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f 	 Dr. VictorKonder 
A88ignala o dia de amanhá o nlltalicio do sr. 

dr. Victor Konder. \ Presentemente no Rio de .1iineirn, ..onde f<:>i 11!OE meses, levarIo por muItiplos que-fazeres ligados á 
sua actividade incansavel de advogado, industrialiso 	MAIS ANTIGO OIARIO OE SANTA CATHARINA ta e homem·de-negocios, receberá ali, com certe
za, as mais caloroaas manifestações de apreço, pois 

Director-gerente: 	Altino Flores naquella capital conta com amizades nobres e 801· 
lidas em todos os circu
los sociais e financeiros, 

ANNO XXIV Florianopolis-Sabbado, 18 de Fevereiro de 1939 N. 7594 desde o tempo em que 
com brilho exerceu o'

l!=J~IOgabinete Negrinl

O CAVALLO E o VIOLI

NO. - E' incontestavel que em situação de illegalidade constitucional 
o cavallo vai de@app!!recendo 
do mundo, tornado inutil e Di· d 
enxotado pela tracção me· ocumen OS queIma 	OS 
canica. Quando todos O!! e 

~~~Ci~O~~:~Jgr~~ ~e~~~~:lf!; Pa:~s, 17 CU:. P.) - Em u~a I mação ac~>nselhand?, em no· 
automoveis e os aviões e di- I r~umao realizada ao .melO me da IImdad~ naCIOnal, 11m I 
rigiveiB forem meios de trans. dia de ontem na e?Jbalxada gesto de perduo d? ~eneral 
porte accesslveiB e banais da Espanha rep?blIcuna, ~s Fran~o ~ a rendlçao .d?~ 
para toda gente, nas cidades srs. Man.oel Aza1l8 e ~arh- srs. Ncgrm e general Mlalo, 
e no interior, que [uncção nez BarrlO~, tl$(tj preSidente mas as sondagens a. respeito 
desempenhará o cavallo') d~s CÔl'tes e I!ue, na ,ausen- e!;D Burgo~ e Madrid foram 
Servirá apenlls para ser co. Cla d~ s~. ,:\zalla, .por f(lrç~ da t~o desan!madora~ que o pre, 
mido pelo homem, que. na Cou~tlt;lIç~O devl8 ass,!ml.r a sl~cnte nao se a~lmou a pu
l~lIropa, ao meno~, é hippo presldencl8 da RepublIca, bhcar o seu appello.. . . 
phagos. ro m P e r a m del'init!vame.n~e O sr. Del. !ayo mSlstm 

Todavia, um país existe, com o sr. Juan ,.Negnn! reJel- ?om o sr. Azana para nad!1 
onde o cavallo nuncll dei:'I:~- tando a suggestao traZida pe- lazer que e~fraqueça a pOBI
rá de ser uma preciOSidade: lo !!r. Alvarez dei yayo de çã? do governo do s~. Ne
a Leltonia. E por que'.' Por regressarem a Madrid p~ra grm,. que está conve~CI.do da 
que, sem a crina de cavaHo, demonstrar que to<!.as as .101'- pOSSibilidade de resistir nal! 
os lettões nilo pOdE'Í'iam man· \!!18 republlcana.s sno so.lIda- zonas do cer;tro e sul. _ 
ter a fama mundial da sua rIas com o che~e II~ gabmete O sr. Negl'ID .resolv~u .nao 
indústria de violinos. Com er. n.a .sua determlDaçao de I'e- entregar a chefIa do lrabme· 
feito é com a crina do pel. 51sbr na zona central. te a qualquer elemento ruo· 
coç~ e da cauda do cavallo ') derado que possa negociar a 
_ e do cavallo branco - PariS, .17 CU.I,) -: Em con- paz.. . 
que elles fabricam os arcol sequcnCIa da persistente ~e- Da Ironteu'a c.he~am cons
do instrumento e têm pratl- cusa do sr. Azanã de assl~- tantemente camIOhoes trans
camente o respectlvo mono. Dar os act.os govername.ntals po:tando malas para a em· 
polio na Europa. Por iS80, e d~ partIr para Mad~ld, o b~lxad!l espanhola ~esta <:a
prevendo que a raça tende a Gabmete .do SE· Ne~rlD s.e pita!. Essas malas vem cheIas 
desapparecer, a Leltonia laz acila em s~tua?ao de lIlegah- d~ documento.s que, de a· Estil triste, mou 8116rl 
grandes criações da «mais dade constltuclOn~l.. cordo <!,om a !mprensa fran- TeDS broDcblte' 
nobre conquista do homem>, A~ que se notiCia, o sr. cesa, suo q~elmados no for- t t 
arim de continuar a fornecer AZllna CSC\'eveu lima procla- no da embaixada. B~ Az com Olse 
violino a todas as grandes ••U•••••" .•••••••••••••1•• 1\ lei de Nosso Senbor,
orchestras do mundo.. 

~~:!e;~r ~rt~r*?~~I:~ : 
-'de haver sof[rido gravemen. . 
~~J:~r a C:~:~ad~~ 1~~~~'J~~~. 
Janil80n voltou á Aüstralill,. 
onde se havia iostallado em. 
1908. Ali recobrou a saúde e • 
fOrça, mediante um processo. 
~: C3{a~ mb~i~~ ~1:s~~~rIoOd~:. 
litro de água do mar e asse· . 
!lura qu,: o ph08phor~ . e o. 
lôdo contIdos nella. t~DIrlCam • 
lIeUI nervos e ehmlna~ .dO • 
le,! organismo os vestlglO.s • 
deIxados pelos gases asphyxl ' 
antel. Mr. Jansson completa o • 
leu systema comendo pão • 
preto, salmão .salgado, ~ouci·. 
nho crú, marIscos e frutal. • 
Na a~tualidade, s!1a saúde é • 
perrelta. AOI 5t;i .an.nos de 
idade, eneclua dlfflcels pro· • 
vai esportiva!! e seu physico • 
causa a admiração dos que • 
o conhecem, tantodosvelhos •
,como dos moços. • 

UM BANCO DE MULHE· • 
RES - Existe em Amsterdam •• 
um banco unico em seu ge
nero: é dirigido por uma. 
mulher e sua clientella e seu • 
pel!soal silo exclusivamente. 

mente foi fondado há uns 
12 annos por certa seohora 
Mender (nome transparente
mente judeu, portanto, finan· 
ceiro...), em seguida ás ve· 
rificações seguintes: a~ mu· 
~~i:i~:rnlls~!s°s~:O~i~I!O a~: 
homens, e frequentemente 
occorre que nos bancos com· 
mun!!, onde oa conselhos sO
bre emprêgo de dinheiro são 
dados por homens, a psycho· 
10iia lemlnina não é com
prehendlda. 

Parece que as previsões e 
08 calculos ~a senhora Men· 
der eram Justos, porqne o 

<; : ;~~II~:~i~~d~e a:~a ;~tglcd:
já ter sido inaugurada uma 
succursal na Haya.

Existe, entretanto, RÔ bano 
co feminino um cliente mas-
cujo, para o qual a direcçllo
fez excepçllo á regra: "é o 
marido de uma cliente, que 
morreu deixando avultada
çODta·corr'ente na casa. 

Ilt 	 • Só te salva o CONTRITOSS!! 

UMA NUV[M Ot TRISTfZA :.Princí~:~=- incendio 
PAIRa SOBRE o CORnçãO DO POVO BRASILEIRO, • no quartel do l' R. I. 

de'/ido á eslallstica pavorosa da mortalidade occaslo- • 
nada pel:! S}ph ilis, que mata em caJa 4 mtnl:ltos um • ra:i~~ l~~te~~ n~ri~r!~~~r h;~ 
Individuo elOl IOdo o paiz. E' preciso reagir. Salvemos • depósito de material do I' 

a nossa geração I • . d I r t . nS~~,-~' • ~~f~~fim~r, ~an~f:~t:~::~ u! 
~ ~~~ • principio de incendlo, moti-

E' o depurativo de conllança para combaler a Syphills • l::~etE~: ~:J:~o::~a. de um 
e o I\he IInatIsm1. E foi adoplado oflicl31menle no • O fogo em poucos minutos 

I!xerclto como prova a requlslr,lIo abaixo • se alastrou no interior do de- I ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;-;;;-_;;.-____;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
blCnlo de lodureto. • p6sito, Bendo necessaria a I ~ 

• Immediada intervenção dos 
l~_I",.(" f'l.J~I•• Ph-_,.""n- Vl1i1.a1' bombeiros do posto do Rea- Dr. Pedro Catalão Clín~~~r~~~co,

t!WJilv.'),l1j I.dllwu.u ww<u>w.1loII • lengo que, ali chegando, tra
- _ "'~..- 2 4 8 2 t • taram de isolar as demais de- das molestias da cabeça e pescoço 


, .;_~~P_ T ta ; • pendencias do quartel, do 10 ESPECIALIST A EM
d ~ • cal de onde saiam as labare. 

} 0.--1-.0 ~ pM'A.U'IlOIlttt<lUl# ~ . • das. OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 
",.,. 'tl~ • "fKl~~ % .....!-- 9/f Minutos depois, sob o com- Consultorlo: Rua Trajano, 18 
. p .'Ih ,. o • bate emciente dado ás chamo Diariamente das 10 ás lI! e das 4 ás 6 horas 
I. _. __ ... . 	 I • mas pelos soldados do rogo, 43 	 V-H 
, 	 • o sinistro foi extlncto. 

-- 9..LL..' J. • . ..-i. 	 ATTENTADO CONTRA 
" ~~~.-...:-.- '9V-- • O prefeito ficou no 

:L:/.f.ft;... 	 MUSSOLINImeio da estrada 
•• SÃO PAULO, 17 _ O prEl-

VIDROS DUPLOS· - .Já se encontram á venda feito Prestes Mala conforme O't I' h 
contendo o dôbro do liquido e custando menos • é de seu hábito reserva as Londres, 17. - govêrno I a lano empen a

20"/0 que dois vidros pequenos. • manhl!.s para visitar obras e se em desmentir que o sr. Benito Mussolini haja 
• melhoramentos ora em exe· sido alvo de um attentado e promette novo 

feminln08. Esse estabelecl- •••1•••••••••••••••••••••• cuçllo na cidade, percorren , communicado official a respeito. 

I f 
« n inilamenie 

menos veridicos)) 
Paris, 17 _ Em resposta ao desmentido com

muoicado á imprensa em 12 do corrente II pUblicado 
por várias agênciatõ, a sra. Géneviêve Tabouis pe!!soal
mente envolvida no caso, solicitou da Agência Havas 
a inserção do desmentido seguinte: «Em resposta ao 
desmentido que me foi inrligido em condições que 
prefiro nrio qualificar, deixo a todos aqueIlcs que me 
fazem a honra di' ler os meus artigos que julguem 11. 
vremente o valor das informações que lhes dou quo
tldianamente há seis annos. Ao annunciar, em primei
ro logar, as posições italianas nas Baleares, a partlcl. 

