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IDois navios carregados 
I de milicianos feridos 

Marselha, 21.-0s navios "Patria» e "Providence»,Itransformados em navios-hospitais, têm a bordo mais deo E§frlitol 

I
dCla mil milicianos. Os mais graves estilo em duas cabi
nes de la. classe e os outros installados no convés. Todos 
têm ainda no rosto vestigios de horriveis sorrrimentos can
sados pelos ferimentos mal cuidados, pelo Irio e pela 

Director-gerente; Altino Flores 

o MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA 

fome. Alguns são muito jovens, de 17 a 19 annos, Todos 

I 
foram ou deverão ser operados. Foram já praticadas nu· 
merosas amputações. 

ANNa XXIV F I· Q f' 22 d F . d 1939 N 7596 O serviço médico a bórdo é assegurado por tacul
lorianopo 15- uarta- eira, e everelro e • tativos civis e o pessoal das enlermarias é fornecido pelaI 

~ - Cruz \Termelha, porque o que servia até agora é numeri-

JAt SE PROTESTA EM BOA COMPANHIAII Icamente insulficiente para cuidar de dois mil ferido,; . 

COM CARTAZESj' 

Berlim, 21. - Varios cartazes preto, branco 
e vermelho-~IIS antigas côres imperiais- com a 
inscripçiío «Gruss Goth (Deus nos uive) siluda

çiío usada pelos Alemães antes do regime hitleria
no, foram collado, á noite nas paredes de va

rios predios, em Munich. Pela manhã, as autori 

d.des m.ndaram d:zstrui-Ios. Acredita-$~ que se I 
trate de uma manifestação catholica anti-nazista re-I 

Eerente ao fechamento da Faculdade de Theologia. 
;:---------~----~---~------. 

. I ICa ldas da Imperatrlz 
O propri~tario desse importan!l~ estabelecimento 

balneario, distante apenas :l-l kilometros desta capi
tal, mantém, aos domingos, um serviço de Omnibus, 
ida e volta, a 55000 por pl1ssageiro. 

Partida ás 8,30 da manhã, regresso ás a horas 
da tarde. Ponto de partitia: Conselheiro Marra, ao 
lado da AUandega. 

Aos sabbados, e do mesmo ponto, ás 1-1,30. a 
Empresa Ferreira faí'; o trnns[lorte para aquelle 
balneario a 5$()00 por passageiro, ida, 

____ __ ~____________ ____ 30__V_.-_5_. 
• 
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InOrla ~er ur a ~ ora 

BUCAREST, 2l (U. P.) -- -----.---- 
As relações entl'e 11. Alema-I !"'_________-:.I 
nba e a Huogria ficaram ul~ 
timamente algo estremecidas Dr. Manoel Pinho 

~:~!~~e:en~~gun8 oi~cC~~:i~~S~ Doenç~s de senhoras ~ Parto. 

embora as relações teuto- -VI~i!~!~~á~:~!~~~ir:;t~es-
IlUngaras tivessem melhora-I de glllndulllB endccrlnas. 

~o Ii':Ó8 8 part~cip~ÇãO ~!l CONSULTORlO: 

K~~~~rnno pac o o an 1-111 RlleJoão Pinto,13(soh) 
Em primeiro lugar, há vio- ~~~PJENJI5i~ 

enta discussão na imprensa Rua .José Veiga, 185 
entrb o jornal alemão "Voei 
klscher Beobachter» e o jor~ PHONE 1.199 
nal bungaro .Prester Lloyd», 70P. 
relativamente ás eleiçfies da 
RU8sla sub-carpathica. --- ~~~ 

re~mu~gu~~~d~~~!r, d~~~~[~ Consulado japonês em 
um ebaile do districto», pro- Porto Alegre 
movido em Pecz, por ele
montos pertencentes á "mi ~ Porto Alegre, 21. - Nos 
noria·, alemã. A esse baile ultimos tempos têm augmen· 
compareceram 14 estudantes tado as transacçües commer
catholicos hungaros. ciais entre o Rio Grande do 

Em terceiro lugar, foram Sul Il o Japão, escalando em 
aprisionados 14 agitadores nosso porto maritimo, muitos 
pertencentes á «minoria- vapores daquelle pais que 

~, alemã. Esses individuos Io- 11011 recebem grande ql1anli~ 
ram presos na cidade de dade de carga para o Extre-
Sopron, quando distribuiam mo Oriente. 
boletins, em que se lia: "So Além disso, em varios pon
pron foi e será alemã»; tos do Estado já se estão 10
.Abalxo o plebiscito de 1922, caUzando immigrantes jllpo 
que não passou de ardil dos neses, que se dcdicam á 110
judeus»; .Sopron é cidade gricuitura. 
alemã». Diante desses factos e, ain-

Os observadores acompa da, no intuito de augmentar 
nham attentnmente esses a - as transncções entre o Rio 

está o sr Oswaldo Aranha 
• 

~~~~~i~hd~~:ltu~~i.~~:~ 
~~~~,~~~~:rYo ~ seguinto 

co~~~9i08-e~!r~~~~~~~~ 
lo sr. Oswaldo Aranha 

~~rd~~~::i~oq~~ e~~[;~~~ 
~IU:'oemN~J~~~r~gt~~~~i~ 
veram 100·te repercus

~i~~snd~ ~~~o~e dJ~~~rr~~ 
E' verdade que,logo de
pois da divulgação do 
diRC'llrsO nelas agências 
telegraphlcas, appareceu 
a noticia de que o mes
mo não era destinado a 
ter pulJlicidado. Essa ex
plicação, entretanto, não 
attenuou a im\lortancia 
nem a significação das 
declarações feitas pelo 
sr. Oswdldo Aranha, de 
frauca condemnação ao 
fascismo e ao nazismo, 
regimes em vigor em 
palses com os quais o 
Brasil mantém estreitas
relações diplomaticas e 

commerciais.-o sr. Oswaldo Aranha 
envolveu na mesma se

~ ~~~i~~~~aoOco~~~~~s~ 
mo, estygmatizando - os 
como ideologias materia-
li~tas e inimigas de Deus. 
E' [aci! avaliar o eneito 
causado por essas decla" 
rações, desde que não 

C I? arnava .... 
PORTO ALEGRE, 20 _ 


Os [estejO~alcaVre~mava~~sacn~~

nesta capi 
correndo com pouco ani
mação. Salram á rua a
pouas poucos blocos, por
que a policia estabeleceu 
uma taxa para cada blo

~~l ~~::i~~~~sd~~e:tt::~~~ 
á exigenci/\ policial, pois 
turlos lutam com r<randes 
dHiiculdades. 

SAO PAULO, 20 - A
travús dos dois primeiros 
dias de carnaval - por
que o sabbado já passou 
a fazer parte integrante 

- do triduo cornavalesco 
têm-se a impressfío de 
que os festejos em 1I0n
rllo a Momo entraram em 
decadencia consitieravel, 
principalmente os tes
tejos de rua, de que o 
povo já não mais parti 
cipa com o enthusiasmo 
de ~utr6ra. Crise'! Exi
genCla policiai? O facto 

