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IN'llA bastante já tem gastado 11 Imprensa a o 	 ,- l!Jrespeito do typo padrão de uniformes para 
os collegiais de todo o pais, e cujo m?dê}o

basico está sendo elaborado por uma commlssao 
simultaneamente orientada pelos ministerios da Edu
cação e da Guerra. . 

De nossa parte, con[essamos lisamente ignorar SI 
a dita commissão já chegou a estabelecer o figurino
definitivG !leio qual se reger!i.o os uniformes dos o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA 	 CATHARINA a!umnos elas escolas brasileiras e si devem ser entre 
estas incluidas as escolas primárias dos diversos 

Director·gerente: Altino Flores Estados. 
Seja lá como fôr, a commissão, inspirada nas 

altas espheras ministeriais, deve ter tido em vista 
ANNO XXIV ___I____Floriano~~lis -- Quint~-feira, 23 de Fevereiro de 1939 I N. 	 7597 que um dos principais pontos, em questão d~ .uni

forme escolar, ê a modicidade do preço acqUlsltlvo
do material ou materiais nelle empregados, sobretudo, 
em se tratando de escolas públicas elementares. 

Regra geral, essas escolas são frequentadas, na';-!4.~t1,(~IIA paz por meio . __ IA prage~ds~n~:qUitos sua maioria, por crianças parcamente favore()i~atl 
pela fortuna. Seria, pois, lamentavel que a alludlda1 _ 	 - .... . da rellqlaol SANTOS, (P. C.) - Voliall commissào, centralizada no ambiente da Capital Fe- I 
deral, perdesse de vista o nivel de vida dos de~!,is

- ~~Er::aq~e ;!i:~~0~t~:~01~8 rincões do país, onde ás vezes se encontram famlhas I
OS LEÕES QUE NAO uos. Nova York, 22. - 0 reverendo Robert Gan- santenses martyrlzadoBcomo que não mandam os filhos á escola por até lhes fal

TAM DE MOSICA... - Em Lon- nox, presidente da Universidade de Fordh~n. se acha0:: pelos mosquitos de tarem roupas convenientes ... 
dres 101 celebrado o jubileu annunciou que esse estabelecimel)to superior toda li esp~cie, que no mo· Um matutino noticiava há poucos dias: cO novo 
do fc.m060 director de Of· de ensino realizará no mês de Abril o con- menlo dommam a cidade, em typo de uniforme escolar não entrará em vigor já, 

poiS depende ainda de os ministros da Educação ef~~J~ra'6iJ~r ~~I~~~lidOwo~~Ó gresso de políti~~ externa. . ~~:~ti\~~ndc~~~~ ~~~n:~~~B~~ oplni!i.o sôbre o parecer apresenda Guerra darem
Queen's Hall um busto do . Devem partlclp~r dos trabalho~ da reUnião Rockreller tomou conta: do tado pela respectiva commlssão·. 
grande artista eminentes personalidades sul· americanas. serviço que vinha sendo feio Em visto disso, seria da maxima conveniencia 

Sir Henry é o mais bondo- Um dos themas a serem discutidos é o to pelo Estado. (e urgencia) que o nosso Departamento de Educação 
so dos homens, porém, ell) que se refere «á realização, nas Americas, da As.condições topographic~s determinasse aos dirigentes da8 várias ca8as de ensmo 

público que, no acto da matricula para o presente~~~~~ ~c~~:!~~\~.~~.iara~mi~:: unidade em pról da paz por meio da religião». ~aerc~~:!e cdo~~~~~~~!l~~~~:~ anno lectivo, não impusessem aos pais dos alumnos 
tuta e ir embora com uma! cial, para a propria garantia a obrigação de fazerem fardamentos para os mesmos, 

até que o tal uniforme padrão, que no Rio de Janeirofúria diglla de um sopl·o.no. t' Dr. AIm:lnl'_o Tavares _ DUlIloOS. 8"0IZ. URRUR8111 sanitaria de S. Paulo.O incidente se desenrolou no U n n" Foi meditando nesse ponto há tanto tempo está sendo estudado, viesse a ser 
Hollywood Bowl, encatandor I Cirurgião-Especialista Assistente do prol. Sanson capital, que o actual directol' definitivamente conhecido, bem como a extensão d.a 

sua obrigatoriedade. Isso porque bem pouc,?s pais~:~~~leca~[I~na~~t~'~:\e Pe!~~ j Consultas d.s10 ía12 • d.s16 ís 18 - Joio Pinto, 7 sob. - T.1. 1456 i~th~~r~i~s~a d:ilh~~I:~::, :~~ teriam recursos sumcientes para gastar em uOlformes 
Vil a música em condi\'ões I vimentando uma turma de que, fatalmente, em breve, hão de 8er substituidos 
ideais. Era uma quente noi· F _ 100 homens, para fazer lim- por outroll. 
te do mês de Junho. (;he· A rança nao mais peza geral nas valla8 e ala
gado o momento, sir Henry gados, ao mesmo tempo que ~~~:::::::::::~~~~~~~~~~~::~:::: 
levantou a batuta para nni confl--a em affl-rmaço-es realiza a petrolização de8ses ••••••••••••••••••••••••• mar 08 primeiros acórdes logares, para exterminar as 
da «Quinta Symphonia», de b . larvas de mosquitos. • • 

lleethoven. ver alS 	 : I ~ 11111 : I.~ * :j .::,.~,.._,..'Com essa providência, a Si.• 	 . .....Na primeira l'ila estavam , _ . tuação tende a melhorar, den-	 ;
collocados 08 membros de N.,va \ ork; 22 (y: A.) ~ rtuaçao ~ctual nllo pode ser p~s- tro em breve, voltando o san
uma associação conhecida «A .I ranç a nao tem . mals con!I-lt~ em parallel o c~m a ~ue eXls- tense a usufrnlr o sossêgo a • • . 
pelo nome d~, «Os Leões», ança1 em áfhrmaçue,s verbaiS" lia a nt~s de (~~n~ch,. VIS~O qu.e que tem direito, bastando 

dlls diasem a~e c ltr~- rectamente formuladas a senegalesco que - """ ".' .::: 
lOI! Angele8. Em plena svm· mcso a prop051to da occupação, l'ran~a.» . . tem feito. 
phónia, accendeu-se dI" re . p~las - tropas fra.ncesas, da zona O jOrnal adverte ,em segUida ---- ---- - 
pente 11m grande leão ele- situada ?ntre Djlbult e a Ery ' qu~ a F~ança e a ~rã-Bretanha EstAs triste, mllD am/)rl
ctrlco na collina situada a - lI.rca, estao. I:oje em milito melhore.s Tens broncbltet Morre diariamente grande 

que realizavamuma suas reuniõesnesses !lIst,a po«seg~tndohltco does«Ncrelew \e o,ork. 11- se trata de relvlndlcacontçoesra di para atormentá·lo,co, O calor e não pou- .:::- i- , -_ ._I EDxEISTSyE~PIHNloLI~TlUICNTODSOi:"
trás da orchestra e ant'io .y\gora tem a palavra o sr. condlçues de assegurar a Unl- D (" t 	 número de sypbiliticos 
com a maior de~co~side;'a: Mu ssolini> - ac rescenta o ar· dade de acção ::li1itar do que d lia com osse 	 P b t hT 
"iio pela música e seus ';:-.:e- ticul is la, o qual frisa que a si- . no momento da crise tcheca. K' lei de Nosso S8Dbor, 	 ara com a er a syp 1 IS 
>,~. 	 .,\ ( I "OlTRITOS!E'. é um dever imperioso • 
cutantes, «Os. Leiies» come- Dois irmãos septuage I Máchina de escrever \lU e la va o " . • usar o • 

~~:~:llea J~,g~soc~:g~~dOall~ nanos que morrem no ~' pela phonação, desco-- Foi preferidO o syste· -: I ~ - '~.•' : "__.I	 li t:~-41 : - ~ ~ '! .: 
gmentando pouco 11 pou'co o m~smo dia e quase be~ta por mo~esto ma francês - A ._ 

.~ : tom, até que os rugidos se li - a mesma hora pintor de Minas 
zeram ensurdecedores. RIO MAIOR, Portugal (Via Gerais LONDRES, (V. A.) - O «Dai- • 10 .11 DE IIITE DIAS IeTA.SE • 
l;e~~Ç~:n~yO!~~s~e;~J)er~ ~ I'á~~ ~~r:r~~ , ti; 7§8~~~~~~~oJol~~ i Bello Horizonte, (P. C.) _ gO:~~~h~:» ~~~~~~t~1 q~ir~ • 1°-O IIIDgue limpo de Impureza8 e bem eetar geral. • 
desconcertado. Então, como gar do Cidral, e o seu irmão, lTelegrammas de Dôres do Cam- ways» decidiu que seus pilo- • 2°-Dell&ppareclmeoto de maoJreetaçõea cutaoea8 de • 
OI rugidos se faziam mais tambem de nome José Duar- ;po dão conta da existencia, ali, tos deverão estudar em Tro-. or'ge~0~8~:~~j.ectmento completo do RHEUMATISIIO, • 
intensos, sir Henry acari· te, de 70 annos, da Canicei-; de um pintor de nome Mario yes o methodo francês que. dores :.~~~::::~:e~r.::~o d:a!U~:nl'le~~~~:' .yphllitIca8 • 
clou nervosamente a barba ra. Morre1'8m no mesmo dia Moura, que dizem ter descober· permitte dirigir 08 apparelhos,. e de todos OI IncommodoB de 'undo BypblllUco. • 

~O~~!~I,dl!p!~ti~i. f~~~I~~~e~~~ ~e~ldag~vtdoW:::::;re htii';~d~~ Itl~á~hi~l~O~~ c~~re~~:líe~~:~n~flO~ ~e:ey;~~bi~igas~~o .a menos de. XIR 9~~-;;~ :f'a"~~~~B~~~r:O I:t~~:,n~u'l::el~~u~~l~.o EU· • 
para o hotel Niío houve meio P0l' grande amizade, a cir nação. Segundo declarou o re· A companhia declara que. de e8:;:"~ftB:!"':,"d~:~i~o~u..e.f:~;:pe~~~:~~~~18g~~OBPltall, • 
de fazê'lo voltar. cunstáncin curiosa e fara feri.lo inventor, a sua máchina, esse mpthodo é .menos com· • VIDROS DUPLOS _ Já se encontram á ven- • 

- loi, natul'almente, muito com· que está sendo aperfeiçoada, é plicado do que O dispendioso. da contendo o dobro do liquido e custando me- • 
_ cgt?rfo~~Ik~ n~ti~i~,'\~a~I!. mentada. de tat modo ulil, que mesmo systema alemão «Lorenz», ge-. nos 20% que dois vidros pequeno8. • 
mittlda pela Imperial Airways, rém não havia sido observa- ~~d~~I:~P~~~~:~~~ ~e~ae;'h O~:~:~~ ~Afee~\~I:i~a~~.:: q:eeg~~!ne;~ ••••••••••••••••••••••••• 

