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Director-gerente: AlUno Flores meros refugiados 
Crianças recolhidas em Isença do sr. Herriot, para OI 

Sordeus dlversoe centros de al}rigo' 
ANNO XXIV Florianopolis-Sexta-feíra, 3 de Fevereiro de 1939 N. 7582 BORDEUS (V. A.) - Che- 

_~~~~--=--=-~--=--=--=_==..!...=~- .-- .=.. =- ~ =-~-~~~_-=.-~ -=-=-~=-.",,-- ~~~.....__~~~~..!..~_..... ~aram a esta cidade, por CETE (V. A.) . - . _ - -""=-- ~-........._~- .. =- -- - --...... __=_ Um barco 
via ferrea, mais de mil crlan-/ ~ue transportava cêr<;a de 

.Bicho., baralhos e I Do _prof~orad_~ ' 11 ~ ças espanholas, de menos de -~ rerugla~o!l espanhóIs af' I' dez annos de idade acom· flbou á praia de Aresquers, 
balas... I Em recente artigo para a «G2- ~l~~~_~~ VARIAS r::r~~daS de algumas mu ;r~~I:: !lu F[::~~~~8 r~~~'I. 

zela de Noli(las», eS<leveu o I	 Dep~is de alimentadas e Irantes, depois de alimenta·II_tei~~:H~Ac~;';l.;~~L-di~~l~;!:::l:~ ! SI. Sergio Macedo: 	 ,eonvenientemente vestidas dos, f.ora~. encaminhados 
«A insrru(ção, em nosso País, I.SAHFDORIA DE COZI i!--- Iserão distribuldas por diver- pab~ttlilLa tC1UliUtl.{ . dcontra OR c.ontrllventores do é (ara. Os livros <uslam preços 

jôgo do bicho. I gigantescos _ qualquer livrinho I . J ~H.EIRO . . . - I No 2." expeliient~ do Til.e- ~~s ~~;:~~: do Departamento mara~c~nt~:m r:ou~:: ;~ c~~J 

Hecentemente, o delegado I (usla nJ mini mo <ln(o mil réis. I Mlstel" Enul .\ymoz, che!e sourll, pagar-se-uo, hOJe, I . _ destino ao departamento do 
de Costumes, de Itcúrdo com I Por que, enlão, o professora- de cozinba de um dos mais os vencimentos dos fuuccio-. . Indre Seiscentos fugitivos e 
BS ordens do sr. Urbano Pe- do é, em regra geral, mal re- fumosos hoteis de Londres, narios do Instituto de Edu- 700 crianças recolhi desertores foram mandados 
dral Sampaio, chefe de Poli numerado 7 I rez há dias uma conferênr.ia ca\~ão, Escola Profissional Fe- das em La Rochelle para Dézlers afim de serem 
eia, deu uma batida numa O Inglés diz muilo a(erta- Iperante cincúenta medicos e minina, Instituto de Educação PARIS (V. A.) - Informam recambiados para a EspanulI. 
casa do bairro de Itapagipe, dam~nte que quem quer bom cirurgiões britannicos. Aqui Physica, Escola de Commér- de La Rochelle que ali Os restantes tomarão o 
prendendo 3 bicheiros e ap· empregado paga b~m. Eflecli- reprOdU.Zimos textualmente I cio e Urupos Escolares. chegaram 700 crianças re- destino que lhes fôr desil:na
prehendendo o seguinte ma- v3menle, quandO o indivíduo algumas de suas curiosas con· - fugiadas da Espanha, as do opportunamente. 
terial, 2 roletas de jaburú e não ganha o sllffi<lente para 1siderações: A matricula para o Grupo quais foram installadas nas 
I,icbo; 8 \lannos encerados suas ne(essldildes e para are· I -Quando vejo lima mulher Escolar «Dias Velho» allrir- colonias de férias "Casa Fe- Mais 2.000 pessoas 
para jaburú. lebre, etc.: 1 tu - presentaçcio que sua posição gastar o tempo c?m <bátons»118e-á no proximo dia 8 .dO Iiz» e «Abbadia de Ormeaux. , distribuidas pela 
~~.~; ~:~~~:s V~~~~8ostl~I~:- exige, esse indivíduo, forçosa- I,~/~~~d~~r;~:~ ~~~.od~~~~~~ co~~~ntj ::i~e~~~:sdia8 (8. 9 na Ilha de Ol~on . . França 
br~' ~ ~~Ietü; 25 -cürtões pàra ) l1I~nte , tem úe prO(llraí "bi(üs" tempos I!1ais anti~os, foi com Ie 10) só serão. aUendidos os Abrigo dispensado BOFDEUS (v. A) - O 
vispora; z saquinhos de ri ~~e G~~:m~~:~!t~a,mn~tu~21~~~:~~ ~~r~ss Pqe~~sco:s ee~~gs~~m ~~~~ ~~~:?~~ a~~p~r~~u~~~~a:as~ a 2 000 espanhóis ~e:sce:sopa~~~rsOi~h~~~:fU~!~achas f1andre,,; 109 tornos pa· II sua attenção se divide; ao I 
ra roleta; 605 lichas; 1 - clo- contr~lio do indivíduo bemre servaram a alreição dos ma- s8do. LYON (V. A.) - Um com- madrugada cêrca das duas 

ridos> - boio de 2.000 refugiados 6S boras, num total de 1.700 pesck~ cu.m . no~~.s de ~?ic.ho ~a numerado. Que se dedica in I «E' .bem mais importante O Süpremo Tl'ibünal Mi1i~ panhóis, composto priX!CiPBI_1 SO~g, valhos mulheres ê
!:'e~~~, ~e cl;~bL~o: c~'moejO~~~ I telramenle a' um unl(O meslér». para uma criança que o seu tar acaba de conceder a me- mente de m~lbere.s, crianças cllança~. . 

(eitos; I baralho; 4 .l 0~os de 1I estomago sejll bem alimenta- dalba militar de p'rata, por e . velbos, mcluslve. varlos De.pols de convementemen


