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o MAIS ANTI~ o 11~~;l~aiiBJ~~:!~~p~;~~~~~l::~~h:geas!:~:::, :~:s ;~:DE SAªARINA 

Director-gerente; Altino Flores ;~~~~r'p:s:~~~~ã~r~~~s~~~ :~r~~~~~er~~~ ~:ndi~~~ca: 
tada pelo seguinte facto: um razão de 6$000 o kilo Haven 
pescador, já idoso, jogava do super-producção, como 

ANNO XXIV Florianopolis-Quinta feira. 16 de Fevereiro de 1939 N. 7592 uma lata de creolina sôbre desta vez, a gente venderia 
um monte de camarões ainda mais barato, por exemplo, a 
em condiçõl'::s de ser consu- 1$000 o kilo, á porta do con
midos, pois os preciosos sumidor, Toda gente ficaria 
crustaceos estavam fresqui- satisfeita. Mas, é prohibidoGrande incendio j I nhos. E o pescador expliCOU ao pescador sair do entre-

DESTRUIDO O SA 'I1' trAHlO i 
I I I:p~r:a~ãodod~reS:~_ PIoooc~~~~ I~~!t~~~gte~ii~ei~~rt~Uec~~~r! 


ElJCHARISTlCO DA ! kilo - os camarões tlslavam determinada quantidade; não 

PENHA I sendo inutilizados porque lhe interessa o resto ».
LCensura á Imprensa I

não encontrava comprador. - E, então ,?"..-----------.----------- - . ILisboa, 15 - Um incl,ndio· 1 A' pergunta por que o pú- - Então é (I que (I !r. 6S
de origem desconhecida, ir· I blico se queixa do preço do tá vendo. Joga-se fóra. E 
rompeu ontem de madrugada, i pescado. o pescador accres· não é só camarão não. Cte
destruindo o Santuario Eucha'l centou: gue aqui para o sr. vêr ao jornalismo sensacionalista, os insultadores gratuitos, os venais,ristico da Penha. perto de - «Muito simples: nós não quantidade de peixes que
Guimarães, que. cada anno, os aventureiros, os negocistas e os aduladores são os podemos sair daqui do en- tambem vai voltar para o 
em Se!embro. é objecto dli que abusam da liberdade de imprensa treposto para levar o peixe Imar. E' quase uma tonelada 
peregl"Ína~'ão de milhares de ás casas dos compradores, de {(chalerte~ , Vendemos ba
fiNs. O Rr. presidente da Rerública deu toda essa lepra seria ellicazmente tra Si o ministro da Agricultura ratissimo; tambem não adian

./unto com o moderno san o instrueçiies ao sr. chefe de Policia mo tada com uma legislação severa, po désse permissão. não preci- ta ... Enquanto isso. todo mun
tuario, qUi! roi con;;truido em elil'icnndo as ordens até agol'B vigentes rém. justa, que fôsse o indice da cultu
1!128, Hcaram destruidos valio uos serviços da censura a imprensa. ra juridica e da autoridade do govêrno r~~aemg~d~~r:~~:a~!~d!~a~:: I~~s~~~o~horando o preço do 
sos thesouros religiosoR, in Os 9.ctos administrativos, a gestão fi no paIs civilizado , 

clusive as eseulptul'Bs de ma nanceira, os negocios publicas poderão Proclamavam os inimigos do sr, Ge

deira do seeulo 17, do velho SH dornnY!lnte tratados com Iiberda· tulio Vargas o seu desprestigio. asse


"-Convento de S.lnta Clara e a de. restringindo·se apeuas o aspecto gurando que lhe estava defesa a visita 
ImaJ!em de Nossa Senhora pessonl que possam comportar. a São Paulo. o mais rico, o mais popu Embelleze seu sorriso 
da Conceição, Si não estamos enganados e si a loso, o mais próspero dos Estados da 

Os bomheiros da Penha, nova orientaçfw !ôr obsel'vada com União, A recente e triumphal visita do com KOLYNOS 
auxiliados pelos d': Guima inteIlil.!en C1Cl e lealdade (escl'eve o sr. presidente lÍa República pulverizou Para d(mtc~ bons c brilhnntc!; C
ráell, estavam agindo com o «Diar'io Cluioc!\» devemo·nos congra essa fantusia de seus inimigos. Agora g~ngivns sadias, uma boccalimp:t.
fim de evitar que o fogo se tular vivamente com o RI'. Getulio Var propunha·se ao Estado Novo atravessar c dclicio!;amentc f resca como a.~ • 
pwpagasse gas. Além da significação pol[(jca pro as Tltermopylas da impreusa carioca. 
:...........::.......:.:.._-_._-- - - . í1ol'e~-usc Kolynos. O dcntiírici()
funda, que o fac to envolve, traz elle O regime e o govêrno, no dizer dos scicntifico c garantido. É rnuitoEsl.' triste. mIJo am~r1 tnl bene[jcio directo ao chele do Go cassandrlls, não poderiam resistir a 

economico.TflDl broncblteY vêrno e. por conseguinte, é um nrrebol quinze dias de critica livre, bem es
., Estia com tosse tão claro que se levanta nos horizon· clarecida a opinião pública sôbre os 

tes ela Nação - que as «novas ius erros e crimes de seus usu!rutuarios'I' lei de Nosso Seobor. trucções nos valem por uma carta Na realidade verá o pais. caso asli te alva o CONTRUOSSB! constitucioual na vida interna do pais -novas instrucções. eutrem em vigor. 
e por uma definição de atitud e demo que upenas SIl perderão as partes paVerificou-se uma ex· cratica e periodica na nossa existencia rasitárias do regime. os agentes do go

plosão no Batalhão de internacionaL vêrno que commettem deliberadamente 
Guardas. no Rio Estamos vendo no mundo moder erros e crimes. abrigados na irrespon , 11 Empres~ .. Líder 

no que certas nações de hospital , des sabilidade que lhes garante o silêncio Há em São Paulo uma emRio. 15 - !'ia reserva da vairadas no esfôl'çO improfícuo de res da imprensa. Enquanto perderem os vio presa de constrll:cções - ,.Licompanhia de metralhadoras tabelecerem um equilibriu economico lentos. os expoliadares, os arbltrarios e VARIAS der. - que mUlto tem leitodo quartel do Batalhão de e financeiro que por sua vez lhes tra· capriChOSOS. os aduladoresintereeseiros em prol do desenvolvimentoliuarda, na avenida Pedro 11 , ga a tranquilidade e a prosperidade dos - lucrarão as verdadeiras fôrças da - daquella «urbs».occorreu ontem de manhã tempos passados. lutam desesperada vida social. isto é, a confiança. a intel Ilamentavel accideute. Uma menle. condemnam se á vida de cida· ligencia, a compreensão e a acqnies  Falleceu em Guatá, São Com ~ma succnrsal no Rio 
granada explodiu, damniHcan des sitiadas. aceitam os mais duros aa cencia das massas \}opúlares na acção Paulo. Belarmino José Lopes de Jan~mo e repres.en~8nte!l 
do o e ferindo o cruéis com 131 annos de idade. em :várIas outras cap~tals. esmobilario crifi cios, submettem-se aos mais do govêrno.

..ceabo José Carlos Monteiro, so!"rrimentos. na esperança de trans · Amanhecendo por todo o pais o deixando viúva, Maria ,Toa- tá a e8te"!l~er benehc~mente 
que trabalhava proximo, formarem pela fôrça e pola violencia oriente da liberdade de imprensa, o quina Lopes. com 101. a ~: a~\~~~~~ep(~Wlal:. seu 

José. attingido pelos esti os decretos inlalliveis do destino. A proprio SI', Getulio Vargas vai surpre
lllaç08, teve o braço direito vida de lais naçües póde ser um espe ender-se com as situações criadas "m A's 1!l.30 horas de hoje, rl,lpresentante o sr. Ruy .d,u 
fracturado. ·Foi soccorrido na ctucnl0 , mna não será jámais um cel'll16 unidades estudaais. A resonan reunem-se em sessão ordina- Silva Azevedo. que nos VISI
tlnfermaria tio quartel e de ria os membros do Inst. Hist. tou. offerece!ldo.nos um e-exemplo ediflcante aos floVOS sadios. cia da palavra dos jornalistns modmca
pois internado no Hospital largos nos seus te1'l'itorios. pacíficos rá por certo essas situações anomalas. e Geogr. de ~nta Catharina. ~i~~ÍcI:r«i~d~~~~r~~~:o~:u~r~
Central do Exército. nos SfUS trabalhos. restaUrando no paIs a dignidade de 

No quartel do Batalhão de Não há dúvida que a liberdade sua vida pública. Por decreto assignado ante- empresa imprime e distribue, 
imo imprensa ninda é (e as daGuardas foram tomadas de será sempre) Depois da viagem a São Paulo, ontem na pasta Justiça, titulo de propaganda.a 


medlatas medidas no sentido requisito essencial da civili7.ação chris· .novas instrucçües á censura policiah foi commutada para 2 annos 

de serem reparados os estra tã e da existencia social dos povos vilo ser a segunda carta de allorrla do a pena a que Vidar Gon- -- 
gos causados pela explosão. cultos. Os males provindos dos nhusos sr. Getulio Vargas. O sr. preSidente da çalves Tribes rôra condem- primeiro, a commissão encar

O estado do cabo ,José não dessa Iiherdade resultam menos da im R~pública assegurando a liberdade de nado pelo Tribunal do .Jury regada de !a7.er a revisão 
é grave. da comarca do Cruzeiro, nes- nas circulares expedidas pelomoralidade de negocistas e aventurei critica aos actos do seu govêrno. liber--=:......,,---- ---_.- ros revestidlls com as pennas de pavãO ta-se, ao mesmo tempo, da mordaça e te Estado. Departamllnto de Educaçjio 

de jornalistas. do que da complacen das algemas que lhe impuseram os seusTYPOGRAPHOS (e pela antiga Directoria dI, 

cencia dos governos com tais trafican agentes e subordinados que gozavam Foram designados os pro- Instrucção), tendo em vista a 


Precisa-se de typogra tes, O jornalismo sensacionalista, os de uma irresponsabilidade criminosa ressores Argemiro Pacheco, nova regulament!lção do en

phos nas officinas insultadores gratuitos, os venais e adu pllli qual o unico respcnsavel seria. assistente technico da Supe- sino. 


do ESTADO. ladores que se empregam na imprensa. afinal, o proprio chefe da Naçllo. rintendencia Geral do Ensino,

Elpidio Barbosa, sub-director O requerimento em que o-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:.. technico do Departamento de sr. Alfonso Delambert Jor.