~N~~!~r~~~ J! ;i~~:~t~ei~~~~~a ?~~to ~e;a~~:~ n~~ns:r~~~di\l~~ I~~____---~~~~--- C,da casa uma fortaleza e c.d. 
avião que começava 11 decol- - I ' 	 II 
lar com o apparêlho nas á· PARA MEDIR O PERFUME Dr João de ArauJ·o OLHOS, OUVIDOS, coração um calte o 
guas de Port B.ell, sôbl'e o DAS FLORES -.Annuucia·sc. que • -NARIZ GARGANTA MADRlD,22 (U. P.) - O matutino cAdelante., lIne 
lago Victória, VIU que, a uns em uma expOSição de horhcul- • se edita em Valencia, alfirma em editorial que «so . appro
40 metros atrás delle, um cro· tura, a realiza~- se proximamcn Especi.li.t. 00 C.n!to d. S.úd. - A..ial.n!. d. pIaI. S.nlon xlma a hora em que as tropa8 leais terilo que provar n 
~~~~~_~~I~va~~f: 3~g~!, ~: . :~on~l;~a~~~;í t~:::r:e:II~n~~t~rnd ~ I Consultas dlarlas das 4 as 6 1/2-- Rua Vtctor MelreJles, 24-Tel. 1447 sua fé na victória-, e accrescenta: 

tro sObre a 8uperficie. perfume da~ 1.lôres. . • tamente'~scg::~nddOdoinf~r:~lt~ p~~~~a~r~~~~:ti~o~e;~~i~
Tratava·se de um exem~lar Nada nms Immalenal q ll~ o 6 annos caml- ICarne verde a concentração de fôrça. Esperava o inimigo que, com a 

joven de 'Cro~odlll~d 0110 - aroma das. rosas ?1I ~as Viole· I 1$600 e 1$700 desventura da Catalunha fôs8emos facilmente vencidos; 
tlcns>, que media d018 metros tas. To~avla, .a sClencla ent;ol!- nhando a ; mas, diante da nossa fôrça de vontade, quer agora vencer 
e setenta de comp~imento e troll mel? de. hxar os seus IIml, pe Passo Fundo, (P.C.) - O sr. em Valencia. Póde ser que, diante disso, sejam travados 
que havia consegUido es?a· te_s. Basta collocar lima pét~la Lisboa, 22 _ (Via nérea)- Al'thur Ferreira Filho, prefei- sôbre o nOS80 5610 combates que decidirão a guerra. O 
par á vigilancia do sf!rvlço s obr~ lima placa de merCllno, Inrormam de Lourenço Mar- to municipal, de acôrdo com inimigo tem pressa de saltar o mai8 breve possivel sObre 
~:v~~::d:~ encarregado de previamente recoberta .de talco. ques, que clJegon ali o antl- o c,?ntracto firmado entre a a sua prêsa. Diante de tal sltuaçilo, cada cidadão de Va

arredores no .~o- Ao cabo de al g~ns Imnlltos, o go soldado negro Saesa Unhi- MUOlclpalldade e o dr. Anto- leneia tem que ser um herói, cada casa uma fortaleza e 
:'ri:.t~edaevPlartlda dos aVlOe8, tal~o, sob o .effelto do ~erfllme, assi , que tomou parte nas nlo Blttencourt Azambuja, pa· cada coração um castello. Como a vlctória repreaenta 

tar o .choque com rellra·se .e so r~sta medir o ~s· campanhas, no norte de Mo. ra a exploração do forneci- não sómente o n06SO futuro, ma8, tambem, o da nossa pa
qualqner crocodIlo fluctuan· paço, aSSllll vazIo para ~preCI.ar çambique, Angola e na Guiné. mento de carne ver~e á po- tria, havemos de vencer ,» 

te. ._ o g~au de perfume da lIor. Nilo Maior campanha, sero dú- pulação, acaba de baixar de-1-------.------:--------- 

Até agora eram ~onhecldos sera estranho que,. dentro. de vida [oi a ue terminou a o- ereto fixando em 1$600 e Os presos dormem no Opção de 
~:I!~!OsSeextraordmari08 dos poucu, as ros~s selam vendidas ra: ~ traves~ia sempre a té I$700, respectivamente, o:pre- . d nacionalidade 

pos celaceos, po· por SU3 quanhdade de perfume. 	 do continente ~egro, do Bal~ ço da carne de ~rimeira e Cimento uro 
lundo, em Angola, ao Magus- segunda, devendo vigorar es- Porto Alegre, 22 - Inror· Porto Alegr.e, 22.-Perante 
to, no que gastou nada me- sa tabella durante tres meses, mam de Cachoeira encon- o interVlmíor federal assignou-I nos do que seis ann08 acom- a contar de I' de.Março pro· trarem·se, actualmente, re- o ter_llIo de opção de nacio
panhado por Bua mulher e ximo. colhld08 á cadela civil dall nalidade brasileira o enge
por uma filha R d ·d - d 29 presos respondendO a pro- nheiro Manoel Teixeira de 

DEPOSITO E SERRARIA DE LEN HA . , e U~l a a raç~o e cesso pOI' dellctos de vária Aragão, filho de paI braslIei
~onum~nto a mem6 PC;XO em Madrid nat~rega. . ro e na8cldo em Portuial. 

--- DE -- na de )oven aviador .Madrld, 22. (U.P.) - O go· E, no entanto, verdadeira· Asslgnaram como telltemu-

J O S ~ M A RT I N S morto na grande ~e::;u1n~e ~~:~:~:~ad~r:~!: ~en~e~~~!~~~Foed~~ ~::ta:i~ FWb~ ~s A~~~r~e~~~:aelxelra 
guerra virtude das dUUculdades de vem elles. Pois baste dizer . 

Pari~, 22. - - A Bretanba transporte e para nilo esgo· que a municipalldade possue ._ • _ 
vai erigir um monumento á tar o IIlock, lIomos obrigadoll unicamente dez camas co11o- Esploe. ItalianosTELEPBOlE 1088 IUTOMATlOO memória de Correnlin Carre, a reduzir a raçAo de pAo, cadas na cadela, existindo, e indiqenas 
que se engajou como volun- para cem grámm08. ESlle sa- porém, maill sete naque11e
tarJo na Grande Guerra com criflclo Imposto á herolea estabelecimento que sAo de Djibuti, 22.-Segundo not!o 

RUA BOCAYUVA, 1 46 15 ann08 apenas, com nome populaçilo de Madrid será de propriedade dOI proprios pre- elas correntes, foram presos 
supposto, e foi morto aOIl 18 curta duraçllo, porque nutri- 80S. Faltam, portanto, camal varlos italianos e indlgenas 

A melhor lenha e a mais barata! annos num combate contl"Jl 3 mos a confiança de que o para os doze detentos, que accusados de exercer espio
aviões inimlg08. govêrno vencerá ~rIlS dImcul- estilo dormindo sObre o cl- nagem. De acOrdo co-m ore-

O jovl'n herói bretão rol co- dades e dentro de poucos mento da prisão, sendo que luItado do Inquerlto, lIerEio 
------------...,,30i!!'v~,--":i30~....: ~:~;~:a:~ :abot:•. Tour d'Au' ~~a:a~~~~I~:.stabeleelda a ra- ~~~~~:.,dOI presos .e a.~ham ~~~.~~~~rovavelmente n!}-· 
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Rescisão de contracto 
de pedreiras 

Os 
Medicos Parteiros 

e 

as Mulheres 
Os bllll:i ).fcdicog Par teiros ~ahC' rn que Os mais pcrigo~os sofrinlentos 

das 111ulhcres s ~io f,C':n prc causrt llos pejas congC'st õ('s c infiUlllaçôes de 
i1nportantt·s orgiiu:; intc:-:ii.OS. 
O~ ~ofrinlf'Tl~n,. ?':$ ':~ze:. . ~;1c t ü.C gi.1.,-e:S Qui: lllUiló.tS lUUnH:~n::~ UtIa 

lllNio de ('nlo1.t qu(,~c l· ! 
A "ida a:;51n1 é m11 in icTlll.) ! 
Para c"i taF c t ratar :1.S congcst0cs e as inflamaçõ~~ internas. e todos 

estes. 1crr:·..C'i:.; sofrinH.' l1t~) :~ . u~c Regulador Gcateira ~('!n dcnlora.. 
RegI/ lati", Gesteira cyita e trata os padecimentos nervosos produ?i

dos p .:.'las n1Clc~lia5 do nti..'ro, a a S1l1n. nervosa., peso, dores e colicas no 
ventre, as pelturbações c doenças da menstruação, :lt1emia, palid~? , 
mnnrelid ão c hcnloTragia~ provocadas PCiÚ5 sofrirncnto!{ d o utcro, fr:t ~ 
queZ:l geral c desa.nilno, :l fraqueza do uteío, tristeza=-- subi tas, palpita 
ções, opressão no pei to ou no coração, sufocação, falta de ar, tonturas, 
peso, calor e dores de cabeça, dormencia uas perna" enjôos, ccrl:ls 
coceiras, cêrtas tc.':;es, pontadas e dores no peito , dores 11.3$ costas c ll:l.S 

crLdciras, ialt .:t de anilno para Íazcr qua lqw.:r ir8.bulho . cançaços c t odn.s: 
a.s pcrigosa~ a1tcr:.!.ç'õe3, na ~n.udc ca.nsadas pelas congestões c inflanlaçàcs 
do utcro, 

PORTO ALEGRE, (V, A.) 
- A Companhia Sul-Ameri- : 
cana de Pavimentação con-; 
tractou, há linnos, o arreoda-! 
mento das pedreiras do CS';I 
pão do Leão, pertencentes ao 
govêroo do Estado, afim de I 
extrahir paralleliplpedes, e!
fectuando veodas para várias 
cidades da Argentina, 

Criado elevado tributo, a 
referida empresa, constitnida 
de capitalistas platioos, aban
dooou tal exploração, ficando 
S dever certa importaocia ao 
Estado I 

Ultimamente, propôs ella 
resciodir o contracto, dando 
suas machinarias em paga
mento de seu débito, e rece
beria o saldo, caso o valor 
dellas fôsse superior. 

Feita umll avaliação dllR 
machioarias, já se eacoolra 
prompto o estudo para a res
cisão, o qu e se furlÍ dentro 
de poucos dias, em decret!' 
a ser baixado (leIo govêrno
do Estado. . 
- - - - - --_._- - 

08. DIILMU MOELLNRII 
R"~,,lador Cesteira ovita e trata estas congestões e inO:unações desde 

o cml1c\,o. 

R r;!idador Cesteira evita e trata t ~unb(lJn as cOInpl ic:l.ç'()cFi interna.s, 
que são ainda filais perigosas do que as inflmnaçôes. 

C'Olner~ hoje rnesmo 

a u,ar Rrglllmlor Cesteira 


--------------- - . -- ~._------ ___ --------- ----_. . 

O Nazismo contra 1'--a Igreja 
?rWNICH,21 - o fe cha

meoto da Faculdade de Theo - , 
logia C atholica da u niver- ' 
sidnde de Munich foi decre 
tado pelas aztoridades oa I 
ciooal-socialistas. 

O <Oeutsche Nachrichten 

Suero» publica a seguiote 

nota a respeito: .0 ministro 

da Iostrucção Pública, de nc

côrdo com o director dos 

Negocios Ecclesiasticos, or

denou o fechameoto da Fa

culdade de Theologia Catho

lica de uma oulra Uoiversi

dade e o nomeou para essa 

cathedra, 


«O bispo da diocese de 

MunicÍl, em face dessa me

dida, prohiblu que os estu

daotes da Faculdade Catbo

lica de Muolch acompaohas· 

sem as aulas do referido pro

fessor. As aulas foram, por

cooseguiote, boycotadas e o 

bispo atteotou cc.ntra a liber

dade da cousciencia e contra 

aR autoridades do Estado, sem 

ter motivo jurldico», 


I(asa Ele(lri(a I 
vende medidores e 
installa os «quadros" 
para os mesmos. 

Preço$ modicos. I 
RUI João Pinto, 14 


Serviço garantido 


-rn-- v.-30 

Condecorada Grace 
Moore com a Legião

de Honra 
NOVA YORK, 21 - O sr, 

de Saiot·Quentio, embalxa· 
dor da França, eotregoll a 

., 	leglAo de Hoora á cantora 
Grace Moore, durante um ai
mÕllo em que tomaram par-

Metropolitana. 

Antenor Moreis 
Cirurslio-dentitt. 


Trabalhos moderníslli

mOI. Pontell e dentaduras 

anatomlcas, em todos os 


materiais adoptados. 

HORAR10: 


Das 8 ás 11 e das 15 

ás 18 horas. 


Rua P. MIsuelinho,6 

v-

Não ha FERIDA que resista I 
lO uso di I 