~:gg~sd~at~~~:~~ac~:c~~:~~~eeíT~~~~a a: Áehv;~:;: 
ga enganei, acaso, os meus leitores'! Enganei-me, a
caso, nas minhas previsões no to.çante ao plano geral
dos dictadores ? Não escrevi especialmente que, no 
dia em que o general Franco estivesse nos Pyreneu8, 
os Japoneses occupariam Hainan ? Não serão os leito
res levados a pensar que os desmentidos silo Infinita
mente menos veridicos do que . as noticias que tentam 
refutar e que, pelO m'!nos, tomo a precaução de nllo 
publicar slnllo sob todas as reservas '1 » 

Nacionalização dos 

nomes estrangeiros 


das localidades 

do interior 


PORTO ALEGRE, 17 
(A. N.) - Foi solicitada 
ao govêrno do Estado a 
nacionalização dlls no
mus estrangeiros de vá
ria!! localidades do in· 
terior. 

A idéa partiu dos runc· 
cionarios da Viaçllo Fer
rea, os quais, collabo
rando na campanha de 
nacionalização, Iniciada 
o anno passado pela Se
cretaria de Edncação, 
tiveram opportunidade
de percorrer o interior 
riograndense, principal· 
mente ss zc.nas de co
lonização. 

Em cousequencia des
sa atitude dos ferrovia
rios, vai ser organizada
uma com missão pró-na
cionalizRr.ão dos nome8 
estrangeiros dados ás 
localidades. Edsa com
mlsRão, entrando em a
ctividade, dirigir-se-á ás 
autoridades federais e 
estaduais e a todos os 
ferroviarios do pais, so
licitando apôio para a 
consecução da idéa. 

cargo de ministro da Via
ção. 

Mas seus conterraneos 
não deixarão, por igual, 
de relembrar a grata e· 
phemeride, pois, reco
nhecem na personalidade
inconfundivel desse Ca
tharinense illustre uma 
das figuras mais altas 
que já passaram pela ad
ministração estadual, vi
talizando·a, engrandecen
do·a - e honrando·a. 

Honesto e laborioso, recto e severo, sem dei
xar de ser enternecidamente humano sob aquella 
apparencia de fria innexibilidade - chocante para 
os que delle se approximavam pela vez primeira, 
- pôs, sempre, em todas as funcções públicas que
lhe foram confiadas, o sagrado empenho de bem 
cumpri-las, como simultaneos imperativos da cons
ciencia e do patriotismo. 

O que elle fizera, como ministro da ViaçãO, 
realizando em Santa Catharina ohras portuarias, mul
tiplicando agências postais, alongando linhas telegra
phicas, elevando a antiga administração dos correios 
á 1." classe e honrando aquelIa pasta pela maneira 
surpreendente com que a occupou, tudo isso seria o 
bastante para impô-lo á nossa admiração. 

Deslocado, pela mutação do scenario polltico, da 
actividade administrativa para os emprehendimentos 
economicos, revelou·se o mesmo cidadão operoso e 
esclarecido, cuja inteIligencia e espirito de iniciativa 
têm proporCionadO ao nosso Estado consideravel 
impulso em alguns dos sectores da riqueza pública 
- no commércio, na indústria, na agricultura, na 
colonização, etc. etc. 

Bem poderia elIe, si quisesse, abster·se das can
seiras e percalços que tais labores naturalmente 
acarretam. Tão grande é, porém, o seu amor á bc.a 
e formosa terra catharinense, que não pensa em cru
zar os braços, sinão que cada dia sente mais arden
temente latejar-lhe no espirito o desejo de vê· la 
progredir e engrandecer·se, para orgulho de todos nós. 

Pela data de amanhll, pois, .0 Estado» antecipa 
o seu cordialissimo parabem ao iIlustre e prezado 
Catharinense. 

Sôbre OS abismos polares 
MOSCOU, 17 - O quebra-gêlo sovietico «Sedov» achava-se 

ontem a 120'33' de longitude éste e 85'õ~ de tatitude nor
te. Esse navio, Que já percorreu 1.500 kllometros, desde 28 
de Agosto de 19::18, encontra-se actualmente sôbre os abis
mos polares, onde as sondas não conseguem atlingir o fun
do dos mares. Si não houver deriva, () .Sedov~ dever;\ at 
tingir o parallelo 86, dentro de 2 a 3 dias, no maximo, ba
tendo assim o recórde do ePram», para o Que bastam ma
is cinco milhas de avanço em direcçlio ao poto. 

do ta~bem os bairros para Uma versão não official diz que no dia 14 
InvestIgar sôbre as suas ne- . b t V' N' .' 
cessldades do ponto de-vista um homem fOI d~sco er o na la umanctana, 
urbanistico. em atitude suspeita, por um dos numerosos de-

O governador da cidade tectives que guardam a residencia do «Duce», 
ante-ontem,. ~mbarcou no au- pOUCO antes de este sair de casa. Interrogado
~~o~el ~~t~~~~ta~' f:i

óm
;::: pelo «d~tec:tive:t, o individuo s~speito desfechou-


Santo Amaro, proaegulndo lhe dOIS tiros, tentando fugir, sendo, porém, 

pela rodovio que vai a S. preso. 

Bernardo. No meio do ca Acredita-se que o preso seja um demente, 

minho houve um desarranjo saldo recentemente de um manicomio proximo

no motor do carro. O moto- a Roma 
rlsta viu-se impossibilitado _iiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõ'iiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiõiiiiiiiiiõ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiõiiiiiiiiiii.
de consertar o vehlculo. Nilo 
havia soccorros nas redon'l D J d A J OLHOS OUVIDOS 
dezas, nem havendo signal r 010 e riu 0- R Z· 'ARG N ' 
de casas. Com Inalteravel • 	 NA I ,G A TA 

t~~a :~~~~ouo p:~iett~:!~~ E,peclalilt. c/o Centro d. Seúde - ,.",I,tente d. prol. Senton 
te a passagem das horas. I CO}lsullaS dlarlas das 4 as 6 1/2--Rua Vlclor MelreUes, 24-Tel. 1447 
Perdeu' o almôsso e toda a .~;:;;;~~;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;~~;;;~~;;;;~~~;:;;;;;;;~
Bua tarde de trabalho. Só- .;;. 
mente ás 16 horaa ê que IUI181 III 
surgiu na estrada um auto- Of- lllinia TlnfaS - • •a.11I 
moveI. Foram. entllo, toma
das provldêncla8, chegando Cirurgião-Especialista AsSlslente' dO prol. Sanson 
o sr. Prestes Maia á Prelel C_I'" dM 10 ,. 11 ••• 16'. 18 - Joio Plnlo, 7 10b. - T.I. 1456
tura, depois das 17.30 boral, I ...________________--_.......J 
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i 
.. , o ~8TADO--Sal>bad() . ' tHde Fevereiro de 1939 

Mio ha FERIDA que resista I 
ao uso dil I" 

Um lerrilorio que não póde ser occupado não 	 . ~~~~~?.g,~!~g~s~~.!,~ 
Nao ,"nfomdi. ,"m, pom,d. '"""'m d. Ca'..,.". 'I

Pertence permanentemente a ninguem Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 
Ilharmaclas. 

Berlim, por via aérea (U·1 sido enconlrados novos usos Inão póde forçar a outra a com-I a permanencia».
P.) .- llf!! desme.ntido omciall· para as fôrças aereas, o autor bater, «ninguem pôde evitar que O cel. Foertsch conclue: "Só-, Depositarlo nesta capital: PIlARM_ STO. AGOSTINHO 
alemão a !he_orla segundo a classilica, nã.o obstante, a theo- o inimigo, quando o dominio dos men.te uma resposta púde resol 1 Rua Conselheiro Mafra-16 
qual,. na. OplDJaO de um gene-I ria do general Douset de «exag-I ares deve ser conquistado por ver a pergunta: -Guerra aerea 
ral Itahano! ~ guerra futu- gerada e mal calculada•. Accen · um combate, leve os seus ata- ou guerra lerrestre'>>>: e essa res-I'---------------- 
ra ser~ decl~lda unicamente tua que, justamente como na ques para outra região. E não !posta é: cGuerra aerea c guerra 
pela força acrea, está conU- guerra mwat lima das partes ha hegemonia aerea que possua terreSlrc». I 
do no livro 'A arte da guer- ---..----......:...-----'-.'-------'--'----------- 
ra de hoje e de amanhã., do I \ 
coronel Hel'mann Foertsch, 
pertencente ao estado-maior 
alem!!o. 

du~an\i:r~, m~~edeaC~:~~~~r~ 	 Diga isto 
[oi ligeiramente examinad<. 
pelos jornais. Rebatendo OI 
argumentos do general Dou a 
set, de que a fôrça aérca 
poderá vencer obstaculos in
transponiveis á infantaria e seu Marido 
atacar o moral dos civis, bem 
como as indústrias e as com Quando scu marido esti"cr scm a~tile e se sentir indi.p0i;to ou adoen
municações tias tropas, o co tado, com f'mpaChamenlo, peso, dor c outros desarranjos do estúmago, a 
ronel Foertsch sustcnta a tbe  lingua sujn. Jnau gostu na boca de manhã ou durante o dia, peso, calor c 
se de que «um territorio que dor de cabeça, tonturas, palpitaçücs, nervosismo, falta de ar, su focação,
não p'Óde ser occupado não opressão no pci to Ou no coração, certas doenças da pele, queda dospertence permanentemente a cabelos, mal estar depois de comer, dores no corpo ou lias articulações,Dinguem•. 

preguiça e moleza geral, dores, colicas e outras perturbaçõcs do ventre,
Attribue-sE aspe cial inte do figado e baço, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade

rósse ao livro, porquanto, de vomitar, prisão de ventre, mau halilo, indigestão, arrolOS. gazes. diJ(aembofr. li theoria do general 