95 Ione1a das de uvas l nA" T DUlllnDS MnR Educação. e João Romario pedia licença á Prefeitura 
I IIr rmlnlO ava'es - UU HIZ I!nRBnHIn Moreira, inspector escolar da para construir lima «garage l>

Serão vendidas 11 1$000 o kilo t .!l. I " UH H H L ' Circunscripção. para cons- foi indeferido, á vista da in
, RIO, 15 _ O ministro da Agricultura. sr. Fernando ' Cirurgião-Especialista Ass!srenre do prol. Sanson tituirem. sob a prcsidencia do formação. 
Costa, vem proseguindo na série de iniciativas no sentido Con.ulta.dat10iI12ed•• 16is18-JoaoPinto,7.ob.-Tel.1456 ••••••••••••••••••••••••• 
de baixar OI! prl'(;os das frutas nesta capital, tornando as .~.~7=====~===~========~ I 
acce8si~e;:i:. ~O:rB~~~a~i~~a3:: !~r~~p~~/lf:r~nJas e aha'j ~fmprensa i.taliana -1- Os Estados que jà : : 
caxis. serão essas frutas entregues ao consumo público ne~ poupa slq.uer a attenderam • I ~ 11l1li : Ir'e:- -.~ • 
por preços baixos. esposa do preSidente RIO 15 - Fazendo o ba-. _ ~ ____ ~ :AI ~JI • 

As uvas tambem foram vendidas em caminhões do i Roosevelt Ilaoço 'da contríblliçüo dos • 
ministerio da Agricul~ura a preços m~lito in(~rioEes nos co- Estados em auxilio das vl- • 

b'.... , ••• '"~'re..,• Iam..á b~IlllCla!"' a,.tlva ""••,.. d. p., ROMA,ultra-fascista15 (U, P,l - Tevere»O " , Ia verificou • i' ' i'~ DE SYPHILITICOSvo, tão ~r~nde os governamental, gão oi..... d. '.".m.to 'hll.no,.que !.. •applauscs «11 commissão • 
que o mmlstro Fernando C09ta detel'mmou a remessa, .do atacou, vehementemcnte, a se- doze delles e mais a Prefei- • EXISTE~I NO MUNDO • 
Rio Grande do Snl. de grande qua!ltldade de uvas._ AssI~. nhora Roosevelt. publicando na tura do Districto Federal já • • 
pelos vapores ,It~nagé. e .Ban~elrante., che~arao ~oJe primei ra página um artigo com attenderam ao seu appêllo. • Morre diariamente grande • 
95 toneladas de kilos d~ u':,a8 gaucha~, qu.e serao ~endldas grande retrato da espôsa do concorrendo com as seguin
a 1$000 o kilo, em cammboes do milllsterro da Agricultura. presidente dos Esrados Unidos. tes importancias: Maranhão;. número de syphiliticos • 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;;;...;;;~_ O referido jornal accusa a se- 10 contos; Plauby, \O contos, • Para combater a syphilis • 

nhora Roosevelt de ter aceitado Ceará, \O contos; Rio Gran-. é um dever imperioso • 
uma collecçao de quadros assi· de do Norte, 10 contos; Ser- • usar o • 

DEPOSITO E SERRARIA DE LENHA gnados por Goya, collecção que gipe, 30 contos; Prefeitura. • 
-- DE -- IJ~:nte~:g~I~.o olferecida pelo sr. ~i:,i~~~, ~Oo~?:~o:inES!::~c:~. I =4l1li.:"1-...~. ~;,. • 

JO 5 E M A RT INS Segundo informa «11 Tevere». Minas, 50 contos; Paraná, 50. - - - ~~.:~ - - ~~~ ~ • 
a sra. Roosevelt, na sua carta contos; Santa Catharina, 30. 10 riM 011 11111 liaS 1I0TA-SE • 
de agradecimento ao sr. Negrin, contos; Rio Grande do Sul,. 10-0 I&lIgue Umpo de Impurezas e bem eatar geral, • 
teria escrlpto textualmente que 70 contos em xarque; Goyás, • 2°-Del&ppareolmento de manrfo8taçlles outalioaa de • 
aceitava com profunda Ilratidão 10 cootos; Mato Gros80, 20. Orlge~o~~~~~:reclmento completo do RHEUMATISIIO. •TELEPHONB 1088 IUTOMATlCO ~oP~~s:~t:s~~~~~~~dO em nome ~f:J~8nil~sre::~~~ra!~t8dOl'. dore. no. o.ao. da cabeça. de fundo 8~hllltlco. •

II ~;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;__==;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;_;;;;-;;;;;;-;;;;;;-;;;;;;-;;;;;;~. e de t:.i~~":~~~~:;;: d~a;u:A~n~;:=~~. 8yphllltlca. • 

B O C A Y::;U V A, I 4 6 XIR Df~'~~ :rc:~h~~~::o'~~~:,n::,n'~::el~u~~~~.o EL!- ••
Dr. Joio de Araujo-~i~~~G2~~~~~ • de e.::o::::.:a~P3~:'b'ígo~~eJ':~;:.,:~~'::::~lgg~?OIPltal.. •A melhor lenha e a mais barata! • VIDROS DUPLOS - Já se encontram á ven- • 
E,p.ei.llat. cio Centro d. S.úd. - Anlste"le de prol. s.nson • da contendo o dobro do Uquldo e custando me- • ____________~~....,!'!!""-.• IIIConsutras dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Vlcror Melrelles, 24-Tel. 1447 • nos 20% que dois vidros pequenos. '.;... • 

1)2- aov.---26 ••_••.••••••_............... . 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'1 	 o F.STADO':óõ.Quinta-reira~ 16 de Fevereiro de 1939 
'"1 

Os 
Medicos Parteiros 


e 


as Mulheres 

{1:; bon... ~,Iedico~ P art.eiro:; :::r:tue1l1 que o~ ulais PCri1!OSClS sofrimC'nto:i 


das nHllllC'res s;úo s<"1l1pre ('aus.adfl:-> pelas; congest ões e inllaulações de 

importante:; org~i.(\s ült<.'!"no::. 


0 $ solrinlcrno!' . :oí.:, \'('~ são tfi.o gra\'es que m uitas llluJheres t~nl 
llli:do de cnlouquecC'l" ! 


.:\. \" ~(b. 2s:.õ=irn é uni infcnlO ! 

Para. e'.-Ít:ul c tr:'!t:1.'t a:; congestões c as inflamações internas. (' todos 


estes terr!'."('i s. ~c)!rilll(,n1 fi!', 11 ~~ Rr!J. uladnr Geateira senl demora0 

Rt.:gulador Gesteira c\~ita. e trata os padecinlentos nervosos produzi. 
 LeiIãoI~d""x:~~'~~d~:~~~ !"~~,r~~~~~~~dos pelas ]l101c.5tia~ do utero, a. a snla neryosa, peso, dorcf; c colicas no ; te o lDinistro do Trabalho i cionar outras discipiinas, es