• 

d . t 

!;~aJrl~:~~rer~ i~!~~~ 
~~~did}~~!i~:~. perso-

Si o sr. Oswaldo Aran

~:sS~oti~~~~~~~\~~~do~ ~~~: 
guem se suprehenderia com 

~~os~~~n~~;ce~t~~~~e~~~s~: 
~~ ~~~:~I,S~n~re~:~~o, ~~~~: 
que est110 em causa o fas

~il~~~~ :e °pó;eazi~~~~ ~~~ 
sel10a 0Alemllelsamnlola.que a Italia 

«,"'as, não esqueçamos 
de qU? o sr. Oswaldo Ara· 
nha falava perante uma 
instituição dos Estados U
nidos, cujos dirigentes já 
deram o exemplo do desas
sombro na critica dos pai
ses totalitarios. Os srs. Ro
osevelt e Cordel! Hul! nun
ca fizeram grandes cerimo
nias para dizer o que pen
sam á cêrca do nazismo ~e 
du fascismo; é assim que 
entendem cumprir o seu 
dever de campeões da de·
mocracia. O chanceller bra

sileiro está, pois, em boa e prestigiosa companhia. 
Apesar disso, já se annun· 

g:w~~~oo 1~~~~::0 nã~o ~~ 
não era destinado á publi
cidade, ::Ias o seu texto 
não foi revisto e exigia cor
recçôes que infelizmente 
não puderam ser feitas en
quanto era tempo.... 

Superior ao oleo de 
• de Bacalhau.M 1orluus esl 

é que o carnaval em São 
pseauuslo «!~an~»,peqrUdeendaOpenOass 
sáem á rua para fazer 
nÍlmero e nada mais. Nilo 
tem havido animação e 
o corso se resume a um 
ou outro carro Isolado a 

~:~sl~:o. pela Avenida 
Além dos inllvitaveis 

atropelamentos e hrigas 
de pequena monta, não 
tem havido nada de anor
mal. Apenas na Praça da 
Sé, na madrugada de ho
je, houve um desentendi
mento entre pOliciais e 
guarda civis, o que pÔd 
termo aos bailes que se 

~ realizavam em dois tabla· 
dos ao ar livre. Foram 
trocados tiros e os lo. 
liões debandaram. As ca-
SiloS commerciais das im
mediaçües daquella praça 
(echaram suas portas, 110
fim de evitar a invasão 
de populares. 

• 
conteclmentos, e fazem con· Grande do Sul e o Japão, o ;1-~"" Lendo esses telegrammas, que soam como o 
jecturas quanto ás possiveis govêrno nipponico trata de epitaphio de Momo, parece estarmos a vêr o rotra· 
repercussões de tais inciden- criar um vice-consulado, cUja to murcho e funereo do carnaval florianopolitano... 
te. 8ôbre as relações hunga· séde será, provavelmente, nes~ Nas ruas, pelo menos, aqui, não se observou a 
ro·alemlls. ta capital. 

DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA 

-- DE - 
JOSE MARTINS 

TILEPBONB 1088 IUTOMl'I'lOO 

RUA BOCAYUVA, 1 4 6 
A melhor lenha e a mais barata! 

02 lJOv,-29 

velha e sã alegria de há dez e mais annos passados,
quando, mesmo os que se não fantasiavam, sentiam 
na alma guisos de oiro a tilintar festivamente, numa 
alegria que desabrochava em risos e gracejos com
muoicativos, irradiando confiança e felicidade ... 

Dantes, a cidade inteira se movimentava, enchia 
as ruas, rebalsava·se, rumorejante, na Praça Quinze; 
de sacada a sacada se teciam rédes de serpentinas
farfalhantes; no I\r embalsamado de -Rodo» e .Vlan., 
a neve polychromica de confetli bailava sem cessar; 
- e todos ardiam na espectativa dos carros-de·muta
ção, que não tardariam a surgir, lentos e magestosos, 
ae> som estrldulo dos clarins, entre o mágico esplendor
dos fogos-de-bengala ... 

Essa é a visão de que guardamos saudosa lemo 
brança, - visão que nossos filhos não saborearam na 
plenitude da sua realidade, e que nossos netos des
conhecerão e, apenas, evocarão, como em sonho, 
quando os sentarmos sôbre nossos joelhos e lhes 
contarmos, .. o que foi o carnaval catharinense. 

E é possivel qu~ Já nos almanaques e folhinhas, 
que para cá vierem, no proxhÍlo anno, as rubricas dos 
tres dias de carnaval sejam supprlmidas. 

No entanto, o povo gostava do carnaval". 

Or. Arminio Tavares ... DUUIDDS, ftgR~t GAROARIA 
Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson 

Contult.. d.dO il12 • d•• 16 h18 - Joio Pinto, 7 .ob. - 1.1.1456

CARNAVAL DA MORTE 

MORTA UMA SENHORITA E DUAS OUTRAS 

GRAVEMENTE FERIDAS 

PORTO ALEGRE, 21 - Na te A sQnhorita Dóra Con-
I madrugada de ontem, verifi~ I treiras, I1Iha do joalheiro 
cou·se doloroso desastre de Pio Contrelras, teve morte 
autolDovel, em que perdeu instantanea, l'icando grave· 
a vida uma senhorita muito mente feridas as suas com
relacionada nesta capital, fi- panheirall Esther e EucUdia 
cando outras duaR grave- Maciel, que foram recolhi
mente feridas. O alitomoveI das ao hospital. Há annos 
em que viajavam as anUdi-j passados, tambem em um dia 
das senboritas, de regresso de carnaval, o sr. Pio Con
de um baile, foi de encontro treiras perdeu o seu I1Iho 
a uma carrocinha de padeiro, Anacleto, vlctiml1 de um fe
capotando espectacularmen- rimento á bala. 

: TRANSFUSÃO: 
• DO SANGUE C~IÀRAVILHOSO) • 

• Com 2 vidros augmenta o peso 3 kilos • 
• Unico fortificante no mundo com 8 elemento, tonjCO • 

• Phosphoros,Calcio, Arseniato,Vanadato,etc' • 

: Cuidado com a tuberculoso : 
•• Os Pallidos, Depauperados, •• 

Esgotados, Anemicos, 
•• Mães que criam, Magros, •• 

Crianças Rachiticas. 
• Figndo •• 

• Receberão o effeilo da trans- • 
• fusão do sangue e li tonifica- • 
• ção geral do organismo com o • 

, IIP~~e~d~~v~e ~~~:i~:a 

I 
PORTO ALEORE, 21 - A 

F~d~ração Rur~1 pelliu aoVARIAS minIstro da AgrICultura nova 

remessa de mudas de olivei


--- --- ra, cuja cultura se dá per

Reunem.se, amanhã, em f-:it!lmente bem nos munici


sessão ordinarla, ás 19.30110- Clp!OS de Caxias, Bento Oon

ras, os membros do Ins!. Hist. ç!1lves, Oaribaldi ~ .F!1rrou 
e Geogr. de ~nta Catharina. rll~:çloes~~~og~au~:f~~!O: : 

A's 14 horas de _ amanhã, temperatura silo identicas ás 
haverá uma sessão de assem- da re~lão da ~os~ana, onde 
bléa geral ordinaria (2." con- o CUltiVO da oliveira é abun
vocação) na séde do Banco dante. 

~~laC~~di~~n;:P~~ba~na~gri- btú IrlSI;: ~ ~IlD ••Orl 
- Tell broacblte' 

Solennlzando o inicio do B116. CO. IOSU 
setimo anno lect~v<?, a Escola I' lei de NOllo Seabor 
Paulfsta de MediCIna come- lPó I I COITIITO'IIIJIII
çará a sua actlvidade como 11 e 18 VI o • 11Il1l. 

«Post-graduate School», pro- S . 
porclonando, na segunda quin- eis camarotes para 
zena de Março vindouro, aos 100 passageiros 
medlcos de todo o Brasil, um Belém, 21 - Um matutino 
Curso de Especialização em desta capital puhl1ca uma re
Sypbilis. O Curso será inten- clamação de varios interes
slvo, com várias aulas por sados contra o modo por que 
dia e durará uma semana. vêm sendo feitas I1S viagens
Di~ersos institutos sclentifl- para o Oyapock pelos vapo
cos e hospitalares serão vl- res da Amazon River. 
sitados. O navio "Oyapock", por e-

Segundo communicaçQo fei- xemplo, que faz aqueIJa linha, 
ta a O ESTADO, á Secretaria possue apenas 6 camarotes 
da referida Escola, na cap!- e conduz, ás vezes, cem pas
tai paulista (rua Botucatu, sagelros, com um pBssadio
720), dará Infon4ações a quem pessimo, além deter um com
as desejar. mandante Intratavel. 

Dr. Joio de Âraujo-~i=~~G~~~~~~~ 
Etpeclall.te do Cantro d. SeCid. ~ ""Iatanla cla prol. SanlOn 
Consultas dlarlas das 4 4s 6 1/2-Rua Victor Me~elles, ~24~Tel. 1447 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Etpeclall.te
http:Reunem.se
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o 	e,iHADO:"'Quarta.felra. :!2 de Fevereiro de 1909 

ccf"ont"ro"la» absu-Iuto do nartido i Fechada a Sociedade"'... ..... Constructofu PredialI nazista sôbre a policia alemã do Brasil 

Homens que 	 I BERLIM, ~I cU. P.) - .Em ond~ a «clite- do partido Ch~~CH:, s;âe- d~ ~~I~r!~I~~ 
das medidas nazista é educada. Constructo a Predial do Brasil 

trabalham 
Se Y.:':;. ('~qt1 t.'í..'(,\1- ·~e (h ) rOlna r ho n l (,,111, ;í. n uití', ante" dc' dormir. duas 


l'ollwreS (da s clt:- ch;i) d e> Ventre-Livre e m lndn copo de a.~~u a. n~-lI) 


('<::q\te~;ôol 1wjtó'. 


T01l1e I'hm:, c"lher('s de Ventre-Livre hoje, á noite, an lt.·~ dt.~ ir [x'i.ra 


!{ ("~!~U! . que ~'!.!ll a llh :l passará o \\li:\ he'nl c trabalhárá ecnl prazer. 


l\"Ü;-i JI :l iz('~ 11l ~ ti ,·: ad<.'antados do 111U Ildn os hOlnells c .... (vrç:tdos fazem 


:!:; :. 1 ~1: . p~'r{!!!~,,: !.~·:d.~~ !lh ,-t !n ~pm cicscan~~o C precisanl te r o cstOlnago. os 

l nlc.:'~ti nos. o (j~a till , (I hat~(). os rins, n. c~lb('ça , o sangue c a:-i arlcria;.o, o.... 

nl'r\"o~;; c (I ('() r~\i;ÜOl principnhnentc LI ('t)ra~·~l(). s('n~prc Cirl pcricita saud~ . 


F aça C'.J1l1tl cl1es l.! tUlIlc Ventre-Livre buje, ú nn;tp, an,tes de dorm.ir, 


Ventre-Livre v)ni llca a :i call1adas llUl:iCUlal'C's do estomago c inu..'sti 
1l0~;. c· os EU1 !,\a. da~ subHancia::; infectada s c it..'J"llH.'tl tai;(;t: s tt)xica...;, 

\'('rdacl\~i j"():; \'('lI Clh)~o fl ue 1:-l0 gran (] l~ 111<11 caUS.un :.lf} ::all~uc (' ~\ :i ót i'lêria !', 

ao fi:;~do c b a '.l'o. â, p<..ole e aos OHh)~, :í. l'abC'!.,:a C nus l1er\'t.I!-', a() ('()r;;u;~~I.I 


(p riucil'alnll'l1te :tO c\l ra~::üo.'l, r ins (' a todo:-; os org-;1os d u ('( )rpo . 


Tome Ventre-Livre hnj(~. ;i noi te . 


Lembr('~se !-'('rllpr~: 

Ventre-Livre nàq f: pllrgantl~ 

'l'ell ha senlprc Cll1 ca:ia 
~l~ull::' vidros de Ventre-Livre 
" 

-----------.-------1-IVenêJ;se----ou --ãiliga-sê 

