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O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATHARINA 

Diredor-gerente: Altino Flores Rio, 16 - Sob o tltuio «A cartada da democra
cia», o «Correio da Noite» escreve: -A divulgação do me

----.-~ ---- morandum brasileiro ao govêrno de Washington veio fi

._~N~~ XXIV __ .I ___ ':'~~~~~~~I~-=:e~ta fii~~17.~.~.!_~:re~o de 1939 N. 7593 ~~lmO~~al~~CIl~~~~~.c 80~~~Si~e~!~~~e~asdaneKfec~a;nõ;: ~~:.----------0:'I~~f:~:sc~_:e:!fur:i~. cooperação no desenvolvimento de seusd t II .Comprehendendo que a aceitação de tal auxílio 
~.1t/~ IIM I 

-Ih ares e con os ' ~~~,C~~!C';I<;;Çe~~~~mq~~~~e~~~~a{n~I::n~?~~d~i~~~~~aç~~Og~~ 
_ I _"' _ -__11 para a 	V.-ar.a-o Ferrea!1 V ARIAS 'la~it'!de!!J)o!í!icas no sc~nario intcrn~ci0l!al, o govêrno.lm~.1 	 :r I sllell'o, heI a seus sentimentos amel'lCamstas, tenta primei-

HYAM CREENBAUM. dlre. 	 --- ~~~~~~e obter a collaboração da grande potencia conti· 
ctor da célebre orchestra da I P<?R'TO. ALEURE, 16 - O da Fazeudu, por orde!ll do De avião, passou ontem por «Achamo·nos, pois em uma encruzilhada. Cumpre

British Broadcasling CO!·po·1 gove~'no [etleral, . tend,? co· sr. presidente da Republlca, esta capital, vindo de Porto aos Estados Unidos encarar a questão como maisluma cal'

ratlon, processado sob a ac n}.lec~me~to da sItuaçao da ordenou o pagame~~o de Alegre, com destino ao Rio, tada de democracia. EUa astá jogada. Os grandes pioneiros 

('usação de haver roubado vlaç.~o l- errea, resolveu,.co 10.000 con~os de reiS, por o sr. dI'. Julio Santiago, o!fi- da liberdade não devem pndê-la>.

dois livros do kiosque d'l mo !tcou há tempos, .delIbe· con!a dos 20.000..correspon· cial de gabinete do sr. pre. 

estação de Charing Crúss, rado, dar·lhe um aUXIlio an.. demes ao exerClc.1O d~ 1939. sidoote da República. i 
 I
Londres, foi absolvido. Todo n~Jal, du.rante dez annos, de' Con!orme ,determlDaçao . do - I D J - dA· OLHOS, OUVIDOS 
o mundo musical da capital vlDt~ mil contos, pa!a a me- gover~o lederal, tal 1m I Julio de Castilhos, o rico e r. oao e rauJo-NARIZ GARGANTA' 
inglesa depôs em lavor do Ihorl8s de seus servl~os. 

1 

portacm annu~l é paga. em 'laborioso municipio gaúcho, I ' 
desven~ul'ado maestro. .,_A~O~~,. ~egundo IDfor~a·! duas prestaçoes, no prImei-I que. se distingue pela pros- Elpcci.lisla do Cenlro d. Saúde - Allislent. d. prol. Santon 

O dlrector da orchestm <;lJe~ H.cebldas_nesta capital. ro ,e no ~egundo seme8tre~. perIdade da sua pecuaria e I Consultas diarlas das 4 ás 6 1j2--Rua Victor Melrelles 94-T I 1447 I 
Hamilton Hartyassim se ma· I o ml:ll~tro. da fazenda tomou I E relatIy8l?ent~ ao empI:e- da sua agricultura, graças á ' - e. 

nifestou: «Sabe-se que é um provld,enclas para ~!1tregal' I ~o da reierIda ImportanCla, intelligencia e acção incon
homem muito dístrahido», dez mil contos de .rel~ cor· IDformou s,s.:. . trastaveis da sua população, P tE E I d 

Outro director, sir Adrian respondentes ao pl'lmelro se· I. - «o auxilio do gl'!verno inaugurará, no proximo dia ara Irar os s a os 

Boult, declarou: «Nós, os mu· me~tr~ do anuo. . \leder~l tem sua aY.PhCaçi10 25 de Março, a 7," Exposição U . d d ' . 

5ic08, somos muito distrahi- Envmda_ a nece~sarla do· espeCial e de,lla nao ~od~- a prêmio e Feira. nl OS O cOmmerCIO 

dos», O músico Cyril Clark cumentaçao a?_ Tribunal de Imos sair. ~sslm, os prime!. O certame é de iniciativa 

disse ao juiz: «Greenbaum é çonts~, da UllltlO,. este acaba ros dez mil contos ~e réiS dn provecta Associação Ru· sul . 

um individuo muito disirallÍ· ue oruenar o re~lstro ,de a·1 serão empregados uDlcaIl!-en· ral e Commercial daquelle -americano 
do e sonhador-. A espôsa do bertl!ra de ~rédJto da Impor- te na compya de mater18is, municipio, porém, sob os aus· 

Bccusado Sidonie Goossens taucm alludlda. no estrangelfo, e melhora- picios da Federação das AA CHICAGO 16 O Da'l 11939 . d I 

irmã .de ~m m~estro norte: ~ propo~ito, o ~Correio .~o I ~entos locais. .Pr~ci~amos Rurais d? Rio Grande do Su,l: News» pUbllca u; des~ach~ sent~n~~v~a~stfse g~ Br:~:~~ 

amerICano, conlessou: .Meu PO\O,» OUVI~ S dI. OctaClho reapparelllar a Vlaçao Fer- A região serrana catharl- de seu correspondente m A' á AI I 

marido é muito distrahido». P~re~ra, dlrector geral da rea, para que ell!" possa cor- nense possue activos fazen- Buenos Aires, John Witba. Ires . eman la, . 

E o processado, por sua. yez, VlUçao Ferrea, que decla· responder. perfeitamente .ao deiros, que muito lucrariam leer dizendo que os c· c I O «DaIly News» pubh~a 

impressionado por todas es 
aas declarações, murmurou: 
-Meus amigos dizem que sou 
muito distrahido». 

O juiz não poude resistir 
e mllndon (lreenhaum para 
casa. . 
O~ lIvros que. o m~estro 

haVia lev.ado IDconsClent~. 
mente valIam ao todo 15 sllll· 
lings, mais ou menos, 60 mil 
réis em nossa.. moeda. 

.... 
ESPONJAS . ..:. Como é sa· 

presa cheia de risccs. Gra· 
ças aos homens de sciencia, 
~U:s!~Of~~t(~:t~a~ n~~ase a~~~~ 
cam mais as criações natu. 
rais de esponjas, pois, ins

~~I~~~~s30 g~~:~as situ'ldas 
Os «cultivadores» de es

raO~j~~t~~1m~:l!a~aspr:~:~~;
«colheita·, de esponjas «plan· 
tadas> há tres e quatro an· 

~~~ !~':!~~l'~;~~~sario para 
. A esponja «cultivada» é

superior, sob muitos pontos. 
de.vista ao producto natural 
e é obtida adberindo se um 
fragmento de esponja viva 
~r~~, ~eu~ue~~ di~~~o~ftaCO~~ 
égua. Esses fragmentos plan· 
tados por milbares, todos os 

'annos, convertem-se ém es· 
ponjas de forte estructura, 

~e~~:!!;~ ~r!f:~a oun:~o:~ 
que se encontra~ frequente· 

rou: .. dese~vol.vlmento economlCO em visitar a magnifica Expo· lig~dos á personalidaJ~sun~s alguns tre~ho.s . do relato\lO: 
-

bido, os buzios tiram as es· 
ponjas do l'undo do mar. 
Todavia, esse modo de re· 
colhê-las é sempre uma em I 

«Realmente, o mllllstro do RIO Grande do Sul». 	 sição e, possivelmente, adqui- zistas de Buenos Aires re- «Desde prlDclploS de Jane!ro 
rir alguns exemplares de ani- velaram extensos planos de 19~9, o go.vêrno argentlllo Imais seleccionados que ali alemães para desalojarem reduzlU a lmportaçli? de 

DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA 

-- DE - 
J O S t M A R T I N S 1088 


TELEPIIONE aUTOMATIGO 

R U A BO C A Y',U V A, 1 4 6 
A melhor lenha e a mais barata! 

52 	 aOv.-27 

COMO A CORSEG'A 
E' ITALIANA 

tou ~~!~~I~~ lc~,,--S~I~~íi::Ii!~~~C~~~Oi~ods~ 
varios manifestantes terem quebrado as J'a
nelas do mesmo consulado, á noite, como 
protesto contra as pretenções fascistas sô
bre a Corsega, 

Levaram 3 vezes mais Estás triste, mllu amOr' 
tempo de Santos a Tens broucbltef 

Porto Alegre, do que Estas com tosse 

vão ser expostos, como nas os Estados Unidos da Ame. producto~ norte·amerlcanos 
reuniões anteriores. rica do Sul e dominar 0lde ~anelra tão severa, qu.e 

.Agra~e~~mos o gentil con· continente. «A penetração ,e~Ulvale q~ase a u~a prohl
vlte dll'lgldo ao ESTADO commercial, a propaganda blção da Importaç~o. Ore
p.elos srs. Nelson Kr~el, pre- anti-democratica, alguns mo- sultado ~essas medidas, Q~e
sldente, e Novembrlllo Lou- vimentos separatistas e a consegUImos por nossa m
feiro, secretário da Assoc. sabotagem com terrorismo fluência nos meios proprios,
Rural e. Commercial de Julio são methudos adoptados pel~ não sómente na capital, mas 
de Casblhos. organização, que tem ramifi- tambem em La Plata, tornar

cações em todo o mundo» se·á apparente dentro de 
A Prefeitura municipal de O despacho accresce~ta dois a quatro meses. Em 

Bigusssú fez imprimir em que o Centro Alemão de consequencia haverá consi
folheto o decreto-lei n. 14, Buenos Aires estaria mano- deravel desemprêgo, que 
que orça a receita e. fi.xa a brando para abalar as rela· causará descontentamento 
de,spesa para o exerClclO de ções commerciais entre a não sómente entre os traba~ 
19.39. . . Argentina e os Estados uni-Ilhadores, mas tambem entre 
t O sr. Pref.rto AJfredo Silva dos, e menciona um relatorio os vendedores e agentes no 
v~~; ~Je~!~:~arede~~: ~~= ~atado de 25 de Janeiro de .interior do pais». 
blicação. • •••••••••••!l!•••••••••••• 

Resolvendo uma cOllJ!ulta,:
o director das Rendas Inter- • 

