
I EMPRESTIMO DE 120 
i MIL CONTOS 

' l "~~: Rió, 10. - O presidente da República 8ssi 

Ignóu 'dec~E:l~o;;lel, autorizando o ~tadQ de sao 
O MAIS ANTIGO OlARia DE SANTA CATHARINA Paulo a •rê~lizàr um emlfr'~stimo fõt~no. at6 a

IimpÓÍ'ta(lcia,;'~~ 120 mil cõ~~~•• a juros annuais 
Director-gerente; Altino Flores de :7%, no maximo, . e amo.rbzavel no prazo de 

115 annos_ Oer:nPt~.!"-~iT9 ,referido detslna·s. á 
·· . I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1-9-3-9- -·· -=~~I~~~~~~ coo~ru~ã~ cOM~~ãb~ m~h~ame~o de 

ANNO XXIV Florianopolis-- Quarta feira, 11 de Janeiro de N. 7562 estradas de rodagenL:e,;o :: sel vjço do mesmo 

Conta d a ' I-'qu-,dada com Nacionalizarão• gas 1 

b e - L RIO, la - Consta de 

e'Jos e auraços... ,~?~~~~J:cG~~err~~ ~~~ 
Mantua. 10 (U. P,) - A dU-1 Há POllC,?S meses, Ernesto, I OH elois poderiam solucIOnar . o :12." Batlllhão rle Ca

ra experiencia . por que pas- no cumlmmento ele suas a questão ele outrn maneIra.I ç/ldores, unidade racen
sou o cohrador da compa- [uncçiies. apresentou-se na E. com extre~a sur?resa do temente criada. terá a 
nhia de !rãs. Ernesto Girani. ': r ..sidencia da jovem ROAa cohrnrlor, fl JOVI' ID entrou a õüü ~éú" údiúitivÍlo em
certllmente lhe fará elescon- ! Oldani. afim de receher a Iheijá· lo. _ .. Blumenau. onde presen

será custeado ' -com . ôs ~;,: rec:u'rs'~s pt·o'l.~nlentes 
do Fundo RodoviaÍ"ici ' criaClo -pel!)'s ~deé'retos es
tadLiais ns. 9.04B :~de4 de . ''Abril, de 1938; 
9.862 e 9.863, de 26 'de Dezembro do mes
mo anno. ". 

A. lmossando com. os IUm ex~pref.. . . '~" ".;.' ... Var. . e ito. ...d e
jornalistas ginha alvejô~ doisIfit1 Rio, 11.-0 sr. advogaaó$ 

?swald~.. ~~a- 8ello Hórlzont';;1~1'O _ (o.... 
~Uduasli' RUeJI'aUç";u:reusl munlcam. d,.e .V.•r.g.ln...•..h'..~: qoc oI J d F d 

l'iar. ele uma ve7. pnra sem· conta do gáll consumido. ~omo a con~a ~ao loss~ temente se constrói um . ' Exteriores, con- sr. a.cy . 11....'gue.lr.,e........._..o.. . • • .pr. · 

pre, dn astúcia dns mulhe- Hosa conressou·lhe que não mUito grande. Glralll cedeu a quartel. vidou para aI- feito dlquelle ,munlélplo••pô.I res. tinhll dinheiro, por('m, que !aventura. _ . . I Cummentanclo, diz o mossar e.m sua viol.nta ,Iterclç';o ··co. o• .d --- . .--- . ---1 .C~Trrrea>tiOa-sdea dl\e1au ":PI'o_--. .--------. _---------. 1 ~~l:~ I~~~e~ t~:g~?s. fe~~~a nmhã ~ompanh18, 110- vogados ah :resldente., .... 1'1 '* 

'* Jtea 'rdáe,lnlolorpaafa~ fons.o de :. Anis .··e :" Jo.t Rd.,dA· OLHOS. OUVIDOS, dedurou·lhe que se achava ,'idêucia. cujos resulta- I d IDr. J - JauJo-NARIZ GARGANTA e.m eR I.nd o_in~ ~ re!;sante , e ella dos não se farão demo- cio do Itamaraty, os directo- avelou ·OS · , tiros ' e ' t vÓnr,oao e 
• e sua lI·ma I eresa começa- raro Sahe-se hem até Ir.es de jprnais desta capital err.ndo, p.orim .0 ." .•.0•...•.. 1..,

E.poci.list. do C.ntro de S.úde - - Assist.nt. de prol, Sonson ram /\ ex.plor~-Io, com pedi- ond e cbega a acção e os jornalistas mais ligados l,!iiiiiiiiiiiiiiiii;;;;i;;;oiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiii__..iiiiiiiiii 
I Consullas dlarlas das 4 ~s 6 Ij2--RlJd ViCIOr Melrelles. 24-Tel. 1447 Idos d~ . dl!lhelrO, sendo qu~ . suppletiva das nossas á nossa chanceIIaria, durante . , . .' 

_ 1da 1.1rIrnell:'~ _ V?7.. exto~qll1_' I fôrças a.-madns na na- ?s tr~baIbos da Conferência Or. Manoe! P inho 

I 
a 

-===============~==:::::======::_===- -- ~ I'am-IIH~ Lüuu 1I1'11~. NUU!1 cionali7.:ação dos agru- t'an-Amerlcana de Lima, , .==-=-=-=-=:· ,. F · ameaça de tudo revelarem. pamentos coloniais, dos Dois guardas morre* Doenças de 8enho~~8 Parco.Acrise seraem everelro po~~: c~~~,~i~o~ ~.: seeSP~:~~i[~~ ~~t~~~:j~~ q~~~' a E ~e:i~ milhares -;~êr~i~~~~::~~~E-ram e de 
(!ando para satJslazer as ext- da opportuna, aqui re- animais tiveram a 

I , ,,, n,,i/\~ . até oue . u!rora. ,ift gistl'3d!l. se estenda ás mesma sorte CONSULTORIO,
O mundo ás voitas com as diabolicas I~1rto d'a exp'luraçãõ', apl'e- localidades ainda menos Melbourne, Australia, 10 lU. 1 Rua João Pintó,:13(aob) 

manobras totalitarias I' sentou queixa á policia. abrasileiradas, que pre- P.). - Dois guardas florestais Phone 1595 
A autoridade policial apu cisam de contacto dire- morreram queimados, cente- RESIDENClA : 

Homa. 10 (U. P,) - A .crise I·r.a~eo . it!llia~a n!io IIt~iu.gil'ú rOll q\l ~ não era verdade a cto e iwmediato com o nas de casas foram destruidas Rua José Veiga, 1 8~ 
!leu ponto culminante aplls fi \'lslta du prlUll'lrO tnIUIstro Iallpgaçao de I~osa, e as dllas espirito da nação. Nin- e milhares de animais e aves PHONE 1:199 
Chamberlaiu e do secretál'io do Foreil!n Oil'ice dl\ Grã romm condemnadas a ü me- guem duvida do senti- foram aniquilados em con- ~~7~0~P~'::::~~~~" ' 'i...; ::::~
Bretanha, Lorel Halifax. ml\~, ~i m, lJ!) fim dI) !D':'s d t' Fl'" se sde prisão. mento brasileiro da sequencia do incéndio que 
vereiro proximo. segundo se 8cl' ~ dita em circulus díplo- maioria dos habitantes irromp6u em varios districtos 
maticos bem in!ormadCJs, de Blumenau e outros de Victória. attribuidos á in- Padronização de..,m. d c i,.. 

Essa _sup~osiç:io assenta no [~cto de, que o ~ini~.tl'.o Materbl pR"a In' tallnçfio de t:17 burgos. Mas a del'icien- tensa onda de celor que está Curitiba, 11 ~O ' Mfnl&tel1o 
das Relaçues hxte:rlOl'es. con~e Gal~llz7.f) CIllno. deve V151 · lampada. de dlvereas volt9geo. cia do ensino público reinando. da Agriculturl\vài ' n lar s 
tar Belgrado no 11m de ,Janl'lrO e V~rsovla em meados de LOUÇAR; vidro•. alumlolo., brinque· estabeleceu. em certas Centenas de pessoas "stão osttl capital um seu repre . 
Fevereiro. afim de t!strcitar IIS r(llaçoes entre a ltalill e a ·d ' . " I1rtl!!,," p.1rp.lrp~ente. só na zonas, insulações que combatendo u fogo, que lavra Isentante para preliidlr e .u-
Yugoslavia e a Polonia . SÚ depois dessas viagells o SI'. \CASA MISGELLAN ,A. Trnlnoo, R. desapparecem com a com impetuosidade, alastran- são de estudosde: pedroDI:za
l\Iussolini pro\'oc:lI'á li crise com a França. 1-- --------.---- iDlhlência da represen- do-se pelos valles de Toom- ção federal de miLil lru. 

RelJ}tivamente á Situação (lIplumallc/\ d,Z·5P . ~em con- ta\~ iio oIJjectiva das ins bullop e Tawonga, em 40 e Para particlpa~:;de lIl. tra. 
lil'rnação, que o marechal Gn'rin!! e o cOl'flnel Bec", pro· A Cantareira em tituições em que se a- 25 milhas de frente , respecti- balhos estão selÍ:Jo .~r-Ivavelmente, tel'ão um encPlltl'O com o conde Ciuno em , apuros poia o Estado. Os exem- vamente. dados .nesta capltaf.,. repre-
Belgrado, afim de tentar hllrmouizul' as relaçcies entre us i HIO, 11 - - O povo I pios de São Leopoldo, Os dois guardas florestais sentantes de Santa Calh.rins 
cinco potencias envolvidas na crise européa. I quis depredar lima dns no Rio Grande do Sul, morrerem por ter sido colhi- e do Rio . Grilnd do Sul. Pa 

Não deixa de Rer significativo o facto de se desligai' barcas da Cantareira, são animudores. dos de surpresu pelas laba- ra representar ;o P.rad. ro 
a Polonia da França, seguindo política lilv(\l'avel ao eixo que 8"bitam~nte parou , «A unificação do pais, redas em.,. virtu(/e da. mu.dança ralil .designados .,. . ,., ,Dor
Roma-Berlim, Ruperlotada, por" f&~a 1 nos dominios"da )jogua de direcçllo do . ven·to. . cel PI.zatto".e IEaDlo M.rqu . 