lhe que todos estes sofrimentos s5a causados por substancias infectadasDouset ten ba sido contestada 

várias vezes nos ultimas an e fermentações toxicas no c.tomag') (! intestinos, e que use Ventre-Livre 
DOS, quer na Alemanha, quer sem demora. 
em outros países, era clara Ventre-Livre evita e trata todos estes sofrimentos porque faz muito 
a predominal1cia da fôrça bum ao sangue, figado e baço, tonifica as camadas musculares do estomago
aérea alemã sôbre todas as e in testinos, e os lilnpa das substancias infectadas e fcrmentaçõc:i toxicas,
competidoras - fôrça Ilssa que tão grande mal causam aos nervos, ao ccreuro, no cora~·ão, rins e a 
que, no caso dI> França, a todos os orgias do corpo.meaça o exército, e, no da 
Inglaterra, a esquadra 
O que permittiu ao Reicl! im Lembre-se sempre: 
pOr 11. vontade por occasião Ventre-Livre n[,o é purgante
da crise tcheca. 

De facto, a publicaçào do li. 
vro do coronel Foertsch permit Tenha sempre em casa 
te acreditar que elle nâo contra alguns vidros d" Ventre-Livre 
ria o ponto de-vista militar ale 
mão. Admitlindo que, da guerra 
mundial para cá, a aviação ca
minhou a passos largos, tendo' 

.................................u••~ ! 


I r 	 111 ,i Equitativa Terrestres, Aeddentes l i Dr. Saulo Ramos 
He Transportes S. A. I. Ex-a~:I~::~il?o:~~~~ssor 

Rio de JaneIroI Eapeclalllta em Partos, Mo• lestlas de Senhoral - Uro-I Capital subscripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 • logla -;e~~~u~ea~I~~~ Appa• 	 .1 CODsultorlo Rua Joio PInto, 7 

• A I 5 	 Telephon8 - 1.641. 
• mais só ide garantia em eguros - • Reeldencla: Rua VI800nde deI RIO D EM~t~:N E I R O 	 I :ur:~Preto,~~~~II~ Telep~_1Os Hepu~licanos~esafiam 
•• 	 Avenida Rio Branco n. 125 : 

• 	 os Nacionalista. para o mar
• 	 (Edlficio Equitltlvl) 
•• 	 .._-_ : PERPIGNAN, 16. - Os con- Cervantes» e «Libertad-, cada 

selhelrod da de[esa republi-I um com 7.795 toneladas, ar•• S E G U R .0 S: 	 cana desaliaram os rebeldes mados com dez canhões, qUli 
•• Incendio--Fenoviarios--Rodovi.rios--M.ritimo,.-Accidente, Pessoais e. Tmlta Ilrmoa de IUCCNIIO 	 para deslocar a batalha pelai tro canhões anti·aéreos, e 

do o melhor I'eclame_para Espanha meridional, de terra doze tubo~ lança-torpedos; 

. • preferir JUVENTUDE para o mar. I «República., com 7.450 tone· 


•• Accidentes do Trab.lho - Automovies - Responsabilidilde Civil. ALEXANDRE para &n - Os republicanos, chefiados ladas, armado com 15 canhões 

• tar 8 esnbellear _ oabel- pelo ministro da marinha, Mi- navais, quatro metralhadoras, 

• • :--.Ex~do.ea:"'beUe:, chel Buyza, e pelo gal. Mar- quatL·o tubos lança-torpedos, 

: Agentes ge~ais em Santa Catharina: e eYitaJ! • calvlcie. Faz 	 !~I~~a~a::e~á:r~d~oavne:~:~i~~ ~o~~:~~:,z ~~!~~.~ C~~m4.7~f 
• "oItar , . • uturil oa ram que estão promptos a canhões, 4 metralhadoras, e• MACHADO & CIA • I)cabeIlol ~ combater os rebeldes no Me- dois tubos lança tOl'pl/dos;dez•• • • ~~~~d'e.~ 	diterraneo, ao largo do últi-I torpedeiros: «Sanchez Bar· 

contém "l1li de mo terrltorlo costeiro que i caiztegu., «Lepanto>, -Cher
• • t.a resta em poder dos governis- ruca», cAlcula Galiano., cAI· 
• Rua . João Pinto, 5 .-. Florianopolia • p.:~.~_tas. As estallsticas omclals mirante Valdez., .Almirante 
• • __~ governistas lixam a fôrça da Aotiquera., «Almirante Miran
• Ambulatoriol proprioJ possuindo as mais moderna.. .' frota republicana em 3õ na- da>, «Gravina Escano» e «Jor
• • o .J !i~S'd~~c~~~~?cte~ ~r~z~~o~~f: y.~Ju:~ne~lá~:~'do\~dOt~r:ee 
• e perFeit.. insteU.çõe. • 	 dadas, inclusive 2 cruzadores; deiros rapidC's. seis destro

• RCiANIZ Çl D SERVIÇ MEDI MODELAR:I ~==~~~==~I~:!ell~~~e~~~~!\~i~~~~~:~~ ~e::in~~. porta-aviões, 13 sub:• O A O E . O CO . ..I~ 	 estran aincontavel de navios Os mesmos circulos ddo· geiros a seu serviço» seguinte estatistlca da frota
Ântenor Morais O ministro Buyza informou, nacionalista: Dois cruzadores: 

Ag-nt-. ... R-pr-.-ntant-. -m todas a· . prlcncl'p"'lco& de Cartagena, que foi con- «Canarlas», de 10.000 tonela-I

.. • • • ... • ~ a '" Ci rurglão-dentistl cluldo O curso Intensivo de das, armado com 16 canhões, 

·dad-. ·. do .Bra'I'1 Trabalhos modernlssl- adextramento dos marinhe!- 8 canhões anti- aéreos e 12 ;
cl • mos. Pontes e dentaduras ros governistas, accrescen- tubos de tOl'peJos, e .Almi

anatomicas, em todos os tando que todos os esforços rante Cervera», de 7.875 to
·d mat rlals adoptad'os para provocar levantl1s en- neladas, com dez canhões,I
PIr. seguros de VI a: e HORARIO; . tre 08 marinheiros republica- quatro canhões anti-aéreos,

A EaUITA TIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL Das 8 ás 11 e das 16 falharam e o equipamento doze tubos de torpedos; uma 
ás 18 horas. governista está modernizado torp\ldeira, «Velaso», de 1.169 

.ri M I h 6 e em condições. toneladas, 6 destroyers, 11
Fundada em 1896 -Reservas acc.umuladas mais de. 5 O.-000 contosJ Rua r. igue in o, Os clrculos do govérno dls- canhoneiras menores, 2 na 

criminaram auim os navios: vios escolas e 2 lança-minas. 
~•••I. 23 ••••••••••••••••••15v.·alt.-12... 71 v-28 quatro cruzadores: «Mlauel 
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}:[ole~tias d:~ rins-:. COl'~ãO 
o TONICARDlUM toolco dos rios e do caraçBo limpa a 

bexiga, 08 rlntõ, U8 nej)h it c ~· . are ias, collcus ron8t6~ augment8 88 
urll..... '1'Ira a8 incn,,~ões doe pes e ro.to, bydropéh s, I..lta de 
ar, plllpituçOes, dôres do coração, aéthlIJij, lJ:onchlte aslhmatlca, 
arlerlo-sclerosc. 

Remedio8 das senhoras 
E' o t~olco utero,ovllrio SED.>. NTOL que reétltue a Ea ude 

perdida: pela aoemia, pa!lidEz, m p- gt o; za. [l1stlo, nôres brS00I18, 
regulador doe visito", ccru da. OOé OÇ". dO utero,ovarios, evita 
u bemorrbagille, antes e depois do p~rto; contra toda8 a8 eoIer· 
mldades das 6e~bor... de quulqu" r hJade . 

Lesões do coração e asthma 
Use a CA CT USGENOL Espcci!lco do dr. Klog Palmer, 

oootra bydropslas, pé. luch . dos, l./ta de ar, palpltaçOos, b~tl· 
menlo da8 velas e arterla., IJ.-ounchlte asthml1l1cs , Iloeurisma, 
.yphllla e rbeumatl&mo, lei ô<s, cansaço, IHlu8S eocassas e dOIes 
no corsçlo pootadas n08 rln. e inchuções. 

Aos fracOí-J e C0nvalescentes 
Devem usar o STgl\OLl NU, Que riZ eogurdar, Bugmeota O 

vilor do. nlUsculos e d08 n"rvas. 1'0,blec" o sangue oa~ pes
80&1 Boomlclls Evita a IlIoerculo.e, c icatriza 08 pulmões doentee 
com pontadas, tO""". dores no peito e II IlS costas, pernRs Ir. cn 
IlDlutI 8uj~ . \ ura a nl:uruoSthenla , o Uctmn mo e a oysvcpsla, e a 
convalescença é rapida. 

Syphilli:õ; - Pt'llo - Rheumatismo 
A SPIROCI\ ',TINA (EI x lr de Cdroba) do s8bio dr. WlIIlam 

Oreen, cura m.leollss do ""Dglll' byphiliF, C( z~m8S IIIJIlores, 
darlbrol, espjnb ~ 8. " l tl t llltt. f, purgaçõ,'s, ferlds @, cuncrop, etlcro
phulae rbeumatlsl1lo. Uoico de./>ufativo qlle limpa o corpo, tODI
Iloa e eogorda. 

DeposItarias. toda s lU; drogarias de Süo 1'~1I10 e Rio. 

ASSENHORASDEVEM USAR 
Em sua toile!te inlio ,!) H" :J, e nt,~ o MEIGYPAN, de 

II'rande poder bygit·nic". e .' ntr!! moies'ills contaglo~ns 
e luspella8, IrritsÇrH'1l v'; g 'llu!3, corrinHnto!', mole!· 
tia. u\ero'Y dglilRis, me:,He.; a tulÍ,) sOltfl de doenças 
locais e grAnde pre.scrvativJ. ])r,'g,;ria Pil(.h~co, Rio. 

M(,U AMiúO, P(~R~ T055(S tO 
SÓ ~CONSnHO UM IU.MU)io, 

EXCELENTE TONICO DO~ PULMO[~ 

Dr. Joaquim Madeira Neves 
Medico - Oculista 

"ormado pela "acuidade de MedlclDa da Uolvcrsl4ade 
do Rio de JIIDelro 

TratameDlo clinico e olrurll'lco de todal!l ai moleltllll 
dos olboa 

Cura rapida para as mulheres 

'fracas.magras.nervosas 

eesgotadas ! 
Como esta enorme planta 

do Oceano Pacifico suppre 

de IODO AS GLANDULAS 

DEBILITADAS e proporcio
 Durante a convale1l<:ença, 
na novas energias e um os alimentos precisam ler 
augmento de peso de 2 substanciaes. appetitosos 
kilos em 1 semana, sem e ct~ r~ cil di~e~tão_ A!! 
o 	 auxilio de drogas! sopas, mingaus e innu

meras sobremesas que se 
Etll IIU\'UB ctlpCTlm,n s pu ra llI il ha r t:S 

de IIlllllu'rc.; e tJ1)m ~! u s fr;~c lj~, pall i · 
 podem preparar com a 
dus c " rnag:ros d e> llas~( 'Il \' ; I" , " 11m r.lIAIZEN'A DURYEA. 
;; ç~' ;; .. ]<O j"" iH'l,' '''l UI·jk~ I.: lIja~ \'lIcn.:ms 
~: t: ...~ .. thl"l!lI c.,1II II C XCi ' ''~1I ' :(' I n iba

reunem todos esses re.. 