~~~ ~~ Ie~~~~~~o ff~c':!:nu~~ • 
Minas haver decidido apoiar. 
a decisão proferida pelo de- • 

~eog~~'~cu~:g~~ed~F~Z~:~~c:~: 
teôr seguinte: a) as escriptu· • 
ras de partilha e doação de 
pais a filhos como adianta- • 
mento de legitima não estão. 
sujeitas ao sêllo proporcional. 
~~=t~al~~Orta~~~I!e .1c!laJop~:= • 

gulamento annexo ao dec. • 
1.137 de 7 de Outubro de • 
1936; b) do mesmo modo não. 
estão sujeitas ao dito sêllo • 

mente nas esponjas naturais, guns municipios da região 	 creto 1.137, de 7 de Outubro • 
*** ~olon.ial italiana existe. vivo documentos. Essa retenção de 1~36 q,ue regul!" a c~bran- • 

FEZ A MADEIRA FALAR. mteresse pelo desenvolvlmen- trouxe naturais difficuldades ça, fl~cahzação, .lsençoes e • 

da Italia a Santos! :~ 't~ ::lv~o~soc::;I:~oSSB! ~:~:~:~~~~a~e ~~m~;~~:~ c) • 
Porto Alegre, 16. _ Em ai-	 o regulamento annexo ao de- • 

- O reverendo B. T. Butcher, to da cultura da oliveira, mo- áquelles agricultores, os quais p~nah?ades do Imposto do ••••••••••••1•••••••••••• 
que levou a c!"bo, . d~rante tivo por que algulIs agriculto· só conseguiram o desembara- s';lllo iederal está em pleno _____________________ 
muitos annos. u a ml.ss~o re- res mandaram vir, á custa ço das mudas depois de vá- vIgor». TYPOGRAPHOS Vultosa transacção
ligiosa entre os canmbals dos propria, regular número de rias semanas de trabalho. d d 
Mares do. Sul, e.st~ a ponto mudas, da ltalia. Pelos calculos feitos, o Em ~ctos recen~es foram p' d e ga o 
~e tradUZir a ~Iblta para o Chegando estas ao porto transporte de Santos a Porto p~omoyldos os ~egumtes ~unc- reclsa-se e typogra
l~i?ma dos papuas e de cor- de Santos, afim de serem re. Alegre levou tres vezes mais C1onarlOs ~ostal~: a offlciais phos nas officinas Porto Alegre, 17. - O dI'. 
rlgl~ as provas ~e uma gram- embarcadas para o Rio Gran- tempo do que da Italia a Sano de admimstrll:çao da class~ do ESTADO. JOã:i .Vieirda de M!l~e~o, fa
matlca dessa hngua, que le· de do Sul os funccionarios tos notando-se ainda ue J, por mereCimento, os srs. zen elro o mumClplo .d.e 
vará para o qccidente. da Defesá Sllnitaria Vegetal vá;ias mudas, ~o desemtiar,. dI'. Altamiro Lobo Gu.imarães, nos de idade, é Brasileira e Q~arahY, acaba de adqumr

Pouco depOiS de se haver appreenderamnos sob o fun car em Porto Ale re 'á es .. 
lnstallado entre os cannibais, damento da falta de certos tavam inutilizadas

g 
,J

o mlssionario rf'solveu cons- . 
trulr uma casa, para a qual 
achou que precisava mais 
ferramentas do que as que _ -------__·,_______11 
possuia. Escreveu em um pe
daço de madeira u'a mensa- C ld d I I · 
"em ã sua espôsa pedindo- a as 	 a mpera rlZ 
lhe os utensllios, e deu;a a O proprietario desse important~ estabelecimento 


, um nativo. Este homem fICOU balneario, distante apenas 34 kllometros desta capi
perplexo, e exclamou:. tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 


- Veja o que conseguIU o ida e volta, a 5$000 por passageiro.

homem hranco: Fez falar a Partida ás 8,30 da manbã, regresso és 3 horas 

madeira! da tarde. Ponto de partida: Conselheiro Marra, ao 


lado da Alfandega
Sala para alugar Aos sabbados: e do mesmo ponto, éll 14,30, a 

Aluga:se uma sal.a. na «Pens- Empresa Ferreira faz o transporte para aquelle 

5a.O SUlssa,» (familiar), á rua I halneario a 5$000 por passageiro ida. 

E~teves JUDlor, 135. ' 30v.-3 

!,lQ 5v·3 _-----.--,..- ..-----....~.~~.~_~__________ • 

G d d b t •ran e esco er a • 
para a mulher : 

• 
• 

• 
(O Rel_lldor Vieira) •

•
A malheI não sollrerd dores • 

ALIVIA AS eOLlCAS UTERINAS EM :l flORAS • 
Emprega-se com vantagem para • 

combater as Flores Brllncas, Coll- • 

~:~to~'~~~~~ra~fan:tr:lI~~r::ó:c~ • 
Ovarios." • 

E' poderoso calmante e Regu- • 
lador por excellencla. • 

co,~p~~;a~as~?r~!~~~é ~:~~iI:d: • 
por mais de 10.000 médicos. • 

FLUXO SEDATINA enconlrll- • 
se em toda a parte. • 

• 

Heitor Adolpho da Sliva Du- rJlha da sra. Maria Ratti, re- to os os. gados da successão 
tra e José Tolentino de Sou- sidente em Bello Horizonte. de Da:Vld Francisco Pereira, 
za; a omcial de administra- _ os .quals se compunham de 
ção da classe I, por mere- Foi posto ti disposiçlio do maIs de 6.01,!O rezes, 8.000 ~-
cimento, os srs. Martinho interventor federal em Mato velhas e cerca de 500 alll-
Callado Junior e Eduardo Grosso, afim de exercer o mais cavallares. 
Victor Cabral; e, por antigui- commando do batalhão de O dI'. Macedo ao realizar 
dade, os srs.: Laercio Viegas caçadores da Fôrça Pública essa compra arrendou.a Fa
de Amorim, Oswaldo Fran- daquelle Estado, o capitlio zt>nda SantÇl Onofre, sltnada 
cisco da Silya o Alcides Cal- Francisco Crescencio da Si!- no munlclplo ~e Urnguayana, 
delra TaulOls. va, ~om a ár~a e ~ quadras 

p:r~:::~:s e AI':es~:ac~~s
«O Globolt 'informa que se Ao que se noticia no Rio, li • 

encontra em nosso pais uma a sra. Gabrlela Besanzonl cess o. 
prima de Pio XI, 'a irmli Ma- Lage, concessionaria do The- --=O::-Cl:-:'-=EC':'M-:--':P-':E::-::R::-CO-E-U-1-' 
ria Paula dos Anjos, da con- atro Municipal, dirigiu ao sr. 

gre&:aç!fo' ftanciscana das Henrique DO~8worth um pe- .Hercilip Seara, praça da 

ClarlCes, a qual, antes de dido de reSCisão do seu con- FÔrça Publica, depositou em 

abraçar a vida religiosa, ti- tracto para a realizaçlio das nosl8 redacção duas chaves, 

nha o nome de Luiaa Gomes temporadas lyricas nacionaIs presas a uma argola, ,elicon- , 

Raltl, Conta apenas 22 an- e eltrangelra., tradas ã rua Fellppe 8chmidt, 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o r;aTAOO~Sexta·feira. 17 de Fevereiro de 1939 

R~~i_~~~~ ~~S J~c:~c:t~a-[I Casa 	 "Chie" I 
llUI1U::ii u,u, .LI.,1-'\00&........- I de I
Homens que 
O Que teria respondido a Lord Cecilia R. Di Bernardi 

tem o prazer de commu·trabalham 	 Perth O conde Ciano I nicar âs suas freguesas 
que se estabeleceu á 

St' Y .~. e~q lwC'etl -s. c1~ t o'n;:u hom.enI. ~-t H\.Ii' t~. anh"'~; d f.' f1 ,.•rnl ir. dun:-; LONDRES, 15. _ «Só depois que o tel'l'itorio es- I Praça Quinze, 11 
col I1l.."Tt'."i \t las de- ('há) ( 1t ~ Ventre-Livre ('tn ]n~iu CL'i~O (te ;! ) ~U :l , n~i.O panhol estiver sob o «contrôle» do general Franco é que Communica, outrosim; 
('~q tl eç'a hoje. a ltll\i!l retirará as suas tropas - foi fi declaração ieiia pe- que assumiu a direcção 

T nlne 'th:as C'ol1!crC' :-:; fie Ventre-Livre hujC' , ü noite. :lni c:, d e ir para lo conde Ci ano ao embaixador da Inglaterra, l<Jrd Perth, dos trabalhos de leitura 
sObre as inten,ções de Roma. e relôrma de chapéus,

;.l cama. (rOle ama l1J l;i pa::>sará n ttlia hC"111 e trabalh ará. C()ll1 flra7.C r. A fôrma até aqui expl icada era «quando a guerra dispondo dos mais lindos 
1\os p:lizt'~ nlai~ :l dea llt.a <1o~ (In nllJncin os hn111en:-; (,:.:I'or';':)l lo;.; fnzmn estivesse te rminada», e lord Perth já tinha recebido ins- e ruodernos modelos, en· 