yent re, as l'lcrturlmçõcs c doenças da Dlcnstruação, a nemia, palidez, QUilll,-r~ira dia ás or~anizando ulDa16, 19 comlDissão trallhas ã sua especialidade . 
~llna.Tc1idão c heIllorragias provocadas pelos sofrimentos do utero, ira... hord!, no andar lerreo do ! para examinar a situação dos A rl'gl'8 geral é essa; as 
quez", gera( e dcsanÍmD. a fraqucza do utero, t.ristezas "ubita" palpita predlo da rUII Comelhelro Ma-! professores de establ'leci- e xcepções que acaso existam 
Çõ~s , opressão no peito oa no coração, sufocnção, f[Llta de ar, tonturas, Ira D.' 84, 8E'rão vendidos em ! mentos de ensino particula- !ão ruri~silD!ls. Mesmo nos 
pt.~O, calor c dores de cabeça, donn~ncia nas perna !-i, enjôos, ccrta~ !elllío flno~ e ~uperlores mó-, res. Essa commissão, consti- collegios de grande nomea
coceira.s, certas tOs.scs, pontada.s e dores no peito. dores nas c05t a s c nas vels, lodos p~l feilos e bOD!. tuidll por technicos dos Mi- da, é precariissima a situa-
cadeiras, i alt" de an imo para fazer qualqucr trabalho, cançaços c todas ~uSeila~!e; : ~~g:~autiíam~~~fa I:~ !f.iJ~~~~~o~~ e~~a~~!~;~ra~ ur:: Ç!lEn~~t~~~~~s~o~~~i~O é hoje 
as !Jcrjgo:;a..; rl1tera~0c-s da saudc caui...'lcb,s pd3.$ C0n~e~tü('~ C inAi1111a~i)es quõrto de CilBal com as 58' I ante-projpcto. Que 	 sNã de- uma das mais lucrativas iu 
do utom. gulctes peça '': 1 gUllrde-roupc pois transformado em lei I'e- dirstrias, - diz IHlllelle ma
R~'gulador Gestehoa (' \Oi r:-L e trata c~ta::; congestõe~ e inl1.tlnaçócs de~dc com espelho de cõystal ovel guladofll do trabalho dessa lutino. -- A prova é que as 

o 	COlllCÇOo I penteadeira CGm e~pêlho classe, numerosa e despro condições financeiras de col
R" ~"la (lor Gesteira evi ta c trata tambem as complicações internas, oval, I coma de ca~al com te!!ida . legios e institutes de ensino 

q t:t: :.;ão êl inda 11lUis }K'rigo:;ag no que as inflamações. colchão e es'rado de Ilrcme 2 O «Correio da Manhã", que são dt> I'rancu prosperidade. 
bidel8, 2 ctlumn8~ para ilo:~ .< ; tem tratado da situação dos Sabem bem como se faz es-