~~~~~Pa~~~fS8,~S!~u!a~
ulceras antigas 

Nilo r.oofundlr com a pomada commum de calen;jdla. 
Exijam CALElNDULA CONCRETA em todas as 


pharmacias. 


Deposltarlo oesta capital: PHARM. STO, AGOSTINHO 
Rua Cooselhelro Mafra-16 

. ~.1~~~= 
A lalta de vIvacidade. a tristeza ou so

bretudo a indolencia <lue 10m a o trabalhador ~incapaz de produ:o.ir o q ue se esp3ra dalle 
e que ell~. de r...lo, póde dar - não oi a Pre

guico-Vicio; é peor : é a PI6\1ulco-Doenca. a caracteri, 
!ica da "Opilacão", da qual €I um dos symptomas IUai. 
expressivos. 

Para combater essa preguiça doentia. basta tomar 
a "Neo· Necatorina". que restitue co enformo Q soude e 
a disposição paIO o trabalho. 

A Neo - Nacatorina ê um vomli1ugo poderoso, acon· 
dicionado em capsulas roseas cOlltendo tellachlOle(o de 
carbono em soluto solido e optimamente tolerado pelo 
organismo humano. 

N E O • _~ E ~ ~. T O R I N A 

Com pr.íllcil nO:l hosplllll:s 
, europeU3 

CUNICA MEDlC,\ BM 

GERAL 


Coo:5lillas das 10 iÍs 'l2 e 

das 16 á! 18 horas 


INSTITUTO DE ELE'l'ROCAR
lJIOGRAPIDA CLlNICA 

Curso de aper!elçoamento em 
doenças do coraçAo ldIagnos
tico precIso das molestlas car
dlacas por traçad08 eJectrloo8) 

CLI~~~A~EDõRJrs~~~ADo-
NERVOSO 


GABINETE DE ELF.CTRO· 

TERAPIA 


Ondas corta8, Ral09 aUra-vio

letas. Ral08 IDfra-vormelb08 e 


EIectrleldade medica 

Laboratorlos de Microsco

pia e ADâlyses CIIDicas 
Exames de 8iln~ue para dia

~:09W:9::r~~.YlOtIl8d~eaã~t~ 
TIo, Kahn e Sacb. Zorlle) 