1110, e Sl! lOrllarU!lI rad ! lI! c n li ~ i rnlll n ' ls q uisitos, proporcionando 
c ~e lll llrc indlsptlst lltl, .\ H ' i c lI('iU Ilflirl1lu aos convalescentes, sen
4 uc I1 pl'illcipuJ t ',IlI '-;<! t l c,.~t <; lil : l ll i h '''l l ;t· 


~ í'll' S ti l' l' ~J.:Otl1tl1Cllttl rt ·,. if!C 11 11 F,\I.TA sivel a ugmcnto de appe 

UJ-: 101)0 ~ .\~ lil..\~()rl. :\S, <lII IIUr10 tite e um rnpido resta.. 

~" 'mjhllH'ciolla J\\lUa l ,,,"lt' III ' , r nli:l \(,Jl to 

01\0 Í:> upruH'itllllu Ilt' lo t )I' I! HllbUltJ , E,) 
 bekcimento das cnerv;ias 
rl'sultt\ tlo d i""u é u ca n';;II','o, li 1I111 ~ 1· 1:i'. lt, 	 perdidas. 
• 	 lrrittlf.l llldUllt', u 1'~;':lIlu au.'l,t(l! 


A Khmdu lll mais illlp(lttante --11 


I 
I tjue cootruljL 1/ pel'>\l clI\il.. lillndl' - •

11110 111\ 11", Ill'C~c illtlÍl' d e umll Cel'~L t!I)SC 
tl P. lotlo _ de [O llO :-t XITIL'\I. , A :-iS!  GR!\TIS! _ Peça-no. 
~III.A \· EL - 111H' tuio elCVI' :-l'f c Ull fulI 	 um exempla r d o n O$'" novo 

-I 
J tJ u l.OlH .:; ,. iüJ,ud"" , llJuitas \'':,'=I'S livro ., R eceitas 
\UXiC{)H,l:iÓ ti t\tü;ruzunt/ooorl!lInJslllo colU de Cozinha ". 
ti qualltlthltle cl t" iod o tl p. quc lIe Cl'Io~ i tll, Htlu l' l\Ulh:rt I-'t't'ttalu!l!!'õ. ,19 Corn elIe torna-
é IlOloSh'l'1 IImntc r pL' r~e lto \I Cl lllilibrio UII) II ~' ,I ala' in, 3e POSSiVd! o
du Ill('lubulislllu -procl'''~O l)b~'liitl l l)g ic (J preparo d e d e-pf'lu quul Ol'l a lilllf'ntol!! d ij.!'ll ridos FI' l rao~


forOUlm em Cllrtws t! mtlsl~ t110S rijo ,; , t! 1ll liciosos e vuria 
.U\'tl~ forças t! 1!Il(' rgias, dos p ratos.
~náIu.t 

I'ora V, S , o blcr 11 IODO XA'!'l'H;\ 1. 

. IU rúrmu c IID\"('nil'n (C', concco!md tl. c 

a&slm illl\"l;ol - (ollll' \'ikclp .- hoJ (· r ooo
 ~~ ~~!~~:~~~ l:;I: ;~S!~u ;~!;
nhecidfl, ulIh'c r:mlmc ntc. cumo 11 IlItlls VIKELP 

Rcmctt.a·m c ORATIS o Ko.I livro. 

40---_··_------------.......;,;:.:..:....--1 

"OM~____ 

lNDlRt:ÇOI_ _ _ _ __ • 

CIDADf ,____~ 

ESH.DO_______-'--
o CASAMENTO E O FISCO 

E' o Brasil a patria dile- entre os CODjUguPS, consti· ante ·nupciais, indispensaveis, sal 

cta da incohel'en cia e da . tue o regime mais garanti- vo reduzidas excepções, á insti
 ~ROCURE O-NOME "OllRYEA"contradição nas leis. Não e- :dor do pat"imonio da fami· tuição , da separação de bens. 

E O ACAMP~MENTO IHOIOxiste Dação outra cuja le· \lia, notadamente no que res- I E' com effeilo. apenas, de 
EM tAD.A PACOTEgislação oHereça tantos dis' peita á preservação dos in· 1 reis 100$000, essa tributação, á 

parates, - escreve o "Cor· teresses da prole . Não ha Iqual se accrescem, seja dito de 
reio da Manhã». Entre mil ·discrepancia neste particular passagem, 84$000, de emolu
delles - diz o matutino ca entre juristas, succedendo mentos aos tabelliães, perfazen 
rioca - um há, que fere a mesmo que, em certas Da- do, portanto, uma despesa de Quer ser feliz 
vista, dada a sua extraordi· ç(jes, jUl'i<licamente mais a· !8 ~ $OOO, a onerar todo o casal Em negocios, amores, ler sor
naria actualidade. Está, com dilmtadas, coma na Italia, de brasileiros, que pretenda as- le, saúde e realizar tudo que 
eneito, o pOder público a por exemplo, não é ndmitl i· segurar aos respeclivos conjup;es deesja? Mande 1$200 em seUos 
legislaI' no sentido de estio do outro l'tlgime nos consor- e á futura prole o gôzo Ilessa e escreva ao prol. Omar Khiva, 
mular G casamento, barate· cios. garantia, contra as vicissitudes Caixa Postal, 3407, Rio de Ja
ando-lhe os gastos e até pre- Entre nós é precisamente o da sorte no campo economi~o. neiro, que lhe indicará o meio 
miando· o, pecuoal'iamente e contrário a succeder, mito gra· A exorbitancia dessa taxa, que de obter triumpho, prosperida
de outros modos. AO par dia· do a or ientação do Estado No· nem deveria existi! num pais de, lortuna e saúde. Não hesite. 
80, o fisco encarece o, e co· vo em lal assumpto. E para pro· que adptou a politica social em 
mo!. .. Sinão vejamos. vá·lo basta attentar para a ta· vigor, como succede entre n65,1---------- 

E' facto que o instituto ju. xa do sêUo, com que o fisco dispensa qualquer commentario 
ridico da separação de bens, brasileiro grava os contratos supple::Jentar. o dr. Djalma 

Moellmam 
communica a seus pre

zados clientes e amigos que 
estará ausente durante lo

do o Inês de f evereiro 

Nenhuma joia 
VALE MAIS! 

Aau•• como aaphlra. ou ••rd.. co
mo ••m.ralda5. ..u. olho.. 540 o 
.e... maior Ih••ourq. Cona.r.,...o• 
• empre limpido.. &adioa. \Ualldo 
dlarlamenl. alquma. 'lQUaa d. 
Layolho. 

I	v~::.1 m~~~:~~~I. 

installa OS «quadros.. 
para os mesmos. 
Preços modicas_ 

Rua Joio Pinto, 14
Serviço garantido 

CurlO de aperfeiçoamento DII especllllldade, com o dr" 
Poulo !"lIbo, DO Servlç.;> do Prol. David SaDsoD, DO HOI!I VENDE.SE ;~1~1:3~

pltal da "uDd1lÇ60 Gllffr~t-GDIDle do Rio de Janeiro oom lOS metros de frente, por
Complelll IIpparelbllgem pllra eXllmes de SUII especllIlIdade 800 de fundo, situada na ci

Eleotrlcldllde MédlclI, CllulclI Gerlll dade de Blguallsu com duas 
CODsullll1!l dlllrlameDle dlla 16 6s 18 , caias pequenas, caresal. gran-

CONSULTORIO Rua Jolio Pioro 7 sob. Telepb. 1>4M ~: C::~:J~~a~~-:-!eemc~:a~ 
RUIDBNClA: Rua TeDeDte 8111'8lra 1í7 TELBl'B. 11121 dr.. Fulvio Aducõfr' rua João 

Plll'o, 18 (Iobrado). v-66 

v.-2 
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4 	 o BSTAD.O;...Sabbado, ]8 de Fevereiro d~ 19j9.....................................,
_ 

OR. D1BLMR MD6LLMIII · 	 - .: AIS 	~lA 13J S : 
Com vf~Hcz: nc! hO~~1Idll!• Acons.elham08 o afamado LOMBRlCOIDE IND"NO de Sar- • 

europ~u~ 
• mento Barata, ,professor de P~a~itol()gta da Fac~dad9 de Me- • 
• di~ina de Port.o Alegre. E' lnfalllveJ na expulsão de vermes, • CLINltA MEDICA UI 

OERAL• tal como lombrigas oxiurus, ancylostomus, etc. 30 ancos de _, 	 Con~ullas da8 10 ás 12 e 
• U80 têm demonstrado a sua efficaoia. • 	 das 16 ás 18 horas 

INSTITUTO DE ELETROCAR· 
llIOGRAPHIA CLlNICA 

: D J; P O 5 1 7 A R lOS: : 	 Curso de aperfeIçoamento em 
doença. do coraçllo ldlal!no8
tleo prec!80 dao mole.tlaa 08... 
dlacs. por tra~d08 eJeclrloos) 

CLl~~SA~EDORJ~~t~DO
NERVOSO 


GABINETE DE ELFoC'l'RO

TERAPIA 


:up.CARLOS HOEPCKE S/A-flo.rianopolis : 

Ondilll curtas. Raloo altra· .. lo
letas. RIIIos lolra-vermftlbo. e 

I 
SANGUE! SI_SUEi SÃiiGb~7iI 

Electrleidude médicaCarlos Hmpcke S.A. 
SI NG·· U E N O -L I LLOYD BRASILEIRO Labüratorlos de fiilcrosco-

H I "PATRIMONIO NACIONAL» pia e Aná!YSIJ8 Clinicas
Matriz: FLORIANOPOLlS 	 Exames de sangue p"ra dIaLINHA ARACAJU/PORTO ALEGRE íPal'a o Norte gnostico da tlyph1Ua (rc:tcçõesFiliais em: Blumenau, Cruzeiro do l:)ul. Lages. de WIl8sermliun de Hochl

Laguna e S. Franclsco-Mostruario em Tubarão (For.ula Alemã) ~fD~~~b~g6fy~T~~ra~~ r~ulL~~, q~ar:~~~r~~L'CJ>E~I~OL~~: T1U. Kabn e Saebs ZorgeJ 
E' o uuico forliftcaoleno I LINHA PENEDO/LAGUNA: «MURTINHO. e «MIRANDA » DlaguotiUcO do Impnludl.mo. 

muudo com S elementos LINHA HIO/LAGUNA: .ASPIRANTE NASCIMENTO». ~l~~l;:m:d:~~::'.:'?r::~~~:.
lonlcos: Phosphoro, Cal- I TUTOYA/FLORIANOPOLlS de Aeeboln Zondeek. parll dla
cio, Msenialo, Vanadalo, F R E T E S O E C A R G U E I R O S &~: s~ee:~ d:~~;~~e~l:elc. Com o seu uso no fim 

quldo racblS'aDO e qualquerde 20 dias, nola-se: I PROXI/lHiS SA10AS: pesquls.. para elucldaçlo de 
_ l ' - levantamento ecral I NORTE: " . dlllgOO.tIC~8. 

des fôrçss e voiia fmrnedia- I . ASPIIL~NTI~. NAS~IMENTO: um ~ I 110 . corrente para rem. Machado,6 
ta do appetlte; IIta)ahy, S. l' l'an cI~co, Sanlos, Angra dos ReiS e Rio de ,la- Teli, pbolle 1.195 

2'--Desappereclmeoto por nelro. FLORIANOPOLIS 
completo da. dÔles de r.a CUBATAo: dia 24 para Paranoguá, ~Antonioa, Santos 
beça. inaomI1la e Ilcrvoilh· Rio de Janeiro. S. Salvador, Hccife, Macáu, Areia Branca:! ~~~~~~~=~= 
mo; 'IAracaty, Fortaleza. Camocin e Tutoya. ! Vende-se uma casa 

3'-Combate lad!cal da COMTE. CAPELLA: dia 25 paru Púranaguá, Santos. Rio há um auno construida, si-
depressão nervosa ê do eru· Ide . :Taneiro,. yictÓl"ia. Caravellas, Ilhéus, S. Salvador, Ara- tuada a rua Piazza (Estreito), 
I1'IlIIIreclmeolo de ambos O~ cajU e ReCife. com 450 m2, tendo água e 
sexos; 16ssa sanÍlarill. Tratar á rua 

4' - Animento ele peso DEFENDA OS SEUS INTERESSES. DANDO prmFEREN- ITiradentes n. 3, Florianopolis. 
variando de 1 li õ kllos; elA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. ! 47 30V-3 