I R

I 
' ••••••· .-UlnD~"n ' " ~ 11 ~~~f~'i~, ~~~er~?~~~i~atS~m~ ~n~Ot::~f~:~~~~ia1s u~: ••••••••••••••••~..,Or. Arminl0 TaV!ieS - nu u ~i ,I!DIZ; .DRGUeJO ' no evitOl1lll1e tl rpvoltf! !lora presente"... ,;. " .1 _ •• 

~~ S S Ooilecti~~-t~~asse- ~~ior
Cirurgião-Especialista Assl llenle do prol. Sanson vulto. • TRAN FTb ' A • 

C_I... d.. 10i. 12. d•• 16í. 18 - Joio Pinto, 7 .ob, - T.1. 1456 «Factos cumo esse - GÜÃ-RDA.LlVROS • U :' H, • 

;;;~~~~~~~~:;:;:;;;~~~S~~~~~~~ ~1~~~ã~n~ °tê~~~re;~pde~ dO~r~~~~a~:r:: ~re'c8~~~~::. DO S ANGUE (MAilAVILllOSO) • - ' lnvençãO que reduz o tido não uma nem duas, ga-se bem. Informações, por. • 
, preço e o tempo da mas, de7.enl18 de ve7.es , obsequio, na gerencia do ES-. Com 2 vidros augmenta opeso 3 /lI/os • 

montagem de aviões decül'rendo dahi, certa- TADO.. . . •VARIAS Londres, lU (U. P,ess) - O m~nte, a impaciencia 14 5v-3 • Unico fortificante no mundo com 8 elemcnto.).t:Gn;<o • 

cEvening Standanh> annuncia que ~o:/I~fst~~l.es começam -------. Phosphoros, Calcio, Arseniato;~anada~o,etc , • ~ 
- -- ~~~S~~tel~'~l~' ;~~~~~~au d:IW,I~ "Conformando· se com Poderão prestar exame • Cuidado com a. tub..ercul()So • 

sôbre o preço e de 5 ' lo sôbre o allgmento dos preços de 2a. época neste mês • • 
Abriu·se, ontem, á visita- u tempo empre~ado para a mon- <Ias passogeus, a multi- • Dep ··. 'nd08.' aupe • 

\~ão pÍlblictl. no salão pl'inci-I tagem dos aviües. estava sendo dilo. que todos os días Rio, 10 _ De acõrdo com • . • 
pai do ..Clube 15 de Outubro», . empregado na Alemanha e é já é ob l' igada a transpor- um despacho do ministro da • Esgotados, ·.· AIiê~eoe, • 
' praça 15 de Novembro (SO-I conhecido na Inglaterra, Trata- tar se noa velhos ca- d Mães :que .ci'1am:;~:Ma~lJ. 
hrado), a exposição de PintU- se de um disposilivo que pro· Ihamheques da Cantarei- Educa~ão, po erão prestar e • CriançaS RAchiticas. • 
ra d08 jovens Antonio Dias, duz pequenas explosoes, cuja ra. imRginou que essa x.me de 2a. IÍpoca, no cor- • Sopcrlor ao 01110 de Plr. • 
filho do pintor sr, Eduardo deflagração. depois da peça companhia, dobrando os rente mlÍs de Janeiro, os es- • de 60calblIL • 
DlaÁ ~l AldE ~eck, fi~hf ~o cOllocadf' determina a exrnsão ~~~~:' CO:f~)'J:.~,r~~~a~~~_ tudantes da 2a. slÍrle do curro • Re«btrlo o t!ftllo do IrlUla- • y-- 1 ~~ 'Sal~: pr~~r~~:g>~rH~ 01'10 ~nOst~l~I~lIe~. a sua solídl izaçãu desse jlJstil'icar aquelle complementar que não haj.m • !ualIo do 84lli'le • a IGeIfle. • 

São numerosos os qUlldros E,se systema não será entre- allgmento. alcançado mlÍdi~ em uma d.s • çao ~ral cio 01"l1lD.t.1DO COII'I o • 
8 oleo - uns, originais, outros, tanto empregado na Grã ·Brela- .Mas tudo não passou di,clplinas da ,erle. • • 
cópias-apn:sentados por An" :Iha, porque os aviões assim de conjectura. O tempo lambem poderão, de lIcôr- • • 

. ~~:~o.~!i~~i:~~ov:r~~~ ;~~~~ ~i1~~~Sp~~~e~~II~:~r~1,~s do ~:~~s~::~1~:d{0:~t~~ ~:ralod: b:;;r'::;e~:o d~:~~:~ : ........................: 

re as e o\s «crayons». an eira ver a eira seguras, sem que haja nal de Educação, prettar e.a. ~__"""_--:..:...' _____________ _ _ 

Na estação_do T.elégrapho p r;;andct;:siízlc~a;;- };,:s m~~~f~~: perspectiva de melhorar me de 20 época neile mii A ..~ d d ...
NacloDal estiio, retidos tele- tação em Glasgow, Depois de a situação», o. elumno: da 5;. .lÍrle d~ pe.~ .· ra as epols aU
grammas para, Blanca Ma- subirem ao teeto de um edifício CUltO fundamental, candidatos .• ,.,;1? • 
gnone _de Tavar,es, Aldcnura, de 7 andares, onde eslão ins- E---- -d-- I ~ li curso, superiores em que.e I'""':'êI O <# Itlmo'
dr. Joao ACCaCi? cel. Mello tallados os escríplorios de assís' "~enenl O pe a esposl pOSta ingressar sem o curso paua:..:' ..:,.:.:l., S e R r uCardoso, ApoloDIO, EstefaI!0 tencia aos desempregados, en- Lisboa 1t - A poliCia des- U 
Harne, Max Claumann, LUCio traram a agitar uma bandeira, cobriu q'ue o lavrador Anlo- complementar •. ")"." 
Carvalho, dr. Marcondes de onde se lia a seguinte phrase: nio Reis, de Pp.nba Garcia, a...·.' ..··.·....····dentadasIMatto8 e Paulo Probat. -«Estão morrendo de fome 110- morto em 9 de Setembro do • 

mens, mulheres e crianças-o anno passado; tinba sido en- lo~:~!1r~:.rll~riIP~d~~~~~~:9,F:r~~~ 

fes!a~le~~licia prendeu os mani· ~~~I~~a~~aJ:~~ca~ua mlbuer, ~~ :~PNItIB~U:J&nl~t:::n:. g~4 LISBOA, :lO, - N. po~oaç&o d. Paio, perto d. Bra


gança, dois individuo briJaralll d. lDeaalra orlalD&J. tlraq. 
cisco Pereira,de; ;30 'D~ • Manoel Pudo.. d. 32 'D-. 
eram antlles deaarreetoe, &ocoDtraDdo·.e aUla da ruu do 
logar, dl'safláraJ!ifae para lutar. Prtm.lro, anredlram·.. e 
pedradas, ,depoI8:j..a pauladu a por ~Illmo • d.DladU. QIlIII. 
do .j' :ambo~l~8~f!UD ter:dotl e floorreado 11"'"', PuUca 

Das cinzas sursi~ . a e*:fisieda 
avaDçou :para~~ adnra.rto f, com uma d••tad&. enu
cõu·Ibe os"látilol. P.r.Ira lIIarrou .-loleata.'Dt. PuUca e, 

. Buenos . Aires,10~ . (Ü !P.) :'~1fNo - momen'tó ' de Sé ' proceder . ·coint'outra ·-d~iitada, arroDoou·lba uma o lha e olllplu-a 
«Pàs·i~,a~i.)~ ..... .... .. 

. DO ohlo. ' " 
ao "recolhimentodas . cinza~; do corpo do senador Lisandro de Pultea epanbou da 110.-0 • ohlll& e, COIII ella aa
la j Tó'í"re que se .suiêido'u \ e f6ra cremado, nolou-se, ent re as 
mesmas, pequeno objecto metallleo. Diante da anlledade dos mu·:·':,~'f:.i!~:: ~::'tIO:,~~o~~'':-':JJ~~.nr,:::. 
circunstante., foi retirado o pequeno objecto que havia re.lsUdo 3...e qua .... operaqlo era '.PQIIUv.l. PuUca 0.,..111011 
, acçlo do f010, verlficando-.. que Ira um dl.t lnctivo com WIII .pba vlI~ar. 'lItiou II.Ua IlIDa lblba e .u. •...0 

t'Dtou co.er • orelha. T..... ,o..... d. d_atIr cio IDI'Dlo.a Iftl,i. da . P••lonaria., a c6lebre eepanhola rep ublicana d . cl..,tclo ... dor.. atrol•• qlal .......

acçlo deltacada na IUlr,a civil. O MIoCIo doi ulqH1ltM 1Mplra o.l• • doe, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:o:/I~fst~~l.es
http:Assist.nt


O ~8TAI)()-Ou8rta- lefra. 11 de Janeiro de 1989 

Homens que 
trabalham 

Sl' \- .S. l~ :-: qllL"lY'l1- " (~ (k· tornar llOil tf'1ll. :i I10ill', Hntp:-) de dü rtnir, cluu", 
co lhert's, {n a :.; (k ~· h : i. \ d{' Ventre-Livre ('m ll1c..' i.o copo d e a~.~\1a, nfio 
t'~ qllCt..·a l l1 lj e . 

T 0 111(' c!ll :t :-; c:oliwn~s Ih'. Ventre-Livre hnje. Ú lH...í tt" an~('s clt- ir p:!ra 

~os p.1i z('s 1l1.li -: .1. df'ant::H' n~ <h.l t1ll1!1.;u 0:-; hOllw ll~; t~ ·~ ( l) rl>·;: dm:. f:t7.~.'m 

a~silll. ]lli':'"qu" i r;lhailtam :-; C:111 d I'SCUlIl,'O e p r('l: i3aill t : -r () l':;,tomago, n ... 

inte~tinu:-. o fi r: ll!n, () ; li-t t;'O , 05 rins, a C'ab('~· :I.. o ~an~1i t' (! a~ artcrias , n" 
ih: fí: ';;-> e ii \. · \") r~~ ... ~ii ~ . i ~ ri j:, :;;ab :e!Ht" o ',·f) ":t': f,! II. '-.I'll lpn~ P!ll ! 'l' rú> il~ ~;.1\Hlc . 