D1allnostloo do Impalndlsmo, 


~~~l::meddeo~~:(r:~:i
de Aecbeln Zondeck, para dia-

C:!~~ ~~ec:~ d:s~::~~e~: 
quldo racblNlano e qualquer
pellQUl1ll para elucldaçAo de 

dlalJU08t1eol. 
Fem. Machado, 6 

Telepbooe 1.19ó 

PLORIANOPOLI5 


o embaixador alemão 
convidado a depõr pe 
rante o «comité" mili· 

tar do Senado 

Molestias dos rins e cOl'açfw 
o TONICARDlUM lonl co "OS rin9 e do coraç!o limpa a 

bexIga. os rllls.!to nepb ' lle_, a r. iae, COllCR8 renal8; allgmeDta aR 
urlDIIs. 'l'lra as In eDações doe péa c roslo, bydrop~iss, fR11a de 
ar, palpitações, dôres do comÇno, as th ms, bronolllte astbmatlca, 
arterlo-~cler0ge. 

Remedios das senhoras 
E' o tonlco utero-ovnrlo SEDANTOL que rCót!tue a saude 

perdida: pela anemia, pn!l idez, lIlagrez8. [/\Silo, flOres branclIs. 
regulador dos vi.lt•• , ccra das <io_nças dO IItero, ovarios, evita 
88 hemorrbag!a., "nte~ () depois (io parto; cou.lra todas a. eulcr
mIdade. das ser 11,,, as de qualqu~r Idado, 

Lesões do coração e 8.sthmn. 
Use a CA r.TlISGENOL Especillco do dr. KIDg Palmer, 

conlra bydropela., pés Inebi<dos, falta de ar, palpItações, lati 
mento das velas e erterla~, bl'onnchae astbmallc8, aneuri8ma, 
sypbllls e rheumatl.mo, le' ões, ean.aço, uduns escaS'8S e dôre8 
no coraçllo ponladas nps rins e incbt<çõca. 

Aos fracos e convalescentes 
Devem opar o STE\'iOLlNO, Que 13Z ongordar, eugmenta o 

vigor dos musculoa o dos nerVRS. Fortalece o snuj!ue nas P6B
80llS anem icas Evita a tuberculose, cicatriza O" pulmõe. doentes 
com poutadas, t0886, dores no peIto e nas costas, pernaa fraca. 
\Ingua sujl!..• ura a neuraslbeola , o desnn 'mo e a dy"pcpsla, e a 
convalescença é raplda, 

Syphillis - Pelle - Rhenmatismo 
A SPIROCHETINA (Elixir do Caroba) do sahlo dr, WillIBm 

Green, cura moles lias do sanguo. syphiU., e, 7-emas tumo..., 
dartbros, esplnbas, 119tll188, purgaeões, lerldllP, cancro., e8ClO
fI~la: ~::~~~~Ismo. Unlco depurativo que limpa o corpo, tonl-

DeposItarias: todas as drogarias de São Paulo e Rto. 

AS SENHOHAS DEVE~r USAH 
Em sua tolle1to Inlime Eómente o MEIGYPAN, de 

grande podar hygionico. c ~ntra m~b:~ s ifl~ ecnttglG~3S 
e suspeitas, hrlt~çõ(,8 v~~(nals, corrlm~lltop, moleR · 
tlOI! ulero-vaglnals, mehite ~ e toda sorte de doençlls 
locais e grande pre~ ervdtivo , Drog3ria Pa' heco, RIo , 

WASHINGTON, (v. A.) --ol~~~~~~~~~~~~~==~-~~~----
til' . Hugh Wilson, embaixador 
na Alémanha, depôs peraote
o «comité» militar do Sena
do, em que jurou segrédo. Se· 
gundo constá, Wilsoo decli
nou de rpsponder a «muita
perguotüs imporlaotes», IIlIes 
gaodo que a situaçiio · ioter
~onal é demasiado grave, 

Biêõ8;--ÀNEMmos I 
!l'OMJCM.~!i!~~DA~fr~~~!!!!! 

OMELHOR TONICO J . 
00m"'!" sa, r o I I e I, 

BrODcbitel, 
Catharrol 

Pulmonares, 
Dôr Da. co.tas 

- e no peito1
!rio """fundir ~ PO\lIUII 06 

VINHO CREOSOTADO 

~~eV::i~~.:l:rs~na~:.ad~~W::d -====:::::::===============1 
Johnsen. dlrector da . Opera Adiada a execução noDr. Joaquim Madeira Neves último momento 

Medico - Oculista Nova York, 21 - Noticias
Pormado pela Paculdade d. Medlcloa da Unlnrahlade de Tallabasse , na Florida, an

do RIo de JaneIro nuoclam que a execução de 
Tralamenro clinico e olrurglco de rodas 81 .moleallatl Franklln MacCalli, de 22 ao 

dOlolbotl DOS de idade, 8ecusado de 
CurlO de aperfeIçoamento oa especlllldade, com o dr. ter rsptado e assassinado Ja
Panlo Pilho, 00 ~ervlço do Prof. David 5/10S0D, DO Hos mes Cash, de 5 ano08, filho 

pllal da Puudllçilo OaffrH-Ou1nle do RIo de JlJnelro de um riqulssimo distribui 
Comp'elD Ipparelbllgem para exames de aua especIalidade dor de gasolina, foi adiada 

BleOlrlcldlde M6dlca. Clinico Oeral no último momento, afm de 
que -a defesa possa app ellar

CoDlDlra. dlarllment. daa 16 6s 18 para a Côrte Suprema. 
CON~ULTORlO Rua Joio Pinto 7 IOb. Telepb, 14&6 O raptor havIa exIgido dez 

BIIIDIMOIA: ... r-.. 1II1l'.lra 117 TILBPJL 1021 mil doJlares para o resiate 
da criança raJ;ltada. 

Aos alumnos do Art. 100 e do 
(urso (iymnasial 

Acha-se aherta a matricula de 11m CIlI'SO diul'llo 
e oocturoo intensivo (mllthemntica e cllimicu), para 08 
alumnOB de 1" A 5" series. Os interessados poderão
obtpr loformaçiies com o professor Martins Netto, no 
CURSO MIJ:l'O;';, das 18 ás 18,aO horas. 

75 	 1iiv.- ~ 
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i AUingido por um fardA aviação no Brasil Ide 200 kilos 

Com rderencia ao movi· ruissora, relatos absolutamen
menro aereo cada vez mais te inverosimeis, que têm um 
animador, no aeroporto de <!xclusivo condão: - desper.
Sito Paulo, o «Corrt'io Pau· tal' receios no espirito do 
listano» escreve o seguinte povo o infundir desconfiança 
«sueIto· opportuno: ,VeriH· no mais moderno meio de 
cunuo qUe j6. estIÍ d"finili- : transporte, 

~~:se~~ebi~~~aig:odo P:l?l\~~a o~ Iqu~frs:a~e:sc~~~õ:: l~~~ta; 
servir·se da condm'ção pelo ;no Brasil, - é ccmum ver
espaço, meio do transporte Imos pessoas inteiramente 
que prima pela sua grande leigas no assumpto, que ja· 
segurança, estabelecido que Inais experimentaram as deIí
seja um estudo comparativo i cias e a segurança de uma 
entre el1e e os deruais, - I viagem aé-,~ea, deitaüdõ 8übe
via ferrea, navegação mariti'l dOl'ia, e fazendo toda a sorte 
ma o ~utcmobili8mo - nc- de considerações de ordem 
cessaria se torna uma cam· technica, quando não entram 
panha capaz de convencer decididamente pelo terreno 
os que não acreditam nes- da fantasia,' cc.m fi intenção 
sa segurançe, do êrro em de armar effeito, suggesti o· 
que perseveram. nando o gmnde público e es · 

A campanha é preci~a, tabeleceudo confnsll0 nos es
tanto quanto o avião para o piritos. 
Jlrasil, pais de immensas E~sa orientação é, eviden· 
distlincias e pauperrimo de temente, nociva. Além disso, 
outros systemas de transpor· fl'llncam ente prejudicial, S6· 
te , Qual seria 11 mais pro· não as companhias aéreas 
pieia e productiva maneira que I'unccionam em nossa tllr
de se conduzir tal campu· ru, pelo menos ao proprio 
Ilha'.' Pensamos que Il me tlrusil, quc necessita sem du· 
Ihor fórma é evitar ·se o v:da para o seu progresso, 
commentario romanesco, fan- as,ás retardado pelas distim
tasioso e altamente drumati· cias, de tão vaJiosso meio da 
co, quando, graças a D2US, tl'llnsporte. 1\ aviação, em to. 
rnramente, um desastre se das as latitudes, é conside· 
registra com os aviües nu- rada factor decisivo para a 
donais, particulares ou mio soluç,üo de grandes probte· 
litares. E' muito commum o nas de ordem economica. I~ 
noticiarista, ávido de sensa· esse, claramente, o nosso ca· 
~,ão canalizar para as co· 60. Como, pois, entravar o 
lumnas dos jOl'nais ou meller sen desenvolvim ento com 
Jlelas ondas da estação e· sensacionalismo ') • 

RIO (V. A.) - Informam 
de Fortaleza que o enge
nheiro João Martins do Rêgo 
no momento em que passavaI	pelo cáes do porto, em di
I'ecção á ponte de embarque 
foi colhido por um fardo de 
algodão de 2üO kilos, que s;, 
desprendeu de uma pllba, Em 
consequencia, a v1ctima sof
freu fractura das duas per
nas, além de outros feri· 
mentos. 

E~LECTICAI 

<J ANNUNCIOS DOS Ior-I 
na........l.ta. d.
. t..... Ira.U • d. 

extnmgelr.. 
Il.aa se. ...t•• 11.n ...... ...,.. 
=:I~!~i.;.~z='~& 

Vai fechar o famoso 
restaurante e vender os 

quadros 
LISBOA, 22 (U. P.)- O SI'. 

José Costa, proprietario do 
restaurante de Lisboa, «Leão 
d·Ouro., resolveu liquidar o 
seu negócio e rechar o res
taurante. EUe está disposto 
a vender a preciosa co!lec
cão de qnadros que adorna
vam o restaurante e que são 
todos de autoria de pintores
célebres, tais como: Colum
bano, Silva Porto, João Vaz 
Malhôa, Kaphael Bordallo, 
Maria Au~usta Bordallo Pi
nheiro, Ribeiro Chri stino, 
Antonio Ramalho Oirão e 
Rodrigues Vieira. 

Todos esses quadros estão 
datados de 1885. 

-~------- -- .-...-o- -- ..o---.--.-o--;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~l 
Sala para alugar .B 

queima a Aluga·se uma sala na "PelJs-. i 

são Suissa» (familiar), á rua 

Esteves Junior, 135. 
 Durante a convalescença.,66 5v-4 os alimentos precilam ser 

substanciaes, appetitosos--.-_.II•••••••••••••••••••••lll1nD!lIlUlili~ 
e de reeil digestão. As 
sopas, mingaus e innu
meras sobremesas que se-I Equitativâ Terrestres, A(cidentes II 	 pod"m prcp3rar ~om a I 
MAIZENA DURYEA, 
reunem todos esses re
q~isitos, proporcionando 
aos convalescentes. sen
sivel augmento de appe· 

I e Transportes S. A. ~!II 
tite e um rapido restaA CAIXA SANITARIA KEllY belecimento das energias 

E' a última palavra no genero perdidas,
I Capital subscripto: 3.500:000$000 - Realizado: 2.300:000$000 00 I 
:• Amai••ólid. garantia em Seguro. - :e Simples como um bdnquedo de aiança I 
i RL~id~ ~:;:f.n~oEn~ ~~i TDoa em~uti~8 na pare~e
•• 	 • Belleza e efficiencia incontestaveis 

(Edtficio Equitatlve) MAIZENA UItASII, S, A.Fabricantes: 	 Cuixu )'ulItul S ilu!!'1iZ _ l'aulu · ._...._-	 ..~ 	 Remctta-me GRATIS o !leU livro. 

• SEGUROS: • 	 NDML ___ ____Fundicão (juanabara
: Incendio--Ferroviarios--Rodovíarios--Maritimos._Accidentes Pessoais : 	 .Nomço______1 

Rua da Ga:nbôa, 114' 118 0 
, Rio de Janeiro ClOAO. ____ -

[lTAOO______,_ . : Accidentes do Trabalho - Automovies - Responsabilidade Civil : A' venda nas casas do ramo 
~RQra .NOMr4)URVfn·' · _ . 	

40 

..-	 AGENTES: D. Morilz & Cia. E Ó'ACAlltrIlHHIO INDIO 
: tM .CADA PAtOiE: Agentes ge;~ais em Santa Oatharina: : Rua Felippe Schmidt, 39 .... Florianopolis 

•••. MACHADO & CIA. .:II-====~~~~~~III"PreC~IãCõ(;pe;:a.-I -- Preconizou a coopera· 
ção naval entre o Bra

• • sil e os Estados Uni.
• Rua João Pinto, 5 .- Florianopolia • 	 dos 

Washington, 22 - O com•• Ambulatorios proprios possuindo as Mais modernas •• mandante Reis, addido naval do 
Brasil, pronunciou, perante os• 	 ·w.• 	 e perfeitas installeções • alumnos da Escola Naval de An· 
napolis, nl11 discurso, pre'coni
zando a cooperaçao naval entre: ORGANIZAÇÃO DE SERViÇO MEDICO MODELAR : 	 o Brasil e os Estados Unidos. 

Aborrecida, suspendeu 
a escalaAgentes e Representantes em todas as principais • Marselha, 22 (U, P,) - A 

companhia Italiana de NavegaII• 
cidades do Brasil 	 ção Lloyd Triestino suspendeu 
Flit é morte c.rta para OI In..('os porqul conli.t. numa as escalas nos portos franceses 
combinação d. pod.fOfOl .I'rt',nt•• ,"ortif.ro. qUI fiá!, nas viagens entre a lIalia e aPlr. scguros de vida: 	 podam 5e, lup.rados. Flit paliou por provai OI matl 
rigorolo., I.ndo (onhlcido o ••u pocf., d. exterminar. Alrica do Sul, em consequendaA EQUITATIVADOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL Por .ssa razão V.S. de"l .empr. exigir FII. -. r,clllClr da decisão do govêrno britanni
todol OI luce.dane••. O iacto ch F1it "aO mancha , , co prohibindo que as linhas
inoHeMlvo paro cri p,..aos. V.rifittv. ti o IOlcIedinho


Fundada em 1896 -Reservas accumuladas mais de 50.000 contos , eppor'CI no ..... 
 subvencionadas italianas façam 
