480 kilos, poderão a
brigar de 4 a 6 pessoas, ser 
instalIados n08 jardins, pa
tios. lagares descobertos, 

~~: u~~~ool~~~::~ ~~re~t~~~ I.:::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::====::::::~ 
l'ados em parte no 8ólo afim 
de os subtrair a qualquer lo
calização. 

A installação dos abrigos 
nas 8uas várias modalidades 
será dirigida por peritos do 
govêrno, embora os traba
lhos necessurios sejam os 
mais laceis. 

Os abrigos 8erilo distribui 
dos, sem onus, áquelles que 
não tiverem salarios annuais 
superiores a 250 libras; para 
aquelles que disponham 
de salario8 excedentes de 
250 libras, a compra dos abri
gos será facilitada, depois 
de esgotada a distribuição 
gratuita. O preço de venda 
dos abrigos será lixado bre
mente e a sua venda Ilcará 
a cargo das autoridade 11 lo 
cais. 

Dr. Augusto de 
Paula 
MEDICO 


-_(lI1 dlllUborll 

PI,I.. 


-Operlllllll 
(Ot&!LTORJO 


Rua Victor MeireU•• n . 26 

as 10 1/2 e da 2 As 4 borla 


Tel. 1406 


1Siemens Schuckert s.A.II'-Rea_~d_e:e_~~_~_I~_~~e_~~;__~_,;I1I 

Cré~ito Mútuo Pre~ial 

..........u..a____........... 


Clube de sorteios em 
mercadorias 

11 ~e fevereiro 

Anno Novo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidlvel... F.ntoltico..• 

lados no ano anterior; no dia 
14 serao matriculados os novos Materiais electricos em geral P R E C I SANDOrandidatos. 

2°. Os interessados seIlia at DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: DEP~~~ ::~aUE 
tendidos, neste grupo, das 9 ás 
J1 horas. Installadora de Florlanopolls lUllr .'11IIIIIrl Tu~o por 1$000 apenasFlpolis, 9-2-119. R. Trajano, 11 Pholle 1674 eoa"'" PElUDAS,O director MO 	 V - 65 BSP~:48s. ':,BUIIA.

3v ·S 
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6 o ESTADO, 14 de Fevereiro de 1939 

-'" 
VÁRIAS II U'lt l I. I11 Vida Socfall Será i~agura~a hoje _a.1 

--- - __ 11 Ima nOfa esportiva A.~:!~~:\:" M'."= ~;~!~d~g?'~~;;~n~~J,~~~~,~:~
o director do Oepartamen- Isra. d Amelia Rlchard da Rocha, :XI. ,I.?I ad~da para hO,le ai prlme~to, dlv!dldoS em. 5 Vã()~

