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meses, nas bases do Plano Dorte-americano procurou ho-
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Afranta ~ O~8Iuart~ ~8 ~emo[fa[ia

Toda a imprensa apoia a atitude de Roosevell 
Nova York, 3 - Os j()rnals/ A \Inica obJecção que oppôem que o govê rno possa vir a to- bre o mundo chegou a um 

de No\'~ Y~lrk, co~o tambem os diverso~ jornais versa sôbre Imar evenlualmenle. ponto que está exigiDdo a 
da provmcla. m~ntles.. ~m o se\l "O segredo em q\le o presiden De reslo, a opinião pública uDidade de acção das demo
applauso IIreS!r1Cl0 , as declara- le Raosel'ell comm\lnlcou as dos Eslados Unidos já está ma- cracias' . 
çOes do presidente ~oosevel! Isuas decisões ao Senado.. dura . «A nação enlra desta vez O «Ne\\" York Time8» re
em lavor das de~?craclas e a A e~se proposlto. a «New na crise, escreve a «New York lembra 08 processos em\>re
prome~s~ de aUXIlio .de armas IYork 1 f1bune )'. que, bem entendi' Tribune », mUllo mais bem pre· gados pela diplomacia Dazis mil. I preteDdeuala8tar a A,lemanha 
e mUOIçues que permlltam a es- do. se malllles la de pleno a· parada que nos annos de 19141ta para conquistar a Austria - ido mundo commerC\81. A li
sas democracias resistirem ao côrdJ com o pflncípll) da co0- a 1927. e o territorio dos SUdetos, .Rio, 4 - O sr. ~ap. Filinlo Iyre c?~currencia - disse 
imperialismo dos Estados tota- I p~r~ção com as democ~acías , «App!audimos a ma!lifl/sta-I para concluir desses prece- Muller. chefe de poliCia, suspen- tnteD~lf~ca o commérclo e 
!i!ados. Ic~zma a altenção. do preSIdente ção de sympatbia ~e Hoose IãeDles que não é possival deu ontem por 72 horas o .«Clu- I benehC\a todos os _povos, qu~

~ob~e a necessidade que se velt pelaR democracIas e peD- confiar na8 declarações pa- be dos FeOl~nos.. em. Virtude Ipódem escolher a Doa quall
"l1 Poe de dar ao pais conheci- samos cemo o presidente que Icilistas de Hitler: «1938 m08- ~e u.m conlllclo occorndo no dade e o bom preço. 

:--________-; mento cabal da situação inter- a ameaça constante que os 

~~_ -:-. " .~4 _, _ \ l"al Ae~(~la sl:ngjorave.rs8~daelceiSsõe-s dBiuc~t,al~dDoSre,sH~fRalzZ-e,m~ARP~eAsaHrlAsô-IllnacDI~Orl. : .
~4!íl"~ 

_ 

_ 
~ POE~[A DE DESTRUlÇAo ~ \Jlfurgltlo-Especlahsta IIsslslente do proi. Sanson 

. Ij Con.ul",. da. 10 il 12 • d.. 16 á. 18 _João Pinto, 7 lob. _T.I. 1456 
_ Um jorDalista japouês. Ma
lIajiro Kojima. conta, assim 
no "Mainichi ... de Osaka, suas SOCCORRENDO A NAÇAO IRMA
Impressões d~ uma visita ás 
zonas da China revolvidas 
pela guerra. Isto ê, pela arti RIO. 3 - O presidente da República, tendo em vis- de que a França é o balua:-- pelo alfluxo de 
lbaria e pela aviação: ta a catastropllo occorrida recentemente DO Chile e u- te pelo qual devemos velar e el,eva-se a vârl~8 centenas o Dr, Manoel Pinho 

" ... O edifício da Impren saD~o_ da fa ?uldade que lhe confere o artigo t80 da Cons- para cuja defesa devem08 numero de vlcttmas. 
88 Commercial. o da eslação tltu~çao,. Rsslgnpu decreto, em dala de ontem, abriDdo, pelO cont ·bui com . fô - DoeDQu de IIIlRl1oral - Partos 
do Norte, a es~ola primária MIDlsterlO da Fazenda, o crédito. extraordinRrio de . , . noss~. r. o SI sse a VALPARAISO, 3 - Os cru- -Vlêrl:'~~'~:~~~:~·-
de SaD-i1i e a escola secun- 1.000:000$000 para s{,ccorrer as victimas do terremoto que' zadores iDgleses «Ajax» e de glaDdulaa endOCrlDU.\ 
dária feminina de Tsing.tse 	 enlutou aquella Dação irmã. 
.presentavam ruinas desman 
teladas. A per[eição com que I O J 
baviam sido destruidas en- I r oão de AraUJ"o-o. LHOS, OUVIDOS, 
feiliçou-ml". São. sem dúvida, • NARIZ, GARGANTA 
um poema de destruição . . . ' 
Vi grande Dúmero de exem- I E.p.ciallst. cio C.nlro d. Seúd. - Alli,t.nl. d. prol. Sen.on 
'pios da belleza que se eD j Consultas dia/Ias das 4 és 6 Ij2--Rua VI(lor Melrelles, 24-Tel. 1447 
contra Da destruição levada 
até a perfeição. .. ChaJ)ei 
ergue-se hoje sem expressão Preferl"ram f:car na HollandaAlvo uns tuf08 íle [lores sel- I 
vagens. aqui e r';olá. Pessoal
mente. agral1r.r-me-i~ conser- AMSTERDAM, 3 (U. r.l _ Muitos milhares de cri
var os campos de batalha, ad.as alemãs appnren!emente preferiram o leite. a man
como estilo, como as ruinas telga ~ ,! pão .hoJlandes n trabalharem em sua patria. OD 
de Pompêa. Ficaria aborre- tem , ultimo dia do seu regresso compulsorlo li Alemanha 
cido si fôsse feita a recons sob peDa de perda de nacioDalidade. sómente algumas cen: geiro em 1940. domingo. passaram a Iron- sa Civil. para estudar a de · 
ltucção sôbre o (. poema da tenas. por toda a Hollanda, emocionadas e em lágrimas Todavia a França não dissi teira Irancesa mais de 60 resa anti-aerea. chegaram á 
de.tru!çlio ~e despediram de seus patr(;es. ' mula sua salisfação em saber mil mulheres e crianças es- cODclusllo de que todas 8S

D 
• 

'.' ._ _... que, si a guerra começasse este panholas. Na Doite passada, ca8as. situadas em· regiões 
VIAGEM Dít UM PRO.m - - â fronteira e seI


CTn, _ EnquaDto combatia 
em 1914. na frente russa, o 
campoDês hUDgaro Jan Oss 
\Vald. de OsakrorDya, foi toi 
ferido por uma bala. na CII 
beça. Como nenhum cirur 
gUlo quis encarregar se da 
operação extremamente de 
licada que exigia a extracçllo 
da bala. Jan Osswald. que 

~~b~:~I~:~IO, :::I~~r::~1~3~t: 
declarado lerldo de guerra.sv:~~~: ~~DO~ab~~~S J:::; 
pareceram e. então, começou 
• experimentar dôres Da es
padua e. mais tarde. na per
na. Há algum tempo. o mal
parecia haver-se localizado 
no calcanhar esquerdo. 
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A melhor lenha e a mais barata! 
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EltAI triste. mlloa.OrJ - -
ca~a! ~:t~a~~l~~rd:ee :en~l~ Tenl broncbUe7 
.ob a pélle um corpo ell- Estil co. tosse 
tr.Dho e mult6 duro. Então. 11' lei de 110110 Senbor, 
decidiU operar-se a si mes . ~6 til salll O C8I1TBITOSSB! 
mo. praticando uma incl8ãof:: ~ q8~~d:e~~ouu~: PéDaDvãaO Divisão naval inglesa 

era outra col8a alnão o pro- LISBOA,:I (U. P.) _ De
jectil que. depois de haver verá chegar hoje ao Tejo 11 
felto uma viagem da cabeça divisão Daval inglesa. cons
aoa pés, abandonava, por [Im tituida dos cruzadores .Sou. 
~epJI. d~ 20 i~nos. o corpo thampton». e .Sheffield» do 

e an s8wa.. . contra torpedeiro . Somali» 

anno. ella poderia adquirir avio chegaram vulDeravels, deverão ser pro-

30v.-TIf 
-
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Manifestação anti-fucista • 
Quito. a _ O almirante SO-: 

migli e uma commissllo de 01-. 
I!cials dos navios de guerra lIa
hanos depositaram flores no. 
monumento a Balivar.. 

Cêrca de clnco mil manifes- • 
tantes anti-fascistas realizaram • 
um desfile pelas ruas da c1da- • 
de, obrigando a policia a inter
vir e a retirar as flôres que ha- • 
viam sido depositadas na base • 
do monumento. 	 • 

CIDADE AÔRADAVEL. _ : d~st!~3.%~r~~~s ;Tco:J:~~~~ Definindo -ã- -ãiUude-do •• 
O povo de Crystal Clty, DO do geral do almlraDte Edward Canadá em caso • 

.: estado norte.americaDo do COIIDB. de Q'uerra 
Texas, erlglu uma estátua Na Bua passagem pelo caes OTT A W A. il _ A Agência • 
ao marlnbelro Popeye, com do porto desta capital, as Reuter annuncla que o depu- • 

~:gr~~u.~~.t:8plonp~e~y~eW~:of~~M·a~rl: ~~~iD~Ç~~: d:~k~~~i~!~Sd~~:~ ~~~~ar~b~~lpr!j~~~~ODdeap~:i : 
G - a baDdelra portuguesa nos definindo a atitude do CaDa- • 

Dhelro-. Davlos, que salvarllo com dá em ca80 de /fuerra. O pro-
E' bom ser lemhrado que vinte e um tiros em homena- jecto estabelece que o rei • . 

~eP~~;!f:i1 8rt;d~~~O o~a :~:r gem ao pavilhão do presi DAo poderá declarar guerra • • , 
paf el ~~~t~ad:ld:3~1~~lIca, afvora- ~:~a~~:~~~~ia dOI mlnI8t~~! }. , 

9~i!,l!Iuen~al Brasileiro. vão ser je o conde ClaDo. miDlstro do 
Intclad~s Imporlanles obras. nes- Exterior italiano. apresentBD
la capital. enlre ellas. um gran- do-lhe vehemente protesto
de tunel. de 30 melros de lar- cODtra os ataques de vari08 
gura. ligar.do o PavilMo Mou- jorDals fascistas ao preslden
risco á Avenida P~sleur. te Roosevelt. E..se8 ataqueR. 