o serviço postal na carreira da 
Africa do Sul, que antes era en' ~.._. 23 ••••••••••••••••••15v••alt.-13.... 	 tregue em Marselha, 
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(; HS'.rApO:"'" Quinta.felra, 23 de Fevereiro de 19J9 
~"....~.u~""~""""""""""""""",,.............................a......""""aB"~~~.. ~~~~~~$U
O.................................6@._'
· 	 - .: A' S lVIA E ~ :1 	 OR. RiCARDO 
lt Acon8elham08 o alamado LOMBRIeOIDE INDiANO de Sar
e mento Barata,. proles8or de para8.1tolOgia da FaCuldfl.d€l de Me
• dicina de Porto Alegre. E' inlall1veJ na expulsl!.o de vermes, 
• tal como lombrl~as o:durus, ancyl08tomus, etc. 31) annOR dí' 
.. uso ~êm demonstrado 11 SlI& etl1cacia. 

• 	 D .1-_ P f.') .<" 1 7 A R J O ,',' .' 
•	 ...J. _• Co' 'i-.r,LOS HO·-:-pt'''llE ç"Ji\. fi· I
fljllP. f .f1 . I L. ...."11. di ~-\- onanopo 13 

~ 1$1' 
• 	

..TH,ATOSSEU>11 O §t1~O~~"fi . 
,~, "&..e _ W~ 

; .. E~ DE EFFEITO SENSAC~ONAL 
i!( ~IJS ~osses rebe ~des c traiçoeiras, nas bronchit~s chro

, .,lcasousim~:es,grippes,:"estfiados,rouquidócsrtOsse5cOI1l 
: :s;~~~:~~";~:~;:el':.~i:"~·:~;:e~í~~~ í,,~~, ~oê~~T;;'~~Õ~~: 

.....€I) @ft~u6•••••~.O(f')••••••••••••\lIií~s. ~~ :"ol~~~Cc~~sal':;-:,o;~~~I·ol~~~OII".,o.;,~:~Q~:oC~'!!~:~i!!!:i;;,~~t~~g 

1'1 r-'T'''''~~-"'·~~~~ ·~ ~ I ~:~~r~~··Tg~~;r{~~ii~~:E;~s~::~~!;e:~/~~~:?:::~~~;
SiiiiGUE! SiU1GUi:! SiHGüf! mi .... "iir"d"b!lisS~i".m-no ""m!.... "'" ';:0''''.Carlos Hmpcke S.A. 

I:. ~AN~u[~~nuti;1 LLOYD . BRASILEIRO 
"li u L ~'lll "PATRIMONIO NACIONAL"Matriz: FLORIANOPOLlS . LINHA AHl\CA.IF/pO!tTO ALEGRE (PUI'fi 11 Norte

F1l1ais em: BlufficfiI)u, Cruzeir'" do ::Sul. Lnges. , !li l" "') . no Sullhnrlo. e pRI'R o Sul na fjulll'ta h ' im): "C OM TE. AL·

I (FLaguna e S~ FI'auc1seo·-·MoR(ruario em 'ruDarão Drmu a .. "mi" . CIOIO., «GOtv\'L'E. CAI'ELLA». c «ANNIBAL BENEVOLO. 
E' o uoico (orlifi carlleno' LINHA PENEDO/ LAG UNA : "MURTINHO . e "MIRANDA»' 

munde com 8 eh:menlos . LlNlIA HIO;LAGllNA: «ASPIRANTE NASCIMENTO..II tonlcos: Pho~phoru, Col- r. F R E T E TUTOYA/FLORIANOPOLlS 
cio, Arseoi "to, Van" d<llO, 1>' • S D E C A R G U E R O SilO. 18 (<laa 10 lÍa 12, e 

I ~~' 2~~~~~ ~~~a~~~. P.O tan I" 	 das p~~n~S .!..6'f~ale'~-pnnXIMi\S "AII1 \S: 

l' - Levantar.lento f,'uel
ds! fôrças r. vo!!~ 'mn>1:t' ;~· 
ta do appelile; 

3·..Desa~lD~rec':l1enl () nD' 
completo dus (If,.e~ ,le i< 
beÇl1, lu,o",!"!" • ,,~'\'Q,I! 
mo; 

~. -Cufiibatc I c.!h:e ' ~ . 
deP.I!!S5ãO n. er>,c-~a e: üO er~ .
m81lreclroenla clf ~!1Ib0S ~" 
ecxog;

4' - AUl1111Ento àe pe&,; 

variando ric 1 8, li kilos; 
deOd;:~oibae~~~ls~I~~~I~~~:): · 
Opll.1110 do c! r. M.l!noo:::l S"" 

res deC~Sh , " .""_ 
~~:::~ 

Mantemos em depósito todas as peças sohre
8alente8 e mesmo mecanismos completos. 

Em CIISOS de d~~atr,,"lo8 0 3 propriet",rlo8 serõo IIUIi:U
dldos Immediot.::U1Ii:Dl~, Mem Decellsldade de agullrdll'"m 
11 vinda de peças ou devolvl'rem OI rdrigefóldofta pllfll 
serem oonsertados tm São Ptlllo ou DO RIO de Jaueiro. 

MEDICOS E DENTISTAS 
R.9i.lrem .eus diploml'. no M. d. EDUCAÇÃO E SAUDE. Sandalias 11

:'-- F. C A S T R O 
'UI Mexico n." 164 10.0 

••1•• 101 , 101A - E.pl.nada 
do C••,.lIo - Rio d. Jlnli,o. de liras 

Inlo,mlçõ.. 9,.'i. - R.m,U. têllo. 

--I C:~ç~;~S 
Affectado de graves e 
<:hronicas enfermida. 

des syphiUticas! 
o 5r. Jobo Luis Monteho, cODceiluoào com· 

merclante DII cidade do Rio G ronde, onde é muito 
conhecido, nlaCÍoDtdo e ba~taDle estimado, a!sim nos 
e~cr(>veu: 

«Declaro em núme dil verd~de e em beneficio 
dos que sonrem, a quem a lEitUra da pre~enle poderá 
IIproveltar, que, há muttC' , b[l<CI~do de graviJs e chro 
n icas enfermidades r.yphllitlcai', depois de lomar innu
meroa f€medio~. arm provei", absolutamente a lgum 
depois de passar os maiores dbsobore:1 e decepçõe ~, 
por conselho de um bom e sincero bmlgo, fiz uso I.Ie 
alguns vidro3 do mllravllhoso, do m!l~gro~o, POS50 
dizer .GAlENOGAl», f61mufll de Dr. fndli:rico W. 
Romllno, IIcdndo ccmpldtlm~n l e bom e le~tobelecido 
de lodos o~ mole3 que ma iltormeDlóVllm e que IIll 

tornavam um cole !Ao IUfdiz, a ponlo de multas v~ze, 
der.elar 8 morlv. E, por S2f 25td éS "d exprl!!~~Ao di 
verdade, com Ilr.. !Iue prezer e g!õlidAo a commuolco. 
pOdeDdo Idur de~tll o uso que entender• . 

Rio Gr8 r; de, Rio Grilud-. doSul. 
JOãO Luís Monteiro 

(Firma rgcvl!hecld/l p~ to nOlllrlo Abr,lloo da 
SlIn McncOlvo). 

f.' :-:') 
A prlmeirll riqueza é 11 IIl1ude, m8S para ter hoa 

I de todas 	as 

qualidades 


TAMANCOS MEXI

CANOS para 


PRAIAS DE BANHOS 


Cinto$ - Chinelos - Bo
nés - Luvas, etc. 

Artigos para sapatei
ros e selleiros 

Cortume e Fábrica 
de Calçados 

~ BARREIROS» 

IIA.l~eureux I 

Depõ.ito: RUI C, Mal'l, 39 

21 t:: 

Df. Augusto de 

NORTE: , -	 Resldencla á rua EsI 
. CIHlAl':\O dia ~4 para Pnra.~8gllfí, ~AntoIl1l1a, SllotQS, I 

RIO de ,J Il!le ll· O. S Salvado.r. ReCIte, Macáu, Areia Brllllcll, leves Junior, 20. -
Araeal"" I';l! tn~ez~,_ Camoc!u e_ Tuto~ u. Talephone - 1.131 

CO~11 E ,C,\I .bLLA dm~" plll'>1 .P!l lanllguá , Sallto~. Rio ~;;pjj;RP;P;;~;W:;i;:!i~Ide :Innelro. VlctOl'lO, CnI'aVe IlH~. llll('u ~, S S'livadol'. Ard.· !!li 

\ caJu e Rcclll'. I ~'~I ~1 111 I .~
li. I li --= 

11 [)[:r.ENUA os SUJS INl ERESSES. D!\NI10 I'UEFEIU'N · 
CIA AOS VAPORES DO LLOYD BliASILEIIW. 11.. I i. ~I . e.

I 	
;1 
7.. '. I1 , L 

I_"'·X_~____~_I -~. -._
. Agr- ncia - RlIa Juão Pinto. Armazem - Cáis Hadaró, R,. 

9 - Pholl e 1007 I ~ - {'hone 1338 

H. C. DA COSIA -- Agente 
.--- -----_.__ ._- ..._.._ .._-_._ - -_.._----

o advogado 

José Accado Soares Moreira 
commi:O'C() 11011 seus clientes dealll c~plll!l e do interior 

(lo e stado que c:cntlllua 1J exercer sua proflssAo perante a 


Córta rle appeHaç:io VENDE-SE ~~i~!:~; _	 "1 com lOS metros de frênte, por 

-fi 
ptJlUjue 


GOTTSMAN 
Ex-chefe.de cl/

nica dI) 
Hospital de 
Nuernberg 

(Prols. L. Burk.hardt 
e E. Kreuter) 

Especialista em 
Cit'urgia GCl ai 

Alta cirurgIa, gyne
eologla (doenças de 
senhoras) e partos.

Cirurgia do 8ystema 
nervoso e operações

de pla8tlca. 
Con~ulrol'lo cí rua TraJa

800 de fUDdo, situada Da cio 
dade de Biguassu com duas 
casas pequenas, calesal. grau· 
de mandioca!, pastagem e ma· 
to cerrado. Trata·se com o 
dr. Fulvio Aducci, á rua João 
Pinto, 18 (sobradO). v-- tiS 

Vende-se uma casa 
há um auno coustruida, si· 
tuada a rua Piuzza (Estreito), 
com 450 m2, tendo águll e 
óssa sanilaria. Tratar á rua 
Tiradentes D. 3, F!orianopoIi8. 
47. 30V·S 

I
PRECISANDO 
DEPUR"R o S"NOUE 

· " flll~1'i·liililrl ' 
CO/Dt,..... FERIDAS. 
ESPINHAS, RHEUIIA· 

TISKOS.81D. 

Vende se ou aluga-se 
Vende·se 011 aluga· se a Cigar· 

raria «Rio Branco», bem co
nhecida e alreguesada, annexao 
ao Café do mesmo nome. Tra
tar na mesma. 
% 20v-7 

Quer ser feliz 
Em negocios, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo que 
deesja? Mande 1$200 em seltos 
e escreva ao prol. Ornar Khiva, 
Caixa Postal, 3'107, Rio de Ja· 
neiro, que lhe indicará o meio 
de obter triumpho, prosperida· 
de, lortuna e saúde. Não hesite. 

slIude e nece,sario que Ile leoha o s~cgue puro. I;to 
16 se oblem, uSllodo de qu~ndo pm vez, ~ Igun" vidros Paula Or. Bulc86 Vianna 
do poderoso depurlltlvo v~gelal, SEM ALCOOl. o ola MEDICOmado «GALENOGAL., que hei 50 BDOOS dtllrlllmente 	 -0

·1' vem alcllnçando resullodo5 Burpreheodentes, cemo pro' -DoeDças de senboras	 Consultorlo â Rua 
va o ottealado acima. . Putos João Pinto n. 18 (so

UNICO premiado com-DIPLOMA DE HONRA - OpsrlçOel - brado). Consultas da 
- e clllulfleado - PREPARADO SCIENTIFICO. CONStJLTORIO 	 1 ás 3 horas da tar

Rua Victor Meirelles n . 26 	 de. Aos pobres Encontra-se em todas as PharDiaciae as 10 1/2 e das 2 as 4 horas Consultas no Hospido ~ra8U e Republlc8S Sul·Amerlcanas. Tel. 1406 tal de Caridade. AsN. 66 Ap. L D. N. S. P. - N. 9M lZealdellclll: VIsconde Ouro 
Prelo. 42 - Te!. lM5 	 8 horas da manbA. 
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() F.:::stU.(lUI\!···································! Compan~ia «AUiao;a ~a 18~ia» 
Diario VeSpidrÜ;,i (, !i [m~reS8 Nac. ~e Nav. "HIB~cke" ! Fundàde em 1870 Séde: BAHIA 
ReducQ!lo o Ottlclillil ~ I_ 	 • 
rua JO;10 Pinto o. IS fi Transporte rapido de passageiros e cargas com os vapores "Carl • Seguros T .rr.stres e Maritimos 


TeL l02:1-C::. pOlhll 13ll I" Hoepcke» e «Anna»; unicamente de cargas com o vapor "Max". • 


I ~ • 	 Capital Realizado Rs. 9.000:000$000 
Cllplllll e Reservll8 Rs. ' 57.000:000".000i : SAlDAS MENSAIS 00 PORTO DE FLORIANOPOLIS : Bens de raIz (predlos e terrenos) Rs. 16.054:2(10$749

Anna Na Cap/ttz/: ; 9) 	 •t· 
 Seguros effeCIU/ldos em 1957 Rs. 3.169.677:154$8õ4 

Receitas em 1037 Rs. 22.655:211$090~~e:!~~o n= : Linha rpO. lis.-RiO de· J~'~~-ir~ l~il.l:a ' FP~IiS:~iO de Janeiro I Linha Florianopolis- : Sinistro!! Pllgos em 1037 Rs. 3.797:380$0110 

!l:ê! b.~~OOOO, _ E~cala ltajahy-S. Francisco I 	 . Laguna • 
r,umero avul". • "I!" e S3ntos. Escala São Francisco 


No Intulof: • Transportes de passsageiros • 
 Opera com as mais modicas taxas em .~ e cargas. I Transpnrte de cargas I Transpor!e de cargas. : I" 
Anno 15:i;úiJO I 	 todo o territorio nacional 
Seme.tre ~"(x1O 

Trtme8tre 
;; Paquete . Carl Hccpckc ' dia 1 Paquete «Max' l'aquek «Max. • .~~ . 8 	 .~ SUl~ curs.1 DO U,ugUI!Y; R~gul/ldore8 de aVllrllls e RepreAnnunclo. me41antl? t..~onii8cto «Anna~· e., :~~,In~.repcke. : ~~ dias 7 e ::2 dias 2 e 17 •• Senl"Dre~ nas prlnclp/lls cidades da Amerlca. 

Europtl e ArrlclI. 
dus. nllo .erllo dcyoh'ldo.. •• Saída á 1 hora da madrugada. •• 

Embarque do Srs. passagci- Saíd as ;"s 11:; horJs p. In Saidas á 1 hora LIa 

o. orl!!tnal•. DJe!OlIlO nllo I'lIhHr./l · I 
A ::rg~:~u:!t~(>~ee~tfld~:":!1!Z8 • ros ?oté ás 22 horas das ves- madrugada. • Agentes em f'lorianopolis 

artigo. a••lgnlt<!o. • peras das saídas. • 
li Ordens d~ embarques até :\s IOrde ns de embarques até Ord~ns de embarques ate • CAMPOS LO B O & Cia. . (umprindo uma • 12 horas d~~íd~~~pcras das ás 12 horas. .1 as l;a:a:ai~~~~eras • 

RUA FELlPPE SCHMIDT N. 39: -- _.- -	 = 1 
D~m08~!b~C~~~!~ ioterê•. : Observações: ~~e~~s~~~:i~Snt~e~;re~:~f~~g~· d:

o a~~~~I~à~ri~e ~aacc~~:: ca::~::~:\~~ele::1U 1;:~~~;: T~=~N~A. 
Be que pÔde rcprceent..r pRra mui.. E' expressamente prohibida a acqnisição de passagens a bordo dos vapores. _I
~~;~.0~.~fg5~;~i~pe!!~~e~r~ c~~f~~n~: • Todo o mov imen to de passageiros c cargas é !ei!'V pelo trapiche Sito.. Blumenau. Sub-Agente em Lages 

«Rita Maria» . 12-P)
~~r~~~' advogado no Rio de Ja· .. Para mais info rmaçõ~s, na sé~e da • ....;~"""""'--------------.....-, 

.Veobo com a presente cumprIr. Emoresa NaCional de Navegação Hoepcke • 
~~~~ig~~!: ~~:I é ;'c d~~~I!t"Ç:~ • ;; rua Conselheiro Malra n.· 30. • 
borrl~el. solfrlment08 do cEtomogo. • • 
deF:~~.~t\~n~~a:.~~~~~~~co.~~l~~~ ~~ ~e•••CítOO~~~eQ.$látil!~~Q~ C!i e€3eR-o.~~e~Q... 
~~o:e~~~ooe,:I.:a! mc~~oq'!r(le~~~ .. Os novos aviões do 