!lO:; . (' (,<.;; lil!ll,a ~ b~ ~ltl )·· wn(' ias ilt f t ·('t ndas (' fC!"'1l len tal.,·(;t,' !'Õ ttJ x ;("a ~; , 

\'('rrladeirp:-; ' -l' l!t'!l ll:', (!IH" ' ;-111 gralHll.' mal c:tus8.1t1 ~lo san.: l1 e e ~'I :--; art~·ri:t s . 

a o fl:,: ,hln t~ l ';lI;41_ ;i i 'f'h: t. : ;: ~ I)S 1)1ho~ , ;:í. cabl·I.,'U \..' (lI I:"". J It...~ .\. ,)~ . a v CI·,r:I', .:I ) 

( p!'i !1 (.' i p~tl n l{" l1 ! f· :, 11 l 'l! ';I ~;:"I I.I 'L riu "') (' a todo:-; (I~ or.:":;-lf j·; d , ) c' .r] }(, 

1'0111<.' Ventre-Livre hoje . ói J1lJit e 

" I "." O desbravamento do DI. Augusto de 
. . .... int~~i~~ brasilei~() " , 

Sob este titulo a "rêvista ros ';aereoB;do.<e para ' ~ . ' inte~~ ; <-: .Paulo ;, 
Icarioca .Liga . MaritimaBta rior .dos Estados de São Pau : _ c•. '.> 'MEDiCO • . 
sileira» puhlica opportuno lo .. e Matto Grosse, em gran ' :.: :~ lltJençâs deSeílboras-.: 
topico, acompanhado d" uma de parte. homens . de .nego ~ ' :'\r Partos ." gravura que mostra o avião cios ligados áquelJa8 regiões; 

trimotor "Jacy», da linha e. cuja acção energica se i - ' ':' Operaçilt!s· -'Imattogrossense da 'Condor, transforma em bene!1cio di· . CONSU ÜORIO . 


- Escreve aquelle o~gão:' fecto parI< a cOIDIDunidadc. I Rua Victor Meireiles D. iO 

"O presidente Getulio VaI" Outros virão e mais outros, I~s 10 1/ 2 e diS 2 ~s 4 horas 


gaB, ao organizar a marcha em busca do futuro para si Tel, 1405 
para o oéste. certalllente não e para seu povo. até que um Re~ldeDcla: Visconde Ouro 
tinha em mente sinão . des· dia os aviões serão secun· Preto, 42 - Te!. 1MS 
bravar o interior brasileiro, dados pelas necessarias vias ~______•__-..J 

I>ara integrá· lo na communi· terrestres, que facilitarão o MOTOCYCLETA
dade, da qual faz pal'te pol!· desdobramento dos que. na 
tica e geographicamente. Ahi . marcha pura o oeste», vêm 
estão as novas «bandeiras», a dendencia do presente e Vende·se uma. marca «Mie-

Ique avançam stlbre extensasIdo futuro. le». com poucos meses de 

Iregiões apenas superficial· Tal tendencia generalizar- uso, Máchina de con!iança. 
mente conhecidas, abi está se-á , porquo ella vai ao en- Negócio urgente. PrOCUl'al' 
v tmt:ldo !Jra~!! e!~0 ·b()liviann contro;' dos interesses na o sr. Luis Machado, perto do 
para incremento das com· cionais brasileiros. que pai., ponto dos owuiuutl, üü Es
municações e intercâmbio l'am acima de quaisquer co treito. 
economieo. alli está o «sen· g-itações». 559 8 V. - 8 
tido da latitude» que faz com 
que nossas vis tas se dirijam 
para IIS riquezas inexplora. Todo O paiz proclama os seus resultadosdas de Mlltto Grosso. de 

1.t.'tIl hr('-s t< :-;' -'11111]'(' Uoyás e do T CITitu ri ;J clll 
Ventre-Livre n;:l.o {. jl11rga m.: Acre. 

Não tardarão as estradas 
de rodagem , IIS ferrovias. o 

T en ha S~!!lp r(' ('1'1 ca~a melhor nfH'OvtdtamcH!o dos 
al g1lns \'idn.J So de Ventre-Livre transportes !luviais. meios-

eHicazes para a penetração. 
que terá eomo resultado a 
transformação do nosso in
terior no celeiro do Brtlsil 
de amanhã. Aclivatlíis as ror
ças vivus do nosso «binter· 

O ESTRANGEIRO ! •••••" ••••••••••••••••11. ~~~~;:á n:es~~~:~~ p~~tao!'\~~~ 

GANHAVA MAIS • • mais importantes tarefas do 


. QUE O BR SILE RO • M - 1 M - 1 • plano de soerguimento eco. . A I • ovels • ovelS. • nomic.o. dando ao no~so pais 

". t1m~ acção em que o. V. S. necessita de moveis modernissi- .:e 1~~~~~a á nseocl~~~f~l~e ~~~a 
naCIonal teve ganho. d .• blemas ainda de muior vnito 

· . de causa • mos? Não consulte. vá sem emora a • e mesmo de pórte historico. 
RiO, 9. - A' Inspectoria • • Graças, - é preciso sempl'e 

~~:~o;:~~ ~~ ~~~~~t~~~co.II~. Fabrica de moveis • ~~e~~~·c~õ:s~~ cilidade das 
·sr. Guy Ulbricht, brasileiro, : de : Mas ainda ha outro mcio 

~i~~~::~er~~::x~~;::[~iO: • TITO GOMES DE MIRANDA • ~~~a e~~r~:~~g:~t~e a~pr~f~~~~ 

·et importation Louis Dreyfus. que encontrará a preços baratissimos. • e o littosal. si bem que não 

"" eie. Ltd. pelo facto de • • resolvo . por fôrça de sua Não dC!'l~nlme I A sciancla progrediu e 'há uma 
inanter, em seu quadro de • R D LI. natureza. o problema do ge NOViDADE que resolverá o seu caso. 
empregados, um funcciona . ua ona uiza n. . nero: - ê a aviação, que já Maximo sigillo. Carta para:I

rio que, exercendo as mes-. Estreito S. Jose • l1a mnito tempo deixou de 
mll8 luncções do reclaman- ~ • ser encarada como luxo dis CAIXA POSTAL 1849 - S. PAULO 
te, percebia ordeuado supe ' - •••• - ••• -• •pens&vel

:c' rior, Infringindo. assim, o ar- ••••••••••••••• Os via.iantes lJue precisam I A sêcca em Quarahy 
ligo fi do regulamento ap' _ 19 2•.-.lt.-1 locomover,s6 com rapidez O BIa V' Porto Alegre. 9. (A.N.) 
provado pelo decreto 2ü.291 para 1Ith.mller' a negociações r. UCG lanll! Contínúa reinando em todo o 
lei de 213. ,- de vulto e de alc!m-ce re{!;io· Imunicí pio de Quurahy a sêc

,: Remettida a reclamação . á Dal ou nacional. nos dias de CORsul-toOr-lO A Ru" ca. que já vem cllusllndo pn'·P G lAla. " Junta de Conciliação e hoje. já se habituaram ás vi- G IjUiZOS. notadamente aos agl'i

•J.. U' ., •.m. .....•lga . ento do Recif~, es~a, ensa- o uarany gens aereas. considerando o JOa,O Pinto n. 18l60- cultores.depOiS de estudar. mIDUCIO- avião um vehlculo como ou brado). Consultas da. . Tambem a sêcca muito tem 
sameDte, o caso, reconheceu tI'O qual:]uer, com a vanta- 1 ás 3 horas da tar- contribuido para que a lebre 

:ã~~o~~~~~~~an~~ ~ec~:~:: ~~~ed:Od~;. Pro~aisas~:i~~~ de. Aos pobres - ~~~~~t~s~edii:i~~:~~~:t~ !I~~~: 
niáda a equiparar 08 venci- I o movimento dos que vÚllm Consultas DO Hospl- de outros. 
'mentos do reclamante ~os á rua João Pinto. 54 em Dossa~ linhas lIe~e.!1s to· tal de Caridade. As As I!W01l1'SS de milho em 
de leu collega estrangeiro. dús os dras e a poslçao qu e 8 boras da manbIl. determinadas zonas pódem, 
, NilO. _se conformando. com elles occupam. São pallssgei- '':.----------''1 desde já, ser consideradas 

a :.decI8ao da Junta, a recla' Fornece marmitas a domicilio ___..___ ____.___ perdidas pela falta de chu
mada solicitou ao ministerio vaso o qUIl vem trazendo sé
·dó . Trabalho avocação do rias preo ccupações aos agri·

j~lgado. Examinando. porém. Cozinha de la. ordem e.O' cultores. 

0 ;"ií proces80. o sr. Waldemar .;J --------- 

Falcão .proferiu de8pacho, 
 ASSEIO PONTUALIDADE 
:e\~~~~dOda i3~~,~al~:n~~nc~ Dr. Pedro C.t.lioPreços:nação e Julgamento do Re  Diplomado pela F.culdade " ,!l!re: Para 1 pessoa 65$000 de Medicina d. B.hlaPara 2 pessoas 110$000 Ex·lnterno e asslBtente do ' 

Serviço do Prol. Moral. 
Ex·liltc:n3 do D!epe!!s6rfoAceitam-se pensionistas a 130$000 Silva Lima 

por mêscLINICÁ •GERAL Exõ~1J~:~:n~::,~!t~~é~" 
VfctorinoCU-.'8o ..d.e ,; especiUzação Clínica médico ·clrursica ;em"molelltla .do Pulmão. 

da. moleltlal'da . 
TràtibiiÍltolnoderno da (I k D' d A t . Cábeça e Pescóço 
.rJ~i~lrfi~t~5MA ' uve ..oze e g050 Na~!~~!~gà~tâ e: 

PNEUMÔTHORÁX. ~ CONVITE -- Ouvidos 
Col&l1lllo,lo: I N ,jciir4Plri- Convidam,se .os senhores socios e exmas. ;,: jlólaIllU,1f 
... n cs..> - rMM"' i59$: f.a!T'i1iâsH.par.áá.;,sóirée carna.valesca. denomina- RUà'l'~àj~nói.,t8 

ti NOI"l"E 'K B'A'HIANA t I b I á · R.lld.rí;:I' ~SS:'RuldrMla; Helel GI6o.. a . · , ""Ai ~ . , que es e c u e evar ~ .Hôtell Glõna 
"'- 1110 la _ff_llo na nolt_ de 14 do c:orrente,comihí~ D1ARlAMKNTB 

clo 1:1 ~~ ctaa 13 tI UI IIora. 'I 22 hOr~~.~.~~~.! ,~~RAHA~• ...lo~ecre~~~~4 . • P• ••du 18b18 b.. 