- lldenticos a08 vehlculados pe-
Rio, 4 - O sr. ca po Filinto la Imprensa alemll. tomaram 

Müller chefe de policia, decla- a (órma de iDsulto pessoal. 
rou que <..s individuos que. sob I 
a al1egação da falia de trôco, - LONDRES. ;) - Em discurIlundiram e dislribuiram moedas 80, proferido hoje, lord Ha
divislonarias em S. Paulo. serão II max refutou a allegaçAo for
presos e devidam~nlc processa- mulada por Hitler. recent., 
dos. 	 mente. de que a Inglaterra 

entrár. na guerr& de 1914 
S. Paulo, 4 - A exportação para excluir a AlemaDha do 

de milho paulisla. que. em commêrclo mUDdlal. 
1938, foi apenas de 40 mil 10- Nem eDtil~ Dem agora. dis
ne.'adas. será, em 19:19, de 400 8e lord Hahfax. a IDglaterra 

trou as differeDça8 que há mterlor do mesmo; e censurou TaDto Dão era exacta a 

se passam á super!icie na cado .para o dito Clube e que'lda há pouc:o, Inglaterra eentre os acoDtecimentos que 	 allegação de Hitler. que. ainum commissar~o que lôra desta-
diplomacia na:r.ista e os que todaVia, não se achav,a no local Alemanha Ilzeram um acôr
se passam por baixo. Cum no momento do conlllcto. do l!sra ellmlna~ !' CODcur
pre Dão esquecer isso quaD- -.. reDma ,eDtre os dOIS palses 
dü se tiver 	 de COTIsh:líH'ar 08 d FlGl~ERAí l) 1- : ~st!l OId!!.- !l!!. !!ldu~tr!e de c~~...!!.:}, :} no-
protestos de paz de Hitler». e. OD e ac ua meD e 8e • eD- vos ou ros acor 06 8eme

O jornal termina com es. contra a sêde do goverDo Ihantes estão seDdo estuda-
tas palavras: «Aquelles que eSJ;lanhol foi bombarde.~da dos pelos dois países. 
ouviram o sr. Roosevelt não ~oJ? :; vezes. por aVloes
têm a menor dÚVida de que o ItalIaDOS. Devido ao excesso ~ --------- 
presidente está convencido de p~pulação. accrescida - -------...~ 

refugiados. I I 
«Exater>. que tão graDdes
serviços prestaram ao povo CONSULTORIO: 


A d f chileDo, durante o último Rua J3:~n~int~5t; (sob) 

pro ucção ranc~sa terremoto. partiram hoje para RESIDENCIA : 


Calláo. Rua José Veiga, 186 

de .vióes 


LONDRES, li - A Ingla- PHONE 1.199 
terra venderá 800 caminhões 70P. 

Paris.:) - A accelaração da de 7 tonelada8 á China e jál~~~~~~~~~~~
producção .francesa de aviOes, estão combinadas as provl- Construcção de abrigos 
que devera dar um total de dências para ceder ao rele-, r2.000 aviões novos no lim do rido pais um graDde crédito an I aer~os n~~ casas 
anl10 corrente e, mesmo, 2.500, destinado â cODstrucção de reSidenCiaIS 
SI a íauli.:açãü pro:icg,lÍr ;;0 Unll::.:; t(llcgl"::.ph!c~8 e !err!)
mesmo rhythmo. laz com que o viarias. LONDRES, 3 - Os tres pe
govêrno Irancês espere nao pre- ritos nomeados por sir .Tohn 
cisar recorrer ao auxilio eslran' PERPIGNAN. 3 Desde Anderson. ministro da Dele

es e molores nos Estados Uni- acham agglomeradas mais de tegldas de lôrma adequada 
dos. tendo enormes reservas 6.500 outras. contra os ataques da a"ia
ouro para pagar todos os for-	 ção.
necimenlos a dinheiro. o que WASHINGTON. 3 - Vai Os referidos peritos recom
é uma grande vantal:em SObre a ser erigida uma estátua a meDdam seja approvada im
ltalia e a Alemanha. cujas re- WiIl Rogers na rotunda do mediatamente uma lei que 
servas ouro são quase nullas. 	 «Capitolio.. 

••1••••••••••••••••••••,.. 

UMA NUVEM D[ 	 TRISTCZA 
•

•~ 	 ~ : 
rllRA SOBRE OCORIÇIO DO rovo BRISILEIRO, • 

devido' estatlstlca pavorosa da mortalidade occaslo- • 
nada pela Syphllls, que mata em cada 4 miDlllos um • 
I d I 
n Iv duo em todo o palz, E' preciso reagIr. Salvemos • 

a nossa geraçlio I • 

E' o depurativo de conllança para combaler a Syphllls • 
e o Rhumatlsmo. E foi adoptado otllclalmente no • 

Exercito como prova a requlllçlO abaixo • 
I.ento de lodureto, .• 

~\Dt1C 0IIm1ca PharmaceIlt1m Yi1l1Ar 
• 

_ ...._ 2482 t..
.t.-!~R-, !@ • 

l O...~ .. ,.,..., ,..........,:~ • 
I .... ~ • ""....~ '5 ~ • r~ . ' J, ,... : . 

• 
• 

~ . ~ -, . .b. ~ •• 

~ ~ 7"' -- • 

prohiba a construcção de re
sideDcias sem o devido abri
go. 
.------ 
Não obteve licença 

ny~:·iie~a~o~~~~~:dse~:.~: 
de Sant08. solicitou do mlDi8
tro da Justiça licença, a t1
tulo precario. para funcc!o · 
DameDto de roletas, bem como 
ampllaçllo de diversões do 
CaBino. 

• dOoC~~e:~dOi!~~~::.~ç~::c::~• orgãos competentes doMIDI.

- <L~;" •• b:eaeir~c~or81~':narl~uU,nnedaxa·ld·qot:•.ede:~~u~:~ 
VIDROS DUPLOS - Já se encoDtram á venda . ) J\dlaDta-se. que jA .fo!,am 
conteDdo o dObro do liqUido e custando meDOS • . ex:trahldaa ceDten •• de balas 

. . 20% que dois vidros pequenos. ~ e: :gb~lfo~e~~~::o. &~1!8 e~~ 
' ." '-' !WiílH ·ta- f . lialli ~::!sl. loe

terlo.lndeferlu o requerlmen. 
to. 

Uma fortuna no fundo 

do mar 

S. SALVADOR. 3. - O .Es
tado da Bahia» publica hoje
~~~::tee~~ ~:J~!h·dn:o :r~~~ 
denominado "PaneJla.. dla
tante poucas milhas desta ca· 
pltal, .lIm de se extrahlr de 
velhos galeões. ali naufr.ga
dos há. muito tempo, · verda

.. . 	 . . 
r . 	 • ••,••••,•••"••••:............ ~1 ~~rrYa \\~:'nli-

.:0... >... t:'J< .• '-/-'l~ ;.~; - <__ ~c: :" 	 ~ 
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. I • •••••"•••••••••••••••• • Consêlho Ecumenico das 
---'::avalesca~ i 'i Igrejas ChristãsI Dôres nas Costas: Moveis! Moveis!: Paris. (V. A.) - Com muni- Synonimo deO CARNA VAL E A POLICIA • • cam de Saint·- Germain-en 


Transcr~\' e ll!us l) cL\ mmunica-. V. S. necessita de moveis modernissi- • Laye que o Consêlhú Ecume-I 
 Disturbios Renaes
de' número lI. da Sc,<;ãO d,'. mos? Não consulte, vá sem demora á • nico d.as Igrejas Christãs encer-
Divulgação do Serviço de Est,,- rou no dia 30 de laneiro os Milhares de homens e mulheres 
tistica Policial de S. Pa"I,,:. b · d .• seus Irabalho~. . que fie qüei:xiim de rhcumatismo 

ou de dôres chronicas nas CO:õtai«O baíedor de cartei,as» -. Durante a sessão realizada IFa fiCa e moveis • soffrem, de facto, dos rins, semOs amigos do alheio agem em • • pela manhã, fo i discutida a' o saber. Centenas de soffredorcs 
qualquer occasi~o. o que requer • de • ~lIesláo da. relaçOes entre a igre- \ gastam dinhc:ro com rcmedios 

da Policia um3 vigilancia a!ten· • TITO GOMES DE MIRANDA • la Ecutnentca e os Estados to- !k~e~~eP~~~;i~on~~I~~~P~~~C~;
ta e s)'stematica Durante as talttanos e d.:mocratlcos. pôde ajudar deve actuar dirccta
festi\'idades, porem, e q"e ellcs. que encontrará a preços baratissimos. I- A. graVidade da situação cu- mente sobre os rins e aux iliai-os 

entralfl decididamente em ac,flo • • ropea fOI obleclo de exame, mas alibcrtaro sangue dasimpurcza5 
e snbstancias toxicas que são 

- os ladrõe~ vIsitando as re~i- • Rua Dona Luiza no 1 I_ nenhuma excepçao fOI votada a a causa dos padecimentos Que s\lpportam. 
denclas e O~ punguistas prcva- I • Estreito So José • esse respeito. . O tratamenlo do rheumatismo, das dôrcs chronicas nas çostas c das 

lecendo-se das aglomeraçoes. SI _ ti O pastor Boegner communl ~::i:o~~~tj,"'~taz ~~~e :9,:~~r:~ ~bee~ :~;t:,:d! ~~~~~~lapi~~!~ 
em que Ulcontra,lI uppurtlllllda- I_I COll o numero exacto de retu . \ ~ff:t:';!!lt~~~ obtido tanto exito na eiinllua~ão lias dori);~ i); .lv5 
d~s magl11f1cas para a execução •••••••••••••••••••••••• giados polittcos actua[mente em 

As Pilulas De Witt nào encerram mysterio algum. O seu modo do seu criminoso "trabalho» Em 19 lOv.alt.-IO Franç~ e qU7 se encontram em de usar está claramente imprc:No em cada caixa c qualquer
U111 dos nossos communlcados, ___- sltuaçao malS ou meoo.s Ilkgal. pharmnceutico lhe dirá como $aO efficiUcs. 2-4 horas depois da 
.ipont.lmos as providências que Segundo esse re[atorlo eXls ~r~~~~~e~~:~tl;:;!~\d~~ ~~S~al;d: }Jj:r i~~:~~io°d;:~C~~~~~~5. re-L Z devemos tomar com relacão aos tem em tais éondiçOes 2::l0.0cO As Pilu ias De Witt para os Rins c a Bexiga podem ser tomadas 
roubos. Neste, enlllneralllos me- pessoas, das quais 42.600 is em qualquer occasião por homens c mulheres, velhos e m~os, atéMEDIDORES DE U 

mesmo pelas pessoas muito fracas. São 11m remedio especificamente 
p:l.ra os rins; nào sào pu.gntivas. Porque continuar ... sGffrer 

didas tendenh!s a uifficultarem raelistas, sem contar os refugia-
as actividades dos batedores de dos espanhóis entrados nos ul- quando as Pihl1alõ De Witt estão ahi para trazer-lhe aJlivio? 
carteiras. Precisa V. S. de medidor para sua instal- timos dias. COIll?rc um vidro hoje mc::.me e acabe CODI as Suas dôres, recon

qnistanto saude, força e vigor.Embora não o pareça, o me lação? Procure obter na INSTALLADORA Foram tomadas varias resolu
liante conta mJis com as impre- DE FLORIANOPOLlS O medidor marca çOes sobre o assumpto. 