do, do que ter o cerebro so contar mais de 20 annos de feridos,. cbegou no dl.a 30 a te. altmentados, foram enca

~~~!un~~;atrl~~~~n:' tjg~~ DEU A' LUZ QUATRO brecarregado de excessivos bons serviços ao Exército, esta Cidade.. Os retIrantes mmbadas, parte p~ra Pérl

conhecimentos. ao coronel Oswaldo Cordeiro foram encammhados, na pre- guex, parte para NI,rt.

r~il::d~~ P~~~ef~~~:\~;;I~~ MENINAS ~Quando alguem se sente de Faria, interventor federal 
............~............
rência de jôgo; 526 fichas mal, vai geralmente consultar no Estado do Rio Grande do 
redondas: 1 caixa com 630 Galveston, 2. - A senhora o médico. (Juase sempre, o Sul. 
[Ichas de massa, 200$ em W . E. Badgett, espôsa de um preferivel seria mudar de i Grande descoberta :
dinbeiro, 16 balas para luzi I; pedreiro, deu à luz quatro cozinheira». Ha poucos dias, falleceu 
ti balas de calibre 44 parai meninas. Todas mostram ex ,', em S. Paulo o conde Rodol
rille; 33 balas de revÍJlver, 1 celIente saúde e pesa cada O «RABO DÊ GATO» pho Crespi. Em seu testa- • para a mulher : 

I 
sabre e I punhal. i uma cÍ' rca de quatro iibras. Os Ingleses, geralmente tãü mento, ordenou elIe que se 

discretos em suas atitudes, ponha á disposição pessoal 
usam entretanto de exterio- do Duee a somma de 500 mil 

Arm:n~D Tr..V8·e" 001111:08 HnRIZ snHl!nHIA rizações IIpparatosas em sua liras, para que a empregue 

••• 	 •••Or" ? 1 u · il - UU , H , li, UH justiça, chegando á~ vezes da melhor fórma, a seu crl • (O Retllador Vieira) •
Cirurgião-Especlalistll Asslslente do prof. Sanson a adoptar os castigos mais terio, como recordação da : A malheI não sol/rera dores : 

COIIIIII... da. 10 li. 12 • d.. 16 ás 18 - Joio Pinto, 7 .ob. - T.r. 1456 granguinholescos, ,afim de sua ré fascista . 
que o exemplo evite are· 	 • ALIVIA AS cor./CAS UTERINAS EM 2 HORAS • 

- -- - - --_____ __ petição de crimes identicofl. Após varlos estudos, a Se
orojectos dos es· E' o que licaha

l 
de at;ont<t· cr~farla da Agr~cultqrll de S. • CO;b~r:re~~-s;,~~: ';;r~~~::: ~!rl~ •Devorando : 

I 
Os 

criptores ' gau't:hos cer num 'daso que teve c'· Paulo cbegou á concluslio de : "as Uterlnilll, MeD&lruais llPÓS o : 
i para 1q39 norme repercussão na In- que as melhores semente11 • ~a~~~io~enl0rrllglaS e Dores nos •cadaveres· 	 glaterra. para a cultura de batatas sãoi Quatro jovevs da melhor as de proeedencia hollandesa, • B' podli!roso cillmantli! e Regu- • 

Santiago 2. (A.B.) - i !' P AULO. 2 - ERr.reve a Isociedade londrina, quatro Serão importadas 2.300 cal
• • I. i«l,a llclú". . granUnos, como diriamos a-Ixas dessas sementes, que se  • lad~UI~ÕX;É~A~i~A. pela sua • 

Fe; h;;:;;~ tz:m:r;ada ~ ~;Çü 1 ~ Os .~ S C t'!ptcl~es g-nueho~, qui, atacaram um omprC?gndc rfio Dmprcg~d:::.s nos campo!: 
- II I · 1fIli e estiveram tao em eVI- de ioalheria e despojaram- experimentais de Pelotas e : t:fª:\llEti ~~~~;~~~; l~:óO~:;~d~C~~~:!!!:!!!: : 

aos caes que pu u avam dência nas letras nacionais no de uma «valise» contendo Rio Grande. • ____ .____• l"LUXO SEDATINA eoconlra- • 

na cidade procur.mdo os ' dUl'lIntc o 1I~1l0 ptlssado, pro- ricos diamantes e outras pe· • - se em toda a parte. •


!meltcm-nos IDteressantes tra- dras pr·cciosas. Foram logo O lIecretál'io da ,Justiça do 
ca averes nos escom ros I h.1l1~ U5 pam Hl:I\). 1'l'ico Ve- presos e julgados com a ma- Estado do Rio acaba de in
para se alimentar. ! J"ISSIIDO prl'~ende dar um 1'0- xima severidade: Os juize.s def~rir um. r e ~ u e r i m e n to 
____________ ____ I monce cychco, . ~o?lprehe~. trattlram de apphear penal!- curioso e medito entre nós. Mlnifestação Exonerado por ordam
latu triste meu am6r1 idendu toda a I:lstona do HIO dades proporcionais !\ alia O sr. Irarrazavel Fernan· d d do interventor
Tela broDcbl1et Itirand!l' dcsd,e a entrada !Ias posi\:ü.o social dos réus. E os des é proprietaJ'io. de um ca· e eUS9ravo Porto Alegre 2 - O pre
I:-t" t . b~ndell'as utc os .~ossos dias. quatro jovens vil·am·se con- nidromo em NI.teroy, ~, PARIS, (V. A.) - O jornal leito de Santa Rosa exonerou 

d b 	 ............~............ 


~ ai com osse. iVianna Moog . ~Ix()u · se DO demnados a varios annos de pretendendo.orgamzar as prl- «Oeuvre. Inlorma, de acôI'- o sr. Ernestro Trommerschin-
B lei do Nosso Senbor, :thema - MO\ll'ICIO de N~s- cadeill, trabalhos rorçados e meira corrldlls dI.' cães no do com noticias transmittl.das ger dus funcções que vinha. 
16 te IIlva o tlONTIUTOSSI!! I SIl II . parll a sua nova lHo- um cnstigo infamante, que Brasil, dirigiu-se ao secretá- de Menton, que na última exercendo nBquelle municio 
---_- ---- .- ;------ Igr~ph i a: j:\ tem () plano. ar- data dos tempos medievais: rio da Justiça, solicitando sexta-feira um cortêjo de jo- pio
O enSIno publIco em !clll teclado e está rennmdo as flimosüs chicotadas com sua permissão. vens fascistas levou a errei· Sciente do acto, o dr. Hal-

Campinas ! a neeessl.lria d?cumentaç:ão. «rabo de gato », realizudas na Ouvido o c0l!suIto: Jurldlc?, to ruidosa d~moDstração de thazar Barbosa, juiz de direi. 
S. PAULO, 2 - Iniciaram- Telmo Vergara .lá. apromptoll praça pública. sr. Carlos Farm, fOI IDdererl- desaggravo dmnte de uma es· to de Santo Angelo, dirigIu

se, em todos os grupos esco - 11m r~~anc,e para a :José O «I"abo de gato» é um do o requerim.ento, alll.'ga.ndo· cola francesa d~ cid!lde fron- se ao interventor federal, so. 
lares e escolas isoladas SII' OlymplO. «hslrada perdida». chicote com nove pontas de se que a prátICa desse dlvl'r- telrlça de Ventlmlglla. licitando informações afim dI> 
bordinados á delegacia r~gio- D~nte Penu d,e. Mo~ai~ pu- açu, que rasgam ti carne do timel!to é contr~ria aos .dis- 9s manilt;,stantes,. prosegue saber si era exacto que o 
nal do Ensino de Campinas, bhcará um (lflbaJO sobl e An- condemnado, produzindo dô· positivos das leiS federaiS. 8 mformaçuo depOIS de pro- govêrno det.nmlnára ao pre
as matríeulas pam o anno le thero de quenta!. Othe!o res atrocissimas. Mato I I a a Installaçllo da luz ferir gritos injuriosos, amea- feito tal exoneração. 
ctivo de 1939. Rosa e Hamllcar de Garcl!l Sem dúvida, será a última lampaJa: ~: diversas voltaganB çaram invadir o estabelocl- O intl'rventor respondeu ao 

A região escolar de Cum· p!"(~param romances». vez que os Ingleses empre- Lonç88; vldro8, alomlnlo8, brinque· mento «para dar um exem pedido daquelle lLailstrado 
plnas está dividida em 6 dis- gam este instrumento de tor- dos () artt!l0B para prllente, 16 Da pio». alfirmativamente, informaçll.o 
trictos e cOlP.prehende: 42 tura, pois os grllnlinos de CASA MIHCELLANEA, TraJaDO. 8. A mulher de um funccio- essa que foi transmittlda ao 
grupos e6colares com um to·) Dr. Manoel Pinho Lúndres Baberão, certamente, narlo francês que passava dr. Balthazar Barbosa, para 
tal de 548 classes; 242 esco comprehender a li ção. E# verdade I pela. ru~ foi maltratada pe- os devidos fins . 
las isoladas, sendo 2:-10 esta- Dr, P.Oçaa de senhoras Partos . los f~sclstas . 

duais e 12 municipais c I -VI~Ii~~~I1~:~I~p~~e8 - -A MEDID'A"'DO BEIJO _ Washlnston, 2 _ O O Jornal accrescenta que, OBESIDADI? 

~r~r:6S~~~0Iar municipal com de glBnduls8 endocrlnas. HgOáSmnUoirtOtet_eammPeOrI9cUaen\'oSs Pa8dYoephtOa~ pre.ldente Roosevclt de- ~:sr!~\a a dr~tr:~~~ç~~'8 ;~~~~ Evite e 

E' de 29.000, a média de CONSUI.TORIO: ram o U80 de (.tests" para c1arou á Commlssão mlllt.r das aduaneiros e dos ferro- ~o:;.:a~io~?: 
crianças em Idade escolal' que Rua João Pinto, 13 (sob) medir a intclligencia humana! do Senado que, .1 a In. vlarios que trabalham ,na es- E N O 
recebem in~trucção ~rimárla ~~~r8ENJI5i? Depois, um sabio de Nova slaterra e a Fran.,. per.~~~:;l~fa:on~a~io;;t;;er;;n;;a;;c;;lo;;n;;al;;;;;f;;r;;an;;c;;o;;-~~~~~~~~~~~
nessas esco as camp nenses. Rua José Veiga, 1t:l6 YOl'k inventou a mácbina pa· derem uma suerr., _. . 


Existem ainda 12 classes ra deseobrir a mentira. Ago- Amerlc. L.tln. flc.ri se
de cursos populares noctur- PHONE 1.199 ra, o mesmo inventor, que é 
nos, para 	 alumnos maiores 70P. o dr. WlIliam MouIton Mara. rlamente .mea.,.da pelos 
de 14 annos e que ministram 	 ton, annuncla novo apparêlho paisei tot.litarlor". DEPÓSITO E SERRARIA DE LENHA
~:~~cg:()5oJ>~:!~~~. ge~:: 250.000 pesos doados para medir o poder emotivo --:=_-:----::-::--:---:--___ , -- DE 	 - 
cursos populares nocturnos, por um banco inglês dO~epb:{~O~~ pacientes expe- Grande variedade de artigo. para 
11 sã mantl'dos pela muni 	 . . preBante e pelai meDorel p"",0116 JOS~ MARTINS 

o 	 L " O B k f rlenClas, Q dr. MouIton chegou DA CASA IIISCELLANEA. fuJãuo s
clpalldade. onLores, 2. - an o á conclusll.o de que as emo-

Foram criadas, este anno, London and Soulh. ~merlca ções do beijo se reflectem -,-------11 
na região escolar de Campl declarou que contribuIU co~ nos musculoa da perna. Por ticas do seu Invento serão 
!Ias, 3 classes em grupos es- 250.000 pesos para as vlcb melo de um 8pparêlho elec· numerosas. Por exemplo: 81 TBLBPHONB 1088 IDTOMATICO 
colares e 5 escolas Isolildlls. mas do terrcmoto no Cblle. trlco, essas reaeções podem uma jovem hesita entre doll 

ser recolbldas e postas em pretendentes, basta submet
I Df Joio de ArauJ"o_OLHOS, OUVIDOS, um graphlco, cuja eurva cor· ter-se á prova do beijo, dado RUA BOCAYUVA, 1 46responde á fôrça de emotlvl por um e outro. A compara· NARIZ, GARGANTA dade. com que a.pessoa, sub- çllo dos graphicos permlttlr-II A melhor lenha e a mais barata I

metbda á experlencla, rece- lhe-ai construir o seu futuro 
E.peciali.t. do C.ntro d. S.úd. - AIII.tente de prol. 5.n.oo be o beijo. sOhre baBes scientlfieal. E 
(onsull.s dl.rl.s das 4 as 6 lj2--Rua Victor Melrelles, 24-Tel. 1447 Na oplnlao do sabio norte- muito êrro conjurai 8erA al- __-------_-___""'It~-._-';..___________________~lamel'ICanOalllppllca911e.prá- sim evitado. 1)" 	 .........! 
I 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ~S'l'ADO~Sexta.ieira~ 3 de Fevereil'ü d", 19S9 

Demonstrações. nesta Capital, por Sandaliasum especialista da Cia. Dr. Scholl 
[J , (UUE SE PUl3ll l:.,A de tiras~ SEEJoU?EVE,U" : 

para verãoFef~-nos O Paula e Silva DlJlJESEtÊ 