O SanEaenol ~ IImatilrau
de descoberta 5c1~nllflce. -· Vende se ou aiuga-seI 

Oplnla d 	 d ~'II ~I si'"' .I Vende-se ou aluga-se a Cigar- ..-,...". _0 o ;. ' .F. 0_. _(l~ ; Agilncia-RuaJoão Pinto, Armazem - Cais Badaro, raria " Rio Branco», bem co

-------~~-=;~,;:=:,;::::.~=€;2j:=-~~~,...-=I? res d~C'J5h , ; 9 - Phone 1007 12 - Phone 1338 nhecida e afreguesada, annexao
Vendas em prestações-Garantia de 4 annos ~~	 =----------- ao Café do II~~~~~~~~~~-"'" I :....--------	 mesmo nome. Tra-DOlS moaelos (de 90 e de 120 litros) I1 tar na mesma. 
ambos de uma economlG surprebendenle, polsl ,m 24 20v-SNas feri das, H. C. DA COSTA -- Agente 96boras consomem menos energIa eleclrlctl do que um mesmo de mão ----------_~____ I ______------ ferro de engommat em 2 boral de serviço. caracter, ecze .. 


mas, espinhas,

Mantemos em depósito toda.s as peças sobre- e no hygiene 


salentes e mesmo mecanismos completos. !~n~~~:s dl~son~~; 	 ELIXIRDE 
corrimenlos. fio· 


em casos de duarranJol. oa proprlelaflol serão allen res brancas, 

elc.) 	 "OGUEIRAdldoll Immtdllllaml.!nll.!, um necenldade de aguardarem 

a vindo de peças ou devolverem oa 'refrlgeradorts para GYSA 
'é sanlo remediolerem oonserlado3 em 360 PlIulo ou DO Rio de )lInelro, · I.b. : RUA PROf. Al· 
. FREDO ~OMES, 9 · RIO 

PUO (ORREIO 8$000 

MEDICOS E DENTISTAS 
R,gi.lrem RUI diploma!, ne> M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. Sandalia~F. C AS T R O 

ru. Mexico 	n." 164 10.0 
..I.s 101, 101A - Esplanad. 


do Cllt,lIo - Rio d. Jan,iro . 
 de liras 
para verão TRONCOS FORTES

Informações gr.tis - Remetll lillo. 

o NUTH10N ~ para o Para qUft 05 !tomeu:. se 
corpo h umollo o que a lOl uem \'iQ'::lIO~(lS . q ~lo n<.h.}

de 	todas as ticiva é pOIO as OI'Jotes . tambrm (.'(.011. t11!m; a not\! 
Ü!; "troncos 10 11 !?5" :011 10 rda e i nsulhçjénte, o.) rto" 

CALÇADOS 
qualidades 

na vida ''''''Qetal COlOO [,U (" l!rs~ to s~m(:lhullle: "'Id u 
vida humana sôo as moi& bom·:;e O~ ~el)S musculos'.

TAMANCOS MEXI apIOVt!iIOV&is: no plUnei~a. d Ô-sf!' · lhet> NUTRION 
C!lE'S n'j~ dOe os madcila~ o NUTP.10N Er o vmdnCANOS para d e.- lei cc.om que ~e lU7.~1Il o!> df.!i ro ~ adlJbo ch imicu d o 

Affectado de graves e 
chronicas entermida. PRAIAS DE BANHOS 	 vwjada5 cOlIsl'uccóes n~· OlqOll i!>lllo": o I (~no. o ph o:~

c..""efõsu,io6 00 1:01110/10 du phUIO 8 o ol!:jenico con Hdu:o 
e;ciBlencia : na segulIda em suu lurmula vcio levul 

Cinto$ - Chinelos - Bo	 elle~ constituem o h tllno · o vl(JOI que lo lta aos IIHl l>des syphiliticas! nida cJ ~ IIIil quo lIabalha e cujos debilitados. 00 :-:0 1\· 

nés - Luvu1 etc. que pJoclu~. quo &rnnohlecido. (Ias Il ~"· o IIr. J060 Luis MODteilo, cODcellu~do com Poro que ClS mvor&s !:oc· vos abalado!>. o ' i!clamu Or. Bulc8D Vilnnl 
merclilnte na Cidade do Rio Grande, . onde i. multo jam for le!:.. quandú \1 nalu l em, 1odos, esse!: i: lenWIlIOl> 

Artigos para sapatei· 	 reza uào basta. ljçOIle-se nutdtivo~ indhipel1sovei: -0conbecido, relilclonlldo e ba!tanle esllmado, assim nos 	 .!IQ ··,..dllll.o··. 00 equilib.io do oIQc.m l::1/nQ, 
escreveu: ros e sel/eiros 	 Consultorlo â Rua 

'.. r ~j
eDeclaro em nome da verdade e em beneficio \ ,o;; .:~ Joio Pinto n. 18 (so

dOI que sotlrem, a quem a leitura dll presenle poderá Cortume e Fábrica , brado). Consultas da 
aproveitar. que, h6 muUe, brr~Cllldo de gravas e chiO' de Calçados 	 1 âs 3 horas da tar
nlCilS tnfermldlldes syphllillcat!, depois de lomar Innu de. Aos pobres meros remedlo!', sem provei10 absolutamente algum 
depois de pllSl!ar os maiores dlaaabores e decepçoe~, «BARREIROS. 	 Consultas no Hospi
por conselho de um bom e sincero Ilmlgo, fiz uso de tal de CarIdade. é.8 
alguDs vidros do moravllhoso, do milagroso, posso 8 horas da manhl. 
dizer eGAlENOGAL,., fórmula do Dr. Fr~derlco W. -----_._. _Romano, ffOllOdo complelamcnle bom e re8l~belecldo 
de lodos 011 males que ma atormeDlavllm e que m! 	 o advogado 

tU.tE IOIIFIU(AOtornavam UIII enle 140 Infdlz, a ponlo de multas vezes 
de5eJar a mor.r. e, por ser esla a fiel express40 da José Aeeado Soares Moreira lOS USft.AUISII ~:ó~.~.~.r!~! 11' 
verdade, com grande prllzer e gratldllo a commuolco, 	 communlca 1I0a IeDS clleDIU deala copllal e do Interior 
podendo fnu deala o UIO que enlender,.. 	 do Balado que coaltaua a exeroer lua prolllllo perante a ~ 

Rio Grande, Rio GroDde doSul . 	 u CÔrte de appeUação .--........... -=== ,. ... 

-..,.... IQKIICA."jOt!o Luís Monteiro ..- ..... _~(FIrma rgconheclda pelo nolarlo Abrl!loo da 	 _....................
.._.Silva Moncolvo). 	 _ 

A primeira riqueza li a saud~, m8S pllra ler hoa Df. Augusto de GONORRHEA CHRONICA :=---==.::: 
lDude e nece511arlo que se teahe o slIDgua puro. Isto ---......
só se oblem, uSllado de quando em vez, IIlguD.. vidros Paula Não desauime I A sclencia progrediu e bâ uma 

-~.--.-.. .....NOVIDADE que resolverâ o seu caso. ---do poderoso depurallvo vfge'III, SeM ALCOOL. o ofa	 .. ............ -....
MEDICOmado eGALENOGAL., que h4 50 lIonoa dlllrlllmenle 	 Maxtmo slgtllo. Carta para: 
Tem alcançando rtllulllldos surprehendeolu, oomo pro' - Doenças de IBllboral
va o altealado aelmll. Pllrtos CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 	 ................
--_.UNICO premIado com-DIPLOMA De HONRA - OperllÇGel -	 --_..._
- e olasslflcado - PRePARADO SCleNTlFICO. (ONSLlLTORIO _• .... 


Rua Victor Meirelles D. 26
Encontra-se em todas as Pharmacias Is 10 1/2 e das 2 Is 4 horas A ULECTI (A
do Bra8U e Republloas Sul-Americanas. Tel. 1406
N. 66 Ap. L. D. N. S. P. - N. 9815 Realdeoclll: VIsconde Ouro ..........-~.....

Prelo • .t, - Tel. 1MS ..-.--_.~
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:equilib.io
http:Impnludl.mo
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5 o BSTADO-Sabbado, 18 de~Fevereirolde 1919 

l ) ..t0Stf:l(lC)! ; 	 :-, --~ ~ li!···································· 

DlUr ie Vespall." 

RedacQlio e OmOIDa. á 
r.::~ "vã!) Pinto n . I~ 

TeL lOz:!- C::::. ~Ol:t .~ i t3lj 

" :S~IONA1 UR"S 
N. CltflUal : 

Anna 4G..'lOOO 

~~:;f~o g~ • Linha Fpolis .-Rio de Janeiro rLinha Fpolis:-RiO de laneiro Linha Florianopolis- ~ 
Mêa 4Sl. iiajahy-5. Francisco I LagUna. .._~ 
Numero avul.o ..,.. 

No Iníttivl : 
Anno t5$OOO 

~~::f~e ig~ 
Annuncloa mediante cOlltrRdo 

O. :~~~:~·'.:-:i':::e~~vfd~~iC~. 

Ao ,.:;::~n:~~0:ce:;~m~~:..~~!&8 
artigo. a••lgnado. 

Cumprindo uma 
m ssa 

pro eDamos publicidade, pela InterêB· 

li 
I-

(mpresa Nac. ~e Nav. "HlBpcke" ! 
•

\_ 	 • 
S Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl •
I_ Hcepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". •
I: -- .--.-- --_..----	 : 


; ! SAlDAS MENSAIS DO p~~~ DE_~~~~~~:~LIS___ _____ .___ '_.
vI! Escala 
~ 	~ e S~ntos . . I Escala São Francisco .' 
... 	 1ran spun~S ue passsilgttruS " 
.. e cargas. Transporte de cargas Transpo lk ue cargas, • 'I 
:~ 	 Paquele ·(~~:l~:cc Pck e. di a; Paquele «Ma x' 

: :~~ln~.CC Pcke . : ~~ dias 7 e ::2 

• 	 Saída ;i t hora da madrugada. 
• 	 Embarque do Srs. passageí- Said as ás 18 horas p.
• 	 ros até ás 22 horas das ves 
• 	 peras das sa idas. 

Ordens de embarques ate ás IOrdens de embarqucsi 	:Q~O:'J~ .li::.i~ ~~~_p:as _ ~a5 __ áS_ ~2 horas.. 

.. 

I:«Ma x. ~ Paqueie • 

cias 2 e 17 : 

• 
m'l Saidas á 1 hora da • 

madrugada . • 
• 

alé Ordens de embarques até •

I í~a~a:aí~~i.e ras I.'.ás 

6C que p6do repreBcnlar para. mui.. E' expressamente prohibid a a acquis ição de passagens a hordo dos vapores . 
' '

• Observações: Ap:eia~s~~~Jil~Snt~e~ãpOre~:~?~çd:~, d~O a~~~::~~~riâe ~accT~l~'..'I 

Ms 

Companhia «Atlianea ~aBa~ia» 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

Seguros Terrestres 8 Maritimos 

Capital Reallzildo RI!. 9.000:000$000 
Capllill e Reeervils RI. 57.000:000$000 
Bens de raiz (predlos e terrenos) Ra. 16.054:900$749 
Seguros elfecluados em 1937 Ra , 3.169.677:154$834 
Reecitils em 1037 Rs. 22.635:211 $1)90 
S~niatiü3 Pügüfi em iv37 Rs. 3.797:000$000 

Opera com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional 

Succurs.1 DO Urugu6y; Reguhldores de ilvilrlas e Repre

senlllnle" nilll prinCipais cIdades da Amerlca. 


Europa e Atrlco. 


Agentes em f'lorianopolis 

CAMPOS LOBO & Cia. 
RUA FELIPPE SCHMIDT N. 39 

Caixa postal 19-Teleplwne 1083-End. Tel.•ALLlANÇA» 


Escn-ptorl-OS em ItaJ-ahy, Laguna e 