I
Vend e-se Oll aluga-se a Cigar

raria «Rio Branco», bem coque res sa nhecida c alreguesada, annexaoI t 
ao Calé do mesmo nome. Tra-

IO USO da tar na mesma.
CALENDULA CONCRETA __ _ _ __-=Ov-ül!lfi ____ _ ___

a melhor pomada para fer!das, queimaduras e 1 Quer ser feliz 
ulceras antigas ~ Em negoclOs, amores, ter soro 

N!o co~!undir com a pomada commum de Calendula, te, sallde e realizar tudo que GONORRHEA (HRONICA
ExiJam CALENDULA CONCRETA em todas as deesja'l Mande 1.$200 em sellos 


pharmacias. e escreva ao prol. Omar I<hiva, 
 Não def1lintme I A sciencia progrediu e há uma 
NOViDADE que resolverfl o seu caso. 

Depositario nesta capital: Pl;lARM. STO. AGOSTINHO ~~~~~ ~~:t~l;e 31~0~~a~~D odem~~~ Maximo sigmo. Carta para.: 
Rua Conselheiro Mafra-16 de obler triumpho, prosperlda

_ de, fortuna e saude. Não hesite. CAIXA POSTAL 1849 R S. PAULO 

Compre ,barato! II --- Mas, para comprar barato, 

S~m~fi~~ 1ia ma~iG~~a~ ~ ü1}~~a Ui~üi~a~ã~ 9:Ü~ & (a~a 

~au~a ~ES~á ~&~~~iG ~~~~ 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: 

Sedll fAÇOODé deseuhado, todal as cores mt. 
Seda façoDoe, deaenhado, arl, pes~do, 20 cores « 

d~ 7$5 

Sedll raçooé natural 
Seda graDlté OIlS core. modernlls 
Seda Bomberg p/camisa 
Seda XadHz, art. bom 

de 12$ por 
mt. 

SZd8 X~drez mludo 
Seda Laqué em todall IIS cores 

de 10$ por 
ml-

Seda e8tampadll, bonitos debE'Dhos e 
Sedil pllllada iI oleo (Recldme) ml. 
Crepe RomaDo lIzo, largo 90 Ctnt. 
Crepe Romano li4!lado, ultlmll modll 
OrgaDdy de seda IIdlldCJ. Novldcde c 
jersey de seda. IlIri. 1.40 • 
Seda Peta-pois, IIrt. n~tural 
Seda Cloqut IIrt pesado 
Seda Miak, c f Jii, 1I1!1I moda " 
Sultllolfa de sedll 
Tafe'iÍ Ilzo, porll seda . « 
Velludo de S~ da Cbiffon frcorê! da 45 por 

ARTIGOS LEVES E DIVERSOS 
TecIdo estampado, Peter-Pau, novidade 
FUlltAo faobllla, enleslado 
Lloho UIO, typo Rod!é 
Melo IInbo e5tampado 
Cach6 braoco, typo lInbo 
VoU bordado, art. moderno 
Voll e.tampcdo, desde 1$000 o metro 
OrllaDdy estampado 
Marqulletto es!ampado 
Tobllllco O) deaenho mludo. cnres firmes 
LlDOO ltzo. todas 8S cores 
LIDOa estampado 
foulard p. klmooo, art. optimo 
Crepoa p. klmono, larg. 80 cent 
Cblt.!lo eocorpado 
Brim InfllnlU, todas IIS cores 
Crelone·cbIUlo, art. superior 
Opala em todas ai COlei 
Opala typo 5ullao, em rodllS 118 cores 
Teoldo p. reposlelro, larg. 1 mt. 
Zeflr lIatAdo 
Trloollne 11118 e IIstad/!, corea firmes 
Brim conelllal 
Paano de COPl, OOres firmes 
f.ulzloe em t(Jdll8 IIS coreI 
Tecldc p/colob.!lo, lari· 1.40 
Toalhas de roalo, de 1$2,. 1$5, 2$ 
Toalha. braaca. p/baaho 
·toalha. iraades em corei p/blDho uma 

consequencla 
recentemente .~dsptadas pa;a 3°)..- 'fodol! os. ~embros que lCsuv; os incuutos com 
~ollo?ar o exérCito . alemdO d~s lorças de poliCia. pode- a promessa de constrllcção 
ueb~lxo d? «control~» do ra? doruvante, se assim de- d casa a p 'a- () São ras
partl~o nazlst.a , o ch~te da seJurem, ~orn~r ' se membros Ip~nsaV6~S p~!az , so"iedade: 
Pollc l~ do RelCh, sr. Hlmmler, das orgaDlzaçoes de assalto Lul Marques da Fonseca 
expe.d~u ordens tendentes a ·S. S:" Ola~o Pimentel e Vespaian~ 
« na~I~\Car. c_omple tamente a .. I? .Iaeto qu~ .os h:tur?s oI Cunha havendo mais doze 
poliCIa alema. 11ICIUIS de polIcm devemo :;el'. r ~d i17 _

Estas instrucções foram graduados pela escola dos Imp Ica os n~:da~e.,oc os es 
~~bli:adas nu revi~ta «Deut- «junkers» ~ignili~~ que, os cUê~~t~~a~ocde p:;'soas, l:Ia 
~-t! ~__Rech~,. orgao . das as- mesm~s s~ruo 100 ,0 nazistas , Sl!!\ maioria. pobres, foram 
s?c.l.açoes le.,als _nac~~n~I-~~- ~ te~ao Sl~~ .~u?me~tl~os a lesadas pelos ('spertalhõee,
c~a1l81!l8 e q.ue luta 1'.,1" .I~-Iu:n cur?o e...ChJD.c d~ Ideo!o- oi vando-se alguillíls deze
suo 	 Immedlata da poltcla glll naZIsta. e li - . re ·ui l.os 
com os guardas «S, S.», os I Até então, os oUiciais ne nas . de contos os p J 
quais já possuem o caracter , pol[cia eram escolhidos en- t_o_ta_18_.________ 
de polícia au xiliar. I tre graduados das escola8 

São as seguintes as ins- especiais de policia, exceptU- 1 
trucções baixadas pelo sr. 1ando·se, naturulmente, os of (asa Electrl-ca -
Himmler: IHciais promovidos das filei' 

1°) - 'rodos 08 novos e- raso 
lementos que ingressarem na Convém notar que medidas vende medidores e 

installa os «quadros..pollcio, deverão doravante tendentes a «naziricar' mais I
ingressar no «S. 5.> assim o exército foram decretadas para os mesmos. 
qu2eO)n::rT~d6sar~: :!~ig~i;c~a~ I~~~e~~e~o~~~~osob~:~:nd~I.~~-

Preços modicos. 
~~:iCi;~a~~!gos do;:;-;:n~~co~: I ef;~,ma °i~:~r~::~~~~ ~eassefi~ I
cogoominada «dos junkers" Iloiras dos grupos de .S. 

~ • 

CERA~. 

~ 
;;;r;;::J: ~ 

• 
1n O f f e D s i v a a o s de n t e s 
Não que i m a a b o c c a , 

8». 

----------_._----------- 

Rua JOdO Pinto, 14 
Serviço garantido 

-_18 V_._-_2_H_ 

v 	 preço ê dalug...el 
de atitomoveis 

Porto Alegre, 21 - O dr. 
Nelson Martins, delegado de 
Trânsito e Accidentes, baixou 
determinações ás tabellas de 

~~rg~s al~to~~~~is ~~ser;:a~~ 
durante o Curnaval. !?icou 
estabelecido 'lue ,;erão pagos 
35$000 pela primeira hora e 
15$000 pehls horas subsequell
teso 

Fúru desta !abella os fre
gueses poderão protestar, 
providenciando, immediata 
mente, junto aos Iunccionllri
08 do 1'rá[ego, afim de cohi
bir abusos. 

fifó r/Mo!quilelro, larg 4,60 ml. 12$000 Camisa Socega Leão, para rapaz uma 4$500 
5$200 CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel p~ra homem uma 83$000 
6$000 Colcha de seda p/casal 

10$500 Colcbll de pura 8~da p/solt~iro 
12$000 Colcha de seda c/rranja p/casal 
10$000 Colt::!Ja se seda c/bico r/casal 
7$ooOjCOlcha de fuslão r/lrllnjll p/c~sal 

7.$500 COlcha de fuslão C/fraoja p/solteiro 

5$(y')() Colcha de bico p/caslll 

8$500 Colcha de bico p/solteiro 

9$5001 Colcha branel! I1rt superior p/casal 


11$000 Colchll braoco p/clIsal 
111$000 Colcha br~oce p/solteiro 
15$000 Colcha reclame em diversll8 core8 
11$500 Cobertores e!CllrOS, arll~o de primeira 
9$000 Cebettlres p/bêbê de Ii$, 6$5 e 

13$000 Mvlim Taubalé, T~clame 
16$500 Motim Flor do Campo 
6$500 Morlm OficiaI 

14$000 Alvejado enfeSllldo, larg. 1,40 
39$000 Alvell!do fllmilla r, eocor", e sem g0ll18 

Alvej , do ford , art. bom 

> 

mt 	 4l'ó5oo Algodll.o ~oreslado, larg. 2 lO'. 
3$000 Algodão eofeslado, IlIrg. 1 ml 40 
3f900 Algodãs Superior 14, larg. 90 ceul. 
2$800 Algodlio S/220 
4f500 Algodão 121, orl- sem gomma 

uma 83$000 Cspas de borracha de seda para seDhora um~ 100.$000 
65$000 Ternos de casemira para homem um -i5$000 
41$000 Ternos de casemira para homem, optima confecção um 55$000 
36$000 Calça de Brim para homem uma 8$500 
14$500 Eslojo de chicara Japonesa para café um 8$000 
Jl $000 IEstojo de chicara Japonesa para chá um 15$000 
15$500 Apçarelho para café um 32$000 
11 $500 IApparelho para chá um 45$000 
22$000 Pasta de couro para collegial de 8$, 10$,12$ e 13$000 
15$000 Maletas fibrc.1ile para colegial de 4$000 e 5$000 

de 11$ e 13$OO() Malas para viagem de 18$, 20S, 22$ e 24$000 
6$000 Sombrinha de seda e linho, arUgo garantido uma 22$000 
4$800 S ombrinha de tdeoline listada uma 10$500 
7$500 Sombrinha de tricoline listada. artigo superior uma 12$000 

p~ça 28$500 Sombrinha para mocinha uma 8$500 
28$000 Sombrinha eom franj~ para cdança uma 0$000 
10$000 Tapetes para quarto um 12$500 
153$000 Loção Narcizo verde um 13$000 
14$500 Pó de arroz Royal Briar, pequeno um 2$800 

de 30$ 

5$800 Cruoo!! brauco RoyaJ, Iypo lioho, 111 f I!'. 1,40 ml 
Cretoo!! braDco ROYIII, Iypo linho, larg. 2 ml. 


5$000 Crdooe branco Royal, Iypo linho, IlIrll'. 2,20 

4$500 Cretone de cor, IlIrg. 2 m . 

4$000 Crelone de cor, IArg. 2,20 
'
1$1100 Aloelhado brlluco f1nissfmo, IlIrg. 1,60 

15500 A!oolbildo branco lavrlldo 


5$000 Atolllh,do de cor, 111'1. Superior 
2f600 Alolllblldo branco e d~ cor, larg. 1,40 
1$500 Tecido p/ gUllrdllUapo, lorg. 52 ceut 
1$500 AllllI!hlldo p/mesa, Damascado 
2$200 GUllrn'ção p/jaolllr (140x140) 
2$000 OUlIrnlçãll p/j,olar (140xI80) 
2$800 Gunrn'çlio p/lilnlllr (J40x2150) 
5$000 Guarnição c/desenho de rrulas, cores firmes 

de 1$5 e 	 2$00() Gunrntl)lio p/Jmtar, IIr ligo de reclame 
2$500 logo de rfndll p/qUarlo (7 ptÇd~) 
11= ~:~,:: d~o~:n~~q~!~~~h~~·a especllll (7 pfÇIlS) 

12$000 Baton Michel, todos os lons 
38$000 Pasla Kolinos 

e 	34$000 Pasla Alviyente 
1.2$500 Liga de borracha p/senhora 
12$000 BabadOles de organdy bordado 
9$000 Cintos de couro de cobra 
4$000 Suspeosorio de couro 
5$500 Suspensorio de seda 
6 $000 Roupões p/banho 
5$800 Cópos de bskelite 
6$500 Suadores p/vestidO, novidade 

um 2$li00 
uma 3$500 
uma 1$500 
uma 1$500 
um 3$000 
um 9$000 
um 8$000 
um 9$0\)0 

de 26$ e 38$000 
um 15$500 
um 2$500 

9$000 Camisas de jersey, artigo perfeito uma 10$000 
6$500 Tussor de srda p/terno ml 12$000 
5$000 Ui em novelo Pfklm, todas as cores um 1$300 
3$800 
2$800 Recebemos tambem um booito sortimento de Bolsas e Caro 