~~~~~i~~o~~~a VI;~~~:dSad~~ que SIEMENS. com absoluta garantia, porque O cir. DJoalma Pilulas DE WITT 
VeJ110~, por exemplO, O «con- é O melhor. PARA OS RtNS E A BEXIGA 

In tio vigarb ::tHng:r geral R. Trajano, 11 Phone 1674 Mcallmam indicadas para RheUlnaii~IU(J, Sdatica . Dt.i"~ ;,;;. C:=:.tõ.:.:-;:., Di:h::-biC!!II 

mente pacatos habitantes do in- 509 V--54 communica a seus pre- Rcnaes, Mole!itias da Bexiga e, em gera.l, enfermidades produzidas 


por excesso de ncido urico. 
terior. Nesse caso, a imprevi- zados clientes e amigos que 

g~~c~~ sJa ~~~~i~la p~~ ~~~a:~~i~ ca;tllr;V!~~ :a~es;r:r b~te;l~i~S:' iVENDE-SE fa~~~r~~: e~t~r~ ~l~I~~n~ee d~~~~~~ir~-
ção desmedida, que a leva a pois, desse modo, chamareis a,sa e respectivo terreno sitosl I"!O...."DDLlI:'A 'HDnHICA 
guardar o "IJacu» com u intUItO\attenção dos meliallles. \d RUIl.Preside~te CO?llnbOI ......"RRIIID " IftV ...lU 
de lezar o «mgenuo> da heran- 2.) Trazei sempre nos bolsos 11.° 61, lazendo lundos a Ave· -I Não desanime! A 8ciencia progrediu e há uma 
ça... das calças o dinheiro necessario nida Rio Branco. Tratar com 

O bütcdo, do: ;:õ,:c;raó. ao parü .$ \'OS,,,; ,j.:spt,a5 do dia . o dr. OSWaldo 13ulcão Vim:· ~U · ft~ 'U ~H mo NOViDADE que resolverá o seu caso. 
contrario dos vigarista, nâu se :-l.) Evitai guardar vossa cartei- na, á Praça 15 de Novl'mhro r al10 a S Maximo sigillo. Carta para: 
preoccupa com o aspecto da vi- ra nos bolsos externos do pa- n.O 7, sobrado. I CAIXA PO(:TAL 849 S PAULO 
clima, mas exclusivamente com let6. Ella estara em segurança 41' 10 v·- 5 .J 1 ~. 
o momento propicio para «ali no bõlso interno do collete onde Médico e operador " 
vi ala " da carteira. E a operação não chega a mão, nem a nava- EX-Rsslstente do pro!e88or I I 
se realiza rapidamente. qU3se lha do hatedor. VENDE SE uma pro NI~R~~1I38~~~~ S· S h' k t SA 
sempre com exito. Difficil é no- 4.) Evitai o liSO de carteiras vo - priedade Especialista em Partos, Mo lemens ( u( er . . . 
ta r-se a aproximação do pun- lumosas, porqlle mesmo não com lOS metros de frente, por IletiUUH de Senhoras - Uro

;r~~:i~g~lIli:~~:~~~l~~~~;~::~I~~E ~~~~~nr~n:~~~~~~~~I~~~~~Jl:n:l: ~:~::~~rE;J:s~~::~~~~i~~~. ~:~:uJ~i!t:;~{t!~~:r~~:~; M~~~;}::~UI~5~t~~~iA ep7iA~~~al 
durante os folguedos carnava- quanto, de que guardais convos · de mandiocal, pastagem e ma- Rosidencla: Rua Visconde de I t 11 d d FI' lO 
lescos. No entanto, ainda assim co quantias Cimponantes e quelto cerrado. Trata-se com o louro Prlllo, 11 - 'l'elepbone ns a a ora e onanopo 15 

e possivel evitar-se os sells Iru- existem amigos do alheio . Essa dr. Fu[vio Aducci,á rua João 6H P 1000. R. TraJ-ano, 11 Phol1e 1674 

tos, bastando. para tanto, alten- lembrança vos tornara pruden- Pinto, 18 (slluraào). . 

der a estes conselhos: tes» 481 v--·58 ____ 510 V - fiO 

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

iS~m~@~~ 1i~ MfJtt~~'~~aY ~ i~~1~~ M~~ll1~~~~~ ~t~~ ~ C~~a 

~~u~a ~~~á ~&~~~i.~ ~~~~ ffi~f3 - - --
MERCADORIAS QUASI DE GRAÇA -- Para ~diminuir o seu fabuloso stock, a Casa Daura resolveu,. durante este mês, vender até pelo custo. 

APROVEITE ESTA OPPORTUNIDADE - NAO ESTAMOS VISANDO LUCROS -- Faça-nos uma visita e certifique-se do que expomos. -


Damos abaixo relação de alguns artigos para orientação de V. S. 

seDAS: t'lIó p/M()~q'Jiteirv, larg. 4,60 mt. 12$000 Camisa 50 cega Leão. para rapaz uma 4$500 

Sedil Iilçon~é desenhlsdo, todas as cores mt. 5$260 CAMA e MESA: Capas de borracha impermeavel p~ra homem uma SS$Ooo 
Sedil façcDoe. des,m!Jado, arl. pesl.do, 20 cores « 1i$000 Colcha de seda p/ cmwl uma 83$000 Cspas de borracha de seda para senhora uma 100$000 
SliIdll façoné n3tural de 12$ por 10$500 Colcha de pura ~edll r/solt~ho 65$000 Ternos de cas{mira para homem um -i5$OOO 
Seda granl'é Dd!:l corei! modernas ml. í 2$000 Cokha de seda c/rr,.nja v/caBal 41$OUO Ternos de casemira para homem, optima conlecção um 55$000 
SEda Bllmberg p I camisa 10$000 Colcha se seda <"/blco r/CMnl 36$OOU Calça de Brim para homrm uml 8$500 
Seda X!idrez, art bom 7$000 Colcha de lu~tão c!ff~nj,l r/casal 14S500, Rstojo de chicara Japonc '3 para café um MiGDO 
Szda X!drl'z miudo de 10$ por 7.$500 Colcha de !us1ão c/lranj-J p/solteiro 11 $000 :Estojo de chicara Japonesa para chá um t5$000 
Sedll Laqué em tod~s IIS cores ml. 5$OaO Colcha de bicO p/ca~1.l1 1:'$500 ' ApP3relho para café um 32$000 
Seda t8tlln,pdd~, bonitos de~t'Dhos d~ 7$5 e 8$500 Colcha de bico p/M'l/elro 11$500 Appatelho para chá um 45$000 

1Seda platada 11 ( .. Ieo (Recldme) ml. 9$5001 Colcha branca ilrt. superior r/ ,.~~sal 22$000 Pa~ta de couro para col'e!ial de S$, 10$, 12$ e 13$000 : 
Crepe Romano IIzo, larg. 90 cinl. 11$000 Colcha branca p/casal 15$000 Ma[etas fibrú'ite para celeglal de 4$000 e 5$000" 
Crepe Rom8no liatado, ulllmil moda 12$000 Colch~ br~ nca p/solt~iro de 11$ e 13$00V Ma[as para viagEm de 18$. 20$,22$ e 24.$000 
Orgllndy de seda lI~tadn. NOVidade « 15$000 Colcha reclame em diversas cores 6$000 Sombrinha de seda e linho. arllgo garantido uma 22$000 
]lreey de sedA, I~rg. 1 40 « 11 $600 Cobertores escuros, artigo de. primeira 4$800 Sombrinha de tdcoline listada uma 10$500 
Seda Petit-polll, art.. natural 9$000 C()bert~re8 p/bêbê de 5$, 6S1í e 7$500 Sombrinha de triccline lislada, artigo superior uma 12$000 
Seda Cloqut /lrl pesado " 13$000 M"rim Tauba'é. reclame peca 28$500 Sombrinha para mocinha um~ 8$500 
Seda Mlak. c / lã, a[liI moda « 16$500 Morlm Flor do Campo 28$000 Sombrinha com franjl para criança uma 0$000 
Sultllnlla de seda 6$500 Morlm Oficiai 10$000 Tapetes para quarto um 12$500 
Tafetá IIzo, PII'II eedn « 14$000 Alve) t!do enf~stado, larg. 1,40 33$000 Loção Narcizo verde um 13$000 
Velludo de S2da ChifloD Fr~n\ ê! de 45 por 39$000 Alvejado familiar, encorpo e sem goma 14$500 PÓ de arroz Roya[ Briu, peqlJeno um 2$800 

ARTIGOS LEVES E DIVERSOS A1ve)"do fard, art. bom 12$000 Baton Michel, todos os tons um 2$500 
Tecido estampado, Peter-Pao, novidade ml 4$500 Algodl!.o ~nfeslado, larg. 2 ml. 38$000 Pasta Kolinos uml 3$500 
Fustao fanls8[a, enfeitado 3$1000 Algodão eofeslado, IlIrll. 1 011 40 de 30$ e 34$000 Pasta Alviyente uma 1$500 
Linho liso, typo Rodfé 3$900 Algodãs Superior 14, larg 90 ceDI. 12$500 Liga de borracha p/senhora uma 1$500 
Melo IIDho e~tampado 2$SOO Algodão S/'l'ZO 12$000 Babadores de organdy bordado um 3$000 
CacM branco, typo linho 4.,500 Algodão 121. art. el m gomm" 9$000 Cintos de couro de cobra um 9$000 
VoU bordado, art. moderno &$800 Crelonle braDco RoyaJ, Iypo linho, lar$!'. 1,40 Inl 4$000 Suspensorio de couro um 8$000 
VolI e8tamp~do, desde 1$000 o melro Cretone br/lDco R'lYlIl, Iypo I oho, larg. 2 ml. 5$500 Suspensorio de seda um 9$000 
Organdy e.tampado 5$000 Cretone braDco Royal, Iypo lioho, [arg. 2,20 6 $000 Roupões p/banho de 26$ e 38$000 
Marqulselte eSl8mpado 4$500 Cretone de cor, Jarg. 2 mt. 5$800 Có\Jos de bakelite um 3$500 
Tobrillco cl desenho mludo, cores firmes 4$000 Crelcne de cor, larg 2.20 6$500 Suadores p/vestido, novidade um 2$500 
Llnon l lzo, toda~ 811 cores 1$300 Aloolhado brilnco f1nhslmo, larg. 1,60 9$000 Camisas de iersey, artigo perfeito ullla 10$000 
LiDOD estampado 1$500 Atoalhado branco lavrado 6$500 Tussor de seda p/terno mt 12$000 
foulard p, klmoDo, arl. opllmo 5$000 Aloillhfdo de cor, arr. Superior 5$000 Ui em novelo Pekim, todas as cores um 1$300 
CrepoD p. kimono, larg_ 80 ceDI 2j:600 Atoalhado braDco e d~ cor, J~rll . 1,'0 3$800 
CbltAO encorpado 1$500 Tecido p/ guardanllpo, [lIrg, 52 c~nt 2$800 Recebemos tambem um bonito sortimento de Bolsas e Caro 
Brim ID'antll. toda8 illI core8 1$500 Al"alhado p/mesa, Dómilscado um 24$000 teiras, os typos mais modernos, e que vendemos por preços 
Crelone'cbltl!.o, art. superior 2$200 Guarn:cão p/jllntilr (140x140) uma 15$000 de ocasião 
Opela em todall B1I COrei 2$000 OUlltDlçãa p/l~nl/lr (140x180) 19$000 Meias para h}mens e senhoras, possuimos o maior sorti 
Opala typo SuJaso, em I:ldas 118 cores 2.,800 GuarD'ção p/laDtar (140xí!30) 28$000 mento, dlls melhores fabricas do Paiz. 
Tecido p. repolltefro,larg. 1 mt. 5$000 GuarD'ção c/desenho de frulos, cores firmes 26$000 1 Milhares de ourros artigos que nos é impessivel citar. 
Zellr lI.lado de 1$& e 2$000 Guarnlçilo p/l,otllr, IIrligo de reclame 1;;$000 estamos vendendo este mez por prel;os de assombrar. 
TrlcollDe lIza e listado, corei firmes 2$500 Jogo de rend~ p/QUnlo (7 peç1s) 32$000 Compre quanto antes. - Que são somente 30 
Brim colleglal 1$500 Jogo de renda p/quarto, arl. e~p~clal (7 p~ça~) 62$000 dias para a maior liquidação realizada em 

E~r:s~ed:.:~~~a:o~:sc~~:es f:~ 5~~~DlIbr~~C~,n~a~g~e~~2:rada de 24$ e ~~t~, Florianopolis. 