to "'acionai do Trabalho, to., I espõsa do 5r. dr. Mario Rocha. lOau!';uraçao da ponte «Ne.reu centraiS, 2 vaos laterais e ,. 
mando conhecimento, na 1,,1'_I . _ _ . I - A exma. sra. d. Loly Collaço Ramos», con~!ruld~, na C1d~- extremos, em balanço. "'
ma da lei, da eleição de no-I O f~teból. ~rgentino gua rn!ç,,~s que dcve rao dIsputar Barbosa, espõsa do sr. dr. Renato de de TubaIao. sobre o riO . A largura tolal é ~': 6 rnts ., 
\'os elementlJs para a Com- I e hostilizado os pnmelros campe~natos naclo M. Barbosa, laz annos hoje . desse [lome. sendo d~ 6 mts. a lalxa cen
missão Executiva do svndi-I LIM ·\ 13 - O Congresso nals na lagCla Rodngo de Frel- A D' t · d F d trai. destlOada ao tráfego de 
cnto Brasileiro de Bancllrios, Sul-Am~l'lcano de FuteMI, tas. . FAZEM.ANNOS HOIE ~ \de Ro~~~~~I'l~ign:u.S~strean:i~ vehlCulos. -. 
com séde no Rio, da escolha em r'eunião eHectuada a lO O Conse~110 lndl~ou a~ segutn- Sras. Alexandrina "rlsard, v'uva lar. uos um communicado SÔ o d A carga moveI fOi calcula
do SI'. Danton de l.1ueiroz, do corrente, tomoo uma de- t~s guarntçues, que serao olhcl - Arlindo Bastos de Ohelra, Grazlela bre essa Im ortante obra o a para um compr~88?r de 
guarda·livros do Instituto do!' Cisão de alta importancia, em ais' . Borba Santos, Rasaria Varella e Ma· qual, por a~gú8tia de espaço ~6 toneladas e cammhue~ de 
B'lD~arlOs, para o cargo de c?,!nexlio com a annunciada Sk lfl - ~asco (~apuano~, ria Mag~alena Per~'!a . uesta edição, deixa de ser toneladas: e.a ~arga lImror
preRldente daquIOlla entldadt' , Y1Slta rlo!'lr .Iules RimeI, Double sklll - flatnen~o, Srltas .. Vera GIIIO, Zlta Ribas e reproduzido 01' inteiro me~ente dlstnbulda de 450 
pl'.olt'rlu, no processo respe- pesidente da FI~'A, s Bueco!! Ol~t rt~ger a 2 c p - Ollana No!.berta Srlva Dantas. I J\ 'g '" p '" . ' ; kg, m2 n+ ; '"n ",,_ 
c llvO. á "is!a dll documenta- I Aires, no proxlmo mês. O ; haril . . . I :,rs . Manoel MddMdo Gomes e i <.pu: _()n~U\.encla !ld~, A pOu.c fo••o~"da SO u';) 
';;10 ali existentt'. () se[!uinte Congresso oppôs séria re-I Out..rtggc r a 4 Si P - Fia-I Estevam da Silva e Sousa. '. mstratrvu. rOI .. !l c?nstrucç,ao o cruzamento dlls ..~uas cel. 
th'spacho: pulsa á organização argen. tnengo, . r Ida pont!> conhada a Cla. ~e ColJaço. e Lauro 1\luller, pa

-Do processo não consta tina, iguorando o seu convi. Out.rtggcr.1I 4 s / ~ - Nata - Casamentos , ~al de O~ras e Construcçoes ra servir dlrect~mente a zo
prova habil de que o sr. Dan- te para assistir á reunião Ição, InternaCIO nal (1IIIxtO); I Sabb3do ultimo, consorciaram-se, I S. A.. (<« ,eobru"), com 8~de na. central d'l Cidade e apro
ton de Queiroz exerça ou marcada para reniizllr-se em I Out-rlgger a 8 - Vasco da nesta capital, o sr. Aldo Almeida e · no RIO .de .Jllnelro~ pela Im· veltar os terrenos da mal'gp.m 
lenha exercido aclividade em I Buenos Aires, em 15 de Mar- Gama. a srlta . Nalercia Silva, ambos lun(·1 portanCla tota~ de b85.300$OOO, ,?pposta do 1'10, aos quais, 
hauco ou establ'lecimento \~o proximo, Sabc se.. que o oito <l,o , Vas- cionarios do Ban<o Nacional do com- ,I tendo.8? t(lrmrn~do o.~ traba lutur~~~ntc. se estenderá a ' 
IHlucario. Por outro lado, não Ao mesmo tempo. o con'l co contar,1 COI1l o rcforç~ de mêrclo. I~s~~~m~p. IlIldo. supellrcle urbana. . 
~e justifi ca. sua insnipçl10 no g,resso resolveu m~rca~ um Helio, remador!o InternaCIonal. ID I" di' que provocou a debandada 
quadro SOCIB! do SyndlCato Congresso ExtraordmarlO, na * NaSC!ment~s . \ a I e e a(o a dos espectadores, em panlco.
Urasilciro de Bancarios pelo mesma data, autorizando o Sao Paulo regulamen- Affonso c o nome Que fOI dado i _ _ fic ando algumas pessoas fe
fncto de pertencer, como comité I'~specti\'o para fazer tará os esportes ao Illhlnho recemnascldn do dlslinclo i (ServIço espeCIal para. rillas, principalmente criftn. 

guarda. livros, ao Instituto de os couvites t' communicar S. PAI;LO, 1:1 _ Será de - I(d~a l dI. Affonso e exma. sra. Ame- ! O ESTADO) Iças. 