do a::>parêlbo dlge8t1vo: .EUe .oUre Correio Aéreo Militar 

mult.. do estamügo.. dizia minha 
oenbora penalizada. 

Rio, Z2 -Estão sendo mon
tados no campo dos Affons08 
os novos aviões Waco ad
qUiridos pelo govêrno para 
os serviços do Correio Aéreo 
Militar. Outros apparelhos de
vem chegar em breve, para 
perffizer um total de 15. tal 
a encommenda feita . 

Os novos Wacos chegados 
e a chegar permittirão uma 
expansão maior dos serviços 
do C. A. M.. que vem lutan
do com falta de material. Só 
á custa de grandes esforços 
e ' muita dedicação do pesoal 
as linhas actuais continuam 
em tráfego. 

Essll remessa, espera-se, é 
a primeira de uma compra 
de maior vulto, quando. enDR. CARLOS DE FREITAS 	 AUGMENTEM SUAS 
tão, segundo cODsta, serãoVENDAS ENVIANDO adquiridos bi-motores maisDe fado. vivia em coostanle re· 

IIlme: qu ·lquor allmeoto mais forte 	 :~:~~a~~~~~. serviços no L,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;=;:;==;:;;:;;;;;;;;::::;AS ENCOMMENDAS URGENTESr:31~:~:.-':n1:~~~ps~':nd~!~~vai.~rC 
-Ivel oa bOccs do e8tomago. 11m" 
••ta Inaupportavel. 

B de celto ponto em dIante os vi. CONDORmale. se aggravaram t"oto que 
me fizeram penear Rté que tloha Dr. Saulo Ramos Cré~ito Mútuo Pre~ialulcere. no estomago. E nRo duvhlO 
multo de que marcbava parR a ui· Svndicato Condor Ltda. Agentes I 	 ............................
cera, pola l' Iinba leito uso de In· lIédlco e operador Dumero. f'SpecillC08. Inutilmente. O Carlos Hoepcke S.A. Rua Conse
mal aggrav8-~e cada vez maIs: (ui 	 Ex-a88IBt:an~~a~0Fi\~:e88orlheiro Mafra 35 Teleph. 1500 

Rio de Janeiro~u:'::I~~ecied:x'::rl~~~it;~ ~ml~il~ I 	 Clube de sorteios emEepeolBlIlta em Parto.. Moxlr Clolra. Conselbo abençoado I - _._----- - ----- -_.-- --- - - - ---- -  leatlaa de Senboral - Uro-Logo DO primeiro vidro comecei a 
obeervar melhoraI. O pelO no e8-	 logia -;e~~u:aa~I~~ Appa mercadoriasCoo8ultorlo Rua Joio Pinto, 7~~()g:Jr~I~~e~~~:rs' l~~a~~sg~: 1.-;;;;;;;;;::.;;;:;;;;;;;:;;;:;::;;::;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;:;;;;;;::;;;;;;;;::;;= Telepbone - 1.841 . ..ppareceodo. e, agora. dppale de ReeldeDcla: Rua Vlsoonde deallluol Yldrol. palIO ~lfIrm!lt que Ouro Prelo; 11 - TelepoooecItOu radlcalmeote curado. 1009.Para quem lollreu annOR eegul 88 P.dOi, como eu, é natural que. ven MEDIDORES DE LUZ
cendo o temor da publicidade, eu

r:'oo~e~!rl'~c:l~u~ ~:"t~ou~l!e8~ Precisa V. S. de medidor para sua instal

BUxlr Clnlra de Puchury. Foi me._1IaçãO? Procure obter na INSTALLADORA 
 A França construirá 

mo uma promessa que (!z. E' um DE FLORIANOPOLlS O medidor marca aviões na Indo-China 

..nto remedlo, que faz realmente SIEMENS bit t'
l!:r:~I~b.:ie:IIO~:ta!"ed;oe:t~~:g~~ , com a so u a garan la, porque Paris, 22 (U. P.) _ O minis-

Ablllca, 11'. redactor. O&Se atten- é O melhor. tro das Colonias, sr. Jeorge AnDO Novo••• Nova Sorte••• 
tado da mlnba graUdllo. qUI! peço R. Trajano, 11 Phone 1674 Mandeis, eslá negociando com 
grd~~o:r:rb.u:,~o,::•.aervlço 'buma- '-=.=!j09:==========~~===~V~-~6;;;5~~ luma firma americana a construc

-;:: ------.-- ... . ção de uma fábrica de maIores 


--=======~IGONORRHEA (HRONICA para aviação na Indo-China, com 
__ capacidade para produzIr 45 


.II 116UIILBI.811ft Nlio deslluime I A sclencia progrediu e há. uma motores por mês. O ministro 
 6:000$000 
• li nu NOVIDADE que resolverá o seu caso. :~~~~~~:.empregar mão-de· obra 


CLINICA GERAI, Maxlmo 81gtllo. Carta para: Clncoenta aeroplanos de com-
 Muitos outros 
Curso de especilizaçlio CAIXA POSTAL 1849 • S. PAULO ~:~~e~~~~en~~~~sg~~êr~~a1~sn:ê; 
em molestla do Pulmlio. 	 serão incorporados ao serviço • 
Tratamento moderno da 	 de Ultramar . premlos menores 

Abatidos 8 aviões Formidavel... FIntestico ... .R~iM~;~" ISiemensSchuckelts.A.1 japoneses 

Consulto rio: Rua Joio Pin° Materiais electricos em geral Tcltungking, 22 - Annuncia·
to, 13 (Sob.)-Phone 1595. DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA: se que a aviação chinesa abateu 

8 aparelhos japoneses que voaReSidePh!~~ ~~2~G16rl. Installadora de FlorlaDopolls Chang-Sea,vam sobre capital 
da provincla de Honan. Quatro Tu~oporlS0.00apenas

(O/Isullas. das 13 As lI> horas. R. Trajano, 11 Pho'l8 1674 oulros atacanles conseguiram
42-P. MO 	 V -72 fugir em dlrecçlo a Hankeou. 
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o ESTADO, 23 de Fevereiro de 1939 

i' 

Dr Pedro Catalão ~édico.Clínic;aCurso Cathatinense de Madureza DALI E DE ACO-LArI 
. • 	 cllurglca 
das molestias da cabeça e pescoço