Tzcldc p/colobllo, IlIrg. 1.40 4JOOO Puro linho br~nco morcl! do!s zeroe, lI"g. 2 20 ml 28$000 10 A SA DAlTRA 
TOlllbll1 d. rOltoi de 1$2, 1$5; 2$ e 2$ftOO Linho braDco, larg. 1,15 14$~00 ) é~., 
TOlllbll8 braDc.s p/bllbo de 6$& e 12$000 ARMARINHOS E ARTIQOS PARA HOMENS' Rua Felippe Schimidt 19 
'Tollhu grilDdel em corei PjblDbo um. 101000 Camlslls Socell8 Left ~' , para homem urna 0$000 • 
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A regulamentação dos 10 necessario eS.Pirito de patrio'l

tisrno. pr~p aradas e em condições, 
esportes I Porque essas: derrotas não rc- portanto, de d~monstrar, dentro 

I sullaram da incapacidade dos e lóra do Brasil, o grá~ de de-
O sr. presid~n!e da Repúbli- I nossos jo!:adores, m"s da des- . senvolvimcnto a que altlngllllos. 

ca assignou, na pasta da Edu· coordenação dos seleccionados: : A espectacul~r .der~~ta que 

IEstado .se constitua e~ .poder I Pica~éa. deixou o S. Natação, - um esporte
ceotrahzador d~s actlvld~de.s \,.;hnstovão? que pode ser nosso 
d?s clube~, ent.ldades. e tndl- l . . 

vldU~S, agmdo ImparClalmen_ RI?, 3. - Partl~ p~r.a a Arr Por toda parte se oota, 

te Clante de ti.l.d?s e prom~- ~eo~l!la, onde. vai. VIsitar 8U8 pela natação grande enthu

vendo, ,?um e~plrIto de estreI- lamlha, o médIO Plc~béa, qu~, siaamo, que cresce cada vez 


cação, um decreto regulamen- de erros e defeitos vinculados a . soffremos n~ pmnelro log? freu: ta coll~boraçao. o progresso segundo consta! nà~ conh- mais. Augmenta dia a dia o 

tar.do os esportes. indisciplina do esporte nacional.' te ao combtnado argentino e dos esportes, para que ~os- nuará no S. Chrtstovao. nÚlTIero de praticantes e de 

~ medida e opportuna e do egoismo dos. gra.ndes clube~, i um testemunho t~pico da au· sa~o~ assegurar ao Brasil a 1 - assistentes; e as piscinas já 


eSla destinada a prodUZir resul- do espmto partida no e partl- !sencla de ~m esforço coordena- poslÇao. q,ue l~e cab~ n~s Segurados em 40 têm concurrencia animadora. 

tados beneiico$ para a collecli · culista, reinantes nos mais im-: dor, sobreposto ao.s inlerrsses competlçoes mter~aclonals_ contos Os estilos mais perfeitos 

vidade brasilei ra . portanles centros do pais. I dos clubes e aSSOCIações, tendo I A regula~e!ltaçao trará . . . vão-se tomando populares 


A circunsl;incias de lermos E' a polit;ca de clubes e de i em conta sóntcntc a defesa do g.raI!des beneficIOS, sobretudo Rio, .1..- A Liga. de Fute em todos os recantos do 

sido derrotados em pelejas de Icntid3<1e esp.orlivas que prejudi. 1prestigio espo,tivo do BraSIl. ISI lo.r ex.ecutada sem prefe- ból do RIO de Jan(elr~ ~egu· pais e já se pratica natação 

g:.wdc :cpr:cl:rs;;O, na Emop" ca si!lgularmenle 11 dcscnv"lvi- 1 Essa p!lase, ao que se es ~~nc~~ por a,g!,?p~~~?t~s, com rou em 40gc~gn~~ c: ~ 10nga~ 1«como» esporte e não "por' 

e na Amertca, envülvcndo neS-lmcntl1 do esporte" maiS do ! pera, vai "~r encerraoa com II~e[J<;,LU e . lJU,," VUl"aUe. no dor), tO?o. -- __ .m_nL!! ,\1 Iesporte' ou seja com o fim 

ses fracassos o bom nome do que isso, impede tjl;e se for-! o d.ecreto q~e aca~a de ser Iut,to .e nobi'e, ~6ilSam()nto de Iestão d!RP.\It~ndo n Campeo- utiiitario e prático que elle 

Brasil, teq:! de ser pe~.da com 1111' 11\ selecç l1es hOllw!(eneas, bem ' asslguado. E pl'eclso que o servIr ao BI asll. nato Brasileiro. encerra, e não apenas re-


Carneiro em pelle de... , r'iihKiif6Arii;ÍltiTA-tAilYNGii~,p'riARYH~a<"1" IAgradeCimento e1'" 'I cr~~~:~te em nosso Estado 
carneiro: TRATAr.,E o EfF'lCA,,"r- '" a natação continúa 8en~0 o 

Lisboa, -l\'. A.) .- Na aldeia: MI"ssa - que sempre foi' uma brIDca 
I B ..O d ' 	 :.r.' -,..~ !deira, um agradavel recrei~(l,·euar~al\a.s\IPmerap·a~.~toar, rea!.![!lam dali-e 

u ~ 	 capitão Romeu' ,. ' de verão.t O 
Seubbastnilt)uOirqUUmeallOa\\'.el·,llhamdoOrl'l,sdeOIl,1 Del,.".. "m, po, m,;, ~i~. ' I Temos aqui varios clubes:r

seu IlZ ... de remo de futebóI, de tenniadeste, externar --'./I' <"' ~~,-.".~",~,,\
roubou olltrll de um dos como] -- -----------.-- immorredoiro agrade- ! • e etc., e nenbum delles se 

vanheiros. vestindo-lhe a pel .--- cimento aos abnega- ~ propõs ainda a tomar a ini
le da morta de maneira a I dos c distinctos cli-: -~ - ..- , !ciativa e a refluonsabilidade 

melhor di~ raI'Ça-IU. Descnher- , p ft nicos srs. dra. Augua-! ICOMO A Ide promover· competições 

to u ardii, () l'eiel'idu pastor I i 11 111 " to de Paula e Bulcão Vianna 1 aquatlcas_
fi ns.:... r111 ny
foi pre~.~~__ __________ ~ . HU UUH ~ ree~~at~~it~eq~:lvl;z:~!~ne~~~ !I lMÂiZENA DURYEAI !na~.ll~~~mqU~n:a~to dt~mPi:~~ 

quecivel espôsa TRANSFORMOU-O! I caça com gato. Temos práiasI Ca_s '" "C~;C""I_ I BRAULlNA DELAYTE, l e é intuitivo que se torna 
- Q. 11 t , _tl. i e agradece, outrosim, a tod.as I Fra doen!;o e agora está ror· I mais faci! construir a piscina

á rua João Pinto, o - as pessoas que derem Rf;SIS- . : ~ o roh",' o. A MAlZENA depOis de haver muitos ade
de tencia amiga á extincta, ás DURYEA ougmenlou o ,eu ptos e enthusiastas do es

~!C~j~r~;e~~~~~~a;~~ Fornece marmitag a domicilio i~ee ae~o~ir~~al~~~es 0p:~~êr~ I~~~;,~~~', :",l'~'l~(~:~.;::~:·m.~ PO;~~tanto, mãos á oonl; co 
féretro e cartões e telegram- Nú" ho duv;da de que o mecemos a seleccionar na

ni~~~ ~~ :s~~~Je\~e:e~e~as Cozinha de la. ordem mas de pesames. r.IAi ZENA f.. dadores, propaguemos os loS-DURYEA 
Aproveitando o ensejo, m;: ","" S ' um producto tilos, façamos competições

Praça Quil1ze, 11 ASSEIO-. PONTUALIDADE convida a seus parentes e ás mu" o substancioso c torna de velocidade e de resisten-

Communica, outrosirn. ~:~?s~~r~~cim:'i:~~dJ~a~/~r:. :::~:~:o~i"::V::eIOc~~;. o:o~~ ~t~a~' ~~~d~:~~, te;:::?c~~~:~
3~: t~~~~~~~sadedi~:ft~~~ Preços: que mandará rezar, no dia 6 comvonente. o seu empre· bons ou mãos. e. C'lm mais 
e refórrna de chapéus, Para 1 pessoa 65$000 (segunda [eira), na Igreja do ; 0 na alimcn taçi\o infantil em pouquinbo de pacieneia 
dispondo dos muis lindos Para 2 .pessoas 110$000 Rosario (catbedral proviso- .; muito ,ccommendodo. e perseverança pOderá vir 
e modernos modelos, en ria), ás 7 horas, ficando des- e um auxiliozinho do govêrno 
leites e arteluctos rece- de já ag['adecido aos que e ... prompto: far-se-á a pie~ 