:\posentadorilt e Pensiies da esta resolução 80 sr. Rime!. cretada, deutro de poucos rl<J Ve lg~. i HIO, 1:\ (ERpecial pam O I _ 

c lasse. A. a_pprovaçiio, pois, _Nos circnloR d .o CongreRRo, dios , pelo gov ':' rno do Estado !~STADO) - Os I~drõe~ «vi- Washinglon,l:{ (Especial para " 

tle sua elel\~~o pa:a a ac!ual d !~. · se _que a. VISita do sr. RI - 11 regulamentação sôbre o Hóspedes i sltaram » a. _resldeucla do I' o ESTADO) - Realizou-se. 

C.ommls~ão Ex.ec.utlva_do Syn· mel nao. podia pRs.8Rr ignor'!-- Yunccionamento das pisci nas Estao hosped.das no Glória HOlel, "chele. tia mlssao nava.1 nor~e- hoje. p~la primeira vez em e; IJ
lhcato Já relerldo nao pode da em vIsta da ImportanCla de nataçiio. <hegadas nos di .s 10 e 12 do cor- americana, roubando obJe · ca de paz, a maior concentra 
preval~cer, com.o ~8mbem não OI'! ~uas ligações c.om () ruo . __ renle, as seguintes pessoas: Francls-I ctos ~e. g~ande vaIO!;. poré mIção naval da esquadra norte-ao 

c posslvel sub~lstrr sua esco- tebol: DIas o co~vrte da Ar· Os proxlmos campeo- CO Rodrigues Valle Ir., Gullhelme I a polrcla Já está na pista dos mcricana no mar das Caraibas. 
lha pa~a presld',':"tP da mes- gentIDI!. não podIa ser üt:el· natos WllecKe, Lui~ de rlcitas Melro, dr.1 assaltantes. Tomam parte nessas colossais 
ma e";tldade. proh.sslOnal. to . LIMA la ___ o CongresRo Alfredo Hess e sra., Johann POlz' 1· ,,-- . manobras 600 ~vi.les e 140 va· 

ASSim, pOIS, relormo o des- S I A ~ . n I r t b ' I Savlo Capelossi Rosino Zacchi e RIO, 1.1 (bspeclal para O Isos de guerra com a tripulação
~acho de fls . 21 V., na parte Voltou, trazendo outros ~~s~lv~lIr~('~~eodel~ eao '~e~i~~ João Schwchow 'e sra, de Blumen,lU; I ESTAD~) - CIt~garam a es-,total de' 5~ m'il homens. 
I ele~e~te 80 s~. Danton de jogadores da Bolívia para organiz!lI' o Alberto Nlgro e sra.. João Haschê eIta c,apltal os Ipt~rvento~es Todos os coraça~os «yankees ' 
l.J'.Ielroz, determIDando st'Ja S ..\ NTOS, 1:-1 . _. Remo, ° campeonato sul americano de sra. e Leopoldo Vasconcellos e sra., dos"Estados ~e ?oyáS e la· ali se acham rr unldos. 
lelta. ~e~ . p_erda de tem,?o, meia· esquerda do Santos. te- 1940, easo as nações latino . de Curitiba; Mario Belhlen e Israel rana A~d~ha são de~p~ra.dos 
s~a suostltul?ao ~a ,.CommIS- ve um gesto il're[)ectido. Dei- americanas não tomem parte Kaulmann, do Rio Grande do Sul; os 81'S. . lemar . t , rll ros Nova York. 13 (EspeCial para 
~t~p~~x~c~~~~a~ lt~-~llin~~ ~:"e xou o .8eu, clube, p~lo <lual antes no campeonato do Alberto Hoflmann e Pedro Casl iglla, e Benedicto Vullu ,l!lre ~. O ESTADO) - O NEW YORK 
do dec. 24 .6~, de 12 de .111- se havl~1 comp!omett~do,. IOdo mundo. . . de Porte Alegre; dr. Ary Lund e FLORES DA CUNHA, Rio TIJ'/IES, commcn tando as inlor 
11 d 1934 N T para 1\1 mas. Nao podia Jogar Tambem [OI approvnda a sra., Tpda Macedo Fontoura e dr. C d d S 1 1'\ (I'; . I mações, oriundas de Berlim. de 