Dil'l, nr~.tnl·r~' (omo brinde de festas-20 "lo de a~atimento I .... r; LIIIr; g, Estylos modemos e exclUSIVOS 

SlI liA CASA QUE MAIS BARATO VENDE" I 6- TRAJANO- 6 Y._~ ......................................................................mm.......l i 
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Washinton, por via aerea (U.: nl'gra~, camisas prateadas"1 Não será exaggerado rece
P.) - . Os sete membros .da ukralllanos, russos brancos iar que si essas actividades 
commlss:lo encarregada de 10-' e outras organizações simi- não forem immediatamente 
f~_S_I,i?~r ~.s ~~!~vi~a~c s «~ãO a- la\e~. ,. __ , Ipara)'y~adas, lUlVprú _em bre
ITIII::I'~dfia~l> . Cl:,) ;:) l gP.ar'.'m llln re - .L-'? aC~i v Idades dessas oroIVe S\:iôlüS repel' CUS S066 .üo.s I 

lalorlO, pedmdo crelhlus de 150 glilllzaçoes nos Estados Uni -, Estados Unidos. Os «c!!m!~!lS 
mil. doll~res afim de pro~eguir d?~, ~ão, segundo ~udo indica, Inegras. italianos têm . 10.000 
~als dOIS anno~ nas suas lnves- dwgldas por agencias ale- membros, com talvez uns I 
ligações. mãs controladas pelo govêr· 200.000 que obed ecem á sua 

Segundo este relataria, os no do Reicu. orientação. 
cOlnmunist~s utilizam se dos cs- --'-- 
criptores e dos planos tlteatrais 

~~iowdt~I~~S/ara propagar o I 
Pessoas alta mentes collocadas I H- h FER I DA' 

na administração .do p~.!s , ac, ao a - que resista 
crescenta o relaton o, tais como I 
o secretário do Interior, sr. Ha- lO U50 de 
r~lcl I.. Ickes e a secrelária do ".. .a ........". o. - .... ~" '''nl""-r Â 

Trabalho, senhora Frances Per I \..r\Lt.I'tUULI\ l.l.IN"-I'U:,1 r\ 
~ins, procuraram dilficultar as a melhor pomada para feridns, Ijueimnduras " 
IIIveshgaçõe~ . . . ulceras antigas 

A secrelárla. Perkll1s uelxou N:10 confundir com n pomada comnlum de Calenduln. 
de la.zer ap.pllcar .ngorosamente Exijam CALENDOLA CONCRETA em todas as 

~~d~~lesia~~~~:VtaSvor~c~~g~ls~~si~l~ ptJarmncias. 
aclividades subversivas, e des- Dcpositario nHsta capital: PHARM. STO. AGOSTINHO 
respeitou a lei ao deix", d~ ex·: Rua Consel heiro Mafra-16 
pulsar Harry Bridges '1 

Diz ainda o relatori" que con- --------------------- 
fllles fa~cistas e na.zistas. enlre · - ------------------- 

kam-se a propaganaa, arlICUI <t n-, 

do a<.lividades subversivas: a· 

gentes nazistas infiltram-se nas I 

fábricas de aviões nos estaleiros 

e nos arsen ais, falllilia.rizalltl o- s~ 


com os pl ttaos maIS secretos 
de construcçào das unidades de I 

guerra americanas. 
 CERA fJ ~-I- .. 

Os ultimos planos alt'mães 

são a constituição em grande 

número de «Bunds» ou Sl'jam 
 9Jr~ 
agremia~'ões de teuto ·umeri Inoffensiva aos dentes _ 
canos, reunidos sob o emble

ma da cruz «svastika· e cu Não que;ma a bocca. 

ja tt:ndencia é fOrç06!\m l' ntll 

,.e obedecer a ordens vindas 

de fúrll do Jll'ds. 


As investigaçút!s feitas, diz 
o relatorio, sih:, upes/te d t' 

tudo, muito snper!iciai~: o 

partidO commllnista está tm 
 MEDIDORES DE LUZ 
balhando como C' cupim, no 

interior dos purtidos polili- Precisa V. S. de medidor para sua instal
cos existentes, espcru-se lação? Procure obter na INSTALLADORA
(1 

que dentro de dois unD ll8 el- DE FLORIANOPOLlS O medidor marca 

le concentre bens esfurços SIEMENS, com absoluta garantia, porque

na formação de um pa rtido 

{nacional camponês. E~te pa!'- é O melhor. 
~ido procurará dominD!' por R. Trajano, 11 Phone 1674 
tod08 08 meios. O rellltoriu f,09 V--4J 

IIvalia o uúmero de membros =j:~~~~~;:;=;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~JI
activo dos .Bunds,· em 25.011.1 Vende-se uma casa I 

além dos 100.000 que compa há um anno construida, Si-li 

recem ás suas reuniiif's e a · tuada a rua Piazza (Estreito) 

credita que, em caso de ne com 450 m2, tendo águil c 

cessidade, estlls aSRoci'jções 6S8ft sanitaria. TI'atar á rUIl 

poderiam mobilizar 5.000 com- Timrleoles n :1, Florianopo
batentes de assalto aos quais Ii s. 
 I 
poderiam jnntllr-ee cumislIs 7 3U\" ? veranear? 

---'6 ~~.~=~:. : .:,- " Então' não se esqueça de 
1. " o N .. wtgn. {l." ,..,Ir· , fldqulrir uma rêde para des

I: canço, por preço barutir.si

to 'o me-nr ...... n,.~"ro o r ' t. 

, c- lo O;(f>Çll.".,do {J C ri- .: •. mo, na «Casa Be irãoll a rua 


• I 

, ! - A (f,~c OU" o O H u \ I O r.l~ndentes, :l. 30v._2SIli"iiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii_iiiiiiii~ 


f' o do lua ~ourl ~ , "';" "0 i 

Em exposiç·ão na «PRODU'CTCS ;/-a:~~IDOS)) 
Cesa Miscell"nia 

á rua Trnjano, 
Hepresentante 

I(asa Electrica SABE O QUE V~M ". A'SERWT> 
O. L ROSA, rua Deodor;>. São caixinhas dosadlls de todos os ingre'dienteB; Ji'~'" vende medidores 6 


installa os mesmos, Bar~~E~IÊs;~õt~~ ~mC:E~~~:~ÀJ~Uc~~S~~~~~1l}S. 

com os respectivos frutas brasileiras e européaS, ' .. 

«quadros», a preços 
«Grammatica.. de modicos.Lapagesse Farinha Nutritiv~L Rlpiª~s : 

PIlOSPHATADA E :;,CALCIGA"Compra-se a «Grammatica Rua Joio Pinto, 14 parn crianças e , .•convalescl!ntN. 
Lapagesse. Inrm'mações nll Serviço garantido o uso desta inegualavellarlIihá'té recommon· 
~edacção cio ESTADO_ aado pelos melhores . médtêóa -de crJaDC)U. 

Portuguesa» de Léon Engene 

Sem so;,o JI!, ~ü:) rTHI ' ~ o ~or rt' _._---_ . . __._._ ._- -----------_ .. _----_._-_.__...__ .... __... 
~odo. o o lctlll!l e o be m·hur.!o. 
Nõo rn oh cnt OnUOI 1('Ule, t' • • . F E R M E N TO ~c~R A P I oO s-

o melhor e o do' maior reoCllmeDIO.~r;;]~7Qm~~!I--:;;::::1l ::::~::::;'~:::~~~:~:;i::'~~ 
gutaridadelC!Ellclc do!cnconlo ISiemens Schuckert S.A. 
anle 0' ' ... 0' oltltudel incomplOO'n· 

Materiais electricos em geral 
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: . 

Installadorade . Florl~nopolls·· ASAUDE 
R. Trãjano, 11>:,.-.: -Phôné 1674i)i:~Uim:R.....................................~..............................::1 


<Iliale~ e~tampa a~ !~ai~:i;:~~i I~I 
.=:.................................................................~ 
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: A'S:<l\tl 'gE 'S , ,-
• Aconselhamos o a!amadoLOMBWCOIDE INDIANO de Sal- 
• mento Barata, !professor de P~olog1a da Fac~dade de Me- _ 
• dicÍDa de Porto A.legre. E' lnfalliveJ -na expulsão de vermes, 
• tal como lombrigas oxfurus, aocylostomus, etc. :10 annos de 
• 080 têm demonstrado & Bfta eUfcacla. •

., 
•••••.'.1 ...• DeP0.5J1ARJOS: . '•• CAHLOS HOEPCKf S/A-florianopolis.

011P. 	
1'i

••••••••••••••••a •••••••••~••••~••••• 
, 

i~~~na-ã"S. Frãnclscõ~Mõ8tr-uario em Tubarão 
REFRIGERADORES ELECTRICOS 

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

IImbos de omll economia autp~~hendenle, POISl em 24 
borcs con~cmem menos energia eleclricll do que um 

ferro de ellgommllr em 2 horaM Jle serviço, 

Mantemos em depósito todas as peças sobre
salentes e mesmo mecanismos completol". 

Em casos de d~Mrr/lIlI !11I os proprletllrlos !leriio alten
dldos Immtditllllmellle, Sem necessidade de IIgullrdo'~m 
/I vindo de peçlls ou devolv"rem OI rdrlgerodorfll parll 
serem OODserllldos em São Paulo ou no Rio de Jane;ro. 

I	SOU tão recon~eci~o 3D m3ra,il~o· 
80 r8me~iD, que me tornei gran~8 
pro~agan~ista da 5U! eflicacia I 

O abaixo aSl! i gn~do, mill:! conhecido por MITA 
PEREIRA, resldeDle em S . João d. Cómaqu6o, muito 
conhecido e reldtltnado em loda a campanha do R ,o 
GrélDde -do Sul e fronlelra do U ' ulI'uay e Argentill~, 
vem eSPonlaDe~mente, e com li m~lor 8dllsfaçlic>, Irnzu 
ao conheclmenlo de V. S, o resultado de au curl', 
efllitcluado pdo depurallvo "OALENOOAL• . 