um 24$000 teiras, os typos mais modernos, e que vendemos por preços
umll 15$000 de ocasillo . 

19$000 Meias para h:mens e senhoras, possuimos o maior sorti
28$000 mentn, das melhores fabricas do Paiz. 
25$000 Milhares de ourros arligos que nos e impeseivel cilar. 
1õ$000Iestamos veodendo esle mez por pre.ç,os de assombrar. 
32$000 Compre quanto antes. - \,lue são somente 30 
~~:ggg dias pata a maior .liquida9ão realizada em 

1$400 linho branco, largo 2.20 de 24$ e 26$000 Florlanopolls. 

4$000 Puro linho braoco marca deis zeros, largo 2,20 ml 28$000 IO AS A D A T TRA 


e 2$Il00 Linho branco, IlIrg. 1,15 14$~00.J ~ L. 
de 6$6 e ~~:~ Camisas ~~:'R~ro?~r~ ~R,!!~OS PARA HOM~~~' 0$000 RUI Felippe Schimidt. 19 

.'" 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---
---

I o ESTADO '- Quarta-feira; 	22 de Fevereiro de 1939 

~.I"'''I'':········...........••''•••~I Aos alumnos do Art. 100 e do 
 ESSES OLHOS 
pedem protecçãol(urso GymnasialI Equitatíva Terrestres, A(cidentes il Acba-se aberta a matricula de um curso diurno 

e nocturno intensivo Cmatbematica e chimlca), para os 
alumnos de 1" á 5" series. Os Interessados poderl1o 
obtpr informações com o professor Martins Netto, no 
CURSO MlLTOr;. das 18 ás 18,30 horas. 

I e Transportes S. A. i 
75 15v.- 3 " --:"0<;:>/ '. '. }• • <·.• .· · o ······ .· · ·. . ·.·. ....• J·>.~• ..\....'. . : ~.·.· ·.• Capital subscripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 • 	 .: . . ..:.~ .. ::• 	 • ~ 


A lumino!lidade excosaiva i.rUa 
oihos recem- nOlleidos. 

Loy"lho bonelicia e ckuola . t:-o
:r.endo all ivto e:n cada go B u. 

: A mais !ólida garantia em Seguros - : 	 oa dos

• 	 • Dôres Rheumaticas• 	 Matriz: . , 
E V. S. um dos muitos rheu..R:. R I O D E j A N E I l 2S0 :.1 maticos, condemnados a sof

frer cada ves que se produzAvenida Rio Branco n. uma variação no tempo? 
Muitas vezes os excessos, a A França adquire gaso• 	 (Ed.licio Equitativa) • 

.! 

alimentação deficiente, os abu	 lina e lubrificantes da 
·• 	 ._...._- .• sos a que submettemos o Rumanianosso organismo, favorecem 
os ataques do rheumatismo.: SEGUROS: : 	 i BUCAREST. 21 (U. P.) Nosso corpo é invadido . Enquanto a delegação alemã 
cias toxicas, cuja pre

• Incendio--Ferroviarios--Rodovíarios--Maritimos--Accidentes Pessoais por impurezas c substan
discute com os clrcul09 com· 	 .1 se petentes rumenos as medidassença manifesta. • Accidentes do Trabalho -- -- Automovies -- - Responsabilidade Civil . 1 a miudo por dôres 	 tendentes a augmentar a• __ . 1 nas juntas. 	 producção de oleos minerais, 

As tlôn:s rhenmElticu a França conclniu negocia-
devem ser combatidas ia- ções para a compra de ......... 
ternnmente de .. ~: Agentes ge rais em Santa Catharina: :1 por meio . . . 400.000 toneladas de gasolina
t~i:~~~c~~:n~'~S~:::Zded:ci~:I~~~o.a ehmmAç~o dAI lmpmaa. e 100 000 toneladas de oleos 

As P ilulas De W itt para os Rins e I!l Bexiga devem ,Rr e~ lubrificantes. 
mcntadas nesses casos. Sua aC)Ào dlf(~cta sobre oa nas f.cilita Ao que se acredita, a Fran.! MACHADO & CIA. : ~l1na melhor eliminação das referidas impurezas. ça, em tróca do combustlvel 

As P ílu la.s De Witt sào sobejamente conhecidas em todo o muado. e dos lubrificantes, inverteráMerecem toda a 911a confiança. pois I1~O contém drop. noci"u que•
• 	

•
• 

I 
• Rua João Pinto, 5 Florianopolis • possam prejudicar o organismo. 	 . vultosas sommas na indústria 

de ffiateriai uellico da nu
mania.• Ambulatorio3 proprio5 possuindo ~!l mab modernas • 
Aceitou o gràu honora• 	 • Pilulas DE WITT• e pe,Feitn in,tallações • rio de doutor em 

• • PARA ~s RINS E A BEXIGA direito 

WASHINGTON Os• ORGANIZAÇÃO 	DE SERVICO MEDICO MODELAR: ;=e~~lt~I~~~~u';;!ti~~~i::~~C:;"D~::..ra;::'atur~?:~t;';:d~ 21 
• 	 » • produzidas por excessode ,cldo IInco. lunccionarios da' UniverSidade 
• 	 George Washington revelaram 

• 	 Agente, e Representante3 em todlJs as principais II:=;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~;;::~ ~~:n~~er~ce~~~Oaoh~~'O~:i~al~~ 
Cl'dBdes do Bras."1 I doutor em direito, tendo o chan-	 Molestias dos rins e coração celler aceito. Deverá receber o 

I 	
O TONICARDlUM toolco dos rins e do coraçlo limpa a titulo a 22 do corrente. Tal dis-I 

A EQUITATIVA riOilfS ESSTAD~SVi~NIDOS DO BRASIL I ~~~!!.~~ri~~~' ti~~~~§i~:~~::i:'::8l~~b~~i~~ft~!~~~~::' E:~~:~~~:~~~;~~~~:::~o :::~~ 
arterlo-scleroae. .

Remedios das senhoras dista e parUdario dos ideais 
Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contosJ 	 E' o tonlco utero-ovarlo SEDANTOL que reetltue a lBude pan-amerlcanos. 

• 	 perdida: pela anemia. paJlldez. magreza. fa8t10. IIlIres braDOU, 

... 	 .23 ••••••••••••••••••15v.-alt.-1311... ~~g~!~g;r:8a:la~i.8~~t~8c~r~e~~8 ~~e~Ça~o~~o~\~~oio'!JVaa:I~:; e~t!~ _--------, 
mldadea daI oenhoral de qualquer Idade. 

tUI.E .OllflU(AO
B:nUclaor dee ACgr~dcoit.~a :eo- i O 1500 annl·versarl·O da 	 coração e asthmaLesões do AOS AlU••••TlS,. I 	 U8e a CACTUSGENOL Especlllco do dr. Klng Palmer; 

Santa Catharma • -	 :':~~: ~~~r~ft~!:~ ~:~e;I~c;.~~~~~n~~~ d:a1l:m~~~~;ta~~~~rl~~~; ..~ _ ...-== .....- ....ASSE~R~i~iR?:RAr. Revoluc,ão Francêsa ~~Pg!~:ç:;~~~~a~!~m:osl~i~:8~1~~::~e:rlna8 eaca'laae dllrea 
-'''''''~.Aos fracos e convalescentes ........ 


- 2'. Conv~cação -- PARIS, 21. _ O sr. ,Jean . Gerais: a 28 de .Tnnbo em Devem U8ar o STENOLINO. Que faz en@ordar, augmeata o - ..... ...........-=.~. 
_.. _-_
N.ao havendo sIdo '.evada a Zey. ministro da Educação, Paris se realizará uma sessão :~~~ra~~~ic~~~u~~~t: :i~b~~~~~~B!.o~~:!~~~a°o:~~'~~e:d~e~~~ 

etlelto, por falta d~ numero. aIannunciou que o govêrno de- que evocará as grandes da IClon!'uaPOaDutjaad.a,B'utroa8'ae.DdeuOrrae88thOeoopea,ito°edenll/lan'lnc,ooale8Sa' dp;~op:p'll~a.~a: =-:::..-:::::.= 
sessão de Assemblea Geral Or- cidiu celebrar solennemente tas da Revolução e onde será • Ia. # ---.......marcada I 150" anniversario da Direi~o-_I 	 .....................
dinaria, desle Banco, o revo- lida a declaraçCio dos 	 convalescença é raplda. t' -...-.. 
para 15 d~ corrente, fica a mes- lução Francesa. t08 do Homem; a 14 de Julh Syphillis - Pelle - Rheuma lsmo .............-..... 
ma, de accordo com os nossos As cerimonias se realiza- no Palacio Chaillot, no cam Green,A cSuPrl.ROmC:iléeYtIINa~ (dEo"XalarOgdUeeC.aaryOpbha)!I~.o :!zb~Om:~ ' t~~~~~:
Estututos (..rI. :!~, paragrapho rão sob o patrocinio do pre- po de Marte, haver' uma les .. • • li , ~ ---
unico), . novamente. convoca~a sidente da República, dos ta inspirada na da Federaçã ~~~I~~o~h:~~~~::;o~la-Ó~~~ S~;~~~~I~~ q~e:IW;:pa~n~~~~o,e~~~~: -- ................
.........~.~
para o dia 23 p. vmdour?, a~ presidentes das duas casas de 1790. que arrlrmou a uni- d ..._....._
14 I\(~ras. quando funcclOna~a do It'gislativo. do preSidente ão da França; a 20 de Setem 	 1108 eD~~~~íta~iae; todaa a8 drogaria. de S!o Pauto e Rio. 
e deliberará com qualquer nu do Consêlho e do Comité pre- bro, serÍl. feita uma cerimo --• mero. . . . sidido pelo sr. Herrot. o qual Dia militar no campo de ba 

Flofla~opohs. 15 de Feveret- agrupa personalidades pollli- talba de Valmy; e a 21 do A ECLECTI (ÂASSENHORASDEVEMUS~R 
ro de 19J9 _ cas, scientilicas e artisticas. mesmo mês se reaIlzará uma 

A DlRECTORIA . além dos altos !unccionarios homenagem á República com &...... -&....... --..em sua tollelte Intima Eómente o MEIGYPAN, de 


74 3v-a do Estado. a partipação do povo que des grande poder hyglenlco. contra moles 'Ias contcgloeas ...........-. 
e suspellslI, IrrltaçõE's vaginais, corrlm~ntop, mole.·-----------	 Serão elfectuadss cinco filará na praça da Nação. 

utero·vagln818,~---------':Imanlfestações nacionais. co Na capital se cdebrará a 	 tlS& mehltes e toda sOlte de doenças 
locais e grllade preservlltlvu. Droll'orla Pac.heco, Rio.

DI' mUI "lau_lInll mo segue: a 5 de Maio, em 12 de Junho a adoptaçil.o do 	 A Australia encom
• 11 I'IIIIIIIIJIII Versalbes será commemora· pavilhão trlcolor e da «Mar-	 aviõesmenda nosda a abertura dos Estados selhesa'. 

Com prállco Doa hoapltals EE, UU. 
europeu~ BURBANK (Clllifornia), 21 

ECZEMAS, COCEIRAS, FRIEIRAS (U. P.) - A Loekheed Alr
CUNICA MEDICA l!1I cfaft Compllny inrormou ho

je ter recebido uma encomGERAL 	 e outras aHec~ões da palie 
Coasulllls das tO ás 12 e 

SI lentír qua lquer afCeccüo cuta menda de duzentos e cinc6dllll 16 6s 18 horas nca, applique logo Alivene. f; enta apparelhos do typo uINSTITUTO OS ELETROCAR I um parasiticida energico. a base de
l>lOORAPIUA CUNICA 	 sado pelas Forças Reais Ae 

CIlI'8O de aperfeiçoamento em reas para o go'têrno da Aus
doeDOS' do coraçlo ldlagnol tfalla além de cincoenta ap
Iioo prec'" da. molelltla. caro parelbos de bombardeioli'- por ~o. electflco.) , ~~~=~i. grande quantidade de accesCLINI~JEoo ~~J)(). lorlos. O preço de cada a 

NERVOSO 	 tl 'o,,.o"do. Mo,.. O."" I!! viil.o é de 250.000 dollares.
GABINBTB DE ELF.CTRO· 

TERAPIA 
0IIdu onrla!!. Ralo. a1tra-vlo
~~cf~~v~~. e 	 êos •1011•• 