bidos do Aceitam-se pensionistas a 130$000 comparecerem a esse piedo- ~:,~~'~~!~~1a~';o~~;.:-;o~~ Ci~~nta Catbarina tem sua 
mo e S. PAULO por mês ~~ acto. 2V-2 livro"Rec.itas de Co.inho... Capital numa ilha. e não se 

~~~a~n~:;:::or;::;t:: ::: justifica que não conte opti045 15v -7 
__ 	 o bebê , como mOS nadadores: já é caso 

multiplas npplicaçõ•• d. de amor proprio. 
~(í-' ~-::~::~_-.:-_-_-_-:-_-_-_-_-_--:.""2.30::.V""'!'.:-:;-.~--'IM i 5 S a seu bem a. um 

Vende-se uma casa Maizena Duryea . Nós, que soubemos impõr
há um anno construida, si nos ante o esporte nacionaltuada a rlla Piaz7.a (Estreito). MAIZF.:"iA lllHSIL S.A. 
~om 450 m2, tendo água e Marcelino Dias de CM,IJ:••-OfItaJ 291:1 - S &o Paulo com o remo, que é muitu 


óssa sanitaria . Tratar á rutl 
 Sousa e Leona de A Rrmdt.-mr QRATIS O &eu livro. dimcil e muito mais caro. 
zevedQ Miranda, o pri  seremos incapazes de brilharTiradentes n. :1, Florianupo 	 40 
meiro dos quaiS so NOMILf______ 	 tambem na natação? Nin · Iis. 
brinho de FAl:STINO '"Dmço ____..__ 	 guem crê em tal, e realmen7 30V 25 t 
TORRES, recentemen ClO.DL_ _____ te é absurdo. 

,"o 1'üllcc!dc, (!1J!!"jr:t~m aos Filhos da práia, velhos lo
parentes e pessoas amigas bos do mar, isto é uma ques
para assistirem á missa que, PROCURE o NOME "DURYH" tão toda nossa; intensifiqueSandalias em intençãO á alma do mes- ( O ACAMPAMENTO INOIO mos a natação para leva!

DISCURSOS -.. nu escondemos o prazer que am- mo, mand8.~ rezar no dia 6 [M CADA PACOTE mos deUa o melhor. - PIA.
de firas A('ademia Catbul'inense Ilos os dois discursos nos (se~und~- relra), á~ 7 boras, I 

de Letras e'HlSal'!lm, pois cabalmente na Igre,l~ do Memno Deus, e,para verão demonstram li elevação do desde Já, . I~pothecam sua I Barato - Economico - Rapido I
Todos 6e ree:mlam ainda nivel cultural cathal'inense, eterna gr,:(ldao aos que com

da magnifica no itlldll literal'ia tão mal conhecido porque é parecerem ao acto. 

que se- vel'Hicou li 17 de De- dezpido de todo cabotinismo. 54


CALÇADOS 	 2v-2
de todas as zembru do Rnno prl'ximo [in ? AUTOGELO?qualidades do, no antig'o edifício da As· 2 ANNOS DE JUDI- --------- 

sembléa L'!gislativa, pela re CATURA. - J. Henrique .PPlI"PI~"~~~r::HTAMANCOS MEXI cep<;ão no Oswaldo Braunesr. Ca	 Verdadeiro!! Incrivel, masCANOS para bral na Academia Catbari-
PRAIAS DE BANHOS nense de Letras. Houve tempo em que a litera-


Pnis, bem: agora, tnnto o tura juridica do país, inçada de 

discurso do recipiendario co- pseuda sciencia, chegou quase a 
 '?TJM MIN1JTO?Cinto$ - Chinelos - Bo mo () do sr. Otbon d'Eça, que provocar riso aos criticas. 


nés - Luvas, etc. em nome do illustre cena· Felizmente a livro que o sr. 

cujo o saudou, acabam de dr. J. Henrique Braune, juiz de Trinta imo!» de flIcceMO 
 DemonstraçGo pública dentro de pouco. dias 

Artigos para sapatei ser publicados, conjuntamen- direito de Campos Novos, acaba W> ti mclbor reclam~ p.r" 44 V. -9 
volume na 	 prclcrir JUVEJliTUDEte, em impresso de publicar, está limpo dessa 


Imprensa Omcial do Estado. pécha. Não é trabalho theorico
ros e sel/eiros ALEXANDRE !'Ara tia· 

tar C embellear oe CIlbel-Em tempo, já nos referi- doutrinaria da especialidade,Cortume e Fábrica mos a essas duas bellas o- mas, sim, uma collecção de sen ° de Calçados 	 :G.Il~:rd::~Ii:
rações, qne deixaram grata teoças judiciarias por s. s. pro  FERIDA que resista Irnt.~Ddo • c:alvicie. Faz
impressão em quantos as es- feridas sôbre multíplus casos 
clltaraID e as quais, de certo occorridos no exercício de sua 
modo, re8taururam o prest!o judicatura. lO di..BARREIROS. 	 U.O I 
gio brilhantissimo da Acade- Não sabemos si os prolissio

mia no periodo anterior a nais e mestres no assumplo ~ contém l1lil1li de 
 ~~k~~?a~~~fSg~S!~uTa~
1930. encontrarão nelle pontos·de-vís- Ruta ti \1_ 	 ulceras antigas

Embora não estejamos de ta novos e categoricos. Mas, o'A.L~eureux 	 ê~~ ....... ,,~.... d. Cal....... I
~ - NIo ,_.... a
pleno acôrdo com diversos facto é que a ligeira feitura que Exijam CALENDULA CONCRETA em todas as 
conceitos expendidos pelos fizemos nos revelou ser o sr. J, .' pbarlllacias. 

Depósito: Rua C. M.I", 39 dois iIlustres academicos, Henrique Braune um conhecedor 
tanto no que concerne fi ma- atilado da maleira penal, saben- I 

.J. 
Deposltarlo nesta capital: PlJARM. STO. AGOSTINHO 

!__~_õ]neira de conceber a HistÓl'ia do apresentá-I" com clareza e ' Rua Conselheiro Mafra-16 
21 2 como de considerl.\r a Arte,não fundal11enladamente, 

~~~~~~~•••••••••••~•••••••••.•~••••••••••••••••••••••••••••••••3~~~~~11· 
li! 	 . 

I\B111 " ...oA 'I' · I' .de de 'estas-2.......... oo./........de.....•.a....... ba......... ...im"".....
[~rln·lr~f (orno brin	 . ... . ..........• ... .... "
" . lr~r 1 ri 	 Estylos modemos. .. .......•......e exç1us!vos .......o .........• _ .... ... ... t. ...••••...en..... to! I
i 	 CASA MA_ao_,IA .

I 	 liA CASA QUE MAIS BARATO '1~N.L)E" I . 6-TRAJ~tQO>6 ...........,i 't'....3Ylli
581 
ErBmllHlIll'§!lm................................................:•••••••••IIIBi1IMB11JB 
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:~a.G & •••.•••••••••ê.!•••f#~ic :! IValencia 
: A' S Ivi..i~ E ~:')~:! prepara-se
o Aconselhamos o alamado LOMBRl.COIDE .lJ.1JDIANO de Sar- . '1 t vALf.NCIA, 2 - Foram 
fi' mento Bara.ta, -profes8or de Par:asitologia da Fa.culdad& de Me- • ! postas em prática aqui, sé· 
(l) dicine de Porto A.legre. E' infaUiveJ na expulsli.o de vermes, GIl Irins medielns de mobilização. 
~ tal como lombrigas OxturU8, ancylostomu8, etc. :;u ~',I!lI!()fJ d·.3 cfi ~:~I~~mr~~~:Uea~d~ti~ PÓodsll i~~ 
• Ui'O iêm demonsti'ado a lme eUlcacla.. capacitados devem 9tH'vil' co- .... 

• ~ mo auxiliares. 
.. _. D l: l! (~ .s J 1 ~ R. j O ~;:. •• Segundo essas normas, fo

• CAHLOS HOEPtI<E !J/A-flonanopohs •. 'G; ~~~e~~~q~~s;~nz~t~~ pt~r~o~e ~s 
CilrllP. - presentarem immediatamen

~.~~~.;'tll~~~~~~~~~~~~~~~.....<ifO.i,jt••-... 'I TRONCOS FORTES ~~ aJa~~~~~~1 mais pl'oximo 

í;--==-" OjCI:íQl1 II A mObilização, assim, ve-
II •.~·~~:. SIUIGUE! S4. NG.Ut_! .S..AH_GUí..!. ri!icou-se rapidamente, afim 
~ 

.1 de que todos l"iquem em par-DORES E FERIDAS I; S.. Nfl ai r N' · ~ feita condiç,-,es de combater, 
. ' ' !l.L ,llllJ '&. l~ 5B li' H ,.\!: l i: uma vez que seja pl·eciso. 
~ n 11 " t. IV f Út'i tli\'~rSúS cdHicios, o{Hh~ 

foram installados os centrosPELO CORPO 
..!..., . de re cruh!meato eneODtJ'a

(Formula tilllmãl ~. JI vam ·Se animadissimos dumn 
o sr. Onofre Rü~i!, tedid~u l C, ti rua rvla~duc~ E' o l!llico fortific,mJi! no li te todo o dia . Os homens 

Rodr;gue~ "m PdOldS, Rio Gr,: nde 0 0 Sul, diz: mUlldo com 8 elemenro~ I .,,,' ,,,, ,, nlutluros ., os jo \"ells' se in -
CCom r. dá",. que .e "r".lrliValJl pdo corpo tODlcas: Phoephoro, Cill- \1 ,l!o_ ''-'9V eorpOl"llvam com o mesmoI 

', ,,;ll.,.' " .l<. " " . " " " : . ~ ,. procedime nto.ledo, suclindo dorC5 h .J >:Clvois ~lH! m~ cl lormentàvõffi 
dia e uãc me OollX ..Hldc nem ~:~: C~r~le~i~~~, 1~~P.~~~:~~; ': q'''i.,:;:~~:.-', ....,..... A lllobiliz!I('üo cousla tam·nOl!e, ifr.. hdlhllr dorm :r , 
118sim e~lhz duram e muilo iempo. JJ eol<lVCl sem co ' ~ bem de !1CIOl;"ô, os quais em 

de 20 dillS, IlOlil -SC: sua muior'ia foram chamados,
rcll"~m, ~em !õ r çt.~ , qUàndo m'~ receltur ,:m o «GALE t · - l~v2018r;-n~!:tG ::l~mt K 101'; -o..d1J.bp", GO~~ : 1:;1I1;~_. ~..... : ~~: __ .... ;_ .. de sorte que 08 theatros se 
NOGAL". F · ü.Jmeill~, íiê l'"ob do uso d~ o;gLin~ vlÓros dos fôrç;,,' e V(;lI~ i';:."t:rJi!-

II H ('eseotem da falta deUes. t:
desüa Ol";ir.vlllloso d~pll ra , i v\), rednimel·mõ, criei la do app~tlte; U nieam"nte nãu (oram iDcor-IÚrp,. f.Quei eoliw r..cii:bim ~ n:t' bom, V{J!taOúu il tra :l·-· De';lüP"reci", ·:· ,,:u," ·'·: i fi ,.;... - ~ . ..J. jlnr::d'lS dci~ glUpOS de a
bt!.lb .:l r ...::t ~ m C,)itige lll». 

Cb?,:.':,P, l·:: I ~.. :." .~.j..l!l'lI· •• :I,.~_·\!e.,.:.. •.. :.(:::....\'..'. I . ===-:- ctores , ::!im dtl que ol o " ; . 1::=,-;:: .",.U&l'IO,i",=:.o=--· p(tb!icoOnofre Rosa (Firma reconhecida) ~~" - .• . .. . pudesse assistir aos espectll 
mo; cu!os. 

A$ ferid:!e m~;M reh ~ ljcSt uJc~rQ~ Cc.1n;:'':'fO:.õS, 3·-Ccrd;i'.\~ ,:" LLOYD BRAS LEIRO Na m~ iol'in elas indústriasc,crduJ"" pU.<tuks, ró"" , di: ~upurdção e iO.lhtl dll ' 1eple~sã', t1~:·w·~~ ~ '-'s hom~lIs foram substituidos 
moiesllas Cóut;õÓatl p. iQ Ilnpnt~zd co ,ll ngu~, eic Imi
E[J) rdpld .: e ~,,,gur~m,n r, cem r, gr:!nde e pC~e fO"O 
depu •.-: :iv" - t· nk::J «GALENOGAL» do ~min,Dte :.1 ::.~i~:;';i;~{:;'" "i;,,~':: I LlN H1~;~~~~g~J~roN~~~~~t~;a,," "0." I~~:~~~~ul~l e rreeS~ii;'~dalim:ei~~
méil lco ·1~gle .1 Dr. i~i""·;e· i.:u W . Rüm coo t:; • Hkliz 

Qesdú cÍ~ pr l!neir ils có :. ,·:. Nao p:e'. ~I·~ve di / k, nem O ~ '.n:r·1l'r. :) ~ IH"8 r, fU:J' ! lI0 ~alJhado, e para ' o Sul na quarta feira): .COMTE. AL- . 
 I
rxig~ rEsgu .,;da : ,je d! , :, !b~! ~~ ~_~itl:. :il : C". : CIDIO», .COMTE. CAPELlA". t· «ANNIRAL BENEVOLO». J OH "'lmleL oonO"ID 