IIIMATRICULA 
Acha se aberta a matricula do Curso '1(Serviço especial para O ESTADO) OLHOS, ~o~~I!~~R~~~~~~,et?UVIDOS 

de Madureza, que funcciona á Rua João 
Pinto, n , 32, das 19 ás 21 horas. 1 RIO. 23 - Durante os tres dias de car- ._-;~D-i8-r-ia-m-e-n-te-d-as-IO-á-s-I-2-e-d-as-4-á-S-6-h..,o,...ra_s__~ 

Os interessados serão attendidos na naval, a Assistencia Pública soccorreu a 43 	 V 14I
séde do referido curso, diariamente, das 

15 ás 21 horas. 
 :!~ ~:si~Oa~s~s~e ambos sexos de 	 · I1Vida SocIal II VIDA--- ERSemPO RTIVAos e to 

68 	 15v.-5 PENSACOLA, (Est. (:n.), 23 - l.)uando ontem o 
I:! a\'iill's da marinha fazium um voo em formação, 
loram SlIrprehendidos por denso nevoeiro, que os en- i Um homem unico I Ontem, na 2.> eliminatoria 
vul ""U. Durantc ;) horas os Ilpparelhos voaram ás ci>- I para o Campeonato Brasi
gllS, cuidando a penas em OiTo Be entrechoca rem no ar. I taile(eu há pouco l1um müs · ,leiro de Hemo, a prova dORII Por fim , como .iá lh es \'ôsse faltando gasolina teiro de Monto Athos, na Gre- I,' four' » loi Í>riiuanlem"üle 
resolveram baixar, mesmo ~em visibilidade. 8 aviões i (ia, um homem que, l: bem vencida pt!lo . C. R. Aldo----- d\lspedaçarum·se ao toellr (; solo: apenas quatro COD- I provavel e quase (erto, não Luz», chegando e m segondo 

VAI SER UM GRANDE FILME 	 SegUir8~nrro~s~~'I~I~~~,s ~~h~~~~ç~~e~ ~~~~~~\~~s, que I ::~!'.: ;~~ila~2noan~~nd~ . ~:~ I~V;:t:'n~lft~~Tiâ~s~it~~i;C~nt~~ 
treinavam na aviação norte-americnns, os capitão nunca ter visto umd mulher du- o Lo e u 2." loi dI: -I barcos

Ac.bam d. cheglr dI Londre. b011 nov•• par. o. .d tle mar e guer ra Guilherme Fiseher Presser e o ranle toda a sua longa vida. A guarnição do «ltiachue
mirldo... d. Slbu. Alu.ndor Kordl comprou o. direilol d. tenente A!'lfonso Horta. Aquelle, mais illleliz, encontrou A propria mal fãlle(era ao da- lo» esquivou se d disputar

de Kipling. 	 prova. ecinomll09r.phil do livro .Jungl. Oook ., RudYlld a morte : est~, por('m, usando o pilra-tl'ledas, consegui 11 -lo a luz, sendo etl91;nmedta- a 
com o intuito de com~ç.r " IUI producçio neste novo ."no a 	 referido «Aldo» marcousal\'lIr-sl'. 	 lamenle re(olhldo no O barco do
dlndo • Sobu O p.pel principal. O Inr. do '" d.lenvol.. Im mosteiro, onde 101 criado pelos o tempu de 7'50" e o 	 do
tõrno • um. cri.nço. Mowgli. cri.d. PIIOI lobol nll IIIVII 	 e BELGRADO, '23 - Em cerlol circulol rom.no. f.I.· •• proprlos monges. Evenlualmen- "Martiuelli. 7'53". 
que crdceu nas brenh.s .prendendo • f,I., com todos os animai •. em 1.1 ou Qu.1 r••lrilmento d.. rel.ções .nlr. o Fastio •• C. le, lez-se monge lambem. Nun- A guarnição vencedora é

E". obro prima de Kipling h. muilo qUI m...c. I 11 SI Real. (omo consRqulnda deua divlrgencit, diz'll . mesmo , (a saiu desse moslelro , onde 11 seguinte: Palrãu, Acciol,V
lençio d. v.rios productor.s, mil nenhum ousou levi -I. í 1,,11, qUI o Principo Humberlo d. S.voi•••ri. excluido d. IUCCO" lambem nunca enlrou mulher Vieira, 52 kilos ; voga Naza
porque I filmlgem parlcil dilficil dom. i.. D. Icôrdo com tio d. corô• . 	 alguma reno Simas, de 29 annos,
OI pllnol de Kord., o••nimais qUI fiurem p..lc da hislôril 	 comAs maravilhas do nosso lem - i:l kilos: sota-vogll, Au-
f.I ••io nl 1,,11, Ii cobr.. Im fingu.gom .ibil.nl. " OI uno. 	 po, o aUlomovel , o aeroplano, relio Sabino, de 30 anoo)),Lúnd res, 23 - Nus círcIIlos navais corre a nUlicom PII.vr.. Icccnluod•• Pllol _g••• e.é"., •. Applrelhos le	 o cinema, etc., tambem nunca eom 78 kilos; sota ·proa, ,Joãoda de quc 11m vapor inglês, que a l~nl1s dizem ser ochnicol lupeci.is estio sendo fabricados pat. I. con'~9ui, e"a 	 foram (onlempladas pelos seus Guimarães, de aI annos, com.Perlh ., fôra lorpcdeado por um submarin o alemão, a 

200 milhas a s.a. dos Açores, e estava afundando lenta.ud.cio•• innovação em c.lluloidl. 	 <aslos olhos, nem mesmo al- 75 kilos; proa, Washington
S.bu .,Iá trlb.lhlndo nl filmlglm d••lh. lhief of gum dia moslrou desejos de Faraco, de 26 annos, com 

O.gdld . em que 111•• John H.lllio o. princip.i. prol.go mente. 
as conhecer. Ded!(ou·se intei · 6:{ kilos .

ni"." ramenle a adolação e ao (ui · Ess8 guarniçãO iniciará11lU , 2:\ - A commiss<1o I Londres, 23 - Dentro em lO a Deus, amanhã os Beus treinos, tri-
RADIO - Nas ond.s de 19 761Wich 	 julgadol'a dos prl'stitos ca. r · breve será lançado na s livrarias Os outros monges Ilzeram- pulando o out· rigger «Santll

mlt. ou 31 55 mil , • e'l.sio D.- 2200 - Bi9 Bln O T,io . Kel · nuvaleseos deste anno elas· desta capital um livro do SI. lhe, no enlêuo, uma (erimonia Catharina », de construcção
v,nby. do Londre., i".d,.,. est. lic o> 	 sil'icou em \,0 lugar os «1"e· Chamberlain, impresso cm De loda espe<lal , pOi$ estão (on· alemã e pertencente á Liga
noite o s,gulnle progromm., hor.· 2230 - Big Bln NOlici.rio em niunos» e em 2.° os «Demo- zClIlbro p. p. c contendo os dis' evencidos - (om toda a ra - :>Iautica.,io dI Flori.nopo"" e,p.nhol. el'aticos» . Entre os hloeos, o cursos pronunciados pel G 'pre- - o un i(» zão que loi ho - A eliminatoria para de

20.20 - - «B.ethovu ». Rulch.. ! 2245 - Noticiario Im porlu- 1.° lugur coube á ~l!nião mie/>' britannico durante a cri mem que passou pela teua signsr o rl'presentante indi-
String Qu.rlel, S.muel Kulcher (vio- Iguê. e Nol.. Slm.nli. sôbre O das F lol'es o> e o 2.0 aus «lu· sc tcheca. O volume intitula-sc: sem ler (onhe(ldo, mais ainda, vi dual (Skil1') será realizada
lino), M•• S••lpeler (violino), Rey - IMercado do Anue... viclos de Catumhy». Das - Em busca da Paz». sem nunca ler visto uma mu· na tard e de huje 
C:;~r;:re~rol~~i:~il~)" JU:~I!lt; 1 mi!!~O - Big Oen . Fim d. tr.n. ~:c~~r~ ~~eS~~~t~ll:.:"l!lJ1ia- Rio, 2-' _ P; decreto-lei, a- Iher. 

om Fi, op. 18, n.o 1. I ~*. caba de ser supprimido o nos
20.50 - "C.llin9 Ih. Tuno' . i CINE ODEON - A'I 17. 19 I R[O, 23 - Nos tres dias 50 çonsulado hum,rario em Cor- 4DUiversarlo5

Ap2rl"2"0nl.~0 ..d'F.F,:r.Hd ilfnf'dru~.trr.•• I, · . hor.., .A fôrça do coro - de carnaval, circularam 1 :104 rientes (Argentina) e substitui De(orre, hoje, o nalali(io do nos· M O BI LI A· ,P · 1ç2.~03.0
1"\ trlJns nas linhas da Central do por um consulado privativo. so illuslre (onlerr~neo sr. dr. Odi

Bril.nnic.., 1939, Um commlnll ' l CINE REX ~ A'. 17, 19 • do Brasil, conduzindo ilOH.O!lO lon Gallot1l, (on(eiluado clini<o e ho · 
rio i".di.do de E.rl ·, Courl. Lon ' 20.30 horol, .Um. noile nl 0 - passageiros e rendendo ... ..... PARIS, 23 - O «Figaro» mem-de-Ietras, resldenle no Rio de Vende-se uma mohilia de es· 
dres. P~rI" 7:I:HI2$000 de passugens. diz que na Mriea Orieutal lanelro, (liptO/in, de clllhuia. Tratar á 

21 .40 --- Noliciario em inglêl. CINE IMPERIAL - A's 19,30 	 Italiana há 70 mil soldados. fAZEM ANNOS HOJE : ~velli!la lIerciliu llll., 110. 
21 .45 -- Signol horario dI Greln- hOIlI , .A upiõ do TI,," RIO, 2:l - Dois vag(;es da A França enviou para Dji- sras.: Almira Mendonça, Olga Men- /7 5v-1 

Central do Brasil foram hoje bouU 3 mil homens, Breve deI e professora Ce(llIa Simôes; 
------ - ----._._---- completamente devorados pe- seguirão 2 mil. 30 aVÍlie8 de srilas.: Albina Mafra e Marilia ... -- - ..---- - .. -

.-----. lo fogo. combate ali se acham prom· Mendes; 
I --- ptos para alçar o vOo. Essas srs .: Polypio Napoleão Venera I

Caldas da Imperalrl·z 11 RJO 2:\ - A 28 d ' . _11'~rçns frances~s são suHi- fun«ionario do Thesouro do Esladu~ I ' I
rente' partirá para 00 cJ~fo Clllntes para d~lender aquel-Ial ; IJsé f , de Oliveira e Pedro la-l i VARIAS 

O Jll'uprit!tal'io desse importantll estabelecimento " , • le porto coloOlal. zaro ferreira· 

haln\lal'io, tlistunte apenas :14 kilometros desta eapi- ~l~~::eod~r~tlu~~s ~f:~t . i~; A popUlação de pjibo__uli a- jovens: Feil~berlo Demoria e Gil-
i lal, mantém, aos domingos, urn Servi\\u de Omnihll~ , chct,' do F Me, credIta que a Italla nao a - berlo Miranda. 