~s~i!I! . porq;:t~ 1r:lh:dh:nl1 ~Cln d t'scan ...;o e prcei::.a1ll ter o (,','·aomngo, os truc ções para obter declaração menos equívoca, sobretudo leites e arteracto~ re IJe
i nte:;ti no~. o fi. ~!ado. o loJaç(l. O~ rins. ~ cabeça. o saug-uc e :1S nrtcrias , os depoi~ rios artigos do sr. Gayda. bidos do 
IIC1'\'O:= c o conl~:'~i( l . ]Jril~l..lp .:.~hri.;n t e 0 co.aç{\n, :~l' rn prc C~~l ; )l~ r f(' ;:,, :! ::nu el t"" I Foi em resposta a multipllls pe rguntas do embuixa· I RIO e S. PAULO 

' àol' hdtaünico qu e o ministre dos Negocios EstrangeiroRF aça eomo C'llcs c tome Ventre- Livre hoje' . .:i noi tf~ , a:H.C:-; d .:: clorntlr. 
da lIalia lh e forneceu aque l!e e~ clarecjmento, a r espeito 45 15v -1 2 

Ventre-Livre i ~)tl ifi.ul. :1,:-; (,;;t11ladas 111 l1...;cu lares <lo c in tc:.:.ti ~ 
n os. e n...: Enlpa d as ~ubstan('ia !ó; in fC'dadas c tnx icas , :!:'ar~U~lo~ ê~'m~:~~e;~~~no Vt~~ f~~:rt;~:J~~~~~~eo ~es<;:~I-----------
Yt"nlarlclro;-; YCHC"nt I:::, q ue' tAn !;Ta nde 11l :11 {'att~:alll a o san .~t1C <.' Ü~ al· tcrja~1 ponto. Tais garantias não são de mold e a a calmar as ap· 
no fi~:l. c.lo (,' h~;t;O , fi pC'l" e aos ol ho~, Ü célh(' ~'a (' : IOS nen'()s . ri O coraçâo preebnsões inglesas neste momento, ~ o fogo destruiu 
(pí incipalmt:ntc éHI ('ora~·ào). r ins C' n todos os O l'gu'os llv (,Ol'pO . Os meios diplomaticos acham que, si !l ltalia pre· 

tender fu gir aos seus compromissos, a8 difticuldades queTorne Ventre-Livre hoje", fi noite. 	 I edição inteira da 
vai encontrar hão de fa zê· la renectir . 

.Noite lIIustrada»----------------------------------1l. crnbrc-s~ s(~mpre: 
Rio, (V. A.) - Nas olficinas 

de rotogravura de «A Noite 
lIlustrada», install!l.das no pa

T('nha sempre <:n1 ('asa 

Ventre-Livre n àn ú purgantC' 

vimento terreo do lin'snba
:tlg-Utl:; \'idrns de Ventre-Livre céu da Praça Mauâ, irrom


peu, no dia H, um principio 

de incendio, em virtude de 

um curo· rircuito verincado 

numa mâchioa impressora. 


As cllammas irromperam 

violentas lO, in8tantes depois, 


. - --- -------------- - -----,-------- todo o recinto estava toma
O dr. Djalma do pela fumaça. Os bombei

Moellmam ros, avisados, accorreram ra


commllnica a seus pre pidamente ao lo~al, inician
FERIDA que resista zados clientes e amigos que do immerliato combate ao 
estará ausente durante to fogo.

ao uso d. do o Inês de F~vereiro Debelado o incendio, evi
denciaram.se, c!a ramênte, osCALENDULA CONCRETA 	 prejuizos consequentes : qua

a melhor pomada para feridas, queimaduras e VENDE-SE up~i~i:~~ Flit é mor'e clrta para OI insettos. porque consiste numa tro cylindros da rotativa in
ulceras antigas com lOS ruetros de frente , por 	 combinação d. poderosos .11'l'8"'o5o mortiferos qUI nõo nutilizados e destruida, coru

podem ser superados. Flit passou por provas as moi.Nilo confundir com n pomada commum de Calendula. 800 de fundo , situada na ci· 	 pletaruente, a edição daquelrigorosas. sendo conhecido o seu pode, de exterminar.Exijam CAJ>ENDULA CONCRETA em todas as dRde de Biguassu com duas Por eno razão V.S. deve sempre exigir Flit-e recuso f le semanario. 
pharmacias. casas pequenas, calesal, gran· todos as succedaneo•. O iodo d. Flit não mancho e é O operaI'io Arislotdcs Ho' 

de mandiocal, pastagem e ma· 	 ra, que soHreu uru pl'lnc ipioinoffensivo para OI ,tI$Svos, Verifiquo si o soldadinho 
apparace na lata.Dep08ltarlo nesta capital: PIlARM. STO. AGOSTINHO to cerrado. 'rrata-se com o 	 de aSllbyxia foi medicado no

Rua Conselheiro Malra-16 dr. Fulvio Aducci, á rua João H. P. S" retirando-se, em se · 
Pinto, 18 (sobrado). v-- 66 guida , para sua residenc in. 

Compre baratoIII --- Mas, para comprar barato, 

~~m~~~~ ii& Ma~~~~~a~ ~ ü~~~a U~~ui~a~ã~ qü~ a (:a~a 

~aü~a ~~~, fa~~~ü~ ~9~~ m~~ 
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para _diminUir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo. 
APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NAO ESTAMOS VISANDO LUCROS -- Faça-nos uma visita e certifique-se do que expomos. 

Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 
seDAS: Filó pIMo!quilelro, larg, 4.60, mt. 1'2$000 Camisa Socega Leão, p3ra rapaz uma 4:$500 

Seda laçonoê deleohado, todlll lIS cores, mt. 5$200 CAMA B MESA: Capas de borracha impermeavel p.'r8 homem uma 8S$000 
Seda raçonne, desellbado, arl, pese do, 20 cores « 6$000 Colcha de seda p/caslll uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 
Seda laçoué natural de 12$ por 10$500 Colcha de pura l'I~di'l p/soltei ro 65$000 Ternos de castmira para homem um -i5$000 
Seda graolfé Das core, modernas mt. 12$000 Colcha de seda c/fr~Dja p/casal 41 $000 Ternos de casemira para homem, optima confecção um 55$000 
Seda Bomberg p / camisa 10$000 Colcha se seda c/bico p/casei 36$000 Calça de Brim para homem uma 8$500 
Seda XadrEZ, art bom 7$0001 Colcha de fu~tiio c/fraDJd p/casal 14$500 Estojo de chicara J~poDesa para café : um 8$000 
Seda X~drez mludo de 10$ por 7$500 Colcha de fuSlão c/franja p/solteiro 11$000 EstojO de chicara Japonesa para chá um 15$000 
Seda Laquê em todas as coreI ml. 5$000 Colcha de bico p/casal ló$500 Apparelho para café um 32$000 
Seda ellamplldl', bonitos desenhos de 7$f> e 8$500 Colcba dI! bico p/sollelro 11$5001 Apparelho para chá um 45$000 
Seda pislada a oleo (Recldme) ml. 9$5001 Colcha branca art. superior p/casal 22$000 Pasta de couro para collegial de 8$,10$,12$ e 13$()(}{) 
Crepe RomoDo Ih:o, larg. 90 Ctot. 11$000 Colchll branca p/casal 15$000 Maletas fibrc.!ite para colegial de 4$000 e 5$000 
Crepe Romano lI~tlldo, ultima moda 12$000 Colchll brnnce p/solteiro de 11$ e 13$000 Malas para viagem de 18$,20$,22$ e 24$000, 
Orgauc!y de seda U!tado. Novidade • 15$000 Colcba reclõme em divers/ls ceres 6$000 Sombrinha de seda e linho, artigo garantido uml 22$000 
Jtrsey de seda, larg. 1,40 • 11 $500 Cobertores escuros, IIrUgo de primeira 4$800 Sombrinha de hicoline listada uma 10$500 
Seda Petit-pols, art. natural 9$000 CrJbzrtJrl's p/bêbê de Iio$, 6$5 e 7$500 Sombrinha de triccline Iislada. artigo superior uma 12$000 
Seda Cloqut IIrt pesado • 13$000 M~rim Tauba!é. Hclame peça 28$500 Sombrinha para mocinha uma 8$500 
Seda Mlek, c / lii. Dlla mndll " 16$500 Morim Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franja para criança uma 6$000 
SullDolla de seda 6$500 Morlm OfIcio I 10$000 Tapftes para quarto um 12$.500 
Tafelá IIzo, pura seda « 14$000 Alvelado enfestddo, larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13$000 
Velludo de Seda Cbillou Freol ê, de 45 por 39$000 Alvejado IlImillar, encorpo e sem goma 14$500 PÓ de anoz Royal BIiar, pequeno um 2$800 