I'OIDII,LOInt"I." llertIco- . 	 Dr. Joaquim Madeira Neves 
pll e IUIpes ClJIüaI Medico - Ooulista 

BiuI_ ~:ç:.~; !'!~!DA~!!!!!!!!
~-!L_~~ Heobl 	

Pormado pela Paculdade de Medlclall da Uolvershlllde I ~ '1'Ia, Kün e __ ZoraeJ 	 do RIo de Jlluelro I 11tH" TOlloo I
DIIIpOllloe ~o IJDpaladl_o, Tratameato cllalco e olrurvlco de todas .. molutllls 


doa olboa
~-,::..dede~=:' 	 0-Ilo6o ., r o lo• • I,Curso de IIperfelçollmeDto 011 especialidade, com o dr, BreDchit., 
Pllulo Pilho, ao Serviço do Prol. David Saalloa, no Ho.

d. AIIOMID ZoHeoll:, pua dIa-
Catharro.C=~~~"J: 	 plllll da Pundllçlo Oarfr':e-Gu'nll do Rio de Jllallro Pala.......,
quido racbl~D e .qualquer 	 Completa apparelbavem pllr. examu de sua upeclalldade

JINIlal16 ~ .laolda9l0 d. 	 Dar ... C.-ttllEltOlrlcldade M6dlca, ClIalca Oerlld 08t100l. I. ... ..."Fem. achado, 6 	 Coa.altal dlllrlollllDte dlls 16 6s ti .. __ ..... 06 

Telepboae 1.196 CONSULTORIO Rua Joio Pinto 78Gb. Teleph, 14&6 
PLOIUANOPOLlS RB8IDBMCIA: ... ~.. 81\yelra 17 TBLIIPJI. 1_ ~ CREOIOTADO 
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o BS'I'ADO: ... Quarta..Ieíl'a, 22 dt Fevereiro ele 1939 
· te 

e •••••••••_••.••••••••••••••••••••• f ~:'I 	 ENFERMO O MINIS
'I TRO BRINKMJ\NN 

Berlim, 2: - Apesar do 
,~ Aconselha.mos o afamado LOMBRlCOIDE IND\I\NO de 8ar- _, 
• · - E ~:: AS 1\1A ~~ :1 

silêncio observado nos circu· 
los oHiciais do ReiclJ sôbreti mento Bara.ta, professor de Parasitologia da Fac~dade de Me- ! ! . a eu[ermidade de que foi a · 

• dicina de Porto Alegre. E' lnfalllveJ na expulsa0 de vermes, v 	 i commeltido o secretário do 
• tal como lombrigas oxiurus, ancylostomus, etc. 30 II.DnOfl de e 'I Estado do Ministerio da Econo
ti uso têm demonstrado a liua efHcacl&. ~ mia, sr. Rodol[ Brinkmann t 

I 
recentemente designado para 
v i c~presidente do Re ichsbank: 	 D l:. P O 5 J 1 A R J OS': : sabe·se que o enIermo sot· 
1reu graves perturbações nel"• CABLOS HOEPCKE S/A-flo.rianopolis e." vosas que o impedem dI!eUF. 
reassumir aquellus Iuncçüeõ.••••••Q •••••••••••••••••••••••••••••• 

O sr. Rudo!! Brinkmann 
-...- Ilri .. ·_~".;;~_~'ü · ~1 10i recentemente transfe rido 

purtl um senatoria de moles
U~~ nesvosa~. 

Acretíta·se que seu succes·Carlos Hmp(ke S.A. SOl' seja o baDCjueiro de Co

IODia, SI'. SClJroeder, que la·


"PATRIMONIO NACIONAL» cilítou no comtêço de 19:1;) a 

I SAIGIDE NoUlIl LLOYD BRASILEIRO 

Matriz: FLORIANOPOLlS I LINHA AHACAJU/pORTO ALEGRE (Para o Norte "ntrevista entre SI'S , Ritlel'
Filiais em: Bluawnnu, Cruzeiro do Sul. Loges, no Subblldo, e paru o 8ul na quarta feira): "COMTE. AI.· e von Papen e preparou o 
La.guna (\ S. FI'e.nclsco--Mostruario em Tubarão . (Formula Alemã) CIDIO ", «C OMTE. CAI'ELLA» , e «ANNlBAL BENEVOLO». evento do Terceiro Reich. 

'I E' o unico fortificante no Ll~~~1 il~~~NgS!It,R~~:A~ A~m~'I~;'~r?)N~S'~~~~~\~Pt):). I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;--~mundo com S elemenlos 
lonlcos: Phosphoro, Cal- TUTOYA/FLORlANOPOLlS

REFRIGERADORES ELECTRlCOS 
FRETES DE CARGUEIROS~:~: t;!e~i:~~ U~~n[~~~:~ 	 Dr. Saulo Ramos~ 1i 

de 20 di/l3, nola-se: PH OXIMA:; S;\i )) ,'. S: 


i I' - Levantalli~l1lo Ir~r&! NORTE: Médico e operador 

das fôrçü , e volia !m",{-:li~ · CI ' BAl','\O: dia 24 para I'llrunag'uá, ~Anl()nim\, Santos, Ex·asslstente do prolessor 
I. do appellle; Rio de ,Janeit·o. S. Salvadol', Ile ci[e, Mücán, Al'da !3l'anca, RrRodilo Filho 

:"•. Dr.;;" i1Pvl'~cimwt<) pcr Aracüty, FOI'IUle7.lI. Call1ocin (> 'Tuto.\'u. Rio de Juneiro 
completo das rlôre~ d~ (g COIlITE CAPELLA: <1in 2:; pllru Pl>l'U llIiguá, SlIlltOS, Rio ~6ttr,::!"~i~t~e~l:'o;~~rt~, J:.~: 
beçe, Insomola e (lC:VO,! '-. de ,Ianeil'o , Victól'iu, Ctu'clve lius, Ilhüuti, S. S'ilvudol', Arll- logla - 'l'raumaiogia: Appa. 

rn~'-Comba~e Ittdkfj: d!: õ'~ ea jú n RecH'e. 	 con8ul~~~~g8R~1; ~~:~oPlnlo. 7I! 

depres~ilo oerViJS~ e Ju em· DEFENIJA OS SWS INTERESSES, DANDO I'f<EFEREN· I ~ Re"idr:~f:h~~: VI;';!~~e ~e 
mailedmento d~ ~l'l!bo! O( CIA AOS VAPor~ES DO LLOYD Bi~IiS1LEI!W louro Preto, 11 - 'feiepuune 
sexos; 1009 

4' - A"gm~nto ,-:te P~ S(; I"__,....~~!r._~_~~ . ~=--~-- 68 P. 

\';;rllmdo de 1 a li lUo,; li A g~ ncla - Rua Jo~ o Pluto,l IArm~zem - CálS Ba~arú, I~~~!!'-~~~~~~~ 
d~d~:~Jb~~~~I~~!~~:rI~~~n. 9 - I:'honc 1007 12 .- Phonc 1338 Sumner Welles nega 
Opio!2l.do d!.M~õ\!),,1 S,, · ----- ~~-~--_. -~- Washing!on, 21 (V. A.) - O 
rc~ d~C ,H\ A , sr. Sumner Welles desmen·

H. C. DA COSTA -- Agente tiu as informações proceden· 
i&A&tU.::Di.:-'~:-t::'S)k.... . ... ---.- ."- .----.-.--.--------- --- --- ------ tas de Paris, segundo as quais 

o gov ê rno americano teria 
pedido que a França e a 
Urã· BretlJ.uha se juntassem 
aos Estados Unido~, afim de 
constituirem uma frente na·Mantemos em depósito toda! as peças sobre vai contl'a o .Japão. O sr.

saleotes e mesmo mecanismos completo!'!. 	 Sumner WelIes accrescentou 
que o gO\'ê rno americano nun

em casos de d~~/lrronlo!l OI! propriet~rlo8 3eriío /llIen ca teve qualquer entendi·
dldos Immfdlll/amenle, aem I'!ectl!sldade de ftguardo:em menta com os governos fran· 
a vinda de peÇll3 ou devolverem OI refrlg~radorf!l pllro 	 o advogado ces e britannico sôbre êsse 
serem conserlado:! tm Sã" P:;ulo cu no RIf) de Jcnelro, a8sumpto.José Aecado Soares Moreira 

cnrnrmmlclI 003 l!eôl~ cil~nltl! de~l!l cepllcl ó1. do Interior---------------------	 VENDE-SE ~~~d'iJ~do elillldo que conllnull li exercer BUli prollsnlio perante a 
com 106 metros de frente, porMEDICOS E DENTISTAS Côrte de appellação 

I 800 de fundo, situada Ila ci 
dade de Biguassu com duas

Registrem 'tu. diplomas, no M, d. EDUCAÇ,A.O E SAUDE. ---__________-l 	casas pequenas, cnfesal. gran· 

de mandiocal, pastagem e ma·SandaliasF. C A S T R O 
0 to cerrado. Trata·se com o 

rUI Mexico n." 164 10. ,.Iu 101, 10lA - E,p_l.n"'_daI dr. Fulvio Aducci, á rua Joãode tirasdo C •• t.llo - Rio de Joneiro . Pinto, 18 (sobrudoJ. v-o 67 
para verão

InlormaçõlI gr,ti, - Remeti••êllo. Vende-se uma casa 
há um snno constl'llida, siCALÇADOS tuada a rUII Piuzza (Estre ito), 


de todas as com 450 m2, tendo água e 

qualidades 6s8a sanitsl'ia. Tl'atar á rua 


Tiradentes n. :l, Florianopolís,
Affectado de graves e 
TAMANCOS MEXI 47 30\'-4 

CANOS parachronicas entermida PRAIAS DE BANHOS Antenor Morais 
des syphiliticôs! Cinto!. - Chinelos - Bo Ci rurgião-dentista 

nés - Luvas, etc. Trllbalilos modernissi· . o sr. João Lufs Monteiro, concertu~do com mos. Pontes e dentaduras 
merciante na Cidade do Rio Grllnde, onde é muito aDatomicas, em todos os 
c()nh~cldo, NlacioD~do e badaDle eallmado, as~lm DOS materiais adoptados,Artigos para sapatei

oscrtlveu: ros e selleiros 
 HOHARlO: 

«Declaro em nome dI! verdade e em beneficio Das 8 ás 11 e das 15 
dos que soUrem, a quem 8 leitura da presente pod~rá Cortume e Fábrica ás 18 horas, 
aproveitar, que, há muttc, bfl~c/ndo de gravar, e chro · de Calçados Rua P. Migu~linho/6n;cas ~nfermidadfs syphiliflcal!, depois de lomar Innu

meros r~mtdi08, Bem proveito absolutamente algum 
 «BARREIROS.depois de pcssar os maiores d's~abores e decepçoeJ, 71 v-2~ 


por conselho deom bom e slucero tmtgo, fiz uso de 

alguns vldr03 do mllravllhoso, do mllogfoso, posso 

dizer •.GAleNOGAl", fórmutll de Or. Fr~.derico W, 

Romano, flccndo complftamente bom e reslGbelecldo 

de lodos os moles que mil /ltormenlllvam e que 111! 
 II A.l~eureuxI 
IOrDllvam um enfe !lto Infdlz, a pClnlo de multas vezes 

deftelllr a morll'. e, por ser esla a fiel expresslio d~ 

verdade, com grllllde prazer e g ' lIlldlio a commuDlco, 
 Depósito: Rua C. Malra, 39 

pOdendo fozor de~tll o uso que entender», 


Rio Gra!!de, Rio Grande do Sul. 
 21 11 
JOãO Luís Monterro 

(Firma rgcoDh2Clda p~lo nOlllrlo Abr,nao da 

Silva Moncorvo). 


A ';~:;~elfll-Ilqueza é 11 I!êlude, mas para ter boa Dr. Augusto de 
lIIude e nece3sIIrlo que le tenhA o lIoDgue puro, hto 

só se oblem, usando de quando em vez, elgun" vidros Paula 

do podero$o depurllllvo vegelal, SEM ALCOOL. o afa
 MEDICOmado «GALENOGAL., que há 50 ennos diariamente 

vem alcllnçando resul/lIdos lurprehendenlell, como pro' - DoeDças de Bllnboras

va O IIltes/odo IIciméj, Partos 


UNICO premiado com-DIPLOMA De HONRA OperaCÕIII -
- e classlflclldo - PRePARADO SCleNTlflCO, . (ONSllLTORIO 

Rua Viclor Meirelles D. 26Encontra-se em todas as Pharmaclas as 10 1/2 e das 2 as 4 horas
do BrasU e Republlc&s Sul-Americanas. Te\. 1406 
N. 	65 Ap. L. o. N, S. P. - N. 963 Realdencla: VIscoDde Ouro 


Prelo. 42 - Te!. 1M5 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Opio!2l.do
http:FOI'IUle7.lI


-----

__ ___ ___ __ 

I 

t) lSB'i'Af.íO- Quarta-feira. 2~ de-.Fevel'elr.o de 1939 

. ..- -,. . '" 118 ••••••••••_•••••••••••••••••••••••••• 

~i~~~~::r:~:~' \i Empresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i
'RedacQl!.o e omch.!!II & 
fila Jc&o 1'1!lto u. 13 

Tei, iol:<-CJi. I'Ollãl :!l:J 

ÀDno N~ O.pltal: ( W IOO 

Semeetre ! 2S000
Trlmes"e 1 2$(.~1il 