Comece hoje mesmo 2 ~uperlorell éiageres com mar· professores particulares mos- S8 prosperidatle os que têm 
a usar R egl/lador Gest.,ira more clnze e eE~~!hoa d~ tra que elles não possuem Iilhos a educar. 

~~~:~~~ leb~~,l~fr~mt:;~~~~n~~- ~~~~~':ac~!r~n~a~smSaãOradc~fi: t()~O a~pp~~ ~o !~~fes:~:e::t_ 
1 buffet laqueado de l zul i dade com que são admittidoB dade imperiosa de há muito 
mesiI redonda laqueada 'de isto é, por méra deliberação reclamada. Promovendo-o, o 

. azul 4 cedelrils laqu~C!dal! d~ occasional. Nas férias são govêrno terá rea lizado uma 
..... __•••••••••••••••••••••_ •••II~ azul: 1 gu:rrda-comlda amareI poucos os que percehl'm obra meritoria: Porque, na• lo, 1 1 grupo de vlm~ . 1 10- qual9uer paga. G (, lulmen~e, verdade, organIzando os pro-I -t t' T A -d • gâo eiec\rlco, mes!oha:l, 1 pie: terlDlDado o anno !eclIvo, suo [cssores em classe, regulan

ae louça com torneira I con- mandados embora. E, como do o seu trabalho, assegu• EqUI a Iva errestres CCI entes I go. leum, 1 trilho para' corre · ficha de con8ol~çã?, u!" ou rando {,s seus direitos f!xan
• 	 I dor, 2 cama:! puro 5oltdro, I outro .logra a lD~rcaçao do do ~~ .seus deveres, Ilao os • T t S A 111 mellil elastlciI com 5 taboa8, 8 colleglO para leC?lOnal' algum ben,ellClal'á .sómente. Melbo
11 e ranspor es • cedeirt1s para ~alll de iaotar, dos alumnos, ISSO meslDo raru o .e~slDo, que passará 
.. •••I guardd' rOu pa illnorelio, 1 qu~ndo o responsavel ou o ~ se r. mlDlstrado - nao por
11 li p~ ot~adelra 2 moldur~s para p~l do m~n0.r pe_de ao colle- Indl~ldllOS se~ a menor .ga

quadros, 1 e~ tBo le armarlo pa· glO essa IDdrca çao. . . . raotla de VIda e . por ISSO
11 C.pital subscripto: 3.500:000$000 - Re.lizado: 2.300:000$000 li rll livros envldracada, 1 m~ - A r emuneruçao é mlso.na, mesmo ~e~ uuto :ldade na
11 • sinha enverolzadé' , com g"v~la e.mbora pagando-se ordlDa- sua prohssao,. mlls por el,:• A I d 	 1 grupo de junco cem pés rIam ente por hora.de aula. ffi,:ntos consclOs de seus dl
• mais !ó i a garantia em Seguros - • de borracha, cODstando de 1 Onde o pagament? e mensal reltos, conhecedores de tleus 
• • mesinha, 1 80fá, 2 pollroua~, a exploração vai 6.0 ponto deveres. 

• 2 c .:! delras slmple~; 1 quarto• 	 Matr' • 	 IZ: • laqueado de côr ros~ , con~-
lando de 2 camas para w 'tel• 	 R I O D E J A N E I R O •• 	 • ro com colchôlS novos, 1 ar

• A ..... R' B 125 	 mario para roupa, me8iob~ de
• venl.... a 10 ranco n. 	 • cebeeelra; I quarto I~quo,-do 

• de verde con~tando de 1 ca• 	 ( Ed f E I )
• 	 I icio qu tetlv. • ma para solteiro com coleMo 

• novo, 1 armarlo para roup~, 


• • uma mesa pora esludo e uma
. • S E GU R OS: 	 mulnha Cf becelr!!; uma mIl· 
• Incendio--Fenoviarios--Rodoví.rios--M.ritimos--Accidentes Pessoais • sa sala 1antar, 4 cadeira~, um
• 	 • gnarda-comida, um blilcão pa· 

. 	 • ra 8ala de jantar, uma cama 
• Accidentes do Tr.b.lho - Automovies - Responsabilid.de Civil • de cSlaI e lastro de móla, um 

• • guarda. tudo com li portas, 

• 	 1endo uma com es~êlhc; uma
• A t - S t C th· • prat eleIra, 4 cil delra~ de vi· • gen es gerais em an a a arloa:. me, cortina" Brls· Bri@, arma
• 	 • rio para cczinhe, prlll2\oira Q

,• rstante.·,umame3a com pi~ 
• 	 ' . • • para cozinha, páua de cortl-MACHADO & CIA• n03, um pOl' ta-chapers dl' 

• • ferro, quadros, uma 881a de

• Rua João Pinto, 5 -- Florianopolis • jantar completa, uma mesi· 

• • nba, uma cama de casal; miu

• Ambulatorios propriol possuindo 81 mais modernas • d~~rB , No dia do lellAo, li 

: e perfeitas installações ! ~ra e~tdõá aberla. õVlJ 

: ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO , -MODELAR :1::------:. 

I • Casa "Chie" I
-I Agentes e Representantes em todas as principais I 

I 
cidades do Brasil Ceciliil R.ti Bernardi 

tem o prazer de commu- LÃ E CRINA DE ANIMAL 
Per. .eguro. de vida: nlcar ás suas freguesas CERA E MEL DE ABELHA 

A EaUITATIVADOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL que se estabeleceu á Compra-se qualquer quantidade, paga-se o melhor preç,o 

• 
• Praça Quinze, 11 do mercado. Enviar amostras e preço para JO.aO DAPRA. 

Rua Sts. Ephigenia nO 97 - S. Paulo - Enderêço TelegraI Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contós , Communica, outrosim, phico Daprá - S. Paulo.
que assulDiu a dlrecção 
dos trabulhos de feitura•~....._ •••_~_~••••••••••••••••••15v.-alt.-l1•••_ e relórma de chapéus, 

-	 O dr.DJalma dispondo dos mais lindos Dre Joaquim Madeira Neves 
e modernos modelos, enMoellmam feites e artefactos rece- Medico - Oculista 

bidos do f'ormado pela f'aculdade de Medicina da Unlverllhlllde 
estará ausente durante to 

1Mio ~I FERIDA Que resista za~~~~~:~f:s ~. a::~~s";!; RIO e S. PAULO 	 do Rio de JaneIro 
d.ao UIO do o mês de Fevereiro 	 TratameDto clinico e clrurglco de todas ali molestlas

45 15v -11 doa olhos CALENDULA CONCRETA 	 ---------- Cura0 de aperfrlçollmeDto na especialidade, com o dr. 
a melhor pomada para feridas, queimaduras ti VENDE-SE ~~~~f~!: Paulo f'liho, DO ~ervlço do Prol. David ~anaoD, no Hos

ulcera antlgaa 8a e re8pectlvo terreno 8ltos Vende-se uma casa pital da f'uDd/lçllo Oaffrie-Gu'nle do Rio de jllnelro 
á Rua Presidente Coutinho Complela apparelhagem pllra exames de aua especIalidade Nilo ~t'At~~tul!~~~:"dt~l:dula. n.O 61, fazendo fundos á Ave- há um anno construida, si Electrlcldade Médil:a, Cllulea Oeral 

pharmaolal. nida Rio Branco. Tratar com tuada a rua Plazza (Estreito), CODlultas dIariamente das 16 áa 18 o dr. . Oswaldo Bulcllo · Vlao· com 450 m2, tendo águn e
Depollitarlo DMt& oapital:>, PB'ARM. STO_ AGOSTINHO 	 CON~ULTORIO Rua Joio Pinto 7 sob. Teltph. 14&6na, á Praça 15 de Novl'mbro óssa sanita ria. Tratar á rua

8118 Couelhelro Marra-UI n.O1187, Tiradentes7 n. 3, Florianopolls . __________ ____,.....____________________~I 8!lbrado. IOv- 1O 30V-24 I1.. RBSIDBNClA: Boa Teoeole• 8nulra 117 _____ TBLEPB. 1'21 --.. 
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o ESTADO-Quinta-feira, 16 de Fevereiro Qe 1939 

Pão de 9 	 Meses... 
UNIFORME UNICO 

Segundo lelegrammas de No
Vai ser adaptado o u va Vork, o engenheiro Wiltlam 

niforme uoico para (;8 Calhcart conseguiu resolver o 

as, 	rltDS, 
collegiais do Brásil. To problema do "pão relrigerado», 
dos os joveos estudantes tornando possivel guardar-se o 
do pais se caracteriza pão mal sahido do fórno, por \l 
rão pelas mesmas vestes, meses, sem alterar as proprieda

,Pensão Guarany ! 	 5.nerVUSDS! 
á rua João Pinto, 54 acabando a estranha va des que lhe são peculiares. 

I ':' riedade architectada pe Embora o dr. Cathcart, nos 
la cabeça de cada dire seus estudos, tivesse as vistasFornece 	marmita! a domicilio ctor de escola ou colle voltadas para o problema da a
gio. Essa medida - diz limenlaçã!! dos exercitas em 

Cozinha de la. ordem o -Correio da Noite» - campanha, sua invenção deve 
é um complemento da ler sido muito bem recebida pe
ordem nova, que tudo la ultra-pacifica população dasASSEIO PONTUALIDADE 
entrelaça no seotido na donas de casa, julgadoras, ::1e
cional e unico. O iDais Ihor do que ninguem, do valor

Preços: importa nte nos nOVOR u da refrigeração, sua utilissima 
Para 1 pessoa 65$000 niformes - e que feli,, conhecida, através de apparelhos 

mentt:l não roi esquecido perfeitos como o refrigeradorPara 2 pessoas 110$000 - é que «obedecerão a 	 Frigidai_re_._____ 
rigoroso criterio hygie


Aceitam-se pensionistas a 130$000 nico, de modo que haja 

por mês convenicncia de tecido 


e pleoo desal'õgo dp mo

vimentos». 

Até que "ofim, podan 
to, vai terminal' a tortu
ra de milhares de pe
quenos Brasileiros. que 
se acham ao sahor dos 
CIll'richos Ile põeudos COrUO o :000 t':ATURA!. f:-c:~sformo 05 esgo
educadores, que demons tados, debeis e p<::mclos ~m creaturas vigoro

----1t-i----------------------------3~0~V~~~5--~1 

tram desconhecer os ma· 5=:S, cheias de ViItlCl, sem;) auxilio de drogasl
is elementares principios 
de hygielle adoptando os Vi~e:tp, novo cOH<en~~:!do de mineraes, rico 
uniforD'es que at(~ agora em IODO NArlJRAl 0": ' chit!o de p'lantas 

n~arinhas, nutre 0$ g i n ~,,;. 'clulus debilitadasadoptavam. e, uma o 	 Trabalhol ukcntae.cn1 so;;,cmi'J, revigora sangue, 
r.urgrnel'lta o peso, cri a cor:1es riias, toni .. e phYlicos muito u.:hault ivol 

fica os nervos e res-;-{:ura C!s energias I 	 - um ,rende dispe:ndio de 
en.ercia" Essas ~nergia, pre. 
ci.am. lU renov.das a~mprc. 
para que cllcs posaam vencer 

~,i.('~r; ~:~~::, :. h~' I~Ii~~~!~:~: I:m~~j~~:I:;;I::UVENDE-SE ~~~l~~~ 	 II"\: ~ ~ I ~;~ r,\:I.~.t I " {:;::?Ii()~ic) ~"Tt ' lUI. todos os ob,taculol d·cas. 
com 105 metros de frente, por 

\lIlõll' rikl" p hoje pha!e vida , dia· 
C-lU (,',rum 1'''I\VI' rtil'l1!t', f'nnC('nlrJ llln ~ 
a,,·,il'i i l:nl'l - rl'· da Inclua 

800 de fundo, situada lIa ci "'T,lil'(·id,., u:: i'·c· r ~nl llll'nt ('. l"omn 11 rl.mente ne. luas rereiç~CI
!H.li .. ri.':! h.lfl~t· Ilt',...~1l prCdoliR lJubA·dade de Biguassu com duas 	 !. , :o ,'ia. r i:":" !pt",nti' lU OI a.boroaos !alladoll , cr~mClI1.:lll1 l n~ZC!lmtt l :o: 

casas pequenas, caIesal. gran ,·"1,, '1 11' - ;/" fI~tl'; I:'O . tl ti' 1111 1)t)lI CO 0:011 - doce•• tortas , ctc.• prcparadoa
:-. ,oI.' I;III,\s;\ IIll'l hOl' rnnl r. de- indo 11ft

de mandiocal, pastagem e ma IUI',I1.Ii I'Ulllpr i llli'!U';ll{'\' i kl'lpl'nntl'm com a MAIZENA DURYEA 

to cerrado. Trata-se com 1" ;:lis 101'0 :\.\'ITIi.\I .II<~ fllh' ~1 S ~ 1I(j , - o producto maia nutritlyoo dI' I'~p i fla"r·t'. hU li:!!1 ~ih,~ tI~ nllnCt'. 
que 	 um verda.EXjlt'rilll t' r:t(' \"ik('IJI Ilnnmte tlmll 

a !' \' II1;III;l .:lf",uas. f U'lra l'On\·c llc~r·~dllll deiro aerador de cneraia•.Pinto, 18 (sobrado). ~\'II." i':'llI'fil'lI ~ l'1ft·jt"s l'ohn' o ofKlI ' 
lI i ~;Il" \ .'I·ri . (''' 111 jtk·~ r ill. ('u r'nl'~ I!481 v-- 65 1:iI;sl' 1111J ~ ';0 111111 :-; \"j ' nt:c rcm /I rullgr~z:1 
,h- ~, ';I I ·::q~ ·ri "wnh· . ~('II nw

dr. Fulvio Aducci, á rua João 	 te conhece. 

I'n!'pn. · • 
di\'q :I I'I'PI\' lIr{, t'~1I~ trutRI1ICnto. 
!;(' ~';"H\S '1 11(' cIIJ.:oruulU :.! kilo6 em 

HIt 	 GRATISI - Envie-no._ 
coupon abai"ro e ,eceber•

Quer ser feliz 	 . : :;::~:( . ~~'\\I!~: II ;.II·.I~I !~l·:r.l,~·~~.lil,~~~~il ~';: 
t('tlnl: ao; vhllrmtlchui {' drogtt.rla.,Em negocias, amores, ler sor	 tUJIL~ 

te, saúde e realizar ludo que LAHOHATultlOS ASSOCIADOS no JlHAslI.. I, TUA. 
deeaia'l Mande 1$200 em sellos nuU. 1'111111no Fcrnllluh'l'I. ·iH • Hln 110 .Jnnch·n ~~ª;Igl"-;1
e escreva ao pro!. Omar Khiva, ~;~::::;3 ~~~o: # 
Cai xa Postal, 3407, Rio de Ja "lebre Mai••n. ta;'\I.:<lC* 

Durye. , Maif....neiro, que lhe indicará o meio ~VIKELP' 
de obter triumpho, prosperidaA Neo - Nccaioril1c i> um VE- t ll!illi00 poderoso. acon~ MAIZENA BRASIL S.A.

dicle;!lado em c~; p:: !_::a~ IC::::Ea ::: con!e!!do le IJacp]orato de de, fortuna e saúde. Não hesile . e.a.. Poetal Itll-SIe P..... 

_ carbono em SO" IIO sO!ldo e opllmam~nte tolerado pelo .-.na.... ORATa. o ... In.. 
, organismo hun_cno. 

_L'______ 

-,------!--- ., 

~iole8tias dos rios e coração 
o TONICARDlUM toolco dos rios a do coraçlio llmpa a 

bexlla. oa rins. a. nepb,ltee. areias. COllCKS rooal81 augmenta ai 	 Exposição.Feira
urln.... 'fira a. locnações dOI pés e roslo. bydrop, las. f!lUa de Agro-Pecuariaar, palpitações, dOres do coroçllo, aslbU1!l, bronoblla BSlhmatlca,
arlerlo-acleroae. 	 de Lages 

Realiza se-á, e'm Lages, nos 
dias 18, 19 e 20 do proximo

Remedio8 das senhoras 
E' o IQnlco ulero-ovari" 8[.;0 .\NTOL que re&llluo a EIlude 

perdida: pela anomia, p~llidez. m~grezu . fl1.tlo, flOros branc.... mês de Março, um cxposiç:lo fei
relulador d~1 visllas. cCrll das du cnç.•s do ulero, ovarios, evltll ra agro -pecuaria e productos de
.. oemorrb.glae. aoles e depois do p.tlo; conlra lodaa as enler	 rivados, promovida pela PrefeI
mldadea das senbora. de qualquer IJllde. tura da cidade, ã qual pÓdem

Lesões do coração e asthma concorrer nãu só os criadores e 