.8 . lItla. ha muitos ilIlDO~, de moleslillS de 
orliem ~yphilllica, tendo, me sujeitado a vorlos Irata
menlOs com mu;tos depullltlvos qUt vi annuncladoll, 
aeal conseguir mdhnra8 ao meu eslado de saúde. Por 
último teodo·me Ilpparecldo, erup,Oe8 na péJlv. que me 
causllram alrÓZi8 aoflrlm~nloa e b~elllDtes IIborre~lmen-
108, resolvi lombr o podero,o cGALENOGAL», e em 
tão b6~ borll o fiz, Que DO fim do 4 o vidro cslavlI 
radicalmente curadO, IOfre, multo b~m disposto como 
nunca tatlve. Seu tiio reconhecido ao mllrs\'l _ho!o re
media, que me 10 rDel grilnde prcpãgllDdl810 da 8ua 
dllcilda 1', pono /Ilflrmll.lhe que, por conselhos meUtl, 
mullll geDle por eS&11 camptnh. ofó-a Iam colhido os 
mola lIurprtheudenles relluillldo~. Como prova do ml. 
nbo IIDcerldilde e do minha gratldiio. olém dellte attes
todo que up,lme almplesmeDIO /I verdéld~, olferlo-Ihe 
o m~U relrllle, podendo V. S . fuer de um e de oUlro 
o UIIO que enlendel", 

S. 	JOlio de CamaqUIIlJ1, RllJ Grande do Sul. 
JERONYMO ANSELMO PEREIRA 

Como 	Icslemunbllt: VICTOR SIQUEIRA 
, ADOLPHO ABREU TORRES 

(D~epD ; bODlU) 

(Toda! 118 flrmalJ reconhecidas pelo nolarlo D•. 
moerito Ródrllluel da Silva). 

NAo • preciso dlztr mtlle Deda, 8ôl1re o valor 
de um medh:ati1eDlo. 

' .,. é O ~~ÀlENOOAl.», uolco em, lodo o Brõ81l qu~ 
~~:~~~o~e~~t~~rÕ~e ~compeleDII!3 como . -:- _ 

Eucontra· e em lodu ai Pharmaclu 
do BruU e RepubUou 8u)·Amerloanu. 
N. 82 Ap. L D. N. S. P. - N. 986 

(arios Hmpcke S.A. 1111iG1If1 SAlGUe SI1GU1" --::-,-='= _-----.:........----=------'--'--~_
,-----'.' 

..... 0••_Mw:.!~.~~o?~~o~~:.'!~'~u'. La••s. i S~NGU ~N_~ III i.LO"!~"on~~~~!:~o 'I 
ltermal. lIelll) LINHA' ARACAjüíPORTO"ÀLEGRE'(P~ra o Norte 

E' o unico forlificanle no no Sabbado, e para o Sul na quarta feira): «COMTE_ AL-
mundo com 8 elemenlos CIDIO", «COMTE, CAPELLA", e «ANNlBAL BENEVOLO.,
lonlcos: Phosphoro, Cal-
cio, Arsenialo, Vanadato, 
elc. Com o ~eu uso no fim LINHA PENEDO/ LAGUNA: "MURTINHO" e «MIllANDA" 
de 20 dias, nora-se: LINHA HIO,/LAGUNA: -ASPIRANTE NASCTMENTO» . 

n ;TOYA/FLOHJANOPOLlSt· - Levantamellto 2eral 
das lôrtes e volta fmmedfa
la do appellte; F R E T E S D E C A R G U E I R O S 

2'--DesBPoarcclmenlo por I 	 
compi~,o das dõ,es de ca· PROXIMAS SAlDAS, 

beça, Insonll]l. e llervo31:, NORTE: 

mo; , COl\1TE. CAPELLA, dill 14 d~ ?olTe~!t. , puru Puranu

3'-Combnte radicai cl, gUd, Suntos, RIO de ,Jane" o, VICt<II'IU, Caravtlllas, IIhcus, 
deprl!ss~o nervosa e do p;n S, SUIVlldOl', Araca jú e Reei! .-, 
m9smdmenl(1 d~ arobo. ". MIRANDA, dia 21 do corl'onte para ltajnlJ,\' . S. Frun-I 
sexos; cisco Santos Angra dos Hei' Hi o de llllleiro VidÚl'iil,' "o·r!.el~ s~ lrrl1n(\~tn. (lo e8,!O,m_",.g",,,, 

4' - A!1;'lmento de peso ()at'a~ellas, lIil e us, S Salva{IOI': .Arllc,Ij'-1 (: Pen ed~ , . deF:~~-~tI'!nl~a~~~~~;~'::eo8~1li'~:: 
~arl8cdo de 1 8 Õ k1l05; SUL: do mesma mal Ha multo que ';ér. 

O Sangufllol f uma arEltl  • COM}'E. ALCIDIO, d ia 11) de .laneiro correnl" para \tio i~~n:~~~drêl~::' d;;::~lv~~'!'E'll~d~tfr:': 
de desccberta sclentllica. (.rande, J elotas e Porto Alegre. ' mu!to do eslomago., dizla "_ lÍlii:l;'
Opfolftn do Cr. Malloel SO~ Isechora penalizlda, . " 
r~s deC()~( t , DEFENDA OS SEUS INTEr~ESSES, DANDO PlmFEREN


CIA AOS VAPORES DO LLOYD IWASILEIRO, 


Oft, DJDLMn M~B~LMP.H~ IA!;ência- Rua João Pinto, I IArmazcllI --, CHs Badaró, I
9 - Phonc 1007 12 -	 Pllone 1338 

~Com t> r,íl!c ilO~ hcspli,,!~ 	
-  ... 

~uropeu:, 

CLINICA MEDICA UI! H. C. DA COSTA -- Agente
GERAL 


Con~ul!as dil8 10 á~ -12 e 

das 16 iÍ~ lI! horas 


INSTITUTO DE ELETROCAR-

DIOOflAPHIA CLINICA 


Curso de apetlelçoamento em 

doença. do coraçllo (dIagnos

tico preelso das molesUa6 CILr

dlacfts por trRQados eJectricos) 
CLI~~êA~~DÕR~~~i~ADO

NERVOSO 

GABINETE D::> ELr:C'l'RO


TERAPIA 

Oodaa curlM, Ralo. allra-vlo

letas. Ralos Inlra-vermelhos e 


Eleclrlcldade médica 

Laboratorlos de Microsco

pia e Anályses Cilnicas 
Exnmes de sangue para dia

gnostico da syphilie (rcacçõcs 

ile Wao.ermann de Hecht 

~u. K8bo e 8Rohe Z<Jrge)