ARTIGOS LEVeS B DIVERSOS AlveJ ,' do Ford, art. bom 12$000 Balon Michel, todos os tons um 2$500 
Tecido e8tampado, peler-Pau, novidade mt 41J500 Algodio enlestado, larg, 2 ml. 38$000 Pasta Kolinos uma 3$500 
FUltio Faotal/a, enfeItado 3$000 Algodlio enfesllldo, I,ug. 1 mt 40 de 30$ e 34$000 Pasta Alviyente uma 1$.500 
L1oho 1110, typo Rodlé 3'900 AllI'odlls Supertor 14, larg, 90 cenl. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo linho estampado 2$800 Algodilo S/'l20 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
Clch6 branco, Iypo lIoho 4$500 Algodlio 121, arl. IItm gomma 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VolI bordado, arl. moderno 6$800 Crttone branco Royal, typo linho, lafg. 1,40 ml 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
VoU eltampado, delde 1'000 o metro Crelone bronco ROYIII, Iypo linho. larg. 2 mt. 1i$5oo Suspeosorlo de seda um 9!OilO 
OrgDody eltampado 5$000 CrdoDe branco Royal, typo linho, lafg. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$OOQ 
Marqnlaette eltampado 4$!iOO Cretone de cor, Idrg, 2 mt. 5$800 Cópos de bakelite um 3$500 
TobrDlco cl desenho mludo, corea lirmes 4$000 Cretone de cor, larg, 2,20 6$500 Suadores p/vestido, novidade um 2$500 
LlDOD I'zo, todos aI cores 1$300 Atoelhlldo branco flnisslmo. IlIrg, 1,60 9$000 Camisas de lersey, artigo perfeito uma 10.$000 
LlnoD estampado 1$500 A!oalhodo bfaoco lavrlldo 6$500 Tussor de seda p/terno mt 12$000 
Foulard p. klmoDo, art. opllmo 5$000 Aloalh~do de cor, art. 'Superlor 5$000 Ui em novelo Ptklm, todas as cores um 1$300 
Crepoo p. klmooo, larg. 80 cent 2$600 Aloalhlldo branco e d~ cor, larg. 1,40 3$800 
Cbltlio encorpado 1$500 TecIdo pl guardanapo, 13rg. 59. ceDt 2$800 Recebemos lambem um bonito ~ortímento de Bolsas e Caro 
Brim Inlaotll, todll ai cores 1$600 At()olblldo p/meea, DómascDdo um 24$000 teiras, os Iypos maIs modernos, e que vendemos por preços 
Crllone·chUio, art. luperlor 2$200 Guara'çiio p/jllnlar (140x140) uma 16$000 de ocasião 
Opala em todal 81 corei 2$000 GUllrnlçb p/J~ntllr (l40xI80) 19$000 Meias para homens e senhoras, possuímos o maIor sorti-
Opala typo SulAO, em lodas DI cores 2$800 Guaru'çiio p/loulaf (J40x'i!30) 28$000 menta, das melhores fabricas do Paiz. , 
Tecido p. rlpoltelro, larg, 1 mt. 5$000 Guarn'ção c/desenflo de rrurol!!, cores firmes 25$000I Milhares de nurros artigos que nos é impeseivel citar, 
Zeflr Ifltado de ))\6 e 2$000 GUllrolçlio p/Jantar, ar'igo de reclame 1;;$000 estamos vendendo este mez por precos de assombrar. 
TrlcollDe_lias e IIsladll, corei Ilrmes 2$500 )011'0 de rfnda p/quorlo (7 peçllf) 32$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 
Brim oolfellial Ij:5OO JOIfO de renda p/quarto, D!1. especIal (7 peça~) 62$000 dias para a maior liquidação realizada em 
PIUDO de COPI, Corcs firmes }:~ 5:~!Obr~~c~;n~~t~~:ada de 2-4$ e ~~tggg: Florianopolis.LulzlDe em todas DI corei 

Tecldc p/côlcblo, larlf· t,4O 4$000 Puro linho brllnco marca deis zeros,larg. 2,20 ml28$OOOlOASA A
D TTRA 
Toalbal de rOllo, de 1$2, 1$5, 2$ e 2$500 LInho b:aDco, IlIrg. 1,15 14$~00 .J é~ L. 

TQlllhlll brincai p/banho 
 de 6$6. :~:ggg Caml••~ ;~~~R~ro?~ar; :~!~OS PARA HOM~~~: 6$000 RUI Felippe Schimidt. 19To_lhal ,raDdes cm corei p/blabo um. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:denciaram.se
http:fi~:l.c.lo
http:intc:.:.ti
http:flra7.Cr


• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

o ESTADO Sexta-feira, 17 de Fevereiro de 1939 

Os totalitarios irrita~osl ~~~ 

Franco procura apoiar-se á FrançaI -J~ ~ 

e a Inglaterra I 
RIO, 16. - Em sua a catada sec ção 8ôbre política 


internacional, o «,Jornai», e8cr~ve: 

«A imprensa dos paises totalitarios mostra-se irritada 


com a marcba dos acontecim entos politícos na Espanba. ra r que ai c ...i:m


O facto de estarem a Ingl/lterra e a França procurando 
 ço, npn:=c iem tan to 
a M A1Zr<NA OU·arastar os obstaculos que a;nda se oppõem 80 pleno do  C omRYEA. ella

mínio dos nacionalistas. como succedeu, por eXemplo com to rn o- se po ui v d 

a acção do · Devonshire» na il iJ a Min.lrca, está sendo inter pr~pa r a r d occs ell 


pretado como uma espccie de esbulhu dos direilus conquis 
 lJicuJ iuv::I Ut: IÚ 

como umn gJ'ond!Jtados pela ltalia e pela Alemanha. auxiliando o general 
Franco na pbase mais dil'!'i c il da gUerra c ivil. ~~:'!~~'~;ta~,e !'tlZ]'.;,

O jornais I'ascista e nuzistas nll0 escondem a sua m es , bolos c bi ~c?i. ..e; 

dt'cepção dianle das perspeetivus criadas com a collabora· 
 t05. todos m Ui to • 

gostosos e sempre #\'ÜO anglo-\'rancesa na Espanha. Era, contudo, o que tinha com

de a ('onteeer . prazer. A MAl ZE- ~ 


Os nacionalistas. pela proprin lIatureza da ideologia NA D URYEA l: 1IMIDl_U. 


'Iue de\'endem. não estão satis reitos com os propositos re 
que facilit u li di


sabor eados 

um p roducto p uro , 
a nranlido evelados em certos sectores da imlll'cnsa itulianll, annunci Icst ~o dt: qualquer ruiment o. 

ando que os legiocarios niio serão retirados da Espanha , en

quanto não Se consolidar o regime d() genel'nl Fl'anco. • 


Ora, desde que fique a criterio do go\'ê rno de Roma GRATIS! - M.d ;atot. a 

julgar o te rmo dessa consol idação, os l eg ion a ri o~ poderiam rerne:Un do COUpOi1 a bai:r.o . 


manter-se na peninsula iberica indefinid amen te. 
d o nosso livro 


e rlV ;ar-lhe-elnos um erem
pIar novoPor sua vez, os Alemães apoderaram SI.', durante a "Rec cito!J o'G Cosin ha " , 


guerra, de indüstrias, serviços tcchnicos e outros inleresses C0i11 a conllccidn MaisGna 

substanciais para a vida espanhola. Teme-se que pretendam Dury ea. 


tambem manter-so nas posiçôes actuais, o que importari~ em 

limitar muito os direitos soberanos d3 luluro govhno. MAIZ ENA BIIASlI. S. A. 


Caiu. '·o .tlll 2Q'j~ • ~Iu P"uloO general Franco procura, desde logo, equilibrar essas 
Remett. -mle p RATlS o nu livro.influências, e o mdo de faz6-lo é apoiar·se na Inglaierra e na 


França, que, aléll' disso, ainda se acham em condições de for 40 

.OM(_ ____ _ necer lhe os crel'itos para o inicio da obra de reslauração eco
DfDmçO______

nomica e financeira , de que vai necessitar o pais com urgencia. 
CIO"DE___ _ _ _ , 
ESUOO ___ __ _ •___ _ 

PROCURE O NOME" DURYH\' 
[ O itAMPAMENTO INOIIl 

EM CADA 'ACIll[ 

Quer ser feliz 
Em negocias, amores, ter Soro 

te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$200 em seUos 
e escreva ao pro!. Ornar Khiva, 

InoffeDsiva aos dentes - Caixa Postal , 3407, Rio de Ja · 
neiro, que lhe indicará o meioNão queima a bocca. de obter triumpho, prosperida
de, fortuna e saúde. Não hesite. 

............................. 

• 

Equitativa Terrestres, Accidentes i•
~ 

e Transportes S. A. I 
C.pit.1 subscripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 I 

A mais sólida garantia em Seguros 

Matriz: 

RIO DE JANEIRO 

Avenida Rio Branco n. 125 


'. 

(Ed,ficio Equitetiva) 


SEGUROS: • 
Incendio--Ferroviarios--Rodovíarios.-Maritimos--Accidentes Pesso.is : 

Accidentes do Tr.b.lho - Automovies - Responsabilidade Civil :

•
Agentes ge?ais em Santa Cathàrina: : 

MACHADO & CIA. 
Rua João Pinto, 5 - Florianopolia 

••••••••••••• Ambulatorios proprios possuindo as mais modernas: e perfeitas inttallações 

••••••••••••• ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR !• 
Agentes e Represel1tlntes em tod.s IS principais 

cidades do Brasil 

, P.r. seguros de vida: 
A EQUITATIVADOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 

Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contos 

~. 23 ••••••••••••••••••15v.·alt.-l1•••• 

. Io NAZISMO 
contra a Igreja 

BERLIM, 15 (l! . P.) 
Em artigo intitulado .Pio Pensão· Guarany IXl morreu - e a~ora o 
quê n, o jornal «Das 
Schwarze Korps. com
menta a proxima elei á rua João Pinto, 54 
ção fi volta a expôr · a 
atitude dos nazistas «a
gora e para sempre, Fornece marmitas 8 domicilio 
quer em guerra ou em 
paz com o successor de Cozinha de la. ordem 
Pio Xl», - e accres
centa: ASSEIO - PONTUALIDADE«Dizemos estas pala
vras liuS quairo cardiais 
alemães para que as Preços: 
tranBmiltaID ao Conclave Para 1 pessoa 65$000de Roma». 

ReconlJecendo ser im Para 2 pessoas 110$000 
possivel dizer no mo
menio, si o que [Ôr elei  Aceitam-se penSionistas a 130$000, 
to Papa será «um pas por mês 
tor espiritual» ou «um 
político», o «Das Sch
\\'arze Korps» salienta 1 __16_______________30_v 25 

que o Estado nazista 

contiDl!ará a lutar pela 

completa separaçilo da 

Igreja e da polliica, -e 

prosegue: 
 I 

-Lutaremos sem des

canso para equiparar á 

da Igreja a pbilosophia 

nacional socialista. Sem 

contemplações, expore

mos no pelourinho o in / 

debito emprêgo da reli

gião para fins políticos, 1//'

quer isso occorra no 

pulpito de uma igreja I 


de aldeia ou seja feito 

pelO «representante de 

Deus» na Santa Sé. 