~~~t!~~s~j::~~~e~~~e'j/ç~;f;~"j:. «Rita M~~~ ~, o mov imento de passageiros e cargas é feito pelo trapiche s ito • 12_~lumenau. Sub-Agente em Lages 
Frelta., advogado no Rio de Ja.. .. P ara mais lRformaço(!s, na sédc da I --....,;,--------_--______~~ 
ne!~~DbO com a presente cumprir • Emoresa Nacional de Navegação Hoepcke 
uma prome ••a que ê o dl\'uigaç!!o • 	 á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • 

g~r~:!r~ ~~f~rl~~~:{)"d~ CB.~~~8:~ • 	 • 
d/:~~-~t1in~~;,~:~~se~'::eos~il;'~~ •• :!-)~;a~~&e~$@;@~~@~4!Q~9$~~4ioa~aQa....... 
do me.mo mal Ha muito <jue era 
cODhecldo em ca.a como d"ent . 
do IIpparêlho dlj!esUvo: .EUa faliremulto do eslom~go" dlzl.. mlnhs 
l!Cobors penalizada. , 

DR. CARLOS DE FREITAS 

De facto, vivia em COD8tante re· 
j!lme: qu . lquer alimento maIs forle 
provocava-me dlspepsla,delxava·me
lodJepoato, "DUndo um peso boro 
rlnl Da bOecs do eetomago, uma 
uI& Lalupportavel. 