("}>'I-'" ·,1., ," " . . . . , " r> UNHA PENEDOi LAGU:-lA : «MURTJNHO. e «MIIL\:'\ DA» I . I1I UUII H n 
O «GA!.ENOüAL. é o UNJCO deourador : ;~ ;. :/;-:;', .'; ...c".·.· · .. ' "INHA iUO( ' :~. I·.oMR;PIAIR.~,A()N!,TofL " . CI.I:'\lCAI~(t;.,TGOUyNAA, I ~ ISNASCIMENTO GERAL 

cl ~. s~j[i'hd(! (01110 - I'RE;:>ARADO St JENTlFlCO - " _ 

pci~ esu d"'in,çúo DEl1hum slm:lc.r o.e hoiz cbli:W. i nn. D,i~r,&41 rI ~l';~r,',.r.,I.~\;l~"" F R E T E 5 D E C A R G U E I R o 5 ~~r~()I~:tÍi~sS~C~~~:;:~. ~ 
EncOnrra-Be ~m tod!iS R:'i Ph'l.rmaciaEl U d!lllll !'.Ull !l'ihll PROXIM,\S SAlDAS: Tratamento moderno da 


lio Br.a" U t' Repubik!t!; Sul ·Amel'jcllnl.Hl NORTE: 1'lIb~rclllose 

l'O 5-' A ,'. L. D . N . S P. N. 9(;", C e m rr";l icl u;o h'-'Ei'd~:i~ A~PIll,\NTE NASC!MENTU: dia 5 clt> "Ol'rente parH 


eur~·pe!J.' 111111311\' S Jo'mD<'is('o , Santos, Angra dos ReIS e Rio de .18- BRONCHITE-ATHSMA 

P:\EUMOTHORAXCI'[NICci;~~~~~ICA M1 /I e11'0MANTlQI IEIRA dia 8 para S. FfIlneisco ParanaDaguá , 

COl! ~ ul ;,,·~ (["11 11) ,lO; 12 e Antonina, Santos. Angra dos Reis e Rio de ,Janeiro. Consulto rio: Rua Joio Pin° 
:;.. ~ 16 á .' 18 ! ~,rB~ ANNIHAL BENEVOLO dIa II parll Paranaguá, Sano to, 13 (Sob.) - Phona 1595. 

INSTI1'UTO DE ELETROCJlR· Itos e Rin de ,Ianeiro. 
DlOGR " PllI '\ CLllilC!. Residenc ia: Holal Glória I

Pllona 1320~~~~~,,~ed~,"~;;~;~~~l!~z;l~~;;'n~~ SUL: 

I 

ti • d' ,nQ".t1 a . • COMTE CAI'I·:I.I.A (1I1l 11'> para Rio ( , raode, Pelotas Consultas. das 13 ás 1i) horas.

~t;iir~tl~Hg{\'t~c~~::~;~! e Porto AI~gl"e 42-P. L 


ENÇJli; DO Sym'E'>:lA I '=====~== 

NEUVOtiO DEFFNDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN- Localidades que C1ese' 

ll.cBlNEm DE EI.f~eTfW· CIA AOS VAPOI~ES DO LLOYD BI~ASILEIIW. jam ter nomes italia'I ITE;:>\!'iA 
nosg?f~;,f1X~~~~';~~:ll;~_i~~~~;~~~~:IO~ ~ ~ _ • I 

ttes tosses re!Jt!' ; ~o'!:; o trarçoe'ras. nas bronchllflS cnro
fi'ca~ ou :;,impjcs t grippes. resfriados, rouquIdões, tO'ASOS co.. EIt<:trlc!usdB mMlc'! II Ag'\ncia'- Rua João Pinto" i Armalem - Cíis Hadaró, II . ROt,iA, 2 - T .. ,;; :~ : :;c;: !i~~ · escaul)s s;ln(~uin{::()s, dorc$ no peito c nas cosias, Insomni.s 

e I,.quez" 90',,,1, fall3 d" "pp;;tilc e 'ebre. o CONTRATOSSE Laboratorlo8 de lViICrilSCO- 9 .- Phone 1007 12 - Phone 1338 lles do valle d e Aosta que tem 

fi o remcdio absoluto, hcro) c o. que não falha. Eflicaclsslmo P!:I tl Ailályses CrllliciiS lIomes franceses, pediram ao 
" .. tosse do'!> hllJorculosos t~mando·o convenientemente. O Examcs rh., ..um~ue pU1'~ d!tl· govt'rno que suhslilua esses nu 
CONTR!\TOSSE ia recebe ... mais. de 24000 aUestados ver Illes pur outros dI:: {Jr i~cll1 itali dadeiros. tenham cuidado! Não se deixem enganar. Accel S~o·t~~~a,~~'r:~~dl'Bi~cnH~~~~ H C DA COSTA AI I

_ 
.ó .gradabilíssimo. Temham-no sempre em c.s•• Dlagno.doo do !mpalu(Jlo:!!o, --- I I • 

----_._---- ---_._--_. _.__..__._------_.. N. R. - E' realmcnle assulII

tem sô o CONTRATOSSE. Que e baralo. não tem resguarde TlU, Kahn e Sacb'j Zurgt'J • • -- gente ana 

~I~~.r::;med~~l~~~~r::~[~~~ pio só ri a. No. sHI-calharinensede A>oeheln Zondeck, ,,"ra ".Ir.
h:i, ta11lhe11l. Illuitas locallidades 

~~~~~ g~u~~~:) d:J~~:~~6j]~ / , que n:io são de origem brasilei 
quldo raclJldlnno e qUllÍquer /1 ra, nem siqucr portuguesa,..
pe8quJga pllrll elllcldôQAo dI> 

d!ogno8t!c il8. )'
Fem, iVlachad(l, 6ICarl~~;"~L~~:~~LI~·A. SENTE-SE FRACO? 
Te lepb(' r: ,~ i.19f\ 

fLOp.rM'ÍüPOU3 Tem losse, dêr as~ Fillals em: BlUlJlt\DUU, Cru7.tlü·,) do t~ul, Luges, / '. ~ ClIII•• DO ,.lIa ?Laguna e S. Fl'!HICisco -·-M08í.rtwrio em 'fubs"ão / . -~I TOME 

// I ,:;: mno C8fOSIIADOI . . 
de JoiO da SU.. 541.elr.

OH. RICARDO 
CLEONIDES LlGOCKI 

e 
I WANDA L1GOCKIGOTTSMAN 

parllclpam a seus parenles e
Ex-chefe de cll E' FA(!L APANHAI\ UMA persoas amigas o nascimento 

nica do de sua prlmogenlla MARIZA.GRlPPE, UM RESfRIADO, OU UMAHOHpital de Fpolis., 19 - Janeiro - 939. 
Nuernbol'g PNEUMONIA 

49MAS 'TOM~~Dõ b FAMOSO 5'-4 
(Prota. L. Burkhardt 

e E, Kreuter) [PE1TOM. ~IANG't@ .~ CASA 
VENDE-SE a boa casa deEspecialista em moradia, n" 90, á rua Conselhei 

ro Mafra. - Tratar á mesma 

NADA H~ QUE TEME 

Unu'gia Ge: ai rua, nO 110.LÃ E CRINA DE ANIMAL 52 5v - 3
Alta cirurgIa, gyn e CERA E MEL DE ABELHA 
cologia (doenças de Compra-se qualquer quantidade, paga·se o m!,lhor preç,o 
senhoras) e partos. do mercado. EDvlnr amostras e preço para JOAO DAPRÀ. 

Rua Stll. Ephlgenla nO 97 - S. Paulo - Enderêço TelegraCirurgia do syatema phlco Daprá - S. Paulo. nervoso e operações
de plsstfca,

Mantemos em depó8lto todas 88 peças sobre- COD~ultorlo li rua Tr"JII O advogadosaJentes e mesmo mecaDl8mo8 completos. DO, 18 (dl!s 10 iÍs 1.2, e 
dl!l! ló á" 16,30) Td e- José Aeeado Soares MoreiraIem C8308 de desarraDJoI 08 proprletllrlol seriio allcn pbone - t ,1!8õ 

I
commaDlclI 001 HII8 dlealu desta c(OpUal c do laterlordldoa ImmedilllameDle, Mm DeCtlllldade de IIlllIardarem Resldencta A rua Es do Batado que cODHDUlla acroer laa prollldo perante li

:e~~d~:I::::1Io:md~V:~::' C:u ~~r~:a::r;:D:r:. teves Junior, 20. - Côrte de appellaçãoTelepbone - 1,131 
·-----------------------.--__JII~__________~I_____~~___ 
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ü ADU- Sabbado .. d.ü Peve,relfo ele 1939 

o B)stado II:••••••••••••••••••••III1,.••I.;II•••••••! 
Compan~ia cAlliança ~a Ba~ia»Di~-i" Vespmi'u i Empresa Nac. ~e Nav. "HlBpc~e" i 
Fundàda em 1870 Séde: BAHIA

Red3c.ç!0 e 01ildl!llê á • 	 • 
rua ,101'lo Piu:o 11. I :; I!t Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros Terrestres e Maritimos 

To!. 10?:l-Cz_ pOliR!.1 ISI) 1ft Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor «Max». • 
i ~ 	 • 

,,:;~!(3W. . UR"'~ i fi 	 • Clpltal Realizado RI!. 9.000:000$000 
Capital e Reservlls RI!. 57.ooo:oooS00eNII ClllJltel: ' ~ SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLORIANOPOLIS • Bens de raiz (predios e terrenos) Rs. 16.054:200$149

A!l.110 tU:"tifJiI ~ - - ._... .. - ._..• ~ --	 e Seguro!! elfecluados em 1931 RI! . 3.169.677:154$834 

Sem~"lr" ~2$G(,'O • I 1037 22.035:211$090
Reeeitas em Rs.I •Trlmestre It$O<JO • Linha Fpolis.-Rio de Jan~iro I' Linha Fpolis.-Rio de Janeiro Linha florianopolis. • Sloislros pagos em 103] Rs. 3.191:380$060 

~~~ero ...ul.o .~ • Escala Jt!ia~~;~~s.Francisco Esc~la São Francisco Laguna . • 


• No Intalo, : I'• Transportes de passsageiros 	 • Opera com as mai5 modicas taxas em 

ãlliiie.lre :!ó:SOf.lO ! lfP _. todo o territorio nacional 


Trlme.lr~ lô:>Oü\l I' O Paquete -Carl Hcepcke' dia 1 Paquete «Max' Paquete - Max. . 


, .lnM éM;OtlO j' e cargas. I T'''l1sporte úe cargas I Transporle de cargas. _II·'1 
ADl1uuciOI medltmte cOD' r~dn _.0J uAnna» • 8 	 e. Succursal DO Urugully, Reguléldore:1 de avarlaa e Repre

. -Cal Hcepckc. » 16 dias 7 e ~2 dias 2 e 17 lIeD!aDle$ Das prlllclpals cIdades da Amerlca, 
Europll! e Afrlco.