~~~ero "vul.o t~~'gii 
No In tu/aI : 

Anno (5SC.oo 

tf'::':f~e ~JOO!Jog
Annuncloa melllllnteconttliclu 

o. originai•. me.mo nllo l'ubllt"./I · 
do•. nlio .or1l0 devoivldo. . 

'" dlrooç&o Illlo so responsallllln 

i: 
, .. 
! ~ 

te 
• 

· 

: 
<;ll 

',' e 
. : 

e.•e., 
• 

peloa.rtí:~I;;':!~:;;~~~:. :l0<. 
• 

Cumprindo uma • 
: 

;: promessa .~ 
Damo. pubUcldade. ,p"lo Interês6e que póde reprcsenlur p"ra mul- . 

~'!.r.~.o~ell_.clg.n_~~!CneitolrOe9d.r.aC.Ii •-ergou8!ndtee 
- .... - u_ ~ II 

de ser uttl 'S pessolis qUe "l'Urem 
do mesmo mal. HiIo muito que era 
collbecldo em essa como dcent 
do apparêtbo dlge.Uvo: -EUe .onte 
multo do est"mago.. dizia minh~ 
""nbora pe~"liz"da. 

DR. CARLOS DE FREiTAS 

De lado. vivia em cOllstante re
gime: qu <lquer alimento mal. lorte 
provocava-me d18pepslll.delx~va-me
Indl.posto. ""ntlndo um peso bar· 
rlvet Ila bócc:a do estomago. um. 
azia In.upportavel. 

E de certo ponto em diante os 
males se aggravaram tlinto qll<' 
me fizeram p"n.ar até que tlnhu 
ulcere. no eatomago. E 0110 duvlao 
multo de que Rlarchava para 8 ul
cera, pola l' tioba feito uso de In· 
oumeros eapeclflco8. Inutilmente. O 
mal aggrava-Ee cada vez ",ais: loi 
quando tive. de um médico ·omiga, 
o coneelbo de experimentar o tll 
xlr Clntra. Cooselbo abençobdo!
Logo 00 primeiro vidro comece: a 

mo uma promes8Il que [Iz. E' um 
:"'::vf,t~:,~g'tr~~~::,:e:~~,:::~~ 
les dOI IntesUnol e do eatomago 
.J:~~~r~~:;;:~a:e a~e:o 
=r=rlOC;:~~o':•.tlervlço 'buma

81. IIIUBL B~DBRIB 
CLINICA GERAL 

Curso de especllizaçllo 
em molestla do Pulmllo. 

Tratamento moderno da 
Tub'.lrculoae 


<t; BRONCHITE-ATHSMA 

PNEUMOTHORAX 


Consultoria: Rua Joio Pin
lo, 13 (Sob.) - Phon. 1595. 

Residencia: Hotel GI6rla 

Phon. 1320 


Consultas. das 13 Is 16 horas. 
42-P_ 

I_.
"Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl 

Hoepcke» e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max". 


SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS 


- _ 
I I

LiiliJa Fpülis.-Rio d e Ja n~i ro ) Li :Jll a fp o! is .-Rio de janeiro Linha f!ori anopoJjs

Esca!a !! :ia~~;~~/ranciscu! 
Tra nsportes de passsageiros I 

e cargas. I 
Paquete -Cari H~pckc' dia 1 

«Anna. ' 8 
:~~~tnIal.LCPcke . : ~63 

Saida â I hora da madrugada . 
<' • 

~~~~~t~q~~ ~~ h~~~Sp~!~ a~~~~ madru gada. 
peras das sa id a ~. 

Ordens de embarques atC ás IOrde ns dc ~mba rqu e , até Ord~ns de embarques até 

I' sca!a S~o Fr3ncisco Lagu na. 

II Tran sporte de cargas Transporte de cargas. 

Paqude «Max ' PlIquete «Max » 

dias 7 c ::2 dias 2 e 17 

Saidas âs t~ horas p. m' l Saídas á 1 hura da 

Frelta@.adVogadonoRiOdeJa' !paramaiS informações,na Séde da 
ne!'?~nbo com a presente cumprir 'V Emoresa Nacional de Navegação Hoopcke 
~~~~í~~:~~a :~:l t ~e d~~~bÇ:~ • á rua Conselheiro Mafra 11. ' 30. • 
boF~:~: ~~~~!:~~\~·c~~e~t~~t~~~& :. :~:;'};C~ ~~I9$,~~e~e~í8t,i~~~M;ih·M~QI.0~.e~4H...& •••: 

12 ho ras d~~ id~~~ peras das ás 12 IlOras. as I~a~a:ai~~s:.eras. 
- _.- -- ---._- I 

Observações: Ap:eia~s~~;Ji:~I~e~~ore~:~~~~~~' :eo a~~~::~~~ri~e ~aaccTJ~~: e.. 

E' expressamente prohi bida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. • 
Todo o mov imento de passage iros e cargas é feIto pelo Irapiche SilO. 

', Rit:l J\\aria », I 

AUGMENTEM SUAS 
VENDAS ENVIANDO 

AS ENCOMMENDAS URGENTES 

vi. CONDOR 
Svndicalo Condor Ltda. Agentes I 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse

lheiro Mafra 35 Teleph. 1500I---_._-- ------- ~------ - ---------~-_. 

obeervar melhoras. O pelO no es

~~:t'~0'g:8~1~~e~~:rs' 1~~a~~d!:1.-=====================-'=..pparecendo. e. agora. depois de 
:~~sr:~~~~inrn~:~II:!~~~!lr que 

Para quem so[freu anoos segui MEDIDORES DE LUZdoe. como €ou, é natural que. veo

:~dge~t~'::- ..1:aP~~~lf~~a~iees~ Precisa \I. S. de medidor para sua instai
tu osbellellclol que me trooxe o I ... ? P bt INSTALLADORA
ElIxir Clntra de P, ucbury. Foi mes_\ açao. rocure O er nli\ 

Expulso outro jornalista 
da Italia 

Roma, 2\ (U. P.) - O sr. A. 
E. Guillaume, que há um anno 
vinha representando. em Roma. 
os jornais pariSienses «Le Jour. 
e .Le Joumal de Débals », bem 
como a agência francesa de in 
to rmaçoes Radio. foi informado 
pelas autoridades italianas de 
que deve Ileixar a Italia ainda 
esla semana. 