t ,.~~~~cu:,~o:."~t'T·~e ':;:;~lr:: ~ I I~~~t;r~.~~i~~~ ~~I~~r~O~o:~;~ 

~ .. , . CALÇADOS
Silva que Vl'io inaugul'al', elll i ' meuto de soífl'imeoto das peso de to,das as 
[]()S~.l cidarit>, o "Sl' rviço do' Is03s, como tamuem luz tor

qualidadeslIr. ::;"'11011 para o Con[ürtn i ' oar os pés deselegantes, o . . .. .. 
dos Pés», na Casa Pel'rooe que póde tudo ser facilmente .Co.ncorrendo ~ ca;le\~'a de Ientre os pnnC'l?IO~ de naclOn~h-
iL HU!l Cons('llJeiro Marra resoivido com os diversos Du'elto IlIteroflclon.ll Privado, dade e de domicIlio», em IUCld3 TAMANCOS MEXI
11 . 0 17. apparelhos de longa 01J8el'- da Fllculdad~ de Direito ~e exposição em que aponta o «i- CANOS para 

A cllriositlad... despertada vação do Dr. SeIJoU, não só Santa Catharma, o nosso 11 - ldeahS"!O continental ·' , afhrm.an PRAIAS DE BANHOS 
Jlt>lo nosso reporteI' a res- nqui nfl Amel'iea como tam lustre conterraneo sr. dr. Re- do «a I!(ualdade dos soberantas, 
pl'ito do Dr. 8<:11011, fez com hem com já larga repel'cl1s na'() BurlJosa. escreveu ponde- desde os pnmordlos do seculo Cintos _ Chinelos _ Bo
que imm<tdiatnmente for· são no Estrnn"eiro. rosa these sobre "A Solução passado', para vir a ser regra 
mulasse ul!!unlas perguntus, O reporteI', quando se rp· do Direito .Br~si l eiro, n!l l1!ta victoriosa na. confe~ência da nés - Luvas, etc. 
tt'ndo eH~s sido respondidas I tirou de gahinete- instalh'df) entre os pfJn Cl plOs de Naclo- Haya, graças as inSpirações do 
l'om ao muximn ps'ecisão. na Casa Pprrone sentiuwse I nalid.ad e t: de Domicilio):>. I grande Ruy, 11lIl1in()~o intérprete\ Artigos par a sapatei-

A respeito di! Cia. Dr. sf\fisfeito com ()~ informt~s Entrelos encomios que o re· da ideal idade hrasileira. ros e selleiros 
S('holl, foi ·lhe logo dito que prestados pelo Sr. Paula e ferido trolmlho vem rec"lJen, A exposiç~o clara e melhodi
"seu prilJ<,ipal estabeleci· Silva, competen te especia- d,o" sublinhamos o do 81'•.de. la da .these versa, Intma, ::t- Cortume e Fábrica 
mento (. em Chicago e tem li~ta do grande orthopedistu Ene~s Marqu~H " cathedratico tenta as normas de Kant, nao de Calçados 
miais em t"d .. o mundo. Em Dr·. 5choll, que n:1o vem pou- da I'uc. de Direito do Paraná, abn,gaas metaptlYSl,cas do dog
nosso pais a sua séde (, na )laudo es\'orços lia henemeri- q.ue ao !edor delle teceu con· mallmo c do sceptlClSl110, . pre BARREIROS 
::~~i~a~~J: c~,~f~;~Ii~~ t~~~; ~ov~;UZ~sdu ;:~l,n~~;tl:~a;' J~~ Sl~~! Ç(~(';~i~:m~l'i~I~~~~~, sem ~~~lI~O~;i;~~~e~~~;ao S~)~~~I:~:, a~ I ' lO 
OS Estad'\s (' cidadl's impm'· pés, os a!i eercto's imprescin- sncri!icio. á y:chnica ou á lio as aflir.malivi1s calegoricas a,,~ : IAIh i 
tllnt('s do Bra~il, represen- d,veis tia vida <10 homem. guagem .t U l'ldlC8 , apresenta a IIcgahvlsmo e~ tere ls.: IRUrnuvtantes hflhililados a f1restar Diante dos ml)livos já ['ela, th~ se do di' . H('na lo de .~h, E', aS ~i lll Ull l" d issert"t;ã .. de ; , ~ 
serviço permanente para at ' tados da n08f;1t entrevista, delros Barb.os_8, em s('~ Iiml· Originalidade, frul" ,k robu~t() ' 1 r. 11 
teoder a to lIa," as, ,pe,ssoaR . ' 1'('sta , f]OS a ind,a ,agmu,ecel' II ar, a ~~q)OS ! <;t!o. s,Vnlhetlca ct:ll!a!ente, dedlcado,Clo es!::d<> de 'I;>; ~. _1iIi,J ~.J n I 
Ijue sortrem de "árias enfer- ' maneira atletll'iosa [)PIa qual Ilctlml!da(!'J .(lc!!ll , !'e~l1ltflnte "np:.Hlante malcrl ~ , t,1 a appil
midades dos peA, ta. ,18 eomo.,.! ,, !ruutu~ "ll..rl\litl"" p,'.;G, Si'.'!dUS "ontl'U,": I:'~ rlíl~ pIlISé'SeH caça0 das 1~ls no c:. paçn, que Denó, ito: Rua C. Mafta. 39 
Coeeira d(l~ pés e dedos. -- .. - - ---,- - Paula e Silvll, (> pOI' isso n, ropl'~s, 11 bl'a~~ ~)S Ila lutt~ ge~.! mc;ece ser cx 'lIlllnada, com 10- I ' I 
conbecida c(,nlll frieiru: Eeze. DR. WM. M, SCHOLL cODselhamos aos nO,80S lei metrICa ou terrllorl~I, arIlme,11' terpsse e com ",nnho". ~~",... 

r 

____ 
ma: trant'pil'llção, excessiva, tores uma visita ao gabinete c~ ou das popul~ç.lJe~, eco,':o)
com on sem máu cbdro: ardencia, dôres nos pés, que do Dr. S,' holl , nfi Casa Per- mICa oll.de eqUllhbrlO da Ul'- - 

~~g;'a;~d~~·;l\G~1:t~~";t(',[1!!1'''5 d~~ert;;nda";' 11j(,~1 de \I~;;~~)~ !'on,'. ~~;;;oS~pÓi~d!~t~;71'~i~:ij~er~dr~ GONORRHEA CHROHICA 
Perguntado sflhl'e as 3no·1 ear ('allos sflbre os dedos e 1 1ça, Dl\ combustao do direito I Nr!. d i I i\ .. di há

ma~ias dos p(,s, {~bteYe logo na planta elos pé~, agindo, ',.- p.riva.elo para o i~perio .ah o eSRO me . SClenc.a. ~rogre ,:" e . uma 
:; :; :::~O :':!!C" f.C;!~!!:!tee: m!:il:!s \'~Z,'5. ~ <)m" cun~!! ' I wluttRtfi na má c hlnfl totullh'. NOVIDADE que re:.,olverá o "eu caso. 

- Nos Pés Cavus (eRva· dos irritantes joanetes. 1 Ântenor Morais riR MaximlJ sigíiiu, Carta para: 
dos) em consequencill da Fin/lliz!lndo n inqueritn ell· I .Encarando, fi seguir, as CAIXA PO~TAL 1849 S PAULO 
contração nef\'osa e museu· tllbl'lecido pplo reporter, foi Cirurgião-dentista conquistas do direito nu OI'· ... - ,I 
~~!. :: P!~~~a ~~~,~~~ia~n'~g~ :·:~~~;.\~d~~~ ~~~~~~~~(I~a;l~; I m~I~~~,:::?:s ~â~~~~~~~~I~s ?l~s~reS.~~:i~lta~~;~i~:g~~c~o~l~ I I 
Pés Planos, vulgarmente co ' ~e f:lll'actel'iza pelo desvio I anatomicas, e m todos os a lição de Comte, grupou, em O advog d 
nhecidas por "Pés Chatos)), do dedo grande tornando a materiais adoptados. syDtese, o direito, 11 eco[\o~'ia _ a o 
temo~ 3 accre~centar que artil'ulnçiio ~ensivel e dolo- I HORARIO: política e a POlitic3, deixau- Jose' Accact·o ~oares lIore1'ral~SO e decOI'rent" da quetla /'ida, resultando lIluitnf: ve~t'R. I Das ~; ás 11 e das 15 do. ai'sim, B soe.ologia com v IVl 
dos ateos: (O arco t' a curo <Iahi. iIl1l~mm3çfLO. Quando 01 ,'' ás p, horas. IdenomInBdor commum das Icommullieo aoa seu:! cUlto!e!! d~MIl Clipl!:\1 e de Interior 

I 
vlltura eXIstente na planta joanete estl\ hastante desen- i R P M' I' h 6 sciencills sociais, do Batlldo que cootlDUlI1I exercer Bua proflssllo perante 8 
do Pé). As pessôns que têm volvido, ou, melhor, angmen· j ua. Igue In 0, Desdobrando a importante file· Côrte de aopeHação
pés chatos, sentem dit'ficl:lda · taelo, provoca a deformidade ' se exalta seu autor a "Solução ' 
,de no camínhnr, cansnço, pxtprn.a do sapato. Os derei- , 71 v-IH dó Direito BrasllClfo, na tu ta ! 

Compre barato!!! ---Ias, para·comprar·barato, 

~~m~~~~ lia Ma~1(S~~aY ~. u~i~a ~ig-u~~a~ã~ ~U~ a. ~a~& 

~~ü~a ~~~, ~a~~~ia ~rs~~ m~9 
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA - Para diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu, durante este mês, vender até pelo custo, 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NÃO 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: fi:ó tlM~,(luiteirú, Idrg. 4,60 m!. 1'2$000 Camisa Soccga Leão. para rapaz lima 4$,>00 

Seda façonré deseohlldo, toda8 as Cf!res ml. 5$200 CAMA E MESA: Capas de borracha impermeavel Il'r~ homem uma SS$OOfJ 
Seda faç( nne. des~nhõdo, arl. pl!8td", 20 core:! « 6$000 Colcha de seda r /cagaI uma 83$000 Cspas de borracha de seda pala senhora um31CO$OOo 
Sedd IIIÇ'loé n"tural de 12$ por 10$500 Colcha de pnrn !Ieda r/iolt'i ,o 65$000 Ternos de casemira para homem um ..5$000 
Seda Ilrbnl!é nas core!' modrmas mt. 12$000 Colcha de ~edo c/frnnja p/ ~ilsal 41.$000 Ternos de cAsemira para homem, optima confecção um 55$000 
Seda Bcmberg p ! camisa 10$000 Colcha se seda .. /blco r{cd~i11 36$000 Calça de Brim pna homem uml 8$500 
Seda X!ldnz, art bom 7$0001 Col,cha de lustão r/fro~jd r ICfl5" 1 14$500 Estojo de chícara jlpone a para café um 8$000 
Szda X~drf'z mindo d. 10$ por 7$500 Colcha de fu,lão c/franja p/solteiro Il $000 IEst(.jo de chícara japGnesa para chá um 15$000 
Seda Laqué em tod~s D3 cores ml. 5$0()0 Colcha d~ bIco pica~,,1 15$500 Apparelho para café um 32$000 
Seda e8tarr:padr, bL'nitfls de~enh08 d~ 7$5 e 8$500 Cf)lcha d~ bico phúlleiro 11$500 Aopalelho para çhá um 45$000 
Seda plnllllla 11 I~o (Reckmd mt, 9$5001 Colcha branca art. ~uperior ri :c8al 22$000 jPasta de couro para collegial dr 8$, 10$, 12$ e 13$000I 

Cr~pe RomôDo Ilzo, larg. 90 Ctnt. 11 $000 Colcha brl1ncA p:casal '15$000, Maleies fibrc. 'ile para colegial de 4$000 e 5$000 
Crepe Romano I!st~d,., ultimd modn 12$000 Colcha brnnce p/sclleiro de I!:lii e 13$00() Malas para viagFm de 18$, 20$, 22$ e 24$000 
OlgilOéy de ~f.'da l!~tad", Novldlldc « 15$000' Colcha r~clame rm divel'sõH ceres 6$000 Sombrinha d~ seda e Ihho, nrtig0 garantido uma 22$000 " 
J<rsey dz Sl!dl, I~rll. 140 « 11$500 Cobertore~ escurls, ~rfigo de rrimeira 4$800 S~mbrirJha de tricoline lis!adl uma 10$500 
S~dlJ Petit-pois, DI!. Ilatural 9$000 C<'be rt~re:s p/bêbê d~ 6$, 6$5 e 7$500 Sombrinha de fricc'ine listada. artigo sup:rior uma 12$000 
Seda Cloqué IIrt pe8ôdo 13$000 M, rim Tnuba 'é, reclaml! pEça 28$500 Sombrinha para mocinha um3 8$SOO 
Seda Mlsk . c i lã, allll moda " 16$500 MOTim Fl(lr do Campo 28$000 Sombrinba com fr~njl para cdança uma 11$000 
SultaolIa de 8eda 6$500 Morim Oflcl~1 10$000 Tapetes pSla qusllo um 12$500 
Taferá lizo, !>ura ~ed" « 14$000 Alvelôdo enl~st a do, larg 1,40 M$OOO Loção Narc;zo verde um 13$000 
Vel1udo de S,da 'ChilfoD Fno ' ê, de 45 por 39$000 Alvejado fami liar, encorp, e sem gonHI 14$500 PÓ de arfPZ ROYAI BIi", pEq 'JenO um 2$800 

ARTIGOS LEVES E DiVERSOS AlveJ ' do Fard, 81t. b1m 12$000 Baton Michel, ·todos os t" os am 2$600 
Tecido e.tampado, Peter·Pan, novidade mt 4~500 Algod!l.o ~orestad(), larg 2 In!, 38$000 Pasto KeJincs uma 3$500 
I~U8t40 Faots.la, eoleatado 31\000 Algollão enfeSlildo, larl!'. 1 ml 40 de 50$ e 34$(JOO Pasta AI~iyenfe uma 1$500 
L1Dbo liso, typo Rodé 3$900 Algodiís Suocrior 14, hig 90 cento Il$óOO Liga de borracha pl>enhora uma 1$500 
Melo lInho estampado 2$800 Algodão S/220 t 2$000 Babadol es de organdy bordado um 3$000 
CGchtl braDco, fypo IIDho 4$500 Algodão 121, arl e~m gommo 9$000 Cintos de couro de cobrs um 9$000. 
VolI bordado, arl. moderno 5$800 Crelon~ bra!1co R"yal, typo linho, largo 1,40 ml 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
voll elitamp~do, desde 1$000 o melro Crelone branco ROYi:2I, typo I oho, larg. 2 mr. 5$!í00 Suspeosorio de seda um 9$000 