Ule a CACTUSGENOL Especlllco do dr. Klng PlIlmer; agricultores locais, mas, lambem, 

GOolra hydropsla9, pés Incbados, !tII!a de ar, palpitações, laU os do Estado e do Pais e, mes
menlo dlla velas e IIrleria., b.·ooncblle aslbmliUcH, aneurisma, mo, os do eslrangelro.•yphllll e rheumallamo, la'ões, cansaço, u rinas e8C"1888 a dOres 
DO cor6çlo pontadaa DOS rlnl e Incbações_ 	 O sr. Indalecio Arruda, com 

missario geral da Exposição, enAos fracos e convalescentes viou-nos amavet convite para
Dovem Uaar o STENOLlNO, que faz engordar, augllloola o que O ESTADO visite o imporvllor dOI musculol a dOI nervas. Forlalece u sanguo nal pal lante certame. 


oom pontadao, t08l0. dores DO peito e nu coslal, pero.. Irbc"'l 

•oa. aoomlnas. Evita a tuberculose, clcalrlza 08 pUlmõea doenl•• 

UOiua luJa. l.ura a oeuraslbeola, o desanImo e a d71plpsla, • a 	 Vende-seo -ü--ãiuga-se 
coovalescença é raplda. 	 Vende-se ou aluga· se a Cigar'
Syphillis - Pene - Rheumatismo 	 raria .Rio Branco», bem co' 

nhecida e afreguesada, annexao 
oreen~ ::r~RO~~~;~~:: ~~II~~n:~e~a:;:~~lI:~ ~~~~:!. I~~~~~: ao Café do mesmo nome. Tra
dartbroa, elplnbll, [lllula., purgaçúes, feridas, C8ncros, eloro tar na 'mesma. 
pllu'" rbeumall.mo. Ulllco depurativo que limpa o corpo, tool· 96 v20-4Ilca o elllordl. 


Depolltarlal: lodu 81 drogarias de Silo Paulo e Rio. 


"AltE 1011flU(10 
lOS IUI•• IUISAS SENHORAS DEVEM USAR 

em su, tollelte Intima eómentt o MEIGYPAN, de 
irande poder hyglenlco, c ootra moles;las oonl"gl03a8 ~--== 
e IUlpeltall, Irritações Vdg·Mi8. corrlmlnto8, moles =-.... 
tia.. ulero,vdglnall, Dlel,lIe3 e todll sOlte de docnças ........... ~ 

localll e grllude prtservlltlv:1. Drogarla PaCh2C(), Rio. -- ---....--.-.-.......... 


=-~===-..-.._.~-----
~ 

............... -.... 


....... -_.
---..._----....I E(LE(TlCA 
.......~wi-_ 

~[UXIR DE OGU~IR .. 

• 

..._.
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4 o ESTADO:..., Quinta-feira; 16 de Fever~iro de t9;)9 

••••••••••,•••••••••••••••••••••••• e . , 
o o_I, 
: A'~ Nl ,Á E H ;1
• Aconselhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Sar- • i 
• mento Barata, : professor de Paraf!itologla da Faculdade de Me- .1 Médico e operador
• dioina de Porto Alegre. E' inlalllveJ na expulsA0 de vermes, 0'1 Ex-asslstenta do professor 

Brandao Filho• tal como lombrigas oxlurus, ancylostomus, etc, 30 aonos de • ' Rio de JanP.iro 
EspeciaUsta em Purtoo, Mo
lesll8S de Sechor88 - Uro
logia - Traumalf)~i8: Appa

• UIIO têm demonstrado & 8ua eWcacia.. I 
I 

relhos de GêS80 
Consultor!o Rua J cao Plnto,7: D 1:. P O 5 J 7 A R lOS: : Nas tosses rebeldes .. traiçoeiras. nas bronchiles chro-

TelephoDo - 1.641. 
Re.ld~ncIH: Rua Vlscond·) de 

811P. : ~~~~::iog~rb~~Jf~:!~ ::r:r!o~t~:ce !~~rf;.::,!:°:eJ;~!'c;~s~.:: Ouro Preto, 11 - Telepbone 

• CARLOS HOEPCKE S/A-florianopolis -. :~c,,':.~r~~ :~~~l~i~·C~r~~s:~;,:~s.:r;~~I"os'er~~~U!~~r:;~~~:::.~r:: 
......•••••••••••••••••••••••••••••'••~ na tosse dos tuberculosos tomando-o convenienlemente. O 68 P. 1000 . 

,---- If .. ·,·-t-.·! ·~=-.,i;t! ~::IIIi~Il- [-!·~ ~ ,I ~;'!r~!7;~~k{~~?i~i~~E~~s:~::~!;e:~o:~:~~~:~::uc:E: I;.~=========.<&"A1E.·..,.~IU· · · ~'~..~Carlos Heep(ke S.A. '" ....nu... :;: ..m casa.... ,,!!radabiii....imu. '"m;;";;'-;;;; :::",;>,,, i: 

OI. Buleau Vianna 
Matriz: FLORIANOPOLlS SUeUEM O l I~~J,;g~;~rÃtIJtE~", CODBW~rt. AR.. 

Fillais em: Blumenau, Cruzeiro do Sui, Lages, 
Laguna e S. Franci8co-Mostruario em Tubarão (formula IIlemã) gfD~!:b~gb~T~~I'Rc~ r':l~~~L~~, q~ar!~~~r~~L«c~l~~~·OL'ii;~ J oâu Pinto n. 18 (so-

E' o uolco rorlificaote DO L1NJiA PENEDO/LAGUNA: «MUR'l'lNHO» e «MIRANDA» brado). Consultas da 
REFRIGERADORES ELECTRICOS mUDdo com" <llementos LINIlA HlO/I;AGUNA: .AS PIRANTE NASCIMENTO ». 1 ás 3 horas da tar

to Dicas: Pbosphoro, Cal- TUTOYA/FLORIANOPOLlS do. Aos pobres 
cio, ArseniMo. Vani"dilto. F R E T E S D E C A R G U E I R O S Consultas no Hospl
ele. Com o seu uso n" fim 1,,--1 de CarIdade. /lI! 
de 20 dias, nota-se: PHOXIMAS SAlDAS: 8 bora8 da manhA. 

I' - Levantamento geral INORTE:.;;,....~~~~~~~~'!!
das fôrças c volla immedlu- ASPIH ANTE NASCIMENTO: dia ~I do corrente ]Jara 
Ii do appetlte; ltn)ah~', S, Fl'lIn c i,'co, SaDIos, Angra dos Reis c Rio de -la

:I'--Desapp~ reclrneoto por nem). _ 
completo das dÔles de C~ ,CI1 I3AT~\O: dia 24 para Para.,!oguá, ~Antoni~a, Santos" 
b~ÇII, In,omt1le c Ilervoslo· RIO de ,Jun c ll'o, S. Salva dor , H~cl[e, Macáu, Arem Branca, ,~ l' ! i ~ II li I .~ 
mo' Aracnty. FOl'talezll, Camocin n Tuto,va. ' 

j'-Cornbatc rsdlcel d~ COMTE. CAPELLA: diu 25 psrl1 Parunaguá, Santos , Rio I 
, I[ L. I I~ I , J I
.li:pr~ssl!o nervo'i! e do) ~,~ de . :Jan ," Íl'o;, 'Vf~tÓl'ifl' Carave llns, Ilh é us , S. Slllvador, Aril- la 

mSllreclmento de IImbos ,,~ COJ U e RecIfe. i 
sexos; SUL: I 

Tmlta !lnotlll do: !!l1~4' - Aagmeolo de pe~ l ; COMTE. CA PELLA : dia 17 para Ilio (; rande, Pelotas 
variando de 1 a 3 ti Uos; e Porto Alpgl'e , I ~~fe~~h;ú~NTJDrÊ

O SatlillCnol é uma Ilrno- 1 ALEXANDRE para 11'.
de descoberta sclelltllica,- DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- i t.u e embcll_ 08 eabel-
Oplnlio do dI'. Manoel Soa elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO . I 
re! deC"sll. ~'.~~él:c;~n: 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos eYiu:nd.o I calYicio. Fu 
..,,!tu , côr naturil !IaDOIS modelos (de 90 e de 120 litros) II:======~~=:" - . cia-R:JoãO IArrn azcrn" ~- II Agê" Pinjo, - c:;:-;::~Ii

ambos de uma ecooomla lIorpli!heodtOlt, pois; em 24 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 : ~ :~d~lli!~
boras con!omem meno! energia eleclrlclI do Que om IG1S~~:~~;d:,a~,~J I 

ferro de cngommnr Em S! horall .de servfço. • ~[ ,:::: c~1f~ ctorl ecze-i --- ---I " " , MClI~ contém de 
, Ruta fi ~f~,~:» ~ a~;, ~'1ci~~~~ H. C. DA (05TA Agente ilmOC'~d.~Mantemos em depósito todas as peças sobre

' i ~1 :c' intima das se- ---- -- - -_. ~ ~saleote8 e mesmo mecanismos completos. , ; tkf ª: ~~~:i~e nli~~~ftl~ ,, ' 
em casos de desarr~olo. 011 proprletarlol seriio nllen· ~ . ~~ ras brancas 

-l,dldos Immedlal/!m~ll!e, lem oece8111dllde de aguardarem ,,~, ~ G ytc~ A 
11 vlndll de peçlls ou dtvolvrrem OI refrlgerlldorta pllra ,: 1."é santo remedlo !lerem cooserrr.r.ic,~ t';m Sa<l P~ ulo ou DO RIo de JCDelro, ,' lob. : ~UA PRO F, Al· 

~ 

FREOO fjOM!S, 9,RIO 
, PILO CORRIIO 8$000 

MEDICOS E DENTISTAS Antenor Morais 
Regi.trem SIUI diplom.,. no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE, Ci rurgião-dentistaSandaliasF. C A S T R O Trabalhos modernissi 

mos. Pontes e dentaduras 
do C..I,lIo - Rio de Jlnei,o. de liras anatomicas. em todos os 

In Maxico n,o 164 10,0, ..111 101, 101A - EIPllnl:J1 
materiais adaptadOS.para verão

Infolmlções grlli. - RemeUI .illo. UORARIO: 
Das li As 11 e das 15 

ás IS horas_ 

de todas as Rua P. Miguelinho,6 
qualidades 

71 v-27 

CALÇADOS 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Sofiria há mais de um 
anno, de rheumatismo (asa Electrica I 

Cinto~ - Chinelos - Bo
vende medidores e 

nés - Luvas, etc. installa os «quadros,. articular, agúdo! 
Artigos para sapatei para os mesmos. I 

ros e selleiros Preços modicos. Diz JDuu~rla Garcia, residente lá Avenida BeDto 
Gonç~lve". em PelotilS, Rio Grande do Sul: 

"SOlfrl8, há mail de um noot>. de um rh~umc Rua João Pinto, 14Cortume e Fábrica 

tbmo arlleular, agúdo, com dOrvs allózu por todo o de Calçados 

corpo, especialmente nos tOl'DozellOIl, joelhos e braço!, 
 Serviço garantido 
li!8'ea Jei bftl!tilnte Inchados. que me lmp0881billlavcm •BARREIROS» 
de trabalhar na minha prcf ' 8~aO de cozinheira. Tomei v.-27 
multo I! rtmedlos IndIcados I'ara eSSII moleólla, porém, 
foI ludo sem rt5ulrado, Flnlllmente, acon3dbada por 
minha u.paI!O.., que me er4 multo d~dicad8, re80lvl 
lomllr o d~pur('Jtív() .OALENOOAL,., e Em 111.0 boa bo
ra o fJz, que. bl'Je, POUII alf.rmer que me acho rll  A.L~eureuxI ELIXIRDE 
dlcalmen!e boa com dez vidros desse maravilhoso 

remedlo. O referido ~ éI expre8~1io da verdede, tsoto Depósito: RUI C. Malra, 39 MOGUEIRA. 

sBllm que. por II'rotidiil'. oflereço-Ihe meu retrato, e 

eS811 declllraçiio. parI! o uso Que enleoder. 


Pelo!a~, Rio Graode do Sul, 10 
JANUARIA GARCIA 

Como te8temunhas: Brem/o da Silva Tavares 

Dr, Aristides RIRO Mallallu'les 


Dr. Augusto de(Todas a8 IIrmlls reconbecldas pdo not~rlo Dt

mocrlto ROdrigues dll Silva), 
 Paula 

O RHEUMATISMO. moleetla doloroso e de· MEDICO
formente, sela elle chronlco ou receote artloulor, mus
culsr. oerebral ou gntroso. fralado I'elo grande deplI - Doenças de selorlS
ratlvo tODloo dC! saugue cGALeNOGAL., duappa Plrtos O advogadoreoe pllall sempre com poucos IralcOl, Ahl está 11 -Operl_ 
prova. 
 (ON~LTORIO José Aceado Soares Moreira 

Rua Victor Melrelllls D, 26 oommualclI IIOS sens cUeoles clnta c<!pltal e do interiorEncontra-se em todas as Pharmaclas as 10 1/2 e das 2 as 4 horas do l!allldo que conllnua a exeroer BUli proflaallo perllnte 11do Brasil e Republlc8S Sul·Amerlcanas. Tel. 1406 IO'Mossa 1 
N. 65 Ap. L, D. N. S, p, - N. 961i Realdeoclll: Visconde Ouro Côrte de appellação !OipURATIVO!Preto. 42 - Tei, 131)5 
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U f; ~ StFi ~jCl e •, ------, -1·····································1 Compan~ia IlAlliança da Bahia- I 
Dia;: yes~~rl/~C'- li [mpresa Nac. oe Nu. "HmpCKf I' Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Redacçi!.o El 011l0lU301 4 I_ • 
raa Jollo P!nlo u. j3 I! Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl e. Seguros -Terrestres e Maritimos 


T ",1. 1;i2:?- C... r Olhl IS!l t!t Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max». 

; ~ . Capllal Realizado Re. 9.000:000$000AS5I GNA ") UR,t.:s ie • Capllal e Reservas R•• 57.000:000$000

N. C.p!tal: ! S SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Beos de ril lz (predlos e lerreoos) Rs. 16.054:200$749 
Seguros effecluadoa em 1937 Ra. 3.169.67i:1 54$8114 
Reeellas em 1037 Rs. 22,1;õ5:211 $090

Anno 40$0;)0 ' . - --- - -- .. 

Semestre 12SOOO • i I •'trimestre 12$000 • Linha Fpolis.-Rio de Jan~iro ,'- Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha florianopolis- .' 510lslros pagos em 1037 Rs. 3.797:iIBO$0õ0
ltêa 'SOOO Escala Ilajohy-S , Francisco Laguna. 

Numero ..ul.o I!OU • e Santos. Escala São Francisco • 


No Inter/oI : ~ Transpories de passsagciros .I :J. • 
' Opera com as mais modicas taxas em• e cargas. Transporte de cargas Transporte de cargas. • 

todo o territorio nacional =~ =. .-11'rImeetre lf>S\lI;O ~• Paql1ete .(?:~~~cepcke' d!ai Paquete «Max ' Paquete .Max~ .- -

AnlluDclo. mediante ,'ootr..o:o SucclITsal DO Uruguay; Regullldorel de aVilrlllS e Repre

e._ :~~ln;I.cepcke. : ;~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 •• 5eOlllote!o nas I'rlnclpóia cldlldes da AmerlclI, 

O. orlgln..I•• mesmo o!o publica - Europll e Arrlea. 


doe. Dlo sorlo deyolv!dol_ • Saida á I hora da madrugada. • I 

• Embarql1e do Srs. passagei- Saidas ás 1!t horas p. m' l Saídas á 1 hora da • 


" ~~~n:~!"e~~d~:a~~~~a • ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • Agentes em florianopolis 

artigo.....ll!DSdol • peras das saídas. e 

!...----------.:I1) Ordens de emlJarques até ás IOrdens de embarques até Ord~ns de embarques até • LO BO & C·CAMPOS 
RUA 39Cumprindo uma ; :~hO~~ d=~id~~~peras das .__ _h~S _:2 lI~ras . _ as I;a~a:aí~~~~eras e._ FElIPPE SCHMIDT N. li. I 

Promessa .. CalJca postal 19- Telephone I083-End. Tel••ALLlANÇA-

Damol publicidade. pelo Inter~•. : ObservaC;;Õe!: ~rse~~S~~gJ:~~Jt~e~pore~:~~;~;~' d~o a~f~::f~~ri:;e ~accT~:: Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
&e que pôde representar para mul- ._. E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. .
~~~t!~:s~r:~:~~e~~~e~r~ c~~fo~nJ: -Ril a ~.~;r~~}? o movimento de passageiros e cargas ê leilo pelo trapiche sito 12_J:lumenau. Sub-Agente em Lages 
Freita@. advogado no Rio de Ja· Para mais Informações. na séde da I 