Soube-se. em fonles autorizadas 
que o motivo da expulS:io é ter 
o sr. Guitlallllle, em artigo pu 
blicado em «Le Jouro. revelado 
que o marechalltalo Balbo. por 
occasião da reunião do Grande:. 
COllselho Fascista, desapprovou 
a campanha anti-francesa movi 
da pelo seu pais e atacou a fa
mília Ciano. 

DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 
SIEMENS, com absoluta garantia, porque


é O melhor. 

R_ Trajano, 11 Phone 1674 


:~509===============~v~-~-6~4~~11 

OR. RICARDO 

GITTSMAN 

Ex-chefe de cll

nlca do 
Hospital de 
Nuernberg 

(Prols. L. Burkhardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
tü'u'l'gia Gelai 

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

Cirurgia do systema 
nervoso e operações 

de plast1ca• 
CoDsullorlo li ruA TralA
DO, 18 (dai 10 ál 12, e 
dAIS 1b ás 16,M) Tele, 

phone - 1.286 
Resldencla f, rua Es
teves Junior, 20. -
Telephone - 1.131 

Dr. BulClI Vianna 

Siemens Schuckert s.A.1 J~;:'!E M= 
Materiais electricos em geral brado}. Consultas da

DiSTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: 1 f,s 8 horas da tar

Ins~~~~~~!~11 de FI~~~~~~f7~IS ~~~oot 
510 ____~V_-~7~1__,._8 h_O~ da ~..... 

.• 

• 
• 
• 

CDmpan~ia cAlliança ~a Ba~ia» 
Fundada em 1870-Séde: BAHIA 

Seguros Twreatres e Maritimos 

: g~II\~11 ~e~~~:~~as ~:: 5~:ggg~gggt~ 
• ~:;~r~~ :ft~C:I~:~~~O!r: It9~~nos) g:: s.tà~:~~~;~:~~• Reeellas em IOS7 Rs. 22.655:211$090 
_ Slnllllros pago~ em 1037 Rs. 3.191:õ80$OOO

i II ---- 
• II_I· Opera 

e.ei
Succur:!BI 

._ sen l 

e., I 
e 
• 
• 

com as mais modicas taxas em 
todo o territorio nacional . 

no Uruguoy; Reglll(ldoi"~8 de avarias e Repre
!ln!e~ Ol!S I1rIDClp"i~ cldndes do America, 

EuropA e Arrlell. 

6Z\.gentes em florianopolis 

C A M P O S L O BO & (ia 
RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39 • 

Caixa posta119-Telephone 1083-Efld. Te/.• ALLlANÇA~ 
Escriptorios em ltaJ'ahy, Laguna eI 

Blumenau. Sub-Agente em Lages
12-P)--""'.~""'..._...-,..................~~~~-"""':'~""""'~~~~~ 


CrMito Mútuo PreDial 

..............a................ 


Clube de sorteios ·em 
mercadorias 

Anno Novo••• Nova Sorte••• 

6:000$000 

Muitos outros 

•premlos menores 
Formidavel.. . Fanto.tico...T~ 1$000 ' II 
UOpor apenas. . 

.I~________________________________~
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6 o ESTADO, ~2 de Fevereiro de 1939 .. 

IREMESSA DE MOEDAUMA (ARTA ABERTA II DIVISIONARIA 
~.,.0 - o TAZ-Err:r .

PORTO ALEGRE, 21 
-, DOEFERIDO ~ Seguidamente, de varios 

pontos do Estado são rece·ao presidente Getulio Vargas J100CONTOS ,., O( 1... P;C-4Ioll Ofllrií l P<J:.O )l OU-~... bidas reclamações contra a 

Segundo di2 o "Correio da Ihadores lusitanos e a sua dar,se o mais que pude rem , o Representante' A Gonça]v'.)s Santos & Cill, ~:~~od~ ~~~~ari~i:~s~:or}.~: 
Manhã», ao presidente Getu- prevenção contra os nippões. Brasil, que precisa de braços'I~_-;:-::-______________-".,...-,,"":1 gueiredo, delegado filieal, 
lia Vargas foi dirigida umu Mesmo assim, pon jo de par- deve ir buscá· los na lerra que 52 30v.-1) tomado pl'ovidê ncias no sen
carta aberta, pugnando pelo te seus pendores, os resulta- primeiro o colonizou. Si lem .__....- -..-.-.-- .--..... .. .- .. - ---.-...- - .. -.--..- ..- tido de attender algumas 
maior desen volvimento da dos a que chega não pódem que os tra ze r de fóra, traga-os 
immigração portuguesa. deixar de impr essionar. de Portugal,onue se fal a a mes· 

O missivistn alinba c ifras, Em igualdade de condiç(; es, ma lingua dos brasilei ros eondepara justHicar o que susten· observa aquellfl matutino, de- vive gente da mesma raça. 
ta, embora saiba que não di- veriamos preferir os Portu- Já se conhece aqui a obra dos 
\' cr~cm das ~uas as ojJin i<ics .gueses, come até es deveria- inass imi!aveis - inass imilaveis 
da maioria dos BraSile iros. ! mos a('olher, por multi pios pelo idioma, pelo sangue, pela I 
Nessus c ifras, ",!Ie taz o Ponn- motivos to attributos, em re· religiãO e, aci ma <:k l\1 elo, pelos I 
rl'Onto das a e tividades dos lativa s ituação de in!eriori- systema e programma mal OC-I 
Portugueses com as dos ,Ja
poneses e demonstra como, 
em São Paulo, os primeiros
têm superado os segundos, 
pe la sua capa cidade de tra · 
ba ll10 e pelos resultados ex· 
celll!ntl!s do sua acç:l0 bem 
üri entoda. 

Esse confronto manifest!! 
clal'amentl! a pre!erencia do 
uutor da c'uta pelos trabl!,· 

-~ ~ 
ft.1~ ~ \ \ 

~'~';rl;i-)]I ' 
BELLlZA ;1' " > , '~ MOClDAO( 

Hg 108 a fino. 1:1 Suooo R.... /ôo 
lôoUdo ou l i q UIdo. (o,oma;s 
p ~d e i l o o dclicodo Pft'>du CIO 

~~~O~ 5~ V ~~~nl,~,!nl~:n~v1,~~ 
Icmbcm. cf; p i n h O ll , pnml Oi!l 

~h;,;~S ~~~~~~:i:S~:~5'p~:r~~ 

'da S.nOI'alIVI ~\J 

4nniverSílflos 
JAYME UNHARES. _.. Pôssa, hoje, 

o natalicio do nusso esllmado con
lerraneo sr. layme Unhares, de ! p~· 
chante-geral da f.rma Carlos Hrepck~ 
S. A., e presidenle da Clube 12 de 
Agoslo. 

- Faz aonos, hOje, o sr Vlclor 
Espindola, co·proprietario da concel 
tuada «Casa Eleclrlcà». 
FAZEM ANNOS HOJE : 

SrUas.: H~lvelia W1\di, genllllsslma 
!,Iha do sr. architecto Tom W,ldl; LI· 
I;na CosIa, Olga Marques e JandYJal 
Pereira do Carmo PiOlo. 

Srs : Amaro de Barros e João 
Franco da Rosa. 
iiajabiel . 

De sua viagem de I~rlas a Joln
ville, regressou o nosso prezado con· 
Irade sr. Nei~on Maia Machado, di ' 
reAc\OoOr.da secção esporliva do O ES
T

PalJetllmeatos 
Falleceu. onlem, n3 Maternidade, 

a sra. Gertrudes Schmldl. O seu 
sepullameolo elfecluou·se ãs 16 ho
ras de ontem, no cemiletio de Bi 
gassü. 

- Em sua resldencla, ã rua AI · 
mirante Lamego n. O 138, fallec€u, 
onlem, a srila. Jovellna dos Anjos. 
~~e~:~!e~:a~~nl~~~I::~~uo~.:e T~i~~ 

de 

Cecilia R. Di Bernardi 

tem o prazer de commu
nicar ás suas freguesas 

que se estabeleceu li 
Praça Quinze, 11 

Communica, outrosim, 
que assumiu a direcção 
dos trabalhos de feitura 
dis~~~J::08d~a~:~rn~~s8 

I 

e modernos modelos, en· 

feites e artefactos rece

bidos do 

mo e S, PAULO 


'!.-",.._____~~~ 
45 15v-14 

dade. Mas o que se verilica cullos. A phase de experiencia 
é que elles supplantam os com elleS:deve dar· se por termi· 
outros, e então não há como nada, mesmo porque por elles foi 
não os escolher, . iniciada a da revel ação inilludi · 

Na barafunda em que actual vel de translucidos proposi tos. 
mentc o mundo se encontra, com Por isso, a carla que foi diri · 
os principios em retrocesso, COI11 gida ao chefe da nação não deve 
as qucsti,es raciais exfremadas, incluir·se entre os papéis que se 
com a necessidade, para os que lêem apenas por desfasli o, para 
se devem defender, de resguar- esquecer· lhes o texto no dia se

guinte_ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~;;;;;;;ti
'I 
I, Curso Catharinense de Mudureza 

MATRICULA 
Acha se aberta a matrícula do Curso'I de Madureza, que funcciona á Rua João

I Pinto, n. 32, das 19 ás 21 horas, 
,. Os interessados serão attendidos na 

séde do referido curso, diariamente, das 
15 ás 21 horas. 

6S 

I r-') .I ~
, 

praças do interior.A~ · I - Por um dos ultimos vapo
!~!m~nlll !m~ res aqui chegados, aquella 

que as suas opiniões, expressas em várias 
occasiões, representam o que está sendoI preparado nos altos circuios üfficiais 

Berlrm, 21.-«A Alemanha tem a missão 
de governar a Europa. Esse tem sido o seu 
papel já há mil annos, interrompido apenas 
há um seculo. E ella deve reassumi .Ia sob 

a «Ieaderança » do nacional SOCIalismo», 
O homem que disse isso, de maneira 

emphatica e grandiloquente, é um dos mais 
destacados jornalistas alemães e foi um dos 
escolhidos para ir a Munich, ainda há pou-

CO, onde passou toda uma tarde ouvindo o 
Fuerher. Esse homem representa a gera
ção joven, desses jovens que se reuniam 
nos «bunds», durante varios annos, antes 
do advento de Hitler. 

E pouca differença faz o facto de elle 
falar autorizadamente ou apenas por sua 
propria conta e risco. O que é verdade é 
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DIZ-OUE-DIZ DE HOLLYWOOD 
O. enlhu.ia,t.., ,edentos de coisinhas apimentada" que 

.spellv.m tio Insiol.menle .. 'al.dos piconte. novid.des intro' 
duzid.. por ClludeUe Colbert no já muito pic.nte .french cln' 
cln- - I dlnlo meliciosissima que fez • delícia dos nossos pais 

Sras.: Oolores de Oliveira, Osma- no Montmlrtre dOI lins do 51culo passado - vio ,olfrer um 
~~~ei~~~es e Maria Ermelmda da I d~"~~~~ur:'~~"~:i,tib;ç;~od~ ' p~::~~ m~:!" I~:'~c~~~~.q~: • I~:~~ 

sura Hays abriu o ôlho • foi espi.r, já prevenida, a .pr.miere . 
do filme. RlSuh.do: - cortado ludo quanlo de _melhor» ha ' 
vil no lilme. E, a..im . •Zazá. Vii ser um bocejo, nada mais 
do que um bocejO.. . Oue penl' 