Orwaody elt~mpado 5$000 Cretone br~nco R'" yal, IYllO !inh;l, 11311/'. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqui8ette estampado 4111600 Crelone de cor, Inrll 11 m'. 5$800 CÓDOS de b.kdile um 3$500 
Tobralco cl de!E'nho mludo, cores firmei 4$000 Crdn n~ de cor, larg. 2,20 6$500 Suadores p/vestido, novidade um 2$500 
LIDon I zo, tod/l~ 1115 core8 1$300 Afodhado b ;aoco nni~8Imo. larg, 1,60 9$000 Camisas de jersey, artigo perfeilo uma 10$000 
Llnoo e/ltampado 1$500 Aioalhado braDeQ lavrlldo 6$500 Tussor de seda pflerno m! 12$000 
foulard p, klmooo, arl oplimo 5$000 Aloalhado de co' , arl . Superior 5$000 Lã em novelo P(kim, todas as cores um 1$300 
Crepoo p, klmono, larg. 8Oceot 2~OO Atolllhado braoco ~ d? cor, j,'g, 1,40 3$800 
Chlrlio eocorpado 1$500 TecIdo pl guardaD ~~O, I.ug , i)~ celll 2$800 Recebemos lambem um b::mito surtimento de Bolsas e Car, 
Brim Infantil, todas a8 cores 1$500 I\loalbndo p/m2~a, Dómascado um 24$000 teiras, 05 Iyp,)s mais modernos, e que vendemos por preços 
CretoDe'chiUlo, art, superior 2111200 Guarn;ção p/jantllr (140x140) uma 16$000 de ocasião 
Opala em todas 88 cores 2111000 Ouarnlçãn p!lJntnr (140xI80) 19$000 Meias para h·: mens e senhoras, possuimos o maIor sorti-
Opala typo 501880, em todas ae coree 2$800 Guaro'çilo p/laDtar (140x'230) 28$000 menta. das melhores fabricas do Paiz. 
Teoldo p, rep081elro,Iarg, , mt, 5$000 Guarnição c/d\!'enho de fru!~s, cores firmeS 25$000I Milhales de ourros artigos que nos li impessivel cilar. 
Zeflr lIatado de 1$6 e 2111000 GUllrniçiío p/i \nt~·, Dr igo de reclame lõ$OOO estamos vendendo este mez por preços de assomblar, 
'l'rloollne IIza e IIstad/!, cores firmes 2111500 logo de r~nd" p{qU:lrlo (7 peç~') õ2$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 
Brim colleglal 1$500 Jogo de rendI! p/quarlo, a'I, e.ptelal (7 p " Ç.3~) &2$000 dias para a maior liquidação realizada em 

r~f~:ed:':~~~a:o~:sc~~:.el ~:~ggl S~ht~Dabr!~c~,n;t:rg~~~~20hada de 24$ e ~~t~g, Florianopolis. 
Tecldc p/coloblio, larg 1,40 4$000 Puro Babo brJ!lco marCI! dols zeros,larg. 220 ml 28$0001°ASA I\.D I.TRA 
TOlllhas de roslo, de 1$2, 1$5,2$ e 2$500 Unho branco, larg, 1,15 14$!)OO ) C~ 

TOillhall brincas p/b.obo de 6$6 e 12$000 ARMARINHOS E ARTIQOS PARA HOMENS' R F I' 5 h' 'd 19 

Toalhas srrllodel em cC!rel p/blabo um. 10$000 Camisas Soerga trll ', para homem uma G$OOO UI e Ippe c Im. t. 
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o ESTAL"O- Sexta-feira, 3 •.. ua cFev~reifÓ;;.íle 1939 8;-{......

,'o ES 
A primeira rodada do campeonato do Estado. --- Desperta interêsse o 

chóque entre os campeões de Florianopolis X Itajahy ~__-. 
e Joinville X São Francisco 

· Iniciando a disputa do cam-, Campeão do Valle do IIa- «A esgrima é um dos espor I Pensamos não ser preciso gente do Iuteból pernambu· pernambucanos, em jôgo do 
p~onat(\ E~tadual, a Fedem - jahy, o gremio rubro-negroItes mais completos sob o ponto Idizer mais nada. Isto roi a ti- cano acaba de tomar uma Campeonato Brasiteiro, con
çao Cathannense de Despor- é con~titl1ido por uma piei a- de vista de educação physica c tulo de despI'etenciosa sugo medida de alto alcance: con- vidaram o «onze- nortista 
l,:s rará reul.izar domingo pro- de de eSjl('['tistas de valor que mais desemv olve o centro gastão num momento em que servar sua selecção em per- para enfrentar a Belecção da 
?,Imo duas Importantes Jlelê-! re conhecido, que tudo envi- de percepção da attenção cere- a cultura pbysica em nosso manente actividade, prompta «Boa Terra~ , cuando de seu 
jas. dam para torná· lo cada vez Ibral" - Capo médico H. Santos. IEstado toma novos rumos. para intervir em qualquer pré rpgresso ao Rêcife. 
. Na cidade . de S. FrlulCisco mais !orte e respeitado. «não há idade para praticar Lewumllius apenAS a realiza- !io Inter· estadual. Para apu-
Jogarão o.s lortes con,luntos Silo, portanto, dois adver- es:::rima. De manei ra geral, qual · ção de um esporte sadio, ele- rar a homogeneidade de con- Nascimento estã livre 
do «CaxIRs», de ,JOIDVllIll e ~ari05 de fibra e que deve- que r uma serve desde o jovem gante e de possivel prática. junto, seus componentes Rio, 2. _ O Fluminense 
«Cluhe Athle!ico S. Francis- riio satisfazer plenllme!lte á até os mais avançados em an- Se ;Judessemos, pela primei- realizarão um a dois exerci- concedeu «passe livre» ao 
co ". curiosidade do púhlico ita- nos - n,io importa o sexo-I- ra ve~, pres eneiar um torneio cios por semana. seu antigo jogador Nasci

AIl-m de POssu!l'em iDil/-:ni· jall.vense. dem_ de esgrima, ncariamos Batis- mento. 
!iCGS lluadros, lJem treinados POI' eSRes motivos, é ex- « ... Mina-se a cintura e os feitos pOI' ter sido do nosso Bahia x Pernambuco Annuncia se que o excel · 
e conhecedores do succer, tnull'Clinario () interêsse que me!!lbros tornam-se elasticos, jornal o primeiro grito em Rio, 2. - Os bahianos, que lente arqueiro vai delellder 
t~at8-se de UDtig~s rivu~~ Im · estü despertRmlo em ltlljah'y promptos ao primeiro appêl- prol de um do mais helio e perderam por 2 a l . para os as côri's do Vasco. 
hnuados a medIrem lorças e suas vizinhancas a tarde lo da vontade. A rapidez de tradiccional esporte. - PIA' . 
~'om valentia e l'nthusiasmo !uteholistica de domingo pro- visiio, o instantaneo panora-  •
IllvJ:Igares. ximo. ma da situação-eis uma das A tentadora proposta 

O outro embate será did·. eonseqüencias mais felizes lia I do S. Lorenzo a Wai
putado ~ntre o~ homo/-:ene.os Esgrima, o esporte prática da esgrima•. - Do I demar 
esquadroes do Avaby Clp. Olobo Esportivo. Annuncia um vespertino ca. ,e fidalgo hnN\al'aiah 

Os avahyanos pisarüo () fi c~sa P~~rllnc exhibe numa I ·0 julgamento dos Ilomens irioca que o dianteiro Walde- (1 [Iue ~ I. "·t":.es 
gramado com a grande l'es- de suas vltnnas ubjectos para falha: - são dois atiradores I mar recebeu a seguinte pro I " tOS , 
ponsabilidade de ~erender o n"" inéditos: um f1orete, u::1a que se duellllm, são cinco posta do S. Lorenzo, de Bue efOllonu .( (,
bom nome espol'hvo da. me· espada e um sabre, apetrechos Ijuizes que vêem e um públi n('s Aires: 6() contos de lnvas llur .' _ -PUS ['H'I'OS.tropole. do classlco esporte de esgrima, co curioso que assiste cheio por um anno de contracto! 

('otn OS S . ~\V~;:~;a, r~~~et~~~ ~l~b~,o~~ I~;~~ em~lil;~~s ~~I~~:fi~:i~lCi~I~:nO \~~oa~~l~~il~a'la?S p~t;~~~r~~,' Fernando Giudicelli foi 
ze" val~roso e treinado, ~ra· 1 ': ~11 nosso Estad o, nunca foi ganham. Os jui~es julgam: a
\'US á boa vontade. de todos praticado regularmente o helio cortam ou erram. Tudo pode Rio 2. _ P;;c~~ado de ha 

os~~eu~a~~~~~~:L~~ cidade ~lI~ut\~mCdoUsd~la~su ~~:~;PI~~~~~ ~~iUdt1~~ew::/;Y~r~~~:v~f~. ~v!~ ver fa]sUicado a certidão de 
fOI excllllente a actuação rio NilO S6 pelos seus oplimos cf- ducacão esportiva dos atira- nascimento do jogador Raul, 
Avahy, motivo por que seus feitos Sobre o ph)'sico e moral , dores. Ella se impije pela foi preso ante· ontem o famo
t?rcedore~ confiam na victú· corno tambem pelo seu alto va- tradicional elegancia de ati so e conhecido aliciador de 
ria do alvl ·celeste. lor educatiVo, sendo, corno é, tudes, que existiu em todos jogadores de futeból, Fernan-

Entretant?, é dos melhores "a arte de saber perder", ao que os seculos. do Giudicelli, ex-defensor das 
o adversaflo que os avahy- podemos ainda accrescenlar a cir- " ...victória muito mais no- cõros do Fluminense. 
a!lns. terã(' pela rrente no cllnst ~i ncia de poder ser prati- bre e difHcil. E' o que de su- Medidalouvavel 
proxlIIl:0 domlDgo. Icado ak ;i id ade mais avançada blime nos ensina a esgrima 

O ClP, clube novo, mos , e por am bos os sexos, é a esgri· A elegancia, a alegria sadia Rio , 2. - A entidade diri · 
P?I:tador de grandes ereden-I ma UI11 esporte recommelldavel. o despI'endimento material de 
o.lalS, é sempre um adversl!- Vamos provar com palavras um Iwmem que, perdendo "k"l';ae 
fiO pal'a os clubes catbari-, autorizadas o que acabamos de poderia tambem ter ganhu a 
nenses. alhrmar: partida». - Capo Paredes. 

CLINICA GERAL ....--.Ii...................
IIII_lIlliHli.~ 
Curso de especilizaçiio 
em molestia do Pulmão. 

Tratamento moderno daI Equitativa Terrestres, A(cidentes I 
Tub~rcuiose

11 A T...- ..,. __ .6 .. AlI r j II BRONCHITE ATHSMA-I e II OIl)fJUI LC) ~. A. .11- PNEUMO';HORAX 
Consultorio: Ruo Joio Pin-

Capital subseripto: 3.500:000$000 -- Realizado: 2,300:000$000. to, 13 (Sob.)-Phone 1595. 
• • Residencia: Hotel Gl6ri. _ Hlth! Fillr buixo! [Ih' lI~óI 

: A mais sólida garantia SDguros -- Phon. 1320 E550lube IJllrllUl' flll 'llII'Sli~ll.
.1
• em.... Consullas: das 13 as 15 horas. 

, dil'igil' Ih'sl:aIlNóldo... 1l."IS 
Ih IllInb~nl I'l:lllllllllllil. 

• Matriz: • :....;4_.2..-P.;.·________.r1 
illlIlll'U '1111' 

• RIO DE JANEIRO • 

O dr. Dialma
: Avenida Rio Branco n. 125 : Moellmam 

comml1nica a seus pre: (Edlflcio Equihtiva) : zados clientes e amigos que A~~~~~ !l~~ ~::t~~s~~:~:t"~ :0 sl:\:~;I~rl~I~:~~: ....- estará ausente durante · .._ . to predllectll. Blle n prelere pela qualidade ... ma_ 
do o mês de Fevereiro .eu blLlxo consumo lhe proporciona, tambem,• SEGUROS: • economia. 

: Ineendio--Ferroviarios--Rodovíarios--Maritimos--Aeeidentes Pessoais : 
I~: que este oleo de qualidade resiste 

Ás terrlvets temperaturl!s Internas do motor,: Aecidentes do Trabalho -- Automovies - Responsabilidade Civil : VENDE-SE up~i~l::~ mantendo uma vlscosldacle adequada. Isto IIllI! 
com lOS metros de frente, por com que cite dure mais, garantindo, ao mesmo 
800 de fundo, situada ua ci tempo, uma lubrlllcaçAo elllclente, em qualquer · -- .dade de Biguassu com duas c1rculIIslIlncla. Slgnlllcl\, IIlJ1\bem, maior rendi: Agentes ge41J ais em Santa Catharina: : casas pequenas, cafesal, gran mento do combustlvel, porque assegura bôa COlll de mandiocal, pastagem e ma
to cerrado_ Trata-se com o Ilressãn e laclllta o arranque. 

dr. Fulvio Aducci, á rua João ESNolube combina, assim, a protecçAo maxlmaI MACHADO & elA. i Pinto, 18 (sobrado). do motor, atilada ao mtnlmo consumo. ES80lube