PARIS, 15 - Causou I 

pessima impresRão nes
 [I fAClL APANHAI\ UMAia capital o artigo em 

que o orgam nazista 

«Das ·Scbwarze Korps. , GruPPE, UMRESF~IADO. ,OU UMA. 

de Berlim, accusa o Pa

pa extincto de: PNEUMONIA . _ 

[O _ Ter levado mui MAS "OM~ND()'. b 'AMOlO _
to tempo para retirar o 

seu nuncio da Espanha 

vermelha e assassino. de 
 PaWM OEMGltO ~!I 
padres e ter escripto a NADA KA QUE .
encyclica de 17 de Mar

ço de 1937 contra a A

lemanha; 


2° - Ter tentado im

pedir o AnschluS8 por 
 Dr. Joaquim Madeira Neves
todos os meios ao seu 
dispôr: Medico - Oculista 

3° - Ter tomado o Formado pela Faculdade de Medlcloa da Unlverahladepartidu da Tchecoslo do Rio de Jaoelrovaquia no anno passa
do; Tratameoto clinico e olrurwlco de todaa ai mole.tlas 


4° - Ter investido doa olboa 

contra as leis raciais da Curlo de aperfelçoameDto oa ellpeclalldade. com o dr. 

!taIla, . Paulo FlIbo, ao ServIço do Prol. David SaolloD, ao Hos


Em contraste com as pllal da FUDdaçllo Oaffrfe-GulDle do Rio de Janeiro 

suas sympathias, pôs-se Completa apparelbawem para exames de aua eapeclalldade 

abertamente ao lado das EleCltrlc:ldade MédIca, CIIDlca Oeral 

idé8s da frente popular 
 Cousoltall dlarlamlDIe das 16 611 ' 11 
e das grandes «demo CONSULTORIO Rua Jollo Ploto 7 sub. Telepb. 146
cracias", cujos expoen RESIDBNCIA: Rua TIllIllIe BlI'f8fr1 57. TBLIIPJll821tes actlvos da Igreja po

dem ser considerados 

os cardeais Verdier, 

de Paris, Mundelein, de 

Chicago, e Hinsley, de 
 GONORRHEA CHRONICA 
West~inst.er» . NAo desanime I A sclencla progredlu e hi uma 


NOVIDADE que reSOlver' o seu caso. 

Max1mo slglllo. Carta para:
JUVENTUD~ CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULOAlEXANODE 

Vende·se uma casa 
bá um anno construida, si
tuada a rua Piazza (Estreito), 
com 450 m2, tendo água e 
688a 8anltarla. Tratar á rua 
Tiradentes n. 3, Florianopolia. 

Vende·se ou aluga-se 
Vende-se ou aluga·se a Clgar

raria «Rio Branco», bem co· 
nheclda e afreguesada, annexao 
ao Café do mesmo nome. Tra
tar na mesma. 
96 :ZOv·4 
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o BSTADO~Sexta-reJrà, 

Carlos Hmpcke S.Aa 
Matriz: FLORIANOPOLlS 


FilÍais em: Blumeoau, Cruzeiro do ~ul, Lages, 

Laguna e S. FranciBco-Mostruario em Tubarão 


REFRIGERADORES ELECTRICOS 

Vendas em prestações-Garantia de 4 annos 
DOfS modelos (de 90 e de 120 litros)

ambos de uma ecoDomla surprebendeDle, pois; em 24 
borll!! COD!!Omem menos energia electrlclI do que um 

ferro de engommor em 2 borD' de !lfrvfço. 

Mantemos em depósito tQdas as peças sobre
salentes e mesmo mecanismos completos. 

em casoll de desllrrcDlol os proprlelarlol seriío allen
dldos Immedllll!lmt:Dle, sem neceui!lldade de aguardarem 
li vlDd!l de peças ou dfvolvtrem OI rerrlgerlldorfll pllra 
serem oon~erll!dos em Siío P'lulo ou no Rio de lanclro, 

. _---~-

MEDICOS E DENTISTAS 
Re,i,lrem Inl diplomll, no M. di EDUCAÇÃO E SAUDE. 

F. C A S T R O 
orUI Muito n. 164 10.0 Ulll 101, 101A - Elpllnadl ' 

do Cullllo - Rio d. Jlneiro. 

InIOfml~õe, 9rllil - Remelll lillo. 

Soffria há mais de um 
anno, de rheumatismo 

articular, agúdo I 
Diz lauuarla Gllrcla. ruldenle iÍ Avenldll Beuto 

GODç~lves, Im PelOtlls, Rio G~lInde do .sul: 
-Sollria, há mala de um aDao, de um rbEumll

tl.mo arlllular, alllldo, com dOres alrõzel por todo o 
COIPO, tllpeclolmeDre DOS tornozel/oll, Joelhos li! braços, 
Ii!8lel Jci bllatoDle lacbados, que me Imposllbllltav/lm 
de trllbalbar nll minha prd'II!lIo de culDhelro. TomeI 
multoll remedioa lDdlcados para essa molesl!a, porém, 
101 ludo um reaultado. PIDalmenti', acon~elbadll por 
mlnba ex· paIrO!!, qUI! me Ui! mullo dedicada, reaolvl 
lomar o depurallvo -OALENOOAL,., e em lao bOi! bo
ra o fiz. que, hole, POSSII a!f!rmllr que me IIcho ra
dlcalmeDte boa com dez vIdros deeae maravilhoso 
remedlo. O referIdo i a exprelsllo da verdade, 18nlo 
aallm que, por grctldlio, arrereço-Ihe meu relralo e 
eSla declaraçllo, =,lIra o uso que eotender. 

Pelo!8~, Rio Graode do Sul. 
JANUARIA OARClA 

Como teatemunbas: Brenno da Silva Tavares 
Dr. Aristides RiRO Magalhães 

(Todal aa firmai recoobecldlll ptlo notarlo Dl
mocrlto Rodrllluea da Silva). 

O RHEUMATISMO, molest!a dolorosa e de
formente, leia ell~ ChlODlco ou recente articulnr, mUI
cular, cerebral ou gollolO, trolado pelo grande depu
rativo tODloo do sangue -OALeNOOAL., desappa
reoe pau lempre com poucos frascOI. Abl est4 a 
prova. 

Encontra-se em todas as Pbarmaclas 
do BrasU e Republlc88 Sul-Americanas. 
N. 65 AP. lo D. N. S. P. - N. 96ã 

(Fer.ula 11••1) 
E' o unico fortificante DO 

mUDdo com 8 elemenlos 
10Dlcos: Phosphoro, Cal
cio, Arsenlalo, Vauildato, 
etc. Com o seu uso DO 11m 
de 20 àias, Doia-se: 

t· - Levantamento geral 
das fôrças e volta Immedla
Ii do appelile; 

2'--DesapP9reclmento por 
completo das dÓles de CI ' 
beça, Insomtda e nervo81~
mo; 

, 3'-Combale radical d~ 
depressllo nervosa e do em· 
mllllreclmcato de .mbos o~ 
sexos; 

4' - AUimento de peso 
v.rlando de 1 8 li kllos; 

O Sanluenol ~ ama IIUD
de descoberta sclentlllca.

I Oplnllo do dr. Manoel SO~ 
res deCo,ts. 

Sandalias 
de firas 

para verão 

CALÇADOS 
de todas as 

qualidades 

TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cintos - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc:. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

«BARREIROS. 

A.l~eureux 

Depó'Ito: RUI C. Mafrl, 39 

lO 

Dr. Augusto de 

Paula 

MEDICO 


- Doenças de leaboras

Parlol
-Opera- -

CONStlLTORIO 

Rua Victor Meirelles D. 26 

Is 10 1/2 li das 2 as 4 horas 


Tel.l4Oê 

Ruldeacla: Vlllconde Ouro 


Prelo. 42 - Te/. t1565 


Dr. Saulo Ramos 

Médico e operador 

Ex-ae6IBI~an~~1~0FfJhoJessor 
RIo de Janeiro 

EspeclaUsta em Partos, Mo
lestlse de Senhoras - Uro
logia -;e~~~n~181~~:o Appa-

Na. tosses rebeldes e traiçoeiras, nas bronchltos chro

.,Icas ou simples, grippes. reslriados, rouquIdões, to••es co.. 
 Consnllorlo Rua Joio Pinto, 7 
escarros sanguineos, dores no peito e nas cosias, Insomn'•• Telepbon8 - 1.641. 
e Ir.queza geral, la lia de appelile e febre, o CONTRATOSSE Reeldenclll: Rua Visconde de 
é o remed'o absoluto, herolco. que não falha. Eflicacisslmo Ouro Preto, 11 - Telepbone 
nll tosse dos luberculosos tomando_., convenientemente. O 1009. 
CONTRATOSSE lá recebeu mais de 24000 ..Ueslados v.r  68 P. 
dadeiros. Tenham cuidado! Não se deixem engan.r. Açcel
te.m só o CONTRATOSSE, que e barato. não tcm '.5í1üar=t. 
•••graâabmssimo. Temham-nc sempre em c ..... o pOVO comprará peixe 

no entrepostoLLOYD BRASILE'-IR-O:-
'~PATRIMONIO NACIONAL" Hio, 16 - Tendo havido, DU

LiNHA ARACAJÚ/pORTO ALEGRE (Para o Norte rante esta semana, na.excesso 
no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): . COMTE. AL entrada de camarOes, no Entre· 

i CIOIO», «COMTE. CAPELLA», e . ANNIBAL BENEVOLO•. posto da Pesca, o director desse 
LINHA PENEDO/ LAGUNA: . MURTINHO» e . MIRANDA » Serviço, por determina cão dn 

LINHA RIO/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCIMENTO •. ministro Fernando Costa, resol
TUTOY A/FLORIANOPOLlS veu permitti r a venda desse 

procucto directamente ao públ"FRETES DE CARGUEIROS co, no alludido eutreposto, das 
PROXIM/\S SAíDAS: 5 ás 10 horas e das 12 ás I(i

. NORTE: horas. _ . .. 