I ida e \'olta, a 5:;;00U pOl' passugeiro, l! -' . -..:.. tacará !lqll~1I11 cidade, pois, NoIvados --- -- 
I Partida ás 8,30 da manhã, l'egresso ás :l hor88 Ri?, 23. _ A Prel~itura de-I ~~ ~~~t~árll~~~~treá deeralll~vdeors- (onlractaram (dSameOlO o sr. Se-I o.s membros dn Inst. IIist. 

I da tarde. Ponto de partiria: Conselheiro Malra, ao termmou. o recollllmento de . d ' g verlno Monlelro da Silva, ofll<lal ma- e Geugr. de Sanl;j Calharina 

I lad" da Allandega. todos os vehiculos de tracção m 1genas. __ . (hlolsla da marinha mer(anle, c_a I rcunenl-se hoje, ás 19,30 huras,
' - Aos all,bhados. e do mesmo ponto, ás 1~ _ 30, fi 'I O . l . srtla Hilda f/Iha do sr Abrahao 


1·.mpl't'Su 1-erreira faz o transpo rte para aquell\l :~~m:eitiC~llg!Or;á~:i~o~a=::: f!. 10, 2:·1 - O «Diario da Buallm.' ' CIo scssao ordinaria. 
balneario 11 5$000 1101' passageiro, ida. dos numa lei 'do temp~ do SI', N.olte. , na sua report~gem - (onlra(lou (asamento (om a O decreto-lei 11 . 29S acaha d~ 


_ _I ______ ___ ______ ___._" 30v,- ti Prado Junior recorreram da sobre o carnaval, salienta srlla. Maria José, filha do sr. Justi · lornar extensivo o direito a I~-
_ _ _ _ ______...______ _________ .__________- determlnaçã~ da Prefeitura. q~~d:!~~ !:~~~usf:;~~~arde e:~á no Adalberlo leal, o sr. _JC~é Men · rtas, nas mesmas condições e 


, . ~o para anno e torDando-s~ dlles. 8mpregadO no (ommeI<lO _ p.ela n:esma f~rma que aos func-

Port~ Alegre, 213, - D~r~n- puramente artificial. Os Ires- asc1meut~s . (IOl1artoS pubhcos, aquelies que,
Osr Azan-a pen :NOVA ADVERTENCIA le o tlla de on.tern,. a ('eIra tHos deste anno foram fr~ s foram reglstados no Carlono do IIlterrnaml·nle. ou por ~ontraclo, 


• • r E SEMPRE A MESMA d,: Amostras !~I VISitada por e os cordfles e blocos c:n;;, RegIstro (lvd os nas<lmenlos de: prestam servIços ao Estado, 
eerca de 30 mil pessoas. muito menor número qlle daR Carlos, filho de .EugeniO Grdlo;,Addsa em renundar RESPOSTA 

outras vezes. sl~on, d'ollhsOr.deHUNg'OIO MldeUySe;r,e HeliO, fI- Na eslação do Telégrapho Na 
ROMA. :!2 - O embaixa- Paris, 20, - Fôram resta. " clonal estão rct ldos telegram-

PARIS, 22 _ O presidente dor da Grií Bretanha pI'OCII · belecidas as relações diplo · Vla.lantes mas para: l.oãO losé Leovegilda, 
A:t:aillt receheu um telegram- rou mais uma vez o conde matlcas e commerciais \lntra LONDRES, 23 - Inglaterra Vindo de loinville aonde fôra a Ibos, Antol'lO luz, Eleceo, Jor
ma tio S\'. Negrln , reiterando Ciano, ministro do Exterior. a França e o Iran. e França reconhe.ceriio pro pas~elo, regressou,' em (ompanhla ge Nicolau, Joca Antunes, 'An· 
o pedido que havia leito pa- Segundo indicações vero va~elmente o governe. na?lo de sua exma, familia , o sr. Estanls - toniu Gomes, Victoria Romano, 
ra que o presidente da l1e- simeis tinha elle tratado da Paris,:!3 - .le Matin' pu ~ahsta espanhol na proxrma lau Traple, festel~do plnlor e digno l?r~e . Gr~s, Tenente. leovegildu, 
pública regressasse a Madrid, questão da violenta cam blica a noticia de que o sr. sernana , professor do Insl. de Edu(açãO desta ElulZla Serra de Oliveira, Avila 
O telegramma informa que a panlta anti -francesa de cer- Azali a, presidente da Repúbli- - . (apitai. <'\: Cia, c Irac~ma Paz. 
ordem pública está perfeita- tos orgãos da imprensa ita· ea Espanhola, pretende renun' ",. 	 I 
mente g/i,rantida e que a po Iiana . LOl'd PerUI tinha cha- ciar, buscando. assim que o sr. . PARIS, 23 - 'I Ur?Ula, Gr~ . Em circular dirigida aOIl 

pulação lLanifesta inteiro a- mado a attenção do seu in- Negrin desista da resistencia cla, Rumania e 'u~oslavla chefes das repartições subor
pôio ao govêrno. terlocutor sôbre a impressão republicana. reco.nbeceram «de Jure» a Justino Adalberto dinadas, declarou o ministro 


O SI', ALslia respondeu, Ides(avoravel produzida na adm\DIstrnção do g e n e r a I Leal e Izaltina da Fazenda que fica proro
reaffirmando seu ponto de Grã· Bretanha pelos vebe· Berlim, 23 - O SI. Hitler Franco. gado até 30 de Junho do cor
v!Rta (avoravel ao estabelp. mentes. ~rtigos ~a r~vista dietou hoje um decreto, segun- Augusta Leal rente anno o prazo a que al-

CImento de um arrnlsticio. O~ -Relazlonl InternatlOnall., 01'- do o qual todo o Alemão que Assumpção, 23,,- O govêr' participam aos seus parenles e lude o artigo 345 do regula
clrculos chegados ao presi. gão do Instituto de Estudos se alístar na legião Estrangeira no paraguayo esta preparando pessoas de suas relações que mento para a arrecadação e 

dente Azaiia a[firmam que o [n~ernaclonais, com séde em (da França) ou nella reformar a re~ulame~taçã~ relerenle á a- sua filha MARIA-JOSE' (on- tiscalizaçl\o do imposto do 

cbefe de Estado republicano ~llilo. O embaixador britan· seu alistamento, perderá auto- colhIda de ;Jr) 01'1 co[ono~ t~he- tractou casamenio com o sr. consumo, approvado pelo de-

está disposto a resignar des- DlCO teria observado que os maticamcnte a nacionalidade a. co-slovenos, que serão dlstflbu- JOSE' MENDES. creto 731>, de :24 de Setem
de que obtenha as necessa. referidos artigos não corres· lemã, ido~ p~r di~ersos pontos do Jbro de 1938, qusnto á ada· 

rias garantias de que não ha- pondlam á polltica de paz do terntorlo nacIOnal. ptação das novlls exigenclas 

verá represalias por parte sr, Chamberlain, . , JOSE' e MARIA-JOSE' relativ8s á. ~otulage.m dos 

do govêrno nacionalista. O conde C1ano, por sua _ !,ans, 23 -. Apesar das no- Rio, 2:i. - O guarda civil productos sUJeItos a Imposto 


ve~, teria respondido que os IIclas de que os E.stados U!,li- n. 877, Satyro Gomes: por de _ apresentam-st nOIvos e ,bem assim que não se ap·

2,000 CODstrucções artIgos em questão não ex- dos não reconheceflam o gov€r · savenças com sua nOIva, suici· phca á aguardente a norma 


clandestinas prjm~am o ponto de ·vlsta 01- no do gral. Franco, divulg.a~se dou-se, espect~cularme.nte, em Fpolls, f52-39 constante do artigo 72, par6
São Paulo 22 -Dura t eial Italiano, que o sr: Jorge Bon~et, mIniS- plena rua, no ultimo dIa de car- grapho 8, inciso 2,0, do cita

,. n e o . tro frances do exteflor, recebeu naval. do regulamento. 

anno .de 1938, os fiscais da Grupo Escolar Archl. um «relato rio compreensivo_, no _ 78 5y-1 Declarou outrosim que a
prblrltur~ 07:nsegUlrtam d~s - diocesano São José qual se especifica que aquelle Rio, 23 - Falleceu o almiran· quella nor~1l quanto ás de
co r r . ' cons ~ucçoes . pais está dIsposto a reconhecer te Francisco de Maltos. mais bebidas e ao vin~ re

clande~t\DaS Des_ta capital, de· Levo ao conheCimento dos o govêrno nacionalista espa- - formalidades junto á repàrtiçllo pódem ser satisfeitas comgas 

~~oe~e~:r!::sCl:e~~a: :t!a~ ~~s , pal~ que a cfatri?ula pa- nhol. 	 Rt~, 23. - O. destroyer norte- local do Minlstcrio do Trabalho. indicações p'recisas do núme

7 . ' o urso omp ementar - americano -Davls, zarpou da - ro e da data do reglsto dos 
_5.84 proce.8sos de \Dfrac- deste Grupo estará aberta Paris, 23 - Diante das nol1- Guanabara, de regesso á sua Berlim 23. - A imprensa laboratórios desde ue tais 


çoe; loram Iniciados e IU~I- ~esde o dia 20J até o dia 28. eias de que se teria verificado base nas Ilhas Bermudas. nazista I~lcioll violenta campa- laboratorlos adoptem ~8 mes
ma os no mesmo per o o, s Interessados serAo atten-I um choque armado entre Italia- - nha contra os Estados Unidos. mos padrões de anâlyses do 

verificando-se .2.106 «croqulll» dldos na portaria do Grupo, nos e Franceses, na lr?nteira Rio, 23. - A concentração Prevê-se a possibilidade do rom- departamento techn[co de 

de obras que se achavam em daa 9 áa 11 horaa. da Lybla com a TURlsia, o operária que devia realizar-se pimento das relaçOes dlploma- saúde púllllca e sejam l'eg[s
desacôrdo com ali d[Sp081~ões O DIRECTOR govêrno Irancês declarou que em Porto Alegre foi prohlblda, t1cas e commerdals entre os tados no MIDI8terlo da Edu

.legalll. 7Ci 3-V2 absolutamente IlInora esse lacto, por lalla de preenchimento de dois palses. ca'ililo, 
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