CONTRA O FILME NACIONAL 

PORTO ALEGRE, 21 - Alguns cinemas desl~ capital negam-
se a Incluir nos seus programmas litas nacionais. Um delles não 
quiS exhlblr o filme da visita que o sr. Fernando Costa, minlslro
da Agr!culluNl, lez a esle ESlado, sob a allegação de que as em
presas eslrange:ras de filmes não o permillem. Por esse motivo, a 
fila da viagem do ministro da Agricultura ao Rio Grande do Sul 
vai ser passada em uma sessão espeCial , . 

Agora, a Associação Cl~ematographica dos Productores Brasl
lelros, com séde no Rio de J~nelro, dirigiu-se ao InlervenlOI Cordel. 
10 de Farias, solicitando providências no senl ido de !er cumprido, no 
Eslado do Rio Grande do Sul, o artigo 13 do Decreto federal n.o 
21.240 de 4 de Abril de 1932. O pedido 101 encaminhado á che· 
lalura de Polícia. . 

RADIO - Armando Pal.cio., licadol trecho. de Mendelssohn I 

I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;'; - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;,;;;;;;;;;;;;;;;;~'';';; , IDALI E DE ACOLA' 
.TEJ"I,R_' .. ' ES1 I (SerViço_especial para O ESTAS"1 (~._) .. DO) ~~~i~~e ~iJei~~~~~sre~o::~!~~ 

_ • _ _ 

-------=I Londres, 22. - Foi onte m lançado ao mar, com o 
presença do rei Jorge VI, o grande couraçado «King 
Georges v,>, de 35 mil toneladas e cuja velocidade 
será notllvelmentll superior a quolquer outra bello
nave anteriormente construida I)ela Grã·Bretanha. 

O poderoso coul'açado será lll'mado com 10 ca
nl1ões de 14 pollegadas, 1B de 5 1,4 pollegadas e nu· 
mero~~~p~~n3~eâe~~!~·:e::~eS~iais contra obuses, bom
bas aereas e minas submarinas e terá a bórdo, num 
haogar original com varias aeropl anos, que serão lau· 
çados por meio de cata!)ulta. 
Lorlllres, 22, _ A B elg iC;I~m desses apporelho.s voou 

encommendOUá Grã. BretanhaJa 650 kilometros por nora, e 
20 aviües de caça e combate !{luem cveero piloto declarou qlnle " ~ . 
de alta velocidade, iguais tos momentos, atti u 

aos que ad Reais Fôrçasllocidade [antastiea de 885ki· 

Aereas inglesas tê m construi· lometros. 

~~o~m quonlidade para seu I .-. 

te~aramtae:tee mdeet:!WinCoo~I, ~~O:~:~ J' a:d~R;~~~\.1~t~~ia-sJ~~,~te~ 
baixas e tendo 8 poderosas Catalunha, o ge nel'al Franco 

metralhad(lras localizadas nas entrou ont6m triumphalmen 
asas. te nesta cidade e da saccada 

E' talo capacidade de as· de um edificio assistiu ao 
censão desses aviões, que 10m desfile de 50 mil soldados 

re partição recebeu 250 con
tos de réis, em moedas de 
nickel de varias valores.I Sua remessa será feita a 
pedido de entidades com. 
marciai., por meiu de tmvill 
dos espe ciais, tendo sido to 
mada tal resolução afim de 
e~itar os abusos e explora
çoes que se vêm verificando 
com relação ao ágio súbrc 
trocos. 

Representante 
Pessoa conhecedora do ra· 

mo commercial procura re 
presentaçóes, deSde que se
jam bcm remuneradas. In
for mações, por obsequie, na 
redacção do ESTAno; ell
tretanto, caso ullla firma hl
teressada assim o deseje, 
compar~cerá ella, immedia
tamente, á sua presença. 
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Por causa das últimas 
notícias 

Keiwest, Flor' ida, 21 - In
forma·se oHicialmente que o 
sr. Roosevelt poderá diminuir 
sua ausencia de Washington, 

8 minutos pódem elevar·se a l'epresentando 7 corpos d~ des~e o dia 24 até ~ dia 28. 
4.500 metros de altura. exército, enquanto 250 aviões Os mteressados serao alten-

Sua velocidade, á altura mê faziam curiosas evoluções !lidos na portaria do Grupo, 
dia, está calculada em 540 A' caheça das lI'opus . se dns !l ás I I horas, 
kms. por hora, Porém, nas via o general Gambara, O DlRECTOR 
últimas experiencias feitas chefe dos legionartos ita- 76 3V· 1 
entre Londres e Edimburgo , lianos, 

acontecimentos inquietantes, 
emhol'a não defi nidos, no ex 
te rior. 

Consta que as informações 
que lhe chll~lll'Um desde que 
deixou Washington,quinta-fei
ra á noite, se relacionam 
com uma possivel renovação 
das pretensões dos pai8e~ 
~:~~,~rios e m "ruturo pro-

O presidente indicou que 
poder'á volt'lr antes de 3 (}U 4 
~e Ma rço, emllora espere po· 
ri~~~~ls~[;:r;aE~gf::~'::a~~ 
- TYPO<iRAPHOS 

l 

I 

Precisa-se de typogra

phos nas officinas 

do ESTADO. 


Grupo Escolar Arch~-
dtocesano São José
L I . 

evo. ao con leclmento dos 
81'S. paIs que a matricula pa
ra o CUI'SO Complementar 
deste Grupo estará aberta 

I 
dade. o nolllvel pianista chileno, exlcU- d. Chopin nio dium, por isso, - - ---------. ~tS.tJj., JtlII. -.., 
.:;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;~; I.ri plrl os ,.dio'ouvinto. d. DI' de obter em SUIS mio. execução 5-1· J .,.--- - .' 

vonlry, hoje, í.22 hora., um re· primorou. 1 V1nO acques esleve 
~ "Ch~c" citll de piano que • Briti.h Bro.d· A IransmissÃo em ondas curtll d. «Expansão Economica»Casa l cllting Corpolltion, em Itenção í B. B. C. é feito nu Ir.qulnci•• d. no Paraguay

nacionllidlde do Irtislll, dedic.r. 15,18 meglcyclos (19.76 metros) Deram·nos O grande prazer 
especi.lmente í America latin.. indicativo GSO; e 9,51 megacy' Porto Alegre, 21 (A, N.) - no Jacqutls, quando o bando- de sua visita os nossos Con-

Armondo Pal.cio•• um dos ar clol (31,55 melros) indicativo GSB. A «Folha da Tarde» entreViS-lleiro esteve no Puraguay. In- frades srs. cel. Sylvio Van Er
tist•• music.i. mais conhecido. do ~" " tou O omcial do Exército formou Gregorio Lopez que ven e seu filho Herbert Mu
conlinente .ul-.mericlno. Como ClNE REX - A 's 19.30 horls, paraguayo, Uregorio Lopes, ali o referido bandoleiro ma- nltoz Van Erven, respeclivamen
planistl, I SUl Ispecillid.d. tio .V.rdugo de si m.lmo~. que aqui se encontra, e que tou um seu amigo, barbara- le, direclor e redaclor·chefe da 
sem dúvid••s ob,.. que requerem CINE IMPERIAL - A's 19 e forneceu interessantes por- mente, recebendo, para tal, conhecida e utiJlssima rev ista 
vigoroll inltrprll.çio, mil os dl-.20,30 horll, .A ••pii do Tzar •. menores ainda desconheci- dez contos de réis, Após a «E.xpansão Eco~~mica., que se 
--:;;;;;;;;;;;;;;::~:::=:::::;;;=:::=====~::::::~ I dos sôbl'e a crue!lta luta que consuma\lão de outros crimes edltura em Cunhba, mas, em 
:"' durante annos Im~efou no todos crueis, Silvino embre~ seu programma de acção divul-Dr Pedro (..t"l~o Clínic:a m.édico. Chac~ Boreal. .DepoIs de se nhou.se pelO interior, perse- gadora e construct!va, allraça os 

e til li' Q clrurglca referir a várias passagens guido pelas autoridades poli- Estados do Parana e Santa Ca
das molestias da cabeça e pescoço da(Juella luta, em que nal'rou ciais de Matto Grosso, onde, th':fina, . d' . 

ESPECIALISTA EM :~~~~~~~á~~d~:l~~ tO~~t>o:~~~c: Gregoria aIfirma, npãO tarda- brevseseUl~:n~di~~oa~n~~~~tm~~~~ 
OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS dlgladlantes, acossados pela rá a passar para o. arl!-guay, dedicada ao nosso Estado; e, 

Consultorlo: Rua Trajano, 18 fome e pela peste , toda a guiado pela experl~ncla d~ nesse escOpo, aquelles dois col-
Diariamente das 10 ás lI! e das 4 ás 6 horas sorte de contratempos enfim, seus comparsas, to 08, n.at . legas já percorreram alguns dos 

'_~~------_----_-_.......-"!'~-" IGregorio Lopez informou ao vos conhecedores pet feltos nossos mais importantes muni
43 V-13 reporter que conheeeu Silvi' da região. cipios. 

Exijam o Sabão 

"VIB8B. ESPEOIALIDADE" 
4e WET,ZEL 4\ tJlAe-JoiDvllle (Marca registrada) 

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:RlSuh.do