.I. -Anna.» 23 	 _ 

o. 3~!~~:,!,\~;'t~~, '~~IS~:;~;"" Ie Saída á I hora da madrugada_ 	 -1 
Ci Embarque do Srs. passagei- Saidas ás 1~ horas p. m'l Saidas á 1 hora da _ 


" dlrecç.l\o nlo 80 r""p(,nsl\uu:.,. IG ros até ás 22 horas das ves- madrugada. • 
 Agentes em florianopolispeIO-.;Ü:~I~·II;i-:~t~~:. n,,. 9 peras das saídas. • 
' ~_~ Ordens de embarques até ;is IOrdens de embarques alé IOrdens de embarques até • CA M P O S L O BO & C.-.. I
~ 12 horas das vesperas das ás 12 horas. ás 12 das vesperas • 

saidas. das saídas. RUA FElIPPE SCHMIDT N. 39 

Cumprindo uma : ..... _._-- ---_.... .. .. . - --.-_. ---- I Caixa pos!a!!9-Telephone W83-End. T!!• •ALLlANt:A- I 

: Observações: ~~e~~S~!Jí~~t~e~~~e~~~r~g~;' dne
oa~~~:;fá~ri~e ~accT::: Escriptorios em Itajahy, Laguna epromessa 	 =1 I

@ E' expressamente prohibida a acquisição de passagens a bordo dos vapores.
! «R ita MJr~:~. o movimenlo de passageiros e cargas é feito pelo trapiche sito ' 12_p~lumenau. Sub-Agente em Lages

Damos publicidade. pelo inlerli.

lU! que púti" tevft!6~üiür Viii a mul~ 
; Para mais ~;~;~~~ N~~i~;;al de Navegação Hcepcke -II=~~~~~~~~~~~~~~~~~-'!"~~ ~~~t!~:6~r:~d~e~~~e~r~ C~W~~D~~ 

Freila., IIdvogodo no Rio de Ja· • 	 á rua Conselheiro Mafra n.' 30. • 
nelro: 

•Venbo com a p,esentc cumprir 
uma prome.tia que é a dh·ul~ ,.çIiG • ...~.@~O••aJ;.;;,"',~,:;}$fâ)@~~~@@Of1l® t2f.f1;)~~~~.é!I~Q~a\; 
do melo pelo qunl me 80rel de --- ---	 ..-;-:--------- 
horrlvel. solfrlmeulo. do estou:.go. 

I"aço-ü unicamenle com o iühhtü 	 Um. criança hydrophoba 
de ser uUI és pe'S08S que soflrem 	 Rio, (P. C.) - A 23 de No
do me.mo mal. lia muiw que era 	 vembro do IInno findo apreconhecido em Célt;8 como dtent · 
do 81lparêiho dl[(e.livo: -EUa f!>f!re sentou-se no Instituto PlIsteur 
mutt~. do eston.wg:o~. dizia ruillh fl. o menino Agollldo, declaraodo 
~eDhor8 penrtliz:i da. ter sido mordido por um cão 

IJidrophobo, em sua resideo
cia. 

Os medicos do Instituto exa
minaram-no cuidadosamente 
e applicllram·lhe a vaccina 
anti-rabiclI, recommendando
lhe que voltasse para com
pletar o tratamento. 

Por ignorancia ou imprevi
dência dos pais, sentindo-se 
melllM, o menino não mais 
compareceu ao Instituto Pas
teur para fazer o tratamento, 
como lhe fôra recommendado. 
Agora, decorridos dois meses 
e dias, o infeliz menino ma
nifestou 8ym~tO!!les de raiva! 

AUGMENTEM SUAS E não haverá mais remédioI
para o pobre garoto!VENDAS ENVIANDO 

DR. CARLOS DE FREITAS: AS ENCOMMENDAS URGENTES Antenor Morais II;.::~~~~~~;;;:;;;;;;;;;,,;;.;...:.:.::;.;;::~ 
De lacto, vivia cm cODstante re

g!mc: qu ·. lquer lllimenlo mais forte Ci rurgião-dentistl/)rovocavll-me dlsprpsla.,!eix~vl1·me

indlspo810, s~nlind" Uill peso boro Trabalhos modernissi 
vi. COMDOIlrlvel na Mcca 110 eHlon"go. um. 	 mos. Pontes e dentaduras
Jl%ia losupporlavel. anatomicas, em todos os Cré~ito Mutuo Pfe~ialE de certo ponlo em dlanle o. materiais adoptados.males .e nggravliram lunlo que Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 ................
.XA ~...................
me fizeram pen.llr titê que tlnbo 	 HORARIO:Carlos Hoepcke S.A. Rua Conseulcere. no eslomago. E oBo duvlao 	 Das H ás 11 t' das 15 
multo de que marcullva ~Ji'" a ui· lheiro Mafra 35 Teleph. 1500 ás 18 horas. cera, poi8 jll-llnb. Ieito II SC. de In 
DumerOR e8peclflcoo, Inullhncntp. O I------------------_._-- --_.. _---_._--_.__..._--- -- - Rua P. Miguelinho,6 C'lube de sorteios em 
mal .ggr"va·~e c.da vez mais: 101 
quando tive, de um médico amlll", 
(J CODllelbo de experimentar o EU-	 71 v-19 mercadorias~gOc~~r;;I~e~~:!~3,0a~~~~~o~ 1..---------------- Dando dinheiro aos 
~:;:g:.ran:,~~~~a~8~er:.!~sD~es:~: Inaugurou-se no dia 26 a pobres 
ranjol gastro-lntestlnal. Iara", de- S. Paulo, (P.C.) - O sr. José 
aappareceDdo, e, agora. dilpol8 de Sampaio Moreira, num gestoEmpresa V."atCo Athero.no 
~~sr~~1~~m:~::~u:~~I~~ar qUl' Ja dlgoo de ser imitado Dor ou-

Para quem 80llreu anDOS segul- tras pessoas igualmente ge

~:dgo:~e:óré d:tU~~lbll~fJad:.e:~ Serviço pontual e seguro de ~:fl~~~"dO:~~~: d~el0:~;~ 4~e f!V!f!iro
:'0J:'::::!f?~:I~:e ~:u~~ou~t!e8~ passageiros. cargas e encommendas. á Assisteocia Vicentlna aos 
ElIxir Cfntra de Puchury. Foi mel- Mendigos. Essa Importancla 
mo nma prompssa que fiz. E' um SAlDAS-de FlorianopoJis para Blumenal1 e vice foi offerecida por intermedlo Anno Novo••• Nova Sorte••• ..nto remedlo, que laz realmeDte versa, todos os dias, ás 7 boras. do dr. Braullo de Mendonça 
:::r::I,I~:~:8n~:ta:e:Joe:t~~~~· Filho, director do Gabinete 