._, 

-~~~-.....,.,..-__~.....~~~~~~~~~~ 
ne!~~nho com a presente cumprIr. EmlJresa Nacional de Navegação Hcepcke ' 
~:':n~~gn:!)~a g~:l é :e d~~lltnç:~ • .i rua Conselhwo Marra n.' 30. • 
horrlvelg 8olfrlment08 dO estomego. • • 
deF:~~-~t11:n~~..;::,~:~~8c~~eos~~:~~: ._._~_®@~_~:tI.~ÜO- .~.~ ..MU'.g)~A®.ta••••Q ••Cl •• 
do meEmo mal Ha multo que era 
conhecido em caea como deent. 
do apparêlbo digestivo: .EUe ioflre o governador de Gibral. 
multo do estom~go.. dlzl& mloha 
eeobora pe'ftliz.da. lar em visita official 

a Casablanca 

CAABLSANCA, 15 - O 
governador !le Gibrllltar, 8ir 

I~~~ndC~~ollnb~~:c~h~go~o~~~ 
I do cl'Uzl1dor .Ne\Vcastle». 

O «NIl\Vcllslle» ehegou a· 
compl1nhado do « Gla~go\V» e 
dos submarinos -Naval. e 
.Cachalot•. 

O governador de Oibral. 
tar veio a Marrocos em vi· 
sila oUicial, que durará uma 
semana, durante u qual se·Irá hóspede da residencia 
Geral. /Sir Edmund lronside 
loi recebido ao desembar
car pelos generais Nogue8 e 
}t'rançois e almirante Virrien. 