I . A~PIR~NTE. NASCIMENTO: dia 21 do. corre~te ]Jara ra ~u~~:~:~~~'d~~i~~ :; I~~~~e~~IIta,lahy, S. Francl~co , Santos, Angra dos ReiS e RIO de ,la· cima referido está sendo vendi-

I
Delro. , - do ao preço médio de 2$f}I)() o 

. CUBAT~O : dia 24 para Para,naguá, ~AntoDina, Santos, kilo. 
. RIO de Janeiro, S. Salvador, ReCife, Macáu, Areia Branca, iOM----üiii---;;;;;;;IArac~b'M~~.ta~~t~EELro~l~ 2~'\ ~~~~y~8rana!!Uá, Santos. Rio ' 
ide. ~aneiro,. Victõria , Caravellas, Ilhéus. S. ~S'llvador , 	 Ara- Dr. BulclO Vlannl 
caJu e ReCife. 

. SUL: 	 I -0

COMTE. CAPELLA : dia 17 para Rio Grande, Pelotas I ConsultorlO á Rua I e Porto Alegre. JolG Pinto n. 18 (so
brado). Consultas da 


DEFENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN 1 ás 3 boras da tar

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIíW. 	 de. Aos pobres _ 

Consultas no Hospi
tal de Caridade. ásAgência-Rua João Pinto, Armazem - c::-;:;:~


9 - Phone 1007 
 8 boras da maohl.I _I12 - Phone 1338 
--.i~A~·~~~~ vlões para o Acre 

H. C. DA COSTA -- Agente 
BELEM, 16 - A bónlo do 

..Belem», segue, para o Acre, 
conduzindo os apparelhos recrn · 
temenle adquiridos pelo inter
ventor acreano, o capitão avia
dor João Oonalo de Oliveira Fi· 
lho, que aqui realizou vôos de 
experiencias com os referidos 
apparelhos, que tomaram os na
mes.de .Getulio Vargas» e «Ja
vary • . 

Antenor Morais 
Ci rurgião-df:ntistl 

Trabalbos modernlssi 

mos. Pontes e dentaduras 

aDatomicas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORARIO: 


Das 8 ás 11 e- das 15 

ás 18 horas. 


Rua P. Miguelinho,6 
p71____________~ 

(asa Eledrica 
vende medidores e 
installa os «quadros. ' 
para os mesmos. 
Preços modicos. 

Rua João Pinto, 14 
Serviço garantido 

18 v.-27 

ELIXIRDE 
·MOGUIIRÂ 

o advogado 

José Aceacio Soares Moreira 


communlca BOII HD3 cIleDfU desfa cepltal e do Interior - . 

do Batado que cODHou 11 ueroer lua proUI.ao perante a . O MOISO 
Côrte de appellação DtEPURATIVO 
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o ESTAr;O~·Sextaófeira, 17 de ·. Feveretfo Ide 1939 	 fi
'i'tRtiS': err iP 

-. -": 	 ~nmnlJnhil1q~c1 -'c:i~o~:;:rl: 'I:···································:il UU!I!pO!!.I!!J'~'li [mpresa Nac. de Nav. iíHmpCKe" i" 
Fundàda em 1870 Séde: BAHIA 

Rl:'daC9~O e Ofrlcl!H11 ~ I. • 
lua Jol\o Pln!o D. IS I_ Transporte rapido de passageiros e car&as com os vapores ..Carl • Seguros Terre.tres e Maritimos 

. - Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor ..Max». •Tol. 102:2-(;:;; . ço.tai 189 !; • 
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000I. 	 • Capllal e Reservas Ra. 57.000:000$000 , fi SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORlANOPOLIS • Bens de rlllz (predlos e terreDOs) Rs. 16.054:200$749 

Anno N. CílP{tr</: 40~,OíJ!I ' @ , ., • 	 Beguros effecluados em 1937 Rs. 3.169.677:154$834 
Reeelllls em 1037 Rs. 22.635:211 $090~.~~e::~:o ;~= • Linha Fpolis.·Rio de Jan~iro !Unha FPOliS:RiO de Janeiro I Linha Florianopolis- : Sinistros pago! em 1037 Rs. 3.797:380$050 

~~e.o avulaa ~:ji0i)'! • Escala lta jJhy·S. Francisco i Laguna . . 

No Inlcri<1I : 
::20:: 'I:: 

'-
Tra nso

' 
or~es S~~lt~:~SSa

. 
gciroS II Escala São Francisco I 	 .1 

Opera com as mais modicas taxas em 
I 

"W,'l') : ~ e cargas. Transporte de carga_s__ Transporte de cargas. • 'I todo o territorio nacional~~8tr8 iÕ~.Gl;i) ,~ • 


Trlmeetre {r,$O\!O"1'I' ~ ~ I'aquele ,(~~:~~:(J':PCkC. d:ai Paquetc «Max' Paquete «Max» :.a ,'1 

ADoanC({HI med~llilte conttac-~" . Suecur"al DO Uruguny, Reguladores de avarias e Repre

l, ! :~~In~.repcke. : ~~ dias 7 e ~2 dias 2 e 17 seDlllute~ nas prlDclpals cldlldes da Amerlea, 
O. originais, mes~o n!o pab!lc!t - W Europll e Arrlea. 


dOI. nlio serllo rtevolvid"o ! ti Saíua ã I hora da madrugada. I
e., 

: • Embarque do Srs. passilr;ei. Saidas ás 18 Iloras p. m. Saldas á 1 hora da 
Ao ~f:;~n;~~:ee~!llâ~;"~~;'a : . ros ate ;is 22 horas das ves- madrugada. • Agentes em florianopolis 

artIgo. ael'gnllclo. I, e pcras das sa idas. • 
Ordens de embarques at é ás IOfllcns de embarques até Ordens de embarques até • CAMPOS LOBO & (ia.~ J:2 horas das vespcras das ás 12 110ras. ás ! 2 das vesperas

Cumprindo uma ~ .. _. S.;lidas: _ . _ das saídas. :.' RUA FElIPPE SCHMIDT N. 39 

G 	 Caixa posfal19- Telephone l083-End. Tel. cALLlANÇA» 

D..moa~!b~cTa!~!~ iuterc.· : Observações: ~;eia~s~~;:i~~t~e~~ore~:~~~~t~· d~O a~~~~lfá~ri~e ~~cc~~: : I Escriptorios em Itajahy, Laguna e 
se que póde represenllit para mUI'I_ t' expressamente prohiblda a acqulslção de passagens a bordo dos vapores. • 

I~~~t!~~s~?:~~~;e~~I~ed/c~~r~~oá: e (d~lla M'!:~~~. o mOVllncnto de passageiros e cargas c IClto pelo trapiche sito C ..;1;;,;;2;.._..;P;.:~..;I_um_e_n_a_u_._S_ub_...-A_g_e..n_t_e_e_m_La__g..es_ 
Frelta•• advogeuo no RIO de Ja. .. Par;t maiS II1formaçiics, na séde da I ,_
ne!\?~nho com a p'esente cumprir. Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke ' 
~~~~f~~:f:8 ~~:I é ~e di6~~1J.6Ç~~ " ;í rua Conselheiro Malra 11 ." 30. • 
horrlvel! sôllrimento8 do estomago. O • 
deF:~~·:tI~n~~g:,~~~~sc~~e°s~~:~~~ .aO ,1- ~~~~1t9~ ti.'> _~~:-;. ,,.:' .>l &'~ -i.~ ",. li.- ô... a&:1.I .m $o> ~ !f~ (!}:. ..,'Hll.;1-} ,,,!< ~a~tltCl•• 
do mesmo mal Ha muito que ern 
conhecIdo em casa como doeot . Caíram do arranha· céu 
do a'Pparêlho digestivo: cElle eorrre 
mutt" do estomHgo.. dizia minha 
Beobora perutliz j. da. S. PAULO, 16. - No pre

dio em construcção do Hos
pital de Clinica da Faculdade 
de Medicina, á Avenida Re
bouça~, v~rJ[icaram·Be dois 
impressionantes accidentes. 

O opera rio Joaquim MarIa 
R~bello, quando trabalhava 
no sexo andar do predio,
perdeu o equilibrio e caiu ao 
solo, morrendo minutos de· 
pois. 

O seu collega Pedro Morel
li, que se achava no quarto
andar, foi olhar o infeliz 0
perario na queda, e tambem 
caiu ao solo, ficando grave 
mente ferido e sendo hospi
talizado na Casa de Saude 
Alemã, onde se acha em ps · 
tado desesperador. 

OR. CARLOS DE FREITAS 	 AUGMENTEM SUAS Sympathia aos catholi· 
VENDAS ENVIANDO cos 

De facto. vivia em constanle re· 
glme: qu ,Iquar alimento ma(s forte 
provoc!lVa-me dlspepsla.delxna·me AS ENCOMMENDAS URGENTES CHICAGO, 15 - O Conse
Indisposto, sentindo um peso hor· 	 lho Internacional Pró·Educa
rlvel Da hôccs do estomago, uma ção Religiosa, que agrupa 41azia Insupportavel.

E de certo ponto em dIante os seitas protestantes dos Estados 

malel 88 aggravaram tanto que Unidos e do Canadá e mail
vi. CONDOR 
me Ilzeram pensar até que tlohu 	 de 24 milhões de fiéis. ap· Cré~ito Mútuo Pre~ialulcer... no eatomago. E nio duvidO provou uma resolução ero quemulto de qae marchava para 8 uI· 
cera, pois J' tinha leilo U80 de In· Svndicato Condor Ltda. Agentes I exprime «profunda sympathia. .............a............... 
Dumerol e8pecifico8. Inutilmente. O Carlos Hoepcke S.A. Rua Conse aos catholicos por occasião 
mal aggrava-.e cada vez mais: foi lheiro Matta 35 Teleph. 1500 do fallecimento do Papa Pio 
~u::::J:~eded:xU;rl:~~lt~~ ~mlfH: 	 Xl. Clube de sorteios emxlr Cln!ra. Conselho ahençoado I 
Logo no primeiro vidro comecei a 
ob_var melhoras. O peso no es· mercadorias~:I~~Og:8~r~I~~e~~:f:' i~~a~S:!: 1.-;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;-;;;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;:; 
IIlppareeendo, e. agora. depois de 
algunl .,Idros. pono afflrmllr que OR. RICARDOestou radlC!lllmente curado. 

Par. quem .olfteu ann08 seguI
do•• cnmo eu, é natural que, ven MEDIDORES DE LUZ
cendo o temor da publicidade. eu
r!0o~e~~!J:c:l~u~~~II;~ou~~tes~ Precisa V. S. de medidor para sua instal- GOTTSMAN 

EUxlr Clnlr& de Puchury. Foi mes. lação? Procure obter na INSTALLADORA 
 Ex-chef. de cllmo uma promu8Il que fiz. E' um IDE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
:~.JI1:::~~'tr~~:n::~t:e:~~e:~~ SIEMENS, com absoluta garantia, porque nlca do 
1e. do I Jote.Unos e do eslomago. é O melhor. 	 Hospital de Anno Novo••• Nova Sorte•••ta::ld~c.:j:&r~:~:ó.e':;':e a~e:~ R. Trajano, 11 Phone 1674 Nuernberg

~~trllO~~~O,::•.eervlço ti humB- "',~509~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ .~~_~:11
.-~_~~~1__ . (Prora. L. Burkhardt 

e E. Kreuter) 

Especial'ista em 6:000$00011. MIIIBL BURBalO ti'l'U1'gia Gemi 
CLINICA GERAL 

Curso de especilização 	 Alta. cirurgia, gyne Muitos outros 
em molestia do Pulmlio. cologla (doenças de •
senhoras) e partos.

Trata~~~~rc':l~~:rno da I 	 I Cirurgia do systema 

premlos menores 
· S· h k SA nervoso e operaoões Formidavel.. . Fantostico...Slem6 ns ( u( ert• ' . BRONCHITE-ATHSMA 	 de pJast1ca.

PNEUMOTHORAX ~ 	 • • CODsultorlo 6 rua TraJa