481 v-li7 é um Ilroducto garantido 1Ielos Inboralorlos mais• Rua João Pinto, 5 -- Florianopolis • adeaotados do mundo. Peça, sempre, Euolube.• .I~-----·------~ICLEONIDES LIGOCKI• Ambulatorios proprios possuindo as mais modernas • e · .~ WANDA LIGOCKI • e perFeitas instaUações • parllclpam a seus parentes e 
pe!soas amigas o nasclmenlo 
de sua prlmogenlta MARIZA.: ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR I 
Fpolls., 19 - Janeiro - 939.

I Agentes e Representantes em todas as principais I49 5v- 4 

cidade, do Brasil 
VENDE-SE ~a;~~f~!: 


Para seguros de vida: :a RU~es~;~!ii~~n~~rrê~ut~~~~

A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL n.O 61, fazendo fundos á Ave

nida Rio Branco. Tratar com 

'. Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contos ,o dr. Oswaldo Bulcilo Vian


na, á Praça 15 de Novt>mbroI:w-- 23 •••••••••••••••••• 15v.-alt.-8_.__ n'~l' sobrado. 10 V-oi 
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4 	 (I ~Sl"i\ -00· - Sp.xta-felra, ' 3 de ' Fey.ereir.o d~ 1939 

: •••••••••••·•••••••••! ••••••••eo.WJ6@ ~ L ~!, Depois de um somno Pal~a cust~ar a qu.erra, 
~ AI S '1\. ,r- A E (,.,j -	 a se val a camlsa 
• 	 ~ .LVi . . .---., ~! de duzentos annos TOk~~(V~c;~~~s·~gênCia
• Aconselhamos o afamado LOMBRlCOIDE INDIANO de Sar- . 1 Santiago, ~ - O intendente da provincia de Dio-mo "DomeI » !lnnuDcia que o mi
• mento Barata,rprofessor de Paral!ltolbg1a da Faculdads de Me- ~ Itelegraphou ao ministro do Interior, noticiando que o vul- nistro d!ls Finanças aC!l\)a de 
~t. dioina de Porto Alegre. E' infal11vel na expulsão de vermes, ~ ~~?s ~~t~~~s~n~~~~ ~~uto~ti~i~fg:ct~d~~~.ingO á noite, de- ~~I~i!i~n~om S~~j~~t;o~~s~e~~: 
~ tai como lombrigas o:rlurus, ancylostomus, etc. 30 annOfl de ~ O vulcão está situado a grande é:stftncia de Los An- devem I'ender cérca de ... 
~ U!!O têm demonstrado a Bfl8 erncacla. e [geles. O intendente dizia, ainda, que uma grande coma de 200.0UO.000 fie yens, destion. 
• 	 1 /_ P O S I 1 A L> I O ';:".' ~ Ifogo foi vista subir do cone "ulcanico. Um tremor de terra dos a cobrir as dt'6pesas com

1• 	 ~ '- ".... • moderado se tez sentir em La Serena, ás 2:-1,15 horas, com a guerra da China.
• CAR[ OS HOEprUE ·~~/A-florl·anopoll·S .~ grande pavor da população que te.me se repita li cataslro- Este .pl'ojeclo, que_ sel'á 

• ') ~ 11 ~ '- ' _ I t '-' ... phe que desvllstoll o centro do ChIle. submettIdo á approv!lçao do 
~ ... IJ . . @ Como medid'l de precaução, o ministro da Saude PÚ- gabinete e depois entregue á 
(itI ••••,.••••••••••••~••••••••••••et••••• blica ordenou que todos os habitantes da zona attingida pe· /DeRa da Dieta, talvez no dia 
.-- .- --- -.-.. - - ---...-. '. 1_ la catastrophe passassem para outra região e fôsse vacci· 15 de Fevereiro, prevê o au· 

í
nados conu'a o typho. gmento d., 80.000.000 de yens

SOiGUE' SANGUf' SAMGIJ[]. OS serv.iços de electricidade fOl'l1m reRtaurados em oa taxa sôbre os lucl"Os e de 
• • • I hillán, Concepcion, SlIn, Carlos Parral~e Cauqllen"s, 60.000.000 nOM impostos queil i S A H . 	 -- ~~'~;~i~a ~2~~~Si(j~~D2''õs ~~n 11 r M OI II ... ..

I b U r. ~ lo!I . ' 	 ddos de qUlltidnde. l:a.té: chá, 
cacau, al'ugos do verlumu 
ria, sl1bão, pli.tus dentü'l'il'ias, 


(fermul; 11lemã) brinquedos, apparelltos ele· 

I E' o unico for ti ficanle no ' clricos, sel'üo gravados de

I mundo com 8 elemerllos I novos impostos, assim comI) 


lonicOS: Phosphoro, Cal- I as construc\:i.es novas, cujo

custo exceda ao total aotl' 

~:~: t;~le~i:~~ u~~!I:;~:~ , riormenle [jxad(l . Outros im

] de 20 dias, r.Ofd-ec: 	 ~~os~~~s inpc~~;i~~~a:~!~l'ea;~!~~I 
1" - levtlot~mento fleré:J : .,lcasNo~uS ;i~~~~'ÇS,'~~;~I;~~. ~~~~;~:dc;~:~~~~~:~~:~~~!~e5~:~~O; dI OS de seohol'Ós, vinhos.Flit ti morte cerla parO' os intecto. Iporque consiste numa tombjno ~ } d!l! fôrc;n, e voHu i tnrnc:di1:!- I if!'6 ~;trro'\ ....nngu:ncos. do res. no peito c (1;')5 cosIas. insomni.s !.rrOz. ~ espectacul.os puhiicos. 

ção de poderosos elemento, . lil do appc1lte; I e fraque:." ge!'~I, f"lIa <.I" ,'!>p"I;,e" febre, () CONTRATOSSE Ü_ pro.leetrJ prevl' 1\ applica· 
mortiferos que nóo podem ,.r ~ ··· · D~5appri· p. dmE iit r; DGi I é r~mcdio absoh~ to ~ hCTOlco, que nao ~3Ih3. EUicacisslmo vau d t! uma tnxu es{.eeialI) 

superados. Fli. passou por provos l t • .. d na to~sc dos lubnrculosos tom nndo--o convcnieni cmeãlle. O . t b 
as mois risnrosos. sendo conhe- CO!"!!) ~ () (j(1~ "io rr3 r: co· C,) ••-rI</Il.TOSSE la recobe" """~ de 24000 allcstac!os vor- ,;0 )f'C auquetcs de luxo sel'

Por 
cidG 

eno 
o seu 

latàO 
POdN 

V. S. 
de 

deVe! 
exterminor 

sempre 

I 
I bet~1 

mo 
fO!lomu:.) t rH~ rvnsl, 'li' 

'em 
dadclro:i. 

so " CONTRATOSSE, 
Ter.ham cmd"HJo! 

que" 
Nno 

barolo. 
se d e ixem 

nao 
enganar. 

tem resguarde 
Accot- I.... idGâ em j"cstaur.H;tcs.--... -.-.-.

exigir Flit-t! recusar todos os 'I 3°-Comba '-=: ri,d~i"'!i: \.L·) ee agradabilissimoa Temh~I.J .. no sempre em casa. 
5uc.cedaneos. O jacto de flit na~o 

as 	 L' L-O ·mancha c é inoffensivo poro o:'!epres~lio n~rv J~I\ C Jc1 Cf'" ·- y-D BRAS=-=-LE=-l~R--=O- ' t~L,1!;!A tl .Nós feridas,.mRQ:rech:r.er:h.i t;r.;: ~mh '''' ~ " 	 \l , .,n.e smo de maopessôas. Vorifique si o 5otda
dinho appar.c. na lata. '" I 3e4 ~t: pesr' l! 	 · l~t~:~ ~. ;a;!t~~~~:r~c:. AU2meli tO

:...;.....;;.,;;,;,;..:;.;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;::;;;;;::;;;;;;.;;;;;;;.;::;;;;;;;;,;;.1 "lIdando d~ 1 n 1i kllos ; "PATRIMONIO NACIONAL» r~h\'~:::: ,"I.ma das so-

O Snoguetlol! emBlI:rar.- IA1~11i\ Ai{.·\C,\,H';r0i1 'lO AU;Cr:l; (p:::rn" ~':Jrt~ 'I .. , , ._. ,~ \.'~'" · : ~~r~o:si;b~:..ra'~n:~c~a~s!t:.~a:...
de descobcrt~ sc!t:ntifcca,-

1 1no Sabll8<1o, e para (l Sul n!l quarta li-ira). «C OMTf AL- ... - , _ 

OlllnlAo dI) rJ r. i\~ " "oe: 50.' CIDIO » "COMTE CAPELLA» e «ANNfBAL H' " t \ ' OLO. • ~I etc 1
DORES E FERIDAS II I 'e~ d~C"<: " LINHA PENEDO/LAGUNA ;l\IURTINHO. I' "M l\{ANDA. . ; .,~.' §i G Y 5 A 

PELO CORPO I!í-·DR·"·O·IH·LIII!MgH!'!i!GMIIIIÕ~B~LLií ~':I~ "~O~ffWAjF~~ii~:~HA~C':'F;:·S I	 " ~ ~~::§1:~F 

PiWXIMA~; SAio:\s:o sr. Onofre Ro~a , t(>sideote, li rua Manducll Com prdHc~ eo~ ho~piiF.lls NORTE: Rodiiguc!l ern Pelol;:~, Rio Gr<lDde 'lO .suj, diz: eur()peu ~. 

Com feridils que se i2lalltravam pelo corpo A~PIHANTE NA;;:C IME;\,\,O: di a :. do corrente para CASA 
Ieda, seorindo dore!! hDrriveis ,<ue me dformenlavam CLIN1CA MEDICA Jo..·M Itajah.\' , S. Fn:nt'iscl>. Santns, Angl'a dos Rei8 I' Hio de .Ja· VENDE·SE a boa casa de 

OEB.AL neiro. moradia, n' 90, á rlla Conselheidia" oo!:e, 0110 me deixando II'dbalbar Dem dormir, CCll:ml;r.s d,!f, 10 <Í~ 12 e MANTIQI iEIHA : dia 8 para S. Francisco parananaguá, ro Malra. - Tralar ;\ mesmaaBllim e~IIYc duraOle muilo lempo. já eslava sem co
:l d~ 16 Ih 18 ['ora:! Antonina. ~lIntoR. Angra dos Reis e Rio de ,Janeiro. rlla, n" 110.rilg-m, sem lôrç~e, quando mil receitarilm o «QALE INS'l'ITUTO DE ELF.TROCAR- ANNIBAL BENEVOLO: dia 11 para Paranaguá, San ~52 5v·3NOGAL". finillmenle, depóis do ueo de illguns vidros ))JOGRAPH1A CL!NICA tos e Rio de ,faneiro.de~fla mllrilvilbollO depurativo, re~nlmel· me, criei Curso de tlporlelçoam,mto em 


lôrça~, Ilquel enfim radlcalmeDie bom, VOhHDdo a tra · doenças do eoraçllo ldl~gno"· SENTE·SEFRACO?
tlco preclao dns molestls" c~r·blllhilr com coragem». 	 SUL:dlacU8 por traçad,," pleclfle.,'õ) 	 Tm tosse, di, as01lofre Rosa (Firma reconhecida) 	 COMTE. CAPE!,LA : di a 1ii para Rio (;ramle, Pelotas
CLINJ~SA~ED~~4~~~t!~:"DO- e Porto Alej.(fl> . ~ Ctat••• DO ,.Uo? 

NERVOSO 
IjABIN!!;T R Dr: F.L~;C1'RO·Ae !er!!!a~ milis rebeldes, ulceras cilocero30s, , 

escrofula ~ , puetullls, lóccs de supurilção e lodas as TERAPIA DEFENDA OS SEüS iNTERESSES, DANDO PREFEREN I; OIIDO CRfOSDIABO 
molestlils c"ueadee pda imporeza do SbOgU~, cteGlrl Oodll8 curlas, R,doo allra·vlo· efA AOS VAPORES DO LLOYD BI~ASILEIRO . 40 Joio da ali". Sllyelra 
z:!m r!'!~!r.l" '" segur~meole, com o grllode e poderoso letas, Ralos Inlra-vermtllbo~ e 

E!c~ !r!'!!~~~~ m(..Olr..adepurllllvo - tenico «GALENOGAL.. do eminlDle 

médico IDglês Dr. Frederico W. Romaoo. E' efllC8Z Laboratorlos de Mlcrosco· I· Sua irõf1ici 1.""
IAgénCia-R:]OãO Pinto'l" "Armazem - Ciis Badaró, 
d~6de d~ Prlmelrils dósu . Não prescreve dldc, oem pia e Anályscs Clinicas 9 .- Phon e 1007 12 - Phone 133R 
exige re~gullrdo . 	 Exames de sangue para dla I STOCI\Or.~IO, (V. A.) - OgnoAtlco da 8ypl1111s (rcllcçõeg 

senador social-democrata sr.de Wss8crmann de Hecbt ----- o «GAlENOüAL> é o UNICO depurador TEU, Kabn o Bllob~ Zorgo) Hrandt Pl'OpÔR 110 Conselho 
d os:;i!icudo corno - PRE:JARADO SLlENTlFICO - Dlagnostioo do Impaludl.mo, H. C. DA COSTA Ag~nte Nollel do Stortiug n<'rueguês 

~t~~l::meddeu~~~:(r:;ggô:ipoi~ eS~d disllocçl!.o nenhum slmllélr iltê hoje obleve, que li Premio Nollel da Paz
de A.cbeln Zondeck, para Illu- I Barato - Economico - Rapido I seja concedido ao chancel· 

Encontra-se em todas as Pbarmacills ler Hitler. C~I~: S~"c~~,d:.g~~~~e~l:do Brasil e Republic&s Sul ·Americanas. 	 quldo racblSlano o qualquer O ~enador Bandl, -que vi 
veu muitos anDOS no estranN. 5~ Av. L D. N. S P. - N. 96;; 	 pesqUisa para e)ucldRÇlo do 

dtagnostloo•. 	 geiro, [oi cl~ito recentemcn? AUTOGELO? te para 11 primeira CamufUFem. Machado, 6 tio «Rikstag». Telephcne 1.195 
N. H - Si a proposta doFLORIANOPOLlSLÃ E CRINA DE ANIMAL ! Inerivel, mafi Verdadeiro! 	 conselheiro Brandt [01' acei

ta, talvez o sr. ChamberlainCERA E MEL DE ABELHA ~========:ICompra·se qualquer quantidade, paga-se o melhor pl'eço é que irá parar em Sanla 
do mercado. Enviar amostras e pl'e\,o pal'a JOÃO DAPRÁ. Helena como provocador in

o 	

'? { ; ~l l\11N1JTO'? ternacion:.:a;.:.I.:.-____~ 
pblco DaprlÍ - S. Paulo. 08. RiCARDORua Sta. Epbigenia no 97 __ S. Paulo - Enderêço Telegra

Demonstração pública dentro de poucos di.s TIMOTHEO J. P. ALVES
44 	 V.-9 

ILMA GANDOLFFI ALVESGOTTSMAN 	 e 

participam aos seus parentes eEx-chefe de cll pessoas de suas relaçôes o
nica do ndscimento de sua prlmogenlta 

MARLENE-DALVA.H08pital de 
Nuürnberg 	 São Josê, 30 ·1·1939.Isie~~::t~~~~~~~~:~.~·A.11 

(Prols. L. Burkbardt 
e E. Kreuter) Installadora de Florianopolis · o=p=a=ra=de=ir=o"=Ig=n=or=a.=se=