DR. CARLOS DE FREITAS AUGMENTEM SUAS Foram prestadas honras 
militares ao governador eVENDAS ENVIANDO em seguida se formou um 

I:lme: qU ilquer ..limento mais forte 
De lado. vivia em constanle re

AS ENCOMMENDAS URGENTES ~~~~lj~ 6~:afe ~!igil~ á ~~~~1..:;;:;;::;;::;;:===:;;:;;;::;;::.:::=:;;::;;::;;:;;;;::;;:;;;::;;::;;:;;;;..
f::I~~J:.-=n~I:r..~~':nd:~;~vabrgre houve uma parada militar narlvel na Meca do estomago. uma praça L1autey. 


E de certo ponto em diante 0& Kealizou se um desfile, de· 

&:lIa IlIIupportavel . vl.COMDORmale. 10 aggravaram taoto que pOis do qual o governador e 
me fizeram pensar IItê que tinha o general Nogues partiram Cré~ito Mútuo Pre~ialulearra no eltomago. E alo duvlao 
multo de que marchava para a ul para Rabat, onde houve 
cera, pola IA tinha feito U80 de In  Svndicato Condor Ltda. Agentes I grande banquete. A' tarde o ..............aa............... 

numere. eapeelflco8. inutilmente. O Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse governador 101 solennemen.
mal aggrava·.e cada vez mais: foi lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 te recebido pelo Sultão. 
~u=::,J!:°ded:x"~rl:~~~~~ ~mllii: CI;ube de sorteios emxlr Clntra. Conaelbo abençoado I 
Logo ao prlmol1'o vtdro C'.omecel a 
oboervar melhorai. O peiO no 61
to_go, • d6r de cabeça, 08 desar mercadorias
=i:rJ!~~~;I:~e::~:!~ d~':Ie' ~~ 1.;;- ;.;-;';;;;;;;";';'--;;;;---;;---;;---;;-';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-==== 
algu.. vtdro.. poelO afllrmar que 
_u radicalmente curado. ORa RICARDO

Para quem 10U.eu 8nn08 segui.
doe, COIIIO eu, é natural que. ven· MEDIDORES DE LUZ
cendo o temor da publicidade. eu
:!"c!:'=::o:l~u"o~:IIf:'ou~~te8~ Precisa V. S. de medidor para sua instal- GOTTSMAN 
ElIxir Cln!r. de Puchury. Foi me.. lação? Procure obter na INSTALLADORA 
mo uma promesaa que 1Iz. E' um DE FLORIANOPOLlS O medidor marca Ex-chefe de cll
::r~Jlt~:~g'tr~:~:~t~e:~:,:~~ SIEMENS, com absoluta garantia, porque n/c. do 
1e. do, IntuUoOl • do ealcmago. é o melhor. Hospital de 
ta::I~C;:i:ár~:~~ó:~:e a~e:~ R. Trajano, 11 Phone 1674 AnRo Novo••• NOVI Sorte•••Nuernberg
=r!~~o:r:r:~o,:•.aervlço A huma· 1~~509~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_-:,~-~~~~_~.~ I_ .. " 

(ProI8. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 6:000$00011. 1181L BUIBRIO ('-i',·ut·gia GelaI 
CLINICA GERAI, 

Curso de e8pecilização Alta olrurgla, gyne Muitos outros 
em mole8t1a do Pulmão. cologla (doenc;as de •senhoras) e partos.Tratamento moderno da pre",.os·menores 

Tub9rculo8e Cirurgia do systema 
D_ ervoio e operaoões, BRONCHITE-ATHSMA de plast1oa. Formid.vel... F.ntastico..•

PNEUMOTHORAX ISiemens Schuckelt S.A. Consullorlo "rua Traia
00, 18 (das 10 áa t2, e 

lo, 13 (Sob.)-Phon. 1595. DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 
Consultorlo: RUI Joio Pino Materiais electricos em geral 

dai Ib ál 16,110) Tele
pbone - 1.286 

Resldencia: Hot.1 G16rl. Realdencla 6 rua EaInstalladora de FlorllRopolls tevee Junior, 20. ~Phon. 1310 

Consultas, das 13 as If) hOlas. R. Trajano, 11 Phol1e 1674 Telephone - 1.131 
42-P. < MO v - ~ 
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o ESTADO, 16 de Fevereiro de 1939 -
PORTO ALEGRE, 15. -- 110 kilometros e 250 metros foi a sensacionál 


média horaria alcançada 

por Norberto Jung na corrida automobilistica Porto Alegre-Tramandahy. 


AItalia nao pMe genear afrança II V[DA SOOIAL II Di~ersões I 
• I RAOIO. - Nu ond.. de 19.76' prl·s ·Ionel-ra da Abyss"'ln1a I A potin.çõo ,ôbre o gêlo, IHabilitações mls. ou 31 .55 ml•. , a esl.ção 0. __ I ! no. E,!.do~ Unido,; ~,hoje . No (artorlo do Reqlslro Civil do : ..~:~y, de Londre.,_ irr.di.r. ~.t.Ella e •. modo fUllos•. E. no~ • po.· Idlslrlclo do S3CO dos limões, eslão 1,:0,._ <> .e~Ulnte ~,u9'.ffima, ho,.I ,,~el 1.I.r em p.ltn.çao .. em se habllilando para casar o sr. João "0 de Flollanopolo.: . 

P,\RIS 1- (I' 1') Mil! a s' :minhli..~ , onde,há sec1l109, só l gcl~ !2m que o dourado Leodoro Ferreira e a srlla. Thomallal, 20.20 - Uill. R.~.I.I por K.
UI' iodig~o~s r~ra~ 'rec~u~~. 1 PARIS, 15 (U.P.) - ~L'Epo- ,pas~avRrn caraVRnall ue ca. I turb,lh.o qu~ t. chamo Son- . de Azevedo, I·hle.n Long (pl.nol 
dos para accelerar a termina· I que» publica despacho do seu Imello~ I i. Henie venho á b.lh• . Or., I I 20.45 - Concurso Inlernlcion.1 
çiio elas duas estradas eslra. i correspondenle na Alrica, sr. Conllnunndo a estlldar o~ Soni••~•.b! de fn.r ° .Iour. NascImentos do A~.do , en~r~ a Inglalell., .• 
teO' ic 'ls otra"és do" de'erlo - I Pérrigaulr, noticiando que os pontos [OI'l es l) fracos do im d. exh.blç" o peno.1 por lo Pelo advenlo de novos heldeiros, ESCO"'., ° Pau de ~.II~., Eue 
eI (~ S~llIlrR, pl'las quaiR~ e r:: : chefes na!ivos elhiopes Sezza· peri!' [rnnel's, n imprensa do ° cont,nonte norle ·.meri· e.lão em festas os lares: i · • ~rl.nd~ do Norlo, ur.d,.do de 
h ' mpo de guerra, a França i zebbeh Wondle e Asfaou Bog- desta cRpitRI conclue qlle nilO c•.no . O .ou gu.,d. ·roup. I do sr. Waldemar Tav3res e. d. De- \ Anh~m, Eu,.' Comme.l.rio, de Pc· 
poderá transportar milh,il'S i gale se .evolraram contra o existe IImeaça g rave. 101 um porlonto. Roy.r loi lorme Tavares, pelo nd sc lm~nto de I.r F~I.palnck e R.ymond Glen
de soldados npgros e milh,'es i exércilo ilalíJno de occupação. . I,'Ordre» pulJlica a con- qu.~ d••enhou o. vestido. . seu !;lho Ay/lon; . ldennlnS.'
(Ie toneladas de "Í\'crcs e mi oI De acõrdo com o sr. P{;r clllsiio de 11m c riti co militar' H.v,., entre .outro., uma ro- do sr. Mario Vianna Sampaio e d. 21 .15 - Oan••, E«osse.... A. 
n('rais do súlo al"ricano. ! r:glull, mais de 150000 indi· Iirancês, ~..gllndo () qlln l It. Itn · s. ( ••h.1I plnkn) b,onco e Ismen;d. G1mes S~mpalo, pelo nascI. ', cord•• d. Orcheslrl E~co''''1 d. 