lo .e . oU Ique-se, pr.o . lá . Nem lá e nem em parte realização de um- campcona- Hugo Bubl do Santos e sra., do Rio ran e ,~ U,' apecra que o Reich vai suavizar a le
s,:gulOdodse quant~ á s~tls!a. Illguma·. Depoi~, pensou de. to extraordinario em 1941. de janeiro; Edg!rd Castro Menezes, pa~a O ESTADOJ - ~.uan?o gistação anti-semita, declara que 
çao das. ~mals eXI~encl~s.- moradamente e resolveu vol - no Chil e, dU1'ante as festas de Bom Retiro; Edmundo lima, de ~n cm o. grupo rama ICO 0- isso não passa de «nova mys· 
(a) Matlllo" Costa, dlrectol ". tal', tendo antes indagado de do centenario daquelIe pais. Jolnvl/le; dr. Lu<lano Bertazzl, de f:1d~~~~~a:~ U~lI't~~~~r~~~~' tilicação». 

Pelo decreto· lei n ." 2!J(i, roi q,'16 maneira seria r.ecebldo. - . lIajahy; e Olavo Sousa, do Campe- Ur'na senhorita pôs-se a gri: VATICANO, I:) (Especial 
. .. Claro que o clube so pode Nova CfJse che. t . I . d' 

o graDlto rnchlldo na tabella ria rec<!bê. lo s"mpathicamen, '1 _ . . - --.. .. ---- ------- - .-- ar que ra laver IOcen 10, o para O ESTADO). -- Calcula-
I annexa ao decreto· lei n . " RIO, 1, (I.speclal para o l.S se que tpnham até hoje desfi. 
269 de 30-12-1!J3S pagaudo te O f ~eglme de terror, de TADO). - Hebcntoll nova crr - I IAgradecimento e missa lado por diante do côrpo de 
d .ll ' imposto de ' ~xportação queB I~ arHm. algumo~ folhas se entre o futcb,:,1 paulista e o t Adeodato Patricia IPio XI cêrca de um milhãoDl-verso-es 
li.á"" para .interior e 10"" ~:va ed~ umo:lf::J: não pas- carroca. Os p~ulrstas recusam-se Ferreira e senhorEi, de pessoas. 
para o exterIOr. E t - é ... d d a dispu tar a ulllma partida 1a ___ ___ Josê Zommer e sra. Choveu hoje aqui copio 

, " ext8te~~~~ ~~o re i~e: :e ~er~ - melhor de ireS » no ca mpo do _ Altamire Guimarães samente. 
O sr. EIJa8 Domlt requereu ror em Villa lelmiro que Vasco. Joan Crawford di- Vaz e sra., pais, cu· 

Ú 10.: C. R. certi~cado de I'e- Rer'no trouxe de Minas' mais Pobre «Huracan »! vorcia-se de Fran- nhados e.irmãos de VATICANO, 13 (Especial 
t;Crvlstn, porém uao .foi, aUen· dois jogadores para serem chot Tono ANTONIO. CARLOS FERREI para,.O ~STADO). - O c_orpo 
OIdo, .por nada cou~lal li seul experimentados no alvi.ne- RIO, 1:3 (Especial para o ES- RA, tragICamente morto nt' de 110 XI Rerá amanha le 
respeito . !,~quelle departa· gro: o seu mano Romulo e o TADO). - O empresa rio do HOLLYWOOD, 13 CU. d~a 10 do corrente mês, na vado á tumba, 9ue fica ao 
mento mlhtar. . médio Ferreira do Siderur- ~~l~~~;' ~,~r~~:r;'d~e~a~~t~:se~i :ld.- . ~;~~~. t ~~e d~:~~ CIdade de Blumena~, vêm, Indo da de Pio X. 