E de certo ponto em diante os 
malel lO aggravaram taDto que 
me fizeram pensar até que tloha 
ulcer6 DO elltomago. E 0110 dnvloo 
multo de que marchava para a ul
cera, pois lA tiDba feito uso de ID
DumerOI elpeclflcoe. Lautllmente. O 
mal ~grava-&e cada vez mais: foi 

~u=D:'J:!eded::p'!rl~~~~~ ~mll~: 
xlr CIDua. Conselbo abençoado I 
Logo ao primeiro Yldro comecei a 
obaervar melhorai. O pelO DO es-

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vl.COMDOR 

-=~°'g:eg::I~~e~:ra' 1~~a~~S:!: 11--;;;;;;;-;;;;-;;;;-;;;-";-;;;;-;;;;-;;;;;;;;;;;-;;-;;-;;-;;;;;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;;:;:;;;:;:;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;::: 
IBpparecendo, e, agora. depois de 
alpDI Yldrol. polia .ff1rmar que
eRou radlcalmeDte curado. 

Para quem lollreu anDoe segui·
doe, como eu, é natural que, VeDo MEDIDORES DE LUZ 
=!d~~~~: v1:a Pp1~:f:a~~iee8~ Precisa V. S. de medidor para sua instal
lar olbeDeflcloe qne me trouxe o I J< ? P bt INSTALLADORA
'BIJxlr CIDlra de Pucbury. Foi mel-I açClO. rocure O er na 
mo uma promellB que fiz. E' um DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
::::JI,:~~g'trl:o!:~~e:J~':::~~ SIEMENS, com absoluta garantia. porquE! 

lei dOI latelUDOI e do eltomago. é O melhor. 

tJ:~':i~r:::~~o,e~:e a:;~ R. Trajano, 11 Phone 1674 


:1~~,:rlO'Wr~o':•.lerv'ço 'buma- !.:=509================V~-~-~62~~: 11 

OI. IIIUBL BDRBam 
CLINICA GERAI, 

Curso de especilizaçil.o 
em molestia do Pulmão. 
Tratamento moderno da 

Tub'3rculoll8 

BRONCHITE-ATHSMA 


PNEUMOTHORAX 


I feites e artefactos rece
bldos do

Siemens Schuckert S.A. ~45_RIo_eS_.PA_U~~~Vl~211_

OR. RICARDO 

GOTTSMAN 
Ex-chefe de cll


nica do 

Hospital de 
Nuernberg 

(Prols. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
(Al'ül'gia Get al 

Alta cIrurgia, gyne 

coIogla (doenças de 

senhoras) e partos.


Cirurgia do systema 

nervoso e operações


de plast1ca. 

CODsullorlo li rua Trilla

DO, 18 (das 10 ás 12, e 

das 16 ás 16,30) Tele

phone - 1,2M

Realdencla A rua Es· 

teves JWlIor, 20. -

Telephone -- 1.181 


I
PRECISANDO 
DEPURAR o SANOUE 

- flll~Te·liiueln 
Comb._ .. FERIDAS, 
ESPINHAS, RHRUMA· 

TISMOS, ..to. 

Casa "Ohio" I 
de 

Cecilia R. Di Bernardi 
tem o prazer de commu· 
nicar ás suas freguesas 

que se estabeleceu á 
Praça Quinze, 11 

Communlca, outrosim, 
que assumiu a direcção 
dos tcablllhos de leitura 
e refórma de chapéus,
dispondo dos mais lindos 
e modernos modelos, en

Cré~ito Mútuo PrBllial 
.............. ...............
~ 

Clube de sorteios em 
mercadorias 

Anno Novo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros

'.premlos menores 
Formidevel... Fentastico... 

Consultorio: RUI Joio Pin° Materiais electricos em geral 
lo, 13 (Sob,)-Phone 1595, DlSTRIB'ÚIDOR NESTA PRAÇA: 
'Resldencla: Hotel Glóril 

Phonl 1320 Installadora de Florlanopolls 
Consullasa das 13 as 16 horas, R. -Trajano, 11 Pholle 1674 
42-P. MO 	 V-~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO, 18 de Fever9iro de 1939 _ 

RepresentanteCOM 	 COM' É.Fotmúlavel Pessoa conhecedora do ra
mo commercial procura re ' 
presentações, d ~sde que se
jam bem remuneradas. In
formações, por obsequio, na 
redacçáo do ESTADO; en
tretanto, caso uma firma in
te ressada assim o deseie, 
compar~r.erá ella, immedfa
tamente, á sua presença. 

ilOv.-2 

Irritação contra os 
italianos 

PARIS, 17 - No "Oeuvre», 
li srn. Génevieve 'l'abouis 
escreve: 

"Segundo relatorio de ob
servadores italianos, a situa
ção não é brilhante nu Es
panta. Segundo essas noti
cias, surgiram sérias dissen
ções entre as autoridades 
franquistas e o general ita
liano Gambara, em vista da 

!:;I II T (·I"I Jl li. ,; l. \ Ianll>nha-n :-.PHl  recusa daquellas em consen
prf' IU 'lIl iul,rif!" ;Hin pa l':I {·,"i la .. O~1l1 :t: : II: i: i: : \ lci/"I(:~fl' : ~:(;~:li~ ('\II\II 'ftc:~ 	 tir no deslile dos legionarios 

':\1!oõ d ll 111 11 1111' "';-'fI (':lII ..... a da:-; 1'111' 	 IIS f°:-f· rc: I ;:-' Ijlli' I ll ucl!; I':'II' 'I'lt'hnl ~ italianos pelas ruas de Bar
f ' (·lIg lli ,:o....... .\ b:-- 11:-." fi' IIlP SI' ce lona.~11~·,~:,i 1.llt;~ ;)I,~·z : : ~ I .: ~!!·,i~..:::tl f~. c . ;~!itln ~~'I' ; 	 Informações mesma/li .... : , , ~ I ...,' I)": ! n'''; ~ I .... (. a ( ; ;--;zo da 

"ilITO f~ , j' .'a' " C!II...1:1I 11 r llll'fll f' ;í ~ li w l \IIBllli. " n \I !alllic ' .\Iolur fonte accrescentam que 08 
\,,, 11 ,1:-0 C'OIll c'(lJIf'f'l' f t IS " Inwa s d(' Oil c' I) ~,'n' if:o \lIunlk cl p. LII- catalães se mostram extre·· 
p f' C:iI :-:. 11l1ll f' .... :-; Ia l il::io: d e' 1.;)00 	 1,ri ri (,'; t:;'lt , TpI'lU li (' êl . ( :0111 eIS tn's , mamente irritados contra os ' 
(~ II I 1 . :;llfll\ II !~ . SllhlllCl l il SI'II carril 	 ""' li c'a lT o ;.!an h~1r(1 f"I'(:a, n ' I"C'Í italianos, devido á lembrança 
a o ~(' r\"i {:r) \ 11 ;1111 jc' (!f. I.lIhr i ri('a ~ 	 dad !' . f' rfi e if' I1 (' ia (' ('I'IHlllmi a ! dos tragicos bombardeios da 

cidade, durante cêrca de 
dois annos e meio. Os na 
cionalistas receiam a possi
bilidade de qualquer gesto 
hostil por parte dn multidão 
ou mesmo de olTiciais es
panhóis contra os legiona
rios. 

Esse estado de espirito 
se estende a toda a Espanha 
e não li segrêdo que o es
tado-maior nacionalista nlio 
occulta a sua hostilidade aos 
italianos. Os proprios gene
rais Solcbaga, Queipo de 
Llano e Yague pediram ao 
generalis~imo que os desem
baraçasse da tutela do sr. 
Mussolini. 

De outro lado, o Ducll 

:':;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;:::::;;;~;;;=;:::::;;;===;':;-;:;'-=-=i---------'----- ---'----------'------------

IVÁRIA~ I~:::~,~~::-II ~ç'~:~m'_'''- I~I:~'~S :a~~:~ I~;,~~~~~~;~E"~' mostra·se contrariado com a 
IIb.l.cido du lerri.ei. quei- sa- do Ministerio das Numelosa. loram as pes- E~~~~ç~odOd~Dst~l~t~an~: decisão do general Franco 

Seguindo a praxe adaptada nos maduras recebidas dUlanle o Relações Exteriores aca- .ou que se reuniram Im polis estão empenbados, de afastar os lel{ionarios ita

annos anteriores, depois do ex · inc.ndio que "cenl.menle ba de reeditar extraor- França plIl constitur o oli- há muitos dias, varios lianos da acção. 


pediente normal de hoje (ás li, dlVutou sua residenei., em dinariamente O .boletim ginal .Clube dos Solt.ilos elIlpregados da Prelei  Assegura-se ainda em cir

ilO), os Bancos desta praça só Hollywood. O dono lesll mimeographado referen- d. Verio •. O curio.o é que tura Municipal, na pe culos responsaveis que qual-


reabrirão na quarta· feira de cin bellceu"I; mas I cas. nun- te aos jornais existentes .ómenlo .io Idmittido. como sada faina de destroçar 
 quer que seja a promessa 

zas, dia 22, no segundo expedi- I ta m.i••erá a mesm.. no Brasil, o qual (se- .oeio.... homens ca..do., mil uma pedreira ali exis-
gleses, os italianos 
do geneml Franco aos in

ente, ás H horas. , Foi lO .judll um .eu hó.- gundo se declara) é obra convettido! em c,lib.tario. tente, empr.egaorlo, para não tar