DiagnoGtico do Impaludismo, 

~~~al:::'med~eu~~I~:(r::~~õ~ri
de A.ohelo Zondeck, para t!ln

&OOIlCO precoce da gruvidez), 


qU~r::e~,,~~,E::'Zrio :BC~~a'\qU~;
pesquisa p~ra elncldflQlo do 


dlagnostlcoe. 

Fem. Machado,6 
T~ leph(>n" 1.195 


F'LORIANOPOLlS 


OH. RICARDO 
G~TTSMAH 

Ex-chefe de ell

nica do 


Hospital de 

Nuernberg 


(Prols. L. BUl'khürdt 

e E. Kreuter) 


Espl!dalisla em 

U"ul'yia Gelol 


Alta cirurgIa, gyne 

cologia (doenças de 

senhoras) e parLos.

Cirurgia do systema · 
nervoso e op?raçõe8 d IL;;;;;;;;::=;;;;;;:;::;;~;;;;~~;;;;;;;;~____;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~..;1

de plastlcã; .·~2 ,~ 

CÓD~ullorlo ' li rua"'Trllla. o IdvOlaao '.. ,). = 


I 	 :. I~~d:~ II~) +!IIf~ José Aceado Soares MoreirapboDe - l,taa 
com.ale. IN MII8 di..... " ..,a ClplllI « do IlIlertorRe.tdencla '1'\1 BIs· cio l'!.aIado q_ coaI!..a aaroer lU 'ro.....o .,.rIDt. I 

tevee Jumor, 20.  C6rt.e de appeIJaçloTelepboD& - 1.181 

Cumprindo': u....~ 
promessa ,':}-',:; 

Damos publicidade. pelo interê. 
18e que pOde represenlar para mfe 

InA fI<)R 00SS08 Ipltores, a sevuln 
,ear~a, Rssigoada pelo dr, Carfo,a;'. 
~~r:~a., advogado no 1110 ~e ~J!" 

.Venho c<lm a p'cseote cumprlf 
uma prome••a qUtl é a dlvulg.çlo 
do meIO pelo , qual me 6areL d. 

DR, CA.RLOS DE FRElt~S 

De fartp, vivia em CO~8;;~;~ re· 
glme: qu lquer alimento .IDais 10ft 
provocava-me disp~psl8,deixw... . 
indisposto, sentindo um pe.o { klr
'lvel na bõcc3 do estom ~ go. -; 801 . 
8210. lu~uppurtavel. -., 

E de "crto ponlo em dlnnt 
mules ee aggravarilm tnnlo " 
me r;zeram pf ni:ier até que : IJ t 
UkNh no e&tcmago_ E não ' du..._ 
mul!o de que marchava plÍm . •• 
c"ra, poIs j~ (jnh~ [dlo uso dI' !8' 
"Umer~8 e~peciI:co. , lUlltIlmcnl... U 
mal uggruve-fe cada vez m3ls; I' I 
quando tive, de 11m médico a.. • 
o c~Dselho de experlmenlar.o I· 
xir Clotrs, Conselho abenço. " ,, ' 
[,ogo no primeiro vld'o f:om n:"I . 
ubservar melhoras, Opero -no 
tomago, 8 dôr de cabeça. OH dr.:at· 
raojo" grlstro-lnteBtlnals Ior8", d~ 
88pparecendo, e, agora. depois d. 
alguns vÍilros, pono ,·/IIrmar _".. 
eBt<. u radiclllmente curado,.--.:" 

dO~~~~~~e~u, ~o~~ru~a?n~~~,,8,:fj:
ceudo o lemor da publlcldad•• "8 
nl10 ho,Uel em vir a público , attc.a , 
tar 08 bonelicl -- 6 qU9 me : trou,". U 
ElixIr C'ntra de Puchury. FoI.. . f'C
mo uma pronwssa que IIz. -- E' _ 
santo remedlo, quo laz ' reallD te 
maravllh9S no tratamcnto dÓR' .... 
les do 1 IntpBlinos e do ellolDaEo. 

Abl fica, sr, redactor; 8SS8, 'âtt_ 
iado da minha gratidio. que ,',p«o 

~rd~~'::~~!~O~~•.ocrv,'Qo,, ~ :~~-
.-)" 

an.E' lo.lflü,lo 
'OS ' ASSI" 'IUS 

:,,-
-- 

,(-c ......,. _ _.. ........... - .. 

................
..._...._---.
- • ....,1(lI<TI<A ..........,,- ......
•..--..... 
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o B8TADO- Quarta-loira 11 de JaDe]Jo de ~919 6 

C:I:;'~:rl~~li· 
11 
·~!!································
Émpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i COlllpan~ia .A11i80ça ~a Bahia-

Fundada em 1870 Séde: BAHI,~" 
Red11C9&0 e OHlclnal' i • • 

" RII Jollo PInto u. 15 i @ Transporte rapido de passageiros e cargas cornos ' v<Ípóres ~Carl • Seguros Territsties 'e Mãritimos 


Tel. lo22- ( x. pOltal 159 i~ H~pckEP' e «Anna"; unicamente de cargas com o vapor "Max". . ' 

Capital Re~lIzildo Rs. 9.000:000$000 , 
ASSiONA1URAlI i: ,e C oplllll e Reservas RI. 57.000:000Jlt)OO · . 
N. CIIPItI!/: 1~ SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORlANOPOLIS Bens de roiz (predlos e terrenos) Rs. 16.054:2PO$7,49 ' 


AIIIIo (OiSüOO . ~ ----- ,-. -- - - - .. -- -. . - • Seguros effecluados ~m 1937 Rs, 3.169.677:154$834 

Reeeilil ~ em 1037 Rs.I I l•Semellrc ~2roJ(1 'e , RI!. 2~:~~~~::gm:eatre I~~ ~ ~~ncl~fa Fft~jl!~;~~~ ~erl:~i~i~~ Linha FPOlis .-Ri,O de Janeiro Linha r~~~~~OPOli~- • Slnl8iroa pagos em 1037 

Numero avullo I!OO e e Santos. Escal a São Francisco _ 
No Inferlo, ! . ., Transportes de passsage iros . • Opera com as mais modicas taxas em~~lIre = \: e cargas. I Trans porte de carli3s I Transporte dê cargas. : todo o territorio nacional 

Trimestre lblOOO 11_ Paqu,:te -,?"a!~~cepcke' d:a! I Paquele «Max- I Paquete «Max. -li 

S:.:c c~:,:::: ! ~~ t.!:-:'::g'!!::j.'~ R:::gu[adores d€ à,lüilas ê :::~p;~.. 


AIIIIODolOI medlanl9coolraclO •••• .. .C~·i·H(l!pCke-» 16 dias 7 e ~2 I dias 2 e 17 senl8Dles DIIS prlDclpllls cld~des da Amerlca,~- ::.-1 
o. orIginaIa, mellDo nAu publica. -Anna- lO 23 EurOPA e Alrlca. 


dOl,olo 8erlo devolvido.. Saida á I hora da madrugada. S . . 1 I 

Embarque do Srs. passagei- Saidas ás UI horas p. m'l aldas. ; ~ora da 


A ~~u::.~:ee~l~fl~~:-~~!za ros até ás 22 horas das ves. ma ruga a. • . Agentes em f'lorianopolis
I_1Irl1801 asllgoadol peras das saídas. • 

=,','." Ordens de embarques a té ás IOrdens de embarques até Ordens de embarques até •
-= 12 horas das vesperas das ás 12 noras. I ás 12 das vesperas • CAMPOS LOBO & (ia. 

. saidas. das saídas. RUA FElIPPE SCHMIDT N. 39Morte my.stefl05& e - --.--_ --- .- -- -.-.-- - e.,. 

'tfe um general Caixa posta/19-·Te/epllOne I083-Efld. Tel.•ALUANÇ/!.»
I: 

Observações: ~:eia~ s~;:í~~lt:e~~ore~:~r1~t~ , d~O a~~~::~~~ri~e ~aacc~;':: = Escriptorios em Itaiahy, Lag'Una e 

vARS~:~:iS(~~A ,) _ Sõ- i ~~i::P;'!~~T~t~n~~~~llicb~~~ ~~IC~I~~~~~~ir~eS P: S~~~~~~ ~ re~f2° P~I~S ~~~~~~! . sito I t 12_~lumenau. Sub-Agente êmLd9'~ 
brol o SUpP'lsto suic idio do '8 Para mais informações, na séde da • ~~~=~~~~~~~~~~~~=~~~~ i'·, 
general tzarista Mi ..kovoz, na ' • Em-oresa Nacional de Navegação Hcepcke . 
fronteira sovie ticB coohecem- • á rua Conselheiro Mafra n.' 30. ._ 
se agora novos d e talhes. O e 
~:gf:::e á~i t:~~~~~.a~l p~ (H' ••••e. :~ ,y;:}~~@ ~ ,;;·· .lt~~,~RH~\ tllM~~~ Q_ 
je clil penetrou no cl"anio. O 
revólver a('hava-s e bastante 
distanciado do carro, dan
do a impressão de que alguem Dr. Saulo Ramoso havia jogado ás pressas. 
Constatou·se que esse re 
vólver não apresentava signais Médico e operador 
daclylosc opicos do general. EX-assistente do prOletl80r 
As gavetas da mesa do es Brnndão FIlho 

Rio de Janeiro criptor:o eslavam todas aber Especlsllstll em Parto. , 1\10
tas " em desorde m. leetluB de Senhoras - Uro


Como havia declarado um lugla - 'fraumalogla: Appa· 

dos serviçais, o general re relhos de Gê.so 

Consultorlo Rua Joio Pluto, 7 cebera, dura!!te a noite, a Telephoue -- 1.64 L 
visita de uma pe~sôa desco  Reeldencla: RUR Vlecoude de 
nhecida dos criados, a qual Ouro Preto, 11 - Telepbone 
ia~ depois de se verifie ar o 1009. 

68 P. 8ufpóstv sulcidlo ou se ja de 

pois de ouvir-se o disparo. 

Um cocbeiro viu a sombra 

de uma pes5ôe. que fugia 8. Um grande orgão berli

toda pressa para a frunteiru 
 nense que desapparece
sovletica. 

O gen"ral havia declarado Berlim, 9 - Segundo se sabe 

reiteradas vezes que tinhu AUGM ENTEM SUAS de 
 boa fonte:tornar-se-á el!ecti

em seu poder documentos im
 vo dentro em breve o desappa

portantes sôbre o verdad e iro 


VENDAS ENVIANDO recimento do «Berliner Tage


aspecto da OPU. blalt-, já esperado há muitol~:=iii_~;;;;;;;;;:;=::;;;::;;;::;;;::;;;==========: 

A população aHirma que AS ENCOMMENDAS URGENTES tempo. 

O grande' orgão berlinense 
gou o general a entregaI" os Só tirava 54.000
o visitante desconhec ido obri 

agora exem
pIares e vivia com prejuizo.referidos documentos, assas vi.COMDOR Acredita-se que a casa MossInando-o e m seguida. 
se, que editava o jornai, desap
parecerá completamente. O «Ser

Svndica,to Condor Ltda. Agentes I Iiner VOlkstag", editado pela ........~...a............... 
Carlos Hcepcke S.A. Rua Conse mesma casa, que é vendido a ·,r 

Or. Aurelio Rotolo lheiro ' Mafra 35 Teleph. 1500 cinco pfennings e tem uma ira
gem de 200.000 exemplares, pas


MedicIna, cirurgia, partos --_.__._~-_ - --------_ .__._------- sará, ao que consta, :a ser pro
I CI;~be ·:éI. sorteios em 
._- -

priedade do «Deutscher Verlag», 

Com longa prática nos antigamente o «Ulistein». 

~I;lOSPita iSE~ro~!~ i CaS da .------~-----------------II O «Deutschrer Verlag», que 
 m'.~cadorias 