~~~:~~~~_~_~_~_~_~_~_~_~_!_~_:~~~~I~n~s_t_:_:_:_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_A_~_:_;_~~I_~~~~r~;_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~I 	 Tu~oporl~OOOapenas
· 
Consullas. das 13 as 15 horas. R. Trajano, 11 Pho"e 1674 Telephone - 1.131 

42-P. 610 V - 68 
L
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6 o ESTA~O. 17 de Fevereiro de 1~~':'-

ÚLTIMA HORA 1I ESPORiiVA~ : 
ri~~p~~!~Sos e:ft~~tiVi~~e/!~: 
sados pela importante parti./ 

~r~v~~~ebO!~t!~tã qu~ I bs~rá l' 
l 	 I 

ás 16 hurus no Jram':d)o a ~~ i ' F. C. D. . I 
De um lado, a equipe re- / 

presentativa dos funcciona

\T IDA SOOIAL 1I'1 ' I'ICarnavalescas", 
1-- --, 

Hoje, no Rex 
ABAIXO A GALANTERIA I Noitada do bsrulho, verda-

Oue uma criatura não seja genlil, comprehende-se. Mas qua ~~~'al~j~,t~s fJ.~~a~l~rr~B,é s! 
não queiram que o seja, isso ~ o cúmulo I realizará no Cine Rex, pro-

Varios Cidadãos norle-americanos fundaram um clube que se movida pelo «Professor Mi
denomina: «Asscciação contra o cOSlUme de se lirar o chapéu den- rassú " (Ueraldo de Rêgo Mi· 
Iro dos elevadores». O nome, como se vê, diz tudo. Os socios do 1'8), que até ha pouco teve 

Curso 	 Catharinense de Mudureza 

MATRICULA 
Acha se aberta a matrícula do Curso 

de Madureza, que funcciona á Rua João 
Pinto, n __ 32, das 19 ás 21 horas_ • 

Os Interessados serão attendidos na .. 
séde do referido curso, diariamente das 
15 ás 21 horas. ' 

rios do Thesouro do Estado ; i clube não querem mais prestar ás senhoras essa homenagem, que 
doutro, a que representa 08 1 ainda tem qualquer coisa da galanleria do plSSado. Para elles, as 
do Banco do Commércio mulheres não maIs lhes merecem essa homenagem . Já que ellas 

Ambas estüo bastante em- concorrem com ElIes em tudo, não há mais condescendenclas. Tão 
penhadas vela viclól'Ía ! bom como tão bom I 
tudo r~u':1c per ü!c3.D.çá.-In: e! Ot!alque~ sode que por acaso deixe d~ (umprlr àS suas abri · 

O prodüctü ülltlnceiro des- , 3~çées, ser~ expUlso de clube, s~mm;)rj~menle ! 
~.e .encontro será em bene- ' 
Ilm~ dos tlagellados do AODiversarlos Isr. Roberlo Morilz, dedicado sub· 
CI!!:e. . i Passa hOje o nata!lc!o da exma. dlrector do Deparlamento de Educa · 
~ao os sef"tu'ntes o~ t[ua- d I - rO;o

dros' B"-NCO" _ N ~ .'. sla. . Ann. 
I

Büsco de Mello, espo./,a . 
•• • I • ',. - 1. eom~slO. sa do nosso prezodo contradc sr. .

Ceh~. e Nele\!.,. Ton~', Rubens luis Oswaldo ferreira de Mello che- FAZEM ANNOS HOJE . 
;iO, ~~oOeDng~~. E~\~~:~~, ePr1;;~~_ te do expediente do MO~iepl~ Es· Sra.: Aurea Domlngnes Costd. 
80n: THESOUH O: _ Carva . tadu~i . Srllas.: Maria da Rosa Arêas e 
lho; Telemaco e Boião: Or . . 019a' Peuowsky de Mello. 
lando Silveira e Hittencnrt: Faz annos, hOJe, a exm~ , ra. d. Srs. : Pedro Egydio Hottmann, pIO ' 
Burja' Romulo lIJar 'a l Ca: Maria lu lsa Hottmann, esposa do SI. tessor Nabor R!beiro e Miguel R. d,)
"ulla~zi e C~~lIlO ç, engenherro Wlliy Hottmar.n, sacIo e Silva. 

. chefe da secçao de mách,"as da 50- Jovem: Helio Schlefler. 
O preparo dos c1edade Anonym~ Carlos Hrepcke, 

desta capital. H' d 
Catharinenses Do!ada de um coróção chrislão, on- ospe es 

~o -Correio do Povo", de de sempre encontraram êco as inicia- Esláo hospedadas no Glória-Hotel , 
ontem, vindo pelO avião Con- livas de tundo altruístico, como, por ch.egadas no di. 15 do corrente, as 
dOI', lemos o seguinte: exemplo. a campanha plo·Prevenlorlo seguinte5 pessoas: Julio Paulo Wan 

•Segundo cOI'respondencia dos F<lhos d05 lazaros (em que toi ner. de Porlo Alegre; Alfredo Fer· 
recebida por um dellportista apoiada por seu digno espôso), le , relra Chaves, Antonio Carlos Assump 
local, os cuthal'i~enses estão ceberá hoje. certamente, innumeras ção e tamllla e Miga.el Schnelder, de 
jJreparando-se clllda~osamen. homenagens. Itatahy; V/aor Agulrre, da Lcguni!; 
te para o grande preito nnclO
nal de remo. 

. Os ,(b~rriga-verdes" pre
tendem brllhnr nos pal'eos de 
ski![ e·fo~r. ~üo elles cam
penes nacionais desses typos 
de barcos·. 

o Remo gaúcho 
Porto AlegrE', 17. - Huje, 

na raia dos Navegantes, re
aliza-se o cotejo obrigatorio 
pura os conjunctos que estão 
sendu preparados para a eli· 
minatoria do dia 26 do cor· 
rente, provas essas p&ra a 
selecção .da equipe gaúcba 
que vai participar do grande 
certame nacional a ser re · 
alizado em Março proximo, 
DU Lagôa Rodrigo de Freitas. 

. Manoel Aprigio Cunha e famll/a, da 
Decorre, hOJe. o .nniversario da Guarda; Leonardo Morgan, de Ara · 

e~ma . sra. d. Baplistina Mor ltz, es· ranguá; Plinio Frugoo!, de Jolnvllle; 
posa do nosso prezado conterraneo e Hiran da CosIa Guerra. 

~------------- -'------_.-._._----------

VfI
Nd ! MElHOR! 
Feito por um processo n oVO 

- " é super relinndo! E' me
lhor paro fnzcr saladas, m:lyo
nezas e fritu ras . N ão queima. 
nào fumega - par isso é mais 
c:conomico 1 Mande vir uma 
lata hoje! 

ONOVOOLt~ 

SUPER.:J4A P 
REFINADO 

Gangsters atacam o - I 
Blackstone Hotel 	 ~ 

MIAMI. Florida, 16 - Cin· DI"'T--U:.R .SOES 
co bandidos, armados com , .J.J.J 

~~e~~:~he~:r :s~r~~t~l:i~S sa~ 
cofres, escapando com cêrca 
de meio milbão de dollal'es 
em joias e dinheiro. 

Está com o pé ferjdo 
o 	 provavel successor de 

Pio XI 

VATICANO, 16 - Informa · 
se que o cardeal Francisco Mar-
c"eUi Selvaggiani, com 67 an
nus, e possivel successor de 

iei~leX~;n~s~~ sf~~:~e;d~n~eri:~~~~: 
quencia de urna quéda so(frida 
n3 Suissa, há várias semanas, 

DIZ.QUE.DIZ DE HOLLYWOOD 

Dizem OI annunciol: - "V.nde-se uma ilha no Oceano 
Pacífico. Os int.relsadol dev.rão dirigir ',. ao actor cinematogra
phico Chlrl., Bicklord.. . . 

Chlll." hí oito ennos, compr.ra .SSI ilha , uma das muitas 
do archip.lago d. Sunda, nu cost.. d. Java. Foi durante uma 
vilgem qUI, enthusiasmado. adquirira a ilha poelica, que consi
d.r.va locel ideal pila r.poi.o • sonho. Por muitos me.es o 
terrivel .he-man » .hi viveu , e.pe"ndo pod.r voltar Ireq~ente-
mente la apruivel refúgio. Mts nunca mai. voltou. 