R. Trajano, 11 Phol'le 1674 da filha do ex·presiden·Especialista em MO V- 59 ·'te Alessandri 
CÜ'urgia Gemi SANTIAGU, (V, A.) - o 

I
ex· presidente Al'tllro Alessan

Alta cirurgIa, gyn e 	 dri está. ancioso por saber 
qual a sorte de sua filha, 
que se encontrava em S. Mi

cologia (doenças de FERIDA que resistasenboras) e partos, guel, na noitl' do terremoto.Cirurgia do systema lO UIO d. 

nervoso e operações Negocio de occasião
.~ P~ITORAL O[ de plasti.ca. CALENDULA CONCRETA Vende-se bem montada e 
Cou$ullorlo á ~UII TrllJa a melhor pomada para feridas, queimaduras 11 afreguesada Padaria, com 

DO, 18 (dlls 10 ás 12, 11: ulceras antigu mlÍchinas movidas á eJectri '~ANG[n-'-p[ lOT[N3[ NAo conlundi!' com a pomada commum de Calendula. cidade, Ma casl1 de mora
pbone - 1,285 

dillS ló lÍs 16,110) Tele-
ExIjam CALENDULA CONCRETA em todas as dia e bôa pastagens para a

pharlDaclBII. nimais. 'l'ratar com o seuRestdencia á rua Es·o R[M[OIO INDI[ADO 	 proprietario, Joílo Meira, áteves J1Hl1or, 20. - Depoaitarlo nesta capital: PI:IARM. STO. AGOSTINHO rua Delmiuda Silveira n. 243.
Telepbone - 1.131 Rua CODselhelro Malra-16 .nesta cidade. 

33 15vl4 
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, 

S~ :~:'; c~ C"1II:···································: Compan~ia «Allianea ~a Ba~ia»'~;j~,: "':;,11,> :1[mpresa Nac. ~e Nav. "Hmpcke" i 
Fundada em 1870 Side: BAHIA 

! ~« (h~ {~:.:-.::o e OEi0iuua ' 	 ti !'o 
n:'l .i .. ~': ,'h" " .;;l " ~ Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros Terrestres 8 Maritimos 

)'~j ::.::::"" ~ ' :; , ,',O§!,,; ::;" 	 !~ Hrepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". _ 

! - • 


Capltill Realizado Rs. 9.000:000$000 
SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLlS CllPl!al e ReservM RI/. 57.000:000l00t• Bens de raiz (predlo:s e terrenos) Rs. 16.054:2000$749 

S~guroo effccluados ~m 1937 R:s . 3.169.67i:154$834 
Recdl1!8 em 1037 Rs. 22.635:211$090Linh~ Fpolis.-Rio de Ja n~i ro ILinha JaneiroI Linha flurianopul is

:
:FPOIiS~RiO de 	 SInistros pagos em 103] RII. 3.797:380$050Escala lI aiahy-S. Francisco I Laguna . 


TransP()r~"s sJ~lt~~~Ssagc iros i Escala São Francisco 

Opera com as mais modicas taxali em 

e cargas. I Transporte de Carg~_T_ra_n_sp_o_rt_e_d_e_C_a_rll:_as_._ •
•• 

todo o territorio nacional . 

Paquete , Carl Hrepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete «Max . 

<I Anna- • 8 
 SuccurllQI no U1UgtlIlY; Regullldoru de IIvarlas e Repre
-Cal Hrepcke•• 16 	 dias 7 e ::2 dias 2 e 17 sentan te/' ElM prIncIpais cldlldes da Amerlca,!il·Anna. » 23OI orl!:lnu!•. mesruo na o Imhli"'" EuropA e Ali'lca. 


dos, 010 ~cr~1) dt.~Yolvidr.lli Saida á I hora da madrugada. 

Embarque do SrS. passagei- Said as ás 18 horas p. m' l Saidas á 1 hora da :'1 

~ dtrecç.!o n~:) se rC8~~ ~:: ; c&U!Elt1 	 madrugada.ros até ás 22 horas das vespeJos címeeltú9 e:oHt:dcr. nnl' 	 =I Agentes em f'lorianopolis
• rtlgoe Iin.l~ peras das saídas.n"do. 


Ordens de embarques até ;is IOrden s de emba rq ues até Ord~ns de embarques até 
.1 	 .12 horas das 'iespe,as das ás !2 hOras. as 12 das \'esperas 
saidas. das saídas. 

.. , .. _.. _, .. . . _.. .. - .' ~ . . -.......-.-...- ...- - .................::........;................................-- .::'IC A ~u~ ~'!E ~H?'D?? ,,& Cil. I
.......... 
Cumprindo uma 	 Caixa postal 19- Telepllone I083-End. Tel. CALLIANJ"'" 

Observações: ~:eta~S~!Ji~~t~e~;re~:~~~~:~· d~O a~~~~:f~~riâe ~~cc~:: Escriptorios em Itajahy, Laguna epromessa 	 :-.'1E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores. 
Todo o movimento de passageiros e cargas é leito pelo trapiche sito Blumenau. Sub-Agente em Lages 

U.m08 pullilcldude. pelo iotere.· «Rila Maria». 12-P) 
BC que póde representar para mui· Para mais lníurmaç0êS, na ~éde da ~~~~~~~~~~~~~~~~~:.'!!!_~~~
t09 doa nossos leitores. a 8Pguinte _Icarto. assll:l,a';:J pelo dr. CbrloN dI! Emoresa Nacional de Navegação HC8pcke 
!'reltsp. 8d\'01(6do no Hio de J R' ;i rua Conselheiro Malra n.' 30. • 
neiro: 

.VeDho com a p·eser.te cumprir 
uma prome"sa 'lu~ á a dlvlIlg ;çno ~11~!Zl.O»~3~41$~.}.$~.Ii1)~~~.~ • .• 
do meio pelo 4unl me sarei de 
horrlvel. solf, lmento. do estomngo.

Faço-a unicamente com o intuito 
de 5er ulit ás pesSoD5 que sollrem 
do me.mo mui tIa muito que era 
conhecido em C.8a como doeo! · ·1 (asa "Electrica 

•I
do aoparêlbo d!ge.tlvo: cEIl3 wllrn 
multu do est<'OJ"go>. dizia minhn vende medidores e 
senhora peutliz'da. installa os «quadros» 

para os mesmos. 

Preços modicos. 

Rua João Pinto, 14 
Serviço garantido 

-;s----..------·v--l~9~1.-

o .Pedr'Alvares Cabral 
de Barcelona 

LISBOA, I - O enviado 
especial do «Diario de No
ticias. assegura que o pri-

AUGMENTEM SUAS ~::~~I~~!~~i ;mC~~~~guCê~I 

VENDAS ENVIANDO ~~tã~O~~ ~~!~~i:»~iIi~~~ c;4 ___._. ___________.___ .,________.._ _..._.___ 


OR. CARLOS DE FREITAS: AS ENCOMMENDAS URGENTES annos de idade I~--------------------------------------~Philippe commandava um 

De Iadn. vi"in em con8tante re poderoso «tank. armado de


gime: qlhlquer :Jllmento mais forte duas metralhadoras e um provocava·me ti l:: ppp:ii~, deixi va·m~ 
Indllposto. II<!nlindo IIln p CtiO lIor· canhão, com o qual reduziu 
-Ivel na bücc!l do est(Unlgo. IIms a última resi6tencia de um 
8~la Insupportavel. ninho de m etralhadoras mo

vlaCOMDOR Cré~ito Mútuo Pre~ial
E de certo ponto em úlante 06 mentos antes da entrada dossggrllvllrnrn qllemales ae t~nto Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 ............~..........-.... 
me IIz~ram pt-n ,ar a té que tinha nacionalistas na capital da 

ulcerE. DO estomago. E n!io du\'!ao Catalunha.Carlos H~pcke S.A. Rua Conse
multo de que marchnva para a ul lheiro Mafra 55 Teleph. 1500 .0 general Yague - ac· 
ceta. pois jt liuh~ leito uso de io · crescenta o enviado do jorI- ----- -_._---_.. 	 CI;ube de sorteios emnumeros especlflcol. IDuil!m~ntc. O -	 _ . --------- .. 
mal aggrava-se ceda vez maIs: fci 	 nal lisboeta - que teve co

nhecimento do laeto e O no~u~~:e~I~~Oded;x~':rl~~;~~~ ~wIli;: 	 vo alcaide n ã o tendo chega mercadorias
abençoado ! r---------------- xlr. Clntra_ Conselho 	 do ·ainda nomeou Victor

L<!go no primeIro vld'o comece: li I
observar melhoras. O peso no 	 es Philippe alcaide de BarceloInaugurou-se no dia 26 atomago. a dOr de cabeça. 08 desar- ; na. A sua administração du 
ranjo. gll8tro-lnu>stlnnls loran' de- ' rou dois dias. Com a chega
I&pparecendo. e. agora. d~pols de I da do alcaide, Phllippe pasalguns vidro•• po..... .Ifirm..r que Empresa Via~ão Atherino sou o cargo ao novo runc 

Para quem 80f[reu annOR seguI· cionario e voltou ao seu 
do•• como eu, é natural que. ven- Serviço pontual e seguro de posto de commandante do 

estou radicalmente curado. 

cendo o temor da publicidade. eu I carro de assalto. 
r:r

o:.e::~lf::j~Da,,~~lif~ou~~es~ passageiros, cargas e encommendas. Vende-se uma casa 
Elixir Clnlra de PucllUry. Foi meS-1 
mo umll prom••9a que fiz. E' um SAÍDAS-de Florianopolis para Blumenau e vice há um anno construida, si- Anno Novo••• Nova Sorte••• 

:::~vfJt~:~g·tr~~:r1:~t:et~~~~~ versa, todos os dias , ás 7 horas. tuada a rua Piazza (Estreito), 


JeÂgr 11~:~~~t.I~:~ac~or~~le;,toz:~~~_1 Para ooais informações, dirigir-se ao escriptorio ~~~a :;~i:;ia~e~~:ta:iullru: 

tado da minha gratldllo. que peçoI da Empresa á Rua Conselheiro Marra, 29. Tiradentes n . 3, Florianopo
pubIllllr como um serviço â huma- 593 	 V.-35 lis. 

nldade .olfredora>. ~ª~==::;======~~==~;;:;=~~;;;1;7~iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~30~V~2~4~ II 6:000$000---- Ir 
:------1 Dr. Joaquim Madeira Neves 

Dr. Augusto de Medico - Oculista OrI Saulo Ramos Muitos outros 
Formlldo pdll Faculdllde d, Medicina dll Unlverahlllde 	 • 

do Rio de Janeiro 

MEDICO TratamenIo clInico e olrurglco de lodlla .. molealllla 

Paula 	 premlos menoresEx-:::I~~C:t! '3:':~f!..or 

Brandlo FUho 
Rio de .laBelro'. - - IeeIÇlI de IIllIorll- Cura0 de aperfelçoame:::" :~b~~pecllllldllde, com o dr. Eepeolalleta em ParCo.. Mo FormidaveL. Fantastico... 

__ .!!rl~ __ Paulo Filho, no 5ervlço do Prol. Dllvld 5!1DSOn, no HOI- leltla8 de Benhor.. - Uro-
VII"'" _ plllll da Fundllçlio Olllfrie-Ou1nle do Rio de Jllnelro logia -;'lt~~u:8a~r:.:O Appa

(ONSlILTORIO Completll apparelbagem pilra exames de alia eapeclllIldllde Con8ultorlo Rua J~lo PInto. 7 
Rua Victor Meirellts Q . 26 Eleotrlctdllde MédlclI, CllnlclI Oeral Telephone - 1.1141. 

Reeldenola: Roa Vlaoonde deas 101/2 e dis 2 as 4 horas Consulllla dlllrlllmenle daa 16 lÍa li Ouro Preto, 11 - Telephone

Tel. 1406 CONSULTORIO Rua Jollo Pinto 7 aob. Telepb. 1466 1009. 
 I Tu~opor1$000 apenas I

tIS P.Re~:~:.c~~ ~sT~~di~:ro RBSIDENCIA: Bua Tenente Silveira ri7 TELBPB.loal 
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o ESTADO, 3 de Fevereiro de 1939 
&ZI Si 

Dr. 	 Pedro Catalão Clín~~~ur~~~iCO' 1I Vida SocIal I! 
das molestias da cabeça e pescoço 	 -----I recommendd 

ESPECIALlSTA EM 	 A DISCUSSÃO I 
OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS 

I Exponhamos noua idia, nos·Cllnsultorio: Hua Trajano, IR 
I. opinião, mas tem delclmDiariawente das 10 ás 12 e das 4 ás ti horas 
b.. num. discu..ão dc••lc

'--~43~--------------------------~V~-~2---1 glnte, ondc o contrôl. c • 

IÚltima ~ora esportiva II 

• 	 I 

o malfadado Campeo- devidos a Holando e Carlos. 
nato 	Brasileiro está o quadro do Palestra jogou 

em crise assim constituido: Jurandyr, Jun

.l:l-l~. 3:- tI. Li~a _ Paulisl.a Ó~~iI~~r~.ar'l~~~~ra~~:lgtUiS?;~~:
OIItCIOU iI: l;ederaç'ao Brasl- (depois feitiço), Carlos Rolando 
leml! plelle~nd? 11. tr~nsfe-I e Barcelona. 
rencm da pl'lmelra partida da _ 

,<nwlhol' de tres». em d~SP~ItIlI O Huracan jogará no 


~oarc~::p~~~.:t~orn~:;~~:I~~~: I .. Rio .. 

ximo. I RHJ, ,'I - O Huracan medira 

A FedtH'lH;ãu eueaminhou II f,1:Ç(!$, .l~a prox:mJ seman3, cem 
o pl'dido á Liga Carioca, pa QS conjuntos do Vasco e Ame
ra que esta. se manifestasse I r:ca' 
sôb;'e li conviniencia ou não I 
da transferencia. A entidade O Bangú em S. Paulo 
carioca resolveu UrtO atten-: Hio, a .- O Bangú cxcursio
der ao pedido da sua co-lllará a S. Paulo, onde realizará 