Ahl fica, Ir. redactor, esse atles· Para mais informações, dirigir-se ao escriptorio de Investigações, incansavel 
~~~I~:rm::~ ~~t~e~~i9~~eh~~~~ 59:1 da Empresa á Rua Conselbeiro Mafra, 2~._35 ~~O~~~\~~dd:.q:~~af~~s!~~:~:~ 
Dldade IOlftedora.. 1~=ª§:===:=;:===========~~~;lá sua dlrectorla. 6:000$000I. 	 O sr. Fernando Guedes Gal 

vão, conbecedc.r da obra 

admiravel que está sendo 

realizada pela Assistenci8
Dr. Joaquim Madeira Neves 

Dr. Augusto de Medico - Oculista Vicentlna aos Mendigos, lam Muitos outros 
bem fez donativos de igual

Peula Pormado pela Faculdade d. Medlcloa da Uolverahlade 

I
importancia, Isto é, de . . . • 


do RIo de Jaoelro 
 premlos menores10:000$000, pl\ra o mesmo fim. 
MEDICO Tralameolo cllolco e olrurlllco de lodall as molullaa 

doa olbol I Negocio deocCãsiAo- ..... l1li IUHru Cura0 de aperfelçoameolO oa especialidade, com o dr. Vende-se bem montada e Formid.vel... Flnt.utico...Putu Paulo Filho, DO Serviço do Prof. David SlIoaoo, DO HOI afreguesada Padaria, com- ....... - pllal dll Fundilçiio Ooffr'e-Ou1ole do Rio de Janeiro máchlnas movidas á electri 

CONSIJLTORJO Complelll IIPpar~lbllllem pllr. exames de lua especialidade cidade, bOa casa de mora


Rua Victor Melrelltl 11 . 26 Eleclrlcldade Médica, Cllolca Oeral 
 dia e bOa pastagenll para a· 
nlmals. Tratar com o seu .. 10 1/2 e da 2 as 4 hora CODllollas dlarlameDle dai 16 611 li proprletarlo, Joio Meira, áTel: lO CONSULTORIO Rua Joio PIDlo 7 lob. TeIepb. UIi6 ' rüa ,Delminda Silveira D. 243.Raldtacla: Vlecoade Oaro RESlDENdIA: Rua TeJltllte Bllftlrl ~7 TBLIPB, 1.1 nelltà cldade~ 
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o ESTADO, 4 de Fevereiro de 1939 _ 

II Vida SocIal I 
COM Annivenarlos 

I 
Passa, hoje. o natallcio do nosso 

dlstlncto conlarraneo sr. major Eduar
do OUo Hom. chefe da antiga e 
conceituada firma que tem o seu ! 

nome 
- Faz annos, hoje, o sr. major 

Leopoldo Dlnlz. 
- Decorre, hoje. a data annlver

saria do sr. Arnaldo Cuneo, concel 
luado clrurglao·denllsta. 

I 

FAZEM ANNOS HOJE : 
Sras.: Dorvalina Goularl, viuva Ali

ce da Cosia Vaz, Clara Cardoso. 
Jandyra Dlnlz e Eisa Rosa Cunha. 

Srllas.: Braullna Rocha e Cel!a 
Riiia. 

Sr.: Verglllo de Mello Gouveia. 

Clubes 
A's 21 horas de hoje o lImoense " 

Esporte Clube realiza um grande 
baile carnavalesco, para o qual re · 
cebemos gentil convile. 

Visitas 
Somos mullo agradecidos á vislla 

1 \ 1 j;lIt lllllfJYl'l (. nIH t'f llp:.II !' lI ;'i o f'xpc')" iuu'lI ta lisa r 05 I r":; - gentilissima com que nos distingui·
( I dr "" " ,:1;11. ~ :011:';1'1'\ 1'-1) I J~'nl , ti l; a7olina \ t lanlic, '/ \Ilnnt it.' ram os srs. Renê Barreau, Joseph • 
!j(lr l a ll ltt, 1'011':1 ('\"i lar a "IJ:l df' " . \1 ,,101' t ' il (' 11 :--:' f' I'\' i l~ IJ \llanti c.' Iacquinot e Alfredo Hablllzel, res

pêctivamente, agenle da (Ia. Air .... pn' lIl ;d ! l l'a . ~i I) ": 1'  ri" Lllhri (i c:u:i'io T f'I '11T1'j('a? Fac,:a !Fr~nce em Curitiba, chefe do campQ"', 11 1(' :1 11' ('uOI a kil ll IIUla (' x l lC'ri(:ut'i a df' ;', m~z(' ~ e o da mesma Companhia, no Campeche,
HI"! 1': 1).: C '~ l1 Ip I!' :I ( ;;t/.( ,!illa \ t l: lt ll it ' ~r. \"~l l '(1 a clirrf!f(·n..'u. .. I 'san e soclo da firma & Cla.,Riggenbach 

t ) ti 1"f ' lldi ll l ~' FlI n qlH' 4} do li:' I rp~ 4 fi ~r. l e ..i, I nda~ ~9 acluais agentes da Alr France nesta 
\1 1:w ti, ' .\II:! ( )!' (Jil dft , pOl'qW! ,'mlt:q!f'n, junl a:,) dllma yez . ,. praça._____ 00 _ _ _ _ 

A engraçada res· 
posta de Gayda 

Roma, 3 (U, P.) 
Respondendo ãs palavras 
do preSidente Roolevelt, 
o jornalista Gaydl e.cre· 
ve: «As fronteiras de
fensivas da lIalia e Ale
manha estão no canal do 
Panamá" 

D~}!~:!ü~:;~~~~;~~~~~::'- -I' --Ul-ti~;~ora esnortiva I ;.h~~~~~~ZA~=~~ 
OLHOS, NARIZ, GARGANTA e OUVIDOS I' 

Na Ellcola de Commércio, Consultorio: Rua Trajano, IR Uma congestão pulmo - _ 
acham·se abertas, das 17 ás Diariamente das 10 ás 12 e das 4 ás 6 horas nar matou o carrasco 
19 horas, até o dia 28 do cor- '--:'4"::"3----------------;V~-~il--:: Avahy X Cip .me Barcellos, director de e8- official da França 
rente mês. ás matrículas nos --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-__________;.-;;;-;.-;;-;;-;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. I Iportes do Amarica. 
curso de Admissão, Pro!le- :" Está despertando grande Annuncia·sl' que será o se-I Paris, 3 (u.r.) - FalleceuII 

deuUco e Perito· Contador, de I Iíntel'êsse e desusado enthu· gulnte o «onze» local para o ontem, aos 75 annos .de ida· 
conlormidade com o decreto slasmo a sensacional peleja l.iõgo com os bandeirantes: de, o sr. Anatole Deibler, 
ieõerlli u." 20.iZ,fi. \lê 30 \lêl' que será realizada amanbã Tbadeu, Domingos, FlorindO, carrasco oHicial da l"rança. 
Junho de 1931. na cidade de ltajaby, entre AUoDsinho, Og, Canall, Sá, 

As Inscripções 80S exames 8S turmas representativas dos Romeu. I.eonidas, Peracio e Paris, 3 (U.P.) - A morte 
de admissão ao 1.0 anno do Clubes Avaby e Cip. Carreir(l. do sr. Deibler, cllrrssco oHi· 

~,::sE8::lt:~~:~iC~e~:b~~~', Representante: A. Gonçalves Santos & Cia. ba~c~~~e~~:~h:.v~~~rn~oer~~ Insaciaveis.,. ~~~iã~Oi p~~~~~ar~ ~:~II~~~ 
ás mesmas horas, até 2ú do da mo.nhã, assim constituida: Rio 4 _ Os jogadores Wal- de um resfriatlo apanhado 
corrente mes. 52 30v.-3 presid~Dte, .Walter J.a",r{e; SR- demar, Valido e Gonsalez, exi quando desci.a as escadas do 

--..,,------, ----------,---- --;-- cretárlO, Euclydes . l' ernan· gem, respectivamente, 50, 30 e Metro, em Samt-Cloud. 
O constructor João Baplis· Quem achou? A reforma do Jnshtuto des; e jogadores: Wllain, .Ioel 80 contos, para renovarem seus F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ta Berreta foi autorizado a . ! dos Bancarios IArnaldo, Diamantino, Damia· conlractos com o Flamengo. -~ID-
demolir e reconstruir a"pa- A quem achou uma cartel , Rio, 3 - O ministro do Tra., ni, Borba, P.ro<:oplo, Berreta, - 1versoes 

rede late!al do predlo n 40 ra preta ~ontendo 200$000, balho recebeu ontem, em seu Galego, PerlqUlt?, Azevedo, Campeonato Sul-Ame. 

da rua 28 de Setembro. roga·se o lavor de entregá' gabinete, li commissão incum. Nlzeta, For!leroh. Saul, Man· ricano de Natação ___ 


. . " Ia ao sr.•1. ~an.toll, no I. A. P. bida de elaborar a refórma di co e Sapmho. RIO, " _ A C. B. D. está (ELLE"
No dia 6 do corren:e mes, dos . Industnanos, que será do Instituto dos Bancarios. . - . desenvolvendo grandes es. ( ••• 


ás 11 horas, no trap~che da gratificado. A commissúo fez entrega ao Cariocas X Paulistas fOI' 08 no sentido de que o _ 

Atrandega. será vendida, em 55 __~ ministro do ante-projecto, dano Rio, 4 _ O primeiro em- Ca~peonato Sul· Americano ClSou" d ou, ~ntll" t'O~" 

leilão, no estado em que se do assim por terminada a bate entre as selecções ca· d N t il j 11 d SOU"II um OI ml" ,en' en .,

acba e a quem maior lance 442:728$130, sendo arrecadada sua missão , O titular da pas- rioca e paulista, em dispu- e t a aç I~'I se a rea za o ,olteirõe, d .• H~l1yw~o.~ . Um 

o(lerecer, a lanchl!- a ga~o· 39~ :0~2~85? e por arrecadar ta do Trabalho, ao recebê· lo, ta da final do Campeonato nes a cap a . ClSlm.nto ,nl.hz. hl JI .1
IIna daquells ~ep~rtlção,. de· 49?1.1$300~ despesa paga . . . agradeceu aos membros da Brasileiro, terá logar em a gunllnnol, co!" Thel~. R.y., 

nominada «EpltaclO Pessoa». 36,;".108$1)<> e por. pagar ' . . , commissão o es(õl'ço e a de. noite de quarta (eira, n!::sta Campeonato bahíano p.r.c. que tlnh~ I".d~~. 


- t:/ .45$100. A receita prevista dicação que todos manifesta. capital lU. c.beç. qUlllqu.r Id••• 

Para reger a escola muni- foi de 3\0:000$000. Os saldos ram na elaboração daquelle' RIO. 4 - F.mbarca amanhã de nOVOl, lutulol rom.nCIf, 


clpal da sé~e do district<,' de n~ banco, corre e intenden· trabalho, accentuando que de avião para a capital ba- M." no di••m qUI, che' 

Ratones, 101 nomeada Edlth O1as attingem o. t.otal de '.' . tem a certeza de que elle ~ará X P~rnam~u~o . ~lan;~rore~~:ht~!~s jU~1u~:), g.dl d. Ingl.tolll, ~ppar.c.u 

da Cunha Luz. 66:525$095. A d~vlda passiva corresponderá perleitamente RIO 4 - Reahza-se hOJe. a nul· que vai arbitrar a pelêja de- .m H~lIywoodl·nlto ~Eli·: 


. . flutuante foi exbncta . ás aspirações da classe dos te, no campo do Amema, a cislva do campeonato da- ., CO"., mu rim, • 
O sr. prefeito de Floriano· - bancarios I . . t I I cc ' encontrou'. clSu.lm.nt, nlllll 

Poli8 decretou que, a partir O director do Serviço de E. ' pe eJa amls osa en re os se e I quelle Estado, entre as tu r- ;Inl.r:, .u. fortuito .til. 
R onados paráense c pernambuca- mas do Babia e GaUcla. f d ' 1 


:ro:'~d~~lrf~;:e:~e~Ji~icfJ~~ ~~~OF~\~O, ~~~:'m~;i~\:hU!o TI~~: ~tS4 ltJIl @i;V no, ~:~~~:g::~::" nu:••~~':n:~ 

com o lim de constitulrem nistro da Agriculiura que o tc-~ . C . i ã t No campo da L. F. F . do," perennid.d •... ~ . .r.cí
renda não terão direito á chnico Evaristo de Campos con· Somol muilo Igrod.cidol lO .,. r~se na Irecç o e- Realizar·se-á, amanbã, á prOCI ItI••cçio loi i.._di.· 

isenção con8tante do art. 9° c1uiu a missão recehida junta- Aurino So.r" , dir.ctor di .Notí china da selecção ca· tarde, no campo da L. F. F. I., S.ir.m IÓ', muit.., mui
da resolução n.· 49, de 28 mente com os representantes da ci.", p.lo phonogrlmm., qUI nOI rioca um lestival esportivo· infantil, 1., VOZ.'. Inl., quo • rlpOl
de Dezembro de 1935. producção e da indtlslrla madei- .nderlçou ontem, convid.ndo·nol Rio, 4. - O sr . Hilton San· patrocinado pelos srs, dr. t.g.m mex.riquoir. d.,cobri, · 


reira do Rio Grande do Sul,. lISililr , amanhã, é inaugu!açio tos pediu demissão de techni· Cornelio Fagnndes e dr. Os· " o I'U I.g,êdo, 

Eunice Schielfler [oi inte· Paraná e Santa Catharina para d. novo míchinl imprlllO,. di ' co do seleccionado carioca, cal' Bottaro e Aldo Luz, e no Alin.I, Clltl ...nhi, o ,ym' 


rlnamente nomeada dacty· estabelecer as bases de padro· qu.lI. mltutino ;oinvill.nl'. sendo substituido pelo sr. Jay" qual tomarão parte os seguin· pathlclllimo plr C".V.·I', 

Jógrapb8\ de 3." cla88e da DI· nizaçllo do pinho destinado á ------.- .---.---. -.- .--........... - --.-.-------- tes quadr08 futebolisUcos: com mulÚl discr.çio, .m c. 
rectorla do Interior e Justiça. exportação. Guarany X !2 de Agosto, Ti- li d. "". Alvin W.lng.nl, 


As reuniões foram realizadas ~ radentes X Bocayuva, e Fia· no .I.g.nt. 1:.11110 d. S.nl. 

O presidente da República em Curitiba, tendo sido exami· / mengo X Botarogo. Bllbor•. 


decidiu que 08 papéis des· nados entre outros ponlos os E M'AIJA Preços: crianças 1$500 ~ Mil, quom , _.11•• 7 EI
tlnados a instruir processos seguinles: caracterização dos tres XPERIMENTE ESTE OLEO vrv. adult081$OOO. I. ch.m.-•• ,lmpl.....nl. Ro
concernentes ao serviço mi · typos·fundamentais dos padrOes, S uper R eFinado! Mai, Puro I FI, n.ld Colm.n. Conh.c.m 7 

litar ficam isentos de qual ... especificação das tolerancias; as mAyonezcs e 1111 rrltura. ficarem - - --..---- ..----..---- ~• • 
quer 8éllo, devendo 8er re · bitolagem e fiscalização porlua· m.i, •• boro.... Dur. ma i, - ~ (INE ODEON - A's 17, 19 e 
vogada qualquer dl8posição ria. m.i. economito I ... ~ .... L ~ .... T..... ... 20.30 horas, «Oleo para as lampa
eBtadual que determine e81e Quanto á indúslria lIorestlll .. Q ~ JIlI ~ ~.l1l das da China". 
onus nOIl alludidoB papéis. do pinho o ministro da Agricul- .1I.IOIlNGA/>IJUc1oIUCJOIUL (lHE REX - A's 19.30 horaç, 

lura resolveu Incumbir o servl- ...O••G.ND.......IG"...n... I jornal, 3 desenhos e «Batalha em 
O exerclcio financeiro de ço florestal das providências .... _ segrêdo»....17.ea.._...... 

1938, do municlplo de Ca- necessarias para acautelar o .......... I-HOI·L PAULO I (lHE IMPERIAL - A's 17,19 e 

'nolllhas foi encerrado com o palrlmonlo representado por es" A_ .. Iran. 117 .Ç.I.. 20,30 horas, -Teslemunha lnesper.
..egulnte rllnUado: Receita . 11 riqueza. . ~ da•.IM • ft_. _.- .110 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:W.lng.nl
http:oinvill.nl
http:clSu.lm.nt
http:t'fllp:.II