Det.lhe intere'Hnte: - vive nessa ilhl um pequeno grupo 
de notivol; e como a ilh. «.11. sob o dominio hollondê. ", es
... indigonas pagam imposto todol os Innos· E' uma arr.cad. 

çio importante: monta • dez .cenh. annuli,... 

RADIO. - Nu ondas de 19.76 22.00 - Big Ben. A Orches ' 
mt•. ou 31 .55 mlJ., • esl.çio DI- Ira Imperi.1 da B. B. c., sob 1 re

o que possivelmente o impedirá venlry, d • .Londres, irradilr. e,tl genci. d. CUlton H.lliwell. Com-
de assistir ao conclave que eg- noite o leguinte progr.mm. , horl - po.ilores Brilannicos . Ouvertur.. 
colherá o Pepa. rio d. Florilnopolis: B..chy Hcad (Fr.nk TIPP). Suite 

O cardeal Sel\'aggiani, natural 20.20 -. • Um canad.ns. em folkloricl inglc," (V.ughln Wil
de Roma, está enlre os cardi- Londrcs. . P,lestr. em inglês por lil~s) . Ph.nt..ia, Os Ire. urso. 
ais italianos mas mencionados Grlh.m Spry. (Erre COltes). 
como provavel no vo' pontifice, 20.35 - .Hora de dan..r. . 22.30 - Big Ben. Noticiario.m 
~ foi obrigado a permanecer no 21.00 - •Tres myderio cíle- esplnhol e Nol.s Semlnli••ôbr. 
leito ap(,s o enterramento do br••• - 1. O Conde de Slint· O Mercado dos Cercais. 
Papa. 	 Germlin (Aqu.lle que nio mor- 22.45 - Noticiario em portu-

Embora Selvaggiani não pos- re). A '. vezes cu me divirto, nio guês. 
sa comparecer ao conclave , po- em fuer qUI outro. Icr.ditom, 23.00 - Big Ben. Fim d. Iranl 
derá ser transportado á sua ca mll.m deixar que Icreditem que Imissio. 
bine, no local do concIave, e de- Citou vivo d••de lempo immemori- /'. 
positar a cedula. lI • . P,09remm. e.cripto por Jonquil CINE ODEON - A'. 19.30 

As cellas estão sendo prepara- Anthony b..eando-se em d.do, hort., .Submlrino 0-1 n. 

das no terceiro andar do palacio 
.papal. 

Os cardeais declaram que o 
concla~e começará logo que tu-
dos os cardeais estiverem em 
Roma; mas não depois de I' de 
Março, mesmo ql!e estiverem 
ausentes alguns. 

do Li.ul.· Commlnder Rup.rt T. CINE REX - A', 19.30 hora., 
Gould. Apruentlçio de John Ri .Noit. Clrn.val••c••, com o con
chmond, curso d. 1 hn c 1 Conjunto 

21 30 - R.,umo".m inglês do. Regional com .xecuçio de mar
progr.mml. d. proximl semlna. chl' e IImbas carn.vII ••cos. 

21.40 - Nolici..io em inglã.. CINE IMPERIAL - A'. 19.30 
21,45 - Signalhor.riodeGrcen- ho,.., .R.dio R.porl.... 

wich. 

LA VANDO-SE COM O SABAO 

em exiJibição, nesta capital. 
o apparêlbo de iIlusionismo 68 	 15v.-2chamado·A Decapltada-. 

Conta l'á elle com o con
curso de amadores conter
!'~~~~ ,I: 0n~~'OS elementos,I! .. V;I~:~~~l~sc~v"'~~ri 11.m dShO\v» 
~m « 'azz" du o~~:;;~a o por I 

Sel!ão contagas em primei
ra lIudiç'lo marcha ' e cun.

f '" ::i
jçiies carnavalesclls do "Pro· 
lessol' 1I1i1'assú ,' (Corneta de l 
Chifre Pretl'nciosa e Fuz 

como 't!ll faço. - a .segun: 

d:l dedicada á.s .st'nhorttas dai 

Cidade, e li ultima ao d~~ 

mento barbado). . 


Um «regIOnal » orgamzudo 

pl! lo ma iorul ,Jeref!lias cHnta · 

I'á :;ambas do nutro mundu. 


O «speuker» Zé da liaita I 

[ará ao microphone (iovisi 
ve l) a sun «Hora beja !", dan
do todas!).s noti cias do dia I 
de hoje - e tabem as de a-I 
manhü . 

Esse espectaculo carnavalc~cu 
de arromba será precedido da 
exilib!ção óc 2 desenhos. 1 jor-
Ilal es trangeiro e 1 jorna l nacio · 
nal -,. tudo pElo preço unico 
de 2$1)00 Carnavat mais baratu 
sú em Burgos". ' 

Os . blocos e cordões terão 
entrada, ainda mais barata (de 
graça!) si phan tasiados . 

Durante a noitada do Rex , 
sera apurado qual o clube ou 
sociedade ioca l mais sympatica, 
sendo en tregue ao vencedor de 
licada lemb rança. 

Para isso, aproveite o leitor 
este coupon de vóto: 

Co.lpon do ESTADO 

Voto no 

Moreninha da Cidade 
Não bá dúvida que o 1310· 

cu CUl'Olivalesco «Moreninha 

ieue~a~~~h~dO~!tko~~a~~is'H~t~: :....__-.-...._~ -------,;I~~ fJd:dií, e::i~irãoit~: 
~~~~I~ oQ~~~:~ ~~itg.estina a 

Não se trata dI' um grupl
oho arranjado á última 1I0ra, 
sem rei nem róque. E' um 
bloco nascido, criado e .. . 
ensinado no Clube Recrea
tivo e Carnavalesco Flôr da 
Mocidude e, por tanto, com 
as credenciais necessarias 
para dar uma nota de ale 
gria distincta a ess'e simula
cro de Carnaval que por 
ahi anda... 

O 51'. Reinor Soares Ara

~~~ciad~~'~~~xf:a O!~l~~ d! 

«MoreniniJa da Cidade». Gra
t~_____I d d In igna issima 
.. 

RIU, 16_ -A I~p~ensa ,r0!Da 

E\IHI ': I.i.l':ZI ': '" , ,,,,, ""ha, e nfurmu
~ Sl' if\ a!'\ ~lIa ~~ rutUI"; t 'C IIU I) methodo 

' :lItl'X ('li) apc' lw:-: ;) lIIilllll l):'. ~iga-u, e 
s1Ias 111111"..; :::I'rtlo :a i!ln'ja das ::i- llôlS nmigu!, 
II I('~I\IIJ da:-; fllI 'ihol'ps! :\pplic'ado l'om t'o
c·il id;HI,'. Clllt~_\ dll/"<l lima .'i~· IIt(ItHll e mes
llW "", ;;-: ! (:lIh'\ ainda apresenta as cô
n's 1II0d('I'"b,illl", "'.1 mu"a \'indoura I 
j )('I: :1 ( : lILf'X nas {'(l res de sua prcdilecção. 

CUT~X 

Dr. Pedro Cat81ão Clín::~~r~~~iCO' 
das molestias da cabeça e pescoço 

ESPECIAUSTA EM 
OLHOS, NARlZ, GARGANTA e OUVIDOS 

Consultorio: Rua Trajano, IH 

Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas 


'--:4~3---------------V:':'-~1~O--' 

VIDA 	 RELIGIOSA 
A reunião da C. M, Nossa 

~:n~~~~II~od~e~t;~:~a:ie,;áCal:l~i~ 
rinense e não na Igreja São Fran
cisco (como de costume). 

_ Amanhã ás 9 horas, na 1_ 
greja de São Francisco, rezar· se-

na mostt'a-se Indl!{nRdISSlI~a á missa de «requiem., pelo gran
co~ a n?va explos~o de odlO 
antl-fasclsta prodUZida na pe· 
quena povoaçã o mineira de 
Redeyez, ao sul de 'funis. Se
guodo a imprensa romana,lo
ram arrancados os retratos 
d?s .soberanos .e do Duce, da 
blblIotbe,ca italIana, e qu~lma-
dos pubIIC!l~ente nas vizmhan 
ças da bl~llOtbeça, bem co· 
mo varlo~Jlvros. Ta.mIJem nas
sa cccaslUU a poliCia apreseD' 
sentou·se quando os retratos 
e livros estavam em chammas. 

O «P?polo di Roma» salieo
ta ilue "~ssa n?va. <:ampaniJa
antI -faSCIsta COInCidiU com !l 

de e saudoso ponlifice Pio XI. 

Rep esent..l&nter Q . 

Pessoa conhecedora do ra
mo cOl.lmercial procura re· 
presenlações, desde que se-
iam bem remuneradas. In
formaçOes , por obsequio, na 
redacção do ESTADO; en
tretanto, caso uma firma in
teressada assim o deseje, 
compar~cerá ella, immedia
tamente, á sua presença. 

chegada do chele dos Syndl-I ..II!!I_____IIIII!!!~IIIIIJI. l 
catos Iranceses, JQuhaux_ 73 3Ov.-) 

Ultima hora 

PORTO ALEGRE, 17 

Em virtude das [estas carna
valesc~sl o ex.pe~iente das 
rep,!-rfJçoe~ publIcas esta
duaiS ser<)a encerrad,o ama
niJã! ás 1~ ~\lras e so se r~· 
abrirá no dia 22 (quarta-fel
ra), ás 14 horas, 

PORTO ALEGRE, 17 - O 
gral. Àlmerio de Moura, ins
pector do 3° Grupo de Re
giões, ê esperado aqui na I' 
semana de Março_ 

PORTO ALEGRE, 17 - O 
sr. Eleutherio Araujo foi no 
mendo presidente da Junta 
Commerclal do Estado_ 

PORTO ALEGRE, 17 
Parte amanhã para Pelotas a ... 
srita. Ezilda Lishoa, '~88. 
Rio Grande. r . ~~t 

~~VIBaB. ESPECIALIDADEII 
de WETZEL & CIA.-Joinville (Marca registrada) 

POUPA-SE TEMPO. DINHEIRO E ABORRECIM.E~1'O 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:mor-22.45
http:canad.ns
http:progr.mm
http:compr.ra