Sabbado, 1\ de Fevereiro gica. ' o quadro argentino, que só COlU Cr.wlord moveu .cçio d. di- g~~r~~r:,!ee~~~ a~~~~~~t:~~s~ VATICANO, 13 (Especial 

i.é~~i;:giJ~o~~:nt~a~ult~~~ Quer muito mais ~~~~~~:s ~!~~~~~~~ed~o~~:re~~o F~:~~hotT:t~:. leu elpôlo. ~:~~~:~d~sC~~:~~~~ ~~:~::r~ ~~~~s~ :::!~~~cI~e ApC::~ 
JâUi~o~~~:~t~ri :S~Oo~i:r~~~~ res~~~tol~~ ;o~n~~!p~~~at1~as~ a Buenos Aires. qu~g:,i: - b:eo:' I~:,õ:;did: ~:a~~:: ~!l~~~ }f~~sr.i~:~~~c~ ~e:l~~~:~ ad~.') ~fev~\I~::: e~~ 
dade estudantina. ses . dos Jog~dores do Sã.o Clube de Regatas de divórcio. cionarios da E. F. S. C., di". trante. 

Nessa última reunião, alêm CIIrlstovão, ':'lllegas, Allonsl- «Aldo Luz» ,....'. Avila, dI'. Humberto Peder- Pouco mais de metade dos 
dos assumptos de interêsse nho e Carrelro! o sr. Castel· _ ClNE ODEON - A's 17 e 1930 neiras, director da Estrada de cardiais é de nacionalidade 
geral. fizeram-se ouvir os!o Branc?, ~resldente do cla la. CONVOCAÇAO horas «Os Miseravels». Ferro Santa Catharina Beli- italiano; e como o novo Papa 
jovens Edino Fernandes, apre· Ut: ili_liÜ, iüformc? que!} "as · D~ ,=,rd~m d" S",. Pr.,idctn!e ~ CI~:E REX - ....'s 17 e 19.30 Ilh~ ~ OthQn lYE~~. Ha.;oldlJ ~ tf!'fI! dt:' ~p~ pl('Ht) !1nr 2!3 ftn 
sentando bem feito trabalho co nuo consegUirá obter por convido. todoI OI lociol deite horas, "Idyllo na selva». Renato Pinto, Erlco Beduschl, Ivotação, dá-se grande impor 
sôbre a figura imponente de ~O contos os serviços dos Ires CI~be ".r~ com.".recarem queria' ClNE IMPERIAL - A's 19.30 horas, e familia, .Iulio Ferrt.'ira e fa - taneia aos votos dos cardinis 
lUo Branco: João Baptista Jogad?res. . _ len. proxlmo" dI. 15. il 18 ho- «Meu boi morreu». miHa, Gustavo Büchele e fa- estraugeiros . 
Teza um histórico da Edu · O :São Chrlstovao poderá ru. em lU. Ieda lociol, i rUI Joio milia Antonio Pereira drs __ 
caçã~ Physica; e losmar da ceder 08 referidos e.lementos Pinto, p.r•• eleição d. nova Di - VIDA RELIGIOSA Oswàldo Bulcão Vianna, '.João MADI~ID, 13 (Especial para 
Luz e Silva , uma suggesllva mas .por umol quant~a multo raclori.. .José Cabral, Ivo d'A quino e O ES'l'ADO) - Reappareceu 
hiographia do grande patrono s~Plerl~r :_ 0JlfercCl~o pelo MOACYR IGUATEMY DA SILVEIRA Hoje, ás 17,3() horas, haverá lamllla, Marcilio Medeiros, a «Gazeta OHicia\» do go-
Luis DeUino (u'ilbalho que, cu le e ao anuarlO. 1.0 Secretário curso de Religião, para as cate- Elyseu Dibernardi; Walde· vêrno espanhol. 