edita o «l. l . Ammitag», adqui
riu o Deutsche AlIgemeioe leiRAIOS X Dr. Joaquim Madeira Neves tung», que lira 58.000 exempla 


Mol_lI.s de Senho ' aa eom OI res. O delicit que deixa este jor
Medico - OculistaIratameutos mala modernos. nal será provaveimente compen
formado pela Faculdode de Medicina da Unlvershlade 

Isado pela casa editora com a:. Tratamento eomptelo da Tu· do Rio de )~nelro compra do .Berliner Volkstag-. 
Tralamenlo cllolco e clrufg!cl) de lodas 88 molulllls 

berculoae Pulmonar. 11 UeJaneiro
. PDeamo.-tborax Artlllela'; com I sinS~e~t~~g~U,~~ ;~~:~~cr ~~~~:dos olbosooutrole radlologlco, Ralol U. uma sociedade que Y,lolela, lalra-vermelhos, Dla- CurBo de IIperfelçoom2ol0 DO eepeclalldade, com o dr. lemente por 

Pllulo Filho, no SlrvIço do Prof. Dllvld S40&01l, DO HOII já possue o eMuenchner Na Anno Novo••• Nova Sorte•••1~~l8'N°T&~R~~~ (~:::t!: plMI da Fundt!çiio Goffr~e-Gu'nlt do Rio de )4nelro chtrtchten», e parece ser apoiado 
me.to o . m ..l. moderno de Completa appardbagem pnra exames de sua especIalidade financeiramente por elementos 
~de eUlclencta) Uretrooco
"''í Cystoecopla,ReaOÇlo ohro Eleclrlcldade Médlc4, Cllolca Geral chegados aos dirigentes r,lemães. 

liííUoll1:(Relicçlo de ,IDE) par .. 
 Cousultns dlarlllmenle das 16 6s 18 Centro Social de Apo!t~d1~in0'2.col;:~~~~. e aeguro CONSULTORIO RUI! J060 Pinto 7 lIob. Telepb. 1456

r'" ' . (í~f)O$OOORESlDENCIA: Rua Teueute Silveira ~7 TELEPH. 1821 sentados e Reformado. 
1.:':iPonS~líôrio: R. F. S<hm!dl, 18 Assembléa -geral 

y clUl!~:1~:Ii:::~~t;617 he. I". CONVOCAÇÃO 


De ordem do sr. presidente

i; Re$Id~l1êlâ: " R. N. Ramos, 26 Inaugurou-se no dia 26 a e de acOrdo com o art. 30 e § Muitos outros 
!:, ) · 1'~,!phobe- 1460 unico do art. 31 '.dos nossos 

~:~t!~t~àrac~nA~~~mbl~íl3':~ . it remios menores Empresa Via~ao Atherlno 
ráI•. 9ue; ', elD, noB~isédepr~:' 
.vi~ót1Ii ; á:rlIMJ\lyaro . .yENDE-SE~~J':d~ Serviço pontual e seguro de , i!alllb;'i~é ;r~liliZlf,~ "Formid.vel.. . F.nla.tico... 

00.. 106 meú'ôl de Ire lité;por; , ,xlmbidoDÍiligó;~d1a,;·15,{ ' ~ pasBâqeiio8. cargas e encommendàs.800 ele fwldo, aUua4à Ua cF bo..... C()ID o flm de lO .1.· 
dad. d. Dlga"lu com daal ~~~t:O~o", ot«otor.a delt.SAlDAS-do F lorisnõpolis , párá BlUÍÍleilau ';'ó,J~JêleCIUU pecau.ta.., oaf..... !P'u· 

Tona, Lodo.! 'o,s) lIa8, ,~!F ; hórÍl,~~ . 
lo "rrado. -nata·.. com o de 1939, 
d . ....cII_~puía'em e ..a FlOrlUOpoUI, 7 de Jane!Jo Tu~opor 1$000apanasALCJDES ~ARQUBScir. hino AduCClI,' rua JoIo pacÍ! -;~:r~.r:T·~~:-C:!~'~~~i:O ·t.alr:.IP::~IO
PlD\O, 'I (lObrado). 8.0,.*10 

~ ~-~ 13 7't'-."1 
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o ESTADO, 11 de Janeiro de 1939_ 

lllilova secreta entre aItalia e C:~~:~;;:~::~ IVida so~ 
e . e.,i~.;'tepal'iC"' ''~ · "', clt" IIOi en llrl J ! 
A:énd~coV~:~~m!luJ~~Ocó~l~j~:~ <., Passa," hóle;ádala.>rial.clllSII 40 

, 'i i l'..''. <? dis.sin\~ nOI circulolscient!licol d~~r, ~eD~~:r~~~ad~~je~a~'~àn~~êi:::OaAIIDlanha
'CO'.",,,' I ~:r~;••~,::I:I:~ "'el~ir~:~ed"d~~;il~i'l:dO ' sr, dr, Affonso Veiga' C.<héfe""' df 
" , - ' - , do humanillrilmo, que d"lIe ' lez Ilnrpe<torla ,Agrl<ola, ',nestJ ,Capll<ll. 

Londres, 11 - O redaclor Idar secretos os termos do pre; / do foi ' eonclliido 'para uma dura- ,(enta : «Temos motivos para a- ume ligu,. ext,,,m.mente .ym- L ,- Faz .,annos, hOJe, o"sr. , Hr''" 
diplomalico do «Daily Express » sente acôrdo enquanto acharem ção indele~minada. mas , pode~á c.'edltar que as convenções ~li- po~hic., a qu.1 lem, hoje. o 'e.- t~r~oGonzoga: eS<lIvao dO,:CI~eL 4ts
publica o seguinle arligo: Ic?~Yenrente, uma vez que a de- s~r demmclado com o aVISo prc- Itlares de que trata o a,lIgo crn- pe.to.e. odmi,açio de todos o. marca . "" :'"'-.c''''' 

.Os te,mos da alliança secre· cl.sao de ambas deve ser u~a· VIO de um anno». . 

..• o ,.,. ' ,, a,cto ..• ".,. Ol~ :f~ne~~i:aa ~~m~~il:::a~er: It~e I nune; nO.•,.,n0 ,•..- . . pr~sen!e lac(,)'., - _" O red .. r d IPI..••..• 111 .•auco acc,es
lia são os seguintes: primeiro • ved .e,. ,',,', ,te.
- as partes contractantes con~ · I ;) a 'spor 'Iva
prometlem-se a na.o..concltm o i, " , "i ' ,." 
nenhuma alliança dirigIda con-I '. . ' .. 

~reagl~~a~q~rco~o:rOl~~:~enf-~i:e~ 
consultar-se 111uluame.nte sobre lo IA eleição da nova di. rio C O seu jogadN. O presiden. 
das as questões polllrcas, eco- . d L F F : le do BolafoRo declarou a Chia
nornicas ou culturais nas quais rect.ona a.. • _. Ivone lfue, si nflO fôsse renovar 

partes contralantes, sem provo- Estamos seguramente in· Iontem. o ensaIO mehvldual 
cação direeta, fô, atacada por formados de que os e8pui'- dos elementos _ convoca?os 
duas ou mais potencias, a ou tistas do sul do Estado est:io I para. a. escalaçao do «o~ze. 
I,a de.verá automat.icamenle c desenvolvendo. grande activi- ~r:cs~~e lro para a «opa 
IIllmedlzlamenle consIderar-se em d~de, no sentrdo. da funda-I . ~ , . , .'1 
estado de guerra com as refe- ~ao de uma entidade espor- . ~manlhl: I ealrzar s~, . o 
mlas polenc;as; qumta - am- tlV!!, que congregará todos I~ltlmo tre~~p~~~ nos~os ./0
bas as partes contralanles 10- os gremios futebólisticos da· 
marão medidas necess~rias á as- quella rica região barriga
srgnatura de convençoes mrht.1- verde. . 
res..que permlttam a execução Os clubes . eSpOrIlV?S de 
pla\J~a dos compromissos aCI- BIumen~1! cogitam de IlInda.r 
ma Citados; sexlo - SI uma das uma entJdade local, que dl 
parles com a assistencia da ou · rigirá o campeonato de lute. 
tra obtiver satisfação a suas exi· ból do corrente anno. 
gencias, das quais resulte allg
mento de seu territorio ou de Antonio Salum 
sua influência, a outra lerá o Acompanbado de sua exma. 
direilo de reclamar igual a~sis- [amilia, embarcou ontem, com 
renda para obter augmento co,- destino á Capital da Repir
rcspondente de seu territorio ou blica, O destacado e conhe. 
de sua inlluência' setimo - arn cido esportista sr. Antonio 
bas as partes co~tratanles con- S i lum. recem-eleito thesou. 
cordam em que o presente 3- reiro da Federação Calhari. 
côrdo terá valor mais amplo si nens!' de Desportos. 
outras potencias europeas o as 
signarem, e em particular si as Manoel Morais 
principais grandes polencias se Regressou de sua viagem ao 

~!~!~~~m~e::~~~~~I~~~ ~ú~~~/~~ ~~~~::LES~~~~~r~~~~::: daMa~?ge~
tavo - ambas as partes contra
tantes compromettem-se aguar 

A A. C. I. e a última 
__________-::1 competição aihietica 

A rica taça offerecida pela 
Exame de Admissão Associação Catharinense de Im

e 21. epocl prensa á turma vencedora da 
última competição promovida 
pela novel e victoriosa LigaP'ljNllm'le .Iumnol plf' o. Alhlelica Catarinense foi bri 

exlmel de .dmissio e 2.· Ihantemenle conquistada pelo
époc., Gymnulo • Escola Clube Athletico Catharinense.

NOlm.l. 
Um grande clube fran-M.th,maUcI, Frencês I 


Portuguê•. 
 cês interessado por 
Patesko - RUA TIRADENTES, 5  Rio, 11 - Quando o selcccio

nado esteVe na Europa dispu
554 30v ' · 21 olando a Taça do Mundo, divcr

~adores .. .~. -::I<oudo ? .n~eR 
mo. sera, t.;nt~w, dehllltl\;a· 
mente constr~llldo o selecc!O: 
nado. que enirentará os fi! , 
g('nhno~ . . 

. No p~lme.. ro tremo, Pera,
~!O eXlhlblll·se em grande 
forma . Sllpplan~~u a Tlm em 
todas as occas.lOes. _

Para o ensaIO de amanha 
a l'!ta pela posição será ti· 
tIlDl.ca. Por. enquanto: ~e
~~CIO 1 - Tlm O. ConsegUIrá 
rrm, no segundo tempo, uma 
virada victoriosa '.' 

Os jogadores ficar[w c~n
centrados, desrl~. sexta-feIra, 
num hotel da TI.luca. 

Não receberá 50 
contos! 

IUO, 11. - ° «Radical », 
iuforma que o Fluminense 
em hypothese alguma dará 
a fluantia que Hercules pede 
pela renovação do contracto. 

Não terminou o Jogo 
Caxias X Britannia 

CURITIBA, 10 - Devido a 
sério «sururÍl» verificado 
entre assistente e jogadores,
não terminou a peleja Ca
xlas X Britannia. 

O ' placard » assignalava 1
>< I , quando (oi suspensa a 
partida. 

Ainda o caso de San, 
tamaria 

Rio, 11. - Em vista das e 
nergicas reclamações do 

entre elles Patcsko, o extrema Argentina enviou o seguinte