Essa medida. coincidiu com i genas eslão ompenhados em lia niin púde declarar ~UCI'. lurqucl. , ptopno pora um. menio de Sêü f:lho Ed:hcn; , B; B. C. Sob • r.glncll d. lon 
as ordens re lativas 110 aprp!; · 1 fi~~~r~'ha~nqC~~~~O aSce~~~~: i~; I'U á l'rança. O rcl"eritlo cri vais. bllm ro~.nt~. ; uil PC:- do sr. EdgJrd Biflencourt e d. lul IW~~t~o Nr " ' I' 
sll;" I' tico lJaseia a sua IIsserçHo ro I.ngo, lo o • ve u o mira 't!encourl. pelo nascimento de I . -. o IC'.IIO, em In9 e•.,lmseesnt0ell.dallll~sotnesctl.rmUCeÇn;tioO n~e B

" _ ~ ~ _ m;lhares abandonam os campos em elocum ento s milit!lrcs, in- preto e vermelho deblu.do seu f,lho Adilson. I ,21.45 -, S,g••1 hor.llo de Green
\"lli~ C militares em Diibouti, de lavouras e outros trabalhos. c lusive um re lutorio do coro. de ouro; um v.porosi"imo, Hóspmles Vllch. _ . 
D!lli.ar, Diegn Suarp?. 'na ex· ne l Braun . do cxórcito al e . Iodo ~e olg.ndy .Ivo; e um Est~o hospedadas no Glória HOlel, 22.00 A Band. do Reglmen' 
tremhlade nort l' de Madflglls- dos planalto5 pedregil50s, pur 01:10. c.•s.qulnho e ",hort... do .e· chegadas no dia 14 dQ co:rente, as lo .~oy.1 HOlle . Gu.rd•• , (por 
car e em Catrllhm, de acôrdo tindo umn ele (láo pam ,Iean P('rri::rllult . veterano I 11m brinco 0~1.~;> d~ 0":0'" seguintes P"-SS03S: Emilio do Santos (:lIclol def.ronc.. do Tenente 
co~ O 1~lano de . segllran5'a o ~ul da Argelia e outra elo, correspflndente ,hl Arl'icn, es I ~.., Sonl.~la. naO e ~ L's bôa e EzildJ lisbôd, do Rio de re on~1 lhe Lord For••le,). Sob ~ 
elo .mp.!rl() colomnl Irnnr.es" slll de Marrocos ao longo d ,t ('r'~ ve, e m " L" pellpl e>, I]\IP "nlt,. Oult. ~.hr..dot••p hne:;o, M~r.ccl I\madeu snvJ, Jorge b gencl. d~ Tenenle J . ~ ., Thor'.' 
em q\le se concentraram to- costll dn rio do Ollrn. atrn· 11 !talia {. pl'ision e irR (!c ~Ila ~.roce. ".g~r., com.o um bo- G:os e José Sc,n:fac ro S!lva, de lia. Rurr~w, Oueclor de MUSlca d~ 
d08 os esforços em tempos de vés eln MIluritllni8 até o Se. cOlll] uisttl da Ethiopia, não Io~e v~rhgU1o,o, ",cando o. iahy; A, M Larsen e Eslcvan Wol . Aeg ,mellnloc' ~~Yerlure, ~.!,y Ho. 
pUZ . nega I. pCldend', reelll7.ir sell exürcito gelos .yanke.s. . Ch.m.·.. lemann, de Curlliba; João Mendonça, ( nse). olxrnh. dt mu.,c. (P.ul 

As estradas tl'nns·S:.hllra As estradas estão sendo ap . de occupaçü,) Ill i, sem se ar. Be.. ~hrhardt, e dizem que é de Sanlos; VicIor laoini, de Porlo tnfd~ew) . V.I:", Espan~1 (W.ld· 
estilo selldo ahertas através parelhadas para permittir o ris car B ~er attlllada na A!ri u.m. IIval P.rogosa p.r,'. des' AI€gre ; Evarislo T~glia r y, Osw J ~sé ~"e.) . Sel.c~.o, O M,k.do (Sul
de dunas ele areia e eleva- tráfego de automoveis e ca· ca oriental l"a.11I .boule de ntlSO- d. Cesar, Carmen Onthen p. L'!!I On - Iovon, .rr. W'.,lt,bottom)., , . 

Su.ci. ... chen, de Camboriú; IIdefanso P, ula, 2230 - B,s Ben . NohclllIO em 
_o. - - ---.- --A Fr0!lç~ e. a Ingla- ' --- " '- - . -... - -- - - - _ -- ---- ··-----11 Ivan Goble, lhomás Hirrlson, Wcller .,panhol ._ . . . • , 45terra nao IntImaram o . ; • I i\nniY8fsarlos l imermar.n, Alberlo Catuzzo e An · o 22'1 NOIIC~.IIO, em porlugue. 

sr. Negrin a capitular j I Caldas da Imperairlz I Passa, hole, a dala nalalicla do tanio Medeiros, de Blumenilu, AI· doNdo"~~~:.~o" lobr. ° MercI

sem condições i o proprieturio desse importantp- estabelecimento competente e aclivo conslruclor sr. ~h;'0e ~~~~anB~~~, ~I~fe~~uz~~~~er FI- .2~ .00 - Sig Ben. Fim d. tr.n.· 

Paris, 15.- 08 circulos ol'fi. balueario, distante apenas :).1 Ii.Uometros desta cupi· Jcã~N~~~~~eÇ,\ele, o anniversarlo M mlssao. ,', 
;liRis dl'clararam nllsolutamen- tal, mantém, aos domingos. um serviço de Omnibus, do sr. dr Alfredo Arauio. Issas CINE OOEON* - A'. 17, 19 
te sem l"uadamento a notic ia ida epvol~da, aá~SOO() pOI' pusst\~eiro, .- Faz annos, hoje, o sr. Julio Rezar·se ·á, amanha, âs 7 horas, • 20,30 hor.s, .Subm.rino 0-1. , 
publicada por um vespertino arh a s 8,30 da manhü, regresso ás il horas Volgl. agenle da Empresa Auto Via · missa por alma da srila . !rene livra· C/NE REX - A', 17, 19 e 
I"rancês, segundo a qual os go . rad ta~de 'Air°n~o de partirlll: Conseli, e iro Mafra , ao ção Calharinense. Õen~o, na capella do A~ylo de 20.30 hor.., .Sh.rlock Holme•• . 
vernos do Grã.Bretanha e da a () a an :ga. - Nesla dala, faz annos, o sr. rp ans. CINE IMPERIAL - A', 19.30 
França teriam dirigida um I' Aos S~bbll ~s, ~ do ~esmo P?nto, ás 14.3o Anlonio Nunes Varella, da dlrecloria - --.-.---- .--.---- hor"" .A ving.nç. de Bulldoga 

q ll;(i~~~:~~m»aaoC:r.it~r:;in~!~ ~;;~;:~fo a' e~~~I~g po~z pa~sa~ae~~g~~dea . para II ue: ~: ~~r5~}' e ex-dlreclol do .D'arlo Orummond •. _ _____ 

condiçrics. Os r~feridcs c ir .II. -- -.-_. __ __ ,. _ _________._._ __ . _ __.. _.~!l~_. - Transcorre. hole, o nala!icioda Pelo radio será dado,. 

c ulos rleclaram que não há --..-. - --._- ..-. - - .. - -'- - . - - - -,-.--. - . - ......-. -.- .. - -..... .. ---- --- -- .--, srlla, Lourdetle . Bandeira, 1,lha do sr, O nome do novo Papa· 

n~ubuma negociaç!i'} enlr.. a ' Obrigado, coronel! A I Dr. Adolpho Konder Cuslodlc Bandeua: . 

F r'lnça, de uma parte, e n IFrança tem para dar ! - A slIta, LUlsa Behao, 1,lha do 

Alemanha e a lia lia de ou· I 'I UN 15 OS"'! Ullta mernorn"el U!l1'a os concelluado commer<laqle sr. Euge- Cidade do Vaticano, 15 (U,

' :. , -- coronel ncnz C ti' é d' I" "ia SAirào faz annos hOl'e p ) P I .,It~a, e que nen luma .~ersona . • "gero, commanda:1te nacionalis a lIlr~n enses a e J~.I~'I - , . .- e a primeira vpz na 
Itdade Ir.ancesa pa.rh~. Ilara o I ta dos serviços das fronieiras, em que decorre o natahclO . ___________ I-listória dos conclaves para 
e~trangelro cm mlssao espe- jollereceu ás autoridades france. do nosso Illustrado conter.. eleir,:ão do Summo Pontifice, 
cla!. sas a remessa de varios ge n~· raneo . SI', AdOlph~ KO~tdder, Laboratorlo __ Representante ~'annOB~~tt1~0 npo:l~ r~~f: ps:~~

S I I : ros destinados aos refugiados que exe~ceu com lOnes I a· 
a a para a ugar : espanhóis que ainda não canse d.e e brIlho o cargo de pl'e' l Conceituado Laboratorio do Rio, com especiãlida. todo o mundo, 

_Alu~a.se uma sal.a na ".Pens- i guiram atravessa r a fronteira sldente do Estad? . des pharma('euti(~as chimieas, bormonios, vaccinas, prodU O micl'ophone será D8f\do 
".,30 SUlssa:' (famIliar), a rua i por falta de meios de Iranspor- Pela mllgnaDlmldade do ('(os of[jciais e secçilo de pel'l'umarias, pro e ura l"il'ma idô- siml~lt~nellmentll .com fi velha 
~~teves JunIor, 135, 'I'te ,As allloridades francesas res. SC~I cor!lçilO-, sou~e S . R. nea, que disponha de viajantes ou de sub-agentes no in· tl'ad.çao de q~elmar as cc
6_6_ _______~~ ponderam, com uma nota extre cr!ar ~edlCaçl)es amigas qu~, teriol', para contratar representação para este Estarlo, ~~llas da votaçao e de aonu~-' 11 andares mamenle cordial, assignalando a~e ,hodJe, máu grado 118 VI- Dirigir·se ao Dr, MARIO RANGEL, - Caixa Postal, l! .to2 ~.Iar ~ nO~~d~o novo .:onll 

l
!continuar a alimentar 05 relugi- ~lUtarn . ad~lraç!lo e estima ~ ___ ____ 

lera Ique no momento ainda podem ICISSltU es I~ma~as, lhe ,tri· Rio de Janeiro, "~e mil I ao reuDl a na 
~~~~~~edr_o. 

: ados e~ anhois e que si as cir - IDdesvlavelB. I A ,- 'd d d 
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