raeJ~ ~:U(e~:I~xp~~~~o:~~ora~~ Por 620 contos 71 1v-l chistas, na catlledral. ~!~~ ~ef~~~~:'aee d~, :~~:ir~: se~: ~:u ~:l:~r~o:c~~a~~e:~ 
parte do Archivo de Traba· SantO!l, 13 - O «Espanha. I I parentes e amigos do extin governamentais, enlro elles, 
lhos da Casa). O presidente, adquiriu o terreno onde func- cto, que acompanharam os o que. declara ser ~adrid a 
sr. Walmor Wendhausen, tam- clonou o .Atlantico Clube-. seus despojos até sua última séde do govêrno, e outro 
bem se fez ouvir, fazendo por 620 contos de réis . morada. que declara ser a mesma ci
rapido commentario sôbre a - Aproveitam a occasião para dade a séde do Banco da Es
personalidade de Pio XL O Campeonato do remo convidar a todas as pessoas panha, do Banco Externo 
sr. HeI.io. Car!os Regis, ora· RIO, 13 _ A Liga do Remo de suas r~l~ções e parentes E~peci~1 ,e outras organiza· 
dor olflclal. discorreu, do pon- do Rio de Janeiro escalou as para aSSIstirem á missa por ç oes Similares. 
to·de-vista blographico, sôbre Representante: A. Gonçalves Santos & Cla, alma do saudoso extiDcto, 
Chopin; e o sr. Theodoro que mandam celebrar. na pro- HAMBURGO. 13 (Especial 
Leandro da SlIva fechou. aliás 52 30v.-5 xlma quinta· loira, dia 16 do para O ESTADO) - O sr. 
brilhantemente, o deslile de graphia, de duas cópias au- corrente mês, na Cathedral Hitler ralará. amanhã, por 
o~adores do dia, com apre- thenticadas dos moppas mu- Provisorla (Igreja N. S. do occadido ~o ~ançamento ao 
clado estudo de moral. nlclpais, . D P d (t I~ Clínica médico. Rosario) ás 7 horas, conres· mar do primeiro grande cou-

Ao terminar 11 sessão, como . Levou em consideração o r. e ro a, CIO cirurgica sando-se de antemão penho· raçado alemão, que des\oca
sempre, foi entoado o Hymno cbefe do govêrno brasileiro das molestl"as da cabe'"a e pesco'"o radissimos a todos que com- rá 3[; mil toneladas e será 
Nacional. as dlfflculdades de vária na. .., '" parecerem a este acto de re· armado com 18 canhões de 

- tu rezo. que se apresentaram ESPECIALISTA EM IIgllio e caridade. 15 poliegadas e t6 de 6 pol-
O chefe da Nação prorogou em todos os sectores do pais OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS Ao povo de Bluml'nau, o legadas. 

até o dia 31 de Dezembro, do determinando a não execuçã~ Consultorlo: Rua Trajano, 18 pai do extincto confessa·se O discurso do .Fuebrer» 
corrente anno, o prazo para do referleo serviço dentro Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas grat1ssimo pelo confôrto que Iserá breve, não locanllo em 
o depósito obrigatorlo, no dos limites de tempo e re- lhe deu por occasião do assumpto de polltica interna-
Consêlho Nacional de Geo· quisitos tecbnlcos exigidos 43 V 8 triste ac~ntecimenlo. cional. 

o Sabão 

~~VIBaE.ESPEOI&LID&DE" 
DE WETZEL & elA. ]OINVILLE (Marca regstrada) 

CONSEijVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ 
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