CÀIS DO PORTO e~querda do Bota!ogo. Na occa- telegramma á C. B. D.: «Ante 

Inaugurou-se no dia 4, nes· SIão, as pr:ferenclas do~ .c1ubes as informações publicadasta cidade, o armazem do euro~eus nao foram P?Slhvadas. pelos JOI'Dais a respeito do 
Cáis do Porto, recentemente 
construido para depósito de ~m ~~s~. 1~z C~~j~~~á~~~sq~~a~ s~~fa~;~~ae~~re~~an!~:~~~r 
cargas. sllelros assnnurem ántes do em- so desagrado e solicitamos 

barque para a Europa, co~pro ' resposta categorica sôbre a 
GREVE PAciFICA misso esse que lhes impossibi- situação». 

Durante os dias 2 e 3 do litava qualquer enlendimento com 
corrente mês, estiveram em entidades estrangeiras, Agora o Vão continuar no Fla
gréve pacifica os operarlos clube de França, que pretendia. mengo 

~:s:stC::isti~:e~~O Dten~~: ' ~o~;f~~~r:'~se~oe:C~~::go~si~e~~~ Rio, 11. .- A directc.ria do 
por esse motivo, corrido representanle em Buenos Aires FlameD_go Já entron em ne
trens naquelles dias. de enlrar em entendimentos com goc.laçoes com Sá, Jarbas e 

Segundo diz .0 Albor>, o Patesko afim de obter a sua ida Valido, para que ~enovem os 
que motivou a referida gré· para aquelle gremio francês. De contractos por dOIS annos. 
V(J loi o atraso de vencimentos Buenos Aires o intermediario do 
dos .ditos operarios e o clube da França encarregou Um «ás .. suburbano 
pleitearem elles o augmento Chlavone dessa incumbencia e para o Palestra 
de Beus salarios. o conhecido aliciador de joga Rio, 11 . - Assegura-se quP 

Felizmente, no dia 4, foi o res entrou a agir junto áquelle o Palestra, de S, Paulo, en· 
trálego .restabelecido norl!lal profiSSional brasileiro. vlou a esta cspital um emis

co fora111 . asslgnadas pouco an- (othl"nen,... FAZEM ANNOS ' HOJE:',.;'.y) ,> 

10·S da cfl.se tcheca ». . .• .~ei t~Id.Rj~k:~:o.~io~~s:o:~~~o~ó .~~\: po:,S ~1~~d~iUV~ie~;ria(~~:,rd'". " 
nazismo contra as q.ue •• dedicou ~o_ inte~ral exerci- Montenegro e Maria Fr.goso .Unh.,.,; 

escolas catholicas e.o d. IUI prol",~o: a qu.1 em- as srilas.: Eisa Farlas,Alayde Pe
p,est~u o. car.cterlltoco,' de v~r- reir3, Andradlna Bezerra e NalelUi 

. IdedeIra Ipodolodo, ae mone..a Cosia; . / " ., 

or~!~~~~\~u~~;i~:~:! ;a~~~ ~,~' d~Ü!C~:s d~:.,ti~u.:·~osl.:nll~~ O::r s~~: ~~Kez~~nç~~~~,f~~t:~ó 
nal-socl~hsta~, fOi fechada a I "on~pol.l.no londe. a ~ua c,?mpe- de la Marlln;ere e José . Martillf" . 

lenharn interesses comrnuns; Reahza·~e hOJe, ~~_' ho l o contracto com Patesko, o que 18S Irma~ da. ,.cruz. . 
lerceiro - si _um,a . das parles raS?R nOIte, ,I!- elelç;~o de : não acreditava, negociaria o Para )URhlJcar a m()dlda, 
contratantes for vlctrma de ag- presl~ente e. \lCe-p~esldente ipasse com o clube interessado, as aut?rldades allegam qu.e 
gressão não provocada. por 11- ~a LI~1l Florlanopohtona de I as crIanças eram moi, ali· 
ma terceira potencia, a outra I-ulebul. iA selecção nacional e men~adas e o~l'Igadas a lazer 
deverá, caso scja pedido, pô, á -:- , C R servrços de hmp~za 110 con· 
disposição lodos os scus re- Novas ent.'dades es- I a· opa ,?c~» ven~o dos capuclllnho~ e que, 
cll rsos; quarro - si lima das portlvas i IHa, 11 -. ElIec~u?u-s!' deVido no excesso de tl'aba

escol.a cathohca Bom .Pastor, 
de LlDz~ que era .mantlda pe

lho, se enc~ntrl\vam em mán 
estado physlCo. 

Ol2I 
 presente que agra- segu'n!es pessoas: pedroM.a.ICOs. do 
• Rio Grande do Sul; Gustavo Karllotd d _ e familla, de Jo/nvllle; dr. Se,," 

. a e pro uz eco no Bertaso e sr~, Tuifr: feurs(hu~l:t
mia Vend ... ~ ... longo Pedro Zappellnl, Herc;lio Zappel,lal •P'A'., . ....... Tubaráo; , RI>y
OJegario CaparaI, do
pra'zo com dire ito aos (em Feurs<huelle, de (uriliba; AI 

_ lIndo Forrelra lima, de Sanlos ed C-,t B d d . Heitor Medlnã G31<1a e família ' de cursos e o. e e or 6 O , Monlevldéo. ~: 
_ __~_ _ _ 

Praça 15 de Novembro. 21 Gra",de v"rl"dadc de "",tl'Roa '-_ 
.. n - ~ ~ .- _ 

:"'"""':!5~8'::"2-------------~16~~ ~r:"fA~oAeJl~~Elt~r?É~,-F::J~~'o'~ 

tenclI e I IUI dedlcoçao noo 10- os meninos: Auguslo Cesar St.:-r. 
riAm um dia chlmados I pre.t.r ,oc- Guimarães, Jos~ Monlelro e José tf.. 
corro e con,elho.. zareno Coelho. 
N~ regime .P~lIldo, loi elevldo 

I .v~"o. _e altlSllmOI po,tOI da Id- NascImentos 
m.nlltrlçlO ",taduII, porlondo-.e Em feslas se acha o lar do" IIOt 
nolle. de lal modo que não houve 50 conterraneo sr. Anl,jo Dutr. t 
nunca quem se lhe descobri..e o sua espôs~ d. AI<ldia -Dulra '<9rio 
minimo deslise. advenlo de sua prlmCgenllaTertsl 

Por lodo. "li., motivo., jUlto é nha, o«orrldo a 9 do fluenle 
que, b~m destacadlmente, .ubli- . 

c 

Inhemo. o lIon.cu..o desta dlt.. 11Ióspedes .' 
'---- ____ Estao hospedadas no GIÕriá. "~rlI(hegadas no d/i: 10 do correrill1, .; 

Ladra0... 'honeslissimol 
LISBOA, 10 (U. P.) - Foi detido Ber

nardo Gomes Tavares, empregado do Casino de 

Estoril, por haver roubado 450 escudos de um 

cofre gue continha cem contos de réis. Tavares 

declarou não haver subtrahido maior importancia 

porque só necessitava no mom~nto de 450 es

cudos. 

--..---.- - -----..- - .. -- . ,,--~--..- -'- ,.----...- i- 

Temos a satisfação de communicar aos nossos preza
dos clientes que, distinguidos com a agência geral da 

Equitativa Terrestres, Accidentes 
e Transportes SIA 

'1 
vimos de assumir todos os negocios dessa poderosa 

seguradora no Estado de Santa Catharina, e para os 


quais contamos merecer a honrosa pre[erencia 

que nos tem sido proporcionada


Machado & Cl-a. 
Rua João Pinto n. 5 - Caixa postal, 37 

NOTICIAS DA LAGUNA o~?~aJ~ss ~:~~ss ~rl:f)~~an:~:n~~~~~~ f~~beD~~:t~r PJ:t\~so~?an;:~ .~~~_F__L_O_R_I_A_N__O_P_O__L_I_S 
- "';,'~ 
____ ___ _____,__,'"_".,,_,__ 

MÁ DIGESTÃO? 

A~~~::r:v.
mNO 'Sold 
D F.....~ 

tro-médio do Engenho de 
D t 

en ro. 

O Vasco reformará com· 
pletamente O seu es

quadrão 
Rio, 11. _ Noticia a im

prensa carioca que a dire
ctorla vascalna vai modifl 
car o seu quadro, tendo já 
iniciado negociações com va· 
rios elementos do Rio e do 

VENDE-SE upmrl!"edPardoe

~80mJ26~~~~s ~~u!~~n~á p~~ ~~~ua~t~n~!~:an~~~oili !:'r:: 

ONDE ACABA o 
BRASIL .•. 

Rio, 11. - - Pelas notiCiu 
melancolicas chegadas .áCrIl 
zada Nacional de Educação, 
parece que em Barranc'o 
Hranco não se tem idéa: ' vlÍg. 

~au~ d~i:x~te?~~~~~~~:. 
:VIanhã» .- há urna e s c o I .. 
que sempre esteve fecbad. 
l<'a7. falta a 52 crianças ·maJo
res de 5 anncs e a 3\ meou
res de ti. O sala<:leiro Itá 
VIlI'rr:odo·m~l. rSev50e ' farmel~lol'amBe çp••rr'.· 
o serviço, com ou!rost atOl!! 
pequenos em condiçõe d., 
"prender o A-B-C. 

A tropa ali aquartelada len· 
ton o canto do HymnoNac[u
nal, mas a crlunçaila :. n o o 

f~~~OttoIg~:t~~~~~. PpQr: 04u 
Contratar pro[essorés 11 11 

é muito dllficial. Região 11l ' 
salubre, vida carissima, trans 
pOl·tes problematicos, nfn

~~:~n~e~flc~~~~a~!:~::do 
Em Barrat;lco Branco qu.. 

se não ee ouve o :idl?ma pa

streirOv.l.çoPsroesstacmabocalsOs8i.g..... •dll~.~~ 
rv, ~ 

dade de Biguassu com duas 
casas pequenas, calesal, gran
de mandiocaI, pastagem e ma
to cerrado. Trata-se com o 
dr. Fulvio Aduccl, á rua João 
Pinto, \8 (sobrado). 
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calidade, diío a i'eR u d. 
que estão no BràsilAIl.. pa
ra os moradores 'lixo.. IIeO 
é coisa passageira ';,;:. • 

MH:lt;ELLANEAa .ci.";'qu~il_ ~ 
Jo. Agora . !lstá vende .ao be 

lolo 'l'rajano 8. 

100CONTOS .. _ o ~ • ' _ ' . o" _ •
estraogeiro. 

Consta que o arqueiro que I ReprelÍéhlGte: A.. OODçalv.. SaDtO' &- ela. 

J~IIO O AZEITE 
- PQEFEQIDO 

mente; tenüoo«lmpasse» sido , A directoria do Botafogo já Bllrio. especialmente para Intagrou o S, Christoviio no 
Bolúé~o'lÍ"adÓ; ,sállsractoriamen · foi scientiricada desses entendi- tentar cODseguir o concurso jôgo contra o Boys, de Blle · l:....~_..;.;----..-..';;;"O........~.....------~~_~ 
~tihJI!lfÍ!!~J.I!!,.!!~alJ ;PIa~t~IJ' :· ment~s. ent~eaquelle intermedia- de Joffre . o esplendldo cen- .nos Aires, será contractado , 525 . .... .. lOY.- iO 

o S.No·, 

ESPEÔiil 

l)c WETZH,L & CIA.- JOINYILLR Marca registrada 

TORNA A ROUPA BRANQUlS8JMA 
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