No expediente interno, sómen· pede • sal•.,-,., na conlu- de eVuri08 meses de pcs- durante as lé,i.. do estio. Es- esse fim, a dynamite. emdarüo organizar em ~!i
norca base aerea ete funccionará, para o público, a 	 .io noelurna que se "Iabe- quisas». colhlm como 10gll de IIU- Acontece que, por uma 
nava!».Carteira de Cobrança. para re Ilu dUlante o inclndio, que Não nos interessa mui- niao, Ih,mali••menle, a c.- usarem cargas fortes ou 

cebimento dos titulos exigiveis Lyll .e queimou tio horri· to O que o boletim re- li de um do••conl,.dl'. , si- não resguardarem com 
nesses dias. velmente. Quando .iu o que vela com relação aos luoda no clmpo ou na prai.. materiais amortecedo

1I.I.va do .IU .home., o outros Estados. Quanto Enclrr.m·" na proplildade res a superficie da ro- Or. Manoel Pinho 
A firma Carlos Hoepckc S/ A d....per.do proplie'"io 01- ao nosso, é elle clamo- • e.folç.m·" por pl.lic., cha, ai> explosões têm Doenças de senhorAS Parlo8

agentes do Syndicalo Condor 	 denou qUI,. vende.se .a· rosamente incompleto e uma m0111 lu.1411, Icgal.do. feito saltar fragmentos, ViaAurlnârt8& - Operaçõe8 -
LIda. receberam do Syndicato 	 quillo. de qu.lquer manei- erroneo. Apenas men- com uml me.a confortanlc. alguns de respeitavel CUolca médIca -1'esla 
Condor LIda. Rio, o segui!1te 	 11, d'..e o qu,.e dill.. ciona os jornais da ca- O symbolo do .Clube do. tamanho, a longas diB- de glnodulus endocrln6a. 
telegramma: «Acaba chegar ao 	 pital (incluindo, aliás, a: Solt.i,os de Verio > i um tilncias, ameaçando os CONSUI.TORIO:
Brasil hydro-3\'ião Lulthansa no 	 «República. que bá tem- gllnde e enigm.tico V. transeuntes ou 08 mora- I~ua.loíio Pinto, 13(sob) 
me .Seefalke. vindo directamen-	 RADIO. _ N.. ondu de 19.76 pos desappareceu), os E' de plc.el que, do .eu dores e predios da vi-

I 
Phone 1595 

te da A~emanha trazendo 500 mil. ou 31 .55 mil., I ••tlção DI- de Joinvilltl (entre os I.do, li mulher.s desses zinbança. RES[[)ENCIA : 

kg: ~edt.cament~s etc. doados .enby, de Londre., irradiare estl quais um, que, tambem, "clubmen. t.mbem fiquem Num desses tiros de Rua José Veiga, IH!; 

MmlsterlO exten.or ~ ~ruz Ver- noile o seguinte plogllmml, hora- cremos, já não eXiste) e .olleirl' durenle o t.tio .. , dynamite, um estilbaço 

melha Alel!laes as vl,cltmas I~r: lio d. Flori.nopoli.: apenas um da Laguna, de pedra, violentamente PHONE 1.199 

remoto Chile. MaterIal seguIra 20.20 _ .R.I.lolio de Lon- silenciando sôbre os pe- Anniversarlo5 arremessado aos arPos, 70P. 

directamente Chile por aviões d".. . riodicos das demais ci- FAZEM ANNOS HOJE : loi cair longe, na rua 

Lulthansa. Avião .Seefalke. no- 20.30 _ Mu,ic H.II com a 0,- dades catbarinense.s, bm- sras.: Arabela Coutinho da S!lva, Annita Garibaldi, sôbre A asquadra partiu 

vo typo transoceanico Dornier ch••I. d. Va,ied.d.. d. B. B. c., bora, entre os «orgãos Maria Mansur, Emma Paulier da Sil- a residencia do sr. João para Toulon 

D O 26, " motores oleo crú pa .ob I "g.ncil d. Charl.. Sh.dw.lI. de colonias estrangei- va, Mar!a de Lourdes Gomes, Hono - Ferreira da Silva, des- Argel, 17.- A esquadra d" 

ta longas distâncias tendo pro- Apre..nt.do POI John Sharm.n. ras», inclua 2 de Join- Una livramento e Julla Amalia da pedaçando várias telhas. Medlterraneo, sob o comman

va.Jo qualidade nessa excellente 21 30 _ Sporl do dil. ville e 2 de Blumenau Costa; Como se vê, a manei do do vice· almirante Abrial, 
performancee. 21 ."0 - Noticiario em ingl.,. - ~~r;:;~e~?! :~~rn;~sso- srUas.: Juliela Pontes, ZI/ma Le- ra perigosa pela qual Ipartiu para Toulon. 

wi;~.."5 - Slgnal horario de Green-	 cleção Catharinense de ~~~ar;a~~rÍto~'da Santos e Olga de ~~e~~t~e:~~~u~:~~ s!; i Sala para alugar 
22.00 - Big Ben. Um R.dlll Imprensa levantasse um srs.: Moacyr Gal/oUl e tenenle- modificada, para evitar I Aluga-se uma sala na «PensTYPOGRAPHOS d. Liedl! por MUli.1 B,un.kill cadastro de todos os jor- médico Ruy P. de Morais; graves prejuizos e la- , são Suissa' (Iamiliar), á rua 

Precisa-se de typogra- (contralto). nals existentes no Es- jovens: Delmo Pinho e Norberlo mentaveis desastres pes- Esteves Junior, . 135. 
phos 	 nas officinas 22.30 - Big Ben. Notlciario em tado, com a data de sua Rosa. soais. 66 5v-~ 

e.".nhol e Not.. Semln.is .ôbre fUndadçjiO e'l?dutrdos inror- Casamentos •do ESTADO. o Mercado di C.,ne. mes e uh 1 a e, enca- Realizou se, hoje, as 10.30 horas, -----. 
22."5 - Noliciario em porlu- ~~ni:~~~~~a a~oSM~~fs~ O enlace matrimonial d3 gentil se- Caldas da Impe' raln-z 

Banco de Crédito Po- gui.. .. terio do Exterior, de ma- nhorlnha Soraia Jorge, "Iha do sr. 

pular e Agrico~a de ml~~~ - B,g Ben. Frm d. lrans neira que, na proxima Joao ~. Jo,ge, com o sr. JulIo Cam- O proprietario desse importantfl estabelecimento 


Santa Cathanna * edição do boletim a que pos I lonça ves, represenlante com- balneario, distante apenas 34 kiJometros desta capi
~ .. nos referimos, o pe- merc aNnesta ~raça . d tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 


ASSEMBLEA GERAL CINE ODEON - A'. 17 • 19 riodismo catharinense d. Rosa aR:~SI d:n~~lIa~ ~:n~~ic/~I~V:' ida e volta. a 5$000 por passageiro. 

ORDlNARIA h0::,s' .~m~nc;61;~e ~~'30 h _ :~~a~~~~Cc~d~S ~~~s me· hOle, as 16.30 horas, a gentil se· Partida 118 8,30 da manbã, regresso ás 3 boras 


- 2". Convocaç~o --
I 

,••, :V:da' N~,"". • . o . torWhal E~lhl Silva, com o sr. Luis raad~aá:e'Afr~~~Oeg:~ partiria: Conselheiro Marra, ao 

CINE REX - A'. 19.30 hor••, Pharmacia de plantão H~o nado ora. Aos sabbados, e do mesmo ponto, áa 14,30, a
sido levadaN:lo havendo a .Fu!lltlv•• bOldo.. Estará amanhã de plantão a SIM! el Empresa Ferreira raz o transporte para aquelle
elfeito, por falia de número, a CINE IMPERIAL - A'. 19.30 "Pharmacla Santo Antonio», fi Est30 hospedadas no GIOrla·Holel, balneario a 5$000 por passageiro, ida.


susAo de Assembléa Geral Or

dlnaria. deste Banco, marcada 
 .AI." •• boh.mio.. . praça 15 de Novembro. ~~~~~:~ ~~s:si6 R~~e~~rrero~~k~~ • ___ ____ 	 30v.-3 

H4ns Slelnbeg e Antonio Bastos 	 e ,____________________~ para 15 do corrente, fiça a mes

ma, de accÔrdo com os nossos 'amlfla, de Ilalahy; Lourenço Gomes I 1 

Estulutos (art. 22, paragrapho 	 Aos alumnos do Art. 100 e do e lamllla, de Porto Un130; EurIco de 
~lDicol, novamente convocada 	 Oliveira, dr. Gustavo Leyen e Anto
para o dia 23 p. vindouro, 	 ás (urso Ciymnasial nio Medeiros, do Tubarlo; e Domin J~IIO O AZEITE 
14 horas, quando funccionará gos Bellato, de lolnvllle; e chegadas 

·e dellberará com qualquer nú Acha-se aberta a matricula de um curso diurno 

mero. 	 e nocturno Intensivo (mathematica e cblmica), para os ~obe1~dol~à ll~va s~ou~n~:,s dr~t~~t 100 CONTOS A QUfM~o~~l~A~~~~O~A 

Florianopolis, 15 de Fev.erei alumnos de 1· á 5" 8srles. Os Interessados poderão ba; Amadeu de Paula <astro e sra. Representante: A. Gonçalves Sant08 & Cia. 
·ro de 1989 	 e dr. Miguel de Paua, de Orleans;g~~~ón~ff.:ó~~sd~~U;8°118 PI~~~8ho;ra~~runs Netto, noA DlRECTORIA 	 Sylvl. Karklln, de Urublcy; e Marlol~-:":~---------------~~~P U~-I Fernandes, da Lilguna, 1\1 	 30v,-~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Semln.is
http:Sh.dw.lI
http:no-20.30
http:exten.or
http:Icgal.do
http:vende.se
http:conl,.dl
http:lerri.ei