irmã da Pauli<:éa. Idnas partidas. A 10 do corrente 

A recusa da Liga local enfrentará o Palestra, e a 12 o 
criou um serio impasse. pois Santos. 
os bandeirantes, em hypo · --
these algum!].. querpm enfren- O árbitro da pelêja 
t~r os cario,cas_ n,a da_ta ~e'l Avahy vs. Cip 
81~!Iliaa pem I'l'aera',mo. IJI! O juiz do jôgo C!ltrc o Avahy beiro, Aracy Corrêa e Allair Mello
atordo com. o regu awento e Cip será o conhecido esporo 

'-I.ue. rege .0 Cawpeonato Bra- tista sr. Carlos Campos (Lelé. Srita. : M,ltonina Aragão.

stletro, alem da peua de 8U8- co' Srs.: Eudides da PunficaçM Oli · 

pensão, os paulistas sonre· I' _ veira, Jorge Tzelikis, capo reformado 

[~~ urna multa de 200 con., Prova popu lar de na . ~I~~~~ de Caslro e JonathJs Spring. 

A' ultima hora, o sr. Cus 
tello Branco. presidente da 
Federação Brasileira, no in
tllitO 	 de resolver a situação 
enviou aos paulista~ a se' 
f.!uinte proposta : o jogo po
derá ser realizado em li noi· 
te de qu~rta-feira proxilna, 
nesta capItal ou em S. P!l.U
lo. 
,~~u~rda-se, com. grande 

nOI\OSI8mO e !ln~ledade. n 
re~posta dos paredros ban
delrantes. 

Inrl<> -:c: t rl'" 
A.. ,~~ a dl_pu.a -~ 

»Taça Roca» 
mo, 3 - Baseiada nas in

formações capciosas forne 
eilÍas peia óeiegação argen· 
tina, â imprensa de Buenos prolongado lapso de t'ilmpo 
Aires, atuca em linguagem sêeco, caiu, no dia :H, ligei
desnbridll e mentirosa, os 1'0 aguaceiro sôbre esta ci-
jogadores e a «Iorcida. bra- dade acompanhado de des
6ileil'a. Ent.re 0~tra8 inverd8- cargas elecll·ic8B. 
Iles. os Jornais portenhos, Estas causaram duas vi 
noticiam que o medio Britto climas - Doralice Maciel, 
foi o causador do «surnrú» solteira, com 25 annos de 
veriticadv no grumado! De- idade, approximadamente; e 
vois de eriticarem violentu- Adolpho de '1'al, casado e 
mente a conduclll dos nossos residente nesta cidade. 
jogadores. accentuam que Ambos empregavam suas 
Leonidas é o peior jogador actividades nns granjas 10
do mundo. e que Domingos, cais e quando a 1.'111\6 se di 
() grande zagueiro, conside· rigiam, procurando· se res
rado pel.a critica européll o guardar da chuva, occulta
melhor .logador do mundo na ram·se numa valia, sendo 
sua posição, é um verdadei- ahi fulminados por Umtl 
1'0 campeão de inrl'acçiies. faiscR. 

- .--------- 
RIO, 3 - Telegrammas de Agradeci'mento e 

Buenos Aires, anllunciam. 
lJue o jornalista Hugo Meri Missa 
no, apresentou a suggestão 
=~fv%n:edtrf~~i~::e:t:j~ !~. t O capitão Romeu 

Opremacia do t'uteból sul-a- DdeeslateY,le eVxetme'rnPaorr mseeiu
-cano· I 

:ee::lna e' b~!sifl'~r~cÇ~~~erll;~ il!1mOr[edOirO a~rade
jogar em ~Iont~vidéo e • .a ~~~e! °diS~i~~t~sne~~: 
J'en~1l da sensaCl~Dal p~leJIl nicos 81'S. dra. Augus
~~r~~r~::~~u~o ~~il:fctlmIl8 to de Paula e Bulcão Vianna 

. pelo muito que fizeram na 
Pernambucanos X tentativa de salvar sua ineR-

Paraenses qBURecAivUelLelNSPAôsaOELAYTE 
mo, J -- Decidindo a su- , . : 

"ntem, á noite, o esperado en- pessoas acima alludldas para 
contro entre o Palestra e o Hu- assistirem á missa de 7.° dia, 

raAnP~I~j~~~~~:c!~::' sempre ~~~u~:~1:r:a),ez:, I~~e1~ad~ 
bvoravel aos palestrlnos, que ROlario (cathedraI proviso
exerceram grande predominio ria), ás 7 horas, ficando des
sobre seu valente adversarlo, de JA agradecido a08 que
!ermin~ndo com a victoria dos comparecerem a e8se pledo
locais por 2X1. 80 acto. 
O~ tentos do vencedor foram 53 2V-1 

cul1ur. s. perdem c ondc 
le mortifica o coraçio. 

Depois de todo discuslÕo, 
nOSl1 .ima se entristece, o 
espírito fiel inquieto, .strc~ 
mecido o allecto, I.ridl o ca
mlradog.m, a boa vontade... 

Discutil é desgostar e d ••
goslar-se. E' violentar. vio
lenl~r-.e. E, ao iim d. ludo, 
convenceu-nos" opinião.
Ihei.? lmpu,émo. a no". ? 
Não I Ficamos em no... cru' 
ça I: não levómos I nOSSI 

convicção 80 ant05gonista. 
Sem nossas idéu contrárias, 

a discussão nio exi,tiri•... 
A. idé.. ,ão producto da 

vida d~ cada um, e di.culí
las é tentar destruir convic
ções p,op,ial. adquiridas em 
calos pczssoais. 

C.d. que I v~ ~ lulga a, 
cois.. conlorme o gôsto • 
criterio . 

Expandor idé." sim IM•• 
p,~t.nd., qu~ ,oj.", '''01'1. 
du. não I Isso é prepolenci•• 
é má educaçã!l ~ 

hniversarllls 
FAZEM ANNOS HOJE: 
nh:.raOI~uH~:~~~;àr~~:I~:g~~r:õa ~~_ 

tação Em companhia do sr. Carolina li-
Rio. 3 - C~nto .e cinco na- nhares, visitou-nos, ontem, o sr. An

dJd~reS estão Inscnptos na Tra- lonio losé Borges, recem·chegado da 
veSSla Popular de Natação, que Laguna. 
se.rá realizad.a !Ia .manhã de do- S. s.. que ê colleccionador de do
mlllgo, na dlslancla de 3 kllo- cumentos e raridades hislorlcds, resl
metros, em plena bahra de Gua- de em Porto Alegre, P. chegou trazen
nabara. _ do comsi.gO uma. leia de 2mts x I re. de ~ a 11. d~ corrente ~~~gag~ss:aA~I~::~: ~ear~f~ dia 31 o jury eSl'ecial de im-

ATTENÇAO mt. do .pmtor g~ucho .José De _Fran mes, sa~ obrlgll:dos a lazer invadiram a propriedade do I prensa tendo sido julgados o~ 
cesco, mlllulada. «A ultima vlsao de uso do pilO fabrICado cow a D t' S ti tam-I jornalistas Otton Paulino e 

Mais informações, de Annita GJribaldi», ~e que nos oUe- farinha ~e trigC', sem !ermen- ~~m e~e ;:~tar?~r~ene~stabe- Xavier de Araujo, directores 
caracter geral sôbre rereu uma reproducçao photcgraphlca. to o~ mlstur.!l, que .elles de· lecim~ntg congenere. e só do vespertino «A Tarde- e 

,AImprensa do ~IO Grande elo- nO~lDar:n «pao marlzu». não o esbordoaram 'devido á ' processados pelos 8rs. Jolln 
esportes! en~o.ntram ·se glou o qur.dro; nos, porém. na~a Em Virtude ~e recente de- prompta e energica intf:!rven- Nicholson 'l''lves e Eduardo 
na. tercetra pagtna desta por enquanto podemos dizer a re,· c~eto. ~o .governo, o DO~SO ção de Pepe Napoleão, em- 'l'aves residentes nesse Esta-Iedição. pel!~, - () que fmmos quando o pao e !B:brlcado. D~sta capItal pregado do dito sr. Senatine. do. Após ralar o advogado 
- --o- referido trabalho fõr _expo_sto, como com !lllsturas. Afim ~e. ~ar _ Ide accusação por parte da 
Ful~mados po~ uma vai ser, na Assoclaçao C.lharlnense cumprlme~t~ a08 p~IDClPIOS O omnibus 11.0 719, da lilllta (amilia que (oi julgada ofhn

faisca electrlca de Imprensa. <la sua r~h.e,ão, o "ahmo Mer- tió SISCV du;; Lim5c:::, :!t!'ope- <li<la, o !lI'omotor Roberto J.y
üUAHYBA (P_ C.) - Após Falletllmentos dza .T~lklDowsky . reque;~u lou hoje pela manhã o car-Ira da trituna declarou que 

e I"~'! " H;!'"" :.!r i ll!l:lliill' ,!~f'lli:d f"l"I ' ac!or ,h· IIln· 

d:l ": di' Pari ~. di z: "0 nn"U lillll t ~1J1f''' '1'''1'\' 0 


/'. p iua :.:-:. lIIilllHl~ t"ilt'IIf';": , l, IlIqllf" firtall'ulmi

lI :lllh:' I':' IIIlI \"1'ritll'lhll-\ inhn íCl~('O. dll"io f) 


"1'111'1111;10. fila ... m;\I'io. 1':x ppril1lt'llle-u! (:oIWI 


lHdu~ o::; olltro:" InU:, ( ',111 I ' \:. TrrvCl1l:1C1 dp:,hol li, 

11 ;-") racha (' nt. c!p1"('a",(',1. \.11.('1'1' Ú 1Inha
1 

hU'il (' li ~u -- f" dura lima "Plllalla oU lIIai:-:.. 

3 NOVOS TONS CUfEX

* Borgonha

* irevo* Tulipa 

C:UT~X 
-:=:-:---:-_---;-_--::____ 

FabriCO de pão para IN P}'· e : 
os israelitas a o leia 1 Absolvi~ão deI 

RIO, 2 - Os iSl'aelitas, de nas ruas i 
I 

jornalistas
accôl'do com a sua religião, 	 I 

durantp a Pascho!l. que occor- Armados de páu.s, os em· I Rio, (V.A.) _ Reuniu-se no 

Em Araxá, n~ Eslado de Minas. per.mls~ao ao Serviço d~ Fts- regador Malloel QuinÚno Vi- ness.e caso a svciedllde se 
para onde segUiu, há dias, afim de cah~açao do ComD?~rclO de eira casado de 60 annos de desinteressava pela decisiio. 
Iralal de sua saude, falleceu o S1. Far~nhas parI!- que Iosse co.n- idad'e deBtr~çando-lhe () CIlI'- Accrescentou que se devia 
Leonidas Branco, residente em São cedIda. um1l. hc':.nça espeCIal rinho' de mão e causando-lhe indagar, além do mais dOH 
Francls.co do Sul, onde exercia. a a~ MOlllilo. Ingles para fome · sérias excoriaçiies genel'll- delir:tos de impr.l'nsa ~egun

premacia do futeból da zona :sa:!:~~::, ~~tr~:~~:na !~:i~~ ti.ci!1-se que dos 400 colle-
Norte, os seleccionad08 per- teneia ami ~ á extincta, ás glals que. se encon_.travam 
nambucanos e paraenses. jo- que acomfanbaram o entêr- em colomas de vera~ em 

proflssao de despachante aduaneiro. 
- Falleceu ontem em sua resi

~encia, no largo 13 de Mala, e ho-
Je ás \O horas fo! enterrada no ceml
leria de IlacolUby, a sra. d. Leove
g Ida Ndlivldlde. 

Matavam os pre

tos 	 e vendiam a 
carne no mercado! 

BRUXELLAS (P.C) .- Inlor
ma o «Pax Rei» que no dis-
Irlclo de Minas de Ouro, no 
Canga Belga, foram dcscob~r . 
tos centenas de casos de as 
sasslnatos. EvIdentemente trata-
se de assassinatos rituais com-
me!tidos por uma seita de negros 
conlra oulros negros. Os assassl

~e~~;d~~I~~bi:~g"ve~~dO:e~~s 
ÇO~té agora loram detidas m3is 
de duzentas pessoas. Dois func
clonarlos belgas realizam actu
almenle invesllgaçOes sObre o 
caso. 

Perderam âvida 380 
_ crianças 
SANTIAGO (V. A.)·- No-

Cimento a .1. p~darlas de l.~OO lizadas. tio a nova doutrlDa, SI foi o 
saccos d~ f~rlDha de tr2go A víclima foi conduzidll ao I meswo praticado com o in· 
para. a !abl'l<!açílo de . paes Hospital de Cal'idade. tuit!) pessoal de orrendel' H 
«marlzu». A licença fOi con- O chauffeur do olllnihlls familia ou si com a inten~:ãll 
cedl!ia, devend!' o rabluo. e~- chama-se Archimimo. nobre de, ferindo uns, defen
cammhar os saccos de larl- _ der a coleelivid'lde eom ti 

nh~ para. uma s6 padari~._ O tenente Narbal Barbosa interêsse jornalistie') de in
I:m vista. d~ssa deCls~o, de Sousa, residente á rua formar a outrc,s. 

uma das preJudicadas, a hr- Major Costa, queixou ·se ál,-;:;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: 
D!.a Abraham Berckmann. seu vi- • I~'(, Policia Civil de que
elll., requere!!, perante o JU!Z zinho matou um cachorro de 
da 2." v~ra Clvel . uma. acçao sua propriedade, animal illol 
de precel~o comm.matol'lo con- fenslvo num patio commum 
tl:a () rtlblO? a r~l'wa .fa.v?re
clda, que e DaVid BrlUlhs, e 
o Moinho Inglês, para o fim 
Je seI' respeitada a licença 
concedida, na proporção que
f:lstabelece, sob pena de uma 
multa de 50 contos de réis. 

Perfumaria., Brinquedos, Ferros, 

~~~:~~~~~'I~~.:nS:~:i~~ug:r~ ~IU~~ 
só na MISGELLANEA. TraJaDO. 8 

... .. - .-. ..-.--------- 
Aviões de guerra a 

bordo de um navio em 
Montevideu 

ás duas residencias. 
_ .______._ ._ ..__.. _M .- s s a 

t Marcelino Dias de 

Sousa e Leona de A
zevedQ Miranda, o pri
meiro dos quais so
b~nIRE~e FAV~'l'INO 


f 11 T ·l . ,refJn emen
~~re:te:Cleo, p~sos~~s Il~i;~: leites e artelactoil rece
para assistirem á missa que, I bidos do 
em intenção á alma do mes
mo, mandRm rezar no dia 6 

garão sabbado proximo, á ro e enviaram nôres para o Coelemu,. Ilequen.a clda~e da f.abrlcaçao ~tarl~a~a, se~ . d~S paJ:cerem ao acto. 2v-1 
noite, no Camp6 do America. féretro e cartões e telegram- :::~~e C2bÓI~~~a':n ~a~~~~a, 80- ~~~I:p~l~te~Onl a elo e OtS e ------.•.------ 

mas de pel!ames. . Fornecimento de carne
Venceram os paulistas Aproveitando o ensejo, ---------.----.- ..---... -----.------.--------- - verde á Brigada 

S. Paulo. 3 - Realizou·se convida a seus parentes e ás I 	 MT 

Montevideu, (V, A.) - SOl~- (segunda·leira), ás 7 horas, 
be·se que no pOli? d.eSla capt- na igreja do Menino Deus, e, 
tal acham-se e~ tranSito, a ~.?r- desde já, bypothecam sua 
do de ~lIn ~la~IO, . nove aVlUes eterna grtltidão aos que com

t ttar 

cor;~~~~aAI:::I~~:d; N~a~~n~ 
fornecimento de carne vArde 

Ca("la "Cr.. ~C•• 
~ III 

de 

Cecilia R. Di Bernardi 

tem o prazer de l'ommu
nicar ás suas freguesas 


que se estabeleceu á 

Praça Quinze, 11 

Communica, outrosim, 


que assumiu a direcção 

dos trublllbos de feitura 

~iS~~~óJ'~~osd~a~:~rn~'!!'8 
e modernos modelos, en 

á Brigada Militar do Estado, mada, sôbre fundo branco, 
S & C durante o mês de Fevereiro será a unica insignia ' dos 

Representante: A. Gonçalve8 antos ia. correntf', venceu a firma Ma- aviões militares allemlles, dos 
I'_~=--_______________-:;::~"","I ranl(belo, ROBlto & Cla., que quais lerA retirada a bllndei

52 30v.-2 avenderápelopreçode1S590. ra Daoloo~1. 

mo e S. PAULO 
-:-::--_____~~::-: 

045 15v-6 

DIVERSOES 
«C~~~~ ~ga~o~ Bro~~~a~~O horas, 

CINE REX _ A's 19.30 hOlclS, 
«Devo~ao de pai».

(lHE IMPERIAL· A's 19.30 horas, 
«Escola de cadetes-o 

--.lI 

A insignia dus aviões 

mi !itare. do ..Reich. 
Berlim, 2 - A cruz gam
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